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Yassıköy belediyesinde
arıcılar örgütleniyor

»12, 13

Yassıköy belediyesi, arıcılık kooperatifinin kurulması için çalışmalara
başladı. Kooperatifin oluşturulması amacıyla bölgedeki arıcıların
katılımıyla toplantılar yapıldı.
YASSIKÖY, Bulatköy ve
Susurköy’de yapılan
toplantılarda, önümüzdeki
dönemde hayata geçirilecek
kooperatifle ilgili konular
tartışıldı.
Arıcılık kooperatifi
çalışmalarını koordine eden
Yassıköy belediye meclis üyesi
Mustafa Mustafa,
kooperatifçiliğin önemine
değindi.
Mustafa, “Bizler belediye
olarak, belediye yönetimi ve
belediye başkanıyla, iktidarıyla,
muhalefet listeleriyle bunu
destekledik. Çünkü bunun
bölgemiz için faydalı olacağına
inanıyoruz. Kooperatifleşebildiğimiz taktirde
gelişebileceğimize inanıyoruz.
Kooparatif olayını
geliştirebilirsek, üreticilerin
daha çok kazanç sağlayacağına
ve üretim standartlarının daha
iyi yakalanabileceğine
inanıyoruz.” ifadelerini
kullandı. » 6

GTGB
kongresine
yoğun
katılım

BAKEŞ’ten eğitim konferansı
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi (BAKEŞ), 27 Mart
Cuma günü, “Okul Öncesi Eğitimde
Çift Dilli Eğitim Uygulamaları ve
Anadilin Önemi” konulu bir
konferans düzenledi.
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen konferansa
konuşmacı olarak Türkiye’den
Akdeniz Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Binnur Genç İlter ve Doç. Dr.
Zeliha Yazıcı katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını
yapan BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
azınlık eğitimine büyük darbe
vurulduğunu dile getirdi. »2

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği’nin kongresi, 29 Mart
Pazar günü rekor katılımla
gerçekleşti. Kongre, dernek
lokalinde yapıldı. 258 üyenin
oy kullandığı kongrede yeni
yönetim ve denetim kurulu
üyeleri seçildi. Koray Hasan
201 oyla en çok oyu alan
yönetim kurulu adayı oldu.
»10

dünya

19’da

bilim
“Savcıyı
vur emri
Yunanistan’dan”

11’de

ekonomi
Dünden
bugüne
bilgisayar

20’de

spor

SİRİZA’dan
Son 10 yılın
“memorandum”
en iyi
23’te Fenerbahçesi
önergesi

Müftüler
Medeni ile
biraraya geldi
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın davetlisi olarak Suudi
Arabistan’a gitti. »8

“Usülsüzlük
tespit ettik”
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda
usülsüzlük yapıldığını tespit ettiğini
anlatan Hüseyin Kara, yönetim kurulu
üyeliğinin düşürülmesi için verilen
önergenin kabul edilmediğini söyledi.

»15

Amerikalı
diplomatlar
DEB’le
görüştü
Batı Trakya’yı ziyaret eden ABD Atina
Büyükelçiliği Siyasi Büro Sorumlusu
Rafael Diaz ve beraberindeki heyet,
Gümülcine’de DEB Partisi
yöneticileriyle biraraya geldi. »9
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BAKEŞ’ten çift dilli eğitim konferansı
BATI Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ), 27 Mart Cuma günü,
“Okul Öncesi Eğitimde Çift Dilli Eğitim
Uygulamaları ve Anadilin Önemi” konulu
bir konferans düzenledi.
Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde
düzenlenen konferansa konuşmacı
olarak Türkiye’den Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Binnur Genç İlter ve Doç. Dr.
Zeliha Yazıcı katıldı.

“AZINLIK EĞİTİMİNİN ÖZERK
YAPISI ZAMANLA YOK EDİLDİ”
Konferansın açılış konuşmasını BAKEŞ
Başkanı Galip Galip yaptı. Galip, Lozan
Antlaşması’na göre azınlık eğitiminin
özerk olduğunu vurguladı. Bu durumun
zaman içinde yok edildiğini kaydeden
Galip, azınlık eğitimine büyük darbe
vurulduğunu dile getirdi.

“BİZLER ÇOCUKLARIMIZIN
İKİ – ÜÇ DİL BİLEREK
YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ”
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa konuşmasında iki dilli eğitime
vurgu yaptı. Mustafa, “İki dilli bir
konumda oluşumuz nedeniyle, bu
durumun bizim için bir eziyete
dönüşmemesini istiyoruz. Bu durum
bizim için bir dezavantaj değil, avantaj
olmalıdır. Bizler ilkokullarımızdan mezun
olacak çocuklarımızın iki, hatta daha
fazla dil bilmesini istiyoruz. Bu şekilde
yetişmelerini istiyoruz. Hedefimizin bu
olması gerekir. Diğer taraftan ulusal
kimliğimizi kolay kolay kaybetmeyiz.
Bizden çok daha kötü koşullarda yaşayan
toplumlar dillerini bilmedikleri ırklarının
savunuculuğu için mücadele veriyorlar.
Dolayısıyla benim bu konuda fazla bir
endişem yok. Ancak Avrupa Birliği
içerisinde yaşayan bir azınlık olarak
çocuklarımızı üç dil temelinde
yetiştirebiliriz. BAKEŞ’i bu konferansı
düzenlediği için kutluyorum.” dedi.

“SON DÖNEMDE AZINLIK
EĞİTİMİNDE YAPILAN
DÜZENLEMELER
EĞİTİMİMİZİ BALTALADI”
Sözlerine BAKEŞ’in çok önemli bir
organizasyona imza attığını belirterek
başlayan İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, eğitim konusunun
azınlık sorunlarının başında geldiğini
söyledi. Zeybek, eğitimi olmayan bir
toplumun geleceğinin de olamayacağını
vurguladı. Son dönemde azınlık
eğitimine reform adı altında yapılan
düzenlemelerin azınlık eğitimini
baltaladığını kaydeden Milletvekili

Zeybek sözlerine şöyle devam etti:
“Sorunlarımız çok büyük. Azınlık eğitimi
için yapılan düzenlemeler eğitimimizi
baltalamıştır. Yunanistan’da eğitim
fakültesini bitiriyorsunuz. Veya fakülteyi
yurt dışında bitirdiyseniz diplomanızın
denkliğini de veriyorsunuz. Ve azınlık
okullarına atanmayı bekliyorsunuz. Fakat
bir türlü atanamıyorsunuz. Ama Yunan
okullarına, Yunanca öğretmeni olarak
atanıyorsunuz. Böyle bir saçmalık
olamaz. Burada amaç, eğitimi düzeltmek
değil, baltalamaktır. Bunun yanında
azınlık okullarını devlet okullarıyla
rekabete sokarak azınlık okullarının
kapatılması amaçlanıyor. Bizler bunu
engellemek istiyoruz. İnanıyorum ki; yeni
hükümetin bu konuda değişik bir
yaklaşımı olacaktır.”
Anadilin önemine vurgu yapan Zeybek
sözlerini, “Bizler her şeye rağmen azınlık
eğitiminde ısrar ediyoruz. Bir toplum
diniyle, diliyle ve kültürüyle ayakta kalır.
Eğer siz dilinizi ve kültürünüzü
kaybederseniz, bir toplumdan
bahsedemezsiniz. Bizler madem ki bu
ülkenin birer vatandaşıyız, bizler de hak
ettiğimiz eğitimi almak istiyoruz.” diyerek
tamamladı.

“ANADİL VE ÇİFT DİLLİ
EĞİTİM BATI TRAKYA’DA
YAŞANAN BİR SORUNDUR”
Türkiye’nin Gümülcine Muavin

Konsolosu Murat Ertaş da BAKEŞ’e
davetlerinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı’nın
katılımcılara selamlarını ileten Muavin
Konsolos Ertaş, “Anadil ve çift dilli
eğitim, Batı Trakya’da hepimizin bizzat
yaşadığı ve yaşamakta olduğu bir
sorundur. Böyle bir konuda ne kadar bilgi
edinebilirsek ve ne kadar tecrübemiz
artarsa, o kadar iyi olacağını
düşünmekteyim. Bu konuları her defada
dinlemenin insanlara faydası olacağını
düşünüyorum.” diye konuştu.

“ANADİLİNİ ÖĞRENEMEYEN
ÇOCUKLAR, SOSYAL VE AKADEMİK
HAYATTA BAŞARILI OLAMAZLAR”
Konferansın ilk konuşmacı Akdeniz
Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Doç.
Dr. Binnur Genç İlter, anadilde eğitimin
önemine dikkat çekti. Binnur Genç İlter,
“Öncelikle anadilini herkesin çok iyi
bilmesi gerekir. Anadilini iyi bilmeyen bir
kişi başka bir dili öğrenemez.
Kullandığımız dilimizin sınırları ne kadar
geniş olursa, dünyamızın sınırları da o
kadar geniş olacaktır. Kültürümüzün
oluşması ve diğer kuşaklara aktarılması
anadille mümkündür. Kültürlerarası
etkileşimde anadil eğitimine gereksinim
vardır. Anadilini öğrenemeyen çocuklar,
sosyal ve akademik hayatta başarılı
olamazlar.” dedi.
Çok sayıda dil bilen ve konuşan
insanların dahi yalnız kaldıklarında
kendi anadillerinde düşündüğünü, kendi
anadillerinde hayal kurduğunu kaydeden
Binnur Genç İlter, “Sağlam temellere
oturtulmuş bir anadili yapısıyla, çocuklar
ikinci ya da üçüncü dili çok daha iyi ve
kolay öğrenebilir. Anadili eğitimi süreci
biten bir süreç değildir. Anadili eğitimi
her zaman devam eden bir süreçtir.”
ifadelerini kullandı.

“İKİ DİL KULLANIMI ÇOCUĞUN
ALGILAMA KAPASİTESİNİ
ARTTIRMAKTADIR”
Gümülcine’de gerçekleştirilen
konferansın ikinci konuşmacısı Akdeniz
Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Doç.
Dr. Zeliha Yazıcı oldu. Yazıcı, erken
çocuklukta iki dilli eğitim konusunda bir

sunum gerçekleştirdi. Küçük yaşlarda çift
dilli eğitimin mümkün olduğunu anlatan
Yazıcı, bunun gerçekleşmesinin kaliteli
bir eğitime bağlı olduğunu vurguladı.
Doç. Dr. Yazıcı, “Bir anne, karnındaki
çocuğuyla dördüncü aydan itibaren
iletişime geçebilir. Çocuk dünyaya
geldikten sonra jest ve mimik
hareketleriyle iletişime geçer. Çocuk
dünyaya geldikten sonra ilk bir haftada
anne çocuğun dilini, çocuk da annenin
dilini anlamaya başlar. Çocuk annesiyle
ağlayarak iletişime geçer. Yani çocuk
acıktığında farklı bir tonda ağlar, altını
ıslattığında farklı bir tonda ağlar, canı
yandığında farklı bir tonda ağlar.
Dolayısıyla çocuk da burada karşılanan
ihtiyaçlarına göre bu ağlama ve ses
tonlarını düzenler. Bir süre sonra bu ses
tonlarıyla birlikte çocuk konuşma
seslerini yaratır.” diye konuştu.

“DİL BİR AĞAÇ GİBİDİR”
Konuşmasının son bölümünde iki
dilliliğin de tek bir dilden farkı
olmadığını vurgulayan Yazıcı sözlerini
şöyle tamamladı: “İki dil kullanımı
çocuğun algılama kapasitesini
arttırmaktadır. Anadili sağlam olduğu
sürece çocuğun ikinci dili öğrenmesi
halinde bile çocuk anadilini unutmaz.
Dolayısıyla dil bir ağaç gibidir. Biz bunu
ne kadar çok beslersek, çocuk bir yetişkin
olduğu dönemde bunun faydasını o
kadar çok görür.
BAKEŞ’in düzenlediği konferansa
ayrıca, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eyalet meclis üyesi Hüseyin Mehmet
Usta, BTAYTD Başkanı Ahmet Kara,
Azınlık Okulları Encümen Heyetleri
Başkanı Sali Ali, Rodop – Evros İlleri
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, BTTÖB Başkanı Sami
Toraman, GTGB Başkanı Koray Hasan,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, MMMMC Başkanı Asım
Çavuşoğlu, Kurcalı Kadınlar Derneği
Başkanı Dilek Adalı Osman, öğretmenler
ve çok sayıda kişi katıldı.
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Türk - Yunan
turizmciler
Atina’da buluştu

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Batı Trakya ve
kooperatifleşmek...
ümülcine’nin çarşısını,
hemen hemen her zaman
koşar adımlarla geçerim.
Acil yapılması gereken bir iş,
masa başına biran önce dönme
telaşıyla başım öne eğik,
kafamda o günün
yapılacaklarını, yazılacak
haberleri düşünerek yürümek
rutinimdir.
Ama bazen bu hızlı tempo
içinde kendime bir “ödül”, bir
ara vermeyi uygun görür, kadın
içgüdülerimle de vitrinlere şöyle
bir göz gezdiririm.
Babam nedeniyle çarşı ve
esnaf ruhunu tanırım. Esnafın
sıkıntılarını, azınlığın geçirdiği
ekonomik durgunluk yıllarını az
çok bilirim. Son yıllarda zaten
hareketsizlikten dert yanan
Gümülcine çarşısı ekonomik
darboğaza her geçen gün biraz
daha teslim oluyor. Boşalan
dükkanlar, kepenk kapatmasa
da son demlerinde olduğu
mesajını veren vitrinlerle
çarşıda artık hiçbir şeyin tadı
yok.
Boşalan ve çaresizce yeni
kiracı bekleyen dükkanlar,
işsizliğin, geçim sıkıntısının
sembolleri olarak yerlerini
alıyor.
Ekonomik kriz, ekonomik
çıkmazları beraberinde getiriyor
ve tabi ki bu çıkmazlardan
kurtulmak için çözüm
arayışlarını da. Bu ortamda
yapılabilecek en kolay iş,
ekonomik krize teslim olmak. En
zoru ise, kriz ortamına kafa
tutmak, yeni ekonomik çıkış
arayışına girmek.
Batı Trakya Türk azınlığı
tarım ve hayvancılıkla geçimini
sağlayan bir toplum. Geleneksel
geçim kaynakları olan bu
sektördeki azınlık insanı ticari
konularda gelenekçi ve
muhafazakar yapısından yıllarca
kurtulamadı ve deyim
yerindeyse yapılabilecek
yeniliklerden yıllarca korktu.
Ancak son gelişmeler, yıllar
önce atılması gereken
adımlarda ilerleme olduğunu

G

ATİNA’da Yunan ve Türk
turizm acenta birliklerinin
katıldığı bir çalıştay düzenlendi.
Türkiye’nin turizm
destinasyonlarının tanıtıldığı
toplantıda, komşu iki ülkenin
turizm alanındaki işbirliği
olanakları da konuşuldu.
Türkiye’nin Atina Kültür ve
Tanıtma Müşavirliği, Türk Hava
Yolları (THY), TURSAB ve
Yunanistan Turizm ve Seyahat
Acentaları (HATTA) işbirliğinde
gerçekleşen “Türk Turizm
Destinasyonları ve Turzimde
Türk ve Yunan İşbirliği” konulu
çalıştay, Atina merkezindeki
Bütük Britanya Oteli’nde
yapıldı.
Atina’da Türkiye temalı

turizm çalıştayına onlarca kişi
katılırken, tanıtım
çalışmalarının ardından Türk ve
Yunan turizm girişimcileri
arasında ikili görüşmeler
yapıldı.
Etkinliğe, Türkiye’nin Atina
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Aslı
Gündoğdu Aksungur’un
yanısıra Yunanistan Turizm ve
Seyahat Acentaları Başkanı
Lisandros Çilidis, Türkiye’den
TÜRSAB Başkan Danışmanı
Ertuğrul Karaoğlu, TÜRSAB
Gaziantep BYK Başkanı Figen
Akan, Kurumsal İlişkiler
Direktörü Ela Atakan ve
Kurumsal İlişkiler
Departmanı’ndan Gülberk
Aşyapar katıldı.

TÜRSAB temsilcileri iki ülke
turizm ilişkileri konusunda
yaptıkları konuşmalarda son
yıllarda Türkiye’den
Yunanistan’a olan turist
akışının 1 milyon sınırına
dayandığını vurguladı.
Çalıştayda kongre turizmi ve
etkinlikleri, Gaziantep mutfağı
ve gastronomi turizmi
konularında birer sunum
gerçekleştirildi. Türkiye’nin
turizm potansiyelinin
hazırlanan videolar eşliğinde
anlatıldığı programda,
Yunanistan ile işbirliği alanları
da masaya yatırıldı. İzmir
mutfağı ve gastronomi turizmi
de ele alınan başlıklar arasında
yer aldı.

Türk Dişişleri’nden
Kammenos’a yanıt
Savunma Bakanı’nın “Ege Yunan denizidir”
açıklamasına Türkiye’den cevap geldi.
SAVUNMA Bakanı Panos
Kammenos, “Ege Yunan
denizidir” dedi. Kammenos,
“denizlerin sınırı, kara suları
bunları müteakip kara sınırları
mevcuttur ve ihtilaflı değildir”
ifadesini kullandı.
Amerika Birleşik
Devletleri’nde bulunan
Kammenos, “Gri bölgeler
yoktur, haritalar üzerinde
çizilmek istenen gri bölgeler
kurşun kalemlerle değil, ancak
halkların kanı ile boyanır” dedi.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ
Kammenos’un açıklamasına,
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan
cevap gecikmedi. Bakanlık
Sözcüsü Tanju Bilgiç, Milli

Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un bir soruya
cevaben Ege’nin bir “Yunan
Denizi” olduğunu iddia ettiğinin
basına yansıdığını belirterek,
“Tüm Ege sorunlarının
temelinde yatan bu çarpık
anlayış, iki ülke ilişkilerinin
geliştirilmesi ve Ege’deki
sorunların halli için ortaya
konan çabalara zarar
vermektedir. Türkiye, Ege’deki
hak ve menfaatlerini
uluslararası hukuk çerçevesinde
korumaya devam edecek olup,
bu konuda sağduyuyla hareket
edilmesi ve mevcut diyalog
mekanizmalarından
yararlanılması gerektiğini bir
kez daha vurgularız.” dedi.

SAhİBİ:hüLYAEmIN
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gösteriyor. Son dönemde
hareketlenen kooperatifleşme
çabalarından bahsediyorum.
Bölgemizde bu alanda cesur ve
güzel adımlar atıldığını görmek
sevindirici ve umut verici.
Hayvan besicileri, son olarak
da arıcılar…
Kooperatif, üreticilerin,
aracıyı ortadan çıkararak
ürünlerini daha iyi şartlarda
pazarlamak için kurdukları bir
ortaklık nihayetinde . Yani
direkt olarak üreticiyi kollayan
ve koruyan, gelir düzeyini
arttırmaya yönelik bir yöntem.
Bu alanda yıllar önce
yapılması gereken girişimlerin,
şimdi hızla yol alması ve sonuca
ulaşması gerekiyor.
Kooperatifleşme çabalarını,
hobi ya da ek gelir amaçlı olarak
yapılan arıcılık gibi yeni alanlara
da kaydırmak çok önemli.
Bu arada fırsatını bulmuşken,
yıllardan bu yana temcit pilavı
gibi ortaya koyduğum bir
önerimi yinelemekten kendimi
alıkoyamıyorum. Kadınların yer
alacağı bir kooperatifleşme
fikrimi umarım
hatırlayacaksınızdır.
Çalışkanlığı, üretkenliği ile
tanınan Batı Trakya Türk
kadınının el emeği ürünlerinin
pazarlanabileceği bir
kooperatiften bahsediyorum.
Makarnasından, kuskusundan,
salça ve tarhanasından tutun
da, dantelinden, iğne
oyasından, nakışına kadar el
emeği göz nuru çalışmaların
biraraya getirilip
pazarlanabileceği örgütlü bir
yapının oluşturulması her
zaman hayalim oldu. Bunun
etrafta çok güzel örnekleri var.
Zorluklar, bazen yeni
projelere, yeni ufuklara yol
açabilir, yeni başlangıçlara
neden olabilir. Teslim olmak
yerine direnmek, sızlanmak
yerine üretmek, pes etmek
yerine çabalamak bence
başarıyı kaçınılmaz kılacaktır.
Ne dersiniz?

