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2.400 imza
reddedildi!

»12-13

İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde görev yapan EFA’dan
öğretmen Nihat Hoçka’nın okuldan uzaklaştırılması talebiyle velilerin önemli
ve azınlık mensuplarının topladığı yaklaşık 2.400 imza, İskeçe
açıklama
Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından dikkate alınmadı.
Avrupa Hür İttifakı (EFA) Başkanı
İSKEÇE Ortaöğretim Müdürü Yorgos
Papathanasiu, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) sempatizanı ve
taraftarı olduğu gerekçesiyle okul
yönetimiyle sorun yaşayan matematikçi
Nihat Hoçka’nın okuldan
uzaklaştırılması talebiyle toplanan
imzaları ve yeni ders programını
reddetti.
Matematik öğretmeni Nihat Hoçka’ya
yer verilmeyen yeni ders programıyla,
İskeçe genelinden toplanan 2.374 imzalı
dilekçe, okul müdürü Selçuk Fehmi’nin
imzasıyla Ortaöğretim Müdürlüğü’ne
iletildi. Dilekçede; sadece Türkiye’de
değil, İslam İşbirliği Konferansı üyesi
Müslüman ülkeler tarafından da terör
örgütü olarak kabul edilen bir örgütün
taraftarı olduğunu ve bu örgütü
desteklediğini söyleyen Hoçka’nın
okulda olmasının istenmediği
vurgulandı. »6

Azınlık
temsilcilerine
soruşturmalar
devam ediyor!

“Hükümet azınlık
konusunda sınıfta kaldı”
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri’nin çatı kuruluşu Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin GÜNDEM’e konuştu. İki yıllık başkanlık görevini
değerlendiren Necmettin Hüseyin, bu süre içinde Batı Trakya’da
yaşanan gelişmelere de değindi. Batı Trakya Türkleri’nin SİRİZA
hükümetinden beklentilerinin boşa çıktığını ifade eden Hüseyin, son
dönemde baskıların arttığını söyledi. Hüseyin, “Hükümet, Batı
Trakya’da azınlık meselesinde sınıfta kalmıştır.” yorumunda
bulundu.
BTTDD Genel Başkanı Hüseyin, Türkiye’de yaşayan Batı
Trakya Türkleri’nin karşılaştığı sorunların ise önemli
ölçüde çözüm yoluna girdiğini vurguladı.
» 8, 9

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
“makam gaspı” iddialarına
karşı Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne giderek yazılı
ifade verdi. GTGB lokalinin
duvarında Türkiye ve
Yunanistan bayraklarının
altında yer alan “Gümülcine
Türk Gençler Birliği” yazılı
çerçeveyle ilgili yapılan suç
duyurusu üzerine de
soruşturma başlatıldı. » 7

dünya

19’da

bilim
İdlib’te
kimyasal saldırı
dehşeti!

11’de

ekonomi
Goui Taya
Powerbank’ı
inceleyelim

20’de

Yunan bankacılık
sektörü 2016’da
toparlandı

spor
Türkiye Milli
Takımı 4 basamak
23’te
yükseldi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili
François Alfonsi, Batı Trakya’daki
camilerde yaşanan olayların soru
işaretlerini alevlendirdiğini belirterek,
camide silah bulunmasının
manipülasyon şüphesi uyandırdığını
söyledi. »9

Öğrenci ve
veliler ödül
törenine
akın etti
Batı Trakya genelinde yaklaşık bin
öğrencinin katıldığı “Kitap Yıldızlarını
Arıyor” yarışmasının ödül töreni
İskeçe’de gerçekleştirildi. Tören Batı
Trakya çapından çok sayıda öğrenciyi
biraraya getirdi. » 15

Keşan Ticaret
Odası’ndan
Yunanca kursu
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO),
Yunanistan ile ticaret ve dostluk
ilişkilerinin gelişmesine katkı
sağlamak amacıyla Yunanca kursu
düzenliyor. »5
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Regaip Kandili’nde Selimiye’de buluştular
EDİRNE'de Mimar Sinan'ın “ustalık
eserim” dediği UNESCO dünya kültür
mirası listesinde yer alan Selimiye Camii,
Regaip Kandili’nde aralarında
Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen
soydaşların da bulunduğu binlerce
kişiyle dolup taştı.
Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde
ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle
kente gelen komşu iller ile Batı Trakya'da
yaşayan soydaşlar Selimiye Camii'ni
doldurdu. 10 bin kişi kapasitesi bulunan
Selimiye Camii tamamen dolarken, avlu
ve bahçesinde de yoğunluk yaşandı.
Kadınlar cami avlusunda kendileri için
hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.
İçeride kapıda izdiham yaşanmaması için
caminin güvenlik görevlileri fazla
girişlere izin vermedi.

GÖRMEZ, ÇORBA DAĞITTI
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez, Regaip Kandili
nedeniyle Selimiye Camii'ne geldi.
Görmez, cami girişinde Edirne Müftüsü
Emrullah Üzüm, Romanya Müslümanları
Müftüsü Murat Yusuf, İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve Balkanlar’dan gelen din
adamları tarafından karşılandı. Mehmet
Görmez ve eşi Hatice Görmez girişte
camiye gelenlere çorba ve şerbet dağıttı.
Yoğun ilgiyle karşılanan Görmez, Diyanet
tarafından umreye gönderilen Roman
kadınlarla ve hafızlık öğrencileriyle
hatıra fotoğrafı çekildi.
Regaip Kandili nedeniyle açıklama

yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, İslam'ı kuşatan karanlık
bulutların ortadan kalkmasını dileyerek,
"Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan gelen
soydaşlarımız, dindaşlarımız benden
özel bir ricada bulundu. 'Senede bize bir
kandil düşmez mi?' dediler. Doğrusu hem
onlar buraya geliyorlar, biz de
Anadolu'dan buraya geliyoruz, Selimiye,
Edirne, Balkanlar, Batı Trakya bugün
burada, bu kandilde buluştu. Aziz
milletimizin kandilini tebrik ediyorum,
bu kandiller alemi İslam'ı kuşatan
karanlık bulutları ortadan kaldırır
inşallah diye umut ediyoruz." diye
konuştu.
Görmez ve beraberindeki din adamları
daha sonra Selimiye Camii'ndeki kandil
programına katıldı. Akşam namazının
ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, Regaip Kandili'nin üç ayların
müjdecisi olduğunu belirterek, "Regaip
Kandili, diğer bazı gün ve geceler gibi
İslam tarihinde herhangi bir hadisenin
senei devriyesi değildir. Regaip Kandili
bizi mübarek üç aylara kavuşturan,
Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bir gece
olarak tarih boyunca mümin
topluluklarca idrak edilmiştir. Allah
Resulü 'Müslümanlar'ın hep birlikte
güzel gördükleri şey, Allah katında da
güzeldir' buyurmuştur. Bu güzelliği tarih
boyunca ecdadımız yaşatmış ve kıyamet
sabahına kadar da bize emanet etmiştir."
ifadelerini kullandı. Daha sonra kandil
programına geçildi.

Soydaşlar Durhasanlar
mevlidinde bir araya geldi

RODOP ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Durhasanlar köyü
mevlit okuttu.
Durhasanlar köy gençlerinin
organize ettiği mevlit, 30 Mart Perşembe
günü Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaip
Kandili nedeniyle okutuldu.
Köy camiinde okutulan mevlide civar
köylerden binlerce soydaş katıldı.
Mevlide katılanlar arasında Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan
Muavin Konsolos Osman Şahin,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve belediye meclis üyeleri,
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin
Hacı Mehmet, Erdi Şerif ve diğer yerel
yöneticiler yer aldı.

GTGB seçime gidiyor
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)
seçime hazırlanıyor.
GTGB üyeleri, yeni yönetim ve
denetim kurulunda görev yapacak
kişileri belirlemek için 9 Nisan
Pazar günü saat 12:00’de dernek
lokalinde biraraya gelecek.
GTGB’nin tüzüğü gereği
sözkonusu tarihte salt çoğunluk
sağlanmadığı taktirde, seçimler 16
Nisan Pazar günü saat 12:00’de
geçekleştirilecek.
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Atina’da
Çipras - Tusk
görüşmesi

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Soruşturmalık çerçeve...

BAŞKENT Atina’ya bir ziyaret
gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanı Donald Tusk, Başbakan Aleksis
Çipras ile görüştü. İkili, görüşmenin
ardından basına açıklamalarda bulundu.
Tusk, Yunanistan ve uluslararası
kreditörler arasındaki kurtarma paketi
müzakerelerinde her geçen gün anlaşmaya
yaklaşıldığını ifade etti.
Yunanistan’da turizm, işsizlik ve vergi
kaçakçılığı gibi alanlarda önemli
gelişmeler kaydedildiğine işaret eden Tusk,
kemer sıkma reformlarıyla halkın
cezalandırılması gibi bir niyetlerinin
olmadığını, Yunanistan halkı ve
kurumlarının önemli fedakarlıklar
göstererek yeterince acı çektiğini dile
getirdi.
Tusk, sığınmacı krizinde en zorlu kısmın
geride kaldığını belirterek “AB,
Suriyelilerin Türkiye’ye geri
gönderilebileceği konusunda tamamen
kendinden emin. Türkiye, Suriyeli
sığınmacıların korunması konusunda
kendini ispatlamıştır ve Avrupa
onların orada bakılması
konusunda büyük çaba
göstermektedir.” dedi.

“EN BÜYÜK SORUMLU
SURİYE REJİMİ”

türde bir saldırıya Suriye’de ilk kez
rastlanmıyor. Bu saldırıyı gerçekleştirenler,
hesap vermelidir. Bu zalimliklerin en
büyük sorumlusu Suriye rejimidir. Ancak
rejimi destekleyenlerin de ahlaki ve siyasi
sorumluluğu bulunmaktadır.”

“ÇOCUK OYUNU OYNAMIYORUZ”
Başbakan Çipras da, Yunanistan ve
kreditörler arasındaki müzakerelere ilişkin
şunları söyledi: “Ne zaman yetkililerle bir
anlaşmaya yaklaşıyoruz, birileri
anlaşmaları ihlal eden bazı ek talepleri
masaya getiriyor. Biz hep iyi niyetle
müzakerelere katılıyoruz. Ancak sürekli
teknik engeller oluyor. Çocuk oyunu
oynamıyoruz. Eğer cuma günkü
toplantıdan ‘beyaz duman’ çıkmazsa
Başkan Tusk’tan inisiyatifi ele alarak AB
liderler zirvesini toplamasını istedim.”
Yunan halkının ve Avrupa’nın aleyhine
oynanan oyunlara izleyici kalmak
niyetinde olmadıklarını bildiren Çipras,
nisan sonuna kadar
ülkesinin borcunun
hafifletilmesine
ilişkin kararlarla bir
anlaşmaya
varılmasını
umduklarını
kaydetti.

Suriye’nin İdlib kentinde çok sayıda
sivilin ölümüne sebep olan
kimyasal silah saldırısını en
güçlü şekilde kınadıklarını
vurgulayan Tusk, şöyle
konuştu: “Çocuk, kadın,
erkek ayırt etmeksizin
insanların kimyasal
silahlarla öldürülmesi,
Suriye rejiminin ve bu
çatışmanın
vahşiliğinin trajik bir
hatırlatması oldu. Bu

“Kemer Sıkma”ya hayır!
sloganlar atan göstericiler,
"Maaşları kesmeyin,
boğazınızdan kesin" yazılı
pankart taşıdı. Sosyal Güvenlik
Kurumu (IKA) Emeklileri Birliği
Başkanı Dimos Kumburis basına
yaptığı açıklamada, şu andaki
zor şartların üzerine yeni
gelecek kesintileri "dayanılmaz
ve felaket" olarak niteledi.

ümülcine Türk Gençler Birliği,
azınlığın en eski
kurumlarından biri. Tarihi 1928
yılına uzanıyor. İlkin Türk Gençler
Birliği Ümit Spor Kulübü, bu kulüpten
bazı kopmaların ardından da Yıldız
Spor Kulübü oluşur. 1938 yılında ise
bu iki kulüp Gümülcine Türk Gençler
Birliği adı altında birleşerek yıllarca
yoluna bu isimle devam eder.
Ta ki 1983 yılına kadar…
Kıbrıs’taki gelişmeler, Batı Trakya
Türk azınlığının kaderi üzerinde bir
kez daha belirleyici bir rol oynar.
15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin ilanıyla Türk-Yunan
ilişkileri iyiden iyiye geriler. Ve
neticede kabak yine biz Batı Trakya
Türkleri’nin başına patlar.
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB), mahkeme kararıyla
kapatılan, isminde “Türk” kelimesi
yer aldığı için tabelası polis
tarafından indirilen üç azınlık
derneğinden biri.
1 Aralık 1983 tarihinde, birliğin
giriş kapısının iki yanında polis
tarafından indirilen tabelaların yeri
bugün hala boş. Gelen geçen, azınlık
sorununu bilen bilmeyen herkesin
dikkatini çeken bu yama şeklindeki
boşluklar, azınlığa, insan haklarına
karşı işlenmiş utancın kanıtı olarak
duruyor.
GTGB, her azınlık bireyi için
önemlidir. Çocukluk, gençlik
yıllarımızdan bugüne taşıdığımız
anılarımızda mutlaka, halk arasındaki
adıyla “kulübün” bir yeri vardır.
İsterseniz şöyle bir iki dakikanızı
ayırın; ne çok anılar çıkacaktır
kesenizden…
Müzik öğretmeni rahmetli Osman
Arda… Elimde mandolinim, ders
sırasını beklerken kulübün
bahçesindeki koşuşturmalarımız
gözümün önünde, seslerimiz hala
kulaklarımda. Babama, “Mandolin
çalmayacağım, illa da akordiyon
istiyorum” diye tutturmalarım… Dans
yarışmaları, partiler… Dayımın
düğünü bile kulüpte olmuştu.
Lise yıllarımda Orhan öğretmenin
yönetimindeki folklor derslerimiz ne
kadar eğlenceliydi. İlk konserimizi
kulüpte vermiştik. Ne güzel bir müzik
grubumuz vardı.
Hele o aile geceleri. Benim

G

Başbakan Çipras: “Biz hep iyi niyetle
müzakerelere katılıyoruz. Ancak sürekli
teknik engeller oluyor. Çocuk oyunu
oynamıyoruz. Eğer Cuma günkü toplantıdan
‘beyaz duman’ çıkmazsa Başkan Tusk’tan
inisiyatifi ele alarak AB Euro Bölgesi liderler
zirvesini toplamasını istedim.”

EMEKLİLER, maaşlarında
kesinti yapılmasını protesto etti.
Çeşitli sendikaların çağrısıyla
başkent Atina’daki Kotzia
Meydanı'nda toplanan 3 binin
üzerinde emekli, Çalışma ve
Sosyal Dayanışma Bakanlığı’na
yürüdü.
Kemer sıkma önlemleri ve
hükümet politikalarına karşı
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dönemimde azınlık ailelerinin en
büyük eğlencesiydi. Aile gecesine
gitmek, müzik dinlemek, dans
etmek…
Hey gidi günler hey…
Kulübün spor aktivitelerini pek
hatırlamıyorum. Yaşım yetmiyor. Ama
GTGB’nin dillere destan voleybol
takımı sadece azınlık gençlerinin
değil, çoğunluk gençlerinin de çekim
noktasıydı. Milli takıma bile oyuncu
veren güzel bir spor okuluydu deyim
yerindeyse…
İşte herkesin kulüple ilgili benzer
anıları mutlaka vardır. Aklınıza hiçbir
anı gelmese bile, en azından kulübün
bahçesindeki çınar ağacının
gölgesinde mutlaka güzel sohbetler
etmiş, güzel bir Türk kahvesi
içmişsinizdir.
Azınlığın uğrak yeri, sosyalleştiği,
spor yaptığı, bir çift lafın belini kırdığı
GTGB uzun yıllardan beri tüzel
kişiliğinden yoksun yaşama, ayakta
durma mücadelesi veriyor. Bu
mücadelesi sırasında da sürekli
birilerinin hedefi olmaya devam
ediyor.
Son olarak GTGB, lokal içinde yer
alan bir çerçeve nedeniyle açılan
soruşturmayla gündemde.
Lokalin duvarında Türk ve Yunan
bayraları arasında “Gümülcine Türk
Gençler Birliği” yazısının yer aldığı
çerçeveye hepimiz aşinayız. Yıllardan
beri orada durur.
İster gülün, ister ağlayın… İşte o
çerçeve nedeniyle yapılan suç
duyurusu üzerine soruşturma
başlatıldı.
Aziz Nesin hikayelerini
aratmayacak kıvamdaki bu
soruşturmanın akibeti ne olur
bilinmez… İster olumlu, ister olumsuz
sonuçlansın… Böyle bir
soruşturmanın gündeme gelmesi bile
trajikomik.
Yunanlı hemşehrilerimizin bile
“Tourkiki Neolea” (Türk Gençliği)
adıyla tanımladığı kulüp, tabelası
olsun veya olmasın, bizim
yüreğimizde, dilimizde Türk Gençler
Birliği olarak yer alıyor.
Kim bilir; belki bir sonraki adım,
yüreklerde bu ismi dillendirenlere,
“Gümülcine Türk Gençler Birliği”
diyenlere soruşturma başlatmak
olabilir...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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“Azınlığın dini
özerkliği adım adım
yok ediliyor”
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu,
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun
dini özerkliğini adım adım yok ettiğini söyledi.
Habipoğlu, “Batı Trakya Türkleri olarak
Yunan hükümetinin yine bir oldu-bittisine izin
vermeden elimizdeki tüm demokratik araçları
kullanarak antlaşmalarla
garanti altına alınmış dini
özerkliğimizi hukuk
kuralları içerisinde sonuna
kadar savunmalıyız.” dedi.
ABTTF Başkanı yaptığı
açıklamada şu ifadeleri
kullandı: “Yunan
hükümeti önce 240 İmam
Yasası uyarınca sözleşmeli
devlet memuru olarak işe
alınan din dersi
öğretmenlerini ‘RodopEvros Din Öğretmenleri
Derneği’ adı altında
örgütledi. Ardından bu
derneğin yöneticileri
eskisinin görevinden
alınmasından sonra
vekaleten yerine atanan
Dimetoka’daki yeni müftü
naibini makamında ziyaret
ettiler. Yunan hükümeti bir
sonraki adımda ise İskeçe
ve Rodop’taki tayinli
müftüleri görevden alarak
yerlerine devlet
okullarında görev yapan
bu din öğretmenlerine
Rodop, İskeçe ve
Dimetoka’da yeni müftüleri
seçtirmeyi ve akabinde de
bunların atamasını
yapmayı planlıyor. Bu
arada da Batı Trakya Türk
toplumu olarak bizlerin
seçtiği müftülerimiz
aleyhine müftü makamını
işgal ettikleri iddiası ile iki
ayrı dava açılıyor. Şimdi de
Yunan hükümet
makamlarının ifadesine
göre Batı Trakya’daki müftülüklerin işleyişinin
modernleştirilmesi ve seviyesinin yükseltilmesi
amacıyla bir komisyon kuruluyor. Ancak
doğrudan Batı Trakya Türk toplumunu
ilgilendiren müftülük konusu ile ilgili bu
komisyonda Batı Trakya Türklerinden kimse
bulunmuyor. Bu komisyonun geçtiğimiz Mart
ayında başkent Atina’da düzenlenen ve
müftülerin şer’i yetkilerinin sorgulandığı
panelden kısa bir süre sonra kurulması ise
ayrıca dikkat çekici.”
Yunanistan’ın Avrupa Milletleri Federal
Birliği (FUEN) aleyhine yaptığı açıklamaya da
değinen ABTTF Başkanı Habipoğlu şunları
kaydetti: “Son dönemde yaşanan tüm bu
olaylar Yunan hükümetinin Batı Trakya Türk
toplumunun dini özerkliğini tamamen ortadan
kaldırmaya yönelik sinsi planını adım adım
uyguladığını gösteriyor. ABTTF olarak dini
özerkliğimize karşı yapılan bu girişimlere
ilişkin bir mektup kaleme alarak bunu
uluslararası kuruluşlara gönderdik. Bu
mektubumuza cevaben Avrupa Milletleri
Federal Birliği (FUEN) yayımladığı basın
açıklamasıyla Yunan makamlarının İskeçe

Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’e yönelik
tutumlarını kınayarak müftülerimiz aleyhine
açılan davaların takipçisi olacağını duyurdu.
FUEN, Batı Trakya Türklerine karşı yıldırma ve
baskı aracı olarak adli kovuşturmalar
konusunu sunduğu yazılı bildiri ile Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları
Konseyi’ne de taşıdı. Söz
konusu yazılı bildiriden
oldukça rahatsız olan
ülkemiz Yunanistan,
diplomatik üsluptan çok
uzak, kaba bir dille FUEN
Başkan Yardımcısı olarak
beni hedef gösteren
yanıtlar verdi, FUEN’ni
Türk hükümetine hizmet
eden bir sivil toplum
kuruluşu olmakla suçladı.
Ülkemiz Yunanistan
diplomasiden,
gerçeklerden uzak bir
şekilde Batı Trakya
Türklerinin hakları için
çalışan şahsıma, Batı
Trakya Türklerine destek
veren FUEN’e ağır
ithamlarda bulundu. Tüm
bu yaşananlar ışığında
Batı Trakya Türkleri
olarak Yunan
hükümetinin yine bir oldu
- bittisine izin vermeden
elimizdeki tüm
demokratik araçları
kullanarak antlaşmalarla
garanti altına alınmış dini
özerkliğimizi hukuk
kuralları içerisinde
sonuna kadar
savunmalıyız.”

ABTTF’DEN
GÖYNÜKLÜ OLAYI
HAKKINDA AÇIKLAMA
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
Başkanı, Göynüklü
Camii’nde bulunan silahlarla ilgili olarak da bir
açıklama yaptı. ABTTF, “Batı Trakya
Türklerinin kesin bir şekilde her daim şiddet ve
teröre karşı olduğunu vurgulamak isteriz.”
açıklamasında bulundu.
Açıklamada, “Öncelikle imam Sabri Emin
Kahya’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Her gün onlarca kişinin ibadet etmeye geldiği
caminin minaresinde herkes tarafından
görülebilecek bir noktaya birileri tarafından
silah bırakılması, son dönemde Batı Trakya
Türklerine yönelik siyasi baskı ve yıldırmaların
artması göz önünde tutulduğunda birçok
soruyu da beraberinde getiriyor. İskeçe’nin
Göynüklü köyünde yaşanan bu olay,
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunu
hedef alan ve onu karıştırmaya yönelik oyunun
son perdesidir ve tamamen alçakça bir
komplonun ürünüdür. Batı Trakya Türklerinin
tarihte hiçbir zaman şiddet olaylarının
içerisinde yer almadığını ve kesin bir şekilde
her daim şiddet ve teröre karşı olduğunu
vurgulayarak Yunan makamlarından bu olayın
bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını
bekliyoruz.” denildi.

