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9 bin civarında üyesi olan Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi’nde beş
yıl boyunca görev yapacak yönetim, 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak
Cami inşaatı ve
seçimlerle belirlenecek. Rodop ve Meriç illerindeki tütün üreticileri 11
onarımı için
sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 08:00’de başlayacak.
YUNANİSTAN genelindeki 17 bin tütün
üreticisinin yaklaşık 7 bini Rodop ve
Meriç illerinde bulunuyor. Merkezi
Gümülcine’de bulunan Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi, Yunanistan
genelinde faaliyette olan en büyük tütün
üreticisi kooperatifi özelliğini taşıyor.
Kooperatifin üye sayısı 9 bin civarında.
Ancak bunların bir kısmı tütün üretimi
yapmıyor. 9 bin civarındaki üyeden
6.500 – 6.800’ü tütün üretimine devam
ediyor. İki ilde üretilen ve tütün
şirketlerine teslim edilen tütün miktarı
ise 6 bin ton civarında. 29 Nisan
Cumartesi günü gerçekleştirilecek
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
için üç başkan adayı yarışacak. Mevcut
başkan Hüseyin Esat’ın yanı sıra
Domruköy’den Sinan Ahmet ve
Dolapçılar köyünden Mesut Ahmet
başkanlık için adaylıklarını açıkladılar.
»6, 7

İTB’de
yeni
dönem

SÖPA dernekleri iki dilli
azınlık anaokulları istedi
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği ile
Rodop – Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, Eğitim Bakanı
Gavroglu’na mektup göndererek iki
dilli azınlık anaokulları açılmasını
talep etti. Azınlık ilkokullarındaki
eğitimin Türkçe ve Yunanca olduğu
hatırlatıldı; bu nedenle, zorunlu
eğitime dahil olan anaokulu
eğitiminin de azınlık çocukları için iki
dilli olması gerektiği vurgulandı.
» 16

İSKEÇE Türk Birliği’nin
(İTB) yıllık olağan genel kurulu
9 Nisan Pazar günü yapıldı.
İTB lokalinde gerçekleşen
kongreye üyeler yoğun ilgi
gösterdi. Genel kurulda,
birliğin yeni yönetim ve
denetim kurulu da belirlendi.
İTB’nin yeni başkanı gazeteci
Ozan Ahmetoğlu oldu.
»2

dünya
Koalisyon bekleyen
Avrupa ülkeleri
19’da hükümetsiz kaldı

bilim

11’de

ekonomi
İnvidyo bebek
monitörünü
inceleyelim

20’de

spor
Yunanistan’da
14 havalimanı
özelleştirildi

Panathinaikos
Fenerbahçe
23’te maçında bilet krizi!

yeni düzenleme
Avgi gazetesinin haberine göre,
azınlığa ait ibadet yerlerinin onarım
ve inşaat izinleri Eğitim Bakanlığı’nın
genelgesine dayanarak daha basit
hale getiriliyor. »8

ABD raporuna
karşı
ABTTF’den
paralel rapor
ABTTF,ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
2016 Yunanistan İnsan Hakları
Raporu’ndaki Batı Trakya Türkleri ile
ilgili konulara yorum ve cevap
niteliğinde bir rapor hazırladı. » 15

İskeçeli iş
adamlarından
İTO’ya ziyaret
İSKEÇE Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
bir heyet, İzmir Ticaret Odası’nı
ziyaret etti. Heyet, odadaki
toplantının ardından İzmirli firmalar
ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. »5
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İskeçe Türk Birliği’nde yeni dönem
İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB) yıllık
olağan genel kurulu 9 Nisan Pazar günü
yapıldı. İskeçe Türk Birliği lokalinde
gerçekleşen kongreye üyeler yoğun ilgi
gösterdi. Genel kurulda, birliğin yeni
yönetim ve denetim kurulu da belirlendi.
Kongre başkanlığına emekli öğretmen
Rasim Hint seçildi. Yazmanlığa ise Bahri
Belço ile Gülser Homko getirildi. Genel
kurulda toplam 351 oy kullanıldı.
İTB kongresi vefat eden eski başkanlar
ve birlik yöneticileriyle, azınlığın hak
arama mücadelesinde katkısı olanların
anısına bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı.

AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
selamlama konuşmasında son dönemde
yaşanan olaylara değindi. İskeçe Türk
Birliği’nin azınlık açısından önemini dile
getiren Ahmet Mete, “Taa Mehmet
Hilmi’den bugüne kadar bu kurumda
emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Ben tüm bu kişilere teşekkür ediyorum.”
dedi. Mete, “Farklı insanlar da olsak,
farklı düşünsek de, farklı yaşasak da,
azınlık davasında, Batı Trakya davasında
ayrımız gayrımız olamaz. Bu davada her
zaman birlikte olmak durumundayız.
Azınlık kurumlarımız hak arama
mücadelesinde ortak çalışmak ve ortak
hareket etmek zorundadır. Dava
değişmez. Ne müftüye göre, ne vekiler
göre, ne başkana göre değişmez. Bizim
davamız da Batı Trakya’da Müslüman ve
Türk olarak yaşamak ve haklarımıza
sahip olarak yaşamaktır.” ifadelerine yer
verdi.
Son günlerde yaşanan olaylara da
değinen müftü Mete şöyle konuştu:
“Bakın müftüye saldırıyorlar, camiye,
imama, Türk Birliği’ne saldırıyorlar,
partimize saldırıyorlar, kurumlarımıza,
yerel yöneticilerimize ve genel anlamda
temsilcilerimize bir saldırı var. Her gün
medyada yeni bir şeyler okuyoruz. İşte
tüm bu olaylar gösteriyor ki; ayrımız
gayrımız yok, olmamalı. Biz azınlık
olarak hakkımızın dışında bir şey
istemiyoruz. Bu kuruma ve Batı Trakya
Müslüman Türk toplumuna en ufak bir
katkısı olan herkese teşekkür ediyor,
başarılar diliyorum.”

ifadelerini kullandı.
Cemil Kabza, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra İskeçe Türk Birliği’ni
desteklemeye ve derneğin yanında
olmaya devam edeceklerini söyledi ve
bundan sonra görev üstlenecek
yöneticilere başarılar diledi.

AHMET KARA
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Başkan Vekili Ahmet Kara da son iki yıl
içinde azınlığın zor bir dönemden
geçtiğini söyledi. “Azınlık aleyhine nasıl
oyunlar oynandığını özellikle son
haftalarda yaşanan olaylardan
görebilirsiniz” diyen Ahmet Kara,
“Bunun karşılığı olarak bizler bir ve
beraber olmak zorundayız. Bu
entrikalara ve bu Bizans oyunlarına
ancak bu şekilde cevap verebiliriz. Eğer
farklı düşüncelere girersek, bize bu
oyunları oynayanlara daha da yardımcı
oluruz. Dolayısıyla derneklerimize,
kuruluşlarımıza sahip çıkmamız gerekir.
Bu azınlık Lozan Antlaşması’ndan bu
yana devletine ihanet etmedi, bundan
sonra da etmeyecek. Ama biz
haklarımızla, kimliğimizle, benliğimizle
yaşamak istiyoruz. ‘Bizim kimliğimize,
kültürümüze karışmayın’ diyoruz. Bize
karşı yapılanlara biz birlik ve beraberlik
içinde hareket edersek, bu insanlar da
bir noktadan sonra pes edecektir.”
ifadelerini kullandı.
Kara, Yunanistan’ın İskeçe Türk
Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nden verilen kararı
uygulamadığını belirterek, bu konuda
verilen taahütlerin yerine getirilmediğini
söyledi.

SİBEL OSMANOĞLU
Batı Trakya Türk Kadın Platformu
Sözcüsü Sibel Osmanoğlu yaptığı kısa
konuşmada, azınlık kadınlarının
toplumun her alanında daha aktif rol
almasının şart olduğunu belirterek,
“Ben, daha bir çok arkadaşım gibi bu
kurumda büyüdük, yetiştik. Bu kurumun
güzelliğini ve önemini yaşadık.
Kadınlarımızın tüm toplumda olduğu
gibi İskeçe Türk Birliği’nde de aktif
olması gerektiğini düşünüyorum. Göreve
gelecek yeni yönetime görevlerinde
başarılar diliyorum.” dedi.

CEMİL KABZA

AHMET KURT

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza , “90 yıl önce yakılan bu meşale
hala bugün yanmaya devam ediyor”
diyerek konuşmasına başladı. İskeçe
Türk Birliği’ne herkesin isteyerek ve
severek geldiğini belirten Belediye
Başkanı, “Burası bir gönüllüler
topluluğudur. Buraya hiç kimse kimseyi
zorla üye yapmıyor. 90 yıl önce kurulan
İskeçe Türk Birliği, bugün 90 yıl sonra
hala dimdik ayakta. Ve bu uğurda
heyecanla çarpan yürekler olduğu sürece
de ayakta olmaya ve bu meşale yanmaya
devam edecek. Her ne kadar bu
kuruluşumuzun ismi kağıt üzerinde
silinmek istense de, kalbimizden hiç bir
zaman silinmedi. Her zaman yaşadı.
İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın milli
davasında önemli ve öncü rol üstenmiş
bir kuruluştur. Önemlidir ve değerlidir”

Kongre geçmiş dönem İTB Başkanı
Ahmet Kurt’un faaliyet raporunu
okumasıyla devam etti. Başkan Kurt, bir
yıl boyunca yapılan faaliyetleri özetledi
ve yapılan çalışmalara ayrıntılı bir
şekilde faaliyet raporunda yer
verdiklerini söyledi.
İskeçe Türk Birliği Denetim Kurulu
raporunu ise genel kurula Gökmen
Sabrioğlu sundu.
İTB yıllık olağan genel kurulu eleştiri
ve öneriler bölümüyle devam etti. Bu
bölümde söz alan kongre üyeleri, görüş
ve önerilerini dile getirdiler. Daha sonra
geçmiş dönem yönetim kurulu
oybirliğiyle ibra edildi.

351 ÜYE OY KULLANDI
İskeçe Türk Birliği genel kurulu yeni
yönetim ve denetim kurulu seçimleriyle
devam etti. Kongrede 351 oy kullanıldı.

İskeçe Türk Birliği yönetim ve denetim
kuruluna aday olanlar ve aldıkları oylar
şöyle:
YÖNETİM KURULU
1Ozan AHMETOĞLU – 290 oy
2İsmet TÜCCAR – 223 oy
3Gülsüm ZEYBEK – 171 oy
4Ali SALİHOĞLU – 163 oy
5Elçin HACIİBRAM – 158 oy
6Seval OSMANOĞLU – 151 oy
7Kadri ABDÜLHALİM – 126 oy
DENETİM KURULU
1Rıdvan TOPÇU – 255 oy
2Hanife HÜSEYİN – 196 oy
3Zeynur BARGAN – 148 oy

GÖREV DAĞILIMI
İTB’de yapılan olağan genel kurulda

yönetime seçilenler arasında görev
dağılımı 10 Nisan Pazartesi günü yapıldı.
İTB’nin yeni başkanı gazeteci Ozan
Ahmetoğlu oldu.
İskeçe Türk Birliği’nin yeni yönetim ve
denetim kurulu şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Ozan Ahmetoğlu
Asbaşkan: İsmet Tüccar
Genel Sekreter: Elçin Hacıibram
Kasadar: Gülsüm Zeybek
Üye: Ali Salihoğlu
Üye: Seval Osmanoğlu
Üye: Kadri Abdülhalim
DENETİM KURULU
Başkan: Rıdvan Topçu
Üye: Hanife Hüseyin
Üye: Zeynur Bargan
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Balkan Medya
Grubu buluşması
İstanbul’da
gerçekleşti

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) ve Tek Rumeli TV’nin
organizasyonunda, TİKA’nın katkıları ile on
Balkan ülkesinden gelen 25 televizyon kanalı
yöneticisinin katılımı ile Balkan Medya Grubun
2. toplantısı İstanbul’da yapıldı.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin’in
açılış konuşması ile başlayan toplantıya AK
Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, CHP
İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Avcılar
Belediye Başkanı Dr. H. Handan Toprak Benli,
Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Zerrin Abaz, Tek Rumeli TV sahibi Atilla Baykal,
çok sayıda davetli ve 10 Balkan ülkesinden
gelen 25 TV sahibi ve yöneticisi katıldı.
Genel Başkan Necmettin Hüseyin yaptığı
açılış konuşmasında, “Geçen yıl birincisini
Bursa’da gerçekleştirdiğimiz Balkan
televizyonları zirvesi olarak adlandırılan Balkan
Media Grup buluşmasına hepiniz hoş geldiniz.
Demografik ve coğrafi yapısı itibari ile
Avrupa’nın en gözde bölgesi olan, fakat çok
kültürlü yapısının değerini ve önemini geç
idrak ettiğimiz Balkanlar’ın görünen yüzünü
yansıtan, ayna görevi gören temel erki
medyanın, geçmiş dönemlerde yeterince
işbirliği içinde hareket etmediğini görmekteyiz
diyerek bu işe hep birlikte soyunmuştuk. Hedef
olarak medya kuruluşları arası işbirliği ile hem
medya kuruluşları, hem ülkeleriniz hem de tüm
Balkan coğrafyası kazanmalıdır demiştik.
Birbirimizi daha iyi tanıyacağız,
farklılıklarımızla benzerliklerimizle tanışacağız
demiştik. Yaşadığımız Balkan coğrafyasının
önemini dışa yansıtacağız. Balkanlar’ın
değerine değer katmak için görsel medyaya
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Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

İki dillilik
atı Trakya’da Türk
azınlığının karşı karşıya
kaldığı sorunlar arasında
bir sıralama yapmam istense,
herhalde eğitim sorununu ilk
sorun olarak sayardım. Çünkü
bana göre toplumların
gelişimindeki en önemli
unsurlardan biri eğitimdir.
Eğitim seviyesi, bir toplumun
geleceğini belirler, kaderini tayin
eder.
Eğitim düzeyi yüksek
toplumlar çağdaş bir yaşam
ritmini yakalarken, eğitimsizlik
güdülmeyi de beraberinde getirir.
Batı Trakya’daki azınlık
eğitiminin bu kadar ön planda
olması ve bu kadar çok darbelere
maruz kalmasının temel sebebi
de budur aslında.
“Eğitimsiz bırak ve yönet”
şeklindeki eski ve çağdışı siyasi
anlayıştan kurtulamamanın
sonucunda, eğitim alanında
yapılması gereken reformlara
olanak verilmemektedir.
Geçenlerde, internette iki dilli
ortamlarda yetişen çocuklarla
ilgili bir yazı dikkatimi çekti.
Bilimsel nitelikteki bu yazıda iki
dillilik üzerine ilginç bilgiler yer
alıyordu.
Yazıda, iki dilliliğin gelişimiyle
ilgili yapılan çalışmalara atıfta
bulunuluyor, iki dilliliğin
gelişimindeki üç aşamaya
değiniliyordu.
Birinci aşama ki, yazıda bu “en
alt aşama” olarak tanımlanıyor;
çocuklar hem anadillerini, hem de
ikinci dili tam olarak bilmiyorlar.
Her iki dildeki yetersizlik ise
çocuklarda hem düşünme
yeteneğini, hem de zeka
gelişimini olumsuz etkiliyor.
İkinci aşamada (orta aşama),
çocuk her iki dili de iyi biliyor.
Ancak dillerden birinin anadili
gibi iyi bilinmesi, çocuğun
düşünme yeteneğini ve zekasının
gelişimini olumsuz yönde
etkilemiyor. Daha farklı bir
deyişle, nötr bir durum
sözkonusu.
Üçüncü aşamada ise (En üst
aşama), çocuk her iki dili de
anadili gibi çok iyi biliyor. Bu
durum çocuğun hem düşünme,
hem de zeka yeteneklerini

B

büyük iş düşmektedir demiştik. Tüm bu
hedefler etrafında Balkanlar’daki çok kültürlü
mozaiğin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve
tanıtımını yapmak sizlerin güç birliği ile çok
daha kolay olacağı kanaatiyle de çalışmaları
kalıcı bir zemine oturtmaya karar vermiştik.”
görüşlerine yer verdi.
Genel Başkan Hüseyin sözlerine şöyle devam
etti: “Çok iyi hatırlıyorum zihnime kazınmıştır,
geçen yıl sevgili dostum Atilla Baykal aynen şu
ifadeleri kullanmıştı açış konuşmasında:
‘Balkanlar’da bizler 500 yıl kardeşçe birlikte
yaşadık, fakat 1912 Balkan Savaşı’ndan sonra
bu coğrafyada birçok yeni devlet doğdu. Son
yüzyılda da nedense bu ülkeler arasında geriye
dönüp baktığımızda çok derin izler bırakan acı
savaşlar yaşandı. Bu savaşların tümünü keşke
hiç yaşamasaydık.’ Bu cümleler aslında her şeyi
özetliyordu; geçtiğimiz yüzyılın başındaki
Balkanlar’ın yeniden şekillenmesi sırasında
yaşanan çalkantıların dünya kamuoyunda
bıraktığı izlenim kaostur. Bu algıyı yıkacak tek
güç de aranızda geçen yıl kurulan işbirliğinin
güçlendirilmesidir.”
Etkinlikte, Tek Rumeli TV sahibi Atilla
Baykal, Makedonya Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Zerrin Abaz, Avcılar Belediye
Başkanı Dr. H. Handan Toprak Benli, CHP
İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge de
birer konuşma yaptı.
Devamında, katılımcı medya gruplarının
temsilcileri Balkan Medya Grup 2. buluşması
hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Etkinlik
çalışma gruplarının toplantıları ile tamamlandı.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

arttırıyor.
Batı Trakya Türk azınlığının iki
dilli anaokulu talebinin
temelinde, azınlık çocuklarının
her iki dili de iyi öğrenmeleri
isteği yatmaktadır. İlkokullarda,
Yunan dilinin geliştirilmesine
paralel olarak Türkçe’ye de aynı
özenin gösterilmesi isteği de
bundandır.
Bu taleplere olumlu yanıt
gelmemesi ise, ister istemez akla
olumsuz senaryoları
getirmektedir.
Çocukların nesneleri ve
olayları, ilk adlandırmaları,
tanımaları ve algılamaları
anadilinde gerçekleşmektedir.
Çocukların anadilini bilmesi,
onların algılama, muhakeme
etme, problem çözme gibi
zihinsel süreçlerinin
şekillenmesinde önemli rol
oynar.
Çocukların konuşma
yeteneğinin gelişmesinde de
anadilin önemi çok büyüktür.
Çocukların anadili gelişim
düzeyleri ise ikinci dilin
kazanımına da yardımcı
olmaktadır. Anadilinde zengin bir
kelime hazinesine sahip olarak
okula başlayan çocuklar, ikinci
dili daha kolay öğrenmektedir ve
buna bağlı olarak okuma yazma
becerilerini kazanmada da daha
başarılı olmaktadırlar.
İnsan üzerine yapılan
yatırımlar, bence en önemli
yatırımlardır. Sonucu görmek için
uzun bir bekleyişi de göze almak
gerekir.
Azınlık eğitimi alanında
ülkemiz yöneticileri bugüne
kadar sabırlı ve uzun soluklu
politikalar ürettiler ve bunları da
sürdürmeye devam ediyorlar.
Ancak bunlar “negatif”
politikalardır. Toplumu
eğitimsizliğe, başarısızlığa,
atalete iten politikalar.
21. yüzyılda, AB üyesi bir
ülkenin siyasi tercihlerini artık bu
yönde kullanmaması
gerekmektedir. AB içinde
“yönetilen” ülke konumundan
“yöneten” ülke konumuna ancak
ve ancak azınlık ve çoğunluk, tüm
vatandaşlarının ortak çabasıyla
varacaktır.

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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Hatimler başladı

SÜMBÜLMAHALLE’DE HATİM

KURCALI KÖYÜNDE HATİM
RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı
Kurcalı köyünde Kur’an kursunu başarıyla
tamamlayan çocuklar, 9 Nisan Pazar gecesi
hatim heyecanı yaşadı. Kur’an-ı Kerim’i hatim
eden 10 çocuk için hatim etkinliği yapıldı.
Hatim törenine Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu
memurlarından İsmail Dikme, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık
Sadık’ın yanı sıra kalabalık bir topluluk katıldı.

“HEPİMİZ BİR, BERABER VE
BİRLİK İÇİNDE OLALIM”
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
öğrencileri, velileri, hocaları ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’i
çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ahmet, “Son
yıllarda kriz dolayısıyla belediyeler, yöneticiler
ve hepimiz zor günler geçirmekteyiz. Fakat
şunu belirtmek isterim ki, maddi olarak zor
günler geçiriyoruz, fakat bunlar gelip geçicidir.
Rabbim bize manevi olarak zor günler
göstermesin. Maneviyatımızı, benliğimizi ve
kimliğimizi kaybettiğimiz zaman bunun geri
dönüşü olmayacaktır. Maddiyat mutlaka geri
döner. Bugün fakirsek, yarın zengin oluruz. O
yüzden hepimiz bir, beraber ve birlik içinde
olalım. Dayanışma içinde hareket edelim ve
kaybolmayalım.” diye konuştu.