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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AB’de azınlık hakları
Mayıs 2004’te tarihinin en büyük
genişleme hamlesini
gerçekleştiren Avrupa Birliği’nin
azınlık politikalarına genel olarak
bakıldığında, henüz tüm ülkelerde
uygulanan genel bir azınlık politikası
standardının Birlik içerisinde
oluşmadığı ve her ülkenin kendi
toplumsal tarihi ve yaşanmışlığı
çerçevesinde bir azınlık hakları
konsepti geliştirdiği görülmektedir.
Günümüz dünyasında hâlâ içlerinde
bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin de
bulunduğu birçok devlet azınlıkları iç
ve dış ilişkilerini istikrarsızlaştıran
potansiyel veya fiili bir tehdit olarak
görmekte ve bu anlayış çerçevesinde
azınlık politikalarını
şekillendirmektedir. Bu sebeple
hemen hepsinde birbirinden farklı
özelliklere sahip dilsel, dinsel, etnik
veya ulusal gruplar bulunan Avrupa
Birliği ülkelerinin azınlık
politikalarında farklılıklar
görülmesinde de devletlerin
azınlıklara yönelik sahip olduğu bu
olumsuz tehdit anlayışının etkisi
vardır.
Söz konusu olumsuz tehdit
anlayışına sahip Avrupa Birliği üyesi
ülkelerden birisi olan Slovakya,
kurulduğu günden bu yana sürekli
Macaristan’dan ve Macar azınlık
tarafından gelebilecek birleşme
arzusundan korkmuş, Macar azınlığın
ülkeyi bölünmeye ya da iki uluslu
devlete götürmesi endişesini
taşımıştır. Bir diğer Avrupa Birliği
üyesi olan ülkemiz Yunanistan da,
Türkiye ile yaşadığı sorunların da
etkisiyle, Batı Trakya’da bulunan biz
Türklerin azınlık haklarını tanımaktan
yıllarca kaçınmıştır. Yine, Birliğin
kurucu ülkelerinden biri olan Fransa,
ülkesinde azınlık bulunmadığını iddia
ederek, yıllarca azınlıklara yönelik
asimilasyon politikası izlemiş ve onları
konu alan uluslararası sözleşmeleri
imzalanmaktan veya onaylamaktan
kaçınmıştır.
Azınlıklara yönelik izledikleri katı
politikalarla ön plana çıkan bu
devletlere rağmen, Avrupa Birliği
içerisinde asimilasyonist politikaların
karşıtı, çoğulcu ve entegrasyona
yönelik politikalar izleyen ve bu yolla
azınlıklara kendi iç mevzuatlarında
çeşitli haklar tanıyan azımsanmayacak
sayıda devlet bulunmaktadır. Örneğin
İspanya, Anayasası’nda özerk
toplulukların dil haklarını tanımış ve
ülkedeki farklı dillerin, bir kültürel
miras olarak anayasal güvence altına
alınmasını hükme bağlamıştır. Benzer
biçimde Belçika Anayasası ülkeyi dört
dil bölgesine bölmüş; İtalyan
Anayasası ise dilsel azınlıkların özel
yasal güvencelerle korunmasını
öngörmüştür. Yine Avrupa Birliği’ne
2004’te katılan ülkelerden Macaristan
ve Çek Cumhuriyeti de hükümet
programlarında azınlıkların
korunmasına oldukça geniş yer
ayırmışlar ve bu kapsamda çeşitli
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yasal düzenlemelere gitmişlerdir.
İsveç ise 1999’da çıkardığı “İsveç’teki
Ulusal Azınlıklar Yasası” gibi birçok
yasa ve yürürlüğe koyduğu Ulusal
Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Bölge
ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı gibi
pek çok uluslararası belge ile birlik
içerisinde ideale yakın bir azınlıklar
rejimi benimsemiştir.
Görüldüğü gibi Avrupa Birliği üyesi
devletlerin azınlıklar konusunda henüz
tekdüze bir uygulamadan söz etmek
mümkün değildir. Nitekim tüm bu
yukarıda anlatılanlar dışarıda bırakılıp
Avrupa Birliği’ne üye yirmi sekiz
ülkenin azınlıklar konusundaki
tutumlarında sadece Ulusal
Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi ve Bölge ya da Azınlık
Dilleri Avrupa Şartı esas alındığında
dahi bu sonuç değişmemekte, bazı
Avrupa Birliği ülkelerinin söz konusu
metinleri imzalamaktan veya
onaylamaktan kaçındıkları
görülmektedir.
Birleşmiş Milletlerin kuruluşuyla
yerel ya da bölgesel bir sorun olma
çerçevesinin dışına çıkartılarak,
evrensel olduğu kabul edilen ve buna
bağlı olarak da siyasal boyutunun yanı
sıra esas olarak bir insan hakları
sorunu olarak kavranmaya başlanan
azınlıkların korunması sorunu, bugün
artık insan hakları konseptinin de
dışına çıkarak, ayrı bir hak kategorisi
olarak uluslararası hukukta
tartışılmaya ve de incelenmeye
başlanmıştır.
1990’ların başlarına kadar azınlık
sorunlarını ekonomik tedbirlerle
çözebileceğine inanan Avrupa Birliği
de, azınlık hakları konusunda özellikle
Doğu Bloğu’nun çöküşünün ardından
yaşanan gelişmelerden büyük oranda
etkilenmiş ve azınlıklara yönelik
uygulanacak politika konusunda bir
yeni değerlendirme süreci içerisine
girmiştir. Üye devletler arasındaki
görüş farklılıklarının azaltılmaya ve de
ortak bir zeminde buluşturulmaya
çalışıldığı bu süreçte 90’lardan bu
yana önemli adımlar atılmış olmakla
birlikte, ne Birlik politikasında azınlık
haklarına yönelik bir standart ne de
kimlerin azınlık üyesi olduğuna dair bir
Birlik anlayışı geliştirilebilmiş değildir.
Bu husus günümüzde hem Birlik
organları tarafından hazırlanan
çalışmalarda vurgulanmakta, hem de
üye ülkelerin uygulamalarında
rahatlıkla görülmektedir.
Devletlerin ülkelerindeki demokrasi
standardının, toplumun çoğunluğuna
karşı değil tam tersi şekilde azınlığına
karşı sergiledikleri tutum ile ölçüldüğü
günümüzde ancak tüm toplum
kesimlerinin yer aldığı geniş kapsamlı
bir değerlendirme süreci azınlıklara
yönelik korku ve endişelerin
sorgulanmasına ve azınlık grupları ile
devlet arasında güven ilişkilerinin
tesis edilmesine imkân verecektir.
Kalın sağlıcakla…

Pavlopulos: “Kıbrıs
sorununda gelişme
olmadan Ankara’yı
ziyaret etmem”
GEÇTİĞİMİZ günlerde göreve başlayan
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos,
Kıbrıs sorununda gelişme olmadan
Ankara’yı ziyaret etmeyeceğini açıkladı.
Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı ilk
yurtdışı ziyaretini Lefkoşa’ya yaptı.
Cumhurbaşkanı Pavlopulos, burada yaptığı
açıklamada olası Türkiye ziyaretiyle ilgili
mesaj verdi.
Pavlopulos düzenlediği basın
toplantısında, cumhurbaşkanlığı görevine
seçildikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini tebrik
etmek için aradığını ve Ankara’ya davet
ettiğini hatırlattı. Daveti reddettiğini

belirten Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Ankara ziyaretinin Kıbrıs sorununda bir
ilerleme olduğu zaman anlamlı olacağını
belirtti. Pavlopulos, Kıbrıs sorununda
gelişme olması ve Türkiye ile Yunanistan
arasında tek sorun olarak kabul ettikleri
kıta sahanlığı konusunda ilerleme
yaşanması halinde Ankara’yı ziyaret
edebileceğini dile getirdi.
Öte yandan, Avrupa Birliği’ne de mesaj
gönderen Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
Kıbrıs’ın sınırlarının aynı zamanda Avrupa
Birliği’nin de sınırları olduğunu belirterek,
Avrupa’dan Lefkoşa’ya daha fazla destek
vermesini istedi.

Belediyeyi işgal ettiler

İKTİDAR karşıtı oldukları bildirilen bir grup, 1 Nisan Çarşamba günü İskeçe
Belediyesi’ni işgal ettiler.
Sabahın erken satlerinde belediye binası önüne gelen anarşistler, içeri girerek Belediye
Başkanı Haralambos Dimarhopulos ve belediye personelinden, belediye binasından dışarı
çıkmalarını istediler.
Daha sonra başkan Dimarhopulos ve personelin dışarı çıkması üzerine, grup üyeleri
belediye binası önüne, Yunanistan genelinde değişik cezaevlerinde açlık grevi yapanlara
destek amaçlı yazıların bulunduğu siyah bir pankart astılar. Göstericiler, F tipi cezaevlerini
protesto ettiler. Eylem öğle saatlerinde grubun dağılmasıyla birlikte olaysız bir şekilde
sona erdi.
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Umut ve Uyum
unanistan’da gündem değişmiyor.
Son beş yılın gündemi tabii ki;
ekonomi. Arada, eski bakanlardan
Akis Çohacopulos’un eşi Viki Stamati’nin
cezaevinden firar etmesi gibi olaylar bir
veya birkaç günlüğüne gündemi geçici
olarak işgal etse de, ülkenin asıl
gündemi ekonomi ve kemer sıkma
politikaları.
İki aydır bütün bir ülke “ya sabır”
çekip Yunan hükümetiyle, Avrupa
Birliği’nin bir program üzerinde
anlaşmasını ve herkesin çok beklediği
kemer sıkma operasyonunun biraz
hafiflemesini bekliyor. Tabii bu öyle
kolay bir mesele değil. Zira Yunanistan
için çizilmiş bir yol ve benimsenmiş bir
program var. Öte yandan ülkenin
gidişatını eline almış ve “umut geliyor”
diye iktidara yürümüş olan bir hükümet
var. Yeni hükümet yarattığı beklentinin
de farkında.
Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında
yapılan bir müzakere var. Bu müzakerede
bir tarafın “yenmesi” beklenmemeli. Adı
üstündü “müzakere”. Ve müzakere her
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zaman karşılıklı olarak pazarlık
yöntemiyle yapılır. Evet, müzakereden
yüzde yüz kârlı bir şekilde çıkmak
mümkün değil belki ama, Yunanistan’ın
pek geri adım atacak mecali kalmadı.
Müzakere veya pazarlık uzadıkça
ülkedeki durum da vahim bir hal alıyor.
Herşeyden önce “yorucu” bir süreç
yaşıyoruz. Bu sürecin daha ne kadar
devam edeceği belli değil. Kimileri bu
belirsizliğin en az bir ay daha devam
edeceğini söylerken, bu süreyi iki hatta
üç aya çıkartanlar da var. Evet,
Avrupa’yla girişilen müzakereler çok
uzadı. Bu konuda gelen haberler de çoğu
kez birbiriyle çelişiyor. Avrupa kaynaklı
haberlere bakınca Yunanistan’ın üzerine
düşen reformları (yani kemer sıkma
politikalarını) yerine getirmesi
gerektiğine dair haberler ağır basıyor.
Yunanistan ve özellikle de hükümet
kaynaklı haber ve açıklamalara bakınca
da “müzakerelerin olumlu seyrettiği” ve
“anlaşmanın sağlanmasının çok yakın
olduğu” iddia ediliyor. Gerçek galiba
ikisinin ortasında bir yerlerde.

İşin uzadıkça uzaması, hükümet
içindeki “uyum”a da olumsuz yansıyor.
Meclis başkanının neden olduğu ilginç
durumlara girmek istemiyorum. Ancak
hükümet içinde hatta SİRİZA partisine
mensup bakanların yaptığı açıklamalara
değinmek istiyorum. Hafta içinde İçişleri
Bakanı Nikos Vuçis, Avrupa’nın
Yunanistan’a yardım taksidini vermemesi
durumunda, hükümetin maaşları ve
emekli aylıklarını ödemeyi tercih
edeceğini ve Uluslararası Para Fonu’na
450 milyon euroluk borcunu vaktinde
ödeyemeyeceğini söyledi.
Öte yandan Çalışma Bakanı Panos
Skurletis bir gazeteye yaptığı
açıklamada; “Eğer Yunanistan
önümüzdeki 10 gün içinde para almazsa,
üzgünüm ama o zaman Avrupalı
müttefiklerimiz Yunanistan’ı öldürme
kararı almış sayılacak” dedi.
Bu açıklamalardan birkaç saat sonra
Hükümet Sözcüsü Gavriil Sakelaridis,
“Yunansitan’ın 9 Nisan’da Uluslararası
Para Fonu’na karşı yükümlülüklerini
yerine getirmeme gibi bir olasılık yok”
açıklamasında bulundu. Yani Hükümet
Sözcüsü ve dolaylı olarak Başbakan
“Paniğe gerek yok, borcumuzu vaktinde
ödeyeceğiz.” mesajı verdi.
Neyse ki Maliye Bakanı Varufakis’in ilk
dönemdeki hızlı açıklamaları biraz hızını
kesti.
Vatandaş, ekonomi cephesinden
olumlu bir haber, umut verici bir gelişme
bekliyor. Tabii bu, ağırlıklı olarak
hükümet ile Avrupa arasında yürütülen
müzakerelerden elde edilecek neticeye
bağlı.
Hükümet içinde “çeşitlilik” sadece

ekonomi konularında değil. Özellikle
güvenlik ve enerji konularında da farklı
açıklamalar yaşanıyor. Örneğin,
Başbakanlık “iktidar karşıtları”nın meclis
bahçesine ani baskın ve eylemini
kınarken, meclis başkanı bunu
“vatandaşların barışçıl eylemi” olarak
nitelendiriyor.
Öte yandan geçen hafta Savunma
Bakanı Kammenos’un ABD ziyareti
sırasında “Gelin Ege’deki hidrokarbon
rezervlerini paylaşalım” önerisiyle ilgili
haber ve yorumlara göre, sadece
Avrupa’da değil, hükümet içinde de
muhalefet içinde de şaşkınlıkla
karşılandı. Hatta bu öneriden Başbakan
Çipras’ın da rahatsız olduğu yazıldı.
SİRİZA’da birçoğunun rahatsız olduğu
gibi. Ancak, AB ile müzakeler sürerken ve
hükümetin en öncelikli meselesi olan
ekonomideki belirsizlik henüz
dağılmamışken “tepkiler” ve “görüş
ayrılıkları” şimdilik “kısık” sesle dile
getiriliyor. Tabiri caizse; “üzeri
örtülüyor”.
Hükümetin koordinasyonundan
sorumlu bakanı ve tecrübeli politikacı
Alekos Flamburaris’e oldukça büyük iş
düşecek anlaşılan. Bunlar aslında yıllarca
sadece muhalefet yapmış ve hiç yönetim
tecrübesi olmayan bir kadro için normal
karşılanabilir. Fakat zamanla bu
sorunların ortadan kalkması gerekir.
Hükümet, Avrupa Birliği’yle
müzakerelerin mutlu sona kavuşması için
çalışmanın dışında iki konuyu canlı
tutmak zorunda; halkta yaratılan ve
zaman zaman kaybolmaya yüz tutan
“umut” ve sorun yaşanan “uyum”.

Edirne’nin meşhur ciğeri artık Gümülcine’de
GÜMÜLCİNE’de King Food lokantası sahibi
Fikret Mustafa, Edirne’nin dünyaca ünlü tava
ciğerini açtığı yeni işyerinde halka sundu.
Fikret Mustafa’nın “Sofram” adlı ikinci
dükkanının açılışı 28 Mart Cumartesi günü
Gümülcine’de gerçekleştirildi. Kilkis
sokağındaki lokantanın açılışına, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Gümülcine Seçilmiş Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel
Mustafaoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan, Büyük Müsellim Köyü
Kültür Derneği Başkanı Cevat
Abdurrahman’ın yanısıra kalabalık bir
topluluk katıldı.
Açılış, Gümülcine Müftü Yardımcısı
Ahmet’in okuduğu dua ile yapıldı. Açılışa

Edirne’nin meşhur ciğercisi Niyazi Usta da
katıldı. Şirket sahipleri açılışa katılan tüm
konuklara teşekkür etti.
King Food Sofram sahibi Fikret Mustafa
Edirne’nin meşhur ciğercisi Niyazi Usta’ya
yardımlarından dolayı teşekkür etti. Niyazi
Usta da Fikret Mustafa’ya tava ciğeri
konusunda kurs verdiğini belirterek, bu
mesleği çok sevdiğini ve işini düzgün yaptığı
sürece en iyi sonuçları alacağından şüphesi
olmadığını ifade etti.
Açılış, Edirneli Niyazi Usta’nın hazırladığı
tava ciğer ve döner ikramı ile sona erdi.
“Sofram” lokantası Gümülcine’de eski
Stanbulidis eczanesinin olduğu yerde
bulunuyor. Yeni açılan lokantada tava
ciğerinin yanısıra, döner ve ev yemekleri de
yer alıyor.

İTB’de çocuklar için parti

TEŞEKKÜR
İSKEÇE Türk
Birliği (İTB)
Kadınlar Kolu, 28
Mart Cumartesi
günü “Çocuk
Partisi” düzenledi.
İTB lokalinde
gerçekleştirilen
etkinliğe çok
sayıda çocuğun
büyük ilgi
gösterdiği
gözlendi. Etkinlik
çerçevesinde
çocuklara, ağız ve
diş sağlığı
konusunda bilgi
de verildi.

Yeni işyerimizin 28 Mart Cumartesi günü açılışına
katılarak bizleri yalnız bırakmayan; meşhur Edirne ciğercisi
Niyazi Usta, Rodop Milletvekili Mustafa Mustafa, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu
ve Meclis Üyeleri, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, BTAYTD Yönetim Kurulu Üyeleri, GTGB Başkanı
Koray Hasan, TC Ziraat Bankası Gümülcine Şube Müdürü
Mustafa Karabulut, Büyük Müsellim Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Cevat Abdurrahman ve ayrıca uzaktan
yakından katılan, telefon eden, çiçek gönderen tüm
misafirlere ve müşterilerimize teşekkür ederiz.
King Food Sofram Çalışanları adına sahibi
Fikret MUSTAFA
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Yassıköy belediyesindeki
arıcılar örgütleniyor
Yassıköy
belediyesi,
arıcılık
kooperatifinin
kurulması için
çalışmalara
başladı.
Kooperatifin
oluşturulması
amacıyla
bölgedeki
arıcıların
katılımıyla
toplantılar
yapıldı.
Yassıköy,
Bulatköy ve
Susurköy’de
yapılan
toplantılarda,
önümüzdeki
dönemde
hayata
geçirilecek
kooperatifle
ilgili konular
tartışıldı.
Arıcılık
kooperatifi
çalışmalarını
koordine eden
Yassıköy
belediye
meclis üyesi
Mustafa
Mustafa,
Kooperatifçiliğ
in önemine
değindi.
Mustafa
Mustafa,
konuyla ilgili
olarak
GÜNDEM’e
açıklamalarda
bulundu.

Yassıköy belediyesi, arıcılık
kooperatifinin kurulması için
çalışmalara başladı.
Kooperatifin oluşturulması
amacıyla bölgedeki arıcıların
katılımıyla toplantılar yapıldı.
Yassıköy, Bulatköy ve
Susurköy’de yapılan
toplantılarda, önümüzdeki
dönemde hayata geçirilecek
kooperatifle ilgili konular
tartıştılar.
Arıcılık kooperatifi
çalışmalarını koordine eden
Yassıköy belediye meclis üyesi
Mustafa Mustafa, konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu.
Kooperatifçiliğin önemine
değinen Mustafa Mustafa, tarım
ve hayvancılığın yapıldığı
bölgede kooperatifçiliğin
gelişmesi gerektiğini vurguladı.
Mustafa, “Bizler belediye
olarak, belediye yönetimi ve
belediye başkanıyla, iktidarıyla,
muhalefet listeleriyle bunu
destekledik. Çünkü bunun
bölgemiz için faydalı olacağına
inanıyoruz.
Kooperatifleşebildiğimiz
taktirde gelişebileceğimize
inanıyoruz. Kooparatif olayını
geliştirebilirsek, üreticilerin
daha çok kazanç sağlayacağına
ve üretim standartlarını daha iyi
yakalanabileceğine
inanıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

“İLK ADIM KİRAZ
KOOPERATİFİYDİ”
Gümülcine’nin Yaka bölgesinde
ilk kooperatif girişiminin kiraz
kooperatifiyle başladığını
hatırlatan Mustafa Mustafa
sözlerine şöyle devam etti:
“Bunun ilki bölgemizde kurulan
kiraz kooperatifidir. Bu
kooperatifin kurulması
bölgemizde kirazın değerini
yükseltmiştir. Biz belediye
olarak tarıma ve
kooperatifleşmeye çok önem
veriyoruz. Ayrıca ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik krizden
ve bu sıkıntıdan kurtulmanın
yolu tarım sektöründen geçiyor.
Biz buna inanıyoruz. Çünkü
tarım tek üretim sektörüdür. Bu
sektörün ülkenin ekonomik
krizden çıkmasında lokomotif
görevini göreceğini
söyleyebilirim.”

“ARICILIK BÖLGEMİZDE
YENİ DEĞİL”
Oluşturulmak istenen arıcılık
kooperatifiyle ilgili olarak bilgi
veren Mustafa Mustafa, bölgede
arıcılığın çok eski yıllardan bu
yana yapıldığını söyledi.
Mustafa, “Bölgemizde arıcılık
kooperatifi her ne kadar
yeniymiş gibi görünse de
aslında bunun temellerinin
daha 2012 yılında atıldığını
söyleyebilirim. Tabii arıcılık ve

bal üretimi bölgede çok daha
eskiye dayanıyor. Son yıllarda
bir örgütlenme ve
kooperatifleşme konusunda
bazı düşünceler oluşmuştu.
Dediğim gibi arıcılar kooperatifi
düşüncesi bundan yaklaşık 4 yıl
önceye dayanıyor. Daha o
yıllarda bölgemizde gerek
bilinçli, gerekse amatörce bu
işle uğraşan belediye
sakinlerimizden böyle bir talep
geldi. Biz de belediye olarak bu
konuda neler yapabiliriz diye
araştırmaya başladık. Belediye
olarak 2012 yılında işsizlikle
mücadeleyi destekleyen AB
destekli programlara üç alanda
dahil olmaya hak kazandık. Bu
AB programlarından biri de
arıcılıktı.” diye konuştu.

“BÖLGEMİZDE 7 BİNİN
ÜZERİNDE ARI KOVANI VAR”
Belediye meclis üyesi Mustafa,
“Bugüne kadar arıcılar ile
yaptığımız toplantılarımız oldu.
Yoğun bir ilgi olduğunu
söylemek isterim. Tabii bu da
sevindirici bir durum. Bu
toplantılar sonucunda da taslak
bir tüzük oluşturduk. Üye
kayıtlarımıza başladık. Bölge
halkından yoğun bir ilgi var.
Kooperatif kurma yasasının
gerektirdiği bütün şartları
tamamladığımız takdirde resmi
olarak kooperatifimizi
kuracağız. Bölgede yedi binin
üzerinde arı kovanı var.
Gerçekten ciddi bir rakam. Bu
kooperatifi kurduğumuzda
arıcıların ihtiyacı olan
malzemeleri kooperatif olarak
daha ucuza alabileceğiz. Şunu
da ifade etmek isterim. Bizim
bölgemizde üretilen bal çok
kaliteli bir bal. Biz bunu
kooperatif olarak
markalaştırarak market
raflarında satışa sunmayı
amaçlıyoruz. Düşüncemiz,
planımız ve arzumuz bu. Hep
beraber buna inanırsak ve

çalışırsak başaracağımıza
inanıyorum.” dedi.

“ARICILIK KOOPERATİFİ
BÖLGEMİZİ
ZENGİNLEŞTİRECEK”
Mustafa Mustafa, arıcılığın
ciddi boyutlarda yapılması
halinde ana gelir kaynağı
olabileceğini söyledi. Mustafa,
“Arıcılık bizim toplumumuzda
ve bölgemizde hiçbir zaman ana
geçim kaynağı olmamıştır.
Genelde arıcılık ek gelir kaynağı
sağlamak amacıyla veya hobi
olarak yapılmış. Birçok kişi
arıcılığa böyle bakmış. Fakat
yaptığımız araştırmalarda bu işi
bilinçli bir şekilde yapanların
aile ekomomisine ciddi boyutta
katkı sağladığını gördük. Bunun
dışında bölge halkımız tarımla
uğraşıyor. Hepimizin bildiği gibi
arıların bal yapma dışında
doğada başka görevleri de var.
Arılar meyvelerin, çiçeklerin ve
sebzelerin doğal döllenmesine
yardımcı olurlar. Bunun da
bizim bölgemiz için ayrı bir
önemi olduğuna inanıyorum.
Çünkü bölgemiz tarım bölgesi.
Yani arıcılar kooperatifi
bölgemizi her açıdan
zenginleştirecek.” diye konuştu.