“Azınlığı töhmet
altında bırakma
gayretleri kabul
edilemez”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş Göynüklü köyündeki
camide bulunan
silahlarla ilgili
yaptığı
açıklamada,
azınlığı töhmet
altında bırakma
gayretlerinin kabul
edilemez olduğu
vurgulandı.
Açıklamada,
“İskeçe iline bağlı
Göynüklü köyü
camisinin
minaresinde kimin
tarafından
koyulduğu belli
olmayan bir çanta
içinde iki adet ruhsatsız tabanca,
bir susturucu ile birlikte bu
silahlara ait kurşunlar, ihbar
üzerine gelen polisler ve savcı
tarafından bulunmuş ve bunun
üzerine köyün imamı Sabri Emin
Kahya 28 Mart günü tutuklanmıştı.
29 Mart günü ise çıkarıldığı
mahkemece delil yetersizliğinden
serbest bırakılmıştır. Öncelikle
Göynüklü İmamı Sabri Emin
Kahya’ya geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum.” ifadelerine yer verildi.
Batı Trakya Müslüman
Türkü’nün şiddet ve terörün her
türlüsüne karşı olduğununu
söylemesine rağmen mesnetsiz
suçlamalarla algı yaratıldığı
kaydedilen açıklamada, “Özellikle
bir din adamımızı ve bunun
üzerinden dinimizi töhmet altında
bırakma gayretleri asla
tarafımızdan kabul edilemez.
Devletimizden, azınlığımızı kirli
emellerine alet etmeye çalışanları
bulmasını ve onların karanlık
oyunlarını ivedilikle
aydınlatmasını bekliyoruz. Henüz
yanmasıyla yüreğimizi acıtan
Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin
neden ve nasıl yandığı
aydınlatılmamışken, böyle
mantığın ve aklın asla kabul
etmediği karanlık oyunların,

azınlık insanı üzerinde
oynanmasını anlamakta güçlük
çekiyoruz. Bugüne kadar eline bir
taş dahi almamış ve
dünyanın en sakin
azınlığı olarak bilinen
Batı Trakya
Müslüman Türk
Azınlığı’na atılmak
istenen bu çamur,
eninde sonunda
atanlara
yapışacaktır.” denildi.

DEB
Partisi:
“Azınlığa
atılmak istenen
bu çamur,
eninde
sonunda
atanlara
yapışacaktır”

GÖYNÜKLÜ ZİYARETİ
DEB Partisi
yöneticileri, 31 Mart
Cuma günü Göynüklü
köyünü ziyaret
ederek, köy imamına
geçmiş olsun dileklerinde
bulunuldu ve soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.
DEB Partisi Başkan Vekili
Ahmet Kara, Başkan Yardımcısı
Ramadan Duban, Genel Başkan
Danışmanı Bahri Belço, MYK
üyeleri Ömer Müzafferoğlu ve Ali
Salihoğlu’ndan oluşan heyet,
Cuma namazını Göynüklü köyünde
kılıp, cami çıkışında köy halkıyla
bir araya gelme fırsatı buldu.
Heyet, 28 Mart Salı günü köyün
camisinde silah bulunduğu
iddiasıyla gözaltına alınıp sonra
serbest brakılan köy imamı Sabri
Emin Kahya ile görüşüp,
kendisinden olayla ilgili bilgi aldı
ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEB Partisi’nden yapılan
açıklamada, “DEB Partisi olarak,
yetkili mercilerin olayın açıklığa
kavuşması için gerekli çalışmaları
yapacaklarına olan inancımızı ve
bu yöndeki beklentimizi
tekrarlarken, henüz soruşturma
aşamasında olan olayla ilgili
olarak, bazı çevrelerin şimdiden
hüküm vermelerini, hatta azınlık
bireylerini ve toplumunu terör
örgütü gibi yansıtmaya
çalışmalarını şiddetle kınadığımızı,
kamuoyunun bilgisine sunarız.”
ifadelerine yer verildi.
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Dernekteki çerçeveye soruşturma!..
on dönemde azılık kurumlarının
ve azılık temsilcileri hakkında
soruşturmaların “yağmur” gibi
geldiğini biliyoruz. azınlık aleyhine bir
adli kovuşturma süreci yaşıyoruz. Sanki
birileri masa başında oturmuş, kime
nasıl bir soruşturma açarım diye
çalışıyor. Gazeteler, haberler,
paylaşımlar, fotoğraflar taranıyor,
inceleniyor ve bir “suç” unsuru
bulunmaya çalışılıyor adeta.

S

Efendim seçilmiş müftüler
kendilerine “müftü” diyerek “makam
gaspı” suçu işliyor. DEB Partisi başkan
ve yöneticileri “Türk azınlık” diyerek bu
azınlığın “resmi” tanımlamasını
değiştirme suçu işliyor. Ve bunlar gibi
daha niceleri.
Fakat bu hafta öyle bir olay yaşadık
ki, tam anlamıyla “pes” dedirten
cinsten. Malum; 1980’lerde başlayan
bir süreç vardı. Azınlığımızın en eski ve
tarihi dernekleri isminde “Türk”
kelimesi var diye mahkeme kararlarıyla

kapatıldı. Derneklerin tabelaları
indirildi ve resmiyetleri ellerinden
alındı. Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı bu siyasi nitelikli haksız ve
antidemokratik kararı hiç bir zaman
kabullenmedi. Daha doğrusu bu
kararlar toplumun vindanında her daim
mahkum olmuştur. aslında bu
kararların hukuk dışı olduğu, haksız
olduğu yalnızca Türkler tarafından
değil, bölgede yaşayan Yunanlılar
tarafından da kabul edilmiştir. Bundan
birkaç yıl öncesine kadar gerek
Gümülcine’de, gerekse İskeçe’de
birçok Yunanlı politikacı ve yönetici bu
derneklerimiz ziyaret etmiş ve burada
azınlık mensuplarının kültürel
etkinliklerine katılmış ve objektiflere
poz vermiştir. Bu haksız kararların
mahkumiyeti sadece toplumun
vicdanında değil, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde de bu karar mahkum
olmuş ve azınlığın haklılığı çok açık ve
net bir şekilde ortaya çıkmıştır.
İsminde “Türk” kelimesi olan ve aynı

zamanda Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın en eski sivil toplum
kuruluşu olan İskeçe Türk Birliği,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki
davayı kazanalı 9 yıl oldu. Ancak ne
yazık ki uluslararası mahkemenin bu
kararı 9 yıldır uygulanmıyor.
Yunanistan devleti bu karardan köşe
bucak kaçıyor. Her yıl Avrupa
Konseyi’nin uyarılarına rağmen kararın
uygulanması konusunda oyalama
taktiği benimseniyor. Uluslararası
hukukun normları AB üyesi ülkemiz
Yunanistan’da 9 yıldır uygulanmıyor.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni
bilirsiniz. Derneğin içinde güney
kısmındaki duvarda ‘Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ yazan bir cam çerçeve
bulunuyor. Hatta derneğin başkanı
Koray Hasan’ın ifadesiyle “Anavatan
Türkiye ile vatanımız Yunanistan
arasındaki barış ve dostluğu simleyen
iki devletin bayraklarının hemen
altındadır bu çerçeve.”
İşte bu çerçeve adli bir soruşturma
nedeni oldu. Neymiş efendim? Bu
dernek hakkında yıllar önce kapatılma
kararı verilmiş ama derneğin içinde
duvarda asılı olan bu çerçeve derneğin
tabelasıymış ve sözkonusu mahkeme
kararı uygulanmıyormuş. Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nin girişindeki,
derneğin resmiyete sahip olduğu
dönemdeki tabeladan bahsetmiyoruz.
İçeride duvarda asılı çerçeveden
bahsediyoruz. Ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan
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bunun için emniyete çağrılıyor ve
ifadesi isteniyor. Batı Trakya Türkünün
bu dernekleri bu ülkeye ve bu devlete
hiç bir zararı olmamıştır. Tak aksine,
hem bölgeye hem de ülkenin geneline
faydası olmuştur. derneklerin ve
derneklerin girişinde bir zamanlar asılı
olan tabelaların da bir zararı olmadı bu
ülkeye. Orası kesin de, salonun içinde
duvarda asılı olan cam çerçevenin nasıl
bir zararı oluyor onu anlamakta
gerçekten güçlük çekiyorum. Bunun bir
açıklaması var mı? Ve özellikle de
bunun demokrasiyle, insan haklarıyla,
ifade özgürlüğüyle, örgütlenme
özgürlüğüyle bir açıklaması var mı?
Batı Trakya Türk Azınlığı, azınlık
dernekleri hakkında verilen Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının
uygulanması ve derneklerin
resmileşmesini beklerken, lokalin
içindeki çerçeveye bile soruşturma
açılıyor. Olacak şey değil! Üstelik de
SİRİZA iktidarında.
Avrupa Parlamentosu’nda temsil
edilen Avrupa Hür İttifakı’nın (EFA)
Başkanı François Alfonsi’nin geçtiğimiz
günlerde bir açıklaması oldu. yıllarca
yaşadığımız durumu çok net bir şekilde
anlatan bir açıklama. EFA Başkanı ve
Avrupa Parlamentosu milletvekili
Alfonsi’nin açıklamasından aynen
aktarıyorum: “Kim iktidarda olursa
olsun, Yunanistan korku,
hoşgörüsüzlük ve çeşitli komplekslere
dayanan bir azınlık politikasına uymaya
devam ediyor."

İskeçe milletvekilleri ve Mustafçova
Belediye Başkanı’nın Atina temasları
hakkında bilgi verildiği, aynı zamanda
Ιlıca köyünde su baskınlarıyla mücadele
projelerinin bir an önce uygulamaya
geçirilmesinin öneminin vurgulandığı
belirtildi.

TARIM BAKANLIĞI
Tarım Bakınlığı’nda yapılan
görüşmelerde Τarım Bakanlığı Genel
Sekreteri Kasimis’in, milletvekilleri
Zeybek ve Yannakidis ile Belediye

Başkanı Kabza’yı CLLL/LEADER
programları hakkında bilgilendirdiği
kaydedildi. Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza da CLLL/LEADER
programının uygulanmasındaki
zorlukları dile getirdi. Son olarak, sel
felaketinin önlenmesi için gerekli alt
yapının oluşturulması ve sokak
köpekleri barınaklarının hayata
geçirilmesinin dile getirildiği belirtildi.

Keşan Ticaret Odası’ndan Yunanca kursu
İSKEÇE ili SİRİZA milletvekilleri
Hüseyin Zeybek ve Stahis Yannakidis ile
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza Atina’da İçişleri Bakanlığı,
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi görüşme
gerçekletirdiler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:
“MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ’NE
300 BİN EURO YARDIM”
Atina’daki temaslarla ilgili olarak
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in yaptığı
açıklamada, İçişleri Bakanı Panos
Skurletis’in, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza tarafından bir dizi

teknik ve alt yapı projeleri hakkında
bilgilendirildiğini belirtildi. Zeybek, yeni
belediye binasının projelendirilmesi ve
uygulama aşamasına geçirilebilmesi için
bakanlıktan gerekli yasal düzenlemenin
yapılmasının talep edildiğini ifade etti.
Zeybek, İçişleri Bakanι Skurletis’in
İskeçe ziyareti sırasında açıkladığı
Mustafçova Belediyesi’ne 300 bin
euroluk mali yardım sözünün bir kez
daha teyit edildiğini vurguladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
danışmanı ile yapılan görüşmelerde ise
Ketenlik köyü için ulaşım projesi

KEŞAN Ticaret ve Sanayi Odası (TSO),
Yunanistan ile ticaret ve dostluk ilişkilerinin
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Yunanca
kursu düzenliyor.
Keşan TSO'dan yapılan yazılı açıklamada,
tüm vatandaşların katılabileceği kursun 15 Mart
– 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.
Kursun 75 gün süreceği aktarılan açıklamada
şunlar kaydedildi: "Hafta içi üç gün toplam 50
ders saati uygulanacak kursta Yunanca
öğretilecek. Temel seviye konuşma dilinin
öğretileceği kursun sonunda katılımcılara
yabancı dil sertifikası verilecek. Ticaret ve
dostlukların geliştirilmesi amacıyla
düzenlenecek kurs 20:00 – 21:30 saatleri
arasında yapılacak ve katılım ücreti 150 lira
olarak belirlendi."
Açıklamada, kursa katılım ve detaylı bilgi
için vatandaşların Keşan TSO'ya başvurabileceği kaydedildi.
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2.400 azınlık üyesinin dilekçesi reddedildi!
İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve
Lisesi’nde görev
yapan öğretmen
Nihat Hoçka’nın
okuldan
uzaklaştırılması
talebiyle velilerin ve
azınlık
mensuplarının
topladığı yaklaşık
2.400 imza, İskeçe
Ortaöğretim
Müdürlüğü
tarafından
dikkate
alınmadı.

İSKEÇE
Ortaöğretim
Müdürü Yorgos
Papathanasiu,
Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ)
sempatizanı ve taraftarı olduğu
gerekçesiyle okul yönetimiyle sorun
yaşayan matematikçi Nihat Hoçka’nın
okuldan uzaklaştırılması için toplanan
imzalar ve yeni ders programını
reddetti.
Matematik öğretmeni Nihat
Hoçka’ya yer verilmeyen yeni ders
programıyla, İskeçe genelinden
toplanan 2.374 imzalı dilekçe, okul
müdürü Selçuk Fehmi’nin imzasıyla
Ortaöğretim Müdürlüğü’ne iletildi.
Ancak dilekçe, kanuna uygun olmadığı
gerekçesinde reddedildi. Yeni ders
programını, Yunanlı Müdür
Yardımcısının ise imzalamayı kabul
etmediği öğrenildi.
Öğrenci velileriyle azınlık
mensuplarının imzaladığı dilekçede;
sadece Türkiye’de değil, İslam İşbirliği
Konferansı üyesi Müslüman ülkeler
tarafından da terör örgütü olarak kabul
edilen bir örgütün taraftarı olduğunu
ve bu örgütü desteklediğini söyleyen
matematik öğretmeni Nihat Hoçka’nın
okulda olmasının istenmediği
vurgulandı. Dilekçede, söz konusu

başından itibaren
yaşandığına
dikkat
çektiler. Söz
konusu
öğretmenin
gerek Türkiye,
gerekse diğer
Müslüman ülkeler
tarafından terör örgütü
olarak kabul edilen
FETÖ’yü desteklediğini ve
taraftarı olduğununu
söylediğini ifade eden avukatlar,
bu durumun okulda, okul
yönetiminde, öğrencilerde, velilerde ve
toplumun genelinde endişeye neden
olduğunu kaydettiler.

“AYNI GÜN İÇİNDE
RET YANITI VERİLMİŞ”
öğretmenin
“eğitimci”
özelliğini
kaybettiği
kaydedilerek, bu
durumun okulda
eğitim gören öğrenciler
arasında sorun yarattığı ve
endişelere neden olduğu belirtildi.
Dilekçeyi imzalayan yaklaşık 2.400
azınlık mensubu, matematik öğretmeni
Hoçka’nın çocuklarla aynı ortamda
olmasının kendilerini
endişelendirdiğini ifade etti.
İmza sahipleri ayrıca, öğretmenden
istifasını okul yönetimine sunarak,
çocuklar üzerinde neden olduğu
psikolojik baskıya son vermesini
istediler. Yaklaşık 2.400 azınlık
mensubu imzaladıkları dilekçeyle
yetkili mercilerden harekete geçecek,
sözkonusu matematik öğretmeninin
yerine başka birini getirmesini istediler.

2.400 KİŞİNİN İSTEĞİNİ
DİKKATE ALMADILAR
Azınlık basınına konuşan İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi’nin avukatları Ahmet Kara ve
Adnan Peçenek, sorunun eğitim yılı

Okulun avukatları şöyle konuştu:
“Matematikçi Nihat Hoçka’nın derslere
girmemesi, onun yerine başka
öğretmenin görevlendirilmesi ve
okuldan uzaklaştırılması talebiyle
velilerden ve azınlık insanından imza
toplandı. Toplam 2.374 kişi imza atmış.
Bu imzalar okul müdürünün
hazırladığı ve imzaladığı yeni bir ders
programıyla birlikte İskeçe Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne sunuldu. Yeni
hazırlanan ders programında
matematik öğretmeni Nihat Hoçka’ya
yer verilmedi. Ortaöğretim Müdürü
Yorgos Papathanasiu tarafından
dilekçe ve imzalar kabul edilmedi.
Dilekçeye aynı gün içinde ret yanıtı
verilmiş. Bu cevap da elektronik posta
ile okula gönderilmiş.”

“ÇOK DAHA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİLMELİYDİ”
Avukatlar Peçenek ve Kara, yaklaşık
2.400 kişinin imzasıyla verilen bir
dilekçenin dikkate alınmayıp bu kadar
kolay bir şekilde reddedilmesinin
düşündürücü ve kaygı verici olduğunu
belirterek, “Bu kadar insanın isteği,
talebi dikkate alınmamış. Dilekçenin
verildiği gün Ortaöğretim Müdürlüğü
tarafından yanıt verilmiş. Yanıt okula

elektronik posta ile iletilmiş. Bu konu
çok önemli bir konu. Çok daha ayrıntılı
bir şekilde değerlendirilmeliydi.
Yaklaşık 2.400 insanın imzasıyla
yapılan bir talebin doğru dürüst
değerlendirilmeden adeta hafife
alınması, bu insanların
hassasiyetlerinin hiçe sayılması ve
olumsuz yanıt verilmesi çok
düşündürücü.” değerlendirmesinde
bulundular.

OKUL SAHİBİ SAİME KIRLIDÖKME
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi sahibi Saime
Kırlıdökme de 2.400 kişinin imzalı
talebinin yetkili merciler tarafından
kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Öğrenci velilerinin durumdan endişe
ettiklerini ifade eden Saime
Kırlıdökme, “Bu öğretmen dünyada
birçok ülke tarafından terör örgütü
olarak kabul edilen bir yapının
destekçisi olmaya devam ettiğini açıkça
söyleyen bir kişi. Biliyorsunuz ki daha
önce bu yapıyla, bu örgütle bağlantısı
olan birçok kişi bunlarla irtibatını
kesmiş, pişman olduğunu söylemiş,
artık bu yapıyla bir ilgisinin olmasını
istemediğini söylemiş. Ancak bu kişi
pişman olmadığını ve bu yapıyı
desteklediğini söyledi. Üstelik de
velilerin önünde söyledi. Tabii ki bu
durum veliler arasında, öğrenciler
arasında çok ciddi tedirginlik yarattı ve
yaratıyor. Birçok veli çekiniyor,
korkuyor. Şu anda neredeyse 2.400 veli
ve azınlık insanı bu öğretmenin
okuldan uzaklaştırılmasını istemiş.
Üstelik de imza atarak. İnsanlar
çocukları sözkonusu olduğu için çok
hassas ve dikkatli olmaya çalışıyor.
Ancak Ortaöğretim Müdürlüğü’nün bu
imzalara ve yeni ders programına
olumsuz yanıt vermesi ve dilekçeyi
reddetmesi bizleri üzmüştür. Böyle bir
şey beklemiyorduk. Bu talep yetkili
merciler tarafından mutlaka dikkate
alınması gerekir diye düşünüyoruz. Bu
kadar insanın talebine kulaklarını
tıkamamalıdırlar.” diye konuştu.
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Müftü İbrahim Şerif “makam gaspı”, Hasan Koray
GTGB çerçevesi için Gümülcine Emniyeti’ne gitti
GTGB lokalinde yer alan aşağıdaki
çerçeveyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, “makam gaspı” iddialarına karşı
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne giderek
yazılı ifade verdi.
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Müftü İbrahim Şerif, “müftülük makamını
gasp etmekle” suçlandığını ve savcılığın
emri üzerine 16 Mart Perşembe günü
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne
çağrıldığını hatırlattı. İlgili dosyayı teslim
aldıktan sonra avukatıyla birlikte
kendisine isnat edilen suçlamaları
incelediklerini kaydeden Müftü Şerif, 5
Nisan Çarşamba günü Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne giderek savunmasını yazılı
olarak sundu.
Müftü Şerif, “Hakkımızda başlatılan
soruşturma kapsamı üzerinde bir
çalışmamız oldu. Daha sonra avukatımızla
birlikte Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne
giderek yazılı olarak hazırlamış
olduğumuz savunmamızı 5 Nisan
Çarşamba günü teslim ettik. Dört sayfalık

yazılı savunmamızda, aynı suçlamalar
nedeniyle 1999 yılında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından
aklandığımızı da dile getirdik.” diye
konuştu.

AVUKAT ERCAN AHMET:
“SORUŞTURMANIN ARŞİVE
KALDIRILACAĞINA İNANIYORUM”
Müftü İbrahim Şerif’in avukatı Ercan
Ahmet soruşturma dosyasıyla ilgili olarak,
Müftü İbrahim Şerif’in yetki gaspıyla
suçlandığını söyledi. Ercan Ahmet,
“Savunmamızda yetki gaspı
yapmadığımızı, daha önce bu davanın
AİHM tarafından görüşüldüğünü ve
lehimize karar verildiğini dile getirdik.
Ben bu iddianamenin
oluşturulmayacağına, soruşturmanın
arşive kaldırılacağına ve soruşturmaya yer
olmadığı yönünde karar verileceğine
inanıyorum.” değerlendirmesinde
bulundu.