“AZINLIĞIMIZ BÜYÜK
SIKINTI ÇEKMEKTEDİR”
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, “Gerçekten
ekonomik açıdan toplumumuz, azınlığımız
büyük sıkıntı çekmektedir. Yalnız ekonomik
olarak değil, son zamanlarda siyasi olarak da
epey bir baskı altındadır. Ben, bir azınlık
milletvekili olarak bunları takip ediyorum.
Sıkıntımız büyük. Ancak bizim aramızda birlik
ve beraberlik olduğu sürece; iftiralardan,
fesattan, ayrılıktan uzak durduğumuz sürece ki

yaşadığımız Yunanistan’da zaten yasalara
saygılıyız, bunun altında art niyet aramak,
belediye başkanlarımızı, müftülerimizi,
siyasetçilerimizi bir sürü algı operasyonuyla
yıldırmakla, haksız yere mahkemelerle bir çok
iddialarla zor duruma düşürme konusunda
toplumumuzun rahatsız olduğunu söylemek
istiyorum.” diye konuştu.

“DİL BİR MİLLETİN HAYATI
VE GELECEĞİ DEMEKTİR”
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
anneleri, babaları, çocukları ve hocalarını
tebrik ettiğini belirterek, “Benim hoşuma giden
şeyler var; İslam’ı hoş göstermek. Bir de halk
arasında, ‘İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır,
fikirleriyle uğurlanır’ denir. Bu akşam bu
yavruları bu kadar güzel giydiren anneleri ve
bunu düşünenleri gerçekten tebrik ediyorum.
Bunlar bizim yüz akımız. İnşallah bu
çocuklarımızın dışı gibi gönülleri de tertemiz ve
saf olur ve hayatları boyunca İslam’ı dürüst
olarak yaşarlar. Bu akşam bir yıllık emeğimizi
ve geleceğimizi burada gördük. Evvela güzel bir
şekil ve tertemiz çocuklar gördüm. Ardından
güzel, saf, duru, süt gibi beyaz akan dilleri var,
Türkçe’yi çok güzel konuşuyorlar. Çünkü dil bir
milletin hayatı ve geleceği demektir. Bunun için
de milletleri tarihten yok etmek istersen evvela
dillerini bozman gerekiyor. Eğer bir milletin
dilini bozarsan tarih sahnesinden çekilmesi an
meselesidir. Bu çocuklar inşallah bizlerin
bıraktığı emaneti kendilerinden sonraki
nesillere aktaracaklardır.” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra Kurcalı
Çocukları İlahi Korosu ilahiler seslendirdi.
Devamında da Kur’anı Kerim-i hatim eden 10
çocuk Kur’an’dan ayetler okudu.
Tören sonunda Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet ve Kozlukebir eski Belediye
Başkanı İbrahim Şerif tarafından çocuklara
çeşitli hediyeler verildi.

ELEMAN ARANIYOR
Selanik’teki bir inşaat şirketinde çalışacak, imar mevzuat
kanunlarını iyi bilen, iyi derecede Türkçe ve Yunanca bilen
mimar aranmaktadır. Bayan mimar ve İngilizce bilenler
tercih edilecektir. Maaş + sigorta verilecektir.
Bilgi için tel: 6945996055 , 6994542211.
E-mail: uzunxanthi@hotmail.com

İSKEÇE ilinde her yıl
gerçekleşen hatim törenleri, bu
yıl Mustafçova bölgesindeki
Sümbülmahalle köyünde 9 Nisan
Pazar günü yapılan etkinlikle
başladı.
Sümbülmahalle’de
gerçekleştirilen hatim merasimi
için bir gün öncesinden
kurbanlar kesildi. Kurban
duasına İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza katıldı.
9 Nisan Pazar günü
gerçekleşen hatim etkinliğine
havanın da güzel olması
nedeniyle civar köylerden ve
İskeçe’den yüzlerce soydaş
katıldı. Yılın ilk hatim etkinliğine
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,

Mustafçova Belediye Başkanı
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen
Ramadan Duban, İskeçe SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı, çok sayıda din
görevlisi ve diğer konuklar
katıldı. Bölge halkı da hatim
merasimine yoğun ilgi gösterdi.
Yapılan konuşmalarda
öğrencileri yetiştiren Kur’an
Kursu öğretmeni ile öğrenciler
tebrik edildi.
Ayrıca organizasyonun
eksiksiz bir şekilde yapılmasında
emeği geçen Sümbülmahalle
sakinlerine teşekkür edildi.
Etkinlik sonrasında
misariflere köylüler tarafından
geleneksel etli pilav ve ayran
ikram edildi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Çok şükür...
naokulu meselesi. Son yıllarda
azınlık sorunları sıralamasında
üst sıralarda yer alan bir konu.
2006 yılında zorunlı eğitim kapsamına
alındıktan sonra, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın gündeminde her geçen yıl
biraz daha üst sıralara tırmandı.
Bundan 4 – 5 yıl önce ise (devlet)
anaokuluna gitmeyen öğrencinin
ilkokula kaydının yapılmaması yönünde
alınan karardan sonra, Batı Trakya Türk
öğrencileri için devlet anaokuluna
gitmek pratik bir mecburiyet haline de
gelmiş oldu.

A

Gerçi, devlet Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı mensuplarına Türkçe –
Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulları açmak zorundadır. Bu
devletin anayasal zorunluluğudur. Zira,
azınlık eğitimi, uluslararası
anlaşmalardan doğan bir haktır. Bu hak
azınlığın hakkıdır ve yadsınamaz.
Yunanistan’ın bunu yerine getirmiyor
olması onun yükümlülükten kaçtığını
gösterir.

Anaokulu eğitimi zorunlu eğitim
kapsamına alındıktan sonra, azınlığın
neredeyse tüm seçilmişlerinin
imzasıyla Türkçe – Yunanca eğitim
verecek anaokulları istenmişti. Ama
birçok konuda olduğu gibi bu talebi de
ülkemiz Yunanistan devleti,
duymazdan geldi. Ve gelmeye devam
ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda bir uygulama
ilan edildi. Pilot bir uygulama
kapsamında azınlık çocuklarının gittiği
devlet anaokullarında Yunanca ders
veren anaokulu öğretmeninin yanına
bir “yardımcı – tercüman” atanacak.
Azınlık mensubu olarak bu “yardımcı –
tercüman”ın azınlık çocuklarının
anadilini bilmesi gerekecekti
sözkonusu uygulamaya göre. Batı
Trakya Türk azınlığı çeşitli sebeplerden
ve özellikle de yıllarda bu konuda
ortaya konan talebe cevap vermediği
için uygulamaya temkinli yaşlaştı.
Benim dikkatimi çeken nokta,

5

bölgede faaliyet gösteren eğitim
kuruluşları ve özellikle de
okullarımızda Yunanca öğretmeni
olarak görev yapan öğretmen
derneklerinin tepkisi ve bir kısım
basının adeta felaket tellallığı. O kadar
ki azınlığın sadece Türkçe eğitim
istediği, Yunanca eğitime karşı olduğu
algısı yaratılmaya çalışıldı. “Devlet
anaokullarına Türkçe eğitimi
getiriyorlar”dan tutun da, “Türkçe
anaokulları açıyorlar”a ve “Tüm eğitimi
Türkçeleştiriyorlar”a kadar varan
çığlıklar!...
Türkçe’nin, azınlık mensuplarının
yaşadığı bölgelerdeki devlet
anaokullarına “tercüman” aracılığıyla
“yarım – yamalak” girme ihtimali bir
bazı çevreleri (ki bu çevreler bizim
çocuklarımıza eğitim veriyor) o kadar
çok rahatsız ediyor ki, Türkçe’yi
duymaktan bile rahatsızlık duyuyorlar.
Olacak şey değil. Bir toplumun dili ve
kültürü birilerini bu kadar “rahatsız”
ediyorsa orada toplumsal bir
“rahatsızlık” var demektir. Bunu
patolojik sebeplerde aramak sanırım en
doğrusu. “Pomak köylerinde bile
Türkçe konuşulacak” şeklindeki
isyanları hep Türkçe için. Hani olur da
Pomakça’nın konuşulacağını umdukları
köylerde bile Türkçe konuşulur ve
devlet anaokuluna Türkçe girerse
endişesi. Gerçekten şaşmamak elde
değil.
Sözkonusu pilot uygulama ilan
edildiğinde bölgemizdeki bazı eğitim
derneklerinin tepkileri yoğun olmuştu.

O günlerde İskeçe’de düzenlenen
ırkçılık karşıtı eyleme DEB Partisi’nin de
katıldığını gören bu öğretmen
derneklerinden birinin başkanı, eylemi
terk ettiğini görünce olayın, daha
doğrusu “rahatsızlığın” boyutunun çok
farklı ve ileri boyutta olduğunu
anladım.
Birkaç gün önce İskeçe ve
Gümülcine’deki SÖPA mezunu
öğretmen dernekleri, Eğitim Bakanı’na
gönderdikleri bir yazıyla Türkçe –
Yunanca eğitim yapacak anaokulları
talep etti. Aslında, azınlığın bu talebi
bir kez daha tekrarlanmış oldu. Son
derece mantıklı ve demokratik bir
talep. Ama “malum” çevrelerin tepkisi
hep hazır; “Türkçe’yi okullara sokmak
istiyorlar” , “Yine tahrik ediyorlar”
türünden artık bayatlamış, mantık ve
akıl süzgecinden geçirilmemiş, basma
kalıp reaksiyonlar!... Artık bu tür
tepkilere, felaket tellallığına nasıl bir
cevap verilir, verilen cevabın
muhatapları bunu soğukkanlılıkla
dinler mi bilemiyorum.
Bir de şu “azınlık çocuklarının
Yunanca öğrenmesini istemiyorlar”
edebiyatı yok mu, insana gına getiriyor.
Allah aşkına hangi insan, hangi toplum
yaşadığı ülkenin resmi dilini bilmek
istemez?. Çok şükür, Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu olarak akıl ve
mantığımızı yitirmedik. Akıl dışı ve
mantıksız muamelelere, tepkilere ve
reaksiyonlara maruz kalmamıza
rağmen yitirmedik! Çok şükür...

Harmanlık Derneği kadınları İstanbul’da ağırlanacak

Müezzinoğlu’nun acılı günü

DEB Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet ve Uluslararası Köprü
Derneği organizatörlüğünde,
Harmanlık Derneği’ne üye 39 kadın
İstanbul’da misafir edildi.
Gümülcineli kadınları İstanbul’a
götürecek otobüs İstanbul’dan geldi.
Beyoğlu Belediyesi’nin tahsis ettiği
otobüs 12 Nisan Çarşamba günü
Yunanistan’a giriş yaptı. Konuk
heyete eşlik etmek için otobüste DEB
Partisi Onursal Başkanı ve
Uluslararası Köprü Derneği Başkan
Yardımcısı Işık Sadık Ahmet ile
İstanbul’da cemiyet hayatının
tanınmış isimlerinden hayırsever
Monik İpekel yer aldı.
İstanbul gezisine katılan grup
üyeleriyle yakından ilgilenen Sadık

Ahmet geziye ilişkin yaptığı
açıklamada, “Çok heyecanlıyım.
Benim insanım, Batı Trakya Türk
kadını ulaşılmaz zannettiğimiz Ayşe
Cevahir’in, Demet Sabancı’nın,
İstanbul Emniyet Müdürü eşinin,
İstanbul Valisi eşinin, tanınmış
hayırsever Monik İpekel’in ve her
zaman yanlarında olan Işık Sadık
Ahmet’in, Uluslararası Köprü
Derneği’nin misafiri olacaklar. Bu
kadınlarımız bizim çok değerli
misafirlerimiz olacak.” diye konuştu.
Gezi için Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan bir otobüs
tahsis etti. Liv Hospital hastanesi de
bir doktor ve bir hemşire
görevlendirdi.

TÜRKİYE Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun
kayınpederi Hasan İsmail vefat etti. Bakan
Müezzinoğlu, cenaze sebebiyle Bursa
programını iptal etti.
Yaklaşık bir ay önce geçirdiği
rahatsızlık nedeniyle tedavisi için
Yunanistan’dan Türkiye’ye getirilen 80
yaşındaki Hasan İsmail, 8 Nisan Pazar
günü sabaha karşı hayatını kaybetti.
Hasan İsmail’in cenazesi, 9 Nisan
Cumartesi günü Avcılar Tükenmez
Camii’nde kılınan ikindi namazından
sonra Avcılar Merkez Mezarlığı’na
defnedildi.
Acı haberi Bursa’dan alınca programını

iptal ederek İstanbul’a giden Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, taziyeleri kabul etti. Cenaze
törenine Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin’in yanı sıra Batı Trakya
camiasından çok sayıda kişi katıldı.
İkindi namazından sonra Avcılar
Müftüsü Bekir Derin’in kıldırdığı cenaze
törenine Avcılar Kaymakamı Hulusi
Doğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Başakşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, Avcılar Belediye Başkanı
Handar Toprak Benli, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay da katıldı.

gundem_1014_Layout 1 14.04.2017 18:58 Page 6

6

GÜNDEMhaber

14 Nisan 2017

Tütüncü sandık başına gidiyor
Rodop ve Meriç
illerindeki tütün
üreticileri seçimlere
hazırlanıyor. 9 bin
civarında üyesi olan
Trakya Tütün
Üreticileri
Kooperatifi’nde beş
yıl boyunca görev
yapacak yeni
yönetim, 29 Nisan
Cumartesi günü
yapılacak seçimlerle
belirlenecek. Rodop
ve Meriç illerindeki
tütün üreticileri
kurulacak 11
sandıkta oy
kullanacak.
ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK
TÜTÜN ÜRETİCİSİ
KOOPERATİFİ
Yunanistan genelindeki 17 bin tütün
üreticisinin yaklaşık 7 bini Rodop ve
Meriç illerinde bulunuyor. Merkezi
Gümülcine’de bulunan Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi, Yunanistan
genelinde faaliyette olan en büyük tütün
üreticisi kooperatifi özelliğini taşıyor.
Diğer meslek kuruluşlarıyla
kıyaslandığında da üye sayısı itibariyle
Trakya’da birinci, ülke genelinde ise
ikinci sırada yer alıyor.
Kooperatifin üye sayısı 9 bin
civarında. Ancak bunların bir kısmı
tütün üretimi yapmıyor. 9 bin civarındaki
üyeden 6.500 – 6.800’ü tütün üretimine
devam ediyor. İki ilde üretilen ve tütün
şirketlerine teslim edilen tütün miktarı
ise 6 bin ton civarında. Bölgede,
çoğunluğunu Batı Trakya Türk azınlığı
mensuplarının oluşturduğu çiftçilerin
ürettiği tütünü, toplam beş şirket satın
alıyor.
ÜÇ BAŞKAN
ADAYI YARIŞACAK
29 Nisan Cumartesi günü
gerçekleştirilecek Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi için üç başkan
adayı yarışacak. Mevcut başkan Hüseyin
Esat’ın yanı sıra Domruköy’den Sinan
Ahmet ve Dolapçılar köyünden Mesut
Ahmet başkanlık için adaylıklarını
açıkladılar.
BAŞKAN ADAYLARI
GÜNDEM’E KONUŞTU
GÜNDEM, önümüzdeki günlerde
binlerce çiftçinin oyuna talip olan
kooperatif başkan adaylarıyla görüştü.
Başkan adayları; Hüseyin Esat, Sinan

Hüseyin Esat

Ahmet ve Mesut Ahmet gazetemizin
sorularını yanıtladı.

HÜSEYİN ESAT
Altı yıldan beri Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi’nin başkanlığını yürüten ve
29 Nisan’da yapılacak seçimlerde
yeniden adaylığını açıklayan Hüseyin
Esat, kooperatifi aldıkları noktadan çok
daha ileriye taşıdıklarını söyledi. Esat,
“Kooperatifimiz, Yunanistan’ın en büyük
tütüncü kooperatifi. Altı sene önce
aldığımız noktadan bugün çok daha ileri
bir yerde. Kooperatifi devraldığımızda
borç içindeydi. Kooperatifin
çalışanlarına maaşları ödenmemişti. Biz
dokuz çalışanın olduğunu biliyorduk.
Fakat göreve gelince 12 kişinin maaş
aldığını tespit ettik. Elbette ki şaşırdık.
Öncelikle bu işleri bir sıraya koyduk. Şu
anda dört daimi memurumuz var. Bunun
yanı sıra üç aylık sözleşmeyle çalışan ve
kooperatifin tüm bölgemizdeki çalışan
ve tarla beyannameleri ve diğer
konularda çiftçiye yardımcı olan 27
çalışanımız daha var. Devraldığımızda
kooperatif kirada küçük bir bürodaydı.
Şu anda kendi satın aldığımız
yerimizdeyiz. İl genelinde biri
Kozlukebir, diğeri de Yassıköy bölgesinde
iki tane büyük arsa aldık. Kooperatifi
nereden nereye taşıdık. Bunu herkes çok
iyi biliyor.” dedi.
“ÜLKE GENELİNDE
EN YÜKSEK
ORTALAMAYA SAHİBİZ”
Geçen yıl kötü hava şartları nedeniyle
üretilen tütün miktarının azaldığını
anlatan Hüseyin Esat, “Önceki yıl
yaklaşık 7 bin tona yakın bir üretim
vardı. Bu yıl kötü hava şartlarından
dolayı 5 bin 500 ton civarında oldu. Şunu
söylemek isterim ki, son yıllarda Rodop
ili olarak Yunanistan genelinde üretilen
tütüne en yüksek ortalama bizim
bölgemizde. Ülke genelinde en yüksek
ortalamaya sahibiz. Son yıl Rodop ili
ortalaması 4,96 euro civarında oldu.
Ülke ortalaması ise 4,86 oldu. En güzel
örnek İskeçe ilinden. İskeçe ili bize
oranla 60 lepta daha ucuza sattı tütünü.
Sebebi de kooperatiflerinin olmaması.
Ne yazık ki orada bir kooperatif yok. Biz
de henüz o tarafta örgütlenemedik. Fiyat

Mesut Ahmet

Sinan Ahmet

konusunda bizi eleştirenler biraz fiyatları
önlerine alsın ve öyle konuşsun. Ülkede
ne oluyor biraz araştırsın. Ezbere
konuşmasın.” ifadelerine yer verdi.
Kooperatif olarak tütün üreticisine her
zaman en iyi hizmeti vermeye
çalıştıklarını belirten Hüseyin Esat
şunları söyledi: “Son dönemde tütün
üreticilerinin tarla bildirimlerini (dilosi
kaliergias) üstlendik. Bunun için 27
memur görevlendirdik. Bunun yanı sıra
çiftçilerin ilaç makinaları KTEO’dan
geçiyordu. Bunu da kooperatif olarak
üstlendik. Önümüzdeki günlerde
memurlarımız köy köy gezip ilaç
makinalarının KTEO’sunu yapacak.
Daha önce 80 euroyla yapılan bu işi 30
euroya yapacağız. Bu çok önemli bir
hizmet. Bazen tütüne verilen fiyat
konusunda konuşanlar oluyor. Bundan 5
– 6 yıl öncesine kadar Yunanistan’da
hükümetler tütünü ve tütüncüyü terk
etmişti. Zaten Avrupa eski desteği
vermiyor. Kimse uğraşmıyordu.
Alternatif ürünlere geçin deniyordu. Biz
kooperatifler bu süre içinde Tütüt Üst
Kurulu’nu oluşturduk. Girişimlere
başladık. Ve yavaş yavaş hükümeti
hareketlendirdik. Yoksa tütün gidiciydi.
Tütün ve tütüncü gözden çıkarılmıştı.
Herkes şunu bilsin ki, mümkün olan en
iyi fiyatı alabilmek için gereken gayreti
ve çalışmayı gösteriyoruz. Bundan sonra
tütün üretenlerin kullanabilmesi için
Phillip Morris firmasıyla artezyen
kuyuları açacağız. Bunu firmanın
finansmanıyla yapacağız. Tütün üretilen
her yerde sulama imkanı olacak. Kalite
artsın diye tabii ki. Kalfa, Basırlıköy,
Evrenköy, Payamlar köylerine bu yıl
içinde su gidecek. Unutmayalım ki
insanımız ekonomik krizden de tütüne
döndü. Bu çok önemli. Dünya
Tütüncüler Birliği’ne üyeyiz, Avrupa
Tütüncüler Birliği’ne üyeyiz. Kooperatif
ne yaptı diye soranlar görsünler. Ülke
genelindeki fiyatlara baksınlar.
Siyasetçilerin kışkırtmasıyla konuşmak
kolay. Bilmeden konuşmak kolay.”
“HERKES OYUNU KULLANSIN”
Kooperatif yönetimi için seçimlerin 29
Nisan Cumartesi günü yapılacağını ve
bunun için gerekli çalışmaları
yaptıklarını kaydeden Esat, Meriç ilinde
bir, Şapçı’da bir, Kozlukebir’de iki,

Sirkeli’de iki, Hemetli’de bir, Bulatköy’de
bir, Yassıköy’de bir ve Gümülcine’de iki
sandık olmak üzere toplam 11 sandıkta
oy kullanılacağını söyledi. Esat,
“Seçimler için de, aday olacak olanlar
için de gerekli şartları gazetelerde
yayınladık. Neyin nasıl olacağını
anlattık. Aday olacak olanlar üyelerin,
eğer bir yerde seçilmiş ise veya bir yerde
imamlık falan yapıyor ise istifa etmesi
gerekiyor. Şartları yerine getirmeyenler
aday olamıyor. Olsa bile bir iki ay sonra
görevden düşüyor. Kooperatif seçiminde
oy kullanmak isteyenlerin ise
kooperatife üye olması yeterli. Üyelikten
silinen ve aidat parasını geri alanlar oy
kullanamıyor. Bütün tütüncülerimize
ortak çağrım, gelin oyunuzu kullanın. Bu
sizin demokratik hakkınız.” dedi.