“BAL İŞLEME TESİSİ
KURMAK İSTİYORUZ”
Kooperatifin hayata geçmesinin
ardından, sektörün ciddi bir
gelir kaynağı oluşturması için
bazı adımların atılması
gerektiğini ifade eden Mustafa
şunları kaydetti: “Düşüncemiz
bir bal işleme tesisini hayata
geçirebilmek. Bal işleme tesisin
kurulması için ilk önce var
olmak gerekiyor. Özel veya tüzel
kişiliğinizi kanıtlamanız
gerekiyor. Bizim de amacımız ilk
önce kooperatifimizi kurmak ve
bir sonraki adımda bölgemizde
bal işleme tesisi kurmaktır. Tabii
bu tesisin kurulması için ayrı bir
bütçe gerekiyor. Yassıköy
belediyesindeki arıcılık
kooperatifini, AB destek
programlarına dahil etmek
istiyoruz. Arıcılığı bölge
insanının yararına çalışacak bir
sektör olarak geliştirmek
istiyoruz. İlk adımı attık.
Bundan sonra insanımızın da
desteğiyle daha büyük adımları
ve daha ciddi çalışmaları hayata
geçireceğimize inanıyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda bugüne
kadar bize yardım eden herkese
ve tüm yetkililere ve
temsilcilerimize teşekkür
ederiz.”
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Kipi sınır kapısı genişletiliyor
Yunanistan’ın Türkiye’ye açılan sınır kapılarından biri
olan Kipi’nin genişletileceği bildirildi.
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis, Kipi sınır kapısından Yunanistan’a giriş yapan
Türk turistlerin işlemlerinin hızlandırılması amacıyla
yapılacak çalışmalar için finansal destek sağladı.
Kipi sınır kapısında mevcut durumun iyileştirilmesinin
yanısıra, yeni bir peron hizmete girecek ve güvenlik
önlemleri yeterli seviyeye getirilecek.

72 SAATLİK VİZE
Öte yandan, Türk turistlerin Yunansitan’a ziyaretlerinin
kolaylaştırılması ve cazip hale getirilmesi gerektiğini
vurgulayan Pavlidis, 72 saatlik vize kolaylığının
bölgedeki turizm hareketini arttıracağını dile getirdi.
Konuyla ilgili açıklamasında Pavlidis, “Nimfea
kapısından Bulgaristan ve Romanya’dan gelen
otobüslere giriş yasağı uygulanmaktadır. Türkiye ile
bağlantıyı sağlayan Kipi sınır kapısında Cuma ve
Cumartesi günleri yoğunluk yaşanmaktadır. Biz
imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaktayız.
Hükümetin de buna çözüm bulması gerekir.” ifadelerini
kullandı.

5 milyarlık ticaret,
1,5 milyon turist
Demirtaş şunları söyledi:
“Biz on yılı aşkın süredir
Ege Denizi’nin üzerinde
savaş uçakları uçmasın,
martılar ve yolcu uçakları
uçsun diye bir kampanya
sürdürüyoruz. Aynı
coğrafyada yaşamaya
mahkümuz. Umarım uzun
yıllar dost ve barış içinde
yaşarız.” ifadelerini
kullandı.

İZMİR RUM ORTODOKS
CEMAATİ BAŞKANI

YUNANİSTAN’ın İzmir
Başkonsolosu Theodoros
Çakiris, Türkiye ile
Yunanistan arasında ticaret
hacminin 5 milyar dolara
ulaştığını, yılda 1 milyon
500 bin turistin de karşılıklı
gidip geldiğini söyledi.
25 Mart Milli Bayramı,
İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ) Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen
resepsiyonla kutlandı.
Yunanistan’ın İzmir
Başkonsolosu Theodoros
Çakiris’in evsahipliğinde
gerçekleşen resepsiyona
katılanlar arasında, İzmir
Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve İzmir
Ekonomi Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Ekrem Demirtaş, İEÜ
Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen
de yer aldı.
Resepsiyonda konuşan
Başkonsolos Theodoros
Çakiris, 25 Mart milli

bayramının çok belirgin
tarihi olaylarla ilgisi
bulunduğunu anlatarak,
“Yunanistan’ın 1821’de
Osmanlı’dan ayrılması
hikayesi. İnsanların olduğu
her yerde zamanla olaylar
değişiyor. Türkiye Yunanistan ilişkilerinde
şimdilerde huzur dönemine
girdik. Turizm, ticaret
hacmi ve bilim gelişiyor. 5
milyar dolar ticaret
hacmine yükseldik. 1,5
milyon turist gidip geliyor”
dedi.
İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde Yunanca
derslerinin de verildiğine
dikkat çeken Çakiris, İzmir
Ticaret Odası Yönetim
Kurulu ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Ekrem
Demirtaş’ın iki ülke
ilişkilerine yaptığı katkıdan
dolayı Yunanistan’da ödül
aldığını anımsattı. Çakiris,

iki ülke arasında ilişkilerin
iyi olmadığı dönemde
Başkan Demirtaş’ın
gösterdiği çabanın herkes
tarafından bilindiğini
aktardı.

“BEYİNLERDEKİ
BARİYERLER KALKTI,
DOSTLUK GELDİ”
İEÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Ekrem Demirtaş
da, Akdenizli olduklarını,
duygularıyla yaşadıklarını
kaydederek, “Geçmişte
beyinlerde Türkiye’ye karşı
düşmanlık vardı. Ben
bunun canlı şahitlerinden
birisiyim. Bunu sokakta
gezerken, adalara
gittiğimde yaşıyordum.
Şimdi çok değişti.
Beyinlerdeki bariyerler
kalktı. İki dost ülke olarak
ciddi adımlar atıldı.” dedi.
Türkiye’de bini aşkın
Yunan firması
bulunduğunu vurgulayan

İzmir Rum Ortodoks
Cemaati Başkanı Teodora
Hacudi, cemaatin ilk
seçilmiş temsilcisi olmanın
kendisini gururlandırdığını,
demokrasi, özgürlük, eşit
haklar gibi kavramların
diğerlerine saygı duymakla
başladığını anlattı.
İzmir Aya Fotini
Ortodoks Kilisesi Başrahibi
Peder Kirillos da, Patrik
Vartholomeos’in bir ay önce
İzmir Ekonomi
Üniversitesi’ne konuk
olduğunu, kendisine fahri
doktorluk sunulduğunu
anımsattı.
Konuşmaların ardından
Kirillos, Başkan Demirtaş
ve İEÜ Rektörü Prof. Dr.
Oğuz Esen’e, Patrik
Vartholomeos’un İzmir’e
gelişi anısına basılan
gümüş sikke ve Atina
Bizans Müzesi’ndeki
örneğine göre yaptırılan
gümüş tabak hediye etti.
Gün kapsamında müzik
grubu Okeanos ve Sakız
adasından gelen dans
grubu sahneye çıktı.
Etkinlikte, günün anısına
pasta kesimi de yapıldı.

Meclis
oturumunda
gergin anlar
PARLAMENTODA 31 Mart Salı günü
gerçekleşen oturum, Başbakan Aleksis Çipras
ve Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Andonis
Samaras arasında sert tartışmalara sahne oldu.
Görüşmeler sırasında Aleksis Çipras
kreditörlerle sürdürülen müzakereler ve
Atina’nın önerileri hakkında ayrıntılı bilgi
vermedi. Çipras, muhalefeti müzakerelerde
birlikte hareket etmeye çağırdı. Ancak önceki
hükümete sert eleştiriler getirmesi YDP’li
milletvekillerinin ve Samaras’ın tepkisini çekti.
Anamuhalefet lideri Samaras, “ülkenin
uçuruma sürüklenmemesi için” somut bir
programa destek vermeye hazır olduğunu
belirtti. SİRİZA içindeki farklı görüşleri ima
eden Samaras, Başbakan’ın desteği önce kendi
partisinden istemesi gerektiğini ifade etti.
Muhalefet partilerinin liderleri Theodorakis,
Venizelos ve Kuçumbas, Başbakan Aleksis
Çipras’ın müzakerelerle ilgili bilgilendirmesinin
eksik olduğuna dikkat çekti. Theodorakis ve
Venizelos, konuşmalarında ülkenin euroda
kalması gerektiğini vurguladı. Çipras ise
maaşlarda ve emekli aylıklarında kesinti, toplu
işten çıkarmalar, ilaç ve gıda ürünlerinde KDV
(FPA) artışı gibi konularda ulusal ölçüde
“kırmızı çizgiler”in olması gerektiğini
vurguladı.
Bu arada, Avrupa Birliği ile yapılan
müzakerelerin ele alındığı oturumda, YDP
lideri ile Meclis Başkanı Zoi Konstandopulu
arasındaki tartışmadan sonra YDP grubu
oturumu terk etti.
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AK Kallikratis’le ilgili
raporunu yayımladı
AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, 26 Mart Perşembe günü 3. Yunanistan
raporunu yayımladı.
Avrupa Konseyi’nin “Yerel Özerk Yönetim ve
Adem-i Merkeziyet için Yeni YapılanmaKallikratis Programı” ile ilgili 2008 yılı
tavsiyelerinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi
gözlemlediği raporda, Kallikratis Programı ile
merkezi yönetim anlayışının terkedildiği
belirtilerek, ülkenin 13 idari bölgeye
bölünmesinden duyulan memnuniyet ifade
edildi.
Kallikratis reformu ile
yerel yetkilerin, şeffaflığın
ve yerel yönetimlerin hesap
verme sorumluluğunun
arttığını belirten Avrupa
Konseyi, Kallikratis
reformunun
hazırlanmasında yerel ve
bölgesel yönetimlerin dahil
edilmesinin önemli
olduğunu kaydetti.
Raporda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nın ikinci kademesinin, yani yerel
hükümetlerin (bölgelerin) kapsamının
genişletilmesi gerektiğinin altı çizilerek, Yunan
hükümetine yerel yönetimlere yetki aktarılması
ve finansal kaynakları özgürce kullanabilecekleri
şekilde yetki devredilmesi konusunda mevzuatın
gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Avrupa Konseyi, ada ve dağlık belediyeler için
mevcut düzenlemelerin acilen uygulanması,
aynı zamanda bu bölgelere özel bir statü
tanımlanması tavsiyesinde bulundu. Atina ve
Selanik gibi büyük belediyeler için de özel bir
statü tanımlanması gerektiği ifade edildi.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer
alan yükümlülük ve taahhütler kapsamında
yerel demokrasinin durumunun incelendiği
raporun ek bölümünde, yerel yönetimler ve
insan hakları arasındaki ilişki incelendi.

Kongre’nin 2010 tarihli kararına göre, insan
haklarının korunması ve teşvik edilmesi Avrupa
Konseyi’ne üye her bir devletin farklı düzeydeki
makamları tarafından paylaşılan ortak bir
sorumluluk olarak tanımlanıyor, yerel ve
bölgesel makamların insan hakları durumunun
incelenmesi ve sorunların tanımlanması
bakımından en iyi yerler olduğu belirtiliyor.
Kallikratis reformu ile nüfusu 20 bini aşan her
bir belediyede, belediye başkanının resmi
internet sayfasından yapılan açık çağrı ile
belediye meclisinin 2/3
çoğunlukla yerel
Ombudsman olarak bilinen
“Vatandaş ve İşletme
Destekçis”ini seçtiği
kaydedildi. Raporda bu
kişilerin belediyelerin kötü
uygulamalarından etkilenen
vatandaşlar ve işletmelerin
şikayetlerini not ettiği ve
sorunların çözümünde
arabuluculuk yaptığı
belirtildi. Ayrıca yerel yönetimler düzeyinde
“tanınmış din” ve kamulaştırılma sürecinde on
yıllardır bekletilen “donmuş” mülkler
konusunda daha fazla çaba gösterilmesi
gerektiği belirtildi.
Uluslararası raporlara göre, Yunanistan’da
insan haklarının durumuna ilişkin olarak
özellikle azınlık hakları, göçmenler ve sığınma
arayanların hakları konusunda sorunların sıkça
dile getirildiği belirtilen raporda, ekonomik ve
finansal krizin sonucu olarak pekçok yeni
sorunun ortaya çıktığı belirtildi.
Yunan Ombudsman’ının 2013 yılı raporunda
da kırılgan sosyal gruplara yönelik ayrımcılığın
artış gösterdiğinin ifade edildiği raporda,
sorunların çoğunun yerel yönetimlerin eylemleri
ile doğrudan ilgisi olmamasına karşın yerel
yönetimlerin sorunları çözme konusunda önemli
bir rol üstlenebileceği ifade edildi.

Kurcalı köyünde hatim töreni düzenlendi

RODOP iline bağlı Kurcalı köyü Kur’an
kursu, 29 Mart Pazar günü köy camiinde hatim
merasimi düzenledi.
Etkinliğe, Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Vaaz ve İrşat Ekibi Başkanı
Selahattin Kesit, İmam Hatip Lisesi Mezunları
ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin
Ahmet ve köy halkı katıldı.
Program öncesi kurs eğitmeni Ahmet
Babaemin yaptığı konuşmada, öğrenci
velilerine, köy halkına ve katılımcılara vermiş
oldukları destekten dolayı teşekkür etti.
Kur’an kursu ilahi korosunun söylediği
ilahilerle başlayan program, çocukların
okudukları sureler, şiirler ve skeçlerle devam
etti.

Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’in selamlarını ileterek
başladığı konuşmasında öğrencileri, hocalarını
ve ailelerini etkinliği düzenledikleri için tebrik
etti. Milli ve manevi değerleri yaşatma adına
Kur’an kurslarının öneminden bahseden
Ahmet, Kur’an kurslarının alternetif bir eğitim
kurumu olmayıp din eğitimi alanında hizmet
veren önemli kurumlar olduğunu belirtti.
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
de kısa konuşmasında öğrencileri, aileleri ve
kurs hocalarını tebrik etti.
Program, Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet’in
yaptığı hatim duası ile sona erdi. Program
sonunda kursu tamamlayan çocuklara belge
verildi.

Azınlık Müftüleri
Medeni ile görüştü
BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın davetlisi olarak
Suudi Arabistan’a gitti.
İki müftü, 26 Mart Perşembe
günü İslam İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreteri İyad Medeni ile
görüştüler. Suudi Arabistan’ın
Cidde şehrinde gerçekleşen
görüşmenin verimli geçtiği
bildirildi.
Görüşme sonrası sosyal
medya hesabından kısa bir
açıklama yapan Müftü Ahmet

Mete, “İslam İşbirliği Teşkilatı
Başkanı sayın Medeni ve
çalışma arkadaşlarıyla verimli
görüşmelerimiz oldu. Hayırlara
vesile olmasını dilerim. Kutsal
topraklardan tüm kardeşlerime
selamlarımı gönderiyorum.”
ifadelerine yer verdi.
Bu arada, müftüler Umre
ziyareti de gerçekleştirdiler.
Suudi Arabistan’da okuyan Batı
Trakyalı öğrencileri de ziyaret
etmeyi ihmal etmeyen
müftüler, ziyaret
programlarının ardından
Yunanistan’a döndüler.

Siyer yarışmasının
bölge birincileri
belli oldu

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’nün Kur’an kursları arasında
düzenlediği “II. Siyer Dersi Bilgi Yarışması”nın bölge elemeleri 28
Mart Cumartesi günü gerçekleşti.
Yedi bölgede yapılan elemeler sonucunda bölge birincileri
belirlendi. Buna göre sonuçlar şu şekilde oluştu:
Gümülcine Merkez: Tuzçuköy Kur’an Kursu
1.Bölge: Yalımlı Kur’an Kursu
2. Bölge: Delinazköy Kur’an Kursu
3.Bölge: Kozlukebir Mescid Kur’an Kursu
4.Bölge: Kır Vakıf Kur’an Kursu
Balkan Kolu Bölgesi: Gerdeme Kur’an Kursu
Evros (Meriç) Bölgesi: Ahrenpınar Kur’an Kursu
Bölge birincilerinin katılacağı final yarışmasının 4 Nisan
Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.
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Amerikalı diplomatlar
DEB yöneticileriyle
görüştü
Yeni Siyasi İşler
Sorumlusu
Kafopulos
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi yöneticileri, Amerikalı
diplomatlarla biraraya geldi.
Batı Trakya’yı ziyaret eden
ABD Atina Büyükelçiliği Siyasi
Büro Sorumlusu Rafael Diaz ve
beraberindeki heyet,
Gümülcine’de DEB Partisi
yöneticileriyle biraraya geldi.
31 Mart Salı akşamı
Gümülcine’de gerçekleşen
görüşmede ABD’li yetkililer,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu
Ozan Ahmetoğlu ve DEB Partisi
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Leyla Salihoğlu’yla görüştü.
Görüşmede, DEB Partisi’nin
çalışmaları hakkında bilgi

verildi ve Batı Trakya Müslüman
ABD Atina
Türk azınlığının sorunları ve
Büyükelçiliği talepleri anlatıldı. Azınlığı
ilgilendiren konuların
Siyasi Büro
değerlendirildiği görüşmede,
dönemde yaşanan azınlıkla
Sorumlusu Rafael son
ilgili gelişmeler de ele alındı.
DEB Partisi yöneticileri
Diaz, Genel
görüşmede, ülkedeki yeni
Başkan Mustafa hükümetten azınlığın
Ali Çavuş, Genel beklentileri olduğunu
kaydederek, azınlık
Başkan Yardımcısı sorunlarının çözüme
ümit ettiklerini
Ozan Ahmetoğlu kavuşmasını
ifade ettiler.
ve Uluslararası
Görüşme sonunda DEB
Partisi yöneticileri, ABD’nin
İlişkiler Direktörü Atina Büyükelçiliği Siyasi Büro
Leyla Salihoğlu ile Sorumlusu Rafael Diaz ve
beraberindeki heyete ziyaretgörüştü.
lerinden dolayı teşekkür etti.

Eyalet 21 ambülansı teslim etti

DOĞU Makedonya – Trakya Eyaletinin ESPA
programından sağladığı ödenekle alınan 21 yeni
ambülans teslim alındı.
Geçtiğimiz günlerde teslim alınan
ambülansların maaliyeti 1 milyon 270 bin euro.
Ambülansların tam teçhizata sahip olduğu ifade
edildi. Doğu Makedonya – Trakya eyaletinde
kullanılacak ambülanslardan Semadirek, Sofulu,
Dikea, Prosotsani, Nevrokop, Paranesti,
Eleftherupoli ve Prinos’a ikişer adet verilecek.
Kumçiftliği, Sarışaban, Yassıköy, Şapçı, Yeniköy

(Stavrupoli) ve Bulustra’ya (Avdira) ise birer adet
ambülans verileceği ifade edildi.
Ambülanslar için yapılan teslim töreninde
konuşan Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis, sağlık
konusunun tüm insanlar için en önemli konu
olduğunu belirterek, ekonomik kriz nedeniyle bu
alanda ciddi eksiklikler olduğunu söyledi.
Pavlidis, eyalet yönetimi olarak eksiklerin
giderilmesi için çalıştıklarını dile getirerek, teslim
edilmesini bekledikleri 24 adet daha ambülans
olduğunu ifade etti.

Merkezi İskeçe’de bulunan Dışişleri
Bakanlığı’na bağlı Siyasi İşler
Bürosu’nun yeni şefi belli oldu.
Nikos Piperingos’tan boşalan yere
Thanos Kafopulos getirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nın
İskeçe’deki Siyasi İşler
Bürosu’nda Nikos
Piperingos’un yerine Thanos
Kafopulos getirildi.
Kafopulos, son olarak
Yunanistan’ın Kanada
Montreal Başkonsolosu olarak
görev yapıyordu. 44 yaşında
olduğu belirtilen Kafopulos’a,

2013 yılında görev yaptığı
Montreal’deki Yunan
toplumuna hizmetlerinden
dolayı, Montreal Yunan
cemaati fahri üyeliği
ünvanının verildiği bildirildi.
İngilizce ve Fransızca bilen
Kafopulos’un, 1 Nisan
Çarşamba günü göreve
başladığı öğrenildi.

İlhan Ahmet,
Bülent Arınç’la
biraraya geldi

RODOP eski milletvekili ve son seçimlerde POTAMİ partisinden
milletvekili adayı olan İlhan Ahmet, İstanbul’da yapılan “Bab-ı
Ali Toplantıları”na katılarak Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’la görüştü.
Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Yeni Anayasa
Çalışmaları Işığında Demokratik Açılım Süreci ve Başkanlık
Sestemi" başlığıyla düzenlenen "124. Bab-ı Ali Toplantıları"na
katıldı. 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da yapılan toplantıya
katılan İlhan Ahmet’in, Bülent Arınç’la görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Yunanistan’daki siyasi durum ve Batı Trakya Türk
azınlığını ilgilendiren gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNERHEKİMİ

3 Nisan 2015

GTGB genel kurulu
rekor katılımla yapıldı

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

YOĞURT ve FAYDALARI
u haftaki konumuzu
beslenmemizde önemli
bir yere sahip olan
yoğurt tüketimine ve
faydalarına ayırdık. Kısaca
değinelim:
Yoğurdun, iyi bir protein
kaynağı olmasının yanı sıra A,B
ve E vitaminleri ile kalsiyum,
fosfor ve magnezyum içeriği de
zengin süt ürünü oluşudur.
Bununla birlikte, bu ürünün
oluşumunda, süt şekeri laktik
aside çevrildiğinden, laktoz
intoleransı olanların da
rahatlıkla kullanabileceği ve de
kalorisi daha düşük bir
besindir. İçeriğindeki faydalı
bakteriler sayesinde tam bir
bağırsak dostudur. Zarar gören
bağırsak florasını düzenleyici
bir etkisi vardır. Sütteki şekeri,
peynirdeki tuz
düşünüldüğünde, süt ürünleri
içindeki en iyi besindir
diyebiliriz...
Yoğurt tüketiminin, süt ve
peynirde olduğu gibi kemik ve
diş sağlığına faydaları vardır.
Kronik diyabet, ishal, gut ve
dizanteri hastalıklara karşı
tedavi edici, vücudu
radyoaktiviteye karşı koruyucu,
tümör ve kanser oluşumunu
önleyici özellikleri de vardır.
Kan basıncını ve kolestrolü
düşürücü etkisi mevcut olan
yoğurdun, ishalin panzehiri
olması sebebiyle, yaz aylarında
ishal olmuş çocukların
tedavisinde önerilen ve bol bol
tüketilmesi tavsiye edilen bir
besindir.
Yoğurt, her öğünde
tüketilebilir. Sade tüketimi
olabildiği gibi, meyve ile
tüketilmesi de uygundur.
Sarımsaklı yoğurt sağlık için
ideal ikiliyi oluşturur. Her ikisi
de vücuttaki bağışıklığı
kuvvetlendirir. Vücuttaki
toksinlerin atılımında etkili

B

olan yoğurt, sigaranın
etkilerine maruz kalmış kişilere
şiddetle önerilmektedir.
Tekrar ifade etmek
gerekirse, yoğurt, sabahtan
akşama kadar günün her
saatinde yenebilecek harika bir
gıdadır. Unutulmaması
gereken yoğurdun daima
suyuyla birlikte yenmesidir.
Süzme yoğurtta “B” vitamini
kalmaz. Çünkü, vitaminler hep
yoğurdun suyundadır.
Başta da değindiğim gibi,
şeker hastaları için yararlı bir
besindir. Şeker hastalarına
verilecek yoğurt, ekşimiş
olmamalı ve kaymağı alınmış
olmalıdır.
Sabahleyin kahvaltıdan sonra
yenen yoğurt, sindirimi
kolaylaştırıp, bağırsakların
çalışmasına yardım eder. Her
yaşta hemen hemen herkes
için uygundur. Yoğurt, hastalar
ve zayıf bünyeler için sütten
daha besleyici sindirimi kolay
bir gıdadır. Aynı zamanda
bağırsaklarda bulunan tehlikeli
ve zararlı
mikropların(Amiplerin)
çoğalmalarına ve hatta
yaşamalarına engel olan bir
besindir. Bu sebepten tifo ve
ishal zamanlarında yoğurt
adeta bir ilaç gibi tavsiye
edilmektedir. Tüberkülozlu
hastalar üzerinde de
antibiyotik etki gösterir.
Yoğurt aynı zamanda bulaşıcı
hastalıkların tedavisinde de
oldukça öneme sahiptir.
Çocukların bulaşıcı karaciğer
iltihâbı (hepatit) hastalıklarının
dietik tedavilerinde kullanılır.
Ayrıca, yüze ve boyna
sürülürse cildi canlandırır.
Rahat bir uyku için de
yatmazdan önce yoğurt
yiyebilirsiniz.
Hepinize sağlık dolu günler
dilerim...