Çohacopulos’a tahliye kararı
KARA para aklama ve vergi kaçırma
suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkum
edilen eski bakanlardan Akis
Çohacopulos’un 200 bin euro kefalet ile
serbest bırakılmasına karar verildi.
Atina Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 5
yıldır cezaevinde bulunan 77 yaşındaki
Çohacopulos’a adli kontrol ve yurt dışı
yasağı koydu.
Sağlık nedenleri ile tahliye edilmesi
kararlaştırılan Çohacopulos, mahkeme
tarafından belirlenen kefaleti
yatırması durumunda ayda iki
kez adli kontrol şartı ile
Mayıs’ta serbest bırakılacak.
Sosyalist PASOK
partisinin önemli isimleri
arasında yer alan
Çohacopulos, Atina’da 5 ay
süren davanın sonunda 20 yıl
hapse mahkum
edilmişti.
Aynı
davada

yargılanan aralarında eşi, eski eşi ve kızının
da bulunduğu 16 kişi de çeşitli hapis
cezaları almıştı. Çohacopulos, daha önce
görülen bir davada da sahte gelir
bildiriminde bulunmaktan 8 yıl hapis
cezasına mahkum edilmişti. Dava sonucu
Atina’nın merkezinde bulunan lüks evine el
konulan Çohacopulos, ayrıca 520 bin euro
para cezasına çarptırılmıştı.
Yunanistan’da 1996-2001 yılları arasında
savunma bakanlığı, 2001-2004 yılları
arasında da kalkınma bakanlığı
görevlerinden bulunmuş olan Çohacopulos
hakkında, Alman denizaltıları ve Rus
uçaksavar füzeleri alımına ilişkin
sözleşmelerde rüşvet aldığı iddiaları üzerine
dava açılmıştı.
Çohacopulos’un hakkındaki 1997-2001
yılları arasında rüşvet aldığına ilişkin
suçlamalar zaman aşımına uğramış, ancak
rüşvet davasından elde edilen verilerden
yararlanılarak kara para aklamadan suçlu
bulunmuştu.
PASOK’un kurucusu eski başbakanlardan
Andreas Papandreu’nun yakın arkadaşı
olan Çohacopulos, yaptığı savunmasında
davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek
hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) lokalinin güney duvarında
Türkiye ve Yunanistan bayraklarının
altında yer alan “Gümülcine Türk
Gençler Birliği” yazılı çerçeveyle ilgili
yapılan suç duyurusu üzerine
soruşturma başlatıldı.
GTGB Başkanı Koray Hasan,
başlatılan soruşturma kapsamında
ifade vermek üzere Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’ne çağrıldı. Avukatı Ercan
Ahmet’le 5 Nisan Çarşamba günü
Gümülcine emniyetine giden Koray
Hasan ilgili dosyayı aldı. Koray Hasan
önümüzdeki günlerde ifadesini yazılı
olarak verecek.
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan
Koray Hasan, “Geride bıraktığımız yaz
aylarında Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde Semanur İnce’nin bir şiir
kitabının tanıtım etkinliği oldu. Bu
etkinlikle ilgili benim de fotoğraf
karesinde yer aldığım Gümülcine’de
yerel basında bir haber çıktı. Fotoğrafta
lokalimizin içinde bulunan ‘Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ yazılı çerçeve de
görünüyor. Bunun üzerine
Gümülcine’de yaşayan Hıristiyan bir
vatandaş suç duyurusunda bulunmuş.
‘Bu daha önce mahkeme kararıyla
kapatılan ve tabelası indirilen bir
dernek, fakat bu kapatma kararına
uyulmuyor. Derneğin tabelası hala asılı
duruyor.’ iddiasıyla aleyhime suç
duyurusunda bulunmuş ve
derneğimizin tabelasının asılı
olduğunu iddia etmiş. Bunun üzerine
Gümülcine Savcılığı soruşturma
başlatmış. Derneğimizde yıllarca
duvarda asılı olan camlı bir çerçeve bu.
Biz Türk – Yunan dostluğunu
destekleyen, savunan bir kuruluşuz. İki
ülke ve iki ulus arasındaki barışı ve
dostluğu simgelemesi açısından da iki
ülkenin, yani vatanımızın ve
anavatanımızın bayraklarını yan yana
asmıştık bundan yıllar önce.
Bayrakların altına da ‘Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ yazılı çerçeveyi
açmıştık. Bu yıllardan beri orada
duruyor.” diye konuştu.

AVUKAT ERCAN AHMET
Koray Hasan’ın avukatı Ercan Ahmet
gazetemize yaptığı açıklamada,
soruşturmanın son derece ilginç bir
gerekçeyle başlatıldığını söyledi. Ercan
Ahmet şöyle konuştu: “Suç
duyurusunda bulunan kişi, dernek
lokalindeki çerçeve veya panoyu dile
getiriyor. Herkesin bildiği üzere Gençler

Birliği’nin içinde ‘Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ yazan ince uzun camlı
bir çerçeve var. Başkan aleyhine suç
duyurusunda bulunan vatandaş,
bundan 30 yıl önce verilen ve
derneklerimizin isimlerindeki ‘Türk’
kelimesinden dolayı kapatılmasını
öngören mahkeme kararının
uygulanmadığını ve tabelanın asılı
olduğunu öne sürmüş. Yani lokal
içindeki cam çerçeveyi dernek tabelası
olarak lanse etmiş. Sonuç itibarıyla
soruşturma başlatılmış. Bu kapsamda
bugün Gümülcine polisine giderek
konuyla ilgili dosyayı aldık. Dosyayı
ayrıntılı bir şekilde inceleyip yazılı
ifademizi sunacağız. Ancak dernek
lokali içindeki bir çerçeveye dayanarak,
30 yıl önce verilen mahkeme kararıyla
bağlantılı bir soruşturma başlatılması
son derece ilginç.”

AİHM AZINLIK DERNEKLERİNİ
HAKLI BULDU
Hatırlanacağı üzere isminde “Türk”
kelimesi geçen Gümülcine Türk Gençler
Birliği, İskeçe Türk Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği 1983
yılında başlatılan adli süreçle önce
tabeleları indirilmiş, daha sonra da
mahkemelerde haklarında kapatma
kararı verilerek tarihi azınlık
derneklerinin resmiyetleri ellerinden
alınmıştı.
Son olarak İskeçe Türk Birliği,
yaklaşık 25 yıllık bir mücadele
sonucunda iç hukuku tüketerek,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) başvurmuş ve 2008 yılında
çıkan kararla davayı kazanmıştı. Ancak
Yunanistan yaklaşık on yıldan bu yana
AİHM’nin sözkonusu kararlarını
uygulamamakta direniyor.
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“Hükümet azınlık
konusunda sınıfta kaldı”
Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri’nin
çatı kuruluşu Batı
Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel
Başkanı Necmettin
Hüseyin
GÜNDEM’e
konuştu. İki yıllık
başkanlık görevini
değerlendiren
Necmettin Hüseyin,
bu süre içinde Batı
Trakya’da yaşanan
gelişmelere de
değindi. Batı
Trakya Türkleri’nin
SİRİZA
hükümetinden
beklentilerinin
boşa çıktığını ifade
eden Hüseyin, son
dönemde baskıların
arttığını söyledi.
Hüseyin,
“Hükümet, Batı
Trakya’da azınlık
meselesinde sınıfta
kalmıştır.”
yorumunda
bulundu.
BTTDD Genel
Başkanı Hüseyin,
Türkiye’de yaşayan
Batı Trakya
Türkleri’nin
karşılaştığı
sorunların ise
önemli ölçüde
çözüm yoluna
girdiğini vurguladı.

“BATI TRAKYA BÜYÜK BİR CAMİA”

“DEVASA BİR TEŞKİLATIMIZ VAR”

Dernekte 25. yılını yaşadığını anlatan
Hüseyin şöyle konuştu: “Başkanlık
görevinde ikinci yılın içindeyim. Tam
olarak 22 ayı dolduruyoruz. 2015’te göreve
gelmiştik. Ancak ben bu dernekte
çocukluk yıllarımdan beri varım. Şu anda
25. yılın içindeyim. Yani neredeyse çeyrek
asırdır bu dernekteyim. Çeşitli görevlerde
bulundum. Tüm aşamalardan geçtim.
Dolayısıyla camiayı da biliyorum,
azınlığımızı da biliyorum. Genel başkanlık
görevim süresince de neler yapabilirim,
bugüne kadar yapılanların üzerine ne
koyabilirim bilinciyle bu görevi
üstlendim. Göreve geldiğimizde
teşkilatımızı, yani Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Dernekleri
şubelerini hareketlendirmeyi, ivme
kazandırmayı kararlaştırdık. Batı Trakya
bildiğiniz gibi çok büyük bir camia. Ve
yeterince istendiği zaman da çok etkili
olan bir camia.”

Birçok sivil toplum kuruluşu ayakta
kalmaya çalışırken BTTDD’nin büyüyerek
yoluna devam ettiğini söyleyen Başkan
Hüseyin şöyle konuştu: “Biz son yıllarda
büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu
da toplumumuz adına sevindirici bir şey.
Türkiye genelinde 13 şubesi, 5 temsilciliği,
iki spor kulubü ve iki vakfıyla birlikte
devasa bir teşkilatımız var. 20 bine
yaklaşan bir üye sayımız var. Türkiye’de
tek çatı altında hareket ederek, ülke
genelinde yaşayan 750 bin Batı Trakyalıyı
temsil ediyoruz. Biz toplumu temsil
ediyoruz. Batı Trakya’da ve Avrupa’da
yaşayan insanlarımızın Türkiye’deki
eviyiz. Göreve geldiğimiz zaman şunu
söyledik. Genel merkez yılda 8 – 10
faaliyet yapardı ve şubeler de o
faaliyetlere katılırdı. Bunun tersini
yapalım dedim. Şubeler faaliyetleri
yapsın, biz de genel merkez olarak bu
faaliyetlere destek verelim. Öyle de oldu.
Bunu başardık. Bu süreçte İzmit, Bursa,
Zeytinburnu, Soma, İzmir şubemiz gibi ve
diğer şubelerimiz gibi çok faal şubelerimiz
ortaya çıktı. Adeta lokomotif oldular.
Önemli olan aktif şube sayısını arttırmak,
faaliyetleri şubelere yaymaktı. Bu amaca
önemli ölçüde ulaştık. Bu yönde devam
da edilmelidir. Çok da iyi oldu
kanısındayım. Batı Trakya camiasına
hareket ve renk geldi bu sayede. Genel
merkez olarak 10 tane faaliyet yapmak
yerine temel konularla, koordinasyonla
uğraşalım, gerek duyulursa
organizasyonu yapalım, diğer faaliyetlerin
yerine de
şubeler
faaliyet

“ÇOK BÜYÜK KATILIMLI KONGRELER
VE ETKİNLİKLER YAŞADIK”
Görevde olduğu süre için derneği yeniden
üyeye açma, derneğin yeniden sıradan bir
üyeye ulaşma konusunda mesafe
kazanmak istediğini belirten Hüseyin,
“Genç bir ekiple işbaşına geldik. Biz
geçmişte dernek yönetimi ile üyeler
arasında bir mesafe koyduğumuzu
gördük. Bu engellerin teknik olarak
kaldırılması birinci hedefimiz olacaktı.
Tekrar derneği üyeye açalım istedik.
Kongrede oy kullanabilmek için aidat
konusunu çözme sözünü verdik.
Tüzüğümüzü güncelledik. 20 bine
yaklaşan üyemiz gerek genel merkezin,
gerekse şubelerin genel kurullarında
gidip oy kullanabilsin istedik. Bunun
pozitif yansıması olarak
şubelerimizdeki genel kurullarda çok
kalabalık kongreler yaşadık. 1.500
üyenin oy kullandığı kongreler oldu.
Yine etkinlilere baktığınızda 2.500
kişilik iftarlar, kahvaltılar oldu. 29
Ocaklar ilk yıl 9 şubede 11 etkinlikle
anıldı. İkinci yıl tüm şubelerimizle
Anıtkabir’e çıkarma yaptık.
Dolayısıyla yeni bir heyecan geldi,
bir hareket geldi. İnsanlar yeniden
motive oldu. Şunu unutmamak gerekir
ki; dernek işleri gönüllü insanların
çalışmasını gerektiriyor. Biz de bunu
amaçlıyorduk. Bazı atıl vaziyete düşen
şubeleri yeniden
canlandırmak istedik.
Bunun için de aktif
olmayan insanları
harekete
geçirmeye
çalıştık.”
dedi.

yapsın. Ve öyle de oldu. Şubelerimizin
kongrelerine gittiğimizde yaptıkları
faaliyetleri izlerken bile yoruluyorsunuz.
Özellikle lokomotif rolünü başarılı bir
şekilde üstlenen şubelerimizde bu durum
böyle.”

“ŞUBELER CANLANDI,
TEMSİLCİLİKLER AÇILDI”
Mevcut şubelerin bazılarına hareket
getirdiklerini ve yeni temsilcilikler
açtıklarını anlatan Necmettin Hüseyin,
“Örneğin İstanbul’da Küçülçekmece
şubemizi yeni bir yere taşıdık.
Zeytinburnu’da ise şubemiz, spor
kulübümüz birlikte daha fazla faaliyetler
yapmaya başladı. Birçok şubemizde
geçmişte görünmediği kadar bir
hareketlilik yaşanıyor. Bursa,
Zeytinburnu, İzmit, Soma şubelerimiz
keza öyle. Edirne’deki temsilciliğimiz
yeniden canlılık kazandı. Çanakkale’ye
yeni bir temsilcilik açtık. Orada 170
öğrencimiz var. Kurulduktan bir hafta
sonra Ankara’da toplantıya
Çanakkale’den bir otobüs insan geldi.
İzmir’de hareketlilik artıyor. Bursa’da
1.500 kişilik muhteşem bir kongre yaptık.
Burada yeni yönetimin büyük bir sosyal
tesis yapma projesi var. Eskişehir’de de bir
canlılık var. Önümüzdeki dönemde
Tekirdağ’da temsilcilik açma
çalışmalarımız var.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ BATI TRAKYALILAR
OLARAK SORUNLARIMIZIN BÜYÜK
KISMI ÇÖZÜME KAVUŞUYOR”
Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalılar’ın
yıllardır çözümlenmesini beklediği
sorunların büyük ölçüde çözüm yoluna
girdiğini kaydeden BTTDD Genel Başkanı,
“Göreve gelmemizden kısa bir süre sonra
Türkiye’de yaşayan biz Batı Trakyalılar’ın
sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor
hazırladık. 10 ana başlık belirledik. Bu
sorunlarımızı, çözüm önerimizle birlikte
bakanımız ve hemşehrimiz sayın Mehmet
Müezzinoğlu’na detayları ile bire bir
anlatarak sunduk. İkamet tezkeresi,
çalışma izni, vatandaşlık, üniversite
harçları, haymatloslar ve sosyal güvenlik
konusu bizim için en önemli sorunlar. Biz
tüm bu konularda çözüm önerilerimizi
sunduk. Bu sorunlarımız büyük ölçüde
çözüldü ya da çözüm yoluna girdi. En son
olarak sayın Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla Ankara’da yapılan ‘Balkanlar
ve Rumeli Buluşması’nda sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından
bunlar duyuruldu.
Vatandaşlık, ikamet izni,
çalışma izni ve sosyal
güvence konularına
çözüm getirildi. İşin en
sevindiri yanı ise Batı
Trakya’da yaşayan
soydaşlarımızın da
anavatan Türkiye’de
sosyal güvenlik
hakkına sahip
olabilmelerine
getirilen
imkan.
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Gerekli evraklar temin edildiği takdirde
ayda 53 liralık bir prim ile Türkiye’de ikamet
tezkeresi şartı aranmaksızın sigortanız
olabiliyor. Birinci derece akrabalar için
uygulama 1 Nisan’dan itibaren başladı. Bu
tüm Balkanlar için uygulanacak. Birinci
derecede akrabası olmayıp da bundan
yararlanmak isteyen soydaşlarımız da
gerekli belgeleri temin ettikleri takdirde
bundan yararlanabilecekler. Bu konuda
derneğimiz tüm soydaşlara hem bilgi
vermeye, hem de yol göstermeye hazır.
İsteyen herkes şubelerimize başvurabilir,
telefon edebilir. Biz yardımcı olma
konusunda kararlıyız.” dedi.
Necmettin Hüseyin, Türkiye’de ikamet
eden Batı Trakyalılar’ın bürokratik
sorunlarının yüzde 80’inin çözüme
ulaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, bu konuda emeği geçenlere de
teşekkür etti.

“BATI TRAKYA’DA CİDDİ
ANLAMDA GERİLEME VAR”
Batı Trakya’daki gelişmelere de değinen
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
Batı Trakya Türk azınlığının beklentilerine
olumlu yanıt verilmediğini söyledi. “Bu
demokrasi adına Batı Trakya Türkleri’ne
yapılan ayıptır, haksızlıktır” diyen başkan
Hüseyin şöyle devam etti: “Ne yazık ki uzun
yıllar devam eden Batı Trakya’daki olumsuz
süreci tersine döndürecek bir işaret
göremiyoruz. Batı Trakya’da insan hakları
ve azınlık hakları alanında sorunlar
azalmıyor, tam tersine çoğalıyor. Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı, SİRİZA ve Aleksis
Çipras’dan çok umutlanmıştı. Çok ciddi
beklentiler vardı. Ama ne yazık ki bırakın
umutların boşa çıkmış olmasını, geriye
doğru bir gidiş var. Süreç tersine işliyor.
Azınlığın kronik sorunları çözüme
kavuşacak diye umutlandık. Azınlık
topyekün umutlandı. Ancak iki yılı aşkın bu
süre içinde umutlarımız yavaş yavaş eridi.
Ve son aylarda yaşananlarla birlikte de iyice
bir umutsuzluk çöktü.”
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DEB Partisi Genel Başkanı
EFA Kongresi’ne katıldı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temsil
edilen ve DEB Partisi’nin de üye olduğu
Avrupa Hür İttifakı’nın (EFA)
Polonya’da yapılan kongresine katıldı.
Mustafa Ali Çavuş, 31 Mart Cuma
günü Polonya’nın Katowice şehrinde
gerçekleşen EFA kongresinde bir bildiri
sundu. DEB Partisi’nin bildirisi
oybirliğiyle kabul edildi. Bildiride;
azınlık kurum ve yöneticilerine son
dönemde yapılan baskı, saldırı ve
soruşturmalar anlatılarak, Batı Trakya
Türk azınlığının Lozan
Antlaşması’ndan doğan haklarının
korunması ve azınlığın kimliğinin
tanınması çağrısı yer aldı.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
yaklaşık bir asır önce uluslararası bir
antlaşma olan Lozan Barış Antlaşması
ile Yunanistan’a bırakıldığını, bu süre
içerisinde antlaşma ile kazanılan birçok
hakkın Yunanistan tarafından azınlığa
sorulmadan, fikri alınmadan çıkarılan
yasalarla elinden alındığını söyledi.
Son bir yılda azınlık ve DEB Partisi
üzerinde artan baskıları anlatan Ali

Çavuş, EFA ailesinin daha yoğun
desteğini beklediğini vurguladı.
Ali Çavuş ayrıcı, EFA Başkanı
François Alfonsi’nin bizzat Batı
Trakya’ya gelerek sorunları yerinde
gözlemlediğini, bugüne kadar DEB
Partisi’ne hep destek olduğunu

belirterek teşekkür etti.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’a
EFA kongresinde DEB Partisi Genel
Sekreteri Aydın Ahmet ve DEB Partisi
Halkla İlişkiler Koordinatörü Çiğdem
Asafoğlu eşlik etti.

“Camilerde yaşanan olaylar
soru işaretlerini alevlendiriyor”

“ANEL’İN POLİTİKALARINA
TESLİM OLDULAR”
Batı Trakya’nın ve azınlık meselesinin
iktidarın küçük ortağı ANEL Partisi ile
Kammenos’a emanet edildiğine dikkat
çeken Necmettin Hüseyin, “Batı Trakya
politikası ANEL’e emanet edilmiştir.
Dolayısıyla uzun yıllar görmediğimiz baskı
ve uygulamaları görmeye başladık. Biz
kronik sorunlarımızın çözümünü beklerken,
eski baskıcı yöntemlerin gündeme geldiğini
görmek hayal kırıklığını bir kat daha
arttırıyor. Bu uygulamaları istediğiniz kadar
reddedin bunu başaramazsınız. Çünkü son
aylarda yaşananlar ortada. Hiçbir azınlık
sorunu çözüme kavuşmadı. Tam tersine
mevcut sorunlara yenileri eklendi.
Dolayısıyla iktidar Batı Trakya’da insan
hakları alanında ve azınlık meselesinde
sınıfta kaldı. Bu çok açık ve net. Son aylarda
yaşananlara baktığımızda 1980’lerde
yaşanan olayları hatırlıyoruz. Partimiz 40
yılda bir Atina’da bir etkinlik yapacak.
Baskına uğruyor. Müftüler başta olmak
üzere, azınlık kuruluşları soruşturmalara,
aramalara, adli kovuşturmalara maruz
kalıyor. Ciddi sorunlarla ilgili azınlığın
taleplerine olumlu cevaplar verilmiyor.
Müftülük konusunda devlet kendi
gündemiyle hareket ediyor. Azınlığı kaale
bile almıyor. Azınlık eğitimine girmiyorum
bile. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum ki
hükümet, iktidar Batı Trakya’da azınlık ve
insan hakları alanında ve genel anlamda
azınlık konusunda sınıfta kalmıştır. SİRİZA
hükümeti ve Başbakan Çipras, ANEL’in ve
Yunan derin devletinin politikasına teslim
oldu.” dedi.

EFA Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili François
Alfonsi, son günlerde Batı Trakya bölgesinde yaşanan iki olayı
yakından takip ettiğini belirterek endişelerini dile getirdi.
AVRUPA Hür İttifakı (EFA) Başkanı Avrupa Parlamentosu
Milletvekili François Alfonsi, Batı Trakya’daki camilerde
yaşanan olayların soru işaretlerini alevlendirdiğini belirterek,
camide silah bulunmasının manipülasyon şüphesi
uyandırdığını söyledi.
EFA, Dimetoka’daki cami yangını ve İskeçe’nin Göynüklü
köyünde yaşanan olayla ilgili açıklama yayımladı.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin de üyesi olduğu
EFA, son günlerde Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde
yaşanan iki olayı yakından takip ettiğini belirterek
endişelerini dile getirdi.
EFA’nın açıklamasında, Avrupa’nın en eski camilerinden
biri olan Dimetoka’da şehrindeki Beyazıt (Sultan Çelebi
Mehmet) Camii’nin yangın sonucu neredeyse tamamen
tahrip olduğu kaydedildi. Ayrıca caminin eşsiz ahşap çatısını
korumak için yapılan bakım çalışmalarının 5 yıl önce
başlamış olmasına rağmen tamamlanmadığı vurgulandı.
EFA, bu olaydan birkaç gün sonra ise İskeçe’nin Göynüklü
köyündeki bir camide silah ve az miktarda cephane
bulunduğunu, imamın delil yetersizliği nedeniyle kısa bir
süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

“SORU İŞARETLERİ VAR”
Batı Trakya’daki iki camide yaşanan olaylarla ilgili olarak
açıklamada bulunan EFA Başkanı Francois Alfonsi, Batı
Trakya’da yaşayan Türk azınlığa yönelik çok sayıda saldırı
eyleminden sonra, Avrupa’nın en eski camilerinden
birinin kundaklama kurbanı olduğunu
dile getirdi.
Her defasında bu

soruşturmaların sonuçlanmadığını ve bu saldırıların
faillerinin cezasız kaldığını, bunun da devlet içindeki durum
hakkında soru işaretleri doğurduğunu kaydeden EFA Başkanı
Alfonsi, Göynüklü’deki olaya da değindi.
EFA Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili François
Alfonsi, bölgedeki bir camide silah bulunmasının, kasıtlı bir
manipülasyon şüphesi uyandırdığını vurgulayarak, bu
olayların art arta gelmesi, Yunan makamlarının azınlıklara
yönelik değişmeyen olumsuz tutumuyla birlikte, endişe verici
bir gerçeği ortaya çıkardığını söyledi.

“İKTİDAR DEĞİŞSE DE
AZINLIK
POLİTİKASI
DEĞİŞMİYOR”
EFA Başkanı Alfonsi’nin
açıklamasında; “Kim
iktidarda olursa olsun,
Yunanistan korku,
hoşgörüsüzlük ve çeşitli
komplekslere dayanan bir
azınlık politikasına uymaya
devam ediyor.” ifadeleri
dikkat çekti.