SİNAN AHMET
“TÜTÜNCÜMÜZÜN GELECEĞİ
İÇİN ADAY OLDUM”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi için
adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan
Domruköy’den Sinan Ahmet,
“Tütüncümüzün ve toplumumuzun
geleceği için aday oldum. Yeni bir nefes
gelmesi gerektiğine inandığım için
kooperatif başkanlığına aday oldum.”
diye konuştu.
“TÜTÜNCÜ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM”
1978 yılında Domruköy’de dünyaya
geldiğini belirten Sinan Ahmet, iki çocuk
babası olduğunu ve geçimini çiftçilikten
sağladığını söyledi. Domruköy’ün Rodop
ilinin en önemli tütün üreticisi köylerden
biri olduğunu dile getiren Sinan Ahmet,
“Köyümde tütünle uğraşmayan aile
yoktur. Herkes hayatında en azından bir
dönem tütüncülük yapmıştır. Ben de
tütüncü bir ailenin çocuğuyum.” dedi.
“BELEDİYE MECLİS
ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİM”
Kooperatifin getirdiği düzenleme
nedeniyle aday olmak için geçtiğimiz
günlerde Kozlukebir belediyesi meclis
üyeliğinden istifa ettiğini belirten Sinan
Ahmet, “Şu an belediyede meclis üyesi
değilim. 15 – 20 gün önce istifamı
sundum. Kooperatif böyle bir
düzenleme getirmiş. Biz de ona göre
hareket ettik.

gundem_1014_Layout 1 14.04.2017 18:58 Page 7

GÜNDEMhaber

14 Nisan 2017
2014 yılında seçildiğimde bir yıl boyunca
belediye başkan yardımcılığı yaptım.
Son dönemde de meclis üyesiydim.
Geçtiğimiz günlerde de bu görevden
istifa ettim.” açıklamasında bulundu.

“TÜTÜNCÜLÜK AZINLIĞIN
BEL KEMİĞİ”
Tütün üretimini Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı için “bel kemiği” olarak
nitelendiren Sinan Ahmet şöyle konuştu:
“Tütüncülük bizim azınlığımızın bel
kemiği. En önemli geçim kaynağı. Ancak
ne yazık ki bugüne bugün süregelen
sorunlar var. Bu sorunlar azalmıyor, tam
aksine artıyor. İşte bu süregelen
sorunlar nedeniyle bu göreve talip
oldum. Tütün denince akla ilk gelen bu
ürüne verilen düşük fiyat geliyor.
Hayatımız bunu konuşarak geçti. Bir
grup arkadaşlar oturup konuştuk. Uzun
uzun değerledirdik. Bir şeylerin
yapılması gerektiğine kanaat getirdik.
Bizim fikrimizde olan insanlar var mı
diye baktık öncelikle. Etrafı gezdik.
İnsanlarla konuştuk. Baktık ki onlar
bizden daha dertli. Bizim gibi düşünen
insanları bulduk ve sonuç olarak yola
çıktık.”

“KOOPERATİF FİYAT KONUSUNDA
GEREKENİ YAPMADI”
Ekiplerini oluşturduklarını ve seçimlere
hazır olduklarını vurgulayan Sinan
Ahmet, “Ekibimiz hazır. Güzel bir ekip
oluştu. Ulaşabildiğimiz her köye ulaştık.
Arabacıköy’den başlayan ve ta Derbent’e
kadar uzayan bir bölgeden
bahsediyoruz. Çok geniş bir bölge. Çok
sayıda köy var. Elimizden geldiği kadar
köye, insana ulaştık ve ekibimizi
tamamladık. Dediğim gibi en önemli
konu ürüne verilen fiyat. Yıllardır fiyatlar
hep aynı düzeyde duruyor. Çiftçimizin
masrafları ise sürekli artıyor. Bu ciddi
soruna mutlaka çözüm bulunmalıydı.
Kooperatifin tütüne verilen fiyat
konusunda gerekeni yaptığına
inanmıyorum. Bu konuda çok daha aktif
ve sonuç almaya yönelik olabilmeliydi.
Zaten benim de kooperatif başkanlığına
aday olmama neden olan temel sebep
buydu. Verilen fiyatlar insanımızın rahat
bir şekilde geçimini sağlayacak düzeyde
ne yazık ki değil. Bu fiyatlarla geçim
sağlamamız çok zor.” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİM ÇİFTÇİNİN ALIN
TERİNE SAHİP ÇIKMAK”
Ahmet sözlerine şöyle devam etti: “Ben
ve ekibim şunun sözünü verebiliriz.
Çiftimizin yani tütüncünün alın terine
sahip çıkacağız. Bu alın terine saygı
duyacağız. Bunun kutsal bir şey
olduğuna inanıyorum. Bu alın terinin en
iyi şekilde ödüllendirilmesi için
çalışacağız. Bunun için söz veriyorum.
Tabii ki şeffaf olmak çok önemli. Açık
olmak çok önemli. Atıp tutmakla bu iş
olmaz. Allah nasip ederse de göreve
gelirsek buna öncelik vereceğiz. Tabii ki
alın teri dediğimiz zaman fiyat olayı
gündeme geliyor. Bunun için de yeni bir
yol ve yöntem benimseyeceğiz.”

“HEDEFİMİZ ÜRETİCİYİ
BİR ARADA TUTMAK”
Kooperatifin mevcut çalışmalarının
yetersiz olduğunu kaydeden Sinan
Ahmet, hedeflerinin tütüncüyü birarada
tutmak ve pazarlık gücünü arttırmak
olduğunu söyledi. Ahmet şöyle devam
etti: “Bizim bölgemizde üretilen basma
tütünü çok kaliteli. Yunanistan
genelinde uygulanan fiyat konusunda
çok fazla bilgim olmamakla birlikte,

bizim bölgemizde ürettiğimiz ürünün
çok kaliteli olduğunu ve harmanda
olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla çok daha iyi fiyata satılması
gerekiyor. Bizim hedefimiz üreticiyi bir
arada tutmaktır. Yani bölgemizde faaliyet
gösteren ve bizim de kooperatifimize üye
olan üreticiyi bir arada tutmak istiyoruz.
Yani üreticiyi kooperatif aracılığıyla bir
yerde tutup, tüccara karşı pazarlık payını
arttırmak istiyoruz. Hedefimiz bu.
Tüccarın bizim tütünümüze ihtiyacı
olmasa kapı kapı gezmez. Bu nedenle
bizim pazarlık konusunda daha talepkar
olmamız lazım. Bizim ürettiğimiz tütün
hiç bir yerde yok. Bunu iyi bilmek lazım.
Demek ki biz bu ürettiğimiz tütünü çok
daha iyi fiyata satabiliriz. Ne yazık ki
kooperatifimiz bu konuda gerektiği
kadar aktif değil. Bakın tarıma ve çiftçiye
hitap eden kooperatifin köylerde
üreticiyi ziyaret edip derdini soran bir
ziraat mühendisi bile yok. Biz her
bölgede ziraat mühendislerini
görevlendirmeyi düşünüyoruz.”

“FUARLARA KATILMANIN BİZE
SOMUT BİR FAYDASI OLMADI”
Kooperatifin dünya genelinde çeşitli
fuarlara katılmasının bugüne kadar bir
faydasını görmediklerini anlatan Sinan
Ahmet, “Tütünümüzü tanıtmak
amacıyla fuarlara katılmak tabii ki güzel
bir şey. Fakat bugüne kadar biz bir
faydasını görmedik. Yani üreticiye somut
bir faydası olmadı. Bu gibi çalışmaların
sonucunda sonuç alınmalı.” diye
konuştu.

“TÜTÜNCÜ GİDİP
OYUNU KULLANSIN”
Tütün üreticisine seslenen Sinan Ahmet,
“Herkes gidip oyunu kullansın. Bu çok
önemli. Ve lütfen biz gençlere destek
olsunlar. Biz kalabalık bir ekibiz. Her
bölgeden insanımız var. Şunun için söz
veriyoruz ki; üreticinin alın terine sahip
çıkacağız. Bu bizim için çok önemli.”
dedi.

MESUT AHMET
“ON YILDA GELİRİMİZ YARIYA İNDİ”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi’ne
başkalığını açıklayan üçüncü isim ise
Rodop iline bağlı Dolapçılar köyünden
Mesut Ahmet. 1979 yılında Dolapçılar
köyünde dünyaya gelen Mesut Ahmet,
ortaokul ve liseyi Çanakkale’de
tamamladıktan sonra Kayseri Erciyes
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni

kazandı. Babasının vefatı nedeniyle
eğitimini yarıda kesen Mesut Ahmet,
memleketine döndükten sonra
Kickboxing sporuyla ilgilendi. Ağır
siklette Yunanistan şampiyonu olan,
Yunanistan milli takımında da yer alan
Mesut Ahmet bu sporu hala profesyonel
olarak yapıyor.

“ÇİFTÇİNİN MENFAATİNİ KORUYAN
BİR KOOPERATİF İÇİN ADAYIM”
Tütüncü bir ailenin çocuğu olduğunu
ifade eden Mesut Ahmet, daha iyi bir
kooperatif ve çitfçinin menfaatlerini
koruyan bir kooperatif oluşturmak için
aday olduğunu söyledi. Dört arkadaşıyla
birlikte kooperatifin yönetimine aday
olduğunu belirten Mesut Ahmet,
“Yönetim kurulu yedi kişiden oluşuyor.
Biz dört arkadaş bu yönetime adayız. Ve
yönetim kurulundaki çoğunluğu elde
etmeyi amaçlıyoruz. Şunu vurgulamak
istiyorum. Bundan 8 – 10 yıl önce ticari
fiyatla ve primlerle birlikte tütünün
kilosundan 10 – 11 euro kazanıyorduk.
Fakat bu durum şu anda çok daha farklı.
Gelirimiz çok geriledi. Şu anda ortalama
4,80 euro alıyoruz kilo başına. 11 euro
nerede, 4,80 nerede? Ben çiftçinin
menfaatini korumak istiyorum. Ve
tütüncünün menfaatini koruyan bir
kooperatif için aday olmaya karar
verdim. Herkesin de yardımını ve
desteğini bekliyorum.” ifadelerini
kullandı.

“BU DURUMUN SORUMLUSU
ESAT HÜSEYİN VE EKİBİDİR”
Kooperatifin çalışmalarını yetersiz
bulduğunu vurgulayan Mesut Ahmet,
“Tütüncünün geliri çok düştü. Beni
kooperatifin başkanlığına aday olmaya
iten sebep tütüncünün haksızlığa
uğramasıdır. Benim yakına kadar
tütüncülük konusunda pek bilgim yoktu.
Daha önce nar ağaçlarımız vardı. Tütün
ekelim dedik. Ve tütünde nelerin
döndüğünü gördük. Ne yazık ki çiftimiz,
insanımız emeğinin karşılığını alamıyor.
Ve bunun sorumlusu açık söylüyorum
ki; Esat Hüseyin ve ekibidir. Bugünkü
kooperatif yönetimi önüne gelen her
taslağa evet dedi. Her şeyi imzaladı ve
sonuç olarak millet kandırıldı. Siz
başkanlığını yürüttüğünüz kurumun
iplerini teslim etmediğiniz takdirde, size
kimse bir şey dayatamaz. Marufidis
döneminden beri aynı şey devam ediyor.
Aynı düzen devam ediyor. Halkımıza
yapılan haksızlıklar var. Bu benim
kanıma dokunuyor.” diye konuştu.

7
“HİÇBİR TÜCCARLA, LOBİYLE
YAN YANA OTURMAM”
“Her şeyin başı ekonomidir” diyen Mesut
Ahmet şöyle devam etti: “Halkımızın her
şeyi ekonomidir. Her şeyin başı
ekonomidir. Ekonomi yoksa eğitim de
olmaz. Hiç bir şey olmaz. Halkımızı
ekonomik olarak ayağa kaldırmak
zorundayız. Bakınız, kota uygulanan bir
ürünü devlet desteklemek zorundadır.
Ben göreve geldiğim zaman hiç bir
tüccarla, lobiyle yan yana oturamam.
Diğer arkadaşların yaptığı gibi
yapamam. Tütüne şu anda kota
uygulanıyor mu? Evet. O zaman devlet
olarak sen bunu desteklemek
zorundasın. Bunu gidip isteyen yok.
Sağolsun İlhan Ahmet bu işle uğraşan
biri olarak bunu istedi. Benim ilk işim bu
olacak. Tüccarlarla kıran kırana pazarlık
edeceğiz. Kimse bana bir şeyler verip
kandıramaz.”

“TÜTÜNÜMÜZÜ 7,5 EUROYA
SATMA İMKANIMIZ VAR”
Trakya’da üretilen tütünün çok daha
yüksek fiyata satılabileceğini söyleyen
Mesut Ahmet, “Biz tütünü 7,5 euroya
satabiliriz. Ben hiç abartmadan
söylüyorum. Zaten bazı pazarlıklar da
içten içe yapılıyor. Bizim ürünümüz çok
kaliteli. Bazı tüccarlar bizde çıkan
tütünü Bulgaristan’da, İzmir’de ve başka
yerlerde denediler. Ama bir türlü olmadı.
Bizim tütünün kokusu olmadı. İklim
şarlarından dolayı mükemmel bir ürüne
sahibiz. Bunun kıymetini bilelim. Yerli
işbikçilerin yüzünden bizim halkımız
kan ağlıyor. Üstüne basa basa
söylüyorum. Hepsinin canına
okuyacağım. Hiç kimseden korkum
yok.” ifadelerini kullandı.

“HERKES ELİNİ
VİCDANINA KOYSUN”
29 Nisan tarihinde oy kullanacak tütün
üreticilerine seslenen Mesut Ahmet,
“Tütüncüye son çağrım; elini vicdanına
koymasıdır. Paskalya tatili bitecek.
Çocuklar yine okula başlayacak.
Biliyorum ki, birçok anne babanın
çocuğuna okula giderken verecek parası
yok. Veya yeterince parası yok. Bu
nedenle herkes elini vicdanına koysun
ve öyle oy kullansın. Tütüncümüz
geçmişte yaptığı hataları tekrarlarsa
hayatta kalkınamaz. Elini vicdanına
koyacak ve kendisine yardımcı olmak
isteyenlere güvenecek ve oyunu ona göre
verecek. Biz buna talibiz.” dedi.
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Halk Birliği Partisi’nden
Türkçe – Yunanca bildiri

HALK Birliği (LAE) Partisi
İskeçe İl Örgütü, azınlık köylerini
ziyareti sırasında tarım
politikasıyla ilgili vatandaşlara
dağıttığı bildiriyi Türkçe ve
Yunanca olarak hazırladı. Partinin
İskeçe’deki temsilcilerinden diş
hekimi Hasan Malkoç, “Bu bazı
kesimlerin tepkisini çekse de biz
halkımıza karşı samimi olmayı ve
önyargılardan uzak bir şekilde
hareket etmeyi tercih ediyoruz.”
diye konuştu.
Halk Birliği Partisi
yöneticilerinden oluşan altı kişilik
heyet, 7 Nisan Cuma günü
İskeçe’nin dağlık bölgesindeki
Türk azınlık köylerini ziyaret etti.
Halk Birliği Partisi yöneticileri,
köylerdeki vatandaşlara partinin
tarım ve hayvancılık politikasını
anlattı ve hazırladıkları bildiriyi
dağıttı. Hükümetin ekonomi
politikalarını eleştiren LAE
temsilcileri, halktan ulusal para
birimine geçme konusunda destek
istedi.

“TÜRKÇE YUNANCA BİLDİRİ
HAZIRLAMA ÖNERİMİZ
KABUL EDİLDİ”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Halk Birliği (LAE)
Partisi’nin İskeçe’deki
temsilcilerinden Hasan Malkoç
şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi
LAE partisi SİRİZA’nın
memorandumu destekleyen bir
parti haline dönüşmesiyle,
SİRİZA’dan ayrılanlar tarafından
kurulan bir parti. Ben de bu
grupta yer alanlardanım. Biz
hiçbir şekilde memorandumlu bir
çözümü desteklemiyoruz. Çünkü
bu politikalar halka sadece sefalet
getirdi. Partimizin örgütlenme
çalışmaları ve ekonomik krizden
çıkış için farklı bir yolun izlenmesi
gerektiği konusunda halkı ikna
etme faaliyetleri devam ediyor.
Bundan 3 – 4 ay önce ova
bölgesinde bazı köyleri ziyaret
etmiştik. Şimdi de dağlık bölgede
bazı köyleri ziyaret ettik. İl

örgütümüzün sekreteri Angelos
Kolonias ve diğer temsilciler yer
alıyordu ekipte. Partimizin tarım
ve hayvancılık politikasını anlatan
kısa bir bildiri hazırladık. Azınlık
köylerine gideceğimiz için bunun
Tükçe ve Yunanca olarak
hazırlanmasını önerdik. Biraz
düşündüler, fakat sonunda kabul
edildi. Ve öyle oldu. İskeçe il
örgütü olarak bu bildiriyi Yunanca
ve Türkçe olarak hazırladık.
Bunun için bile bizi eleştirenler
oldu. Bu bazı kesimlerin tepkisini
çekse de, biz halkımıza karşı
samimi olmayı ve önyargılardan
uzak bir şekilde hareket etmeyi
tercih ediyoruz. İnsanlara
partimizin politikalarını
anlatmaya çalıştık. İnsanlar
ekonomik krizden bıkmış.
SİRİZANEL hükümeti insanları
çok zor durumda bırakmış. Kriz
çok büyük boyutlarda. Bir gün
içinde Mustafçova, Dolaphan,
Ketenlik, Şahin gibi köyleri ziyaret
ettik.”

Cami onarım ve
inşaat izinleriyle
ilgili yeni düzenleme
BATI Trakya’daki camilerin onarım ve inşaat izinleriyle
ilgili yeni bir genelge yayımlandı.
Avgi gazetesinin haberine göre, azınlığa ait ibadet
yerlerinin onarım ve inşaat izinleri Eğitim Bakanlığı’nın
genelgesine dayanarak daha basit hale getiriliyor. Gazete
haberinde, sözkonusu izinler için bürokratik işlemlerin
basitleştirildiği belirtiliyor.
Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinin cami, tekke, mescit ve
cemevlerinin inşaatı ve yıkılmasıyla ilgili düzenlemelere
yer verdiği kaydedildi. İktidardaki SİRİZA partisine
yakınlığıyla bilinen Avgi gazetesindeki haberde, yeni
düzenlemenin, İslam dinine ait ibadet yerlerinin inşaatı
veya onarımıyla ilgili işlemlerin bugüne kadar olduğu gibi
dört bakanlıktan izin alma şartını kaldırdığını ve
bürokratik işlemlerin basitleştirildiğini vurgulandı.
Bakanlık yetkililerinin, sözkonusu düzenlemeyle
güvenlik konusuna öncelik verildiğini belirttiği kaydedildi.
Avgi gazetesinin haberinde, bugüne kadar geçerli olan
düzenlemenin, birçok dini grubun ibadet yerleri için
gerekli izin başvurusu yapmamalarına neden olduğu ifade
edildi. Haberde, sadece Atina bölgesinde 120’nin üzerinde
izinsiz ibadet yeri olduğu iddia edildi.

Yunanistan’daki Türk vatandaşları sandık başına gitti
YUNANİSTAN'da yaşayan Türk
vatandaşları, Türkiye’deki anayasa
değişikliği halk oylaması için sandık başına
gitti.
Türkiye'nin Atina – Pire, Selanik, Rodos
ve Gümülcine başkonsolosluklarında oy
verme işlemi 8 Nisan Cumartesi günü
başladı.
Halk oylaması için Atina'da 4, Selanik,
Rodos ve Gümülcine'de birer olmak üzere
toplam 7 sandık kuruldu. 10 bin 562 kayıtlı
Türkiye vatandaşı seçmenin bulunduğu
Yunanistan'da oy verme işlemi iki gün
devam etti ve 9 Nisan Pazar akşamı saat
21:00’de sona erdi.
Basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Yaşar Halit Çevik, "Bugün büyükelçi olarak
değil, bir Türk vatandaşı olarak görevimi
yerine getirdim. Arkadaşlarımız gayet
düzgün hazırlanmışlar. Yunanistan'da
aslında çok fazla seçmenimiz yok. Ama
görebildiğim kadarıyla sabah itibariyle
yoğun bir katılım var. Kuyruklar oluşmuş."

ifadelerini kullandı.
Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar,
Atina'da kayıtlı 9 bin 6 seçmen bulunduğu
bilgisini paylaşarak, "Bu saat itibariyle
katılım iyi görünüyor. Vatandaşlarımızın bir
ilgisi var. Huzurlu bir şekilde seçim
ilerliyor." diye konuştu.