GÜMÜLCİNE Türk Genler Birliği’nin kongresi,
29 Mart Pazar günü rekor katılımla gerçekleşti.
Kongre, dernek lokalinde yapıldı.
Genel kurul, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan’ın konuşmasıyla başladı.
Ardından divan kurulu belirlendi. Divan kurulu
başkanlığına eski GTGB Başkanı Adnan Selim
seçilirken, sekreterlik görevine Rodop Ticaret ve
Sanayi Odası Ticaret Bölüm Başkanı İbrahim Halil
Hasan ile BTAYTD eski Başkanı Mehmet Emin
getirildi.
Faaliyet raporu, Koray Hasan tarafından
okundu. Denetim kurulu raporunu ise deneti
kurulu başkanı Esra İsmail sundu. Kongre
öneriler ve eleştiriler bölümüyle devam etti. Bu
bölümde GTGB eski Başkanı Ali Bağdatlı, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Güney Meriç Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Gümülcine Belediye Başkanı
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu söz alarak
düşüncelerini dile getirdiler ve yeni seçilecek
yönetime başarılar dilediler.
Kongrede, geçmiş dönem yönetim kurulu

oybirliğiyle aklandı.

258 ÜYE OY KULLANDI
Bu yılki kongre rekor düzeyde katılımla
gerçekleşti. 258 üyenin oy kullandığı kongrede
son olarak yönetim ve denetim kurulu üyeleri
seçildi.
Yönetim ve denetim kurulu adayları ile
aldıkları oylar şöyle:
YÖNETİM KURULU
Koray Hasan: 201 oy
Cahit Halil: 193 oy
Çiğdem Ali: 191 oy
Gülsüm Hüseyin: 109 oy
Birsel Mustafa: 108 oy
Ali Süleyman: 106 oy
Ergin Kalenci: 78 oy
DENETİM KURULU
Mümin Ali: 145 oy
Esra İsmail: 144 oy
Gökhan Mustafa: 111 oy

ABONELER‹M‹Z‹ND‹KKAT‹NE
Y›ll›kaboneücretleriniödemeyen
abonelerimizin,
Gümülcine’dekiP.Mavromihali
(İdadiyeSokağı)4-6
adresindebulunanbüromuza
gelerekaboneücretlerini
ödemeleriönemlericaolunur.
GÜNDEM

İTB kongresi ertelendi
İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
2015 yılı olağan kongresi 19
Nisan 2015 tarihine ertelendi.
Kongrenin ertelenmesiyle
ilgili olarak İTB yönetim
kurulu tarafından yapılan
açıklamada, “31 Mart 2015
tarihinde yönetim
kurulumuzun almış olduğu

kararla; 12 Nisan 2015
tarihinde yapılması
planlanan Seçimli Yıllık
Olağan Genel Kurulu,
üyelerimizden gelen yoğun
talep üzerine ve birliğimizin
menfaatleri doğrultusunda 19
Nisan 2015 Pazar günü saat
11:00’e ertelenmiştir.” denildi.
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Dünden bugüne bilgisayarlar! -1
DEVASA büyüklükteki
bilgisayarların modern
teknolojiye dönüşmesi
gerçekten de uzun ve bir o
kadar da garip bir yolculuğun
sonucu. 1940’larda ‘karmaşık
sayı hesaplayıcısı’ndan 2011’de
iPad 2’ye yapılan yolculuktan
bahsediyoruz. Peki odaları
dolduran dev makineler bugüne
dek hangi aşamalardan geçti ve
nasıl elimizde taşıyabildiğimiz
cihazlar haline geldi?
1939 - Hewlett Packard
Kaliforniya’da kuruldu: HP200A
Audio Oscilattor adındaki ilk
popüler cihazı, Walt Disney
Pictures filmi olan ‘Fantasia’
için ses efektleri üretmekte
kullanılmıştı.
1940 - Karmaşık Sayı
Hesaplayıcı (CNC): Araştırmacı
George Stibtz tarafından
tasarlanmış, Bell Telefon
Laboratuvarı tarafından
tamamlanmıştı.
1941 - Z3 Bilgisisayarı /
Bombe: Z3, Alman mühendis
Konrad Zuse tarafından, diğer
geliştirmelerden izole olarak
meydana getirilmişti. Bombe,
Nazi Askeri iletişiminin şifresini
çözmekte kullanılıyordu.
1942 - Atanasoff - Berry
Computer (ABC): ABC, Profesör
John Vincent Atanasoff ve
öğrenci Cliff Berry tarafından
tasarlanmış ve meydana
getirilmişti.
1943 - Kasırga Projesi / Relay
Interpolator: Kasırga Proejesi,
tren bombalayıcı ekiplerini
simüle etmek için çalışıyordu.
Relay Interceptor, M-9 silah
yönlendiricisini test etmekte
kullanılıyordu.
1944 - Harvard Mark - 1 /
Colossus: Harvard Mark - 1, oda

boyutunda bir hesap
makinesiydi. Colossus, İkinci
Dünya Savaşı sırasında Naziler
tarafından kullanılan Lorenz
şifrelerini kırmak için
tasarlanmıştı.
1945 - “EDVAC’da ilk rapor
taslağı”: Program yönergelerini
saklayan bilgisayarın taslağını
çizen rapor, bugünkü
bilgisayarların ortaya çıkmasına
neden olacaktı.
1946 - ENIAC / AVIDAC:
ENIAC, benzerlerinden 1.000
kat daha hızlı hale getirildi.
1948 - IBM SSEC: Seçici dizi
elektronik hesap makinesi, aya
1969’da yapılan Apollo
uçuşunun konum tablolarını
çizmekte kullanmıştı.
1949 - EDSAC / Manchester
Mark I: Yönergeleri saklayan ilk
pratik bilgisayardı. Manchester
Mark I, bellek olarak Williams
tüpünü kullanan tam teşekküllü
bir sistemdi.
1950 - ERA 1101 / SEAC / Pilot
ACE: ERA 1101, ticari olarak
üretilen ilk bilgisayardı. SEAC
ise tüm-diyot mantığını
kullanan ilk bilgisayardı. Alan
Turing’in felsefesi, Pilot ACE’in
tasarımını yönlendirmişti.
1951 - MITWhirlwind:
Güvenilir bir işletim sistemine
sahip ilk bilgisayardı. Haftada
35 saat yüzde 90 performans ile
çalışıyordu. Bellek olarak ise
elektrostatik tüp belleğine
sahipti.
1951 - LEO / UNIVAC I:
İngiltere’nin ilk ticari bilgisayarı
Leo, büro işleriyle ilgili
sorunları çözmüştü. ABD Nüfus
İdaresi tarafından kullanılan
UNIVAC I ise geniş kesimlerin
ilgisini çeken ilk ticari
bilgisayardı.

1952 - MANIAC: John von
Neumann’ın IAS bilgisayarı’nı
baz alıyordu.
1953 - IBM 701: IBM, ilk
elektronik bilgisayarı 701’in
dağıtımına başladı.
1954 - IBM 650: Dünyanın
toplu olarak üretime geçen ilk
bilgisayarıydı. Bir yıl içerisinde
450 adet satış yaptı.
1956 - MID TX0: MIT’te
transistörlerle meydana
getirilen genel amaçlara yönelik
ilk programlanabilir bilgisayar.
1958 - NEAC 1101: Japon firma
NEC, ülkenin ilk elektronik
bilgisayarını üretti.
1959 - IBM STRETCH: IBM’in
7000 serisi ana bilgisayarları,
şirketin ilk transistörlü
bilgisayarlarıydı.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
SoldanSa€a:1)Alaten,
Aman2)Basak,Ph,Yb
3)Rh,Heyelan4)Azat,
Aşar5)Al,İt,Kasa6)
Ahmak,Fan7)İbra,
Kom,Be8)Tumba,
Rota9)Ad,Ekstra10)
Naaş,Evre11)Kr,
Anane12)Aksam,Rab
13)Raket,Cunta14)
Faal,Zanaat.
Yukar›danAﬂa€›ya:
1)Abra,Titan,Örf2)
Lahza,Budak,AA3)As,
Alarm,Araka4)Taht,
Habeş,Kel5)Eke,İm,
Ak,Ast6)Yatak,Suna
7)Peş,Kort,Amca8)
Ahlak,Moren,Un9)
Araf,Taverna10)Ayn,
Saba,Ata11)Nb,Nane,
Berbat.

SOLDANSAĞA
1)Ucudemirçengelliçubuk–Yaşduvarsıvasıüzerineresimyapmayöntemi2)Organ–İlaç–(kısaca)
AnadoluAjansı3)Gizlicekötülükyapan–Kokuluve
uçucusıvı4)Öncesizlik–Çinko’nunsimgesi–(halk
dili)Ucusivribirçeşittakoz5)Titan’ınsimgesi–
Seçmeliyemek6)Yardımcı–Sürekli7)Bedenindış
yüzü–Alçakvealtıdüzgemi–Enkısazaman8)Halk
meydanı–Üstüaçıksuyolu9)Rubidyum’unsimgesi
–Tümör–Enkalınerkeksesi10)Orijinal–
Kripton’unsimgesi1)Altmışdakikalıkzamandilimi–
İritanelibezelye12)Diploma–Suyosunu13)Yavru,
çocuk–Ötücübirkuş14)Gelenek–Nicelikbakımındanbirşeyinbütünü.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1)İçinde,görüntüveseslerinkaydedildiğiküçük
kutu–Deridensızantuzlusıvı–Billurlaşmışsodyum
karbonat2)SultanAbdülaziz’ingiydiğifes–Çokiri
biryılantürü–Birkimseninilerisi3)Güzelkokulu
bitki–Çocuğuolankadın–Sigarasöndürülenkap4)
Rus,Hırvat,Sloven,BulgarveÇekhalklranınadillerindekiyakınlıknedeniyleverilenortakad–Boyun
hastalığı,guşa5)Değersiz,kötü–Beyaztüylübir
tavukırkı–Dehasahibikimse,dahi6)Ziyan,dokunca–Uzunsaplıyayvankap7)Osmanlıların
Avrupalılara,özellikleFransızlaraverdikleriad–
(mecaz)İçindençıkılmasıgüçveyaimkansızdurum,
sorun8)DoğuSlavhalkı–Büyükerkekkardeş–
(halkdili)Ağabey–Altın’ınsimgesi9)(halkdili)Bir
değiştokuştaüsteverilenşey–Arsenik’insimgesi–

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1960 - DEC PDP-1: Mini
bilgisayarların müjdecisiydi
1961 - IBM 1401: 1401, vakum
tüpüünü daha küçük ve
güvenilir transistörlerle
değiştirmişti ve manyetik
çekirdek belleği kullanıyordu.
1962 - LINC (Laboratory
Instrumentation Compter /
Laboratuvar aletlendirme
bilgisayarı): İlk gerçek zamanlı
lavoratuvar verisi işleme
makinesi.
1964 - IBM System 360: 6
uyumlu bilgisayar ve 40 çevre
birim beraber çalışabiliyordu.
1964 - CDC 6600: Zamanının
en iyi bilgisayarı olan CDC 6600,
saniyede 3 milyon talimatı
yerine getirebiliyordu. Bu ise
IBM Strecth’ten 3 kat hızlı

2

3

4

5

6

olduğu anlamına geliyordu.
1965 - DEC PDP-8: Ticari
başarı kazanan ilk mini
bilgisayar.
1966 - ILLIAC IV: İlk büyük
ölçekli sıralı bilgisayar.
1966 - HP-2115: HewlettPackard, HP-2115 ile genel
amaçlara yönelik bilgisayar
sektörüne giriş yaptı.
1968 - Nova: 32 kilobayt
belleğe sahip Nova, 8000 dolar
fiyatla tanıtıldı.
1968 - Apollo Guidance
Computer: ‘Apollo Rehber
Bilgisayarı’, Apollo 7’nin
dünyanın yörüngesiyle ilgili
hesaplarında kullanılmıştı.
1971 - Kenback 1: İlk kişisel
bilgisayar, 750 dolar fiyatla
ortaya çıktı.
1972 - HP-35: HP-35, hızlı ve
doğruluk oranı yüksek
elektronik bir hesap
makinesiydi.
1973 - TVTypewriter / Micral:
Alfanümerik metinleri ilk kez
sıradan TV ekranına
yansıtmıştı. Micral ise mikro
işlemci tabanlı bir kişisel
bilgisayardı.
1974 - Xerox Alto /Scelbi 8H:
Entegre fareye sahip ilk
bilgisayar iş istasyonuydu.
1975 - MITS Altair / Tandem16: Altair, Intel’in 8080
mikroişlemcisini baz alıyordu
ve BASIC üzerinde çalışıyordu.
Tandem, ilk hata toleranslı
bilgisayardı ve çevrimiçi
alışverişleri işlemede
kullanılıyordu.
1976 - Apple I / Cray I: Apple I
Steve Wozniak tarafından
tasarlanmıştı. Cray I ise ticari
olarak başarı kazanan ilk vektör
işleyiciyidi.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Bebekler hayatlarının ilk
dönemlerini annelerinin
yanında uyuyarak geçiriyor.
Sonraki zamanlarda çocuğun
kendi yatağında yatmaya
alışması gerekiyor, ama bu her
zaman kolay olmuyor.
Çocuğunuz kendi yatağında
yatmak istemiyorsa, onu
zorlamadan alıştırmanız
gerekiyor.
Dünyaya geldiği günden
itibaren ilk iki yıl bebeğin en
temel fiziksel ihtiyaçlarının
giderilmesi, anne-bebek
arasındaki ruhsal bağlanma ve
güven duygusunun oluşma
süreci ile yoğun bir şekilde
geçer. Genel anlamda ilk
yıllarda "ebeveyne bağlı ve
muhtaç" olan çocuğunuz, 2 yaş
döneminden itibaren dış
dünyayı, kendi kişiliğini ve
karakterini keşif
yolculuğuna çıkar.
Bu dönemde
çocukların müthiş
berrak, saf ve
araştırmacı
zihinleri her yeni
olguyu adeta bir
sünger gibi emmeye hazırdır.
İşte bu süreçte, geniş hayal
dünyaları ile yeni kavramları
anlamlandırmaya çalışırken,
çoğu zaman korku ve kaygılar
yaşayabilirler. Bu dönem
çocuğu, etrafını sadece somut
bir biçimde algılayabileceği
unsurlar üzerinden
değerlendirebilir. Çocuk,
zihninde somutlaştıramadığı
şeyleri anlamlandırmadığında
ise bunlardan korkabilir.
Karanlık korkusu 2-3 yaş
döneminde çocuklarda en sık
rastlanan korku türüdür.
Çünkü çocuk her şeyi net ve
açık bir biçimde görebildiği,
hissedebildiği, dokunabildiği
aydınlığın aksine; karanlıkta
kendini çaresiz hissedebilir.
Karanlıkta duvara yansıyan
gölgeleri, küçük zihinlerinde
bambaşka nesnelere
benzetebilirler ve onlardan

Çocuğunuz yatağında
yatmaktan korkuyorsa...

Çocuğunuz korktuğu için
kendi yatağında yatmak
istemiyor ve her gece uyku
saatini mücadeleyle
geçiriyorsanız,

ürkebilirler.
Peki, kendi yatağında
yatmak istemeyen çocuklar
için aileler ne yapabilir?
Öncelikle çocuğunuzun
korkusuna saygı duymalı, onu
dinlemeli ve kaygılarına önem
verdiğinizi ona mutlaka
göstermelisiniz. Çocuğun
korkusunu geçiştirmek ve
önemsememek aslında
ebeveynlerin genelde yaptıkları
yanlışlardandır. Çocuk
rahatlayabilmek için önce
hayal dünyasında
canlandırdığı ürkütücü
deneyimlerini özgürce annebabasıyla paylaşabilmeli. Daha
sonra çocuğunuz ile adım adım
konuşarak, sevgi ve şefkatinizi
ona göstererek onu
rahatlatmaya çalışmalısınız.
Yanında olduğunuzu ona
hissettirmelisiniz.
Çocuğun yatağında yatmaya
ikna edilmesi aşamasında

Mem le ketimden Man za ra lar...

tavsiyelerimize kulak verin.
Çocuğunuzun kendi
yatağında yatması için
neler yapabilirsiniz...

yapılan
en büyük
yanlışlardan biri,
çocuğa kızılması ve çocuğun
sindirilerek yatırılmasıdır. Eğer
çocuk korku, kaygı veya öfkeyle
uykuya dalarsa, huzurlu ve
sakin bir uyku deneyimi
yaşayamaz; gece sık sık uyanır,
ağlar ve geceyi hem kendine
hem de size zindan eder. Bu
yüzden çocuğunuzun uykuya
yatırmadan önceki yapılan
sakin, şefkatli ve huzurlu
önhazırlıklar, onun kaliteli bir
uyku çekmesi için sağlam bir
zemin oluşturur.
Son olarak, çocuğunuzu
kendi yatağında huzurla
yatmaya alıştırmanın yolu,
onun bu deneyimi yaşayarak
öğrenmesi yolu ile
gerçekleşecektir. Yani somut bir

biçimde yatağında birkaç
gece korkusuzca yatabilmeyi
başardığında, bu davranış
pekişecektir.
Bu yüzden, çocuğunuz
yatağında gece uyanıp
ağladığında yanına gitmeli,
onu sakin ve sevgi dolu
yaklaşımınız ile sarıp
sarmalamalı, rahatladıktan
sonra tekrar uykuya dalmasını
beklemeli, daha sonra da tekrar
kendi odanıza dönmelisiniz.
Mümkün olduğunca bu süreçte
onun yanına siz gitmelisiniz.
Çocuğu kendi yanınıza
aldığınız zaman süreç yeniden
başlayacaktır. Unutmayalım ki,
tekrarlar öğrenmeyi ve
davranışın pekişmesini
sağlayacaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Helvalı ve Tahinli Çıtır

Foto: Hasan Hasan

Malzemeler
1 adet yufka
300 gram tahin helvası
3 kaşık çikolata sosu veya tahin
(süslemek için)
1 su bardağı sıvı yağ
(kızartmak için)
Üzeri için:
½ çay bardağı pudra şekeri
½ çay bardağı Hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Yufkayı tezgaha sererek ilk önce
4'e sonrasında, 4'e böldüğünüz
her bir parçayı 3'e bölün
(Toplam 12 parça olmalı).
Helvayı uzunlamasına kesin.
Kestiğiniz helvayı yufkanın geniş
olan uç kısmına koyun.
Yanlarını hafif içe katladıktan
sonra sigara böreği şeklinde

sarın.
Tavaya yağı koyun ve kızdırın.
Helvalı yufkaları pembeleşinceye
kadar kızartın. Kızaran börekleri
peçete serili servis tabağına alın.
Ayrı bir tabağa Hindistan cevizi,
pudra şekeri ve tarçını koyup
karıştırın. Yufkalar sıcakken bu
karışıma bulayın. Servis edeceğiniz tabağa alın. Üzerine çikolata sosu veya tahin dökün. Sıcak
olarak servis yapın. Yanlarına
çikolatalı çilek yerleştirerek servis
edin.
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3 günlük bahar detoksu programı
Bahar geldi, fazla kilolarımızı kalın
kış kıyafetlerinin altına saklama
zamanı geride kaldı. Dolayısıyla
yapmamız gereken, kilo vermek, fazla
yağlardan ve istemediğimiz bu
görüntüden kurtulmak.
Kilo vermek için en doğru ve kalıcı
yol, sağlıklı beslenme kurallarını
öğrenmek, bu kuralları hayatın içinde
benimsemek ve alışkanlık haline
getirmek.
Bir başlangıç yapmak ve motive
olmak için maksimum 3 gün sürecek
kısa dönemli bir metabolizma açma
diyeti yapabilirsiniz. Yalnız bu
diyetin hemen sonrasında bol
miktarda yemek, aşırı serbest
davranmak, emeğinizi boşa
çıkartabileceği gibi kilo almanızı da
kolaylaştırabilir.
3 günlük bahar detoksu maksimum
3 gün yapılmalıdır. Herhangi bir
zorlanma olursa veya verilmek
istenen kilo azsa, diyet 1 ya da 2 gün
de yapılsa yeterli gelir. Yarım
bırakmamak, günü tamamlamak
önemlidir. Sabahtan öğlene kadar şok
uygulamak, sonra da akşam bozmak
faydadan çok zarar getirir. Şok
bittikten sonra da sağlıklı beslenme
odaklı, bol su içerek ve olabildiğince
hareketli olmalısınız.
3 günlük bahar detoksu
Sabah kahvaltından önce
1 su bardağı kadar hafif ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Sabah kahvaltıda
1 su bardağı süt
3-4 yemek kaşığı kadar yulaf
ezmesi
3-4 adet tam ceviz
10- 15 adet yaban mersini
1 tatlı kaşığı pekmez
Ara öğün
1 fincan sade Türk kahvesi
Öğlen
2- 3 adet zeytinyağlı enginar
1 su bardağı yoğurt
Bol salata (az zeytinyağı ilaveli)
Ara öğün
1 avuç leblebi
1 adet kivi
Akşam
1 adet orta boy ızgara balık
Bol roka salatası (az zeytinyağı
ilaveli-bol limonlu)
Ara öğün
3 halka taze ananas
Bu diyeti 3 gün arka arkaya
yaptıktan sonra, aşağıya yer alan 9
beslenme kuralı paralelinde
beslenmeye özen göstermelisiniz.
Diyet esnasında ve sonrasında her
gün yarım saat yürüyüş yapmak bu
işin en etkili ilacıdır.
1. Bol su içmelisiniz. Günde 2- 3
litre.
2. Günde 1-2 fincan yeşil çay
içmelisiniz. Yapılan bilimsel
çalışmalar yeşil çayın metabolizma
hızını artırdığını ortaya koyuyor. Bu
artış bütün fazla yağlarınızı yakacak
kadar ciddi boyutta olmasa da günlük
enerji harcamanızı çok küçük bir
miktar artırmanıza yardımcı
olacaktır.

kullanılmasını istiyorsanız
tükettiğiniz yumurtanın sarısının
tam piştiğinden emin olmanız
gerekmektedir.
7. Yeterli ve doğru zamanlarda
protein almalısınız. Vücudunuz
yeterli ölçüde ve her gün protein
almazsa metabolizmanız yavaşlar.
Protein vücudumuzun temel yapı
taşının kaynağıdır. Yeterli protein
alımı vücudumuzu güçlü ve sağlam
tutar. Vücudumuz proteini sindirmek
için daha fazla enerji harcar, bu
nedenle de herkesin yeterli miktarda
protein tüketmesi gerekir. Ana
öğünlerinizde hayvansal protein
kaynakları olan süt ve süt ürünleri, et
çeşitlerine yeterli miktarda ve sıklıkta
yer vererek vücudunuzun düzenli
çalışmasını sağlayabilirsiniz.