EFA Başkanı Alfonsi François
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Süt ve tüketimi...
u haftaki konumuzu
hemen hemen birçok
canlı için vazgeçilmez
bir besin kaynağı olan süte
ayırdık... Kısaca sütü
tanımlayacak olursak;
kadınların ve dişi hayvanların
yavrularını beslemek için
memelerinden gelen, besin
değeri yüksek beyaz sıvı
olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca
bazı bitkilerin türlü
organlarında bulunan beyaz
renkte öz suya ve erkek
balığın tohumuna da süt
denilmektedir.

B

İnsanoğlu 5000 yıldan beri
süt içiyor. Bu konudaki ilk
kanıtlar Dicle ve Fırat
ırmakları arasında kurulan
Sümer Uygarlığı’nın Ur
kentinde bulunmuştur. Bir
yaşam mucizesi diye
nitelenebilecek kadar büyük
besin değerine sahip olan
sütün, insan yaşamındaki yeri
insanlık tarihi kadar eskidir.
Yüzyıllardır sağlığa yararlı
bir içecek olduğu söylenen
sütün yararları uzmanlarca
kanıtlanmıştır. Süt içerdiği
bol ve tüm kalsiyum ve
vitaminlerle birçok hastalığı
önler, hatta tedavi eder. Bu
yüzden uzmanlar, Sağlık
açısından bol miktarda süt
tüketilmesini öneriyorlar.
Sütün yaraları saymakla
bitmez. Kısaca hatırlayacak
olursak, düzenli tüketilen
sağlıklı sütün, kemik
erimesini önleme, mikrobik
enfeksiyonlara karşı etkili,
ishali tedavi edici, mide
rahatsızlıklarını giderici,
sindirim sistemini düzene
sokucu, ülseri önleyici,
beyine enerji verici, diş
çürüklerini önleyici, kronik
bronşiti önleyici, tansiyonu
düşürücü ve kanserin
önlenmesine yardımcı etkileri
vardır.
Peki taze sütler mi daha
faydalı yoksa UHT sütler mi?
sorusuna uzmanlar farklı
yanıtlar veriyor... Şöyle ki;
marketlerde satılan sütün raf
ömrünü uzatmak için yapılan
UHT'nin (yüksek ısıyla
mikroplardan arındırma
işlemi) bazı hastalık yapan
bakterileri ortadan
kaldırırken, faydalı bakterileri
de yok ettiği söyleniyor.

Sütün içindeki faydalı
bakterilerin hastalık
yapmadıkları gibi, birçok
hastalığı da önlediğini, sütün
doğal kesilmesini ve
ekşimesini sağladığını
belirtiyorlar. Uzmanlar, UHT
nin, sütün raf ömrünü ve
mikroplardan ari olmasını
sağlarken, doğal vitamin ve
mineral zenginleşmesini
engellediğini, sindirim
enzimlerini tahrip ettiğini ileri
sürüyorlar...
O halde ne yapmalıyız?...
Tabi ki hijyen ve temizliğin ön
planda olduğu, sağım
kurallarının sağlandığı süt
işletmelerinden temin edilen
güvenilir, taze çiğ sütleri
evimizde tüketmek en doğru
ve sağlıklı yol olacaktır... Bu
tür sütlerden evlerde
yapılacak olan süt ürünleri de
bir o kadar sağlıklı ve
faydalıdır.
Bu arada şunu da
belirtmek gerekirse, pastörize
edilmiş günlük sütler, UHT ye
göre tüketilmeleri daha
sağlıklıdır.
Son olarak tükettiğimiz
sütün faydalarını tekrar
özetleyecek olursak;
1- Süt tüketiminin bağırsak
kanser risklerini azaltığı gibi,
tansiyonu düşürücü etkisi
vardır.
2- Diğer sütlere oranla,
keçi sütünün alerjik etkisi
daha azdır. Özellikle anne
sütüne çok yakın olduğundan
dolayı, çocuklar için önerilen
süttür.
3- Süt tüketimi büyümeyi
hızlandırır ve sindirimi
düzenler.
4- Günde 3 bardak süt
sağlığa faydalıdır. Kalsiyum
ihtiyacı sütle büyük oranda
karşılanır. Ancak günlük
tüketim normal sınırlar içinde
olmalıdır. Aşırı tüketim, demir
eksikliği ve kansızlığa
sebebiyet verebilir.
Çiğ sütler asla
tüketilmemeli, uygun
şartlarda pişirilmeli veya
pastörize edilmelidir. Laktoz
intoleransı olan bireyler süt
yerine süt ürünlerini (peynir
ve yoğurt gibi) tercih ederek,
sütten faydalanabilirler...

7 Nisan 2017

“Avrupa Türkiye'ye karşı
demokratik davranmıyor”
ESKİ Maliye Bakanı Yanis
Varufakis, Türkiye ve Avrupa
Birliği'ne ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu.
Varufakis, "AB kurumları
Tükiye'ye karşı demokratik
davranmıyor" dedi.
SİRİZA hükümetinin eski
Maliye Bakanı Yanis Varufakis,
Türkiye ile Yunanistan
arasındaki sınırın kalktığını
görmek istediğini belirtti.
Türkiye ile AB arasında yaşanan
krize değinen Varufakis, AB
kurumlarını demokratik
olmamakla suçladı.
Gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Varufakis, AB üyesi
olmayan ülkelere yönelik de
bazı tavsiyelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ
SINIR KALKMALI"
Birlikten çıkma kararı alan
(Brexit) İngiltere’yle ortaklığın
sürdürülmesine ilişkin
tavsiyelerini sıralayan
Varufakis, «Türkiye ile de benzer
bir formül uygulanabilir mi?
Türkiye'nin AB üyeliği
konusundaki tavrınız nedir?"
sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu
konuda taraflıyım. Türkiye ile
Yunanistan arasındaki sınırın
kalktığını görmek istiyorum.
Ülkelerimizin mümkün
olduğunca birbirine
yaklaşmasını istiyorum.
Çıkarlarımızın ortak olduğuna
inanıyorum ve bunu
göremiyorsak, nedeni yeterince
sofistike olmamamızdır."

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN
AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"
Türkiye’yi Avrupa’nın ayrılmaz
bir parçası olarak gördüğünü
ifade eden Varufakis,

"Türkiye'deki siyasi durum da
Avrupa'daki siyasi durum da
değişmesi gerekli" dedi.
Varufakis, "Türkiye ile bazı
AB ülkeleri arasında böyle bir
kriz yaşanırken sizce
Türkiye'nin hala AB üyeliği
mümkün mü?" sorusuna ise,
"Neyin mümkün olup olmadığı
ortak iradeye bağlıdır. Bence
bizim amacımız, Türkiye'nin de
dahil olduğu Pan-Avrupacı bir
demokrasi olmalıdır. Maalesef
AB çok da demokratik değil.
Ben bunu şahsen tecrübe ettim.
Ülkelerimiz demokratik;
Almanya, Fransa, Yunanistan
demokratik, ama AB kurumları
demokratik değil" diye karşılık
verdi.
Türkiye'nin de gittikçe daha
fazla demokrasiden
uzaklaştığını savunan
Varufakis, "AB'nin de,
Türkiye'nin de
demokratikleşmesinin ve
demokratik bir birliktelikte

buluşmasının çok önemli
olduğuna inanıyorum." dedi.

AB'YLE SERT
MÜZAKERELER SONUCU
4 AYDA İSTİFA ETMİŞTİ
Avrupa Birliği'nden
Yunanistan'a nakit akışının
yeniden sağlanması için
yürütülen müzakereler boyunca
taviz vermeyen, sert ama renkli
kişiliğiyle dikkat çeken Yanis
Varufakis, 2015’teki kritik kemer
sıkma referandumunun
ardından, hükümetin
desteklediği "hayır" oyunun
açık ara kazanmasına rağmen
dört ay sonra görevinden istifa
etmişti.
Aleksis Çipras hükümetinde
yer alan ve bir ekonomi
profesörü olan Yanis Varufakis,
Yunanistan'la kreditörler
arasında uzlaşma
sağlanabilmesi amacıyla istifa
ettiğini açıklamıştı.

Kurcalılı genç hayatını kaybetti

RODOP ilinde Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Kurcalı köyünde 32 yaşındaki Hüseyin Mahmut, 3
Nisan Pazartesi günü kestiği ceviz ağacı dalının
çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Aslen Mehrikoz bölgesinden olan ve Kurcalı’da
ikamet eden evli ve iki çocuk babası Hüseyin
Mahmut’u ecel, Kurcalı köyü yakınlarında tarlada

amcası ile birlikte ceviz ağacının dallarını kestiği
sırada yakaladı.
Oduculukla geçimini sağlayan Hüseyin
Mahmut’un cenazesi yoğun bir katılımla 4 Nisan
Salı günü ikindi namazını müteakip Kurcalı köyü
mezarlığına defnedilerek ebediyete uğurlandı.
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Goui Taya Powerbank’ı inceleyelim
MOBİL şarj cihazlarına
Qualcomm 3.0 desteği getiren
Goui Taya+ Powerbank'ı
inceliyoruz.
Genişleyen özelliklerine
karşılık pil ömürleriyle hala
memnun edemeyen akıllı
telefonlar için yanımızda mobil
şarj cihazı taşımayı adet haline
getirdik. Evet, bu pek hoş bir
şey değil belki ancak batarya
teknolojisi gelişene kadar mobil
şarj cihazları hayatımızda
olmaya devam edecek. Eh, ev
veya ofis arasında mekik
dokuyorsanız prizlere yakın
olacağınız için pek ihtiyacınız
olmayabilir bittabi. Fakat
dışarıda biraz fazla zaman
geçiriyorsanız, özellikle
seyahatlere çıkıyorsanız bu tip
ürünlerden birkaç adet
edinmekte yarar var.
Elbette her koşulda şarjın
nerede biteceği bilinmez; o
nedenle eğer telefonun açık
kalması sizin için önemliyse,
sayısız seçenek bulunan mobil
şarj cihazı kategorisini biraz
araştırmanızda fayda var. Bu
defaki inceleme konuğumuz ise,
ilk kez göz atacağımız Goui
markasının Taya+ Powerbank
modeli olacak.
10200 mAh kapasite
Goui ürünleri, İngiltere'de
tasarlanıyor. Akıllı telefon ve
tabletlere özel şarj aksesuarları
geliştiren marka, ülkemizde de
gerek operatör mağazalarında
gerek online ve fiziksel satış
kanallarında raflarda yer alıyor.
Goui'nin elimizdeki ürünü
Taya+ Powerbank. Mobil şarj

cihazı kategorisinde farklı
kapasitedeki modellere farklı
isimler veren Goui, elimizdeki
10200 mAh kapasiteli modeline
Taya+ derken, 7800 mAh'li
modelin adı Taya, 17000
mAh'lik modelin adı Kashi+
oluyor. Şirketin 20000 mAh
modeli de var ve onun adı da
Waya olarak seçilmiş.
Mobil şarj cihazı
kategorisinde çok sayıda marka
ve model bulunuyor. Bunların
pek çoğu birbirine benzer
yapıda olurken, bazıları niş
özelliklerle farklılaşıyor.
Elimizdeki Taya+ Powerbank'ın
en dikkat çekici özelliği ise,
Qualcomm Quick Charge 3.0
teknolojisini içermesi.
Qualcomm 3.0 teknoloji
Qualcomm 3.0 teknolojisi ile
hızlı şarj imkanı tanıyan Taya+,
bu teknolojiyi içermeyen
modellere kıyasla 4 kat daha
yüksek hızda şarj olanağı
sağlıyor. İki tip USB çıkışına yer
veren Taya+, bu USB'lerden
biriyle 5V/2.4A hızında şarj
ederken, bir diğeriyle ise
5V/3.1A'e kadar hızlarda şarj
sağlayabiliyor. Bunun, az
önceki kıyaslamada süreye
gelen karşılığı ise, 35 dakika
içinde bir cihazın yüzde 80'ini
doldurabilmesine geliyor.
10200 mAh kapasitesini iki
farklı cihaza aynı anda
paylaştırabilen cihaz, tek
noktadan şarj edilebiliyor. Kutu
içeriğinde yer alan microUSB
kablosuyla cihazı şarj
edebiliyorsunuz. Cihazın ne
kadar şarjı bulunduğunu da

üzerindeki tuş ve LED ışıklar
yoluyla öğrenebilmeniz
mümkün.
Android ve iOS
kullanıcılarının tercih
edebileceği Taya+, kutusu
içinde bir iPhone kablosu ise
bulundurmuyor. Bu nedenle
iPhone sahipleri, kendi
kablolarını kullanmak
durumundalar.
Performans
Tasarımıyla güzel görünen
Taya+ Powerbank, yeşil ve siyah
renklerin güzel uyumuyla
süslenmiş. Kaymaz bir yüzeye
sahip olan cihazı elbette biz de
teste tabi tuttuk. Galaxy S7 edge
üzerinden yaptığımız testte,
3.1A'lik çıkıştan bağladığımız
Taya+, 1000 mAh, 1600 mAh
hızlarda şarj ederken, yaklaşık
20 dakika içinde telefonun
yüzde 30'unu doldurdu. Yüzde
70'de şarja taktığımız S7 edge,

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Bilakis,
Ova 2) Ek, Yalıtkan 3)
Kebap, Pa, Ra 4) Abu,
Utarit 5) Salata, Akak
6) Nas, Faça 7) Sam,
Arya, Np 8) Astar, Bat
9) Ak, AA, Adali 10)
Laik, Eneme 11) Branş,
Sb 12) La, Takatuka 13)
Örf, Rina, Er 14) Kervan,
Nota.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Bekas, Lök 2)
İkebana, Kabare 3)
Bulama, İr, Fr 4) Aya,
As, Sakat 5) Kaput, Ata,
Nara 6) İl, Tafra, Eşkin
7) Sıpa, Ayran, An 8)
Taraça, Destan 9) Ok,
İka, Bambu 10) Varta,
Nale, Ket 11) Ana, Kıpti,
Sara.

SOLDANSAĞA
1) (halk dili) İşte, burada – (kısaca) Akümülatör –
Plastik küçük sandal 2) Baskül – (jeoloji) Toprak 3)
Tanrı – Üzme, sıkıntı verme – Tantal’ın simgesi 4)
Müzikte bir nota – (halk dili) Davar ağılı – Tiyatro
edebiyatı 5) Terbiyum’un simgesi – Tomruk biçme
makinesi 6) Belli bir bölgede yaşayan hayvanların
tümü, direy – Bir otomobil parçası 7) Bir tür
labaratuvar kabı – (felsefe) Ben 8) Küme, grup –
Eskrimde bir kılıç – Beyaz 9) Alışılagelen, sıradan –
Su samuru 10) İki yüzey arasındaki uzaklık –
Keçinin erkeği – Tavır, davranış 11) Bir suçu
bağışlama – Çenedeki killer 12) Siyasette açıklık,
şeffaflık politikası – Sodyum’un simgesi 13) Lakin,
fakat – Notada duraklama işareti – (mecaz) Üstün,
çok iyi 14) Hasta kimse – Kabe.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yansıma – Eskrimde bir kılıç – Tasa, kaygı, üzüntü 2) Alaşım – Soluk alması güçleşmek 3) Çocuğu
olan kadın – Çiçek demeti – Çok çalışkan, çalışkan
4) (kısaca) Türk Hava Kurumu – Para, akçe 5)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Telli balıkçıl – Objektif 6)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Neon’un simgesi –
Kargaşa 7) İçinden merdivenli üç katlı ev 8)
Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm –
Evropiyum’un simgesi – (kapı ve pencerede) Üst
eşik 9) Baryum’un simgesi – (zooloji) Büyük fare –
İnsan saçını oluşturan ipçik – Rubidyum’un simgesi 10) Hissedar – Boksta korunma durumu – Atların
tırnaklarına çakılan demir parçası 11) Yemek, yiyecek – Katı bir yakıt – Kas.

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

20 dakika içinde tam doluluk
oranına erişti.
Peki, 10200 mAh kapasiteli
bir batarya ile neler yapılabilir?
Buna ilişkin birkaç örnek

2

3

4

5

6

verelim:
3600 mAh
kapasiteli Galaxy S7 edge'i 3
kez, 3000 mAh'lik kapasiteli
Galaxy S8'i yaklaşık 4 kez,
1960 mAh'li iPhone 7'yi
yaklaşık 6 kez ve 3300 mAh'li
LG G6'yı ise 3 kezden fazla şarj
edebilirsiniz. Elbette bu
örnekler çoğaltılabilir.
Goui Taya+ Powerbank,
Qualcomm 3.0 teknolojisini
desteklemesiyle birlikte dikkat
çekiyor. Böylece kısa zamanda
şarj olanağı tanıyan cihaz,
ayrıca aynı anda iki cihazı
birden şarj edebilmesiyle de
önem kazanıyor.

7

8

9

10 11

gundem_1013_Layout 1 10.04.2017 17:29 Page 12

12

GÜNDEMbuket

7 Nisan 2017

Sevgili dostlar
Çocuk sahibi olmaya kendinizi
hazır hissediyor musunuz?
Yanıtınız “evet” ise artık
yapılacaklar listesini önünüze
alıp maddeleri tek tek
uygulamanın zamanı gelmiş
demektir. Çünkü hamilelik
öncesinde bir takım kötü
alışkanlıklardan uzaklaşmak,
sağlık kontrollerinden geçmek
bebeğin sağlığı için çok önemli.
Hamilelik süresince alkol ve
sigaradan uzak kalmanız
gerektiğini siz zaten
biliyorsunuz. Çünkü her ikisi de
bebekte, kalpten zihinsel
sağlığına kadar pek çok hasar
bırakabiliyor. Fakat şunu da
aklınızdan çıkarmamalısınız ki,
hamile kalmaya çalıştığınız
dönemde de alkol ve
sigarayı
hayatınızdan
çıkarmak fena bir
fikir değil. Üstelik
alkol ve sigaradan
uzak kalması gereken
sadece siz değilsiniz; eşiniz de
uzak durmalı. Çünkü alkol ve
sigara sperm sayısının
düşmesine yol açıyor.
Bir diğer önemli konu
ise kilonun kontrol altına
alınması. Doktorlar, düşük
kiloda olmanın yumurtlamayı
etkileyebileceğini söylüyorlar.
Dolayısıyla bir miktar kilo almak
hamile kalmanıza yardım
edebilir.
Bunun tam tersi bir durum da
söz konusu olabilir. Yani fazla
kilolarınızla mücadele
halindesinizdir belki de.
Hamilelik öncesinde ideal
kilonuza ulaşmanızda fayda var.
Bu hem hamilelik boyunca size
kendinizi daha iyi hissettirecek,
hem de hamilelikte
karşılaşabileceğiniz yüksek
tansiyon ve diyabet riskini en
aza indirecektir.

Hamile kalmadan önce
yapılması gerekenler

Çocuk sahibi olma planınız
varsa ve hayatınızın en
heyecanlı günlerine
başlamaya kendinizi hazır

Sürekli
kullandığınız
ilaçlarınız varsa zaman
kaybetmeden doktorunuzla
konuşup bu ilaçların hamilelek
sürecinde bebeğinize zarar
verme ihtimali olup olmadığını
öğrenin.
Hamile kalmadan önce ağız
sağlığınızın iyi olduğundan emin
olun. Ayrıca hamilelik sürecinde
X-ray ışınlarına maruz
kalmamak gerekiyor; bu nedenle
dişlerinizde herhangi bir sorun
varsa hamilelik öncesi çözmeye
özen gösterin.
Kistik fibrozis gibi genetik
hastalığınız olup olmadığını,
taşıyıcılık durumunuzu
öğrenmek için kan testi yaptırın.
Bu konuda herhangi bir

Mem le ketimden Man za ra lar...

hissediyorsanız, sizin için
derlediğimiz yapılacaklar
listesine bir göz atmanızda
yarar var.

sorununuz olmadığını bilmek
size kendinizi rahat
hissettirecektir.
Folik asit tüketimini artırın.
Folik asit, spina bifida (doğuştan
gelen omurga ayrıklığı) gibi
doğum kusurları riskini
düşürmeye yardımcı olduğundan
önemli. Bu kusurlar, birçok kadın
hamileliğini fark etmeden önce
bebeğin gelişiminin erken
döneminde oluştuğundan,
doktorlar hamile kalmadan önce
B grubundan bir vitamin olan
folik asit tüketiminin
artırılmasını tavsiye ediyor. Bu
vitamin; ıspanak gibi yeşil
sebzelerde, kahvaltı
gevreklerinde bol miktarda
bulunuyor.
Hamilelikte besin takviyesi
olarak da folik asit kullanmanızı
tavsiye edebilir doktorunuz.
Ancak doktorunuz önermeden
kendi kararınızla folik asit

takviyesi kullanmamalısınız.
Uzmanlar arasında
hamilelikte güvenli kafein
tüketim miktarı konusunda bir
uzlaşmaya varılamasa da az
kafeinin her zaman daha iyi
olduğu konusunda herkes
birleşiyor.
Hamilelikte saç boyatma
konusunda uzmanlar arasında
farklı fikirler var. Kimisi saç
boyatmanın zararlı olmadığını
söylese de bir kısım ikinci üç
aylık periyottan önce saç
boyatmanın bebeğe zarar
verebileceğini söylüyor. İyisi mi
hamilelik öncesi dönemde
saçınıza bol bol bakım yaptırın
ki hamileleğin hiç olmasza ilk üç
aylık döneminde saçlarınız güzel
görünsün ve size de kendinizi iyi
hissettirsin.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Acıbadem Kurabiyesi

FOTO: Hasan Hasan

Malzemeler
200 gr. toz badem
250 gr. pudra şekeri
90 gr. un
1 paket kabartma tozu
3 adet yumurta
3-4 damla acıbadem esansı
Sunum için Malzemeler
Pudra şekeri – kurabiyeleri
bulamak için
10-12 adet bütün badem –
kabuksuz
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın ve
homojen bir hal alıncaya kadar
karıştırmaya devam edin.
Geniş bir kaba pudra şekeri
ekleyin. Bir kaşık yardımı ile
harçtan bir kaşık alıp pudra şe-

kerli kaba koyun. İyice pudra
şekerine bulayın.
Izgara telinin üzerine yağlı kağıt
yerleştirin. Pudra şekerine
bulanmış kurabiyeleri yağlı
kağıdın üzerine aralıklar
bırakarak dizin. üzerlerine birer
tane baden koyarak içine
bastırın. 180 C önceden ısıtılmış
fırında 15 dakika pişirin.
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Cilt için en gözde doğal yağlar
Doğa, cildimiz ve vücudumuzda
kullanabileceğimiz çok değerli bitkisel
içerikleri barındıran bir hazine
sandığı gibi. Bu doğal ve bitki kökenli
içeriklerin en önemlelerinden biri
yağlar.
Her biri farklı amaçlar için
kullanılabilecek yağlar arasında
bazen seçim yapmak zor. Sıvı olarak
güzellik ve kozmetik endüstrisinde
yoğun biçimde kullanılan yağları
gelin birlikte inceleyelim. Yüz ve cilt
bakım ritüellerinizde
kullanabileceğiniz doğal yağların en
kalitelilerini terchi etmenizi öneririz.
Bu kadar değerli olan içeriklerin ucuz
olmayacağını unutmayın. Bu yüzden
aktarlarda satılan her yağa
güvenmeyip, kaynağını araştırmanızı
tavsiye ederiz.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Doğal yağların içinde en hafif
yapılı olanlardan biri üzüm çekirdeği
yağı. Ürünlerinizin içerik listesinde
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil olarak
görebilirsiniz. Bu yağ üzüm
çekirdeklerinin ezilmesiyle üretiliyor.
Yapısında yüksek oranda
antioksidanlar, fitobesleyici maddeler
ve değerli bir yağ aside olan linoleic
asit bulunuyor.
Çabucak emilen yapısı, ciltte çok az
yağlı his bırakıyor. Cilt bakım
ürünleri, yağ bazlı yüz serumları ve
yüz yağlarında kullanılan üzüm
çekirdeği yağı, yaşlandırıcı serbest
radikal zararına karşı antioksidan
özelliği nedeniyle formüllere
ekleniyor.
KAMELYA YAĞI
Japonya kökenli kamelya çiçeğinin
yaprak ve tohumlarından elde
ediliyor. Çok çabuk emilen bu yağ,
yağlı his vermeden ciltte pürüzsüz bir
etki yaratıyor.
İçeriğindeki antioksidan E vitamin
ve Omega 3, Omega 6 ve Omega 9,
yaşlandırıcı ve yıpratıcı serbest
radikallerin oluşmasını engelliyor.
Yüz bakımı ürünlerinde nem
koruyucu, besleyici ve kırışıklıkların
görünümünü azaltıcı özellikleri
nedeniyle kullanılan değerli kamelya
yağı tüm ciltler için ideal.
Ürünlerin içerik litesinde Camillia
Sinensi (Camellia) Oil olarak
görebileceğiniz bu yağ, özellikle
yaşlanmaya eğimli, olgun, hassas ve
kuru ciltler için uygun.
TAMANU YAĞI
Madagaskar
kökenli tamanu
ağaçlarından
elde edilen bu
yağ, koyu ve
yoğun yapılı
olmasıyla
yüksek
nemlendirme

özelliğine sahip. Çilt bakım
ürünlerinin içerik listesinde
Calophyllum Inophyllum
(Tamanu) Oil ismiyle
görebileceğiniz bu yağ, cildi
sakinleştirici ve ufak kesikleri
tedavi edici özellikleriyle yüzyıllardır
tropic adaların yerli halkı tarafından
kullanılıyor.

dokulu fakat çabuk emilime sahip
jojoba yağı cildin doğal yağ yapısına
(sebum) benzeyen kompozisyonuyla
nemlendirici cilt bakım ürünlerinde
özellikle
kullanılıyor.
Kozmetik ve cilt bakım
endüstrisinde sıvı altın olarak
tanımlanan
jojoba yağının

uygulandığında doğal
bir katman gibi cildi
satenimsi pürüzsüz
dokunuşla sarmalıyor.
Gerekli yağ asitleri ve
antioksidan E vitamin
içeren yapısıyla ışıltılı ve
yumuşak bir görünüş
sağlıyor.