GÜMÜLCİNE'DE YOĞUN
GÜVENLİK ÖNLEMİ
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı da iki gün süren oy verme
işleminin sorunsuz devam ettiğini
belirterek, vatandaşların 9 Nisan Pazar
günü 21:00’e kadar konsolosluğa gelerek
oylarını kullandığını söyledi.
Bu arada, Gümülcine’de Türk
Başkonsolosluğu binası çevresinde 8 Nisan
Cumartesi günü erken saatlerden itibaren
yoğun güvenlik önlemleri alan polisin
caddeden geçen herkesin ismini kaydetmesi
dikkati çekti. Polis yetkilileri, yoldan geçen
vatandaşların isimlerinin güvenlik
gerekçesiyle alındığını belirttiler.
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“Azınlık müftülükleri çalışma
grubunun rolü nedir?”
DEMOKRATİK İttifak Rodop ili
Milletvekili İlhan Ahmet, hükümetin Batı
Trakya’daki müftülükler için
oluşturduğu çalışma grubunun amaç ve
kapsamı hakkında bilgi istedi, heyette
neden Müslüman üye bulunmadığını
sordu.
İlhan Ahmet, hükümet tarafından
oluşturulan Trakya’daki müftülüklerin
geliştirilmesi ve modernize edilmesiyle
ilgili çalışma grubu hakkındaki
çekinceleri meclis gündemine taşıdı.
Eğitim, Araştırma ve Din İşleri
Bakanı’na hitaben sunduğu soruyla,
azınlığın dini hayatıyla ilgili gözlem ve
müdahalelerde bulunacak söz konusu
çalışma grubunun organik yapısına
dikkati çeken milletvekili, “Eğitim
Bakanlığı memurlarından oluşacağı
açıklanan söz konusu çalışma grubunun
tamamı neden Müslüman olmayan
üyelerden oluşmaktadır?” diye sordu.
Yönelttiği soruda İlhan Ahmet,
“Müftülükler, Trakya’daki azınlığın
geleneğini ve özel dini kimliğini
oluşturmaktadır. Eğitim Bakanlığı’nın
dini konularda yapacağı her müdahale
İslam dininin ilkelerine saygı
çerçevesinde yapılmalıdır. Bu sebepten
dolayı da her müdahalede azınlık
üyelerinin fikri ve özellikle de İslam dini
konularında yetkili kişilerin fikri
alınmalıdır.” dedi.
Milletvekili İlhan Ahmet, söz konusu
heyetin İslam dininin kurallarını ve
inananların hassasiyetlerini gözetmek
zorunda olduğunu vurgulayarak,
“çalışma grubunda Müslüman üyelere

neden yer verilmediğini” sorguladı.

“HANGİ YETKİ ALANLARIYLA İLGİLİ
ÇALIŞACAK?”
İlhan Ahmet, çalışma grubunun
azınlığın dini hayatıyla ilgili atacağı
adımlarda son derece dikkatli olması
gerektiğinin altını çizerek,“Trakya’ daki
Müslüman azınlığın müftülüklerinin
işlevinin geliştirilmesi ve modernize
edilmesi için görevlendirildiği açıklanan
söz konusu çalışma grubunun amacı ve
çalışma kapsamı”nın ne olduğunun
açıklanmasını istedi.
Milletvekili Ahmet, heyetin çalışma
kapsamının müftülüklerin ve müftülerin
tam olarak hangi yetkileri ve alanlarıyla
ilgili olacağının da yanıtını istedi.

İlköğretim Bölümü’nde denklik
(eğitimlerini üniversite mezunları ile
eşdeğer kılma) programını tamamlayan
SÖPA mezunu öğretmenlerin dahil
edildikleri ΠΕ 70 kategorisindeki imkan
ve haklarıyla ilgili soru işaretlerinin de
giderilmesini istedi.
Milletvekili Ahmet ilgili bakana, “Söz
konusu simüle (eğitimlerini üniversite
mezunları ile eşdeğer kılma) programını
tamamlayan SÖPA mezunu öğretmenler
ΠΕ 70 kategorisinden doğan haklarını
koruyup, ΠΕ 73 kategorisinden doğan
tüm devlet memuriyetlerine ve
ilkokullara tayin edilme gibi
hakları ise
kazanıyorlar mı?”
sorusunu yöneltti.

SÖPA MEZUNU ÖĞRETMENLER İÇİN
SORU
Öte yandan Milletvekili İlhan Ahmet,
Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)
mezunu öğretmenlerin mesleki
haklarıyla ilgili bilgi istedi.
Eğitim Bakanlığı’na yönelik
sorusunda Ahmet, Trakya’daki Azınlık
İlköğretim Okullarının Azınlık Müfredatı
Eğitmenleri’nin ΠΕ 73 kategorisine göre
tüm devlet memuriyetlerine ve
ilkokullara tayin edilme haklarına dair
hukuki durumu sordu.
İlhan Ahmet ayrıca, SÖPA
mezunlarını, diğer eğitim fakültelerinin
ilköğretim bölümlerinden mezun
olanlara eşdeğer olarak ΠΕ 70
kategorisine dahil eden düzenlemeyi de
hatırlatarak, Dedeağaç Eğitim Fakültesi

İskeçeli iş adamlarından
İzmir Ticaret Odası’na ziyaret

İSKEÇE Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
bir heyet, İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret
etti. Tekstil, mobilya, ticaret ve gıda
sektöründen iş adamlarının yer aldığı
heyet, odadaki toplantının ardından
İzmirli firmalar ile ikili görüşmeler
gerçekleştirdi.
İskeçe’nin, Yunanistan’ın Batı Trakya
bölgesinde geniş arazileri ve sahilleriyle
ekolojik açıdan oldukça zengin bir bölge
olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cüneyt Güleç, “Bölgenin başlıca sektörü
tarım. Sanayi, endüstri ve tabii ki turizm
de öne çıkan sektörler. Tekstil, mobilya,
ticaret ve gıda sektöründen
işadamlarının gerçekleştireceği ikili iş
görüşmelerinden olumlu ve verimli
sonuçlar alınacağını umuyoruz. 2008
yılında İskeçe Ticaret ve Sanayi
Odası’nın da öncülüğünde bir İşbirliği
Platformu oluşturduk. Platformda
Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve
ülkemizden odamız ile Tekirdağ Ticaret
Odası yer alıyor. Bir işbirliği anlaşması
da imzalamıştık. Oda olarak Türk –
Yunan ilişkilerinin gelişimine katkı
yapmayı en önemli görevlerimizden biri
olarak kabul ediyoruz. Çünkü en iyi
ticaretin en yakındaki komşuyla

yapıldığına inanıyoruz. Hem ticaretimizi
arttırmak, hem de Ege’de dostluğu
güçlendirmek için sayısız toplantı,
karşılıklı ziyaret yaptık. Türkiye Ege
Kıyıları ve Yunanistan Ege Adaları
Ekonomi Zirvelerini düzenledik. Bu
Zirveler iki ülke ilişkilerinde bir sembol
haline geldi.” diye konuştu.
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu üyesi Serkan Hatip de,
“İzmir, ticaretini yakın adalarla yapıyor
ve bu adalardan çok sayıda ziyaretçi
İzmir’e geliyor. Biz de İzmir’e çok uzakta
değiliz. Özellikle iki ülke arasında
ekonomik işbirliği anlaşmaları ve
toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca 2015
verilerine göre 3 milyar 250 bin euroluk
ticaret hacmimiz 1 milyar 750 bin euroya
gerilemiştir.” dedi. Karşılıklı turist
sayısının her geçen gün arttığını
söyleyen Hatip, “Umarım bu ziyaretimiz
iki kent ve iki ülke arasındaki ticarette
bir köprü görevi görür.” ifadelerini
kullandı.
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı İrfan Hacıgene, Yunanistan
ekonomisinin özellikle bu dönemde ağır
ilerlediğini belirterek, İzmir ile ticari
ilişkileri geliştirmek istediklerini ve
İTO’dan destek beklediklerini söyledi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

14 Nisan 2017

DEB Partisi’nden
Almanya ve Hollanda
derneklerine ziyaret

Şeker hastalığı
ankreas bezinin vücudun
ihtiyacı olan insülini
yeteri kadar
salgılayamaması sonucu ortaya
çıkan bir hastalıktır. Köpeklerde
aşırı su içme ve sık idrara çıkma
çoğunlukla önemli bir
hastalığın habercisidir. Böyle
bir durumla karşılaştığınızda
hemen veteriner hekiminizle
görüşerek bilgi almanız, bu
hastalığın tanısına katkı
sağlamaktadır.
Genetik faktörler,
adrenokortikotropik, östrojen
ve progesteron gibi
hormonların fazlalığı da insülin
metabolizmasına etki ederek
glikoz ve insülin arasındaki
dengenin bozulmasına neden
olabilir.
İnsülin vücudun glikoz
mekanizmasında rol oynayan
hormondur. Karbonhidrat, yağ
ve proteinler ile alınan glikoz
barsaklardan emildikten sonra
karaciğerde glikojen halinde
depolanır ve gerektiğinde kana
glikoz olarak verilir. Bu
mekanizmada insülinin
eksikliği durumunda kanda
glikoz miktarı yükselir.
Hastalığın orta yaşlı veya yaşlı
köpeklerde, çoğunlukla da dişi
köpeklerde şekillenme oranı
daha yüksektir.
Hastalık üç şekilde
sınıflandırılmaktadır. Bunlar;
Tip 1; Pankreasta insülinin
salgılanmasıyla görevli beta
hücrelerinin yetersizliğine bağlı
olarak insülin salgılanmasının
azlığına bağlıdır. Genetik
faktörler nedeniyle şekillenme
olasılığı yüksektir.
Tip 2; Pankreasta insülin
salgılanması vardır ancak
kanda glikoz düzeyinin
yükselmesi söz konusudur.
Buna bağlı olarak yükselen
glikoz düzeyi beta hücrelerini
uyararak daha fazla insülin
salınmasına neden olmaktadır.
Zamanla artan uyarılar
nedeniyle beta hücrelerin
insülin salgısının azalması
sonucu oluşmaktadır. Şişman
köpeklerde görülme oranı daha
yüksektir.
Tip 3; Bu tip diabet
oluşumunda klinik belirtiler
olmaksızın kanda şeker
seviyesinin yükselmesi söz
konusudur. Pankreas beta
hücrelerinde dejenerasyona
bağlı olarak şekillenmektedir.
Trauma, enfeksiyon,
neoplaziler gibi akut
pankreatite neden olan
etkenlerin varlığında görülme
oranı yüksektir.
Şeker hastalığının, özellikle

P

gizli şeker (Tip 3) oluşumunda
genetik faktörler önemli rol
oynamaktadır. Golden retriever,
keeshound gibi ırklarda kalıtsal
olarak şekillenebildiği gibi,
minyatür poodle, dachshund ve
terrier ırkı köpeklerde genetik
olarak hastalığa yatkındır.
Klinik olarak hastalığın ilk
görülen spesifik belirtileri, fazla
idrar yapma, çok su içme ve
aşırı yeme isteğine rağmen
zayıflamadır. Aşırı su kaybına
bağlı olarak dehidrasyon
şekillenir ve çabuk yorulmalar
başlar. Şiddetli dehidrasyon
olan durumlarda beyin
hücrelerininde dehidre
olmasına bağlı olarak sinir
sistemine ait bozukluklar ve
depresyon görülebileceği gibi
üremi, pankreatitis ve karaciğer
problemleri gibi
komplikasyonların şekillendiği
durumlarda iştahsızlık, kusma,
ishal, zayıflama, derin hızlı
solunum ve koma
oluşabilmektedir. Karaciğerde
hasarın fazla olduğu
durumlarda sarılık ve karın
bölgesinde sancı görülebilir.
Ayrıca köpeklerde her iki gözde
yavaş ilerleyen bir katarakt
gelişimi ve zamanla körlük
oluşması, ağızda ve idrarda
aseton kokusu yanında
iyileşmeyen deri lezyonları da
diabetin spesifik
belirtilerindendir. Hastalığın
ilerlemiş durumlarında nefritis,
pnömoni, aşırı zayıflama ve
şeker koması oluşmasına bağlı
olarak ölüm şekillenebilir.
Köpeklerde aşırı su içme ve
sık idrara çıkma çoğunlukla
önemli bir hastalığın
habercisidir. Böyle bir durumla
karşılaştığınızda hemen
veteriner hekiminizle görüşerek
bilgi alınız. Şeker hastası
köpeklerin bakımı oldukca
zordur ve çok dikkat gerektirir.
Hastaların yaşamı sık
kontrollere ve sıkı bir bakıma
bağlıdır. Bu nedenle veteriner
hekiminizin hastalık hakkında
vereceği bilgilere ve tedaviye
tamamen bağlı kalmalısınız.
Aksi takdirde bir çok
komplikasyon sonucu
hastanızın yaşam kalitesinin
hızla düştüğüne şahit
olabilirsiniz.
Hastalık aylar ve yıllar boyu
klinik semptomlar görülmeden
sürebileceği gibi aşırı
dehidrasyon, kaşeksi ve koma
sonucu ani ölümler de
şekillenebilir. Hastalığın
tedavisi insanlardaki gibi ömür
boyu süren diet ve insülin
tedavisi ile mümkündür.

HOLLANDA
DERNEĞİNİ ZİYARET
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 6 Nisan
Perşembe günü Hollanda’nın
Rotterdam şehrindeki Hollanda
Batı Trakya Türk Kültür
Dayanışma Derneği’ni ziyaret
etti. Ali Çavuş, dernek başkanı
İbrahim Paşalı ve yönetim
kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Genel Başkan, DEB
Partisi’nin de üyesi olduğu
Avrupa Hür İttifakı (EFA) Genel
Kongresi için geldikleri
Polonya’dan sonra, Almanya ve
Hollanda’da yaşayan
hemşerileriyle hasret gidermek
ve azınlık sorunları ile ilgili
görüş alışverişinde bulunmak
üzere dernek ziyaretleri
gerçekleştirdiğini söyledi. Batı
Trakya Türk azınlığının emanet
edildiği Yunanistan tarafından
haklarının bir türlü
verilmediğini, azınlığa
danışılmadan çıkartılan
yasalarla var olan hakların da
ellerinden alındığını dile getiren
Ali Çavuş, son dönemde bu
haksızlıkları haykıran kurum ve
yöneticiler üzerinde kurulan
baskıyı ve mesnetsiz iddialarla
haklarında başlatılan
soruşturmaları anlattı.

HOLLANDA LAHEY
DERNEĞİNİ ZİYARET
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş Hollanda Lahey Batı
Trakya Türk Birlik ve Beraberlik
Derneği’ni de ziyaret etti. Ali
Çavuş, dernek Başkanı Kadir

Ahmet, yönetim kurulu üyeleri
ve kalabalık bir topluluk
tarafından karşılandı.
Mustafa Ali Çavuş, Lahey
Batı Trakya Türk Birlik ve
Beraberlik Derneği’nin
lokalinde dernek üyelerine
seslendi. DEB Partisi Başkanı
Ali Çavuş yaptığı konuşmada,
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının uluslararası bir
antlaşma olan Lozan
Antlaşması ile Yunanistan’a
emanet edildiğini ve bu
antlaşmada azınlığın haklarının
gayet açık olduğunu söyledi.
Son dönemde azınlık üyelerinin
soruşturulmalara tabii
tutulduğunu ve buradaki
amacın Lozan’dan doğan
haklarını arayan azınlığı
sindirmek ve korkutmak
olduğunu ifade etti.

TROİSDORF DERNEĞİ
YÖNETİCİLERİ İLE
GÖRÜŞME
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş,
Almanya’daki Troisdorf Batı
Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
ve ABTTF Başkan Yardımcısı
Mustafa Kasap ve yönetim
kurulu üyeleri ile Bonn ve
Çevresi Batı Trakya Türkleri
Derneği’nde biraraya geldi.
Karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan görüşmede dernek
Başkanı Mustafa Kasap,
Almanya’da Batı Trakya
Müslüman Türk azınlık
mensuplarının yaşadığı

sorunları anlattı. Görüşmenin
sonunda Mustafa Ali Çavuş,
Troisdorf Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Mustafa
Kasap’a merhum lider Dr. Sadık
Ahmet’in çerçeveli bir
fotoğrafını verdi.
Ali Çavuş’a Almanya ve
Hollanda’daki dernek
ziyaretlerinde parti Genel
Sekreteri Aydın Ahmet eşlik etti.

WITTEN’DEKİ ABTTF
MERKEZİNİ ZİYARET
DEB Partisi Genel Sekreteri
Aydın Ahmet de 5 Nisan
Çarşamba günü, Witten’deki
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)
Merkezi’ni ziyaret ederek,
ABTTF Başkan Yardımcıları
Sebahattin Mümin ve Sami
Yusuf ile görüştü.
Yapılan görüşmede son
dönemde Batı Trakya’da
cereyan eden olaylar ele alındı.
Görüşmede, azınlık insanının
her zaman şiddet karşıtı
davranış içinde olmasına ve
bunu sürekli şekilde dile
getirmesine rağmen, son
dönemde algı yaratarak azınlığı
farklı gösterme çabalarının
olduğu değerlendirilmesinde
bulunuldu. Kurum ve kuruluş
yöneticileri üzerinde yargı
yoluyla yürütülen baskı ve
sindirme politikaları ve Lozan
Antlaşması’ndan doğan haklar
için yürütülen imza kampanyası
gibi konular da görüşmede ele
alındı.
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İnvidyo bebek monitörünü inceleyelim
YENİ bebek sahibi olmuş
aileler için özel olarak geliştiren
invidyo bebek monitörünü
inceliyoruz.
Bugünkü inceleme konumuz,
ebeveynlere özel. Özellikle yeni
bebek sahibi olmuş olan aileler
için geliştirilen bir bebek ve
bakıcı izleme monitörü olan
invidyo isimli bir kamerayı
inceleyeceğiz.
Elbette invidyo, bebek
monitörü noktasında tek ürün
değil. Çok sayıda rakibi var,
fakat elimizdeki ürünün önemli
ayrım noktaları bulunuyor.
Şimdi hemen bunlar neler,
invidyo bize neler sunuyor;
incelemeye başlayalım.
Çok kolay kurulum
invidyo, bir bebek kamerası.
Ancak getirdiği bazı özelliklerle
sıradan bir bebek kamerasından
daha fazlasını ebeveynlere
sunuyor. Önce kameranın
kurulumuyla başlayalım,
ardından da bu özelliklerden
bahsedelim.
invidyo, çok kolay bir
kuruluma sahip. Cihazı, kutu
içeriğinden çıkan adaptör ile
prize bağladıktan sonra ilk
yapmanız gereken "invidyo"
uygulamayı telefonunuza
indirmek. Android ve iOS
platformlarında bulabileceğiniz
uygulamayı açtıktan sonra, tüm
kurulumu 5 adımda
halledebiliyorsunuz.
invidyo geliştiricilerinin
üzerinde en çok çalıştıkları
noktalardan biri kurulum kısmı
olmuş. Uygulama üzerinden WiFi ağını ve şifresini belirledikten
sonra uygulama size bir QR kod

hazırlıyor. Ardından bunu
kameraya göstermeniz isteniyor.
Bu kodu kameraya gösterdikten
hemen sonra ise kurulum
tamamlanıyor. Tüm bu süre en
fazla 2 dakika sürüyor. Bu
anlamda kamera her ebeveyn
tarafından herhangi bir teknik
bilgiye ihtiyaç olmaksızın
kurulabilir.
Bebek monitöründen fazlası
invidyo'nun ana özelliği
elbette görüntü kaydı yapması
ve bunu bir alanda depolayarak
size ulaştırması. Ancak bunun
yanı sıra sahip olduğu bazı
özelliklerle oldukça dikkat
çekiyor. Üzerinde yer alan
sensörlerle farklılaşan invidyo,
sıcaklık, nem, hava kalitesi,
gürültü ve ışık seviyesi gibi
değerleri bulunduğu ortamda
sürekli olarak takip ediyor. Bu
değerleri sürekli takip eden
invidyo, böylece bazı önemli
değişikliklerde size anında
haber veriyor.
Anlık görüntü takibi ile
özellikle bebeğiniz güldüğünde
ve ağladığında size direkt
olarak haber verebilen
uygulama, ayrıca kameranın
yüz tanıma özelliği ile eve yeni
bir kişi geldiğinde de sizi
uyarabiliyor. Bunların yanı sıra
az önce bahsettiğimiz sensörler
yoluyla hızlı ısı değişiklikleri
veya ses seviyesindeki
farklılıklar da yine kamerayı
alarm durumuna geçirebilecek
türden.
Bu arada şunu da söylemek
lazım tabii ki: invidyo,
görüntüleri bulut üzerinde
şifreli olarak depoluyor. Şirketin

söylediğine göre, görüntüler en
yüksek güvenlik
standartlarında saklanıyor.
Kameralardan alınan
görüntüler banka seviyesinde
şifreleme ile buluta
gönderiliyor. Buluttan mobil
cihazlara gönderilirken de yine
aynı şekilde şifreleniyor.
Böylece görüntülerinizin sizin
dışınızda başka biri tarafından
izlenmesi engellenebiliyor.
130 derece HD kayıt
invidyo'nun teknik
özelliklerene de bakalım.
Cihazda yer alan lens 130
derecelik bir açıya sahip.
Böylece kameranın geniş açılı
lensiyle yeterli bir açıya sahip
olduğunu söyleyebiliriz. 720p
yani HD çözünürlükte video
kaydı yapabilen kamera,
saniyede 30 kare kaydedebiliyor
ve görüntü formatı olarak H.264
kullanıyor.
Video kameranın görsel
kalitesi iyi seviyede. Ancak Full
HD kayıt yapsa çok daha iyi
olurdu kanaatindeyiz;
sanıyoruz ki sonraki modellerde
daha geniş özellikler göreceğiz.
Üzerinde bir hoparlör de
bulunan invidyo, isterseniz cep
telefonunuzdan bebeğinize
ninni gönderebilmenize de izin
veriyor. Bu gibi özelliklerle anne
babanın her an bebeğinin
yanında olabilmesini
amaçlayan cihaz, ayrıca
bebeğin de sürekli göz önünde
kalmasını sağlıyor.
Buna bağlı olarak cihaza
ayrıca bir dahili batarya da
yerleştirilmiş. 1500 mAh
kapasitesinde bir bataryanın

BULMACA
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Aha,
Akü, Bot 2) Kantar,
Kara 3) İlah, Eza, Ta 4)
Si, Kom, Dram 5) Tb,
Katrak 6) Fauna, Rot 7)
Karni, Ego 8) Öbek,
Epe, Ak 9) Rutin, Lutr
10) En, Teke, Eda 11) Af,
Sakal 12) Glasnost Na
13) Ama, Es, Kral 14)
Malul, Kible.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Akis, Flöre, Gam 2)
Halita, Bunalma 3) Ana,
Buket, Faal 4) THK,
Nakit 5) AA, Okar,
Nesnel 6) Krema, Ne,
Kaos 7) Tripleks 8)
Kadro, Eu, Atkı 9) Ba,
Rate, Tel, Rb 10) Ortak,
Gard, Nal 11) Taam,
Kok, Adale.