3. Günde 1- 2 fincan siyah çay ve
kahve günde tüketmek de kafeinden
dolayı kilo vermenize yardımcı etki
gösterir. Daha fazla içtiğiniz zaman
da vücuttan su kaybını arttırdığı için
kilo vermeyi zorlaştırır.
4. Yemeklerinize bol miktarda
kırmızı biber ilave edin. Acı kırmızı
biberin yapısında bulunan "kapsaisin"
adlı madde vücutta sıcaklık hissini
artırarak daha fazla enerji
harcamanıza neden oluyor.
5. Omega-3 kullanın. Omega-3’ün
kan kolesterolü üzerindeki olumlu
etkileri, beyin fonksiyonları ve
bağışıklık sistemi üzerinde önemli
etkilerinin yanı sıra omega-3 yağ
asitleri metabolizmanın düzgün
çalışması konusunda da etkisi vardır.
Omega-3 yağ asidini eksik alan

kişilerde metabolizmanın yavaşladığı
bilinir. Haftada 2 – 3 kez balık
tüketerek ve ara öğünlerde yaklaşık
bir avuç yağlı kuruyemiş (fındık,
badem, ceviz) tüketerek
metabolizmanızın canlanmasını
sağlayabilirsiniz.
6. Yumurta metabolizmanızı
artırma da etkilidir. B grubu
vitaminlerden biri olan biotin
yumurtada fazla miktarda bulunur.
Bu vitaminin enerji üretim
reaksiyonlarında yer alması
metabolizmamız üzerinde söz sahibi
olmamızı sağlar. Sağlıklı kişilerin ve
kolesterolü yüksek kişilerin eğer alerji
problemi yoksa her gün bir adet
yumurta tüketmesi bu bahar zamanı
metabolizmanın biraz daha hızlı
çalışmasını sağlayacaktır. Biotinin
vücudunuza etkili bir şekilde

8. Tam tahıllar metabolizmamızın
en sağlam yakıtlarıdırlar. Tam tahıl
ürünleri, B vitaminlerinden ve
posadan oldukça zengindir. B grubu
vitaminleri, vücutta enerji üretiminde
kullanılır. Posaların ise sindirimi
daha uzun süre aldığı için vücudun
enerji harcamasını artırırlar.
Metabolizmanıza çift yönlü destek
vermek amacıyla, beyaz un ve beyaz
ekmek yerine tam tahıl unları ve
ekmekleri tercih etmelisiniz.
9. Uzun süre aç kalmak
metabolizmamızı yavaşlatan en
büyük tehlikedir. Besin tüketiminden
3-4 saat sonra kan şekeri düşmeye
başlar. Düşen kan şekerini vücut açlık
durumu olarak algılayarak, harcadığı
enerjiyi yani metabolizmayı
yavaşlatır. Öğünlerinizin arasında 23 saat olmasına özen göstererek ve
gün içerisinde 4 saatten daha uzun
süre aç kalmamaya dikkat ederek bu
riski ortadan kaldırabilirsiniz.

Gözleri daha büyük göstermek için makyaj hileleri
Büyük, güzel, cazibeli gözler mi
istiyorsunuz? Göz kalemi, far ve
maskara hileleriyle gözlerinizi
olduğundan daha büyük
gösterebilirsiniz.
Gümüş ışıltıları deneyin
Gözlerinizi büyük göstermenin
ve parlaklık kazandırmanın en
etkili yöntemlerinden ilki,
gözlerinizin iç köşelerine hafif
yansımalı parlak bir far
uygulamak. Gümüş ışıltılı krem ya
da toz farı gözlerinizin iç köşelerine hafif dokunuşlarla
uygulayın. Göz kapaklarınıza ve alt kirpiklerinizin dibine
uyguladığınız farla bir bütünlük oluşturmaya dikkat
edin. Göz makyajınızı iki kat maskara uygulayarak
tamamlayın.
Deniz mavisine güvenin
Kirpik diplerinden göz kenarlarına doğru koyu
renklerle yapılan makyaj, gözlerdeki beyazlıkların
olduğundan daha beyaz ve parlak görünmesini sağlar.
Bu yöntemi koyu mavi tonlarında eyeliner kullanarak
uygulayabilirsiniz, siyah eyeliner’dan çok daha işe yarar.
Üstelik 2015 yaz makyajında mavi eyeliner da çok moda.
Bej far kullanın
Renkli far kullanmadan gözlerinizi büyük göstermek
istiyorsanız, renksiz zemin farı ya da kusurları gizlemek
için kapatıcı kullanabilirsiniz. Üst kirpiklerinizin dibinin
tamamını ve alt kirpiklerinizin dibinin yarısını siyah göz
kalemiyle çerçeveleyin. Alt kirpik dibinizin tamamına
kalem sürmek, gözlerinizin daha küçük görünmesine

neden olur. Yumuşak bir görünüm
için göz kaleminizi pamukla hafifçe
silin.
Maskara hileleri yapın
Göz kapağınıza altın ışıltısı
veren krem far sürdükten sonra
bronz renklerdeki göz kalemini üst
ve alt kirpiklerinizin dibine
uygulayın. Pamukla hafifçe göz
kaleminizi silerek, farla
bütünleşmesini sağlayın. Göz
kaleminizin üstüne bronz far
uygulayın ve göz kapağınızın tamamına altın tonlarında
toz farı sürün. Siyah maskara uyguladıktan sonra
gözleriniz ne renkse aynı renkte maskarayı sadece kirpik
uçlarınıza sürün.
Pastel tonlarla tanışın
Hafif pastel ve parlak tonlar gözlerinizin daha büyük
görünmesini sağlar. Mesela leylak tonları tüm cilt
renkleriyle uyumludur. Gözlerinizi daha büyük
gösterebilmek için kirpiklerinizin daha dolgun ve kıvrık
olması çok önemli. Bunun için kirpiklerinize hacim veren
ve daha kıvrık gösteren maskaralar uygulayın.
Renk geçişlerini deneyin
Gözlerinizde kusursuz bir gölge etkisi yaratmak
istiyorsanız, göz kenarlarınıza koyu tonları ve göz
kapaklarınıza açık tonları uygulayın. Bu yöntemle göz
kapaklarınızın geniş görünmesini sağlayarak, daha
çekici ve büyük gözlere sahip olabilirsiniz. Kahverengi ya
da gri tonlarındaki farları kullanmak yerine ışıltılı bronz
tonlardaki farları tercih edebilirsiniz.
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Bu besinler kansere karşı...
gösteriyor. Günde 1 küçük boy
soğan veya en az 2-3 diş
sarımsak tüketmeyi alışkanlık
haline getirin.

2. Elma

SON bilimsel yayınlar, sağlıklı
beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin
çeşitli kanser türlerini yüzde 40-70
oranında önleyebileceğini gösteriyor.
Kanserden korunmak içinse sağlıklı
vücut ağırlığına sahip olmanın yanı sıra,
koruyucu fitokimyasal içeren sebze ve
meyveler ile sağlıklı tahılları düzenli
olarak tüketmek ve doymamış yağ
asitleri içeren faydalı yağ kaynaklarını
tercih etmek gerekiyor.

1. Soğan, Sarımsak
Soğan ve sarımsağın içeriğinde bulunan
di allil di sülfür bileşiği mide, pankreas,
özefagus ve kolon kanserine karşı
koruyucu etki gösteriyor. Yapılan bazı
çalışmalar sarımsak tüketiminin prostat
kanseri riskini yüzde 50 azalttığını

Elmanın içeriğindeki
kuarsetin, güçlü bir
kanser koruyucu
olarak biliniyor.
Bununla birlikte
içeriğinde suda
çözünebilen lif olan
pektin sayesinde
sindirim sisteminin
düzenli çalışmasını sağlıyor ve
kolon kanseri riskini düşürüyor.
Düzenli olarak günde 1 orta boy elma
tüketmeniz, kanser riskinin azalmasını
katkıda bulunuyor.

3. Çekirdekli siyah üzüm
Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan
resveratrol, güçlü bir antioksidan.
Yapılan çalışmalar; özellikle kan kanseri,
akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi
türlerde kanserli hücreleri öldürücü etki
gösterdiğini ortaya koyuyor. Taze siyah
üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım
veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç
tüketmenizde fayda var.

4. Domates, karpuz
Domates ve karpuz gibi kırmızı
besinlerin içeriğinde olan likopenin yanı
sıra A ve C vitaminleri bağışıklık
sistemini güçlendiriyor ve özellikle
rahim ağzı, prostat, mide ve akciğer

kanserlerine karşı koruyucu etki
gösteriyor. Likopen bu etkiyi kanser
hücrelerinin büyümesini durdurarak
sağlıyor. Domatesin, pişirilmesi ile
antioksidan aktivite artıyor. Yaz
aylarında da likopen yoğunluğunun
daha fazla olması nedeniyle
öğünlerinizde domatesi ve karpuzu
ihmal etmeyin.

5. Portakal, mandalina,
greyfurt, limon
Turunçgillerin içeriğinde bulunan
limonoidler, C vitamini ve lif sayesinde
akciğer, cilt, meme, karaciğer,
kolon ve mide kanserlerine
karşı koruyucu etki
gösteriyor. Portakal ve
mandalina gibi
turunçgilleri ara
öğünlerde tüketebilir
veya salatalarınıza
hem portakal hem de
limon ilave ederek
kanser önleyici
sağlıklı lezzetler elde
edebilirsiniz.

8. Ispanak
Demir, kalsiyum ve folik asit gibi
vitamin-minerallerden zengin olan
ıspanak ayrıca içeriğindeki karotenler ve
lutein gibi fonksiyonel bileşenler ile
kansere karşı güçlü bir silah.
Yapılan çalışmalarda özellikle ağız,
özefagus ve mide kanserine karşı
koruyucu olduğu ortaya konmuş.

6. Yaban mersini,
böğürtlen, çilek
Yaban mersini, böğürtlen
ile çileğin içeriğinde
bulunan C vitamini ve ellagik
asit, kanser hücrelerinin
büyümesini önleyerek koruyucu etki
gösteriyor. Özellikle meme, cilt ve
akciğer kanserlerinde önleyici etkisi
bulunuyor. Çilek ve böğürtlen genetik
kodumuz olan DNA’mızdaki hasarı
gidererek akciğer kanserinin
önlenmesinde de etki sağlıyor.

7. Brokoli, Brüksel lahanası,
lahana, karnabahar
Kükürtlü olan bu sebzelerin içeriğinde
isotiyosiyanatlar ve indoller gibi
antioksidan bileşikler bulunuyor.
Yapılan çalışmalar, bu sebzelerin
tüketilmesinin kanser oluşumunda rol
oynayan hatalı genetik kodlarını
değiştirdiğini ve özellikle kolon, rektum,
mide, akciğer, prostat ve pankreas
kanserlerine karşı vücudu savunduğunu
gösteriyor.
Çiğ olarak tüketildiğinde kanser
koruyucu enzimler daha fazla üretiliyor.
Ancak tiroit hormonuyla ilgili sorununuz

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu dönemde sizi
yoran koşullar var. Bu
durum gerek iş, gerekse özel
hayatınızla ilgili olabilir. Finansal
konularda zorlanabilirsiniz.

varsa, bu sebzeleri pişmiş olarak
tüketmeye dikkat edin.

YENGEÇ (22 Haziran-

TERAZİ (23Eylül-

22 Temmuz) İşle ilgili
konularda daha hareketli
günler içindesiniz. Duygusal
hayatınızda karşılaşacağınız bir sürpriz
sizi mutlu kılacak.

23Ekim) Yakın
çevrenizde sizi hoşnut
eden bir hareketlilik söz
konusu. Her açıdan yeni
faaliyetler içinde yer alacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23

AKREP (24 Ekim-22

9. Tam Tahıllar
Buğday ve ruşeym gibi tam tahıllar
demir, çinko ve selenyum gibi
antioksidan minerallerden zengin
olmaları nedeniyle bağışıklık sistemini
güçlendiriyor. Bununla birlikte lif
içeriğiyle ilgili yapılan çalışmalar, kolon
kanserinden korunmak için tam
tahılların tüketilmesi gerektiğini
gösteriyor.
Tahıl grubundan olan yulaf ise beta
glukan içeriyor ve kanserli hücreler için
doğal öldürücü etki gösteriyor Tam
buğday, çavdar, yulaf gibi kan şekeri
üzerinde olumlu etkileri olan tahıllar
pankreasın sağlıklı çalışmasını
sağladığından pankreas kanseri üzerine
de koruyucu etki gösterebiliyor.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi baskı altına
alabileceğiniz söylenebilir.
Geleceğe yönelik kararlı
adımlar atmaya bakın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Her açıdan
paylaşımcı olmaya bakmalı,
çift durumların getirdiği
kararsızlıkları aşmalısınız.
Finansal yatırımlarda olumlu gelişmeler
olabilir.

Ağustos) Dinlenmek,
kısıtlayıcı olayların dışında
kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal
ilişkilerde son derece canlı günler
devam ediyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İlişkileri ve
ortaklıkları gündeminize
getiren gelişmeler söz konusu.
Sosyal hayatta sizi heyecanlı kılan
paylaşımlar olabilir.

Özel hayatınızı içine alan
gelişmelere özen
göstermelisiniz. Kaynakların
zorlanacağı dönemler ve
harcamalar yakında.
Kararlarınızda temkinli olmalısınız

Kasım) Son dönemde
edindiğiniz maddi
destekler her açıdan yeni
fırsatlara işaret etmekte.
Ancak yeni kazançlar elde
etmek konusunda kendinizi disipline
sokmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayata bakışınızı ve yaratıcı
yanlarınızı yenilediğiniz
süreçler sizi önemli adımlar
atmaya itecek. Duygusal alanda
da olumlu gelişmeler pek yakında.

Kendinizi daha iyi
gösterebileceğiniz aktiviteler
içindesiniz. Sosyal açıdan renkli
geçecek bir hafta.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
İÇalışkanlığınızı göstermek, aldığınız
sorumlulukların üstesinden
gelmek adına daha
istikrarlı hareket
edebileceksiniz. Yine bu
dönem kişisel alanda
önemli başlangıçlar için harekete
geçmektesiniz.
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Hüseyin Kara: “Odada usülsüzlük
yapıldığını tespit ettik”
Hüseyin Kara’nın üyeliğinin
düşürülmesi için verilen
önerge reddedildi.
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası kasadarı Hüseyin
Kara’nın yönetim kurulu
üyeliğinin düşürülmesi için
verilen önerge kabul edilmedi.
Oda’da usülsüzlük yapıldığını
tespit ettiğini belirten Hüseyin
Kara, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nda son günlerde
yaşanan gelişmelerle ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.

“GİDERLER İÇİN KOMİSYON
OLUŞTURULDU”
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası saymanı Hüseyin Kara,
odanın sabit giderlerini daha
sağlıklı bir şekilde düzenlemek
için üç kişiden oluşan bir heyet
oluşturulması için yönetim
kuruluna öneri sunulduğunu ve
bu önerinin kabul edildiğini
söyledi. Kara, göreve geldiği
andan itibaren daha doğru ve
daha verimli bir sistem
oluşturmak için uğraştığını
söyledi.

“ODADA BİR MEMURUN
USÜLSÜZ ŞEKİLDE
ÇALIŞTIĞINI TESPİT ETTİM”

Hüseyin Kara, sayman olarak
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nın çalışma sistemini
denetlediği sırada beş
memurdan birinin sözleşmesi
olmadan çalıştığını tespit
ettiğini kaydetti. Kara şöyle
konuştu: “Odanın çalışma
sistemini, çalışanların
sözleşmelerini ve görevleriyle
ilgili bazı konuları kontrol
ettiğim sırada bir memurun
sözleşmesi olmamasına rağmen
çalıştığını tespit ettim. Bu
konuda oda çalışanlarının genel
müdüründen bilgi istedim.
İstediğim bilgiyi alamadım.
Bunun üzerine memurlara
yapılan maaş ödemelerini
durdurdum. Bu olayda bir
usülsüzlük olduğu çok büyük
bir olasılık. Ben bu meselenin
üzerine gitmek istedim. Çünkü
bir memurun sözleşmesi
olmadan çalışması, maaş
alması normal bir şey değil.
Bunun normal olmadığını
görerek araştırmak ve
düzeltmek istedim. Çünkü
böyle bir uygulama yok. Hep
sözleşmen olmayacak, hem de

yıllarca maaş alacaksın.
Dolayısıyla sayman görevini
yerine getiren biri olarak bunu
düzeltmem gerektiğine
inandım. Fakat memurların
maaş ödemelerini
durdurduğum için, odada
çalışan memurlar, görevimi
kötüye kullandığım gerekçesiyle
hakkımda savcılığa şikayette
bulundular. Benim kararıma
tepki gösterdiler. Oda
yönetiminin de talebi ve önerisi
üzerine sözleşmesi olmayan
memur haricindeki çalışanların
maaş ödemelerini imzaladım.”

“HAKKIMDA VERİLEN
ÖNERGE REDDEDİLDİ”
Yaptığı araştırma ve
çalışmalardan, bazı kişi ve oda
yönetim kurulu üyelerinin
rahatsız olduğunu savunan
Hüseyin Kara, “Bazı arkadaşlar
giderlerin düzenlenmesi için üç
kişilik komisyonun
kurulmasından rahatsız oldu.
Hatta paniğe kapıldı. Bazı
evraklar bize verilmek
istenmedi. Bizlere hesap
verilmek istenmiyordu. Daha
sonra oda yönetim kurulu üyesi
Mihalis Veziryanidis tarafından
üyeliğimin düşmesi yönünde
oda meclisine önerge verildi.
Fakat yapılan oylama
neticesinde bu önerge

reddedildi ve üyeliğimin
devamına karar alındı. Şu anda
yönetim kurulu üyesi olarak ve
odanın saymanı olarak
görevimin başındayım.” diye
konuştu.

“HER TÜRLÜ
USÜLSÜZLÜĞÜN
KARŞISINDAYIM”
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
yönetim kurulu üyesi ve
Saymanı Hüseyin Kara sözlerini
şöyle tamamladı: “Şu anda
görevimin başındayım. Hüseyin
Kara olarak her türlü
usülsüzlüğün karşısında
olmaya devam edeceğim.

Bundan kimsenin şüphesi
olmasın. Üyeliğimin
düşürülmesi yönünde verilen
önergenin lehimde
sonuçlanması, beni istemeyen
çevreler tarafından şaşkınlıkla
karşılandı. Bu çevreler hala bu
şaşkınlığı yaşıyorlar. Ben bir
esnaf olarak, odanın bir
yöneticisi olarak işimi ve
görevimi en iyi şekilde yapmaya
çalışıyorum. Bugüne kadar
anormal şeylere, yanlışlara göz
yumacağımı sananlar yanılıyor
ve yanılacaktır. Ben görevde
olduğum süre içinde işimi en iyi
şekilde ve doğru şekilde
yapmaya çalışacağım.”

SUCCESS’ten KÜNİB e-YÖS tanıtım semineri

SUCCESS Eğitim Hizmetleri, 7 Mart
Cumartesi günü İskeçe Türk Birliği’nde,
20 Mart Cuma günü de Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nde KÜNİB e-YÖS tanıtım
semineri düzenledi.
Seminerle ilgili olarak SUCCES
tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
Seminerde KÜNİB e-YÖS’ün önemli
avantajlarından ve fırsatlarından
bahsedildi. 17 Mayıs 2015 tarihinde
yapılması planlanan YÖS sınavının
Yunanistan’da İskeçe’de yapılması
planlanmaktadır. Sınav için başvurular
başlamış olup 30 Nisan 2015 tarihinde
sona erecektir. Sınav başvurularını
adaylar internet üzerinden kendileri ya
da Yunanistan Resmi Temsilcisi olan
SUCCESS EĞİTİM HİZMETLERİ
aracılığıyla yapabilirler.
Daha fazla bilgi için

www.kunibyos.com sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.
Aşağıda kısaca KÜNİB YÖS ‘ ün
avantajlarından bahsedilmektedir.
1. KÜNİB e-YÖS ile diğer
üniversitelerin YÖS farkı nedir?
• Diğer üniversitelerin sınavları kağıt
tabanlıyken KÜNİB e-YÖS online
bilgisayar tabanlıdır.
• KÜNİB e-YÖS sınav merkezleri, diğer
üniversitelerin sınav merkezlerinden çok
daha fazladır.
• Yerleştirme işlemleri başvurularında
diğer üniversitelerin sınavlarında
üniversitelere teker teker başvuru yapılıp
her biri için ayrı ücret ödenirken KÜNİB
e-YÖS’te 8 üniversiteye başvuru
yapılabilir ve bu başvuru ücretleri sınav
ücreti içindedir.
• Diğer üniversitelerin sınavları

Türkçe ve İngilizce dillerindeyken KÜNİB
e-YÖS 10 dilde yapılmaktadır.
10. KÜNİB e-YÖS hangi dillerde yaplılır?
• Türkçe, İnglizce, Arapça, Rusça,
Azerice, Makedonca, Gürcüce,
Arnavutça, Sırpça ve Boşnakça
2. KÜNİB e-YÖS’e başvuru nasıl yapılır?
• http://www.kunibyos.com adresindeki
KÜNİB e-YÖS başvuru Sınav kataloğunda
detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
3. KÜNİB e-YÖS sonuç belgesi ve sınava
giriş belgesi adrese mi gönderilir?
• Başvuru yaptıktan sonra adayın epostasına http://www.kunibyos.com adr
esinden akademik portfolyosuna
erişebileceği kullanıcı adı ve şifresi
gönderilir. Aday buradan sınav giriş
belgesini ve sınav sonuç belgesini
görüntüleyebilir.
4. KÜNİB e-YÖS’te adayın yanında
bulundurması gereken belgeler nelerdir?
• Sınava gelirken aday yanında fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport vb. resmi
makamlarca verilmiş kimliklerden birini
bulundurması gerekmektedir. Ayrıca
sınav giriş belgelerini yanında
bulundurması gerekmektedir.
5. KÜNİB e-YÖS sonuçları ne zaman
açıklanır?
• Sınavdan sonra en geç 2 gün içerisinde
adaylar akademik portfolya
sayfalarından sınav sonucuna
ulaşabilirler.
6. KÜNİB e-YÖS geçerliliği ne kadar
sürer?
• KÜNİB e-YÖS sonuçları bir yıl süre ile
geçerlidir.