üretiminin az ama yararlı özellikleri
nedeniyle talebinin yüksek olması, bu
yağı oldukça değerli hale getiriyor.
Yüksek oranda jojoba yağı içeren
ürünlerin pahalı olmasının sebebi de
bu.
Tek başına cilde uygulandığında
ağır, yağlı veya yapışkan his
vermiyor. Cildin sebum katmanına
benzeyen yapısıyla, jojoba yağı

ZEYTİNYAĞI
Yüzyıllardır Akdeniz ve Ege’nin sıvı
altını olan zeytin yağı, Romalılar
döneminden bu yana cilt ve saç
bakımında kullanılıyor. Nemlendirici
ve antioksidan özellikleriyle cilt
bakım ürünlerinde besleyici ve
yumuşatıcı olarak tercih ediliyor.
İçerik listesinde Olea Europaea (Olive)
Fruit Oil olarak görebilirsiniz.

FINDIK YAĞI
Fındık yağı deyip geçmeyin.
Fındık yağı cilt tarafından hızlıca
emiliyor. Sakinleştirici ve yumuşatıcı
özellikleriyle kozmetik ve cilt bakım
ürünlerinde yoğun şekilde
kullanılmaya başladı. Her cilt tipine
uygun hafif dokunuşlu bu yağ,
özellikle kuru ciltleri mutlu ediyor.
KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Çok hafif dokunuşlu, çabuk emilen
bu doğal yağ hem A vitamin, hem de
doğal yağ aside oleic asit içeren bir
yapıya sahip. Besleyici ve yumuşatıcı
özellikleriyle tüm cilt tipleri
tarafından kullanılabilir. Ürünlerin
içerik listesinde Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil olarak
görebilirsiniz.
AVOKADO YAĞI
Avokado meyvesinden elde edilen
bu yağ, cildin güzelliğini destekleyici
squalene, doymamış yağ asitleri ve
antioksidan A, B1, B2, D ve E
vitaminleri ile yaşlanma karşıtı ve
nemlendirici ürünlerde kullanılıyor.
Yumuşatıcı, besleyici ve
nemlendirici özellikleriyle olgun, kuru
ve hassa ciltler için yapılan ürünlerin
formülüne ekleniyor. Orta yoğunlukta
akışkanlığa sahip bu yağ tek başına
cilde uygulandığında yağlı ve mumsu
bir his çeriyor. İçerik listesinde Persea
Grattissima (Avocado) Oil olarak
tanımlanıyor.
AYÇİÇEĞİ YAĞI
Genelde yemeklerde görmeye
alıştığımız ayçiçek yağının kozmetik
ve cilt bakımı ürün formüllerinde de
kullanıldığını biliyor muydunuz? A, B,
D ve E vitaminleri ve minerallerce
zengin olan ayçiçek yağı yumuşatıcı,
sakinleştirici, nemlendirici özellikleri
nedeniyle kullanılıyor.
Ortam emilime sahip ve tek başına
uygulandığı zaman hafif yağlı bir his
bırakan ayçiçeği yağı olgun,
yaşlanlaya eğimli, kuru ve hassas
ciltler için yapılan cilt bakım
ürünlerinin yapısına eklenebiliyor. Bu
ürünlerin içerik listesinde Helianhus
Annuus (Sunflower) Seed Oil olarak
görebilirsiniz.
JOJOBA YAĞI
En değerli yağlardan biri sayılan
jojoba yağını ürünlerinizin içerik
listesinde Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil olarak görebilirsiniz.
Yoğun

Her gün 1 bardak kefir için
Şişmanlıktan, kabızlıktan mı
şikayetçisiniz? Yoksa, sık sık grip
oluyor, saçlarınız dökülüyor veya
yorgun mu hissediyorsunuz? Tüm
bu sorunlar ve daha fazlası için
mucizevi bir önerimiz var: Her gün
bir bardak kefir için!
Kefir, uzun süre tokluk hissi verir.
Kan şekerini dengede tutar. Bu
sayede siz kilo vermek için diyet
yaparken halsizlik hissetmezsiniz,
sağlıklı bir biçimde az yiyerek
zayıﬂarsınız.
Kefir ara öğünler için uygundur.
Ara öğünde bir bardak kefire bir çay
kaşığı tarçın ekleyip karıştırın,
yanında zayıﬂamaya yardımcı
meyveler; örneğin elma, armut,
hurma veya muz yiyin.
İçerdiği faydalı bakteriler
sayesinde bağırsakları temizler ve
rahatlatır. Kolon, bağırsak ve mide
temizliğine yardımcı kefir, karın
şişkinliği ve gaz sorununa doğal bir
çözüm sunar.
Kefir, kalsiyum içerdiği için
tarçınlı süt gibi yağ yakmayı
hızlandırır. Çünkü kalsiyum, yağ
yakım metabolizmasını uyarır.
B vitamini eksikliğini gidermek
için kefir en iyi kaynaklardan
biridir.
Bağışıklık sistemi zayıﬂayan kişi
sık sık grip, nezle olur. Kefir, kişinin
immün sistemini güçlendirip
hastalıklara karşı korur.
Yorgunluğa iyi gelen bitkiler gibi
kefir de canlılık ve enerji verir.
Kişinin kendini daha aktif ve mutlu
hissetmesini sağlar.
Kefir, saç dökülmesini önleyen ve
cildi güzelleştiren mucizevi

besinlerden biridir. Her gün bir
bardak kefir içmek, saç dökülmesini
önlemeye yardımcı olur.
Dengesiz uyku hem kendinizi
yorgun hissetmenize, hem de kilo
verememenize sebep olur. Kefir, size
bunun için çözüm sunar, deliksiz bir
uyku çekmenizi sağlar.
Efor gerektiren sporlar
yaptığınızda protein almanız
gerekir ki kefir, günlük protein
ihtiyacını karşılamaya yardımcı
olur.
Göz sağlığında bozulma ve
katarakt hastalıkları için kefir,
doğal bir çözümdür.
Kefir sigara içenlerin dostudur.
Sigarayı bırakmak en iyisidir ancak
bırakamıyorsanız bile, her gün bir
bardak kefir içerek sigaranın
vücudunuza vereceği zararları
azaltabilirsiniz.
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Topuklu ayakkabılara dikkat!
VÜCUDUMUZUN bütün yükünü
çeken ayaklarımız. Ancak birçoğumuz
için ayak sağlığı en son aklımıza gelen
şey.
Oysa omurga ile ilgili birçok
rahatsızlığın temelinde ayak sağlığına
gerekli önemin verilmemesi yatıyor.
Ancak estetik kaygılarla birçok kadın
ayağı rahatsız ettiği halde topuklu, ince
burunlu ayakkabılardan vazgeçmiyor.
Uzmanlara göre, ideal ayakkabı, önü
yuvarlak ve geniş, mümkünse bağcıklı,
topuğu da 5 ila 10 pont yüksekliğinde
olmalı. Kadınların tercih ettiği sivri
burunlu ayakkabılar parmağı sıkıştırıyor
ve zamanla başparmak çıkıntısına neden
oluyor. Sivri burun parmak çıkıntısını
tetikliyor, küçük parmakların şeklinin
bozulmasına neden oluyor.

BABET DİZ VE
BEL AĞRISI YAPIYOR
Babetler düz ve içinde hiçbir destek yok.
Ayakta durdukça bir dönem sonra kas
gücü azaldığı için babet tabanı kavisini
kaybedip aşağı doğru çökmeye başlıyor.
Ayakkabı iyiyse, içinde bir destek varsa
bu adale destek sayesinde kavis
çökmeyeceği için hiçbir problem olmaz.
Çünkü kavis çöktüğü anda ağrı başlar.
Özellikle bel ve diz ağrısı başlar. O
yüzden babet içinde hiçbir destek

olmadığı için gün içinde çabuk yorulma
bel ve diz ağrısı yapar.

PARMAK ARASI DÜZ AYAKKABIDA
YÜRÜME AKSI BOZULUYOR
Babetle aynı sıkıntı. Hatta daha fazla.
Babetin en azından önü kapalı, ama
parmak aralarının arkası boş olduğu için
büyük sıkıntı yaratıyor. Parmak arası
terlik giyildiğinde kişi düztabansa
ayağının ciddi şekilde topuğu dışarı
doğru döndüğü için diz ağrısı çok daha
çabuk gelişiyor. Çünkü yürüme aksı
bozuluyor.

İNCE TOPUK ŞEKİL
BOZUKLUĞU YAPIYOR
Topuk yükseldikçe yük tekrar dize ve
bele dönüyor, diz ve bel ağrısı gelişiyor.
Yük ön tarafa doğru gittiği için
başparmak çıkıntısı ve parmaklarda
şekil bozukluğu oluyor.

DOLGU TOPUK YÜKSELDİKÇE
SIKINTI YARATIYOR
Dolgu topuğun önüyle arkası beraber
gidiyorsa hiçbir problem yok. Yani
ayakkabının arkası yüksek, öne doğru da
yüksek gidiyorsa sıkıntı yaşanmaz. Ama
her şeyin fazlasında sıkıntı var. 15
ponttan sonra ayak çok yükseliyor,
yerden yükseldiğinde yine yaylanma

bozulduğu için diz ve bel ağrısı oluyor.
Çünkü ne kadar yükselirse, malzeme o
kadar sertleşiyor. Malzeme sertleşince
sıkıntı artıyor.

TAHTA TOPUK AĞRI YAPIYOR
Ayakkabıda esneme olması gerekiyor.
Tahta ya da sabo ayakkabı esnemediği
için ağrı problemi yapar.

Şifa veren besin: Balkabağı
BESİN içeriği oldukça zengin olan balkabağı İbni
Sina tarafından şifa veren besin olarak tanımlanmış.
Kalori değeri de oldukça düşük olan balkabağı
tatlısından ziyade çorba, salata ve yemeklere ilave
edilerek tüketilmeli.
İçeriğindeki vitamin ve minerallerin çeşitliliği ve
miktarı nedeniyle doğal bir multivitamindir. Günlük A
vitamini ihtiyacımızın %25’ini, demirin %30’unu, C
vitaminin %10’unu, E vitamininin %15’ini karşılıyor.
Potasyumdan zengindir, tansiyon hastalarında
olumlu etkileri vardır.
Pektin ve beta karoteni aynı besinde
tüketebildiğimiz ender besinlerdendir, dolayısıyla
güçlü bir kalp dostudur, kalp damar sağlığını korur,
kötü kolesterol seviyesini düşürür.

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

Triptofan içerir, sakinlik hissi verir, uyku
problemlerini düzenler, depresyondan korur.
Cilt sağlığı için de faydalı olan balkabağı cildi
güneşin zararlı etkilerine karşı korur, ciltte elastikiyeti

YENGEÇ (22 Haziran-

sağlar ve kırışıklıklarla savaşır.
Balkabağı hem göz, hem de beyin sağlığı için
önemli bir besin, beta karoten içeriği oldukça yüksek
olan balkabağı göz sağlığı için koruyucudur. A
vitamini ve lutein içermesi nedeniyle katarakt için
faydalıdır, ayrıca antioksidan içeriğinin yüksek
olmasıyla da alzheimer riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre sağlığını
korur, kanser savaşçısıdır.
Lif oranı yüksek bir besindir; bağırsaklar için
faydalıdır. Toksik maddelerin atılmasını sağlar,
bağırsak kanserine karşı korur.
Balkabağı çekirdeği de magnezyumdan oldukça
zengindir; ayrıca E vitamini içerir. Kas ve sinir sağlığı
için etkili bir besindir, ayrıca çekirdekleri aç karnına
tüketildiğinde bağırsak kurtlarını temizler.

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

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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Öğrenci ve veliler ödül törenine akın etti
BATI Trakya genelinde yaklaşık bin
öğrencinin katıldığı “Kitap Yıldızlarını
Arıyor” yarışmasının ödül töreni
İskeçe’de gerçekleştirildi. Ödül törenine
Batı Trakya çapından çok sayıda
öğrenciyi biraraya getirdi.
İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk
Gençler Birliği ve Batı Trakya İmam
Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen
kitap okuma yarışmasının ödül töreni, 31
Mart Cuma akşamı İskeçe'nin Apollon
salonunda yapıldı.
Etkinliğe, yarışmaya katılan
öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Törende, azınlık kuruluşları başkan ve
yöneticileri de hazır bulundu. Ödül
töreninin sürpriz konuğu ise bir Avrupa
seyahati vesilesiyle Yunanistan’ı da
ziyaret eden Türkiye'nin eski Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu
oldu. Etkinlikte Büyükelçi
Karslıoğlu'nun yanı sıra Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmetoğlu birer konuşma yaptılar.
Yapılan konuşmalarda etkinlikte emeği
geçenler tebrik edildi ve kitap okuma
alışkanlığının önemi vurgulandı.
Etkinlikte, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ile Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, Rodop – Evros SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet, İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Asbaşkanı Pelin
Molla ve Batı Trakya Türk Azınlığı Kadın
Platformu Sözcüsü Sibel Osmanoğlu da
hazır bulundular.
Etkinlikte Dinkler Hanımeli Derneği
müzik korosu ile Celal Bayar Lisesi
müzik grubu birer mini konser verdi ve
izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.
Etkinlikte dereceye giren öğrencilerin
heyecanları dikkatlerden kaçmazken,
dereceye girenlere çeşitli hediyeler
verildi.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler
ve aldıkları ödüler şöyle:

Ortaokul 2. Sınıflar Kategorisi
Birincisi: Eslem Mehmet
Ortaokul 3. Sınıflar Kategorisi
Birincisi: Esra Bölükbaşı
Lise 1. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Ayçıl Paşaoğlu
Lise 2. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Merve Sepetçi Arif
Lise 3. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Nurullah Tuban
ÖDÜL: TAM ALTIN
Yetişkinler Kategorisi Birincisi: Kevser
Padalı Mehmet
İKİNCİLER
ÖDÜL: YARIM ALTIN + KİTAP SETİ
İlkokul 2. Sınıflar Kategorisi İkincileri:
Semanur İsmailoğlu ve Sinem Kuru
İlkokul 3. Sınıflar Kategorisi İkincileri:
Eslem Hacı ve Rüya Celep Hasan
İlkokul 4. Sınıflar Kategorisi İkincileri:
Defne Ali ve Kübra Softa
İlkokul 5. Sınıflar Kategorisi İkincileri:
Arda Kaba ve Yunus Emre Bülbül
İlkokul 6. Sınıflar Kategorisi İkincisi:
Azra Molla
ÖDÜL: TABLET + KİTAP SETİ
Ortaokul 1. Sınıflar Kategorisi
İkincileri: Bahar Pehlivan ve İrem İsmail
Ortaokul 2. Sınıflar Kategorisi İkincisi:
Zehra Hoca Ali
Ortaokul 3. Sınıflar Kategorisi İkincisi:
Emine Bülbül
Lise 1. Sınıflar Kategorisi İkincisi: Eren
Hacı
Lise 2. Sınıflar Kategorisi İkincisi:
Dilar Üzeyir
Lise 3. Sınıflar Kategorisi İkincisi:
Lütfü Kehaya
ÖDÜL:YARIM ALTIN + KİTAP SETİ
Yetişkinler Kategorisi İkincisi: Perihan
Molla Ali
ÜÇÜNCÜLER

ÖDÜL: BİSİKLET
İlkokul 2. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Eymen Hüseme
İlkokul 3. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Hasan Karadayı
İlkokul 4. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Vefa Küçük
İlkokul 5. Sınıflar Kategorisi Birincisi:
Ceren Nevzatoğlu
İlkokul 6. Sınıflar Kategorisi
Birincileri: Mehmet Nuri ve Naz
Muzafferoğlu.

ÖDÜL: ÇEYREK ALTIN + KİTAP SETİ
İlkokul 2. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüleri: Beyza Hasan ve Tuğsen
Fehim
İlkokul 3. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Arda Kırcali Ahmet
İlkokul 4. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Beyza Hasan Çavuş
İlkokul 5. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Hayrunnisa Şerif
İlkokul 6. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Muhammed Saim Hafız
Ortaokul 1. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Kader Hüseyin
Ortaokul 2. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: ece Bobaçka Hüseyin
Ortaokul 3. Sınıflar Kategorisi
Üçüncüsü: Duygu Hacı Ali
Lise 1. Sınıflar Kategorisi Üçüncüsü:
Meryem Hacı Ali
Lise 2. Sınıflar Kategorisi Üçüncüsü:
Eda Molla Ali Hasan
Lise 3. Sınıflar Kategorisi Üçüncüsü:
Sevil Mehmet

ÖDÜL: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
Ortaokul 1. Sınıflar Kategorisi
Birincisi: Emre Said Göğebakan

ÖDÜL: ÇEYREK ALTIN + KİTAP SETİ
Yetişkinler Kategorisi Üçüncüsü:
Enise Tuban

BİRİNCİLER
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SAĞLIK OLSUN...

Hasan MALKOÇ
Dahiliye Uzmanı

7 Nisan 2017

Karslıoğlu ve Akıncı
Şapçılı soydaşlarla
buluştu

Sigaranın bilinen ve
bilinmeyen zararları
ütün, dünyada önlenebilir
ölüm nedenleri arasında ilk
sıralarda yer almaktadır.
Günümüzde tütün ve tütün ürünleri
her on erişkinden birinin ölüm
nedenidir. Tütün, yarattığı sağlık
sorunlarının yanı sıra ekonomik ve
sosyal gelişmeyi de
engellemektedir.
Dünyada 5,4 milyon insan, yani
her 6 saniyede bir kişi tütün
tüketiminden kaynaklı nedenlerle
hayatını kaybetmektedir.
Kısaca zararları:
- Ağız kokusu yapar, diş ve diş
eti hastalıklarına yol açar.
- Dudak, yanak ve gırtlak
kanserine neden olur.
- Hatta sigarayı yakmadan
dudağında taşıyan ya da tütün
çiğneyenlerde de ağız içi
kanserlerine sebep olur.
- Dilde, tat alma duyusunda
bozulmaya sebep olur.
- Beyin hücrelerinin ölümüne yol
açar. Öğrenme bozuklukları, hafıza
zayıflığı ve erken bunama
nedenidir.
- Göz merceğinin saydamlığının
azalmasına yani katarakta sebep
olur.
- Cildin yapısının bozulmasına
neden olur. Leke ve kırışıklık
oluşur. Selülitlere sebep olur.
- Burunda koku alma duyusu
azalır.
- Sinüzit, farenjit, bademcik ve
orta kulak iltihabı gibi üst solunum
yolu hastalıklarına yol açar.
- Damar sertliğini hızlandırır.
Beyin ve kalpte damar tıkanıklığına
neden olur. Kalp krizi ve tansiyon
yükselmesi görülür.
- Erkeklerde iktidarsızlığın
başlıca sebeplerindendir. Ayrıca
mesane kanserinin önemli
nedenlerindendir.
- Akciğerlerde çeşitli hasarlara,
astım ve kronik bronşit gibi
hastalıklara neden olur. Bronşlarda
ve akciğerlerde birçok çeşit
kanserin oluşmasına neden olur.
- Gastrit, ülser ve reflü
hastalığına sebep olur. Mide ve
yemek borusu kanserine yol açar.
- Gebelikte tüketilen sigara
düşük doğumlara ve bebekte
gelişme geriliğine neden olur.
- Erken menopoz ve rahim
kanserinin sebebidir.
- Parmaklarda sararmaya ve
tırnaklarda zayıflamaya yol açar.
- Kemik erimesine neden olur.
- Vücutta yorgunluk, uykusuzluk
hali, stres, gerilim, performansta
düşme ve reflekslerde azalmaya
sebep olur.
- Hastalık, yara ve ameliyat
tedavileri uzun sürer.
- Kullanılan ilaçları

T

etkisizleştirebilir.
- Bütçenize yük olur, çevre
kirliliğine yol açar, yangınların en
önemli sebeplerindendir.
- Çocuklarınızın kanseri önleyen
genlerden yoksun olarak dünyaya
gelmesine sebep olur.
- Sigara içen kişilerin
çocuklarının da sigaraya başlama
oranı içmeyenlere göre daha
fazladır.
SİGARAYI BIRAKANLARDA
VÜCUTTA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
20 DAKİKA SONRA : Tansiyon ve
nabız normal düzeye iner.
8 SAAT SONRA : Kandaki oksijen
düzeyi normale yaklaşır.
24 SAAT SONRA : Kalp
enfarktüsü tehlikesi azalmaya
başlar.
48 SAAT SONRA : Sinir uçları
kendini yenilemeye başlar.
2 HAFTADAN 3 AYA KADAR :
Dolaşım dengesi düzelir, yürümek
daha kolaylaşır. Akciğer fonksiyonu
%30 oranında iyileşir.
1 AYDAN 9 AYA KADAR : Öksürük
krizleri, yorgunluk, bitkinlik ve kısa
kısa nefes almalar azalır. Akciğer
bir ölçüde temizlenir ve enfeksiyon
tehlikesi de çok azalır.
1 YIL SONRA : Koroner kalp
hastalığı riski %30 azalır.
5 YIL SONRA : Akciğer kanseri ve
kalp enfarktüsü riski %30 azalır,
nefes ve yemek borusu ile mesane
kanseri riski %50 azalır.
10 YIL SONRA : Akciğer kanseri
%50-100 oranında azalır.
15 YIL SONRA : Koroner kalp
hastalığı riski, hemen hemen sigara
içmeyenler kadar olur.
SIGARAYI BIRAKMAK...
Sigarayı bırakmak için kararlılık
çok önemlidir. Eğer gerçekten
kararlıysak başarabiliririz. Tabi ki
doğal yöntemle bırakmak en
iyisidir, ama gerekirse nikotin
spreyi kullanılabilir. Eğer
başaramazsak artık ilaç tedavisi de
kullanılabilir ve ilaçla bırakma
oranları oldukça yüksektir.
Sigaraya tekrar başlamamak için
başka aktiviteler yapabilirsiniz
(yürüyüş, bisiklet, gezme gibi).
Sigara yüksek vergilerden dolayı
ekonomiye yarar sağlasa da diğer
yandan hastalıklara sebep olup
ekonomiyi negatif etkilemektedir.
Birçok ülkede kapalı alanlarda
sigara içmek yasaklanmıştır.
Gelecekte bazı ülkelerde tamamen
yasaklanıp üretimi de
durdurulabilir, kimbilir?..
Önerim kimseyi beklemeyin,
sigarayı hayatınızdan uzaklaştırın.
Kendinize ve çevrenize iyilik
yapın...