SOLDANSAĞA
1)Aynı türden öğelerin karıştırılmasıyla oluşmuş –
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki 2) Sıvı safra –
Hedefe denk getirememek 3) Üstüne öteberi koymak
için duvara ya da dolabın içine birbirine parallel
olarak tutturulmuş tahta ya da metal levha –
Kızartılmış ekmek ve et suyuyla yapılan yemek 4)
Oval – (psikoloji) Gerginlik 5) Dizlere kadar inen dar
ve kısa pantolo – İki yüzey arasındaki uzaklık 6)
Sürekli – Galyum’un simgesi 7) Fransa’da evil kadınlara verilen san – Dar yarış kayığı 8) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Kafiye – (halk dili) Kayın birader 9) Çağırma,
bağırma – Tutku ile sevme 10) (halk dili) İşte, burada
– Lütuf 11) (halk dili) İdare – Radyum’un simgesi 12)
Bir nota – Eli sıkı, cimri – Kırmızı 13) Karakter – Bir
tür org 14) Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan,
tikel – İran Moğallarında hükümdarın ünvanı.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir çocuk oyunu – Hatıra, yadigar 2) Kas – Mavi –
Bahçe duvarı, çit 3) Ekonomik etkinlik birimi – Geniş
ve bol karşıtı – Arsenik’in simgesi 4) Bir soru eki –
Prometyum’un simgesi – Dua okuyucu 5) Bir asker
rütbesi, gedikli – (felsefe) Tatbiki 6) İlgi eki –
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında
verilen ad – (halk dili) Ağabey 7) Postundan kürk
yapılan bir memeli – Elma, armut Kurusu – Hitit 8)
Seçkin – Duman lekesi – İmar yasalarına gore sınırlanmış arazi parçası 9) Damla – Bir bilim dalı –
Rodyum’un simgesi 10) Belirti – Dikenli bir bitki –
Çocuğu olan kadın 11) Kargaşa – (argo) Gösteriş,
çalım, caka – Sularını bir denize veya göle gönderen
bölge.

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

sahibi olan cihaz, bu şekilde 1,5
saate kadar pil ömrü
sağlayabiliyor. Böylece onu
elektriğe bağlayamadığınız
durumlarda da
kullanabiliyorsunuz.
Yine kutu içeriğinde bir askı
da bulunuyor. Bu askı yoluyla
kamerayı duvara veya tavana
sabitlemeniz mümkün. Fakat bu
durumda bir uzatma kablosuna
ihtiyacınız olacaktır, zira
kutudan çıkan adaptörün
kablosu fazla uzun değil.
Sonuç olarak özellikle yeni
bebek sahibi olmuş olan

2

3

4

5

6

ebeveynlerin invidyo'ya büyük
ilgi duyacağını düşünüyoruz.
Sahip olduğu özelliklerle
kendinden memnun
bırakacaktır.
Cihazın en büyük artısı,
kuşkusuz az önce de
bahsettiğimiz gibi çeşitli önemli
anlarda ebeveyne haber
verebilmesi ve kolay kurulumu
olsa gerek. Cihazın tasarımını ve
kullanılan malzeme kalitesini
ise açıkçası pek beğenmedik.
Üzerinde biraz daha özenle
çalışabilirdi kuşkusuz.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim

Leopar

Aslan, kaplan, leopar, jaguar ve kar leoparı… İri gövdeleri, güçlü kasları,
keskin dişleri ve pençeleriyle çok iyi birer avcı olan büyük kedileri daha
yakından tanımaya ne dersiniz?
Kedigiller ailesinin Panthera cinsinden olan beş kedi türüne büyük kediler
deniyor. Çok hızlı koşabilen, uzağa sıçrayabilen ve gizlice iz sürerek avlanan
büyük kedilerin görme, işitme ve koklama duyuları çok gelişmiştir. Büyük
kedilerin bazıları ağaçlara kolayca tırmanırken, bazıları çok iyi yüzer. Kar
leoparı dışında büyük kedilerin hepsi kükrer. Bu onların sesli iletişim
biçimlerinden biridir. Kükremeleri onları diğer kedilerden ayıran en belirgin
özellik olarak bilinir.
Büyük kediler yalnızca etle beslenir. Bir aslan bir öğünde yaklaşık 25
kilogram et yiyebilir.
Memeli hayvanlar olan büyük kedilerin gebelik süresi üç dört aydır. Yeni
doğan yavrular annelerinin sütüyle beslenir. Yavrular kendileri avlanmaya
başlayıncaya kadar anneleri
tarafından beslenir ve
korunur.

JAGUAR
Jaguarlar, büyük
kediler arasında
Amerika’da yaşayan tek
türdür. Çoğu zaman
Amazon Yağmur
Ormanları’nda yaşar.
Jaguarların kütleleri 160
kilograma kadar çıkabilir.
Çok iyi yüzen jaguarlar
genellikle suya yakın
yerlerde yaşar ve beslenmek
için su içmeye gelen
hayvanları avlar.
Leoparlarla jaguarların kürklerinin desenleri birbirine çok benzer.
Leoparların kürklerinde ortası boş irili ufaklı siyah benekler bulunur.
Jaguarlarda bu beneklerin ortasında siyah noktalar vardır.
KAR LEOPARI
Kar leoparları Asya kıtasında yaşar. Bir kar leoparının uzunluğu 1 – 1,5
metre arasında değişirken, kütlesi de 25 – 55 kilogram arasında olur. Büyük
ayakları sayesinde karda batmadan yürüyebilen kar leoparları alaca
karanlıkta avlanır.

ASLAN

Dişi aslan
Erkek aslan

Aslanlar, Afrika ve Asya kıtalarının tropikal bölgelerinde, savana adı
verilen seyrek ağaçlı çayırlıklarda yaşar. Erkek aslanların uzunlukları 2,5
metre, kütleleriyse yaklaşık 230 kilogramdır.
Aslanların dişileriyle erkeklerinin görünüşleri farklıdır. Erkek aslanların
ensesinde ve boynunda yele adı verilen uzun killer vardır. Erkek aslanlar
yelesi olan tek büyük kedidir. Bu sayede, çok uzaktan bile bir aslanın dişi mi
erkek mi olduğu kolaylıkla anlaşılır. Ayrıca dişi aslanlar, erkeklerden biraz
daha küçüktür.
Diğer kedilerden farklı olarak aslanlar sürü halinde yaşar. Her sürünün bir
lideri olur. Bu da erkek aslanlardan biridir. Sürüde genellikle birkaç erkek
aslan, dişi aslanlar ve yavrular olur. Lider olan erkek aslan sürüyü
tehlikelerden ve sürünün dışındaki erkek aslanlardan korur. Sürünün besin
gereksinimini dişi aslanlar avlanarak karşılar.
KAPLAN
Uzunlukları 2,5 – 3 metre arasında olan kaplanlar, Asya kıtasında yaşar.
Kaplanlar kedilerin en büyüğüdür. Kütleleri 300 kilogramı bulabilir.
İyi bir yüzücü olan kaplanlar avlanmak ya da kendilerini korumak için
gerekirse ağaca da tırmanabilir. Genellikle geceleri avlanır ve avlarını gizlice
iz sürerek yakalarlar.
Her kaplanın kürkündeki çizgiler kendine özgüdür; tıpkı insanların parmak
izi gibi. Kürklerinde bulunan çizgiler ağaçlık alanlarda kolayca gizlenmelerini
sağlar.
LEOPAR
Büyük kedilerin en küçüğü olan leopar, pars ya da panter adlarıyla da
bilinir. Türüne göre uzunluğu 1,5 – 2 metre ve kütlesi de 50-90 kilogram
arasında olur.
Leoparlar Afrika ve Asya kıtalarında yaşar ve gece avlanır. Ağaçlara iyi
tırmanan bu büyük kediler, avlarından arta kalanları sürükleyerek ağaç
tepelerine taşır ve burada saklar.Çok iyi tırmanan leoparlar, kendilerinden iki
kat ağır olsa bile avlarını rahatlıkla ağaca çıkarabilir.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Jaguar
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Sincap Baba’nın
çürük dişi
Sincap Baba, Yeşil
Orman’daki ağaçlardan
birinde yaşıyormuş.
Fındık onun en sevdiği
yiyecekmiş. Sincap Baba,
fındıkları dişleriyle kıtır kıtır
kırar sonra da afiyetle yermiş.
Fakat ne yazık ki Sincap
Baba diş temizliğine dikkat
etmiyormuş. Bu yüzden de bir
dişi çürümüş.
Birkaç gündür diş ağrısı
yüzünden hiçbir şey
yiyemiyor, günden güne
zayıﬂıyormuş.
Arkadaşları ona diş
doktoruna gitmesini
söylüyorlarmış. Ama Sincap
Baba korktuğu için Doktor
Sincap’a gitmiyormuş.
Onu en çok üzen ise diş
ağrısı yüzünden artık fındık
yiyememesiymiş.
Bir akşam Sincap Baba’nın
dişinin ağrısı iyice artmış.
Ağrısı geçsin diye yapmadığı
şey kalmamış.
Son olarak bir avuç
pamuğu ağrıyan dişinin
üstüne yerleştirmiş. Çenesini
de kocaman bir bezle sarmış.
Ama ne fayda!
- Ayyy, ooof! Dişim, derken
sabahı zor etmiş.
Ağrısı bir türlü geçmek
bilmiyormuş. Artık doktora
gitmekten başka çaresi
kalmamış.
Sabah erkenden yola
koyulmuş. Doktor Sincap’ın
yaşadığı ağacın altına gelip
yukarı doğru seslenmiş:
- Aman doktor! Canın
doktor! Şu dişime bir baksan…

Sizin köşeniz

Günlerdir ne
uyuyorum, ne de
yemek yiyebiliyorum.
Doktor Sincap,
kocaman göbeğini
hoplata hoplata
yuvasından çıkmış.
- Sincap Baba sen
misin, diye sormuş.
- Evet benim
doktorcuğum…
- Yukarı gel de dişine
bir bakayım.
Sincap Baba ağır ağır
çıkmış ağacın tepesindeki
yuvaya.
Doktor Sincap, Sincap
Baba’nın dişine bakmış.
- Dişin çok kötü çürümüş.
Onu hemen çekmemiz lazım,
demiş.
- Hayır, hayır! Çekmeee…
Zaten korkuyorum, diye
bağırmış Sincap Baba.
Korkuyla
başını öbür
tarafa
çevirince
yanı
başındaki
fındık dolu tabağı görmüş.
- Bunları hastalarım için
hazırlıyorum. Ne kadar
güzeller değil mi, demiş
Doktor Sincap.
- Bütün hastalarınız için
mi, diye sormuş Sincap Baba.
- Evet! Ne zaman bir
sincabın dişini çeksem
kendisine istediği kadar fındık
yiyebileceğini söylüyorum.
Ayrıca hastalarıma fındık da
hediye ediyorum. Yani… Bu
tabaktaki fındıklardan alıp

“Fındıklar çok lezzetli
olmalı.” demiş kendi kendine.
Sincap Baba daha fazla
dayanamamış ve fındıklara
bakarak bağırmış:

yiyebilirsiniz. Tabii çürük
dişinizi çektikten sonra…
Sincap Baba, “Ne yapsam

acaba? Kaç
zamandır dişimin
ağrısı yüzünden hiçbir
şey yiyemiyorum. Fındığı da
çok severim. Hem canım da
çekti.” diye düşünürken
kocaman fındıklara bakmış.

Merve Halilibram - 6 yaş

GÜMÜLCİNE
Konu:
Bahar geldi.
Çiçekler açtı.
Kelebekler
uçmaya başladı.
Ben ve
arkadaşım
dışarıda top
oynuyoruz.

- Doktooor! Fikir
değiştirmeden çürük dişimi
çeeek!
Doktor Sincap zaten hazır
bekliyormuş. Çürük olan dişi
çabucak çekmiş.
Sincap Baba’nın dişi
çekilirken canı fazla
yanmamış. Bu yüzden çok
şaşkınmış.
- Canım yanar sanıyordum.
Halbuki korkacak bir şey
yokmuş. Teşekkür
doktorcuğum, demiş.
Ardından Doktor Sincap’ın
verdiği fındıkları cebine
doldurmuş. Evine doğru yola
koyulmuş.
Çok sevinçliymiş! Çünkü
dişinin ağrısı geçmiş.
Ormanda yürüyor ve
zıplıyormuş. Yolda gördüğü
her sincaba bir fındık verip diş
doktorundan kormamalarını
söylüyormuş.
- Gittim Doktor Sincap’a.
Son vermek için ağrısına.
Önce biraz korktum,
Ama gerek yokmuş
kormaya.
Sizler de benim gibi gidin
doktora!
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Protein eksikliğini gösteren işaretler
Protein vücudumuzdaki birçok
fonksiyonda önemli rol oynayan
amino asitler zinciridir.
Vücudumuz protein eksikliği
yaşadığında belli başlı belirtiler
verir. İşte vücudumuzun proteinsiz kaldığında verdiği belirtiler…
PROTEİN bedenin kas
yapmasını, yağ yakmasını ve
güçlü kemiklerin oluşumunu
destekler. Vücut her gün
proteine ihtiyaç duyar. Çünkü
proteinler hareket sistemiyle
sürekli parçalanırlar. Bu
nedenle sürekli yenilenmesi
gerekir. Yemeklerden yeterince
protein alamazsanız beden
çeşitli belirtiler vererek günlük
yaşantınızda olumsuz etkilere
neden olabilir.
İşte vücudunuzda protein
eksikliğini gösteren işaretler…

duyar. Spor yapıyorsanız ve
yeterli miktarda protein
alamıyorsanız çabuk yorulabilir
ve kas zedelenmesi
yaşayabilirsiniz.
Bu nedenle yeterli protein
almadan enerjik
hissedemezsiniz. Protein
ihtiyacınızı yeterli miktarda
karşılayamazsanız günlük
yaşantınızda ufak tefek
koşuşturmalarda bile aniden
yorulduğunuzu
hissedebilirsiniz.

UYKUSUZLUK SORUNU
ÇABUK YORULMA
Vücut yeni kas kitlesi
oluşturmak için proteine ihtiyaç

Uykusuzluk sorunu, kan şekeri
sevilerine ve serotonin
azalmasına bağlı olarak

gelişebilir. Yeterli protein
almamak triptopan yapı
taşlarının gelişmesine neden
olabilir. Bu yapı taşları
uyuşukluğa ve huzursuzluğa
neden olan bir amino asittir.
Yatmadan evvel protein
ağrılıklı beslenerek serotonini
ve triptofan üretimini uyararak
deliksiz bir uyku uyumayı

sağlayabilirsiniz.

kolesterolünüzdeki artışın ve
saydığımız diğer hastalıkların
önüne geçebilirsiniz.

YÜKSEK KOLESTEROL
Yüksek kolesterol,
vücudunuzdaki iltihaplanmalar
ve hormonal dengesizlikler
yüksek şekerli beslenmelerin
sonucunda ortaya çıkar. Şekerli
atıştırmalıklarınızı protein
içeren gıdalarla değiştirirseniz

Ellerin terlemesinin nedenleri
ELLERDE terleme kişinin duygu durumundan kaynaklanacağı
gibi fiziksel faktörlerden de kaynaklanabilir. Eskiden beri
elleriniz sürekli terliyorsa nedeni altında yatan sağlık
sorunlarınız olabilir. El terlemesi sürekli hal aldıysa ve rahatsız
ediyorsa muhakkak nedeni bir uzman
tarafından araştırılmalıdır.

ŞEKER HASTALIĞI
Ani el terlemesi bir şey yeme isteğiyle aynı anda gerçekleşiyorsa
sebebi şeker hastalığı olabilir. Kan şekerinin ani şekilde düşmesi
acıkmayı ve el terlemesini beraberinde getiren durumlar
arasındadır.

FAZLA KİLO
TİROİTLERİN FAZLA ÇALIŞMASI

Aşırı kilo hayatınızın her döneminde hem
sağlık açısından hem de psikolojik açılardan
kişiyi olumsuz yönde etkileyen durumlar
arasındadır. Fazla kilolu insanlarda vücut
ısısı artar bu durum sonucunda da beden bu
ısıyı aşağıya çekmek için terleme eylemini
gerçekleştirir. El ve ayaklarda oluşan
terlemenin sebebi aşırı kilodan meydana
gelebilir.

Tiroit bezlerinin fazla çalışması
beraberinde guatr sorunlarını da
getirmektedir. Fazla çalışan tiroit
bezleri, vücutta gerginlik, sinir ve
stresle beraber aşırı el ve ayak
terlemesine neden olabilir.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,
ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza
ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır
beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.
Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Sizi yoran
ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte
zorlandığınız konular üzerinde durabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete
geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz
fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son
dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler
sayesinde moral kazanmaktasınız.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan
yatırım süreciniz sürüyor.

UYUŞUKLUK VE
KONSANTRASYON
EKSİKLİĞİ
Vücudunuzun norolojik
fonksiyonlarını yerine
getirebilmek için proteine
ihtiyacı vardır. Yetersiz
konsantrasyon, motivasyon
eksikliği, öğrenmekte zorluk
protein eksikliğine işaret eder.
Yeterince protein alamazsanız
gün içerisinde bu şikayetleri
yaşamanız kaçınılmaz olacaktır.

ENDİŞELİ VE KAYGILI
HİSSETMEK
Amino asitler ruh halinizi
kontrol eden
nörotransmitterleri oluştururlar.
Protein beynin hormonları
sentezlemesine yardımcı olmak
için gereklidir. İyi hissetmenize
yardımcı olan dopomin ve
serotonin gibi. Protein ağırlıklı
beslenemiyorsanız depomin ve
serotonin eksikliğini yaşayarak
her zaman endişeli ve kaygılı
hissedebilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla
detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi
ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket
etmenin rahatlığı içindesiniz.

Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,
yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.
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ABD raporuna karşı ABTTF’den
paralel rapor
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın
2016 Yunanistan İnsan
Hakları Raporu’ndaki
Batı Trakya Türkleri
ile ilgili konulara
yorum ve cevap
niteliğinde bir
rapor
hazırladı.
Rapor, ABD
Dışişleri
Bakanlığı
ile diğer
ilgili
diplomatik
misyonlara
iletildi. Paralel
raporda ABTTF,
ABD raporunda
yüzeysel ve eksik
biçimde yer alan
konulara açıklık getirmekle
birlikte, bölgede yaşanan yeni
gelişmeleri aktardı.

ABTTF, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’in müftülük makamını
gasp iddiasıyla
suçlanmalarının toplum
geneline verilmek
istenen bir mesaj
olduğunu
belirtti. Yine
ABTTF, Batı
Trakya
Türkleri’nin
siyasi
alandaki
temsilcisi
olan
Dostluk,
Eşitlik, Barış
(DEB) Partisi
Başkanı ve
Başkan
Yardımcısı’na yönelik
suçlamalar kapsamında
başlatılan adli
kovuşturmaların bölgede yaşayan Türk
toplumuna gözdağı verilmek amacını
taşıdığını belirtti.

BASKI İDDİASI GERÇEK DIŞI
“Trakya’daki Müslüman azınlık” ifadesi
ile Batı Trakya Türkleri’nin sorunlarının
kısmen yer bulduğu rapora karşılık
olarak ABTTF, Lozan Barış Antlaşması
ile azınlık statüsü tanımlanan Müslüman
azınlığın etnik kimliğinin Türk
olduğunun mübadele sözleşmesinde
açıkça belirtildiğini kaydetti. Raporda,
“Trakya’daki Müslüman azınlık
içerisindeki Pomak ve Roman
toplulukların, Türkçe konuşan
topluluğun baskısına maruz kaldığı’
yönündeki iddiaların da gerçeği
yansıtmadığının altı çizildi.