7. KÜNİB e-YÖS senede kaç kere yapılır?
• Her yılın Mayıs ayında olmak üzere
yılda bir kere yapılır.
8. KÜNİB e-YÖS içeriği nasıldır?
• Sınavda temel matematik, geometri ve
şekil yetenek konularından sorular
sorulur. Detaylı
bilgilerehttp://www.kunibyos.com/Kuni
bYOS.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
9. KÜNİB e-YÖS puan değerlendirmesi
nasıl yapılır?
• Detaylı
bilgilere http://www.kunibyos.com/Kuni
bYOS.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
10. KÜNİB e-YÖS sonucu ile hangi
üniversitelere başvurulabilir?
• Türkiye’de şu an 71 üniversite yabancı
uyruklu öğrenci alımında KÜNİB e-YÖS
sonucunu kabul etmektedir.
Üniversitelerin
listesinehttp://www.kunibyos.com/KYU
niler.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
11. KÜNİB e-YÖS’te belirtilen sınav
merkezleri dışında bir yerde girilebilir
mi?
• Hayır. Sadece KÜNİB tarafından
belirlenen sınav merkezlerinde sınava
girilir.
12. Tercih işlemleri için ya da yerleştirme
sonucunda kazanmış olduğumuz
üniversite için KÜNİB e-YÖS’e başka
herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?
• Gerek tercih işlemleri için gerek
yerleştirme sonrası KÜNİB e-YÖS’e
herhangi bir başka ödeme
yapılmayacaktır.
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Kiraz monilyası ve mücadelesi
astalığın ismi Monilia,
çiçek monilyası
(Monilinia laxa) ve
meyve monilyası (Monilinia
fructigena) olarak ikiye ayrılır.
Hastalığın bulaşma zamanı
çiçekten hasat zamanına
kadardır. Hastalık iklim
şartlarına göre bazen kuvvetli
bazen zayıf epidemi
(yayılım,bulaşma) gösterir.
Hastalık önce çiçeklerde
görülür, kuruyan çiçek
demetlerinin bir miktarı
sürgünde kalır. Mantar daha
sonra çiçek sapından dala
geçerek bazen dallarda kanser
yaraları oluşturur ve dalı
kurutabilir. Çiçekler sapları
üzerine kıvrılır ve dala yapışır.
Bu yapışma demet etrafındaki
zamk salgısıyla oluşur.
Meyvelerde genellikle
olgunluğa yakınken enfeksiyon
yapar. Meyvelerde çukurlaşma
olmaz. Önceleri yumuşak ve
kurudur. Bir süre sonra meyve
buruşur ve tamamen kurur. Kışı
mumyalaşmış meyvelerde ve
kanserleşmiş dallarda geçirir.
Mücadelesi

H

Kültürel önlemler:
Hastalığın görüldüğü
bahçelerde ağaçlar üzerindeki
tüm kuru dallar budanıp
yakılmalı, mumyalaşarak ağaç
üzerinde kalmış ve yere
düşmüş meyveler toplanarak
imha edilmelidir.
Kimyasal önlemler:
1. ilaçlama çiçeklenme
başlangıcında (%5–10 çiçekte )
2. ilaçlama tam çiçeklenmede
(%90–100 )
DİKKAT EDELİM!!!
İlaçlama dönemi çiçeklerin
açık olduğu zamanda
yapılacağından, ilaçlamayı bal
arılarının en az faaliyette
oldukları saatlarda yapmaya
özen gösterelim.

3 Nisan
20
Mart 2015

OPEKEPE: “Hayvan besicileri
hayvan sayılarını bildirmek
zorundadır”
OPEKEPE, şematik harita üzerinden otlakların
belirlenmesinin hızlandırılması için hayvan
besicilerinin en geç 17 Nisan 2015 tarihine kadar
hayvan sayılarını bildirmeleri gerektiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada, hayvan sayılarının
belirlenmesi, hayvan ağıllarının bulunduğu yerle
ilgili bilgilerin kesin ve sabit olması, hayvan
ağıllarının taşınması halinde taşınacağı yerin ve
taşınan hayvan sayısının bildirimi ve yeni otlaklar
için Orman Müdürlüğü, Eyalet Başkanlığı’ndan
gerekli evraklar ve araziyle ilgili topografik planın
sunulması gerektiği belirtildi:

2015 yılında hangi
çiftçiler prim alabilecek

Çocuk Parası için
başvurular başladı
YENİ Tarım Politikaları kapsamında, tarla
beyanı ve ürün teslimi yapan üreticilerin, 2015
yılından itibaren prim alma hakkına sahip
olabileceği bildirildi.
2015 yılı öncesine kadar olan uygulamada, kişi
sadece tarla bildiriminde bulunuyordu; fakat
ürün teslim etme zorunluluğu yoktu.
Ancak bundan sonraki dönemde prim hakkına
sahip olanların dikkat etmeleri gereken önemli
hususlar var. Bunlardan en önemlisi, aktif çiftçi

2015 yılında yapılacak vergi
beyannameleri sonrası OGA
sigortalı bir ve üzeri çocuklu
ailelere ‘Aile destek primi’
ödemesi yapılacak. ‘Aile destek
primi’nin alınabilmesi için
vergi bildiriminin yapılması
gerekiyor.
‘Aile destek primi’ almak
isteyen hak sahiplerinin
dilekçelerini (A21) taxisnet
üzerinden yapabilecekleri ifade
edildi.
Bu arada halk arasında
‘Çocuk Parası’ olarak bilinen
‘Aile destek primi’nin ilk
taksidi, 9 Nisan Perşembe günü
yatırılacak.

OGA ÖDEMELERİNİ
HAK EDEN AİLELER
Tek ve üzeri çocuklu ailelerin
hepsine gelir kategorilerine

göre destek ödemesi yapılacak
-Üç ve daha fazla çocuklu
aileler farklı kriterlere göre
yardım alacak.

AİLE DESTEK PRİMİ
İÇİN NELER YAPMAK
GEREKİYOR
a) A21 belgesi (dilekçe) hak
sahibi tarafından internet
üzerinden gönderilecek.
b) A21 dilekçesini el ile veya
bilgisayar ile doldurulması ve
taxisnet üzerinden destek
ödemelerinin alınması için
yapılması gerekecek.
A21 belgelerini taxisnet
üzerinden kişi, kullanıcı adı
(username) ve şifresi
(password) bulunuyorsa temin
edebilir veya muhasebecisine
danışarak alabilir.

olan kişinin en az 4 dönüm tarla bildiriminde
bulunması gerekiyor. Buna göre bildirilen
tarlalara, beyan edilen ürünün ekilmesi gerekir.
Ayrıca prim alan her çiftçinin kontrole tabi
olacağı kaydedildi.
Primlerin miktarı konusunda bir açıklama
yapılmazken, çiftçilerin en geç 15 Mayıs 2015
tarihine kadar tarım beyanlarını ve prim yardım
dilekçelerini yapmaları gerektiği belirtildi.

Mercedes çiftçi arabası
üretmeye harılanıyor
DÜNYADAKİ en kaliteli
otomobil üreticisi olarak kabul
edilen Mercedes firması,
çiftçilerin kullanabileceği Pick
– Up (Agrotiko) aracı üretecek.
Edinilen bilgilere göre
Mercedes – Benz firması, PickUp (agrotiko) otomobil
üretmeye hazırlanıyor.
Bilindiği üzere piyasada çok
sayıda çiftçi arabası var, ancak
Mersedes firması bugüne
kadar bu modeled otomobil
üretmedi. Almanlar, çiftçi
arabasını (agrotiko) tam olarak
nasıl ve ne zaman piyasaya
sureceklerini sır gibi gizli

tutarken, üretecekleri
otomobilin son derece ‘sağlam’
ve ‘lüks’ olacağını bildirip
dijital ortamda hazırlanan bir
de fotoğrafını yayınladılar.

Konuyla ilgili gelişmelerin
sözkonusu firma tarafından
önümüzdeki dönemde
kamuoyuna aşamalı olarak
açıklanması bekleniyor.
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ABTTF Başkanı,
AP milletvekilleriyle
görüştü

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇEMÜFTÜYARDIMCISI

İnsanın aldanmasının
başlıca sebepleri
nsanları aldatarak yanlış
yollara sevk eden ve hakikati
görmelerine perde olan
sebeplerin başlıcaları şunlardır:
Etrafa gafletle bakmak;
İnsanları hakikatten uzaklaştıran
önemli bir sebep şu muhteşem
kâinata ve onda cereyan eden
harika olaylara gaflet ile,
üstünkörü bir nazar ile bakmaktır.
Çölde, uzaktan bakıldığında
serabın su zannedilmesi gibi,
gerçekleşmesi mümkün olmayan
bir hurafe de gaflet ile ve basit
nazar ile hakikat zannedilir. Hem
uzak mesafelerden bakıldığında
bir yıldız mum kadar görüldüğü
gibi, bir hakikat da uzaktan temaşa
edildiğinde gereği gibi idrak
edilemez. Rabbanî ve İlâhî
hakikatlere karşı laubali kalmak ve
lâkayd davranmak, hakikatleri
perdeler ve sonunda insanı
aldanışa götürür. Evet, insan gaflet
ve yüzeysel bakmakla bu âlemi
baştanbaşa kuşatan harika nizamı,
mükemmel intizamı, gözleri
kamaştıran güzelliği göremez.
Meselâ, bu kâinatın bir fabrika gibi
kolay ve ahenkli idare edilmesine
ve düzenine bakamaz. Hava ile
bütün hayat sahiplerinin
emzirilmesi, gece ve gündüzün ve
mevsimlerin birbiri ardı sıra,
hikmetle dizilmesi, bulutlardan
yağmurun sağılması, güneşten
ziyanın süzülmesi gibi harika
icraatı temâşâ edemez.
Elementlerin bitkilerin imdadına
hikmet ve rahmetle
koşturulmasını, bitkilerin
hayvanların yardımına
gönderilmesini ve hayvanların da
insanların ihtiyacına hizmet
ettirilmesini ibret nazarıyla
seyredemez. Bütün tohum ve
çekirdeklerden çeşit çeşit bitkilerin
ve ağaçların maharetle
yaratılmasını tefekkür edemez. Her
bir çiçek ve yaprağın, her bir
çekirdek ve meyvenin birer sanat
harikası olduğunu idrak edemez.
Bütün hayvanların ayrı ayrı
mahiyetlerini, birbirlerinden farklı
hissiyatlarını, muntazam
beslenmelerini, doğup ölmelerini
düşünemez.
Sonuç olarak, bu âlemde tecelli
eden sonsuz kudretin
bir Kâdir’den, bütün varlıkları
kuşatan ilmin bir Alîm’den, bütün
varlıkların hikmetli ve faydalı
şekillerinin bir Hakîm’den geldiğini
kavrayamaz.
Bir diğer aldanma sebebi de,
insanın yaratılışındaki gaye ve
sırları, nereden gelip, nereye
gittiğini ve bu dünyadaki
vazifesinin ne olduğunu
düşünmemesidir. Cenâb-ı Hak,
insanı bu kâinat içinde en mümtaz
bir mahiyette yaratmış, ona

İ

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, 25 Mart
Çarşamba günü Brüksel’e bir çalışma ziyareti
gerçekleştirdi. ABTTF Brüksel temsilcisi Yakup
Uzun’un da eşlik ettiği ziyarette Habipoğlu,
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Iskra
Mihaylova (Bulgaristan/ALDE) ve AP Jordi
Sebastia (İspanya/Yeşiller-EFA) ile görüştü.
Bulgaristan’daki Türk azınlığın partisi Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) seçilen Iskra
Mihaylova ile ilk kez görüşen Halit Habipoğlu,
Avrupalı parlamentere Batı Trakya Türk
azınlığını ve ABTTF’yi tanıttı.
Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din
alanında sahip olduğu özerkliğin bugün tahrip
edilmiş olduğunu aktaran Habipoğlu, ekonomik
olarak da Batı Trakya’nın Yunanistan’ın en geri
kalmış bölgeleri arasında olduğunu belirtti.
Halit Habipoğlu, sosyal ve siyasal yaşamın yanı
sıra, ekonomik yaşamda da fırsatlar açısında
ciddi bir eşitsizlik olduğunu söyledi.
Bulgaristan’da Bölgesel Kalkınma Bakanı

olarak görev yaptığını ve geçmişte Bulgaristan –
Yunanistan arasında bölgesel işbirliği alanında
bir AB programını yürüttüğünü belirten
Mihaylova, Batı Trakya’yı ve Batı Trakya Türk
azınlığını çok iyi tanıdığını ifade etti. Mihaylova,
Batı Trakya’nın ekonomik kalkınmasına yönelik
Avrupa Birliği programları hakkında bilgi verdi.

İSPANYOL PARLAMENTERLE GÖRÜŞME
“AP Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve
Diller İntergrubu”nun üç eşbaşkanından biri
olan AP Milletvekili Jordi Sebastia ile
gerçekleştirdiği görüşmede Habipoğlu, Batı
Trakya Türk azınlığının eğitim ve dil alanında
yaşadığı sorunları detaylı olarak aktardı.
Batı Trakya Türk azınlığının özellikle eğitim
ve anadil kullanımı konusunda yaşadığı
sorunları bildiğini aktaran Sebastia, Avrupa
Parlamentosu zemininde olası işbirliği
alanlarını aktararak, Batı Trakya Türk azınlığına
destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Narlıköy’de kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 27 Mart Cuma günü Rodop ilinin
Yaka bölgesi köylerinden Narlıköy’ü ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Muavin Konsolos
Adnan Öztürk’ün yanısıra, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Dostluk Eşitlik Barış Partisi

Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

âlemdeki hikmetleri teftiş
edebilecek bir akıl, iyi ile kötüyü,
hak ile bâtılı ayrıt edebilecek
bir vicdan, bütün ilimlere ayna
olabilecek bir istidat, diğer bir
ifadeyle kabiliyet ihsan etmiştir.
Ona bütün tatlar âlemini
tadabilecek bir dil, güzelliklerin
bütün çeşitlerini görebilecek bir
çift göz, her çeşit nağmeleri işiten
iki kulak lütfetmiştir.
Cenâb-ı Hak, en üstün varlık
olarak yarattığı bu insanı kendisine
dost ve muhatap kılmış,
gönderdiği semavî kitaplar ve
peygamberlerle ona emir ve
yasaklarını bildirmiş, huzur ve
istikamet yollarını göstermiştir.
İnsan kendisine verilen bu ulvî
nimetlerin kıymetini takdir
edemezse, onları ihsan eden
Rabbinden gaflet eder. O’nun
tarafından en güzel biçimde
yaratıldığını, her an O’nun terbiye
ve gözetimi altında bulunduğunu
ve O’nun nimetleriyle beslendiğini
unutur. Böylece O’na karşı
yapması gereken vazifelerden yüz
çevirir. Kendisini başıboş
zanneder. Allah’ı tanımak için
verilen bütün istidat ve kabiliyetini
yerinde kullanmamakla vehimlere
ve hurafelere kapılır; böylece hem
dünya hem de ahiret saadetini
mahveder.
İnsanın aldandığı sebeplerden
birisi de dünyanın fanî ve aldatıcı
yüzüne tutkuyla bağlanması ve
ebedî hayat olan ahireti
unutmasıdır. İnsan kendisine
verilen sonsuz nimetlerin, sadece
nefisinin tatmini için verildiği
vehmine kapılır. Cenab-ı Allah’ın
rızâsı yerine insanların
teveccühüne itibar eder. Ahiret
mükâfatları yerine, dünyevî
makamları arar, onlara talip olmak
için her türlü yola başvurur. Aşırı
zevk ve sarhoş edici eğlencelerle
ile istikametli düşünme kabiliyetini
kaybeder. Gitgide bu hayat tarzını
bir gaye haline getirir. Sonunda,
İlâhî ve Rabbani hakikatlere karşı
anlayışları kısırlaşır, muhakemeleri
yüzeysel kalmaya başlar.
İbadetleri gösteriş niyetiyle
yapmaya başlar. Hakikatsiz
vehimlere çabuk aldanırlar.
Bunlardan kurtulmanın yolu;
yaratılış gayemizi düşünerek
Cenâb-ı Hak’kın bize verdiği üstün
meziyetlere sahip çıkmak ve
korumak için Allah’ın rızasını
kazanmaya çalışmaktır. Allah’ın
rızasını kazanmak da bize
emrettiği başta namaz olmak üzere
diğer ibadetleri ihlâsla yerine
getirmek, yasak ettiği haram
yollara sapmamakla olur. Huzur
istiyorsak, bunun reçetesi budur.
Allah hepimizden razı olsun.
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Το μετέωρο βήμα της τρομοκρατίας
λλάδα και Τουρκία έχουν
υποφέρει πολύ από την
τρομοκρατία ιδιαίτερα από την
δεκαετία του 1970 και μετά.
Τρομοκρατικές ένοπλες οργανώσεις,
προερχόμενες είτε από τον χώρο της
άκρας αριστεράς είτε από εκείνον της
ακροδεξιάς στο όνομα των πολιτικών
τους πεποιθήσεων και της οργάνωσης
του κοινωνικού μοντέλου που εκείνοι
είχαν στο μυαλό τους, αιματοκύλισαν
πολλές φορές τις δύο χώρες. Βέβαια,
τα χαρακτηριστικά των
τρομοκρατικών οργανώσεων δεν ήταν
πάντοτε πανομοιότυπα σε Ελλάδα και
Τουρκία ούτε και τα κίνητρά τους
όμοια μεταξύ τους. Η κάθε μία από τις
δύο χώρες βίωσε ανάλογα και με τις
πολιτικές συγκυρίες της εκάστοτε
περιόδου, τα δικά της εσωτερικά
μέτωπα με τις τρομοκρατικές
οργανώσεις.
Όπως όμως και αν εμφανίζονται
αυτές οι οργανώσεις, στο όνομα
οποιονδήποτε ιδεών και αν δρουν, ο
παρανομαστής είναι κοινός, γιατί η
δράση τους οδηγεί στην βία, την
ανομία, στις δολοφονίες και εντέλει
στην ένταση της κρατικής καταστολής.
Σε όλη την Ευρώπη, όπου έδρασαν
τρομοκρατικές οργανώσεις, όχι μόνο
δεν πέτυχαν την ανατροπή των
καθεστώτων και την αλλαγή του
πολιτικού συστήματος που υποτίθεται
ότι επιδίωκαν, αλλά συνέβαλαν στην
δημιουργία πιο σκληρών κρατικών
δομών καταστολής που υπονόμευσαν
τα ατομικά δικαιώματα και τις

Ε

ελευθερίες του συνόλου των
κοινωνιών που δεν έφταιγαν εντέλει σε
τίποτα ώστε να υποστούν όλα αυτά.
Κλασσικά τα παραδείγματα της RAF
(Μπάντερ Μαϊνχοφ) στην Γερμανία,
των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Ιταλία,
της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα, της
Ντεβ Σολ στην Τουρκία.
Η τρομοκρατία μεγαλώνει τα
κοινωνικά αδιέξοδα τα οποία θέλει
υποτίθεται να επιλύσει με
«επαναστατικό» τρόπο, διαμορφώνει
φοβικά σύνδρομα ανάμεσα στους
πολίτες απομακρύνοντας τους από
την ενεργότερη συμμετοχή στην
πολιτική και κοινωνική ζωή των
χωρών τους, δρα υπονομευτικά για
την λειτουργία των δημοκρατικών
θεσμών, δίνει άλλοθι στους ακραίους
της άλλης πλευράς να αντιδράσουν
δημιουργώντας συνθήκες
ατελέσφορων και επικίνδυνων
συγκρούσεων που καταλήγουν σε
ανώμαλες και έκτακτες καταστάσεις.
Τις τελευταίες μέρες η Τουρκία
έζησε μια ομοβροντία επιθέσεων από
ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες που
οδήγησαν στην δολοφονία του
εισαγγελέα που ερευνούσε την
υπόθεση Μπερκιν Ελβάν, είχαμε
εισβολή ενόπλων στα γραφεία του
κυβερνώντος κόμματος στην Istanbul
και σε αστυνομικό τμήμα επίσης. Στην
Ελλάδα την ίδια χρονική στιγμή
υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την
πρόθεση της νέας κυβέρνησης να
περάσει νόμο από την Βουλή για την
αποσυμφόρηση των φυλακών όπου

μεταξύ άλλων προβλέπεται και η
αποφυλάκιση κρατουμένων με βαθμό
αναπηρίας άνω του 80%, γεγονός που
οδηγεί σε αποφυλάκιση κρατουμένουμέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης
«17 Νοέμβρη». Σε ένδειξη
συμπαράστασης προς τους
φυλακισμένους που υπήρξαν μέλη
τρομοκρατικών οργανώσεων ώστε να
βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής
τους, πολλά μέλη του λεγόμενου
«αντιεξουσιαστικού χώρου»
καταλαμβάνουν σε όλη την Ελλάδα
δημόσια κτίρια, πανεπιστήμια,
δημαρχεία και έφτασαν μέχρι και τα
σκαλοπάτια του Κοινοβουλίου.
Δημοσιεύματα, εντωμεταξύ, του
τουρκικού Τύπου συνδέουν τον έναν
από τους δράστες της αιματηρής
ομηρείας του Τούρκου εισαγγελέα
στην Κωνσταντινούπολη με υποθέσεις
που απασχόλησαν την Ελλάδα.
Τα δημοσιεύματα φέρουν τον έναν
εκ των δύο δραστών, τον Σαφάκ
Γιάφλα, μέλος της αριστερής
οργάνωσης DHKP-C, να είναι
αδελφός του Μπουλούτ Γιάϊλα, ο
οποίος σύμφωνα με καταγγελίες
απήχθη στις 30 Μαΐου του 2013 στην
Πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα, από
αγνώστους για να εμφανιστεί λίγο
αργότερα κρατούμενος στις τουρκικές
φυλακές.
Ο άλλος αδελφός του, Μεχμέτ Γιαϊλά,
μέλος επίσης της ίδιας οργάνωσης,
βρίσκεται σύμφωνα με την Hurriyet στην
Ελλάδα και εκτίει ποινή φυλάκισης για
την υπόθεση του φορτίου με τον
οπλισμό που εντοπίστηκε, τον Ιούλιο
του ίδιου χρόνου, ανοιχτά της Χίου.
Τότε οι ελληνικές Αρχές είχαν
προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, τριών
Ελλήνων και πέντε Τούρκων πολιτών,
μεταξύ των οποίων, φέρεται να είναι και
ο αδελφός του ενός εκ των δραστών της
ομηρείας του Τούρκου εισαγγελέα
Μεχμέτ Σελίμ Κιράζ, τη Δευτέρα στο
δικαστικό μέγαρο της
Κωνσταντινούπολης.
Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της
30 Ιουλίου του 2013, σκάφος του
Λιμενικού Σώματος, που περιπολούσε

Toprakta oluşan derin çukurlar köy halkını endişelendirdi

GÜMÜLCİNE belediyesine
bağlı Demircili ile Baraklı
köyleri arasında büyük çapta
oluşan toprak yarıkları
köylüleri endişelendirdi.
Son zamanlarda bölgede
etkili olan yoğun yağışlar
sonucunda iki köy arasında
boş arazide oluşan yarıklar,
köylülerin ifadelerine göre gün
geçtikçe büyüyor. İki köyden
oluşturulan heyet, yaklaşık 1,5
km uzunluğu olan yarık ve
oluşan derin çukurlar

hakkında Gümülcine belediye
yetkililerine bilgi verdi.
Bölgede yetkililerin yaptığı
incelemelerle ilgili
açıklamaların, önümüzdeki
günlerde yapılması bekleniyor.
Daha sonra bölgeye
yetkililerin gönderildiği ve
önümüzdeki günlerde konuyla
ilgili gerekli açıklamanın
yapılacağı belirtildi.