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve özel bir ziyaret için bölgemizde
bulunan Türkiye'nin Berlin eski Büyükelçisi
Hüseyin Avni Karslıoğlu, 31 Mart Cuma günü
Rodop ilinin Şapçı kasabasını ziyaret ederek
Hamidiye Camii’nde soydaşlarla Cuma
namazını kıldı.
Büyükelçi Karslıoğlu ve Başkonsolos
Akıncı’ya Şapçı ziyareti sırasında Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif eşlik etti.

Cuma namazı sonrasında Büyükelçi
Karslıoğlu ve Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Akıncı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek sosyal medya hesabından, “Avrupa
seyahati sırasında Batı Trakya'yı da ziyaret eden
Büyükelçi H. Avni Karslıoğlu'yla gittiğimiz
Şapçı'daki soydaşlarımıza teşekkürler”
paylaşımında bulundu.

İlhan Ahmet: “Kiraz zararları
13 Nisan’da ödenecek”
DEMOKRATİK İttifak Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, 5 Nisan Çarşamba günü Atina’da
Yunanistan Tarım Tazminatları Kurumu’nu
(ELGA) ziyaret ederek, tütün ve kiraz
üreticilerinin zararlarının tazmini için
belirlenen ödeme takvimiyle ilgili bilgi aldı.
İlhan Ahmet ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada, kiraz üreticilerinden tazminat
hakkı kazananlara zarar tutarının yüzde 80’inin
13 Nisan Perşembe günü ödeneceğini, kalan
yüzde 20’lik tutarın ise kesin tarihi belli
olmamakla birlikte yaz aylarında verilmesinin
planlandığını belirtti.

TÜTÜNCÜNÜN KALAN %20’LİK ZARARI
YAZ AYLARINDA ÖDENECEK
Milletvekili İlhan Ahmet, tazminatlarının
halihazırda % 80’i ödenmiş olan tütün
üreticilerinin kalan yüzde 20’lik tazminat
tutarının ise yine hak sahibi kiraz üreticileri ile
birlikte yaz aylarında ödeneceğini duyurdu.

SATILIK YAZLIK EV
Gümülcine’ye bağlı Fener’de 760 metrekare arsa ve
80 metrekarelik çok iyi durumda tek katlı yazlık ev
sahibinden satılıktır.
Üç oda, bir salon, mutfak, WC, bodrum kat, otopark.
Bilgi için: 25310 24200, 6976697522...
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DİN VE TOPLUM

Kur’an kursları
bilgi için yarışıyor

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Çocuklarımızı Kur’anla
buluşturmak
ocuklarımızın kendisiyle ve
toplumla barışık iyi birer
insan olarak yetişmeleri, din
konusunda doğru ve sağlıklı bilgi
edinmeleri, anne-babaların
sorumluğunun bir parçası olduğu
kadar toplumsal bütünlüğümüz
açısından da son derece büyük
önem arz etmektedir. Kur’ân
okumayı, öğrenmeyi ve Kur’an
ahlakını hayata geçirmeyi
neslimize sevdirmek gerekir. Çünkü
İslam Dinine göre Kur’anın
öğretilmesi, inancın
sağlamlaştırılmasında ve imanın
yerleşmesinde en önemli unsurdur.
Batı Trakya Müslüman Türkleri
olarak bizler, çocuklarımıza Kur’ân’ı
öğrenme, okuma sevgisini
yerleştirmemiz ve ömürleri boyunca
Kur’an’dan kopmamaları için
kalplerine aşılamamız gerekir.
Çünkü Kur’ân, Müslümanların
temel kitabıdır. Kur’an bizlere
Rabbimizden uzanan bir iptir. O’na
sarılan kurtuluşu bulur. Kur’an
sırat-ı müstakimin işaret çizgilerini
belirler. “(Kur'an,) diri olanları
uyarıp korkutmak ve küfre
sapanların üzerine sözün hak
olması için (indirilmiştir).” (Yasin,
36/70) Kur'an, insan için, insanın
inanma ve yaşama ilkeleri için,
kalbinde hayat ışığı olanları
uyandırmak için gönderilmiş bir
kitabtır.
Gençliğimizin, iyi bir Müslüman,
iyi bir insan, millî ve dinî
değerlerine göre kimliğini buhafaza
edebilmesi, Kur’ân’ın cihanşümul
prensipleriyle eğitilmelerine,
terbiye edilmelerine bağlıdır.
Kur’ânla buluşmak, tanışmak,
kaynaşmak ve kucaklaşmak onların
fıtratındaki iman cevherinin
vazgeçilmez ilkesidir. Müslüman
çocukların Kur’ânla hemhal
olmaları ve barışık bir hayat
sürmeleri, onların doğuştan gelen
en önemli temel hakkıdır. Onları bu
temel haktan mahrum etmek ve
uzak yetiştirmek kadar büyük bir
vebal ve haksızlık yoktur. Onların
fıtratında bulunan imanın
muhafazası, gelişmesi ve aksiyoner
hale gelmesinin, doğruluk, sadakat,
ahde vefa, adalet, şefkat,
merhamet, cömertlik gibi üstün
ahlakî faziletlerin kazanılmasının
temel düsturu Kur’ân’dır. Kur’ânsız
neslin, fıtratında ve özünde
bulunan iman cevherini geliştirmesi
ve koruması zordur. Fıtrattan
uzaklaşmanın neticesinde,
istikametten sapmalar başlar ki, bu
takdirde gençlik dümensiz bir gemi
gibi ne tarafa yöneleceği,
savrulacağı, çarpacağı belli olmaz,
kimliğini kaybeder ve parçalanıp
gider. Geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin rotasını
kaybetmemesi, asimile olup yok
olmaması için her anne baba

Ç
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Kur’an kursları arasında III.
İbadet Dersi Bilgi Yarışması ve III. İtikat – Ahlak
Dersi Bilgi Yarışması düzenleniyor. Müftülüğün
düzenlediği yarışmalarda küçük öğrencilerin
eğitim gördüğü kurslar 1 Nisan Cumartesi günü,
kadın öğrencilerin eğitim gördüğü kurslar ise 3
Nisan Pazartesi bölge birincileri olmak için
yarıştı.
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, Kur’an
kurslarında eğitim gören küçük ve kadın
öğrencilerin eğitimde verimliliğini arttırmak,
kurslar arasında bilgi rekabeti oluşturmak
amacıyla her yıl farklı bilgi yarışmaları
düzenliyor.
Bu yıl küçük öğrenciler için III. İbadet Dersi
Bilgi Yarışması, kadın öğrenciler içinse III. İtikatAhlak Dersi Bilgi Yarışması düzenleniyor.
Küçüklerde bölge birincilerini belirlenmek
için bilgi yarışmasının ilk ayağı 1 Nisan
Cumartesi günü yapıldı. Toplam 83 Kur'an kursu
ve kursların en iyileri olan üçlü gruplar halinde
toplam 249 öğrenci katıldı.
Yarışma 16 din görevlisinin gözetiminde sekiz
ayrı bölgede aynı anda yapıldı ve her bölgenin
birincisi belirlendi. Yarışmanın ilk ayağında
küçüklerde sekiz bölgenin en başarılı Kur’an
kursları şunlar oldu:
1. Bölge: Büyük Müsellim Kur’an Kursu
2. Bölge: Omurluköy Kur’an Kursu
3. Bölge: Hacıköy Kur’an Kursu
4. Bölge: Büyük Doğanca Kur’an Kursu
5. Bölge: Evrenköy Kur’an Kursu
Balkan Bölgesi: Hacıören Kur’an Kursu
Meriç (Evros) Bölgesi: Demirören Kur’an
Kursu
Gümülcine Merkez : Tuzçuköy Kur’an Kursu

YETİŞKİN BAYAN KUR'AN
KURSLARI DA YARIŞTI
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü bünyesinde bu
yıl kadınlara yönelik 35 Kur’an kursu faaliyet
gösteriyor. Bu kurslarda toplam 105 kadın
öğrenci eğitim görüyor. Müftülük tarafından
kadınlar için de bu yıl III. İtikat-Ahlak Dersi Bilgi
Yarışması düzenlendi.
Bölge birincilerinin belirlendiği yarışmanın
ilk ayağı 3 Nisan 2017 Pazartesi günü yapıldı.
Yarışma 17 din görevlisi gözetiminde sekiz ayrı
bölgede de aynı anda yapıldı. Bölgelerde birinci
gelen Yetişkin Bayan Kur’an Kursları şunlar
oldu:
1. Bölge: Kozlardere Yetişki Bayan Kur’an
Kursu
2. Bölge: B. Sirkeli Yetişkin Bayan Kur’an
Kursu
3. Bölge: Kozlukebir Yetişkin Bayan Kur’an
Kursu
4. Bölge: Bulatköy Yetişkin Bayan Kur’an
Kursu
5. Bölge: Bıyıklıköy Yetişkin Bayan Kur’an
Kursu
Balkan Bölgesi: Kızılağaç Yetişkin Bayan
Kur’an Kursu
Meriç /Evros) Bölgesi: Ahrenpınar Yetişkin
Bayan Kur’an Kursu
Gümülcine Merkez : Bağlar Mahallesi Yetişkin
Bayan Kur’an Kursu
Yatişkin Bayan Kur’an Kursları III. İtikat-Ahlak
Dersi Bilgi Yarışması finali 6 Nisan Perşembe
günü saat 10:00’da Gümülcine Bağlar Mahallesi
Kemerli Camii’nde yapılacak.
Küçükler Kur’an Kursları III. İbadet Dersi Bilgi
Yarışması finali ise, 8 Nisan Cumartesi günü
saat 10:00’da Gümülcine Eski Camii’nde
gerçekleşecek.

Atina’da sahte ikamet ve çalışma
izni düzenleyen çete çökertildi
ATİNA’da, doğu ülkelerinden gelen yabancı uyruklu kadınlara sahte ikamet ve çalışma izni
düzenleyen çete çökertildi.
Atina Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen operasyonlarda, çete üyesi olduğu belirlenen
aralarında üç devlet memuru, iki noter, bir avukat ve bir polis memurunun bulunduğu 24 kişi
gözaltına alındı.
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) yetkililerince yapılan açıklamada, AB üyesi ülke vatandaşları
için öngörülen ikamet ve çalışma izinlerinin, çete üyeleri tarafından hazırlanan sahte evraklarla
düzenlendiği bildirildi. Yapılan incelemelerde 200'ün üzerinde sahte ikamet belgesi hazırlandığı
ve bununla bağlantılı fuhuş vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, polisin bu konudaki operasyonlarının sürdüğü, çetenin faaliyetlerinin tamamen
açığa çıkarılmasının uzun zaman alacağı kaydedildi.

çocuğuna Kur’ân’ı sevdirilmeli,
Kur’an-ı Kerimin yanı sıra,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
hayatının ve temel dini bilgilerin de
öğretildiği Kur’an kursuna
göndermelidir. Çünkü yarın çok geç
olabilir. Hele hele Batı Trakya
Müslüman Türkü olarak bizim gibi
farklı din ve kültürün hâkim olduğu
bir toplumda yaşıyorsak, buna çok
daha özenle durmamız ve
sorumluluk bilinci içersinde hareket
etmemiz gerekir.
Hz. Peygamberimizin şu hadisi,
anne - babalara önemli bir müjde
olduğu gibi, onların bu hizmeti
yürütmesi için de mühim bir teşvik
kaynağıdır.
“Çocuğuna Kur’ân öğreten
kimseye kıyamet günü cennette taç
giydirilir.” Bir başka hadiste ise
“Kuran’ı okuyan ve içinde bulunan
hükümlerle amel eden kimsenin
anne-babasına kıyamet günü dünya
evlerinize vuran güneşin
aydınlığından daha fazla aydın olan
bir taç giydirilir...”
İmam Gazali’nin belirttiği gibi;
“çocuk, anne - babasının yanında
ilahi bir emanettir. Onun kalbi saf
bir cevherdir. Her türlü nakış ve
suretten boş, nakşedilen her şeyi
kabule müsaittir. Kendisine
yönelen her şeye meyil eder
vaziyettedir. Şayet hayır ile
alıştırılıp yetiştirilir ve terbiye
edilirse, dünya ve âhirette mutlu
olur. Onu böyle yetiştiren annebaba, öğretmen ve terbiyeci de
sevapta ona ortak olur. Eğer şer ile
(kötü telkinle) yetiştirilir ve ihmal
edilirse, kötü olur ve helak olur.
Çocuğun muhafazası, onu eğitmek,
terbiye etmek, Ona ahlaki faziletleri
öğretmek ve kötü arkadaşlardan
korumakla olur.”
Bir çocuk, küçüklüğünde
kuvvetli bir iman dersi almazsa,
daha sonra çok zor bir şekilde
İslamiyet ve imanın rükünlerini
ruhuna alabilir. Çocukların isyan,
itiraz ve karşı koyma duyguları
gelişmeden Kur’ân öğrenmelerini
ve Kur’an’la buluşmlarını
sağlamalıyız. “Ağaç yaş iken eğilir”
atasözünün verdiği mesaj, teşvik ve
büyük bir gayretle eli çabuk
tutmaktan başka çare yoktur. Aksi
taktirde, çocuklarımızın,
gençlerimizin ve neslimizin
istikamet bunalımı ile elimizden
çıkması muhtemel ve mukadderdir.
Allah muhafaza...
Unutulmamaldır ki Kur’an, bizi
sonsuzluğa ve Allâh’a bahtiyar
olarak kavuşturacak olan en temel
adımdır. Eğer insan yaratılışına
uygun, iki cihanda da huzur içinde
var olacaksa Rabbi ile, yani O’nun
gönderdiği mesaj ile -Kur’an ileO’nun insanın önüne koyduğu
önder, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile
var olacaktır.
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Λιγότερα στρατιωτικά γεγονότα στα νέα
σχολικά βιβλία της ιστορίας
λήρη αλλαγή της μεθόδου που
διδάσκεται η Ιστορία στα
σχολεία από το δημοτικό μέχρι
το λύκειο, με σαφές ιδεολογικό πρόσημο
και αναφορές μέχρι τις μέρες μας,
εισηγείται επιτροπή του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προς το
υπουργείο Παιδείας.
Στην πρόταση που παρέλαβε ο
υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου,
με στόχο να εφαρμοστεί από το 20182019, επιχειρείται καθολική αλλαγή στη
δομή των σημερινών εγχειριδίων
Ιστορίας σε όλες τις τάξεις και ιδιαίτερα
στο λύκειο.
Οικογενειακή και τοπική ιστορία του
μαθητή στη Δ’ Δημοτικού αντί για τα
γεγονότα στην αρχαία Ελλάδα (σ.σ.
μετατίθεται η ιστορία της αρχαιότητας
στην επόμενη τάξη), περιορισμός των
στρατιωτικών γεγονότων της
Επανάστασης του 1821 με προβολή
κυρίων κοινωνικών ιστορικών γεγονότων
και σαρωτική αλλαγή στην Ιστορία της
Α’ Λυκείου με στροφή στη σύγχρονη
Ιστορία που φθάνει μέχρι τον πόλεμο της
Γιουγκοσλαβίας και την εισβολή στο
Ιράκ.
Αυτές είναι μερικές από τις
βασικότερες αλλαγές που προτείνει το

Π

ΙΕΠ στο Σχέδιο Προγραμμάτων
Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας
από τη Γ’ Δημοτικού έως και την Α’
Λυκείου. Σε γενικό πλαίσιο το ΙΕΠ
«πειράζει» λίγο τη ροή της διδασκαλίας
της Ιστορίας, προτείνει περισσότερες
πηγές και ψηφιακά εργαλεία και
προτάσσει τη συσχέτιση της εθνικής και
της παγκόσμιας πορείας, εις βάρος
βέβαια της εντρύφησης σε ορισμένα
ιστορικά γεγονότα (σ.σ. κυρίως της
πολιτικής ιστορίας) της Ελλάδος.
Το πόρισμα του ΙΕΠ καταδικάζει τις
επαναλήψεις των ιστορικών κύκλων,
όμως, δεν προχωράει σε μεγάλες τομές
πλην δύο τάξεων, της Δ’ Δημοτικού και
της Α’ Λυκείου, ούτε αποφεύγει τις
ιστορικές επαναλήψεις στην πρότασή
τους. Παράλληλα, τραβάει το διδακτικό
ενδιαφέρον από στρατιωτικά γεγονότα
και το στρέφει σε κοινωνικά, εμμένοντας
στο προσφυγικό στοιχείο, ενώ στο
πλαίσιο της διδασκαλίας της διεθνούς
ιστορίας εμπλουτίζονται τα κεφάλαια με
γεγονότα που ξεφεύγουν από την
ιστορία του Δυτικού Κόσμου, όπως ο
Ψυχρός Πόλεμος και η πτώση των
κομμουνιστικών καθεστώτων.
Βασικές θέσεις
Σχολικό εγχειρίδιο αλλά και θεματικός

φάκελος, ο οποίος θα είναι και σε
ψηφιακή μορφή.
-Προτείνεται αύξηση κατά μία ώρα
στη διδασκαλία Ιστορίας σε όλες τις
τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (πλην
της Γ’ Γυμνασίου), καθώς όπως
αναφέρει το πόρισμα «οι δύο ώρες
διδασκαλία δεν επαρκούν».
-Τέλος στην «επανάληψη» ιστορικών
κύκλων, ειδικότερα η αρχαία,
μεσαιωνική και νεότερη εποχή, η οποία,
όπως σημειώνεται, διδάσκεται τρεις
φορές, μία στο Δημοτικό, μία στο
Γυμνάσιο και μία στο Λύκειο.
-Περιορισμός ιστορικών γεγονότων
που αφορούν την πολιτική ιστορία που
εστιάζει σε πολιτική, στρατιωτική και
διπλωματική δράση των μεγάλων
προσωπικοτήτων.
-Ενίσχυση της κοινωνικής και
οικονομικής ιστορίας, ιστορία της
τέχνης.
-Σύνδεση της διδασκαλίας με
επίσκεψη σε μουσεία, ιστορικά μνημεία
και αρχαιολογικούς χώρους.
Οι αλλαγές ανά βαθμίδα
Η μεγαλύτερη αλλαγή που
παρατηρείται στις τέσσερις τάξεις της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
διδάσκεται η Ιστορία (σ.σ. από τη Γ’
έως και τη ΣΤ’ Δημοτικού)
παρατηρείται στη Δ’ τάξη.
Ενώ μέχρι και σήμερα οι μαθητές
διδάσκονται από την αρχαία ελληνική
Ιστορία, άνοδο της Ρώμης, Γεωμετρική
Εποχή, Περσικούς Πολέμους, τον
Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τον Μέγα
Αλέξανδρο, όλα τα παραπάνω βάσει
της πρότασης του ΙΕΠ απουσιάζουν
πλήρως από αυτή την τάξη. Στη θέση
τους μπαίνει η διδασκαλία της
οικογενειακής, προφορικής, τοπικής
ιστορίας που συνδέεται με το άμεσο
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
των μαθητών.
Οι μαθητές επανέρχονται στη «ροή»

Tarım – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü
(THAE) Bülteni
NİSAN AYI KİRAZ BAKIMI
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yayılmladığı
bültenle kiraz bakımını ele
aldı.
Enstitü tarafından
hazırlanan bülten şöyle:
“Havaların ısınmasıyla
birlikte bitkilerde
büyüleyici bir hareketlilik
görülmekte, kiraz ağacı da
bunların en güzel örneği.
Nisan ayı kiraz için çok
hareketli gecen bir ay o yüzden bu
dönemde bakımını ihmal etmemek
gerekir.
Bölgemizde Mart sonu Nisan başı
çiçeklenme gerçekleşir, meyveyi ve ağacı
korumak için bu dönemde ilaçlamalara
dikkat edilmelidir. Özellikle nemli havalarda
mantari hastalıklar aktif hale gelirler. Kiraz
çiçeğine ve meyvesine zarar veren hastalığın
ismi Moniliadır (çiçek, meyve çürüklüğü).
Çiçek moniliasına karşı ilaçlamalar 10%
çiçeklenmede ve 100% çiçeklenmede yapılır.
Meyve olgunlaşma dönemi yaklaşınca

kiraz kurt sineği için mücadeleye
başlanması gerekir bu dönemde
meyve moniliası için de
mücadele yapılır. Meyve
moniliasına karşı ilaçlama
renk değişiminden (kiraz
saman rengi alınca)
itibaren başlanır.
Yağmurlar devam ederse
ikinci ilaçlama da
yapılmalıdır. Aynı
zamanda kiraz sineği
mücadelesi de yapılır. Sinek
takibi yapılırsa, uygun
dönemdeki bir ilaçlama yeterli
olacaktır.
Çiçek dökümünden itibaren ihtiyaç olursa
sulama yapılır. Sulama ile birlikte suda
eriyebilen gübreler veya yaprak gübreleri
olgunlaşma dönemine kadar kullanılabilir.
Tarım ilaçlarını kullanırken hasattan önce
son kullanma gününe dikkat edilmeli.
TARIM-HAYVANCILIK
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Üyesi Salih Topal