BEKİR USTA GRUBU DAVALARI
Batı Trakya Türkleri’ne ait isminde
“Türk” kelimesi geçen derneklerin
kapatıldığını ve yeni derneklerin kayıt
edilmediğini belirten ABTTF, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan
Bekir Usta Grubu davaları olarak bilinen
üç ayrı davada Yunanistan’ın haksız
bulunmasına rağmen mahkeme
kararlarını ısrarla uygulamadığını dile
getirdi. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin Mart 2017’deki son
incelemesini aktaran ABTTF, Eylül
2017’ye kadar Yunanistan’ın somut
sonuçlar doğuran adımlar atmaması
halinde Bakanlar Komitesi’nin ikinci bir
ara karar alacağını belirtti.

ADLİ KOVUŞTURMALAR
GÖZDAĞI VERMEK VE
TOPLUMU YILDIRMANIN
ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜ
Polisin sahip olduğu aşırı yetkiye ilişkin
olarak ABTTF, Batı Trakya Türk
temsilcilerine yönelik adli
kovuşturmaların toplum geneline
gözdağı verme ve toplumu yıldırmanın
bir aracı haline dönüştüğünü ifade
ederek, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı’nın sözlü talimat üzerine polis
tarafından yolu kesilerek göz altına
alınmasını eleştirdi. Paralel raporunda

YUNAN HÜKÜMETİ DİNİ
ÖZERKLİĞİ TAMAMEN YOK
ETMEYE HAZIRLANIYOR
Miras ve medeni hukuk alanlarında
müftülerin şer’i hukuk yetkileri ile
donatılmış olduğu ifade edilen rapora
yanıt olarak ABTTF, Batı Trakya
Türkleri’nin uluslararası antlaşmalar ile
tanımlanmış kendi dini liderlerini seçme
hakkının Yunan devleti tarafından
1991’den bu yana gasp edildiğini ifade
ederek, bugün şer’i yetkileri kullanan
müftülerin devlet tarafından atanmış
müftüler olduğunun altını çizdi. Müftü
konusunda yaşanan son gelişmeleri
aktaran ABTTF, müftü makamının
modernize edilmesi amacı ile bir
komisyon kurulduğunu, ancak bu
komisyonda Batı Trakya Türkü
bulunmamasını eleştirerek devletin tek
taraflı bir biçimde dini alandaki özerkliği
kaldırmaya hazırlandığı yönünde
endişelerin olduğunu dile getirdi.

EĞİTİMDEKİ ÖZERKLİK
HİÇE SAYILIYOR
Ayrımcılık başlığı altında eğitimdeki
özerk yapının tahrip edildiğini belirten
ABTTF, Rodop ve İskeçe’de Batı Trakya
Türkleri’nin nüfusunun çok olmasına
karşın yalnızca birer ortaokul
bulunmasını eleştirdi. ABTTF, Batı
Trakya Türkleri’nin eğitimde özerk
olmasına karşın, ekonomik gerekçeler ile
öğrenci sayısının az olduğu okulların
kapatılması uygulamasına azınlık
okullarının da dahil edilmesi neticesinde
bölgedeki azınlık okullarının sayısının
azaldığını kaydetti.

ABTTF, FİZİKİ VE SÖZLÜ
SALDIRILARI RAPOR ETTİ
Batı Trakya Türkleri’ne yönelik nefret
temelli fiziki ve sözlü saldırıların raporda
yer bulmamasını eleştiren ABTTF, 2016
yılı ile Ocak-Nisan 2017 döneminde
yaşanan saldırıları ayrıca rapor etti. Bu

çerçevede diğer saldırılar ile birlikte
ABTTF, neo-Nazi Altın Şafak Partisi’ne
mensup milletvekillerinin Mart 2016’da
Brüksel’de ABTTF tarafından
gerçekleştirilen bir etkinliğe yaptığı
saldırı ile Aralık 2016’da Atina’da DEB
Partisi tarafından gerçekleştirilen
etkinliğe yaptığı saldırıyı ayrıntıları ile
aktardı.

GENEL KURUL 15 NİSAN’DA
Öte yandan, ABTTF 20. olağan genel
kurul toplantısı, 15 Nisan Cumartesi
günü Almanya’nın Giessen şehrinde
gerçekleştirilecek. Genel kurul
toplantısında yapılacak seçimlerde
ABTTF’nin yeni başkan ve başkan

yardımcıları ile denetim ve disiplin
kurullarının yeni üyeleri belirlenecek.
2016 yılında yapılan tüzük değişikliğinin
ardından yapılacak ilk seçimlerde,
ABTTF başkanı ve başkan yardımcıları
doğrudan genel kurul tarafından ve dört
yıl için seçilecek. ABTTF denetim ve
disiplin kurullarına seçilecek yeni
üyelerin görev süresi de yine dört yıl
olacak.
ABTTF 20. olağan genel kurul
toplantısında seçilecek başkan ve on
başkan yardımcısından oluşacak yeni
Başkanlık Kurulu, önümüzdeki dört yıl
süresince ABTTF’nin çalışma ve
faaliyetlerini belirleyecek.
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Eğitim Bakanı’ndan iki
dilli azınlık anaokulları
açılmasını istediler
GÜNDEM

RODOP – Evros ve İskeçe illeri SÖPA
Mezunu Öğretmen Dernekleri, Batı
Trakya’da iki dilli azınlık anaokulları
açılmasını istediler.
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği ile Rodop –
Evros İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği, Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’na mektup göndererek iki dilli
azınlık anaokulları açılmasını talep etti.
Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarının
Türkçe müfredat programında görev
yapan öğretmen dernekleri, 6 Nisan
tarihinde Eğitim Bakanı Kostas
Gavroglu’na bir yazı göndererek, azınlık
üyelerine yönelik olarak Batı Trakya’da
Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak iki
dilli anaokulların açılmasını istediler.
İki öğretmen derneği tarafından eğitim
bakanının yanı sıra bölge milletvekilleri
ile azınlık eğitiminden sorumlu
yetkililere de gönderilen yazıda, azınlık
ilkokullarındaki eğitimin Lozan
Antlaşması uyarınca Türkçe ve Yunanca
olmak üzere iki dilli olduğu hatırlatıldı;
bu nedenle, zorunlu eğitime dahil olan
anaokulu eğitiminin de azınlık çocukları
için iki dilli olması gerektiği vurgulandı.
Dernek olarak, Yunanca müfredatı
öğretmen derneklerinin aksine, azınlık
köylerindeki anaokullarının tek dilli
olmasını savunmadıklarını belirttiler.

Dernek yöneticileri, azınlık çocuklarının
anaokulundan sonra azınlık
ilkokullarına devam ettiklerine dikkat
çekerek, iki dilli anaokulu talep
ettiklerinin altını çizdiler.

“ULAŞILMASI ZOR”
OKULLAR KONUSU
Dernek başkanları Salih Ahmet ve
Nurettin Kıyıcı imzasıyla bakana ve diğer
yetkililere gönderilen yazıda, daha
önceki yıllarda köylerin yol durumları
nedeniyle “ulaşılması zor” kategorisinde
yer alan İskeçe, Rodop ve Evros
illerindeki tüm azınlık ilkokullarının
günümüz koşullarında artık bu
kapsamdan çıkarılması gerektiğini, zira
bu durumun “çift bonus” uygulaması
nedeniyle öğretmenler arasında hakızlığa
neden olduğunu kaydettiler.

“TÜRKÇE MÜFREDATI
PROGRAM DANIŞMANI
ATAMA YÖNTEMİ DEĞİŞMELİ”
SÖPA mezunu öğretmen dernekleri
bakana gönderdikleri yazıda, azınlık
okulları için “Türkçe Müfredatı Program
Danışmanı” atama yöntemine adil
olmadığı için karşı olduklarını da dile
getirerek, bu yöntemin mutlaka
değişmesi gerektiğinin altını çizdiler.

TÜFE mart’ta yıllık
bazda yüzde 1,7 arttı
YUNANİSTAN'da, Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda
yüzde 1,7 yükseldi.
Yunanistan İstatistik Kurumu
(ELSTAT) verilerine göre, mart’taki
yüzde 1,7'lik artışla TÜFE'de üst üste
3'üncü ayda da yükseliş yaşandı.
Fiyatlardaki artışta, yüzde 8,6 ile
ulaşım, yüzde 3,6 ile konut, yüzde 2,8
ile tütün ve alkollü içecekler ve yüzde
1,6 ile gıda ürünleri ve içeceklerdeki
yükseliş etkili oldu.
Dayanıklı mallarda yüzde 3,3 ve
sağlıkta da yüzde 2,7'lik düşüş yaşandı.
Bu arada, Avrupa Birliği (AB) ile
harmonize fiyat endeksinde de yıllık
bazda yüzde 1,7'lik artış görüldü.

14 Nisan 2017

gundem_1014_Layout 1 14.04.2017 18:58 Page 17

17

GÜNDEMhaber

14 Nisan 2017

Gümülcine
Müftülüğü’nün bilgi
yarışması sona erdi

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İstikamet üzere olmak
stikamet, ihlâs sınırları
içinde ifrat ve tefritten uzak,
sünnet çizgisine uygun bir
biçimde yaşamaktır. Bu tür bir
istikamette amel ve aksiyon
vardır. İstikamet ehli amel
sırasında bütün gücünü
kullanmakla birlikte, nefsine
karşı zulme varacak aşırılıktan
veya gevşeklik sayılacak tefritten
sakınır ve orta yolu izler. Kasıt ve
yönelişi sadece Hakk'a olur.
Amellerini emredilen sünnet
ölçüsünde gerçekleştirir. İfrat ve
tefrit sünneti; riya ile amel ve
amelde gevşeklik de aksiyonu
yaralar; kulu istikametten ayırır.
Bunun için kurtuluş orta
yoldadır.
İstikamet zor iştir. Çünkü
istikamet alışkanlıkları aşmak;
âdet ve suretlerin dışına çıkmak,
hakikî bir sıdk duygusuyla
Hakk'ın huzurunda durmaktır.
Bunun için Allah Rasulü:"Her ne
kadar tam olarak yerine
getiremeseniz bile istikamet
üzere olun." buyurmakta ve
ardından: "En hayırlı ameliniz
namaz kılmaktır. Abdeste ancak
mü'min olan devam eder."
(Muvatta, Taharet,4) demektedir.
Bu beyandan namaz kılıp sürekli
abdestli bulunmaya özen
gösterenin davranışlarında
zikzak çizmeyeceği; daha
doğrusu çizmemesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
İstikameti hayatın bir parçası,
ibadet ve tâatın mihenk taşı
haline getirenlere iki ayrı surede,
birbirine yakın ifade ve lafızlarla
iltifatlarda bulunulmaktadır:
“Rabbimiz Allah'tır” deyip sonra
istikamet üzere devam edenlere
melekler ölümleri anında:
"Korkmayınız, üzülmeyiniz size
vaad olunan cennete sevininiz."
diyeceklerdir.” (Fussilet sûresi,
41/30)
“Doğrusu Rabbimiz Allah'tır
deyip de istikamet üzere
gidenlere korku yoktur, onlar
mahzun da olacak değillerdir.
Onlar cennet ehlidir. İşlediklerine
karşılık olarak orada ebedi
kalacaklardır.” (Ahkaf sûresi,
46/13–14.)
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Hz.
Peygamber (s.a.v.)'in evlerine bir
grup gelerek hanımlarına
Resûlullah (s.a.v.)'ın evdeki
ibadetinden sordular.
Kendilerine sordukları husus
açıklanınca sanki bunu az
bularak: ‘Resûlullah (s.a.v.) kim,
biz kimiz? Allah (c.c.) O'nun
geçmiş ve gelecek bütün
günahlarını affetmiştir (bu
sebeple O'na az ibadet de yeter)

İ

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü tarafından Kur’an
kurslar arasında düzenlenen
bilgi yarışmaları tamamlandı.
Kadınların yer aldığı yarışmayı
Bıyıklıköy Yetişkin Bayan
Kur’an Kursu, çocukların yer
aldığı yarışmayı ise Evrenköy
Kur’an Kursu kazandı.
Müftülük, hem yetişkin
bayanların eğitim gördüğü
kurslar hem de ilkokul
çocukların eğitim gördüğü
kurslar için yarışma düzenledi.
İlkokul çocukların eğitim
gördüğü kurslar “III. İbadet
Dersi Bilgi Yarışması”nda,
kadınların eğitim gördüğü
kurslar ise “III. İtikat Ahlak
Bilgi Yarışması”nda yarıştı.
Yarışmalarda önce sekiz
bölgenin birincileri belirlendi.
Daha sonra bölgelerin en iyileri
finalde yarıştı.

FİNALLER KEMERLİ
CAMİİ'NDE YAPILDI
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü
tarafından düzenlenen bilgi
yarışmaların finalleri
Gümülcine Bağlar Mahallesi
Kemerli Camii'nde yapıldı.
Yetişkin Bayan Kur’an
Kursları yarışmasının finali 6

Nisan Perşembe günü saat
10:00’da yapıldı. Yarışmayı
Bıyıklıköy Yetişkin Bayan
Kur’an Kursu kazandı. İkinci,
Bağlar Mahallesi Yetişkin
Bayan Kur’an Kursu, üçüncü
ise Kozlukebir Yetişkin Bayan
Kur’an Kursu oldu.
Çocuk Kur'an Kursları
yarışmasının finali ise 8 Nisan
Cumartesi günü saat 10:00’da
yapıldı. Çekişmeli geçen
yarışmayı Evrenköy Kur’an
Kursu kazandı. Yarışmanın
ikincisi Omurluköy Kur’an

Kursu olurken, Tuzçuköy
Kur’an Kursu ise üçüncü oldu.
Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü tarafından
yarışmalarda dereceye giren
Kur’an kurslarına plaket,
öğrencilere ise madalya verildi.
Ayrıca her iki yarışmada
finalde yarışan öğrencilere
hediyeler verildi.
Yetişkin Bayan Kur’an
Kursları finalini, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın eşi Hülya
Akıncı da izledi.

dediler.İçlerinden biri: ‘Ben artık
hayatım boyunca her gece namaz
kılacağım’ dedi. İkincisi: ‘Ben de
hayatım boyunca hep oruç
tutacağım, hiçbir gün terk
etmeyeceğim’ dedi. Üçüncüsü
de: ‘Kadınları ebediyen terk edip,
onlara hiç temas etmeyeceğim’
dedi. (Bilâhere durumdan
haberdar olan) Hz. Peygamber
(s.a.v.) onları bularak: “Sizler
böyle böyle söylemişsiniz.
Halbuki Allah'a yemin olsun
Allah'tan en çok korkanınız ve
yasaklarından en ziyade
kaçınanınız benim. Fakat buna
rağmen, bazan oruç tutar, bazan
yerim; namaz kılarım, uyurum
da; kadınlarla beraber de
olurum. (Benim sünnetim budur),
kim sünnetimi beğenmezse
benden değildir” (Buhârî, Nikah,
1) buyurdu.
Bir başka hadislerinde;
“Sonunuzun iyi amelle
kapanması için gayret sarf edin!”
manasında olmak üzere “Siz
amelinizle doğruyu ve istikameti
arayın, itidali koruyun. Zîra
cennetlik olanın ameli cennet
ehlinin ameliyle sonlanır..”
buyurur.
Allah Teâlâ, “Gerçekten de
onların her biri öyle kimselerdir
ki, yaptıklarının karşılığını Rabbin
kendilerine hakkıyla ödeyecektir.
Çünkü O, onların yaptıkları her
şeyden haberdardır” (Hûd sûresi,
111.) ayetinde herkesin
amellerinin karşılığını tam olarak
vereceğini ve yapılan her şeyden
haberdar olduğunu belirttikten
sonra Resûl-i Ekrem (a.s.)
Efendimizi ihtiyarlatacak kadar
ağır bir mana ifade eden sonraki
ayette şöyle buyurmuştur: “O
halde sen, beraberindeki tövbe
edenlerle beraber emrolunduğun
şekilde dosdoğru hareket et!
Aşırı gitmeyin. Çünkü O, ne
yaparsanız görücüdür.” (Hûd
sûresi, 112)
İstikamet, müstakim olmak,
doğru dürüst davranmak,
istenilen şekilde hareket etmek
demektir.
İstikamet üzere olanları Hak
Teâlâ şu şekilde
müjdelemektedir: “Rabbimiz
Allah’tır” deyip sonra da
istikamet üzere, doğru yolda
yürüyenler yok mu, işte onların
yanına melekler inip: “Hiç endişe
etmeyin, hiç üzülmeyin ve size
vâd edilen cennetle sevinin!”
derler. Biz dünya hayatında da,
ahirette de sizin dostlarınızız.
Cennette sizin için canınızın
çektiği ve istediğiniz her şey
vardır” (Fussilet Suresi, 30-31

gundem_1014_Layout 1 14.04.2017 18:58 Page 18

GÜNDEMyorum

18
Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Οι 40 δύσκολες μέρες για το μέλλον
της ελληνικής οικονομίας
τις 40 ημέρες που μας χωρίζουν
μέχρι το Eurogroup της 22ας
Μαΐου, θα πρέπει να κριθούν
τα πάντα: από το περιεχόμενο των
μέτρων που θα νομοθετηθούν από την
ελληνική Βουλή, μέχρι τα
μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
αλλά και τους δημοσιονομικούς
στόχους που θα πρέπει να επιτύχει η
Ελλάδα μετά το 2019... Οι ενδιάμεσοι
σταθμοί μέχρι και το Eurogroup της
22ας Μαΐου είναι οι εξής:
1. Την επόμενη Παρασκευή, 21
Απριλίου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή
θα ανακοινώσει -και μάλιστα με
επισημότητα καθώς για πρώτη φορά
έχει προγραμματιστεί συνέντευξη
Τύπου- τις δημοσιονομικές εξελίξεις
για την περίοδο 2013-2016. Μεταξύ
των δεδομένων που θα ανακοινωθούν
θα είναι και το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2016 με βάση τον ορισμό του

Σ

μνημονίου, ενώ τα στοιχεία θα
πιστοποιηθούν και από τη Eurostat, 3
ημέρες αργότερα. Η ελληνική
διαπραγματευτική ομάδα θέλει να
ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για την
εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ με ένα πολύ
θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές της,
που θα πιστοποιηθεί ότι ο στόχος του
3,5% έχει επιτευχθεί ήδη από το 2016.
2. Στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ η
ελληνική πλευρά θέλει να υπάρξει
πρόοδος για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα
για το χρέος. Η προετοιμασία των
διαπραγματεύσεων που θα γίνουν για
το ελληνικό ζήτημα στην Ουάσιγκτον
αποτέλεσε και το βασικό θέμα
συζήτησης στην συνάντηση του
Γάλλου επιτρόπου Οικονομικών
Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί με την
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ. Μετά τη συνάντηση, ο κ.
Μοσκοβισί έκανε λόγο «για

παραγωγικές συζητήσεις εν όψει των
διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον για
το ελληνικό ζήτημα».
3. Μετά τις 24-25 Απριλίου
αναμένεται η άφιξη των τεχνικών
κλιμακίων στην Αθήνα προκειμένου
να ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις για την επίτευξη
της τεχνικής συμφωνίας. Οι
διαβουλεύσεις δεν θα έχουν «τυπικό»
χαρακτήρα καθώς οι εκκρεμότητες
είναι αρκετές και ουσιαστικές.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να
αποφασιστεί η «συνταγή» περικοπής
των συντάξεων, το ποιες παραγωγικές
μονάδες της ΔΕΗ θα
ιδιωτικοποιηθούν, το ακριβές
περιεχόμενο των θετικών μέτρων, η
τελική μορφή των διατάξεων για τα
εργασιακά, η μορφή του
αναθεωρημένου μνημονίου κ.λπ.
4. Επόμενο βήμα θα είναι η ψήφιση
των μέτρων αλλά και του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος για
την περίοδο 2017-2020 από την
ελληνική Βουλή. Παρά τη συζήτηση
για το αν θα προηγηθούν τα μέτρα
για το χρέος, θεωρείται δεδομένο ότι
για να υπάρξει πλήρης συμφωνία στο
Eurogroup της 22ας Μαΐου, η ελληνική
Βουλή θα πρέπει να έχει ψηφίσει το
«καλό» και το «κακό» πακέτο, όπως
και όλα τα προαπαιτούμενα για την
ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.
5. Από το Eurogroup της 22ας
Μαΐου θα πρέπει να προκύψει η
έγκριση της τεχνικής συμφωνίας,

GTGB’de Türk halk
müziği konseri

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği’nde
(GTGB) düzenlenen Türk halk müziği konseri
büyük ilgi gördü. GTGB Gençlik Kolu’nun
düzenlediği etkinlik, 12 Nisan Çarşamba
günü gerçekleşti. GTGB lokalinde konser
verecek ekip için hazırlanan “şark köşesi” ve
salondaki düzenleme ise geceye
katılanlardan tam puan aldı.
Gençlik Kolu’ndan Seçkin Yetimoğlu’nun
sunuculuğunu yaptığı etkinliğe Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
Osman Şahin ve Davut Ocak, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Gümülcine
belediye meclis üyeleri Sibel Mustafaoğlu,