“BÖLGEYE JEOLOGLARIN
GELMESİNİ BEKLİYORUZ”
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Konuyla ilgili GÜNDEM’e
açıklamalarda bulunan Sibel
Mustafaoğlu konuyu yakından
takip ettiklerini belirterek
şunları söyledi: “Gümülcine
belediyesi olarak bizler
durumu iki köy halkından
oluşan bir heyetin belediyeye
başvurusu sounucunda
öğrendik. Köyün üst tarafında
Baraklıya doğru tarlaların
içinde toprakta bir yarık tespit
ettiklerini ve bir noktasında
derinliğin 5 metre civarı
olduğunu belirttiler.
Topraktaki yarığın uzunluğu
1,5 km’ye yakın. Hemen
yetkililer oraya gitti ve
araştırma başlatıldı.
Selanik’ten konuyla ilgili
araştırma yapmak üzere
jeologlar gelecek. Dikkatli
olunması gerekli. Çünkü 1,5 km
alanda güvenlik önlemi almak
da epeyce zor. Konuyu takip
ediyoruz. Yeni bir bilgiye
ulaştığımızda gerekli
açıklamayı yapacağız.”

προληπτικά ανοιχτά της Χίου, εντόπισε
μεταξύ Χίου και Οινουσών ένα
ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος επτά
μέτρων και το προσέγγισε για έλεγχο
ρουτίνας. Οι επιβάτες του φουσκωτού
δεν έκαναν προσπάθεια να διαφύγουν
και στον έλεγχο, που ακολούθησε,
διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν δύο
αντιαρματικές ρουκέτες, τέσσερις
χειροβομβίδες, δύο πιστόλια, σφαίρες
και μεγάλο αριθμό έτοιμων εκρηκτικών
μηχανισμών.
Μετά τη λήξη της ομηρείας του
εισαγγελέα Μεχμέτ Σελίμ Κιράζ, που
κατέληξε στο θάνατο του ίδιου
εισαγγελέα και των δύο δραστών, στο
τουρκικό Twitter εμφανίστηκαν
μηνύματα συμπάθειας προς τον Σαφάκ
Γιαϊλά, συνοδευόμενα από τη
φωτογραφία του. Σύμφωνα με τις
αναρτήσεις αυτές πρόκειται για έναν
νεαρό φοιτητή της Νομικής στο
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης,
με καταγωγή από τη Μαύρη Θάλασσα.
Ελλάδα και Τουρκία έχουν κάθε
συμφέρον να συνεργαστούν για την
πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας.
Δυστυχώς, κατά το παρελθόν
επικρατούσε η άποψη, ότι «ο εχθρός του
εχθρού μου είναι φίλος μου». Αυτή η
λογική όμως το μόνο που κατορθώνει
είναι να εντείνει την καχυποψία και να
μην βοηθά στην ειρηνική επίλυση των
διαφορών. Σε μια εποχή που τα διεθνή
δίκτυα τρομοκρατίας έχουν
διακλαδωθεί βαθιά μέσα στις
ευρωπαϊκές χώρες προκαλώντας
ανησυχία και φόβο ανάμεσα στους
πολίτες, μόνο σε ακραίους κύκλους
βολεύει αυτή η πόλωση. Η Ευρώπη
–φρούριο όπου θα κυριαρχούν
φαινόμενα μισαλλοδοξίας,
ισλαμοφοβίας και ρατσισμού συνιστά
κίνδυνο για το μέλλον όλων μας.
Ελλάδα και Τουρκία, με ενεργό
γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
και Εγγύς Ανατολής, μπορούν να
αποτελέσουν μέσα από την διακρατική
συνεργασία τους, δυνάμεις
σταθερότητας και εγγύησης ομαλότητας
ως γέφυρες προσέγγισης της Ανατολής
με την Δύση.

Meriç - Adnan
çiftinin mutlu günü
İSKEÇE’nin Kireççiler
köyünden Meriç
Mehmetoğlu ile Adnan
Kırali dünya evine girdi.
İskeçeli avukat Orhan
Mehmetoğlu’nun kızı
Meriç, 29 Mart
Cumartesi akşamı
İskeçe’de Politia düğün
salonunda Adnan Kırali
ile evlendi.
Törene yaklaşık 800
davetli katıldı. Düğünde
genç çifti, akraba ve
arkadaşları yalnız
bırakmazken, düğün
törenine katılanlar
arasında İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Rodop SİRİZA
Milletvekili Ayhan
Düğünün sürprizi ise Rodop
Karayusuf ve azınlık
Milletvekili Ayhan Karayusuf’un sazıyla
kuruluşlarının
birkaç türkü söylemesi oldu.
yöneticileri yer aldı.
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‘Savcıyı vur emri Yunanistan’dan’
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki kanlı
rehine olayının ardından Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, teröristlerin yurt dışı ile
telefon bağlantısı kurduklarını açıkladı.
Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre
bu ülke Yunanistan.
İSTANBUL Adliye Sarayı’nda şehit
edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın
cenaze töreninden sonra Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı
bir açıklama dikkat çekti. Davutoğlu
açıklamasında, “Bu rehin alma
esnasında bu teröristler yurt dışı bazı
görüşme yaptı. Bazı odaklarla temas
halindeydiler. Bütün bunları takip
ediyoruz. Bu olayla ilgili kim nerede
olursa olsun, hangi ine girmiş olursa
olsun, operasyon yapma talimatı verdik”

sözlerini kullandı. Davutoğlu’nun bu
açıklamasından sonra, teröristlerin
hangi ülkede ve kimlerle telefon
görüşmesi yaptığı sorusu gündeme geldi.

ABİSİ YUNANİSTAN’DA
Türkiye medyasında yer alan haberlere
göre, emniyet yetkilileri bu ülkenin
Yunanistan olduğunu söyledi. Yetkililer,
bu adresi gösterirken iki noktaya dikkat
çektiler. Birincisi DHKP-C örgütünün
başta şu anki lideri olarak kabul edilen

Hüseyin Fevzi Tekin olmak üzere diğer
üst düzey yönetiminin Yunanistan’da
olması.

kurulmuş olabileceği ihtimaline dikkat
çekiyor.

SÜREKLİ BİLGİ VERDİLER
TÜRKİYE’YE GEÇMEK
İSTERKEN YAKALANDI
İkinci neden ise teröristlerden Şafak
Yayla’nın abisi Mehmet Yayla, 19 Mart
2013’te Ankara’da Adalet Bakanlığı ve AK
Parti Genel Merkezi’ne lav silahları ve
roketatarlarla saldıran iki kişiden biriydi.
Yayla, saldırının ardından Hatay
üzerinden Suriye’ye oradan da
Yunanistan’a geçmiş, tekrar saldırı
yapmak üzere Türkiye’ye geçmek
isterken yakalanmıştı.
Yayla şu an hala Yunanistan’da
tutuklu bulunuyor. Bu durum
teröristlerin Yunanistan bağlantısını
kuvvetlendiriyor. Emniyet yetkilileri
telefonda özellikle Tekin ile bağlantılı

BM: 25 bin ‘yabancı’ radikal
İslamcı gruplara katıldı

Emniyet yetkililerin dikkat çektiği bir
başka konu ise teröristlerle iletişim
halindeyken, iletişim kanalları açıkken
savcıyı vurmuş olmaları.
Yetkililer bu durumu şöyle açıklıyor:
“Teröristlerle yapılan görüşmeler
sırasında, telefonla Yunanistan’a sürekli
bilgi verdiklerini düşünüyoruz. Buradan
talimat alarak hareket ettiler.
Teröristlerle kurulan iletişimde bir sorun
yaşanmadığı, tıkanmanın olmadığı anda
böyle bir harekette bulunmaları onların
telefondan ‘vurun emri’ aldıklarını
gösteriyor. Yunanistan’dan vurun emri
gelince de uyguladılar. Ortaya çıkan
tablo bunu gösteriyor ve bu yönde
araştırmalar devam ediyor.”

Kum fırtınası okulları
tatil etti, uçuşlar iptal

BM’nin hazırladığı rapora göre, 2014’ün ortasıyla bu yılın
Mart ayı arasında, radikal İslamcı örgütlere katılan
yabancı sayısı yüzde 71 arttı.
BİRLEŞMİŞ
Milletler'in (BM)
hazırladığı bir
rapora göre elKaide ve IŞİD gibi
radikal İslamcı
gruplara katılan
yabancıların sayısı
25 bini aştı.
Uzmanlar
yabancı
militanların İslamcı
örgütlere
katılımının daha
önce hiçbir zaman
bu düzeyde yüksek
olmadığını
söylüyor.
En az 100 ülkeden militanların Irak, Suriye, Libya ve
Pakistan gibi ülkelere gittiği belirtildi.
BM'nin el-Kaide'ye yönelik yaptırımlarını
denetleyen uzmanlarca hazırlanan raporda cihatçı
gruplara artan katılımın, küresel güvenlik açısından
hem günümüz için, hem de uzun erimde tehdit
yarattığı vurgulandı.
Rapor, 2014'ün ortasıyla bu yılın Mart ayı arasında
radikal İslamcı örgütlere katılan yabancı sayısının %
71 arttığını kaydediyor.

Suriye ve Irak'ın
"aşırı uçlardaki
şahıslar açısından
tam bir okul" haline
geldiği ve bu iki
ülkede 22 bin
dolayında yabancı
militan olduğu
belirtildi.
Irak ve Suriye'de
IŞİD'in yenilgiye
uğratılmasıyla,
burada deneyim
kazanan yabancı
militanların
dünyanın her yerine
yayılabileceği
uyarısında bulunan
BM uzmanları, Afganistan'da 6500, Yemen, Linya ve
Pakistan'da da yüzlerce yabancının İslamcı örgütlerle
birlikte çarpıştığını bildirdi.
BM raporunda çok sayıda yabancı militanın Tunus,
Fas, Fransa ve Rusya'dan geldiği; Maldivler,
Finlandiya, Trinidad ve Tobago'dan gelenlerin
sayısında da artış gözlendiği kaydedildi.
Uzmanlar, yabancı militanların kimliklerinin
belirlenmesi için, ülkeler arasında daha geniş bir
istihbarat paylaşımına gidilmesi çağrısında bulundu.

SUUDİ Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i etkisi
altına alan kum fırtınası bazı uçak seferlerinin iptaline ve
okulların tatil edilmesine neden oldu.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan
yazılı açıklamada, başkent Riyad'da Kral Halid,
Dammam'da Kral Fehd ve el-Kaysume kentindeki Hafr elBatın havaalanlarında etkili olan kum fırtınası nedeniyle
uçuşların bazılarının ertelendiği, iniş yapacak bazı
uçakların alternatif havaalanlarına yönlendirildiği ve
bazılarının ise kalkış yaptıkları yere geri gönderildiği
belirtildi.
Kum fırtınasının Katar'ın farklı bölgelerini de etkisi
altına alması nedeniyle ülkedeki tüm okullar tatil edildi.
Bahreyn'de de Uluslararası Havalimanı yetkililerinden
bir kaynak kum fırtınasının uçak seferlerini olumsuz
etkilediğini belirtti. Kuveyt'te Güvenlik Enformasyon
Müdürlüğü de ülkede etkili olan toz dalgası nedeniyle
halkı uyardı.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
DedeağaçHastanesi:

3 Nisan 2015

SİRİZA’dan “memorandum
soruşturma” önergesi

2551074000
GümülcineHastanesi:
2531351100
‹skeçeHastanesi:
2541351100
Polisimdat:100
‹tfaiye:199
ElektrikKurumu(DE‹):1050
OTE:122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç:2551026479
Gümülcine:2531022912
‹skeçe:2541022684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç:2551026935
Gümülcine:2531022650
‹skeçe:2541022581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYMPICHavayollar›:
2531036900
AEGEANHavayollar›:
2531089150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy:2534022780
Şapc›:2532022222
Hemetli:2531030866
Mehrikos:2531030592

SİRİZA, Yunan hükümetlerinin daha önce Avrupa Merkez Bankası,
Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile imzaladığı memorandum
olarak bilinen yardım anlaşmalarıyla ilgili meclis soruşturma
komisyonu oluşturulmasına ilişkin önerge sundu.
SİRİZA ve hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL)
milletvekillerinin tamamı tarafından
imzalanan ve Pazartesi günü mecliste
görüşülmesi beklenen önerge, yardım
anlaşmalarının imzalandığı ve uygulamaya
koyulduğu 2009’dan 2015 yılına kadar olan
dönemin araştırılmasını içeriyor.
Başbakan Aleksis Çipras’ın mecliste parti
kurmayları ile yaptığı toplantının ardından
SİRİZA’dan yapılan açıklamada, hükümetin
parlamentoya sunduğu önerge ile seçim
öncesi vaatlerinden birini hayata geçirdiği
belirtildi.
Oluşturulacak komisyon, birinci ve ikinci
memorandumların imzalandığı Yorgo
Papandreu dönemi ile Yunanistan’ın
borcunun bir kısmının silindiği Lukas
Papadimos dönemi ve Antonis Samaras’ın
başbakan olduğu 2012 yılından itibaren
2015 yılına kadar olan dönemde, “ülke
ekonomisini zarara uğratan ve Yunan
halkını mağdur eden kararlarda siyasi
liderlerin sorumluluklarının bulunup
bulunmadığını” araştıracak.

MUHALEFET
TEPKİLİ
Hükümetin yardım anlaşmalarıyla ilgili
meclis soruşturma komisyonu
oluşturulmasına ilişkin sunduğu önerge,
muhalefet partileri tarafından tepkiyle
karşılandı. Ana muhalefet Yeni Demokrasi
Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin
meclis soruşturmalarından korkacak bir
şeyi bulunmadığı belirtilerek, önergenin
gösteri amaçlı olduğu iddia edildi.
Açıklamada, 25 Ocak’taki seçimlerden

sonra oluşan SİRİZA hükümetinin ikinci
memorandumun uzatılmasını kabul ettiği
ve bununla ilgili Avrupalı ortaklarıyla
anlaşma imzaladığı hatırlatıldı ve önergeye
şimdiki hükümetin iki buçuk aylık
döneminin de eklenmesi gerektiği
kaydedildi.
Potami Partisi de önergenin Başbakan
Aleksis Çipras’ın mecliste muhalefet
partilerine destek çağrısı yapmasından kısa
bir süre sonra meclise sunulduğuna dikkati

çekerek, önergenin demagoji amacıyla “iç
tüketime yönelik hareket” olduğunu ileri
sürdü.
Eski başbakanlardan Yorgo Papandreu
liderliğindeki KİDİSO partisi açıklamasında
ise SİRİZA’nın meclise sunduğu önergenin
krizin patlak verdiği Karamanlis dönemini
kapsamadığına dikkati çekildi ve
hükümetin kendi zafiyetlerini kapatmak
için gerçek sorumluları aklamaya çalışarak
günah keçileri aradığı savunuldu.

“Eurodan çıkış kötü değil”
MİLYARDER yatırımcı Warren Buffett,
Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışının
(Grexit) “kötü bir şey olmayabileceğini”
söyledi.
Milyarder yatırımcı Warren Buffett,
Euro Bölgesi’nin Yunanistan’ın para
birimi birliğinden çıkışına
dayanabileceğini belirtti.
Buffett, “Başından bu yana euronun
yapısal problemleri olduğunu düşündüm.
Ancak bu başarısız olacağı anlamına
gelmiyor. Bu yapısal problemlere uyum
sağlayabilirsiniz. Ama bazı ülkeler bunu
benimsemeyebilir. Euronun şu an sahip
olduğunu üyelere sahip olması zorunlu
değil. Zaman içinde Euro Bölgesi’ndeki
ülkeler işgücü kanunları, mali açıklar ve
ekonomilerinin genel yönetimi ile ilgili
daha iyi koordine olma ihtiyacı
hissedebilirler.” dedi.
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Akdeniz’in bu tarihi iki adasındaki
ırkdaşlarımızı gidip görmek, hayli
zamandan beri bizim için bir emeldi.
Kendileri hakkında gitgide
öğrendiğimiz bazı şeyler bunu bir borç,
bir vazife şekline koydu ve geçen hafta,
müsait bir vakit bularak, evvela
Rodos’a ve üç gün sonra da İstanköy’e
gittik.
Kendilerini ziyaret edeceğimizi
gazetemizle bildirmiş olmakla beraber,
ne zaman adaya gideceğimizden
ırkdaşlarımızın haberleri yoktu. Fakat,
kasabalarına vardığımı, kıymetli mebus
arkadaşım Kotyadis efendiden derhal
haber alan Cemaati İslamiye Heyeti
azaları, adanın kıymetli
şahsiyetlerinden Saadettin Sami, Sururi
Kovacı ve Ahmet Kapancı beylerden
oluşan bir grup halinde otele gelip
benimle tanıştılar.
Adada bulunduğum günler zarfında
gerek adayı gerek adalıları ve ada
ahvalini öğrenmem hususunda bu
zevatın sarfettikleri himmet ve şahsıma
karşı gösterdikleri misafirperverlik ve
nezaket her türlü ölçünün üstündeydi.
Oniki adalarda gördüğüm ve
öğrendiğim her şeyden mağda
geçirdiğim bir haftayı tamamıyla
kendilerine borçluyum. Adanın fadıl
müftüsü Şeyh Süleyman efendiden de
gördüğüm sıcak hüsnü kabul ve
iltifatları zikretmeden geçemeyeceğim.
Bu aralık, Türkiye Cumhuriyeti
Başkonsolosu Sayın Cemal KARS ile
Muavinleri Sayın Cemil Öz Kalın’nın
gösterdikleri fevkalade alaka ve
nezaketi de şükran ve minnetle anmaya
mecburum. Bilhassa Başkonsolos beyin
üç gün otomobillerini emrime amade
kılarak bütün adayı baştan başa
gezmemizi temin eylemesi unutulmaz
bir nezaket eseridir.
Adalarda gördüklerimizi sırasıyla
anlatırken binlerce senelik tarihi kısım
kısım mazbut olan bu başlı başına bir
eski eserler meşheri yerin tarihi
hakkında da kısaca malumat vereceğiz.
Bu suretle Garbi Trakyalıların
alakalarını çekeceğinden eminiz.
Fenikelilerin, Arapların, Şarki
Roma’nın Katolik Şovalyelerin,
Osmanlıların elinde kaldıktan sonra
İtalyanlar tarafından gasp olunan ve
nihayet Yunanistan’a devredilen adanın
gayet parlak bir tarihi vardır. Eskiden
beri ahalisinin mühim bir kısmını
Türkler teşkil etmekle beraber, Rumlar
her zaman kahir bir ekseriyetle ada
sakinlerinin başında gelmektedirler.
Adaya ait bazı resimleri klişe halinde
gazetemize derc edeceğimiz için, gerek
Rodos’un gerek İstanköy’ün 400 sene
Türk idaresi altında yaşadığının bariz
izleri göze çarpmaktadır. Bu

Murat Reis Camii - Rodos

sayfamızdaki resim Rodos’un zarif
minarelerle süslü bir manzarasıdır ki,
görülen camiler hakkında sırası
geldikçe malumat verilecektir. Resimde
gördüğünüz camii Sultan MUSTAFA
Paşa Camii’dir.
Rodos adasının 3500’ü mütecaviz
Türk nüfusu vardır. Bu miktar, ada
İtalyanların eline geçmezden evvel çok
daha fazla idi. Gerek İtalyan istilası,
gerek İkinci Cihan harbi ada
Türklerinin pek fazla eksilmesine sebep
olmuştur.
Türk ahalinin ekserisi çiftçidir.
Ziraatle ve hayvancılıkla geçinirler.
Bakkaliye tüccarı, tuhafiyeci, lokanta
sahibi, zarzavatçı ve zahire gibi
esnafları, marangoz, ayakkabıcı,
makinist, şöför gibi sanat erbabı da
mevcuttur.
Ada Türklerinin 7 kişiden ibaret bir
cemaat heyetleri mevcuttur ki, bu heyet
İtalyan idaresi zamanından kalmıştır ve
Yunan hükümeti tarafından da tasdik
edilmiştir.
Cemaat heyetinin gayet garip bir
vaziyeti vardır, hiç bir vazifeyle
muvazzaf bulunmamaktadır. Yalnız,
kasaba haricindeki Müslüman
mezarlığına nezaret eder. Başka hiç bir
selahiyeti ve hikmeti vücudu mevcut
değildir.
Adada birisi ana mektebi olmak
üzere 8 Türk ilkokulu vardır. Bunların
hepsi 6’şar sınıflı ilk mektep ‘Dimotiko’
derecesinde iseler de muallimleri
tamam değildir. Yani, sınıfları adetince
öğretmenleri yoktur. Mekteplerinin
hepsinin müdürleri Türk
muallimlerindendir. Fakat merkez
okulunun müdürü Türkiye’ye hicret
etmiş olduğundan boş kalan yerine
Rumca muallimlerinden birisi
geçirilmiştir. Halbuki, mektebin Türkçe
öğretmenleri içinde müdürlük vazifesi

yapacak derecede tahsilli olanlar
mevcuttur.

ifade ettiğini ve hangi mantığa
dayandığını bir türlü anlayamadık.