7 Nisan 2017
ιστορικών γεγονότων στην Ε’ τάξη,
όπου ξεκινούν από την προϊστορία και
διδάσκονται μέχρι και την οθωμανική
κατάκτηση.
Κόφτης σε αναλυτική παρουσίαση
των στρατιωτικών γεγονότων της
Επανάστασης του 1821 προτείνεται για
τη διδασκαλία της Ιστορίας της ΣΤ’
Δημοτικού.
Το ΙΕΠ προτείνει να διδάσκονται οι
μαθητές από το 15ο αιώνα έως και τη
σύγχρονη εποχή (όπως συμβαίνει και
σήμερα), όμως στη διδακτική ενότητα
για την ελληνική επανάσταση προωθεί
κυρίως τη διδασκαλία σε βασικά
κοινωνικά χαρακτηριστικά της
ελληνικής κοινωνίας όπως ο
εκσυγχρονισμός και η εκβιομηχάνιση.
Για τους πρωταγωνιστές της
Επανάστασης προτείνει θεματικό
φάκελο με θέμα: «Επώνυµοι και
«ανώνυµοι» πρωταγωνιστές της
Ελληνικής Επανάστασης. Η καθημερινή
ζωή των επαναστατημένων. Συνήθειες
και πρακτικές.
Για τις Β' και Γ' Λυκείου η επιτροπή
δεν καταθέτει αναλυτική πρόταση
επειδή οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο
σύστηµα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση δεν έχουν οριστικοποιηθεί
ακόµη.
Ωστόσο δίνει περίγραμμα ότι στη Β'
Λυκείου το µάθηµα θα µπορούσε να
αφορά τη µελέτη της ιστορικής εξέλιξης
κατά τις τρεις µεγάλες ιστορικές
περιόδους (αρχαιότητα, µέσοι χρόνοι,
νεότερη και σύγχρονη εποχή)
ζητημάτων που απασχολούν τον
σύγχρονο κόσµο, ενώ στην Γ' Λυκείου
θα µπορούσε να επικεντρωθεί µόνο
στον 20ό αιώνα, µε στόχο την
εµβάθυνση σε συγκεκριµένα φαινόµενα
και εξελίξεις που είναι σηµαντικά για
την κατανόηση των αλλαγών που
συνέβησαν.

gundem_1013_Layout 1 10.04.2017 17:29 Page 19

19

GÜNDEMhaber

7 Nisan 2017

İdlib’te kimyasal saldırı dehşeti!
SURİYE’de 2013’te başkent Şam’ın
Doğu Ghouta bölgesindeki kimyasal
saldırı sonrası kitle imha silahlarıyla
gerçekleştirilen en büyük katliam 4
Nisan Salı sabahı İdlib vilayetinde
Türkiye sınırına 65 km mesafedeki Han
Şeyhun ilçesinde yaşandı. Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi uçaklarla yapılan
katliamda 11’i çocuk en az 58 kişinin
hayatını kaybettiğini açıklarken, Suriye
geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras
Cundi aralarında çocukların da olduğu
100’den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini,
500 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Muhalifler kimyasal saldırıyı Esad
rejimine ait uçakların düzenlediğini
ifade etti. Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve
Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini de Esad rejiminin
olayın basilica sorumlusu olduğunu
açıkladı. Fransa, BM Güvenlik Konseyi’ni
toplantıya çağırdı.

SUKHOI UÇAKLARI
Anadalo Ajansı’nın (AA) haberine gore
saldırıyı Esad rejimine ait savaş
uçaklarının gerçekleştirdiğini açıklayan
Cundi şunları söyledi: “Sabah 07.15’de
İdlib’in güney kırsalında yer alan Han
Şeyhun ilçesinin kuzey mahallesini
Sukhoi uçakları zehirli gaz taşıyan
roketlerle hedef aldı.”

TÜRKİYE’NİN İLK BULGULARI
Suriye’nin İdlib vilayetinin Han Şeyhun
ilçesinde yaşanan kimyasal katliamla
ilgili Moskova, Şam yönetimine ait
uçakların içi kimyasal silah dolu büyük
bir depoyu vurdukları açıklamasını
yaparken, Ankara, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı
öncesi yaralı ifadeleri ve uzmanların
bulgularını Türkiye’nin BM Daimi
Temsilciliği’ne acil kodla gönderdi. Türk
Dışişleri’nin bildiriminde savaş
uçaklarının Esad rejimine ait olduğuna
dair radar izleri de yer aldı. Türk
yetkililer saldırının Suriye rejimine ait iki
SU-22 uçağı tarafından yapıldığını tespit
etti. Ankara, ilk bulguların klor gazı
olduğunu belirtirken, Batılı haber
ajansları sarin gazı kullanıldığını yazdı.

KBRN TİMLERİ BÖLGEDE
Türkiye, katliam sonrası sınır hattında
yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölgede
bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile
Sivil Savunma’ya bağlı Kimyasal,
Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN)
Timleri’ni sınırın sıfır noktası kesimine
gönderdi. Timlerin ilk taramasında
Türkiye tarafında yaşamı olumsuz
etkileyecek ciddi bir bulguya
rastlanmadı.
Türkiye’ye getirilen ve sağlık durumu
düzelmeye başlayan yaralılar verdikleri
ilk ifadelerinde, Salı günkü saldırının
sabaha karşı güneş doğmadan, insanlar
uykudayken yapıldığını söyledi. Kaçmak
için dışarıya çıkmaya fırsat bulamadan
belirli aralıklarla ikinci ve üçüncü
saldırının yapıldığını belirten yaralılar,
uçakların herhangi bir depoyu
vurmadığını, attıkları bombalardan
sonra kimyasaldan etkilenip ölen
kuşların havadan düşmeye başladığını
gördüklerini ifade ettiler. Ön otopside
kurbanlardan alınan dokular Ankara’da
Hıfzısıhha’da incelenecek.

BMGK’DA ACİL TOPLANTI
BM Güvenlik Konseyi katliamı görüşmek
üzere Çarşamba günü acilen toplandı.
ABD, İngiltere ve Fransa, BMGK karar
tasarısını hazırlayarak üyelere dağıttı.
Tasarıda başta son olarak İdlib’deki
olmak üzere Suriye’deki kimyasal silah
saldırıları kınanıyor, faillerin bulunması
talep ediliyor.

Trump: “Esad çizgiyi çok aştı”

WHO: SİNİR GAZI
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), saldırıda
sinir gazı kullanıldığını gösteren
bulgular olduğunu açıkladı. Örgüt,
hastanelerin saldırılar nedeniyle
faaliyetlerine devam edemediğini ve
hastaların Türkiye’ye gönderildiğini de
açıkladı. Açıklamada, “Bazı vakaların,
sinir gazı içeren organik fosfora maruz
kaldığını gösteren bulgular var.” ifadesi
kullanıldı. İngiliz Reuters’a konuşan bir
ABD’li hükümet kaynağı, saldırıda sarin
gazının kullanıldığını iddia ederken,
katliamın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar
Esad yanlısı güçler tarafından
gerçekleştirildiğinin neredeyse kesin
olduğunu savundu. Sarin, sinir gazları
arasında sınıflandırılıyor.

RUSYA: DEPO VURULDU
Esad rejiminin kimyasal saldırıyı
düzenlemediğini iddia eden Rusya’dan
katliamla ilgili açıklama geldi. İngiliz
Reuters’ın haberine göre Rusya Savunma
Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov,
YouTube’da yayınlanan açıklamasında,
“Suriye (hava gücü) dün (Salı günü) yerel
saat ile 11.30 ile 12.30 arasında Han
Şeyhun kasabasının doğusunda
bulunan, teröristlere ait büyük bir
mühimmat ve askeri teçhizat deposuna
saldırı yaptı. Deponun bulunduğu
arazide, kimyasal silah mühimmatı
üretilen imalathaneler de bulunuyordu.”
iddiasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da,
“Rusya Savunma Bakanlığı’nda
Suriye’de bir kimyasal silah üretim
tesisine yönelik gerçekleştirilen imha
operasyonu bilgisi var. Bu bilgi ve
koordinatları rapor halinde BMGK’ya
sunacağız.” dedi. Esad rejimine destek
vermeye devam edeceklerini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump,
Suriye’nin İdlib vilayetinde meydana
gelen kimyasal saldırının ardından
sert açıklamalar yaptı. Trump, “Esad,
birçok çizgiyi geçti. Artık harekete
geçme sorumluluğum var ve gururla
bu sorumluluğu alacağım.” dedi.
Bir gazetecinin İdlib’deki saldırı ile
ilgili,“Saldırılara cevap vermek
konusunda bir sorumluluk taşıdığınızı
hissediyor musunuz?” sorusuna
Trump, “Obama yönetimi uzun zaman
önce ‘kumlara çizilmiş kırmızı
çizgiden’ bahsettiğinde bu krizi
çözmek için büyük bir fırsatı vardı.
Tehdit ettikten sonra o çizgiyi
geçmemesi sadece Suriye’de değil
dünyanın pek çok yerinde bizi çok
geriletti, çünkü boş bir tehditti.”
yanıtını verdi. Esad ile ilgili olarak,
“Benim için birçok çizgiyi geçti.” diyen
Trump, “Masum çocukları, bebekleri
öldürdüğünüz zaman, bu kırmızı
çizginin de ötesindedir.”dedi.
Esad rejiminin kimyasal silah
kullanmasına karşı sorumluluğu
olduğunu dile getiren Trump, “Büyük
bir problemimiz var, doğru şeyler
yapmayan biri var ve bu benim için
sorumluktur.” dedi. Trump, “Bu

sorumluluğu alacağım ve gurur
duyarak taşıyacağım.” şeklinde
konuştu.
“Suriye’ye karşı nasıl bir adım
atacaksınız?” sorusu üzerine ise
Trump, “Esnek bir insanımdır. Belli bir
yolum olmasına gerek yok, eğer dünya
değişirse ben de değişirim.” dedi.
“Yaşanan olaylar, askeri olarak
Suriye’ye müdahale edilmesi
noktasında fikrinizi değiştirir mi?”
sorusu üzerine ise Trump,
“Farketmişsinizdir ki askeri olarak ne
yapacağımızı nasıl adım atacağımızı
pek söylemem. Daha önceki yönetimin
‘Biz saldıracağız’ şeklinde günlerce
saatlerce açıklamaları olurdu.” dedi.
Suriye’de Esad rejimine destek veren
Şii milisler için ise Trump, “Bir mesaj
alacaklar ve mesajın ne olacağını
göreceksiniz.” ifadesini kullandı.
İdlib’deki saldırıdan çok
etkilendiğini kaydeden Trump şöyle
devam etti: “Bu saldırı beni çok
etkiledi. Çok berbattı. Takip ediyorum,
bundan daha kötüsü olamazdı. Son
birkaç haftaya bakarsanız, farklı
kimyasal saldırılar oldu. Şimdi yeni bir
noktadayız.”
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592
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Yunan bankacılık sektörü
2016’da toparlandı
Yunanistan’ın ulusal çaptaki bankalarının mali durumu, geçen yıl
büyük zararla kapattıkları 2015’e göre toparlanma gösterdi. En büyük
dört bankanın üçü 2016’yı kara geçerek tamamlarken, ülkenin en
büyüğü Piraeus zarar etti.
YUNANİSTAN’ın ulusal çaptaki bankalarının
mali durumu, milyarlarca euro zarar ettikleri
2015’e göre toparlanma gösterdi.
Yunanistan Milli Bankası (NBG), Eurobank ve
Alpha 2016 yılını karla kapatırken, ülkenin
varlıkları bakımından en büyüğü olan Piraeus,
yılı 4 milyon milyon euroluk zararla tamamladı.
Banka, 2015’te ise 1,85 milyar euro zarar emişti.
İkinci en büyük banka NBG, 2015’teki 2,5
milyar euroyu bulan zararının ardından geçen
yıl 53 milyon euro kar etti.
Eurobank da dört çeyrek üst üste pozitif gelen
bilançoların ardından, yıl toplamında 230,1
milyon euro kar ettiğini açıkladı. Banka 2015’te
yaklaşık 1,2 milyar euro zarara uğramıştı.
Alpha Bank ise 1,37 milyar eurolu zararla
kapadığı 2015’e kıyasla mali durumunu
düzelterek, geçen yılı 42,3 milyon euro kar
ederek tamamladı.

BATIK KREDİ ORANLARINDA
TOPARLANMA
Mali krizideki ülkenin bankacılık sisteminde
büyük sorunlara yol açan, batık kredi oranında
da iyileşme görüldü. Geçen yılın son çeyreğinde
NGB’nin batık kredi oranı yüzde 32,9’a
gerilerken, Alpha Bank’ta bu oran yüzde 38,1’e
düştü.
Piraeus Bank da yüzde 37,5’e gerileyen batık
kredi oranıyla olumlu bir 2016’nın son
çeyreğinde olumlu bir seyir izledi.
Yunanistan’da bankalar, yüzde 50’nin üzerine
çıkan batık kredi oranlarını 2019’a kadar yüzde
34’e düşürmeyi hedefliyor. Batık kredilerin
değeri, 2016’da 106,9 milyar euroya yükselmişti.

Avrupa’da işsizlik
şubatta azaldı
EURO Bölgesi’nde işsizlik, şubatta
yüzde 9,5’e, Avrupa Birliği’nde (AB) de
yüzde 8’e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)
verilerine göre, 19 üyeli EUro
Bölgesi’nde mevsimsellikten
arındırılmış işsizlik, ocak ayında yüzde
9,6 iken şubatta yüzde 9,5 oldu.
Şubatta piyasa beklentisi
doğrultusunda gerçekleşen işsizlik,
Mayıs 2009’dan bu yana görülen en
düşük seviyede kalmaya devam etti.
28 üyeli AB’de ise ocakta yüzde 8,1
olan işsizlik, şubatta yüzde 8’e geriledi.
Bu da Ocak 2009’dan bu yana görülen
en düşük işsizlik olarak kaydedildi.
AB'de işsiz sayısı şubatta 19 milyon
750 bin olurken, bunun 15 milyon 439
bini Euro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz
sayısı, şubatta bir önceki aya göre
AB’de 153 bin ve Euro Bölgesi’nde 140
bin azaldı. İşsizlik bir önceki yılın aynı
ayına göre de AB’de 1 milyon 852 bin ve
Euro Bölgesi’nde 1 milyon 246 bin
düştü.

AB’de şubat ayında en düşük işsizlik
yüzde 3,4 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı
yüzde 3,9 ile Almanya ve 4,1’le de Malta
izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde
23,1’le Yunanistan (Aralık 2016 verisi) ve
yüzde 18’le İspanya’da kaydedildi.
Bir yıl öncesine kıyasla şubatta,
AB’de işsizlik oranı 26 ülkede
gerilerken, Danimarka ve Litvanya’da
arttı.
25 yaş altı genç işsiz sayısı şubatta
AB'de 3 milyon 905 bin olurken, bunun
2 milyon 722 bini Euro Bölgesi’nde yer
aldı. 2016'nın şubat ayına göre genç
işsiz sayısı, AB’de 475 bin ve Euro
Bölgesi’nde 309 bin geriledi.
Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 17,3
ve Euro Bölgesi’nde yüzde 19,4 olarak
ölçüldü.
Şubat ayında en düşük genç işsizliğe
sahip ülke yüzde 6,6 ile Almanya
olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde
45,2 ile Yunanistan (Aralık 2016 verisi),
yüzde 41,5 ile İspanya ve yüzde 35,2 ile
de İtalya’da kaydedildi.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Bu küçük kitle milli benliğini
hiçbir zaman unutmayacak

Muhterem hemşehrilerim;
“HALKIMIZ NEDEN ME’YUS? başlığı
altında okuduğunuz makale 26 Nisan 1948
Pazartesi günü, yani 69 yıl önce yazılmıştır.
Biz, o süreçte Yunan iç savaşının getirdiği
en acı günleri yaşıyorduk.
Kasabalısı, köylüsü, güneş batarken evine
kapanır, güneş doğarken evlerinden çıkardı.
Üstad NURİ efendi bu tarihi makaleyi
yazdığı zaman da milletvekilliğinin ikinci
yılını doldurmuştur.
Makalede Batı Trakya Türkleriyle ilgili o
gün ve daha önce yaşanan olayları anlatıyor
üstad NURİ efendi.
Biz bu gün neye mi bu tarih içerikli
makaleyi sizlerle paylaşıyoruz?
Önce şöyle bir okuyun o zaman bunun
sebebini tartışalım.
***
“Öksüz kalmış kitle” veya “İki babalı
kitle” sizlere neyi hatırlatıyor sorabilimiyiz?
***
“Gözden ırak olunca yürekten de bu
derece ırak olunacak kadar vefasızlığı ben
milli karakterimize yakıştıramıyorum. Evet,
milli karakterimiz dilenciliğe de hiç müsait
değildir. Fakat bugün bütün dünyada milli
ve insani diye tavsif edilen bu hareketlere
dilencilik sıfatını asla veremeyiz. Biz milli
gururumuzu kırmamak, dostluğumuzda
vefakarlığımızdan şüphe edilmemek için
açlıktan ve sefaletten ölmeyi tercih edecek
kadar da sabırlıyız”
***
Bu cümlesinde üstad acaba kime ve neye
atıfta bulunuyor? Hep beraber inceden
inceye düşünelim mi ne dersiniz?
***
“Böyle kritik zamanlarda (NE MUTLU
TÜRKÜM DİYENE) diyerek övünürken yar ve
ağyarın bıyık altından bize gülmelerini nasıl
tahammül edelim.”
***
Düşüncesinde neyi ve kimi kastediyor?
Cümlesini nasıl yorumlayalım?
***
“BU ZAVALLI KÜÇÜCÜK KİTLE MİLLİ
ONUR, MİLLİ ŞEREF ve MİLLİ
BENLİĞİNDEN BİR ZARRE KADAR DAHİ
FEDAKARLIK ETMEYEREK MEZARA KADAR
GİDECEKTİR”
***
Diyor üstad NURİ efendi kitlesinin bütün
sıkıntılarını ve o günün karanlık
koşullarında Batı Trakya Türklerinin neler
çektiğini bildiği halde.
“ONURLU KİTLE ve ONURLU İNSAN”
olmak için “İCAP EDERSE BÜTÜN BU
ÇIKMAZI YENMEK” için “MEZARA KADAR”
hiç düşünmeden mücadele etmeyi, gık
demeden bütün “BATI TRAKYALILARA
HATIRLATMASI.”
Bugün dahi etrafımızda dönen entrikaları
adeta görmüş gibi şöyle diyor:
“EY IRKDAŞLARIM KİM NE DERSE
DESİN, NE YAPARSA YAPSIN, SİZ DAİMA
DOĞRU YÜRÜYECEKSİNİZ” demesi hepimiz
için gurur kaynağıdır demeyelim mi?
NE DERSİNİZ ?
Üstad, bize yazılı olarak bıraktığın bu
senet gibi sözleri asla unutmayacağız.
Biz, onlar önümüzde ve elimizde
yürüyeceğiz, yürüyoruz.
RAHAT UYU.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda algı bozukluğu
azı çocuklarda zeka
düzeyinin normalin
üstünde olduğu halde,
öğrenme ve algılamada
bozukluklar görülebilir. Bu
sorunlar doğuştan itibaren
ortaya çıkarak hayat boyu da
devam edebilirler. Algılama
sorunu, dil gelişimi, konuşma,
okuma-yazma ve matematik
becerilerini etkileyen bir
sorundur. Dolayısıyla da
kişinin eğitim hayatını,
mesleğini, günlük faaliyetlerini
olumsuz etkileyebilir.

B

Bür çocuğun zekası normal
yada normal üstü olmasına
rağmen, dinleme, düşünme,
anlama, kendini ifade etme,
okuma yazma ve matematik
becerilerinde yaşıtlarına ve
zekasına oranla düşük başarı
göstermesi, çocukta algı
bozukluğu ve özel öğrenme
güçlüğünün olduğunu
göstermektedir. Bu durum,
toplumda % 1-15 arasında
değişmektedir. Özel öğrenme
güçlüğü olan çocukların anne
babalarında da benzer sorunlar
olma ihtimali normalden 5-15
kat daha fazladır. Erkek
çocuklarda ve sol eli baskın
olanlarda, bu duruma daha sık
rastlanmaktadır. Bu sorun
bazen hiperaktivite ile beraber
de görülebilir.
Algı ve özel öğrenme
sorunu, çocukta okul öncesi
dönemde, dil gelişiminde,
konuşma bozukluğu, motor
gelişiminde yetersizlik (yani
kendi özel işlerinde
zorlanmalar, sakarlıklar, çizim
becerilerinde zorlanmalar gibi),
bazı kavramları öğrenmede
güçlükler (sayıları, alfabeyi,
saati, haftanın günlerini
öğrenememe gibi), olarak
ortaya çıkmaktadır.
Okul döneminde de çocuğun
okuldaki başarısı, kendi
zekasına göre ve yaşıtlarına
oranla düşüktür. Okumada da,
okuma hızı ve niteliği açısından
yaşıtlarından daha geridir. Bazı
harflerin seslerini öğrenemez,
harfin şekli ile sesini
birleştiremez. Yaşıtlarına göre,
yazısı okunaksız ve çirkindir.