Zeynep Tevfikoğlu, Yassıköy Belediyesi
muhalefet listesi Başkanı Erdoğan Sait,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
– Lisesi yöneticisi Rıza Kırlıdökme ve çok
sayıda soydaş katıldı. Yapılan
konuşmalarda, Gençlik Kolu düzenlediği
faaliyetten dolayı tebrik edildi.
Gençlik Kolu’nun organize ettiği konserde
Gönen Molla (bağlama – solist), Alperen
Hacı İbrahim (gitar) ve İlkay Ahmet
Mustafa’dan (davul) oluşan ekip Türk halk
müziği eserleri seslendirdi. Ekibin
performansı izleyicilerden tam puan aldı.
Etkinlikte Seçkin Yetimoğlu ve Ömer
Topuroğlu da şiir okudu.
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αλλά και μια δέσμευση των
Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών
για το περιεχόμενο του πακέτου με τα
μεσοπρόθεσμα μέτρα. Το Eurogroup
μπορεί να καταλήξει και σε μια
«πολιτική δέσμευση», ότι θα ληφθούν
στο μέλλον όλα τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου οι ετήσιες δαπάνες για
το χρέος να μην ξεπεράσουν το 15%
του ΑΕΠ για μακρά χρονική περίοδο,
μέχρι και το 2028 ή μέχρι το 2031.
Αυτή η δήλωση, ανάλογα με την
πορεία των διαπραγματεύσεων, είναι
πιθανό να θεωρηθεί αρκετή και από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
αλλά και από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προκειμένου να συντάξουν
την έκθεση βιωσιμότητας για το
χρέος.
6. Εφόσον επέλθει η πλήρης
συμφωνία στο Eurogroup, θα εκκρεμεί
μόνο η συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου του ΔΝΤ για την
υπογραφή του μνημονίου με την
Ελλάδα, το πράσινο φως από τον
ESM (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Χρηματοδότησης) για την εκταμίευση
της δόσης, ύψους τουλάχιστον 7 δισ.
ευρώ, αλλά και η συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
την ένταξη των ελληνικών ομολόγων
στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης. Ειδικά η τελευταία
συνεδρίαση αναμένεται να
πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.
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Koalisyon bekleyen Avrupa ülkeleri
hükümetsiz kaldı
MAKEDONYA (FYROM), Bulgaristan,
Kuzey İrlanda ve Hollanda’da geçen aylarda
yapılan genel seçimlerde, sandıklardan
“koalisyon” çıkması, bu ülkelerde
hükümetlerin hala kurulamamasına neden
oldu.
Son dönemde derin bir siyasi kriz içinde
olan Makedonya’da, 11 Aralık 2016’da yapılan
erken genel seçimin ardından tam dört aydır
hükümet kurulamadı.
Ülkede, uzun yıllardır süren siyasi krize
Avrupa Birliği’nin (AB) arabulucu olmasıyla
dört siyasi parti arasında imzalanan
anlaşmanın maddelerinden biri olan erken
genel seçimde, hiçbir partinin tek başına
hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi
koalisyon hükümeti seçeneğini doğurmuştu.
Seçimin az bir farkla kazananı İç Makedon
Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal
Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) lideri ve
eski Başbakan Nikola Gruevski,
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından
hükümeti kurmakla görevlendirilse de
yapılan koalisyon görüşmeleri başarılı
olmadı.
Gruevski’nin koalisyon görüşmelerindeki
başarısızlığı, uzun yıllardır devam eden siyasi
krizi daha da derinleştirdi.
Cumhurbaşkanı İvanov, Gruevski’nin
kendisine öngörülen yasal süre içinde
hükümeti kuramaması üzerine bu görevi
mecliste çoğunluğu sağladığını kanıtlayana
vereceğini açıkladı. Seçimde en fazla oy alan
ikinci parti Makedonya Sosyal Demokratlar
Birliği’nin (SDSM) lideri Zoran Zaev, hükümet
kurmak için gerekli çoğunluğa sahip
olduğunu gösteren milletvekili imzalarını
İvanov’a sunsa da istediğini alamadı.
Zaev, mecliste temsil edilen üç Arnavut
partisinin oluşturduğu platform ile hükümet
kurmak için uzlaşsa da Makedonyalı
Arnavutların haklarını savunan ve
hükümette yer almak için birtakım şartlar
öne süren bu Arnavut platformu ile yapılan
ittifak Cumhurbaşkanı İvanov tarafından
kabul edilmedi.
İvanov, Arnavut platformunun,
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da resmiyet
kazanması dolayısıyla “ithal” olduğunu
savunurken, VMRO-DPMNE ise bu
platformun anayasaya aykırı olduğunu ve
ülkenin yeniden tanımlanmasına neden
olabileceğini açıkladı. Makedon milliyetçisi
VMRO-DPMNE, platformun talep ettiği
Arnavutça’nın ülke genelinde ikinci resmi dil
olmasının, kendilerince kabul edilemez
olduğunu vurguladı.
Hiçbir siyasi partinin, tek başına hükümet
kuracak çoğunluğa erişememesi nedeniyle üç
Arnavut partinin kurduğu platform,
koalisyon çalışmalarında kilit öneme sahip
bulunuyor.
ULUSLARARASI TEPKİLER
İvanov’un SDSM lideri Zaev’e hükümeti
kurma görevini vermemesi, uluslararası
toplumun da tepkisini çekti. Ülke kamuoyu
Zaev’in görevlendirilmesi konusunda ikiye
bölünürken, Makedonya’daki AB ve ABD
büyükelçilerinin yanı sıra AB Komisyonu
üyesi Johannes Hahn da hükümet kurma
görevinin Zaev’e verilmesini istedi.
11 Aralık’taki seçimin ardından iki kez
Makedonya’yı ziyaret ederek İvanov ve
mecliste milletvekili bulunan parti liderleriyle
görüşen Hahn, Cumhurbaşkanı İvanov’u
tutumunu gözden geçirmeye davet ederek
kaybedilecek zaman olmadığını söyledi.
Makedonya’yı ziyaret eden AB Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini de İvanov’dan
hükümet kurma görevine ilişkin tutumunu
değiştirmesi talebinde bulunarak, siyasi

krizin etnik krize dönüşmesi hususunda
endişe duyduğunu dile getirdi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier de
ülkedeki durum hakkında endişesini dile
getirerek, liderlerden siyasi krize son
vermelerini istedi.
PROTESTOLAR VE ERKEN
SEÇİM İHTİMALİ
Siyasi kriz, şubat ayında başlayan
protestolarla daha da alevlendi. Her gün ülke
genelinde binlerce kişinin katılımıyla
protesto düzenleyen “Ortak Bir Makedonya
İçin” isimli sivil toplum örgütü, Arnavut
partilerin kurduğu platforma tepki gösteriyor.
Protestocular, Zaev’i hükümeti kurmakla
görevlendirmeyen İvanov’a desteğini açıkça
belirtirken, ülkede iki dilliliğe karşı
olduklarını ifade ediyor.
Makedonya’daki siyasi kriz derinleşerek
sürerken, siyasi krizden çıkış senaryoları
üzerine de görüşmeler yapılıyor.
VMRO-DPMNE, siyasi krizden çıkışın
Arnavut partilerin kurduğu platformu
reddetmekten ve bu yıl yapılacak yerel
seçimin yanı sıra erken genel seçimin
yapılmasından geçtiğini savunurken, SDSM
ise hükümeti kurma görevinin kendilerine
verilmesi konusunda ısrarına devam ediyor.
BULGARİSTAN’DA HEDEF
“TEK ORTAKLI KOALİSYON”
Bulgaristan’da da 26 Mart’ta yapılan erken
genel seçimin ardından hükümeti kurma
çalışmaları sürüyor.
240 üyeli mecliste 95 milletvekili çıkaran
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar Partisi (GERB) lideri Boyko Borisov,
yeni hükümeti kurmak için tek ortakla
koalisyon yapmayı amaçlıyor.
Dört partinin temsil edildiği mecliste, 1989
yılına kadar 45 yıl iktidarda olan eski
Komünist Parti’nin devamı Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) 80 milletvekili elde
etti.
Öte yandan, aşırı milliyetçi üç partiyi bir
araya getiren Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu (OP) 27, üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH) 26, ve popülist iş
adamı Veselin Mareşki’nin “İrade” partisi 12
milletvekili çıkardı.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in
hükümeti kurma görevi vermesi beklenen
Borisov, üçüncü kez başbakanlığa oturmak
için OP ile görüşmeye karar verdi.
Ülke basınına göre, GERB-OP, karşılıklı
pazarlıkların teknik ayrıntılarına inmeden
önce, kurulacak koalisyon hükümetinin dört
yıl ömrü olması ve gelecekteki olası görüş
ayrılıklarının erken seçime yol açmaması
konusunda görüş birliği sağladı.
GERB adına görüşmeleri sürdüren eski
Maliye Bakanı Vladislav Goranov,
görüşmelerin zor geçtiğini, ana prensipler
dışında bir yakınlaşma kaydedilmediğini,
ancak 19 Nisan’a dek görüş ayrılıklarını
ortadan kaldırabileceklerini söyledi.
OP adına konuşan eş başkanlardan
Krasimir Karakaçanov ise görüş ayrılıklarının
ortak hükümet kurulmasına asla engel teşkil
etmediğini ifade etti.
Bulgaristan’ın, 2018 yılının ilk yarısında
AB dönem başkanlığını üstleneceğinden,
kurulacak koalisyon hükümetinin en az
2018’in temmuz ayına kadar ayakta kalması
planlanıyor.
BORİSOV’UN DENGE KURMA
ÇABALARI ZORLAŞABİLİR
Türkiye’ye karşı düşmanlık, İslamofobi,

ayrımcılık, azınlıkların haklarını
sınırlandırma tutumlarıyla ön plana çıkan,
AB aleyhtarı popülist söylemlerin, aşırı Rusya
sevgisi ve NATO’ya karşı düşmanca
politikanın sürdürülmesinden yana olan
OP’nin eş başkanlarından Karakaçanov’un
kurulacak hükümette savunma bakanı olmak
istemesi ise Borisov’un denge kurma
çabalarını zora sokacak gibi görünüyor.
Öte yandan, BSP Genel Başkanı Korneliya
Ninova, Borisov’un hükümet kurmakta
başarısız olması halinde, anayasal prosedürü
izleyecek cumhurbaşkanından bu görevi
devralmaya hazır olacağını bildirdi.
Böyle bir durumda hesaplar, BSP’nin OP
dışında üçüncü, hatta dördüncü bir
koalisyon ortağına ihtiyaç duyacağına işaret
ediyor.
Koalisyon çıkmazına neden olabilecek bu
hesaplarda, mecliste hiç kimsenin müttefik
almak istemediği HÖH’ün 26 milletvekilini
gündeme getirebilir.
Geçmişte iktidar uğruna görüş ayrılıkları
ne olursa olsun her türlü koalisyonda kilit rol
oynayan HÖH’ün desteği, BSP’yi iktidara
götürebilir, HÖH de bu şekilde eski kilit siyasi
rolüne dönebilir.
KUZEY İRLANDA’DA HÜKÜMET
KURMAK İÇİN EK SÜRE VERİLDİ
Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ana bölgeden
biri konumundaki Kuzey İrlanda’da da 2
Mart’ta yapılan erken seçimin ardından
hükümet hala kurulamadı.
Bölgenin özerklik yasası gereği Kuzey
İrlanda, İngiltere ile birlik yanlısı bir parti ile
ayrılıkçı bir partinin koalisyonu tarafından
yönetilmek zorunda.
Erken seçimde 28 milletvekili çıkaran
İngiltere’yle birlik yanlısı Demokratik Birlik
Partisi (DUP) ile 27 milletvekili çıkaran
ayrılıkçı Sinn Fein, koalisyon hükümeti
kurma konusunda anlaşamadı.
Yasaya göre, mart sonuna kadar hükümet
kurulması gerekiyordu, ancak taraflar
anlaşamayınca Londra’daki merkezi hükümet
görüşmeler için 18 Nisan’a kadar ek süre
tanıdı.
Koalisyonun kurulamaması halinde,
bölgenin yönetiminin yeniden Londra’ya
bağlanması gündeme gelebilecek.
DUP ve Sinn Fein’in oluşturduğu önceki
hükümet, ocak ayında ayrılıkçı partinin,

birlik yanlısı DUP’nin lideri ve bölgesel
başbakan Arlene Foster’ın yenilenebilir enerji
alanındaki hatalı uygulamaların yol açtığı
yaklaşık 500 milyon sterlinlik kayıptan
sorumlu tutarak hükümetten çekilmesiyle
bozulmuştu.
Sinn Fein, Foster’ın parçası olacağı bir
hükümeti kabul etmiyor. Ayrıca yerel İrlanda
dilinin resmi olarak tanınması başta olmak
üzere, bir dizi talepte de ısrar ediyor.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın merkezi
hükümeti, Londra’da Westminster’da
bulunuyor.
HOLLANDA’DA KOALİSYONA
DÖRDÜNCÜ ARANIYOR
Genel seçimin 15 Mart’ta yapıldığı
Hollanda’da da koalisyon görüşmeleri
sürüyor.
Seçimde en fazla oy alan Özgürlük ve
Demokrasi için Halk Partisinin (VVD)
hükümeti kurabilmek için en az üç ortağa
daha ihtiyacı var. VVD ile Hristiyan
Demokratlar Birliği (CDA) ve Demokrat 66
Partisi (D66) arasındaki koalisyon
görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma
sağlandı.
Dördüncü parti için pazarlıkların sürdüğü
Hollanda’da, ilk akla gelen seçenek bu üç
partiden sonra en fazla oyu alan Yeşil Sol
(GL).
Ülkedeki siyasi uzmanlar, GL’nin sadece
en fazla oy alan beşinci parti olduğu için
görüşmelere dahil edildiğini savunurken
GL’nin yer alacağı bir koalisyona pek ihtimal
vermiyor.
GL ile yapılan görüşmelerden sonuç
alınamaması durumunda, beş milletvekili
bulunan Hıristiyan Birlik Partisi (CU) ile
koalisyon görüşmeleri yapılması bekleniyor.
Öte yandan, hiçbir parti seçimde en fazla
oy alan ikinci parti konumundaki Geert
Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük
Partisi (PVV) ile koalisyon ortağı olmak
istemiyor.
Hollanda’daki seçimde, VVD 33, PVV 20,
CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14,
İşçi Partisi (PVDA) 9, CU 5 ve Denk Partisi 3
milletvekili çıkarmıştı. Hükümet kurabilmek
için meclisteki 150 milletvekilinin en az
76’sının desteği gerekiyor.
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14 havalimanı özelleştirildi
Ülkedeki 14 havalimanı, 1,23 milyar euro bedelle Alman Fraport
AG’nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi.
14 havalimanı, 1,23 milyar
euro bedelle, 40 yıllığına
Alman Fraport AG’nin ana
ortağı olduğu konsorsiyuma
devredildi.
Yunanistan Varlık
Kalkınma Fonu (TAIPED)
tarafından yapılan
açıklamada, söz konusu
havalimanlarının
özelleştirilmesine ilişkin
sürecin tamamlandığı
belirtildi.
Havalimanlarının,
düzenlenen imza töreniyle,
Fraport AG ve SLENTEL Ltd.
şirketlerinin oluşturduğu
konsorsiyuma devrinin
yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada,
konsorsiyumun 40 yıllığına
devraldığı havalimanlarının
işletmesi için 1 milyar 234
milyon euro ödeyeceği
bildirildi. Söz konusu
dönemde konsorsiyumun elde
edeceği gelirin ise 10 milyar
eroyu aşacağı kaydedildi.
Özelleştirilen havalimanları
arasında, Yunanistan’ın en
büyük ikinci kenti Selanik’in
yanı sıra Mikonos, Santorini,
Midilli, Sisam ve Rodos gibi
adalardaki havalimanları
bulunuyor.
Yunanistan’ın uluslararası
kreditörlerle yaptığı üçüncü
kurtarma paketi anlaşması
kapsamında
özelleştirmelerden 50 milyar
euroluk gelir elde etmesi
hedefleniyor.

Fransa Maliye Bakanı,
Yunanistan için
IMF anlaşması istedi
Fransa Maliye Bakanı Sapin: “Yunanistan’ın
borcunun sürdürülebilirliği konusunda bir anlaşma
sağlanamazsa piyasalar Yunanistan’a olan güvenini
yeniden kazanamaz.”
FRANSA Maliye Bakanı Michel Sapin,
Yunanistan’ın borçları için IMF ile
anlaşılması gerektiğini söyledi.
AB Ekonomik ve Mali İlişkiler Konseyi
toplantısı için Malta’da bulunan Sapin,
burada yaptığı açıklamada,
“Yunanistan’ın borcunun
sürdürülebilirliği konusunda bir anlaşma
sağlanamazsa, piyasalar
Yunanistan’a olan
güvenini yeniden
kazanamaz.”
dedi.

IMF ile Yunanistan arasında borçlar
konusunda bütüncül bir anlaşma
yapılması gerektiğini belirten
Sapin, anlaşmanın Yunanistan’ın
2018 yılı ortalarında tekrar
piyasalara dönmesini
sağlayabileceğini kaydetti.
Yunanistan’ın 2018’de gayrisafi
yurtiçi hasılada yüzde 3,5 hedefini
yakalayacağını ifade eden Sapin,
ancak 2019 ve 2020 yıllarında da
benzer tedbirlerin alınması
gerektiğini vurguladı.
Sapin,
Yunanistan’ın mali
hedeflerini
tutturması halinde,
sosyal önlemleri de
alabileceğini
kaydetti.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’nin
90’cı kuruluş yılını kutlarız

Muhterem hemşehrilerim;
14 Nisan 2017’de sizlerle paylaştığımız sohbetimizi
“BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN” 90. yıl kültürüne,
eğitimine, sosyal hayatına ve birliğine hizmet eden ilk
kulübü kurup bize bırakan muhterem
“BÜYÜKLERİMİZİN RUHUNA İTHAF EDİYORUZ.”
“BUGÜNKÜ TÜRK BİRLİĞİ” nin ilk kuruluş ismi
“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” idi 1936’ya kadar.
17 Kasım 1936’da tüzüğü değiştirilerek bugünkü adı
olan “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” olmuştur.
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” nin forması “SARI
LACIVERT” tir.
***

Aşağıda gördüğünüz resim “İSKEÇE TÜRK
GENÇLER YURDUNUN – BUGÜNKÜ TÜRK
BİRLİĞİNİN”
14 NİSAN 1927 PAZAR günü o zaman çıkmaz sokak
olan Badem sokağı bugün ise “TIRAS” sokağında
Musfaklı köyünden “TOPÇULAR” ailesine ait tarihi
“OSMANLI” Türk evin bahçesinde çekilmiştir.
Bu resim:
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” nin kurucu üyelerini,
sporcularını, müzik topluluğunu içermektedir.
Bu fotoğrafta bugün 90. yılını kutladığımız
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” nin ilk fotoğrafı oluşu
münasebetiyle buna onun için kurucu üyeleri ona

Bu 90 yıllık kulübü kimler mi kurdu? İşte isimleri:
1- Ahmet Hamdi
2- Bahri Ahmet
3- Hayrettin Hüseyin
4- Hasan Hacı Mehmet
5- Hüseyin Muhtar Mehmet
6- Hilmi Hasan Hoca
7- Hasan Basri Ali
8- Hıfzı Abdurrahman
9- Kazım Hafız Ahmet
10- Mehmet Hilmi
11- Mehmet Demir
12- Süleyman Kalyoncu
13- Şaban Ahmet
14- Ahmet Emin
15- Fehmi Ömer
16- Hüseyin Çorlulu
17- İbrahim Demir
18- İbrahim İbrahim
19- İbrahim Hasan
20- İsmail Hüseyin
21- Nusret Ali
22- Rüstem Mümin
23- Hüseyin Tırgatlı
24- Rıza Hasan
25- Kadri Demir
26- Mustafa Süleyman
27- Burhan Yavaş
28- Ali Ulvi
29- Ali Osman
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30- Baki Ahmet
31- Hasan Demir
32- İhsan Mehmet
33- Mehmet Halim
34- İsmail Mehmet
35- Mustafa Molla Recep
36- Mümin Mümin
37- Muharrem Mehmet
38- Nuri Hasan
39- İbrahim Şairoğlu
40- Abdurrahman Hasan
41- Bektaş Ferhat
42- Ferit Menlikli Raif
43- Hakkı Sağır Osman
44- Hilmi Ali
45- Hasan Hacı Mehmet
46- Raif Necdet
47- Rüstem Ahmet
48- Yunus Ali
49- Ahmet Hamdi Ahmet
50- Ahmet İzzet
51- İmam Mehmet
52- Mustafa Mehmet
53- Rıfat Hüseyin
54- Yusuf Hasan
55- Hamdi Mustafa
56- Hüseyin Mümin
57- Mustafa Talat
58- Hasan Basri Edirneli

59- Lütfü Kazım
60- Hasan Arap Ali
61- Hilmi Şemi
62- Kemal İsmail
63- Mehmet Şemi
64- Mehmet Tırgatlı
65- Mehmet Şahinli
66- Hüseyin İmam Süleyman
67- Rıfat İbrahim
68- Mithat Molla Recep
69- Behçet Tahir
70- İsmail Ramadan
71- İbrahim Ahmet
72- Enver Reşit
73- Muzaffer Emin
74- Ali Cemali
75- Ali Mümün
76- Ahmet Hüseyin
77- Ahmet Süleyman
78- Tahir Hafız Mehmet
79- Ahmet Raif
80- Rahmi Hasan
81- Osman Nuri
82- Mehmet Ragıp
83- Ahmet Serezli
84- Ali Mustafa
85- Tahir İsmail
86- İzzet Ahmet
87- Bilal Ali

“TÜRK BİRLİĞİNİN” “TAPUSU – SENEDİ” derlerdi.
Bu kısa bilgileri, genç kuşakların kulüplerinin
kısaca hayat hikayesini bilmeleri ve asla
unutmamaları için takdim ediyoruz.
***
Muhterem büyüklerimiz:
“BİZE BIRAKTIĞINIZ TÜRK GENÇLER YURDU –
TÜRK BİRLİĞİNİ” iki gözümüz gibi koruyoruz,
bakıyoruz.
“RAHAT OLUN, NUR İÇİNDE YATIN”
***
“Yeni seçilen yönetim kurulunu da en içten
duygularla kutlarız...”