Mektebin müdürü olan bu Rumca
mualliminden pek ciddi şekilde
şikayetlerde bulunulduğundan,
müfettişliğin bu hususta nazari
dikkatini celb ettik. Müfettişlik
tarafından da meselenin her halde hal
edileceği, yani müdürün değiştirileceği
bildirildi. 6 yaşından küçük 50 kadar
Türk yavrusunun devam ettiği ana
mektebinde de bir Rum muallim
mevcuttur. Mini mini yavrular yalnız
Rumca öğrenmektedirler. Filhakika
mektepte bir bayan öğretmen de
bulunuyorsa da, bu nazik vazifeyi
yapabilecek derecede de tahsili ve
bilgisi olmadığından çocukların bir
kelime bile Türkçe öğrenemedikleri
halk tarafından bize yana yakıla
bildirildi. Müfettişin bu nazik noktaya
da dikkatlerini çektik, icraat yapmasını
bekliyoruz.

Rodos adasında Müslümanlara ait
işlerin yalnız bir Hıristiyan tarafından
idaresi caiz olmayan kısmını Evkafı
İslamiye komisyonu görmektedir ki, bu
da Evkafı İslamiye’ye ait emval ve
emlakin idaresidir.

Türk mekteplerindeki Rumca
muallimlerinin de, Türk öğretmenlerin
de, maaşları hükümet tarafından
ödenmektedir. Fakat, Rumca
muallimleri 1,5 milyon drahmiye kadar
maaş aldıkları halde Türk muallimlerin
maaşı ise 850’şer bin drahmidir ve
emeklilik hakları da yoktur. Bu garip
vaziyet hakkında da müfettişlikle
görüştük. Müfettişlik bu hususta
muallimlerin birer istida ile müracaat
etmelerini tavsiye etti. Muallimlere de
istida ile müracaatlarını tembih ettik.
Türk mektepleri üzerinde Cemaati
İslamiye’nin hiç bir nezaret ve kontrol
hakkı yoktur. Mekteplerin Türkçe
eğitimi hiç bir kontrol görmeden devam
etmektedir. Filhakika mekteplerin Türk
muallimlerinin ehliyetli ve tahsilli
gençler olduklarını tespit ettik, fakat bu
okulların teftişten vareste olmalarını
icap ettirmez. Zaten, Cemaati
İslamiye’nin Türk mektepleri üzerinde
kontrol hakkı olmamasının ne mana

Evkaf komisyonu, evvelce İtalyan
idaresi zamanından kalmış olan cemaat
heyetinin 7 azası içinden Yunan
hükümeti marifeti ile seçilip tayin
edilmiş 5 kişilik ayrı bir heyettir. Evkafa
ait muhtelif emlak ve araziyi kiraya
verip tahsil ettiği para ile camilere
bakar. Bu heyet de, hükümet tarafından
ayrıca tayin edilmiş bir Rum memur
tarafından kontrol edilir ve bu
memurun maaşı da Evkaf kasasından
ödenir. (ve minel garaib!)
Rodos adasında tarihi kıymeti haiz
pek güzel camiler vardır. Bunlardan
Murat Reis namına yaptırılmış olan
caminin haziresi geniş bir kabristandır
ki, kasaba içindeki sair mezarlıklar
İtalyanlar tarafından, nakli kubur
yapılmak suretiyle kaldırılmışsa da, bu
kabristan olduğu gibi bırakılmıştır.
Hazire, mümkün olduğu kadar iyi
muhafaza edilmekte, içeride medfun
bir çok sadrazamların, vezirlerin,
kaptan paşaların ve ulemanın mezarları
ile muazzam bir Türk abidesi teşkil
eylemektedir.
Hazire içinde sadrazamlardan Seyyid
Mehmet Rahmi Paşa’nın, Yusuf
Paşa’nın mezarlarından maada, silahlar
Elhac Hüseyin Paşa’nın Cebecibaşı Sarı
Abdullah Paşa’nın, Kaptanı Derya Hacı
Abdülkerim Paşa’nın son zamanlarda
vefat ederek adada defnedilmiş.
İskeçe milletvekili
Hamdi Hüseyin FEHMİ
(Devam edecek)

gundem_924_Layout 1 02.04.2015 21:54 Page 22

22

GÜNDEMhaber

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

EmineTabakAhmet

Tatilde kitap okuyalım
kulların iki haftalık tatil
süresinde
çocuklarımızı kitap
okumaya teşvik ederek, onları
aynı zamanda bilgisayardan
uzak tutabilmek çok faydalı
olacaktır.
Bir çocuk ne kadar çok
okursa, bilgisi ve genel kültürü
de o kadar fazla gelişecektir.
Bu da çocuğumuzun kişilik ve
özgüveninin gelişmesine katkı
sağlayacaktır. Ne yazık ki
azınlığımız fertlerinde,
gözlemlediğim kadarıyla
okuma alışkanlığının pek
olmaması çocuklarımızın da
kitap okumayı pek
sevmemesine neden
olmaktadır. Çünkü çocuklar,
genellikle aileyi örnek aldıkları
için, öncelikle biz büyükler,
kitap, gazete, dergi okuyarak
onlara örnek olabilmeliyiz. Her
eve haftada bir kaç kere gazete
ve derginin girebilmesi
çocuğun okumayı sevmesi ve
okumaya teşvik edilmesi için
çok fayda sağlayacaktır.
Ayrıca anne babanın her
zaman okudukları bir kitabın
olması ve bu kitabın oturma
odalarında çocuğun gözü
önünde bulunması bile onun
kitaba olan ilgisini arttıracaktır.
Bilgili ve kültürlü çocuklar
yetiştirebilmek için bu tür
ayrıntılara özen göstermek son
derece önemlidir. Çünkü
toplumumuzun sosyo kültürel
gelişimi için “okumak” en
önemli faktörlerden biridir.
Bilinçli, güçlü bir azınlık
toplumu olabilmek için bilgi ve
genel kültürümüzü
geliştirebilmek gerekir. Bilgili
bir toplum özügüveni gelişmiş,
haklarını savunabilen bir
toplumdur. Dolayısıyla da
çocuklarımızı okumaya
alıştırmak başlıca görevimiz
olmalıdır. Çocuklarımızın
kitaba ilgi göstermelerini
sağlayabilmek için, öncelikle
onların yaşını göz önünde
bulundurarak kitap
seçilmelidir. Ayrıca çocuğun
ilgi alanı da kitap seçmemiz
için bilmemiz gereken bir
ayrıntıdır.
Çocukların hangi yaşlarda
ne tür kitaplardan
hoşlandıklarını anlamak için
bazı araştırmalar yapılmıştır.
İlkokul çocuklarının, daha çok
şaşırtıcı olaylarla ilgili,
hayvanları konu alan, başka
çocukların yaşamlarını anlatan
kitapları sevdikleri ortaya
çıkmıştır. İlkokulun ilk
yıllarında daha çok hayvanların
konu edildiği, komik kitaplar
tercih edilirken, son sınıflara

O

doğru, serüven romanları ve
spor konulu kitaplar tercih
edilmektedir. Kızlar
erkeklerden farklı olarak daha
çok aileyi konu alan, ya da
romantik konuları içeren
kitapları tercih etmektedirler.
Anne babalar çocuklarına
kitap alacakları zaman ya onu
da beraberlerinde götürmeli,
ya da ilgisini çekebilecek
konuları iyi bilmelidirler.
Azınlığımız çocuklarının dil
gelişimi ve düzgün bir Türkçe
konuşabilmeleri için, doğru bir
dille yazılmış hikaye, roman ve
şiirler okumaları çok önemlidir.
Çocuklarımızın anadilimizi iyi
kullanabilmeleri için
ilkokuldan itibaren masal
kitaplarıyla başlayıp, sınıfları
büyüdükçe hikaye ve
romanlara geçmeleri gerekir.
Çünkü dilin gelişimi için
okumak şarttır.
Her çocuğun daha okumaya
başlamadan bir “başucu
kitabı” olmalıdır. Bu okul
öncesinde resimli bir kitap,
ilkokul döneminden itibaren de
masal, hikaye, roman şeklinde
devam edebilmelidir. Ancak
aynı şey anne babada da
olmalıdır. Bu başucu kitapları
okumak için iyi bir teşvik
yöntemidir. Çünkü
çocuğumuza kitap okumayı
aşılayabilmek için biz büyükler
de onunla birlikte okumalıyız.
Onun dil gelişimine katkı
sağlayabilmesi için, okuduğu
kitabı bize anlatmasını
isteyerek kendisiyle kitabın
konusu ve kahramanlarıyla
ilgili tartışmalar yapabiliriz.
Anlamını bilmediği kelimeleri
öğrenebilmesi için de sözlüğe
bakmasını tavsiye ederek onu
araştırmacılığa da
yönlendirebiliriz. Ayrıca
çocuklarımıza azınlığımızın
tarihi ile ilgili kitapları araştırıp
okumalarını tavsiye ederek,
onların kendi kültürünü ve
özünü tanımalarına yardımcı
olabiliriz.
Ailelerin yanısıra,
öğretmenlerin de çocukların
okumayı sevmesi, okuma
alışkanlığı kazanabilmeleri
için, tatillerde kitap
tavsiyelerinde bulunarak,
bunları okuyup özetlemelerini
istemeleri çocuklara fayda
sağlayacaktır.
Son olarak, çocuklarımızı
bilgisayarın sanal dünyasından
uzaklaştırıp, kitap okumaya
yönlendirebilmek için çaba
göstermek, her anne babanın
görevi olduğu kanaatindeyim.
İyi tatiller dilekleriyle.
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BTAYTD Kadın Aile
Kültür Kolu’ndan
Yassıören ziyareti

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Kadın Aile Kültür Kolu, 29 Mart Pazar
günü İskeçe ilinin Balkan kolu köylerinden
Yassıören’i ziyaret etti.
Kadın Aile Kültür Kolu ve Yassıören Köyü Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği’nin katkılarıyla bir
etkinlik düzenlendi. Etkinliğin gerçekleşmesine

Yassıören köyü Biçki-Dikiş Nakış eğitmeni Ayşe
Uzun ve öğrencileri de katkı sağladı. Etkinlikte
psikolog Seval Osmanoğlu, “Toplumda Kadının
Rolü” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Osmanoğlu, katlımcıların sorularını yanıtladı ve
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bölge
halkı etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Harmanlık Derneği, Gençlik
ve Kadınlar Kolu’nu kurdu

HARMANLIK Azınlık Eğitim
Kültür ve Spor Derneği, Gençlik
Kolu ve Kadınlar Kolu’nu kurdu.

GENÇLİK KOLU
Kurulan Gençlik Kolu’nda
Başkan Bilal Mehmet, Asbaşkan
Ahmet Ahmet ve Genel Sekreter
ise İbrahim Tumbar Latif Ahmet
oldu.
Gençlik Kolu ilk olarak
“Yardıma muhtaç insan
yararına” bir kermes
düzenleyecek. Dernek tarafından
desteklenen kermesin 13 Nisan
Pazartesi günü yapılacağı
bildirildi.
Konuyla ilgili olarak
Harmanlık derneği tarafından

yapılan açıklamada, kermese
tüm halkın davetli olduğu ve
kermesten elde edilecek gelirin
yardım amaçlı kullanılacağı
açıklandı.
Ayrıca söz konusu
açıklamada, “Kermes
kapsamında derneğimiz
Tüzüğün öngördüğü gibi diğer
derneklerle işbirliği çerçevesinde
folklor ve müzik grupları bu
günümüze kültürel zenginlik
katacaklardır. GTGB’ye bize bu
katkıyı yaptıkları için Harmanlık
Mahallesi halkı adına teşekkür
ediyoruz. Halk oyunları ve müzik
grupları 17:00 – 19:00 saatleri
arasında sahne alacaklardır”
denildi.

KADINLAR KOLU
Öte yandan, derneğin 230’dan
fazla kadın üyesinin olduğu
belirtildi.Derneğe üye sayısının
ise 500 kişiye yaklaştığı
kaydedildi.
Derneğin Kadınlar Kolu’nun
oluşturulması için 30 Mart Salı
günü bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası yapılan
seçimlerde Kadınlar Kolu
yönetimi şu şekilde oluştu:
Başkan: Ferhan Hasan
Asbaşkan: Selma Hacı Yakup
Genel Sekreter: Fatma Solak
Haşim
Kasadar: Betül Süleyman
Üyeler: Aysel Halim Başı,
Emine Sadık ve Semiha Patlak.
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Son 10 yılın en iyi Fenerbahçe’si
FENERBAHÇE Spor Toto
Süper Lig’de, son 10 yılda en az
gol yediği sezonu yaşıyor.
Spor Toto Süper Lig’de
şampiyonluk mücadelesi
veren Fenerbahçe, 2014-2015
sezonunda kalesini iyi
savunuyor.
Sarı-lacivertliler, son 10 yılda en
az gol yediği sezonu yaşıyor.
Bu sezon ligde 25. hafta
sonunda kalesinde şu ana kadar
19 gol gören sarı-lacivertliler,
son 10 yılda en az gol yediği
sezonu yaşıyor. Fenerbahçe,
2004-2005 sezonunda teknik
direktör Christoph Daum
yönetiminde 25. haftada 14 gol
yemişti.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu
sezon çıktığı 25 maçın 12’sinde
kalesinde hiç gol görmedi.
“Sarı-Kanaryalar” şampiyon
olduğu geçen sezon 25. hafta
sonunda kalesinde daha fazla
gol yemişti.
Fenerbahçe, Ersun Yanal
yönetiminde 2013-2014
sezonunda 25. haftada
kalesinde 27 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, bu sezon
ligde oynadığı 4 derbi maçın
3’ünde gol yemeden galip geldi.
Süper Lig’in 6. haftasında
Galatasaray’a deplasmanda 2-1
yenilen Fenerbahçe, rakibiyle
ikinci yarıda sahasında
oynadığı maçı 1-0 kazandı. İlk

yarıda Beşiktaş’ı deplasmanda
2-0 mağlup eden “Sarıkanaryalar”, ikinci yarıda

sahasındaki maçtan 1-0 galip
ayrıldı.

Edirne ile Orestiada,
Dostluk Maçı yaptı
AC Orestiada kadın voleybol
takımı
ile Türkiye’den Edirne Çarşıspor
dostluk maçı yaptı.
Edirne’de Trakya
Üniversitesi Kırkpınar Beden
Eğitimi ve Spor Meslek
Yüksekokulu 75. Yıl Spor
Salonundaki
karşılaşmayı Yunanistan
ve Türkiye’den çok sayıda
sporsever izledi.
Dostluk maçında ilk seti 25 14 kazanan AC Orestiada
karşısında, Çarşıspor ikinci seti
25 - 16 alarak skoru eşitledi.
Üçüncü seti Çarşıspor 25 - 20
kazanarak 2 - 1 öne geçti. Son
seti de 15 - 19
kazanan Edirne temsilcisi
dostluk maçını 3 - 1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından iki
takım sporcuları birbirlerine
ülkelerinin kültürünü
simgeleyen hediyeler verdi.
AC Orestiada Antrenörü
Yorgos Passalidis, maçın
ardından gazetecilere yaptığı

açıklamada, Türkiye’de zevkli
bir müsabakada
oynadıklarını söyledi.
Türk sporcuların fair - play’a
önem
verdiklerini belirten Passalidis,
şunları kaydetti:
“Türkiye’de, Edirne’de çok
sıcak karşılandık. Bu
konukseverliğe Yunanistan’da

da karşılık vereceğiz. Çok güzel
bir organizasyon oldu. Bu tür
spor karşılaşmalarını daha sık
yapmayı
planlıyoruz. Yunanistan ve Türk
iye arasındaki sınır
komşuluğunu spor alanında
daha olumlu konuma taşımayı
düşünüyoruz. Türkiye’deki
birçok takımla Yunanistan’da

spor müsabakasında
karşılaşabiliriz. Edirneli
sporcuları da Yunanistan’a
bekliyoruz.”
Karşılaşmayı, Edirne
Belediye Başkanı Recep
Gürkan ve AC Orestiada
Kulübü Başkanı Ioannis Karras
da izledi.

Milli takım futbolcuları kaza yaptı
futbolcular ise ölümlü bir
kazaya karıştı.

3 FUTBOLCU
KAZA YAPTI,
TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

YUNANİSTAN Milli Takımı
futbolcuları Vangelis Moras,
Panayotis Tachidis ve Yannis
Fetfatzidis’in içinde
bulunduğu taksi Budapeşte’de
kaza geçirdi. Taksi şoförü
hayatını kaybetti.

29 Mart Pazar günü
Macaristan ile karşı karşıya
gelen Yunanistan,
karşılaşmadan 0-0’lık
beraberlikle ayrıldı. 30 Mart
Pazartesi günü İtalya’ya
dönmeye hazırlanan

Yunanistan Milli Takımı
futbolcularından Vangelis
Moras, Yannis Fetfacidis ve
Panayotis Tachtsidis, 30 Mart
Pazartesi sabah saatlerinde
kaza geçirdi. Zincirleme
kazanın yaşandığı olayda taksi
sürücüsü hayatını
kaybederken, 3 futbolcu
kontrol amaçlı olarak
hastaneye kaldırıldı.
Macar medyasına yansıyan
haberlere gör, içinde
Fetfatzidis, Moras ve
Tachtsidis’i taşıyan taksi bir

arabayla çarpıştı. Kazada Milli
Takım’ın futbolcuları hafif
yaralanırken, diğer arabadaki
sürücü de yaşamını yitirdi.
Fetfatzidis’in başına yara
aldığı ve dikiş atıldığı belirtildi.

HAFİF ÇAPLI TRAVMA
Yunanistan Futbol
Federasyonu tarafından da
doğrulanan olay sonrası
oyuncuların hayati
tehlikelerinin bulunmadığı
belirtildi. Kaza sonrası
futbolculardan Yannis
Fetfacidis ve Vangelis Moras’ın
çeşitli bölgelerine dikişler
atıldığı açıklanırken, Panayotis
Tachtsidis’in ise hafif çaplı
travma geçirdiği söylendi.

İtalyan devine
büyük şok!
Kulüp satıldı

Silvio Berlusconi, Milan’ın
%75’inin Çinlilere satma
konusunda anlaşmaya
varıldığını açıkladı.
İtalya’da son dönemin en
çok tartışılan konularından biri
de Milan’ın satılıp
satılmayacağıydı.
İtalyan basınına konuşan
Milan’ın sahibi Silvio
Berlusconi, kulübün %75’inin
Çinlilere satılması konusunda
anlaşmaya varıldığını
söylerken, “Ama her şeyin
resmileşmesi için birkaç aya
daha ihtiyacımız var. Kızım
Barbara, CEO olarak kalmaya
devam edecek” dedi. %75’lik
hisse için 1.5 milyar euro
ödenmesi bekleniyor.
Eski günlerini arayan Milan,
Serie A’da 28 hafta sonunda
38 puanla 8. sırada yer alıyor.
Askanews tarafından atılan
iddiaya göre, toplamda 1
milyar Euro’yu bulacak
anlaşmanın detaylarının
önümüzdeki günlerde belli
olacağı açıklandı.

Bruma’nın
bonservisi
belli oldu
Kulüp kasasına girecek her
türlü parayı dört gözle
bekleyen Galatasaray
Yönetimi, bu kez Bruma’dan
umutlu.
Fatih Terim döneminde 10
milyon Euro bonservis
bedeliyle transfer edilen genç
yetenek, şu ana kadar
bekleneni veremedi. Buna
karşın potansiyeli nedeniyle
Avrupa kulüplerinin gözdesi
konumundaki Bruma’ya
özellikle Valencia’nın yakın
ilgisinin olduğu belirtiliyor.
Fanatik’in haberine göre;
Galatasaray cephesi de,
Bruma için 10 milyon Euro gibi
bir fiyat belirlemiş durumda.
Bu paranın teklif edilmesi
halinde, Bruma’nın gitmesine
izin verilecek. Böylece
Portekizli futbolcu, kulüp
kasasına sıcak para girmesini
sağlayacak. Sarı-Kırmızılılar
gelecek sezon Bruma yerine
Amrabat’ı kullanmayı
planlıyor.
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BTAYTD 33’üncü yaşını kutladı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, 31 Mart Salı
akşamı 33’üncü kuruluş
yıldönümünü kutladı.
Gümülcine Türk Gençler
Birliği lokalinde düzenlenen
etkinlikte, eski dernek
başkanlarına kendi
portrelerinden oluşan mozaik
fotoğraflar takdim edildi.
Etkinliğe katılanlar arasında
Türkiye’nin Gümülcine Muavin

Konsolosu Murat Ertaş,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman, BAKEŞ Başkanı
Galip Galip, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, BTMMMM
Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu, Azınlık Okulları
Danışmanı Mehmet Derdiman,
TOÇEK Tiyatro Topluluğu

Yönetmeni Şükran Raif,
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan, SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif’in
yanısıra eski dernek başkanları
ve üyeler yer aldı.
Konuşmasında, derneğin 33.
kuruluş yıldönümünü
kutladıklarını ve bu tür
etkinliklerin her yıl
düzenlenmesi gerektiğini
belirten BTAYTD Başkanı
Ahmet Kara, birlik ve
beraberliğin bu şekilde
sağlanabileceğine dikkat çekti.
Dernek Başkanı Kara, “1982
yılının 31 Mart’ında derneğimiz
kurulurken şartlar çok farklıydı.

“Lezzetin
doğru adresi”

Mustafa Mustafa (temsilcisi yer
aldı), Murat Yunus, Mustafa
Katrancı, Mustafa Süleyman,
Ecevit Emin, Erkan Ruşen ve
Mehmet Emin’e, dernek Başkanı
Ahmet Kara ve yönetim kurulu
üyeleri tarafından kendi
portrelerinden oluşan mozaik
fotoğraflar sunuldu.
Eski başkanlardan Ali
Kamber, Hülya Emin ve Tevfik
Hüseyinoğlu etkinliğe
katılamadılar. Vefat eden eski
dernek başkanlarından
Sebahattin Emin ve Yücel
Hüseyin de etkinlikte rahmetle
anıldı.
Etkinlik verilen kokteylin
ardından sona erdi.

Edirne’deki adresiniz

İNDİRİM KUPONU

Ciğerci Niyazi Usta

28 kurucu üyenin imzasıyla
dernek kuruldu. Günümüzde ise
1.020 üyeye sahibiz. Eğitimli
insanlarımız arttıkça,
haklarımızı daha farklı
şekillerde aradığımızı
görüyoruz. 1982 yılında
derneğimiz, diplomaların
tanınması gibi farklı sorunları
dile getirmek için kuruldu belki,
ama bu süreç içerisinde
sorunlar değişti ve çözüm
yolları da farklılaştı.” dedi.
Ardından, eski BTAYTD
başkanları Hikmet Cemiloğlu,
İsmail Rodoplu (kızı Sevgi
Rodoplu temsil etti), Mehmet
Bağdatlı, İhsan Kahya, Adem
Bekiroğlu, Cemil Kabza,
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