Sınıf düzeyine göre yazı
yazması yavaştır. Yazı yazarken
de bazı harfleri karıştırır.
Mesela: b-d, m-n gibi. Heceleri
atlar, yada harf, hece ekler.
Sınıf düzeyine göre imla ve
noktalama hataları yapar.
Küçük büyük harf, noktalama,
hece bölme hataları yapar. Yazı
yazarken kelimeler arasında
boşluk bırakmaz, yada bir
kelimeyi iki-üç parçaya bölerek
yazar. Odası, çantası, kitap ve
defterleri, giysileri dağınıktır.
Defter ve kitaplarını kötü
kullanır. Yazı yazarken gereksiz
satırlar atlar, yada aralarda boş
sayfalar bırakır. Gün, yıl, ay,
mevsim kavramlarını karıştırır.
Saati öğrenmekte zorlanır.
Sözel ifade zorluğu vardır.
Duygu ve düşüncelerini
anlatmakta zorlanır.
Konuşurken düzgün cümleler
kuramaz, heyecanlanır ve
takılır.
Algı sorunu ve öğrenme
güçlüğü olarak
tanımlayabileceğimiz bu
durumun tedavisinde, problem
olan alana yönelik eğitim
desteği verilmesi gerekir.
Çocuğun zorluğu hangi alanda
ise mesela okuma yazma,
konuşma zorluğu, uyum
zorluğu, algılama sorunu gibi,
bu alanda eğitimi
desteklenmelidir. Ayrıca
çocuğun ailesinin tutumları da
incelenerek, bir uzman
yardımıyla çocuğa
yaklaşılmalıdır.
Aile ve çocuk yakından takip
edilerek, çocuğun zayıf olduğu
alanların desteklenmesi ve
ailenin yanlış tutumlarının
değiştirilmesi için uzmanın
desteği çok önemlidir. Bunun
yanısıra, çocuğun özgüveni
açısından, diğer yeteneklerini
geliştirebilmesine yardımcı
olunmalıdır. Sporda başarılıysa
spora, müzikte başarılıysa
müziğe yönlendirilmesi gibi
durumlar çocuğun özgüveninin
gelişmesine destek
sağlayacaktır.
Çocuklarınızla mutlu,
sorunsuz bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle...
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Encümenlerin görev
ve yetkileri hakkında
kamuoyunu bilgilendirme
BATI Trakya’daki “Azınlık Okulları Encümenler
Birliği” basına yaptığı açıklama ile encümenlerin
görev ve yetkileri hakkında kamuoyunu
bilgilendirerek konuya dikkat çekti.
Encümenler Birliği tarafından yapılan açıklama
şöyle:
AZINLIK OKULLARI ENCÜMENLER
BİRLİĞİ DERNEĞİ
ENCÜMEN HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Bilindiği gibi Batı Trakya’da yaşayan Müslüman
Türk azınlığın eğitimi, uluslararası anlaşmalar ve
özellikle de, Yunanistan ile Türkiye arasında
imzalanan ikili antlaşmalarla garanti altına alınmıştır.
Bu antlaşmaların başında 1923 yılında İsviçre’nin
Lozan kentinde imzalanan “Lozan Antlaşması” ile 20
Nisan 1951 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşması
(2000 yılına kadar yürürlükte iken Şubat 2000
tarihinde imzalanarak 19 Temmuz 2001 tarihinde
yürürlüğe girmiş olan Kültürel İşbirliği Anlaşması
günümüzde bu anlaşmanın yerini almıştır) ve 1952
yılında gerçekleştirilen azınlık okullarında
görevlendirilecek kontenjan öğretmenlerine dair Nota
Teatisi, bir diğeri de 1968 yılında imzalanan Kültür
Protokolü, Batı Trakya Türkleri eğitiminin temel
dayanaklarını oluşturmaktadır. Kültür Protokolleri
okullardaki kitap ve ders araç gereçlerinin Türkiye’den
tedarik edileceği konularına temas etmektedir, ayrıca
azınlık dilinin özgürce okullarda kullanılmasını teyit
etmektedir.
Azınlık okulları Encümen Heyetleri’nin seçimle
işbaşına geldiği, görev ve yetkileri 1954 yılında
yayınlanmış olan 3065/9-10-1954 sayılı Kral
Kararnamesi’nin 5. maddesinde bize anlatılmış,
694/1977 sayılı yasanın 6. maddesinde tekrar edilmiş
ve devam eden süreç içinde Encümen Heyetleri’nin
bazı yetkileri kısıtlanmış olsa da, hala Ecümen
Heyetleri azınlık okullarının en önemli unsurlarıdır.
En son yürürlükte olan Eğitim ve Din işleri
Bakanlığı’nın 62092/2002 sayılı kararında
encümenlerin görev ve yetkileri sayılmıştır. Bu kararı
dikkatle okuduğumuz zaman azınlık akullarındaki
Encümen Heyetleri’nin önemini anlayacağız. Okulun
yaşaması ve sağlıklı bir şekilde eğitimin devam
edebilmesi için nasıl bir öneme sahip olduğunu
göreceğiz.
A. Trakya’daki Azınlık Okullarındaki Encümen
Heyeti’nin görev ve sorumlulukları aşağıdakiler
olarak belirlenmiştir :
- Okul kasasındaki zorunlu bağışların ve her türlü
gelirin tahsilatına özen gösterir.
- Okulun çalışma giderlerinin karşılanması için
ekonomik araçları tahsis eder.
- Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ile ve Trakya
Azınlık İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitim
Koordinatörü’nün devletlerarası karşılıklılık esasına
dayanarak verilen onayından sonra, eğer aynı hak
Türkiye’deki soydaş azınlık okullarında da varsa,
okulun taşınmaz mallarını ve malzemelerini satabilir.
Encümen Heyeti, satıştan elde edilen parayı, her
zaman devletlerarası karşılıklılık esası Türkiye’deki
soydaş okullarında da geçirli olduğunda, aynı
belediyenin veya nahiyenin veya bölgenin diğer
okullarına tahsis edebilir.
- Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle ve Trakya
Azınlık İlk ve Orta Dereceli Okullar Koordinatörü’nün,
devletlerarası karşılıklılık esasına dayanarak verilen
onayından sonra , eğer aynı hak Türkiye’deki soydaş
azınlık okullarında da varsa, okulun taşınmaz
mallarım kiraya verebilir. Azınlık Okulu taşınmaz malı
kiralaması açık artırma sonucunda ve geçerli
hükümlere göre yapılır.
- Sözleşmeli öğretmenlere maaşlarını ve İKA’ya
işveren katkılarını öder.
- Devlet kasasından para alınmasını kararlaştırır.
- İlgili Azınlık Okulları İlköğretim Müdürü’ne devlet
yardımından alınan paraların yönetimi hakkında

hesap verir.
- Okul kasasını yönetir.
- Yeni Encümen Heyeti’ne yönetim hakkında hesap
verir ve veliler toplantısı huzurunda da açıklama
yapar.
- Kasa defteri, taşınmaz mal defteri, demirbaş (araç
gereç, masa, sandalye, yazı tahtası ve dahi okulun var
olan bütün eşyaları) defteri, karar işlem defteri ve
protokol defteri tutar ve okulun mührünü kullanır.
- Özel bir durumda eğer bir vakıf okulda oluşursa
ve bu vakfın malları var ise Okul Encümen Heyeti
694/1977 kanunu ve bakan kararı ile kendisine verilen
görevleri ve yükümlülüklerini korur, ama diğer vakıf
mallarının kullanımına karışmaz, onlardan sorumlu
yerel vakıf idare heyetidir. Bu durumda Okul Encümen
Heyeti, 986/2002 ve 694/1977 sayılı kanunlar ve ilgili
bakanlık kararlarına göre her yıl vakıf mallarından
alınan paraların yönetimi hakkında Vakıf İdare
Yönetimi’ne hesap vermek zorundadır.
B. Özel olarak Encümen Heyeti Başkanı’nın,
sekreterinin ve kasadarının görev ve sorumlulukları
şunlardır.
a. Başkan:
1-Azınlık Okulları İlköğretim Müdürü ile
yazışmaları yapar ve Encümen Heyeti toplantılarını
yönetir.
2- Okul Encümen Heyeti üyelerini olağan ve
olağanüstü toplantılara davet eder.
3- Çift nüshalı gelir veya gider fişlerini kasadar ile
birlikte imzalar.
4- Genel Sekreter ile birlikte toplantı tutanaklarını
imzalar.
b- Sekreter:
1- Yazışma protokolü tutar.
2- Okul Encümen Heyeti’nin tutanaklarını düzenler
ve imzalar.
3- Başkan ile birlikte tutanakları imzalar .
4- Muhasebe defterinin düzgün tutulması için
kasadara yardım eder.
c- Kasadar :
1-Çift nüshalı fişleri başkan ile birlikte imzalar
2-Muhasebe defterini tutar.
3-Ödeme emirlerini öder.
4-Azınlık Okulları İlköğretim Müdürü tarafından
çift nüshalı fiş defterinin onaylanmasını sağlar .
5- Okul Encümen Heyeti adına gelen paraları
bankaya yatırır, yalnız acil ihtiyaçlar için 200 euro
kasada tutabilir.
C.
1.- Okul Encümen Heyeti yılda iki defa olağan
toplantı gerçekleştirir ve başkanın daveti üzerine
istediği zaman olağanüstü toplanır. İki defa toplantıya
gelmeyen Okul Encümen Heyeti üyesi istifa etmiş
kabul edilir.
2- Okul Encümen Heyeti’nin tümü, kanunen suç
teşkil eden her idari düzensizlikte aynı şekilde
sorumludurlar.
İşte bunun için okullarımızın olağan işleyişini
sağlamak için çocuklarımızın eğitimine katkıda
bulunmak için, azınlık eğitimine sahip çıkmak için,
okullarımıza sahip çıkmak için encümenlik kurumuna
gereken önemi gösterelim. Zamanı geldiği zaman
mutlaka okullarımızda seçim yapalım ve bu iş için ehil
kişileri encümen seçelim.
Seçilmiş olan Encümen Heyetleri AZINLIK
OKULLAR ENCÜMENLER BİRLİĞİ DERNEĞİ’NİN
doğal üyesidir. Yapılan tüm faaliyetlere katılma, genel
murulunda seçme ve seçilme hakları vardır.
Tüm velilere önemle arz ediyoruz.
AZINLIK OKULLARI ENCÜMENLER
BİRLİĞİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Adına
Başkan Av. Ercan AMET
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Türkiye Milli Takımı 4 basamak yükseldi
FIFA dünya sıralamasında
Türkiye, 4 basamak yükselerek,
22. sırada yer aldı. Brezilya 7 yıl
aradan sonra tekrar listenin ilk
sırasına yerleşti.
Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliği (FIFA)
dünya sıralamasında Türkiye
Milli Takımı 4 sıra çıkarak, 22.
oldu.
FIFA'nın internet sitesinden
açıklanan son dünya
sıralamasına göre, geçen ay 26.
sırada yer alan Türkiye, 4
basamak yükseldi.
Güney Amerika ekibi Brezilya
ise Arjantin'i geride bırakarak, 7
yıl aradan sonra tekrar ilk
sırada yer aldı.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA
Dünya Kupası Elemeleri I
Grubu'ndaki rakiplerinden
Hırvatistan 18, İzlanda 21,
Ukrayna 37, Finlandiya 97,
Kosova ise 170. sırada
kendilerine yer buldu.
Makedonya, 33 basamak birden
atlayarak 130. sıraya yerleşti ve

UEFA’da görev
dağılımı yapıldı

ayın en fazla yükselen takımı
oldu.
Bir sonraki FIFA dünya
sıralaması, 4 Mayıs'ta
açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren

ülkeler ve aldıkları puanlar
şöyle:
1 Brezilya 1661
2 Arjantin 1603
3 Almanya 1464
4 Şili 1403

5 Kolombiya 1312
6 Fransa 1294
7 Belçika 1281
8 Portekiz 1259
9 İsviçre 1212
10 İspanya 1204

"100’ler kulübü"nün son üyesi Neymar
BARCELONA formasıyla resmi maçlarda
100 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu Neymar,
Avrupa’nın 5 büyük liginde (Almanya, Fransa,
İngiltere, İspanya, İtalya) şu an oynadıkları
takımlarda adlarını 100’ler kulübüne yazdıran
futbolcular arasına girdi.
Granada’ya karşı 4-1 kazanılan mücadelede
rakip fileleri havalandıran Neymar,
Barcelona’da çıktığı 177. resmi maçında 100.
kez gol sevinci yaşadı. Neymar, yakın
zamanda 100’ler kulübüne giren takım
arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madridli
Fernando Torres, Arsenallı Theo Walcott ve
Bayern Münihli Robert Lewandowski’nin
ardından bunu başaran son isim oldu.
Almanya’nın "Transfermarkt" internet
sitesine göre bu 4 futbolcunun yanı sıra şu an
görev aldıkları takımlarda 17 isim daha 100
gole ulaşmayı başardı. Real Madrid’de
Cristiano
Ronaldo,

Karim Benzema, Barcelona’da Lionel Messi,
Athletic Bilbao’da Aritz Aduriz, Paris SaintGermain’de (PSG) Edinson Cavani, Olympique
Lyon’da Alexandre Lacazette, Bayern Münih’te
Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben,
Borussia Dortmund’da Pierre-Emerick
Aubameyang, Schalke 04’te Klass-Jan
Huntelaar, Eintracht Frankfurt’ta Alexander
Meier, Bayer Leverkusen’de Stefan Kiessling,
Manchester City’de Sergio Agüero, Manchester
United’da Wayne Rooney, Roma’da Francesco
Totti ve Chievo’da Sergio Pelissier, mevcut
takımlarında 100 gol barajını yakaladı.
Bu sene 4 oyuncu daha 100’e ulaştı
Futbol dünyasında bu yıl 100’ler kulübüne,
Neymar’ın yanı sıra 4 futbolcu daha girdi.
Luis Suarez, Athletic Bilbao ile 11 Ocak’ta
oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu
rövanşında attığı golle, Barcelona’da çıktığı
120. resmi maçında 100. golünü kaydetti.
Suarez ayrıca, Katalan ekibinde 1940’lı
yıllarda İspanyol Mariano Martin ve 1950’li
senelerde Laszlo Kubala’nın ardından 100 gol
barajına en hızlı ulaşan 3. futbolcu oldu.
Martin’in 99 maçta 100 gol attığı Barcelona’da,
Kubala ise 103 karşılaşmada aynı rakama
erişti.
Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski,
Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga)
24. haftasında 11 Mart’ta karşılaştıkları
Eintracht Frankfurt önünde fileleri 2 kez
havalandırarak Bayern Münih’te 135. maçında
100 gol barajına ulaştı. Lewandowski, geçen
hafta Augsburg karşısında üç gol atıp "hattrick" yaparak Borussia Dortmund’daki gol
sayısını da (103) yakaladı.
İngiliz forvet Theo Walcott, Arsenal
formasıyla 100. golünü, 372. maçında attı.
Walcott, Federasyon Kupası 5. turunda Sutton
United karşısında 20 Şubat’ta oynanan maçta
attığı golle 100’ler kulübüne girdi.
Fernando Torres, Leganes ile 4 Şubat’ta
oynadıkları ve Atletico Madrid formasıyla
çıktığı 295. maçında 100. golünü buldu.
Messi, 500. golün eşiğinde
Barcelona’da 100. golünü uzun süre önce
kaydeden Arjantinli yıldız Lionel Messi,
kulübünde 500 gole ulaşmaya hazırlanıyor.
Katalan ekibinde 573 maçta 497 golü
bulunan Messi, 3 kez daha rakip fileleri

havalandırması halinde resmi maçlardaki 500.
golünü kaydetmiş olacak.
Ronaldo, 400 gole yakın
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Real
Madrid formasıyla oynadığı 383 resmi maçta
390 golü bulunuyor.
Manchester United’ın ardından Real
Madrid’deki 100. gol sevincini de uzun zaman
önce yaşayan Ronaldo, 10 gol daha bulması
durumunda İspanyol ekibinde 400’ler
kulübüne girecek.
Resmi maçlarda 100’ler kulübünün diğer
üyeleri
Ronaldo’nun takım arkadaşı Karim
Benzema, 2009’dan bu yana forma giydiği
Real Madrid’de 100 golü geçen diğer bir isim
oldu.
Real Madrid’de 354 resmi maçta görev
yapan Benzema, 179 gole imza attı.
Uruguaylı forvet Edinson Cavani,
Napoli’nin ardından mevcut kulübü PSG’de de
100 golü geçmeyi başardı. Fransız ekibinde
188 maça çıkan Cavani, 121 gol buldu.
Arjantinli Sergio Agüero da Atletico
Madrid’den sonra Manchester City’de 100 gol
barajını aştı. Manchester ekibinde 244
karşılaşmada boy gösteren Agüero, 162 gol
kaydetti.
Bayern Münih’te Lewandowski’nin yanı
sıra 246 maçta 126 gol atan Robben, 386
karşılaşmada 160 gol bulan Müller ve 344
müsabakada 109 gol kaydeden Ribery, 100’ler
kulübünün üyeleri arasında yer aldı.
Manchester United’da 100’ler kulübünü
uzun süre önce aşan tecrübeli futbolcu Wayne
Rooney, 551 karşılaşmada 250 gole ulaştı.
Roma’nın emektar futbolcusu Francesco
Totti ise takımıyla 300 golü aşmayı başardı.
Başkent temsilcisinde 776 maça çıkan Totti,
306 defa gol sevinci yaşadı.
Giroud, 100’ler kulübüne girmeye
hazırlanıyor
Arsenal’ın Fransız forveti Olivier Giroud,
takımında 100’ler kulübünün son üyesi
olmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibinde çıktığı 216 maçta 94 gol
atma başarısı gösteren Giroud’nun 100’ler
kulübüne dahil olabilmesi için 6 gol daha
kaydetmesi gerekiyor.

41. UEFA Kongresi’nde
seçilen yeni yönetim
kurulunda görev dağılımı
yapıldı.
UEFA’dan yapılan
açıklamada, Finlandiya’nın
başkenti Helsinki’de
gerçekleştirilen ve Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) 1.
Başkan Vekili Servet
Yardımcı’nın da yer aldığı
yönetim kurulunda görev
dağılımının
gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamaya göre UEFA
Yönetim Kurulunda görev
dağılımı şu şekilde oluştu:
Birinci asbaşkan: Karl-Erik
Nilsson (İsveç)
Asbaşkanlar: Fernando
Gomes (Portekiz), Reinhard
Grindel (Almanya), Grigoriy
Surkis (Ukrayna) ve Angel
Maria Villar Llona (İspanya)
UEFA Mali İşler Sorumlusu:
David Gill (İngiltere)

Avrupa’da büyük
liglerin golcüleri
yabancı
Avrupa’nın 5 büyük futbol
ülkesi kabul edilen Almanya
(Bundesliga), Fransa (Ligue
1), İngiltere (Premier Lig),
İspanya (La Liga) ve
İtalya’da (Serie A), gol
krallığı yarışının zirvesinde
yabancı futbolcular
bulunuyor.
Fransa’da Uruguaylı Edinson
Cavani, İspanya’da Arjantinli
Lionel Messi, Almanya’da
Gabonlu Pierre-Emerick
Aubameyang, İngiltere’de
Belçikalı Romelu Lukaku gol
krallığında ilk sırada yer
alırken, İtalya’da Bosna
Hersekli Edin Dzeko zirveyi
İtalyan Andrea Belotti ile
paylaşıyor.
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“Kapıda vize” Yunan
turizmcinin umudu
• Midilli Odası Başkanı Mirsinias:
“Yerel ekonomi için katkısı çok
önemli, sezon içinde yükselişe
destek veriyor.”
• Midilli Adası Otelciler Birliği
Başkanı Antoniu: “Bu, yaşadığımız
malum ekonomi ve sığınmacı
sorunlarından sonra yerel
piyasaya nefes vermek değil, can
vermektir.”
• Sakız Adası Otelciler Birliği
Başkanı Mitsezis: “İyimseriz ve
Türk ziyaretçilerimiz için her türlü
kolaylığı sağlamaya hazırız.”
YUNAN adalarına girişte
“kapıda vize” uygulamasının
devreye girmesiyle, Yunan
turizmciler yeni sezonda Türk
turistlerden umutlu.
Adalardaki turizm yetkilileri,
Türk ziyaretçilerin turizmin
yüksek payı olan ada
ekonomilerine önemli katkıda
bulunduğunu vurguladı.
Midilli Odası Başkanı
Vangelis Mirsinias, vize
uygulamasının 2017’de
yenilenmesinin olumlu bir karar
olduğunu belirterek, “Yerel

ekonomi için katkısı çok
önemli, sezon içinde yükselişe
destek veriyor. Ayrıca, Türk
turistler son dakikada
istedikleri zaman adayı ziyaret
edebiliyor. Yunan
konsolosluklara uzakta
yaşayan Türk vatandaşları için
de çok iyi.” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl adayı 40 binin
üzerinde Türk turistin ziyaret
ettiği bilgisini paylaşan
Mirsinias, “Bu sene ne olur
tahmin etmek güç, çünkü Türk
ziyaretçiler de Yunanlılar gibi

birkaç gün önceden nereye
gideceklerine karar veriyor, ama
bu sayının daha da
yükseleceğini tahmin ediyoruz.
Adanın kuzeyindeki Petra
bölgesinde yeni bir Schengen
girişi açıldı. İki yeni hat bu
yıl Türkiye’yi Petra Limanı’na
bağlayacak. Daha çok kapı,
daha çok turist getirir diye
umuyoruz.” diye konuştu.
Mirsinias ayrıca, son 5 yılda
adaya gelen turistlerin yüzde
25’inden fazlasının Türk
ziyaretçilerden
oluştuğunu söyledi.

“10 MİLYON
EUROLUK GELİR”
Midilli Adası Otelciler Birliği
Başkanı Periklis Antoniu geçen
yıl 2015’e göre düşüş
yaşadıklarına işaret ederek,
“2015’te 50 binin üzerinde Türk
turist geldi. Geçen yıl bu sayı
vize uygulamasının iki buçuk ay
gecikmesi ve teknik sorunlar
sebebiyle 40 bine düştü. Bu yıl
ise çok iyimseriz. 2015’teki sayıyı
aşacağımıza inanıyoruz. Yeter ki
bahsettiğim sorunlar
yaşanmasın.” diye konuştu.
Vize programının ada için
çok önemli olduğuna dikkati
çeken Antoniu, “Kaba bir
hesapla kişi başı ortalama otel,
yemek ve eğlence için 200 euro
dersek, 50 bin turistle
çarptığınızda bu 10 milyon euro
eder. Alışveriş de bunun cabası.
Bu, yaşadığımız malum
ekonomi ve
sığınmacı sorunlarından sonra
yerel piyasaya nefes vermek
değil, can vermektir.”
ifadelerini kullandı.
Antoniu ayrıca, geçen yıl
yaşanan sorunlardan sonra bu
yıl “kapıda vize” uygulamasının
uzatılmasını ve
konsolosluklarda turizm sezonu
için eleman takviyesi

yapılmasını talep ettiklerini
kaydetti.

“TÜRK TURİSTLERİN
İLK TERCİHİ”
Sakız Adası Otelciler Birliği
Başkanı Yorgo Mitsezis, adanın
Türk turistlerin ilk tercihi
olduğunu belirterek, yıllık
yüzde 16’lık düşüşe rağmen
geçen yıl 70 bin Türk
ziyaretçinin adaya
geldiğini belirtti.
Sığınmacı krizinden dolayı
büyük darbe alan ada
ekonomisine, vize
uygulamasıyla büyük katkı
sağlanacağını vurgulayan
Mitsezis, “Biz, Türk turist
sayısının en az geçen seneki
kadar olmasını ümit ediyoruz.
İyimseriz ve Türk
ziyaretçilerimiz için her türlü
kolaylığı sağlamaya hazırız.”
diye konuştu.
Midilli, Sakız, Rodos,
İstanköy, Sömbeki, Sisam ve
Meis adaları için 2012 yılından
bu yana turizm sezonunda
geçerli olan uygulamayla Türk
turistlerin adalara
seyahatlerinde limanda vize
verilerek önemli bir kolaylık
sağlanıyor. 1 Nisan’da başlayan
uygulama, bu yıl ise 30 Eylül’e
kadar sürecek.