“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”NUN
İLK YÖNETİM KURULU ve BAŞKANI
1- Nusret Ali (Başkan)
2- Hayrettin Hüseyin
3- Hilmi Hasan Hoca
4- Kasım Hafız Ahmet
5- Şaban Ahmet
6- Ahmet Emin İmam
7- Hasan Basri Alioğlu

NUSRET ALİ

“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” nun ilk aidat makbuzu
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Büyük Müsellim Kültür
ve Folklor Derneği
Çanakkale’ye gezi düzenledi

Çocuğumuzla nasıl doğru
iletişim kurabiliriz?

Ç

evremde gözlemlediğim
kadarıyla insan ilişkileri,
bu ister çocuk – aile
ilişkisi, isterse arkadaşlık –
dostluk ilişkileri olsun, en çok
doğru iletişim kuramama
sonucu zedelenmekte ne yazık
ki! Bunun için de insanlar
arasındaki ilişkilerde doğru
iletişim çok büyük önem
taşımakta kuşkusuz!
İletişim sorunları insanları
çıkmaza sokarak, bir takım
problemlerin oluşmasına
neden olmakta. Aile içerisinde
de anne – baba – çocuk
ilişkisinin iyi gelişebilmesi için,
daha hamilelikten itibaren
doğru bir iletişimin şart olduğu
söylenebilir. Bebek bekleyen
bir anne adayı, karnındaki
bebekle konuşarak ona güzel
sözler, şarkılar söylemelidir.
Aynı şekilde baba adayı da,
annenin karnına dokunarak,
bebeğe seslenip konuşmalıdır.
Çünkü bebek, bunları
hissedebilir. Daha annesinin
karnında iken, anne babasının
seslerini tanımaya başlar.
Doğduktan sonra da, yine anne
babanın ona sevecen, ilgili
yaklaşımları çok önemlidir.
Çocuğa her zaman olumlu
yaklaşılmalıdır. Çünkü ona
olumsuz davranıldıkça onun
davranışları da negatif
olacaktır. Ona, “bunu
yapamazsın, bu yasak” demek
yerine, “bak bunu böyle
yaparsan daha iyi olur” gibi
açıklamalarda bulunmak, onun
daha ılımlı ve olumlu
davranışlarda bulunmasına
yardımcı olacaktır.
Çocuğa hiç bir zaman
nedenini anlayamayacağı
yasaklar koyulmamalıdır.
Onun, “hayır”, kelimesinin
nedenini anlayabilmesi
sağlanmalıdır. Evimizdeki
değerli bir eşyaya
çocuğumuzun zarar vermemesi
için, önce o eşyanın bizim için
ne kadar değerli olduğunu
kendisine anlatmaya
çalışmalıyız. Ondan sonra da
davranışlarını kontrol etmesini
beklemeliyiz. Çocuk, neyin
zararlı olduğunu bilmediği
zaman dikkat etmez. Öğrendiği
zaman ise, dikkat etmesi
gerektiğini algılayabilir. Önemli
olan, kendisine doğru bir
şekilde anlatabilmektir.

Her anne babanın çocuğu
“dinlemeyi” bilmesi gerekir.
Gereksiz yere, haksız yere onu
suçlayıp cezalandırmak son
derece yanlıştır. Kendisini
cezalandırmadan önce,
dinleyerek karar verilmelidir.
Çok sinirlendiğimizde,
çocuğumuzu odasına
göndererek, sinirimiz geçtikten
sonra kendisini çağırıp
konuşmak ve sorunu
halletmeye çalışmak daha
doğru bir davranıştır.
Çocuğumuzla konuşurken,
onunla kuracağımız “göz
teması” çok önemlidir. Onunla
konuşurken gözlerinin içine
bakarak, kendisini ne kadar
dikkatle dinlediğimizi
çocuğumuz görebilmelidir. Bu
ona güven verecektir. Çünkü
kendisi bize sorunlarını yada
yaşadığı olayları anlatırken
başka şeyle ilgilenmemiz, ona
dikkatimizi vermememiz
çocuğun bize olan güveninin
sarsılmasına neden olabilir.
Çocuğun yaptığı hataları
yüzüne vurmadan, uygun bir
şekilde, yanlışlarını düzelterek
kendisine yaklaşabilmek
gerekir. Sürekli ona bağırıp
azarlamak, aşağılamak, emirler
vermek, her yaptığını
eleştirmek, ona özgüveni
gelişmemiş bir kişilik
kazandırır. Kendisine küçük bir
çocuk gibi davranmak yerine,
her şeyi anlayabilecek bir
yetişkinmiş gibi davranmak
gerekir. Her şeyden önce
onunla dost ve arkadaş
olabilmek çok önemlidir. Bunu
da küçük yaşlardan itibaren
başarabilmek gerekir. Çünkü
küçükken iletişim
kurulamazsa, büyüdüğünde bu
daha da zor olacaktır.
Çocuklarla doğru iletişimi
sağlayabilmek için her şeyden
önemlisi, anne babanın
çocuklarıyla arkadaş
olabilmeleri, onların güvenini
kazanabilmeleri gerekir. Çocuk
anne babadan bu güven
duygusunu hissedebildiği
sürece her sorununu
kendilerine anlatır, böylelikle
de daha az sorunlu, mutlu bir
ilişki gelişebilir.
Çocuklarınızla güzel iletişim
sağlayabileceğiniz bir hafta
geçirmeniz dilekleriyle…

RODOP ilinde faaliyet gösteren Büyük
Müsellim Kültür ve Folklor Derneği, 9 Nisan Pazar
günü Türkiye’nin tarihi şehirlerinden biri olan
Çanakkale’ye gezi düzenledi.
Geziye Büyük Müsellim halkı başta olmak
üzere, civar köylerden çok sayıda soydaş yoğun
ilgi gösterdi. Gezi kapsamında Çanakkale’deki
Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Merkezi,
Seyyid Onbaşı heykeli, Gelibolu’daki Bayraklı

Baba Türbesi, Namazgah ziyaret edildi. Grup son
olarak Çanakkale şehrini gezdi.
Büyük Müsellim Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Cevat Abdurrahman, gezinin çok başarılı
geçtiğini ve ileriki tarihlerde bu tür kültür
gezilerine devam edeceklerini belirterek derya
turizme de katkılarından dolayı teşekkür etti.
Grup aynı gün Yunanistan’a döndü.

AB ülkeleri sığınmacıları
yerleştiremedi
İtalya ve Yunanistan’dan almaları gereken 160 bin
sığınmacıdan bugüne kadar sadece 16 bin 340’ı diğer üye
ülkelere yerleştirildi. Türkiye’den 72 bin sığınmacı alınması
gerekiyorken 4 bin 618 sığınmacı kabul edildi.
AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri,
Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile
üye ülkeler Yunanistan ve
İtalya’daki sığınmacıları kabul
etme konusundaki
yükümlüklerini yerine
getirmedi.
AB Komisyonu, üye ülkeler
Yunanistan ve İtalya ile anlaşma
yapılan Türkiye, Ürdün ve
Lübnan’daki sığınmacıların
Avrupa’ya yerleştirilmesine
ilişkin 11’inci raporunu açıkladı.
Rapora göre, AB, İtalya ve
Yunanistan’daki sığınmacıları
diğer üye ülkelere yerleştirme
planında başarısız oldu.
İtalya ve Yunanistan’dan
toplam 160 bin sığınmacının
Eylül 2017’ye kadar diğer AB
ülkelerine yerleştirilmesi kararı
alınmış olmasına rağmen, AB
Komisyonu’nun verilerine göre
10 Nisan itibarıyla 5 bin 1’i
İtalya’dan, 11 bin 339’u
Yunanistan’dan olmak üzere
sadece 16 bin 340 sığınmacı

çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.

SÖZLER TUTULMADI
22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan
ve Temmuz 2015’te kabul edilen
plan kapsamında AB ülkelerine
yerleştirilmesi sözü verilen
Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki
sığınmacıların alınmasında ise
sayı 15 bin 492’de kaldı.
Türkiye’den alınan
sığınmacıların toplam sayısı 4
bin 618 olarak açıklandı. Ancak

varılan anlaşmalar gereğince AB
üyelerinin, Türkiye’den 72 bin
sığınmacı alması gerekiyordu.
Rapora göre yeniden
yerleştirilme teklifi yapılan 671
sığınmacı ise Türkiye’de kalmayı
tercih etti.
Rapor, alınan karardan bu
yana Avrupa ülkelerinin
sığınmacıları yerleştirme
konusunda verdikleri
taahhütleri yerine getirmediğini
ortaya koydu.
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Panathinaikos Fenerbahçe
maçı öncesi bilet krizi!
Transfer rekortmeni
takımını yaktı!

THY Euroleague’de 18 ve 20 Nisan
tarihlerinde play-off karşılaşmalarında
Atina’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan
Panathinaikos Superfoods’da bilet krizi
ortaya çıktı.
Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar
Viva adındaki elektronik platformu
kilitlerken, Panathinaikos kulübü sistemde
bir sorun olduğunu açıklayarak,
görülmemiş ilgi için taraftarlara teşekkür
etti.
Panathinaikos kulübünden yapılan
açıklama şöyle:
“Panathinaikos Superfoods’un
Euroleague play-off turunda Fenerbahçe ile
oynayacağı ilk iki maçın biletlerine
görülmemiş talep gösteren taraftarlarımızı
bilgilendirmek istiyoruz. Viva elektronik
platformu yaşanan yoğunluk nedeniyle
işlemlerini gecikmeyle sürdürmektedir.
Kulüp olarak firma ile sürekli iletişim
halindeyiz ve sorununen kısa zamanda
çözüleceğine dair güvence alınmıştır"

Milan, 800 milyon
euro karşılığında
satıldı
Şampiyonlar Ligi'nde
penaltı kabusu

İTALYAN devi Milan, 800
milyon euro bedel karşılığında
Çinli yatırım grubuna satıldı.
Çizme'deki buluşmada, aylardır
konuşulan el değiştirme resmen
gerçekleşti.
Dünya devi Milan kulübü için
aylardır konuşulan şey sonunda
gerçek oldu. İtalya'nın önde
gelen ekiplerinden olan kırmızısiyahlı ekip, Çinlilere resmen
satıldı. Kulüp binasına gelen
Çinli yatırımcılar, öğle
saatlerinde atılan imzalar
neticesinde Milano ekibinin
yeni sahibi oldular.
Yeni bir sayfa açıldı
Milan'ın sahibi Silvio
Berlusconi ve yatırım grubu
arasındaki görüşmeler nihayete

ererken, bugün itibariyle Milan
tarihinde yeni bir sayfa açılmış
oldu. Çok daha önce
gerçekleşmiş olması gereken
satış işlemi, ortaya çıkan bazı
pürüzler nedeniyle bir çok kez
ertelenmek zorunda kalmıştı.
Milan ile ilişkileri kesildi
Kulüp yasal olarak Berlusconi
ailesinin olan Fininvest isimli
holdinge aitti. Atılan imzalarla
birlikte Çinlilerin kurduğu
Rossoneri Sport Investment Lux
isimli şirkete devredildi. Silvio
Berlusconi başta olmak üzere
Adriano Galliani gibi uzun
yıllardır kulübü idare eden bir
çok yöneticinin yarından
itibaren Milan ile bir alakaları
kalmayacak.

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Çarşamba gecesi verilen üç
penaltının biri gol oldu. Bu sezon Kupa 1'de atılan 51 penaltının
20'si kaçtı. Gol oranı % 61'e kadar gerilemiş durumda.
Penaltı kararına kendi takımı atıyorsa taraftarlar gol kadar
sevinirler. Dünya futbolunda penaltının gol olma oranı % 75 ile %
80 arasında gösterilir. Örneğin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de
94 penaltı çalındı; bunların 74'ü gol oldu.
Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu oranların yanına bile
yaklaşılamıyor. Son olarak Çarşamba gecesi oynanan üç
Şampiyonlar Ligi maçında da penaltı çalındı; ama üç penaltının
sadece biri gol oldu.
Monaco, Borussia Dortmund maçında Fabinho ile çerçeveyi
bulamadı. Bu, Brezilyalı futbolcunun üst üste 15 penaltı golü
sonrası, 16. denemede ilk kaçırışıydı. Antoine Griezmann,
gecenin tek penaltı golüyle Atletico Madrid'i Leicester City
karşısında 1-0 galibiyete taşıdı. Ama Münih'te Arturo Vidal aynı
başarıyı gösteremedi. Bayern, Real Madrid'e karşı 1-0 öndeyken
penaltıda topun başına geçen Artıru Vidal, meşin yuvarlağı farklı
auta gönderdi. Ardından Real Madrid zorlu deplasmandan 2-1
galip ayrıldı.
Dünyanın en iyi futbolcularının forma giydiği Şampiyonlar
Ligi'nde bu sezon kullanılan 51 penaltının 20'si gol olmadı. Diğer
bir deyişle bu arenada 10 penaltının 6'sında atan futbolcu
sevinebildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon bu ortalamanın çok
üstünde bir penaltı performansı var. İşte oranlar:
İNGİLTERE: 93 penaltının 74'ü gol oldu (% 79,6)
FRANSA: 106 penaltının 84'ü gol oldu (% 79,2)
İSPANYA: 98 penaltının 75'i gol oldu (% 76,5)
İTALYA: 104 penaltının 79'u gol oldu (% 75,9)
ALMANYA: 77 penaltının 54'ü gol oldu (% 70,1)

60 milyon euro ile Çin'in en
pahalı transferi olan Oscar,
Asya Şampiyonlar Ligi
maçında 9 dakikada 2
penaltı kaçırdı.
İngiltere'nin Chelsea
takımından 60 milyon
euroluk rekor bedelle bu
sezon Çin'in Şanghay SIPG
takımına transfer olan
Brezilyalı futbolcu Oscar,
Urawa Red Diamonds'a 1-0
yenildikleri maçta iki penaltı
atışını gole çeviremedi. Asya
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4.
hafta müsabakasında
Japonya'nın Urawa Red
Diamonds takımı ile Çin
temsilcisi Şanghay SIPG
karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi Urawa
Red Diamonds 44. dakikada
Rafael da Silva ile 1-0 öne
geçti. Şanghay SIPG, 65. ve
76. dakikalarda iki penaltı
kazandı. Çin ekibinin yeni
transferi Brezilyalı Oscar iki
penaltı atışından da
yararlanamayınca, Urawa
Red Diamonds
karşılaşmadan 1-0 galip
ayrıldı.
Grubun diğer maçında ise
Seoul, Western Sydney
Wanderers'ı 3-2 mağlup etti.
Urawa Red Diamonds ve
Şanghay SIPG dokuzar
puanla grupta ilk iki sırada
yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Danny
Blind önerisi
Hollanda Milli Takımı'yla
yolları ayrılan Danny Blind,
Fenerbahçe'ye önerildi.
Dick Advocaat ile sezon
sonunda yolları ayıracak
olan Fenerbahçe'ye Dany
Blind teklif edildi. Advocaat'ı
sarı-lacivertli takıma
pazarlayan menajer Rob
Jansen'in yönetime,
"İsterseniz Blind'i
getirebilirim. Dick'in sistemi
de devam eder" dediği
belirtildi. 55 yaşındaki Blind,
Hollanda Milli Takımı'ndan
kovulmuştu.
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Türkiye’deki Batı Trakyalılar
Üsküdar’da buluştu
TÜRKİYE’deki Batı Trakyalılar, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma (BTTDD)
Derneği Üsküdar Şubesi’nin etkinliğinde
buluştu. Etkinliğin onur konuğu
Türkiye’nin Batı Trakyalı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu oldu. Etkinliğine
İstanbul’un yanı sıra Bursa, İzmit,
Adapazarı ve Soma’dan Batı Trakyalılar
katıldı.
BTTDD Üsküdar Şubesi kahvaltılı
toplantı düzenledi. Etkinliğe AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Erkan Kandemir
ve Hasan Turan ile birlikte gelen Bakan
Mehmet Müezzinoğlu, BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, eski Genel
Başkan Dr. Erol Kaşifoğlu, Genel Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Ebrar Akıncı, Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet Hasanoğlu,
Teşkilat Başkan Yardımcısı Aylin Seri,
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Pınar Küçük, Denetim Kurulu Başkanı
Seyit Saitoğlu, Gençlik Kolları Başkanı
Enez Sali, Üsküdar Şube Başkanı Hasan
Küçük, Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Emin
Latif, Adapazarı Şube Başkanı Hayri
Latif, Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel, Soma Şube Başkanı Mehmet
Akın, İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur,
BATÇEV Vakıf Başkanı Musa Yurt,
İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Hakan Güler,
Zeytinburnu Şubesi eski başkanı Besim
İsmailbaşa tarafından karşılandı.
Üsküdar Şube Başkanı Hasan Küçük,
öncelikle Hak’kın rahmetine kavuşan
Bakan Müezzinoğlu’nun kayınpederi
Hasan İsmail için başsağlığı dileklerini
iletti. Hasan Küçük, “Bu acılı günde tüm
programlarını iptal ettiği halde
hemşehrileri Batı Trakya Türkleri ile bir
araya gelmek için kahvaltı programını
iptal etmeyerek katılan sayın bakanımıza
bir kez daha teşekkür ediyor,
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin de konuşmasında, Mehmet
Müezzinoğlu ailesine başsağlığı diledi.
Hüseyin, Zeytinburnu’nda başlayan,
Soma ve Kınık’ta devam eden ve son
olarak Üsküdar şubesinde
gerçekleştirilen kahvaltılı
buluşmalarının sonuncusuna şehir
dışından katılım gösteren üyelere de
teşekkür etti.
Türkiye’de yaşayan Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarının çözümüyle
ilgili memnuniyetini dile getiren Genel
Başkan, “Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği olarak önümüzdeki dönemde

bütün enerjimizi Batı Trakya milli
davasına ve Yunanistan’da yaşayan
hemşehrilerimizin Lozan’dan doğan
fakat gasp edilen haklarının geri
kazanımı için harcayacağız. Bizler
SİRİZA ve Çipras iktidara gelirken
söylemlerini dikkate alarak çok
ümitlenmiştik. Fakat iktidar olduktan
sonra Batı Trakya’yı koalisyonun küçük
ortağı ANEL partisine teslim eden bir
parti ve başbakan ile karşı karşıyayız.
Batı Trakya’da sıkıntılar 40 yıl öncesine
dönüş yapmış, sorunları günden güne
artan ve işin içinden çıkılmaz bir hal
alan bir duruma getirildi. Eğitim
sorunumuz katmerlendi, vakıf
mallarının gaspı artarak devam ediyor,
müftülük sorununda bir arpa boyu yol
alınamadı, eşit temsil ve azınlık
haklarında her gün yeni hak gaspları ile
karşı karşıyayız. Bizler Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği olarak
önümüzdeki dönemde tüm enerjimizi bu
sorunların çözümü için uluslararası ve
tüm platformalarda hak arama
mücadelesine ayıracağız.” dedi.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ise
yaptığı konuşmada öncelikle
kayınpederi merhum Hasan İsmail için
kendisine iletilen taziye dilekleri için
teşekkür etti. Müezzinoğlu, “Acılar

paylaşıldıkça azalır, mutluluklar
paylaşıldıkça çoğalır” diyerek
hemşehrileri ile bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Balkan coğrafyasında yaşayan veya
anavatana göçmek zorunda kalanların
büyük Türk milletinin asli unsurları
olduklarını ve bunun da böyle bilinmesi
gerektiğini kaydeden Müezzinoğlu,
“Bizler de bunun bilinci ile sıkıntılar
yaşanan ikamet tezkeresi, çalışma

izinleri, sağlık güvencesi, vatandaşlık ve
üniversite harç ile denklik konularında
gerekli girişimlerde bulunduk ve çok
şükür ki hepsinin de çözümünü
sağladık.” dedi.
Kahvaltı sonrası Adapazarı, Bursa,
İzmit, Soma ve Zeytinburnu
şubelerinden etkinliğe katılan misafirler,
Genel Başkan Necmettin Hüseyin’in
organize ettiği sürpriz Boğaz turuna
katıldı.

