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“Camiye girmeden
inanmayacağım”
Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim Elgandur,
başkentteki cami ve Müslüman mezarlığı sorunlarıyla ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu.
MERKEZİ Atina’da bulunan Yunanistan
Müslümanlar Birliği Başkanı Naim
Elgandur, Atina’da yapılan caminin
açılışının ertelendiğini söyledi.
Elgandur, “Atina’ya yapılacak resmi
cami uzun yıllardan bu yana
konuşuluyor ve tartışılıyordu. Biz
Yunanistan’da ve özellikle de Atina ve
çevresinde yaşayan yüzbinlerce
Müslüman, resmi olarak bir caminin
açılmasını bekliyoruz. Yıllarca bunu
bekledik. Sonuçta caminin yapımı
geçikmeyle de olsa başladı. Atina
Camii’nin Nisan ayında açılacağı
açıklanmıştı. Ancak bu ertelendi.
Mayıs ayında açılacağı ifade edildi. Şu
anda Mayıs ayı da ertelendi. Temmuz
veya Ağustos ayında açılışının
olabileceği söyleniyor. Ben cami
tamamlanmadan inanmayacağım.
Atina’daki camiye girip ibadet etmeden
bu caminin tamamlandığına ve
açıldığına inanmayacağım.” diye
konuştu. »6,

AİHM’de
beşinci
sırada

Yaka İKE kiraz alımına hazır!
İŞ adamı Levent Sadık Ahmet,
Batı Trakya’da bir ilke imza atmaya
hazırlanıyor. Bir kaç hafta
içerisinde kiraz alımına
başlanacak tesisin inşaatına 2016
yılının Kasım ayı sonunda
başlandığını kaydeden Levent
Sadık Ahmet, yoğun bir çalışma
temposuyla tesisi yaklaşık kısa bir
süre içerisinde tamamladıklarını
söyledi.
34 dönüm arazi üzerine kurulan
Yaka İKE Kiraz İşleme Tesisi, 1.800
metrekare kapalı alan üzerine inşa
edildi. Tesis 2,7 milyon euroya mal
oldu. » 7

YUNANİSTAN, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde
en çok mahkum olan beşinci
ülke oldu. Yunanistan, 2016
yılında 41 davada insan
hakları ihlalinden dolayı
mahkum edildi. Yunanistan
2016 yılında mahkum olduğu
davalar nedeniyle 1,2 milyon
euronun üzerinde tazminat
ödedi. » 3
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GTGB’de
görev
değişimi
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) olağan genel kurulu 16 Nisan
Pazar günü yapıldı. Birlik lokalinde
gerçekleşen kongrede 84 üye oy
kullandı. GTGB yeni başkanı Necat
Ahmet oldu. »2

“Önceliğimiz
sulama sorunu
ve altyapı”
Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram, tütün primlerinin kesildiği ve
ticari fiyatının artmadığı bu zor
dönemde hayata geçirmek istedikleri
projelerle bölge çiftçisine yardımcı
olmaya çalıştıklarını söyledi. » 8

İskeçe Türk
Birliği 90
yaşında
İTB’nin 90 yıllık tarihinin üçte birinin
hukuk mücadelesiyle geçtiği
belirtilerek, AİHM’in 9 yıl önce verdiği
kararın uygulanması ve İTB’nin
resmiyetinin iade edilmesi
istendi. »16
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GTGB’de görev değişimi
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) olağan genel
kurulu 16 Nisan Pazar günü
yapıldı. Birliğin yeni başkanı
Necat Ahmet oldu.
Birlik lokalinde gerçekleşen
kongrede 84 üye oy kullandı.
Kongre başkanlığına Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) eski
başkanlarından Mehmet Emin
seçildi. Yazmanlığa ise Burhan
Hasan ile Seçkin
Yetimoğlu
getirildi.
GTGB
kongresi, vefat
eden eski
başkanların ve
birlik
yöneticilerinin
anısına bir
dakikalık saygı
duruşuyla
başladı.
Kongre,
geçmiş dönem
GTGB Başkanı
Koray Hasan’ın
faaliyet raporunu
okumasıyla
devam etti.
Hasan, GTGB
olarak yapılan
faaliyetleri
özetledi ve
yapılan
çalışmaları slayt
gösterimi ile
anlattı.
GTGB denetim
kurulu raporunu
ise Mümin Ali
sundu. Kongre öneri ve görüşler
bölümü ile devam etti. Daha
sonra yönetim ve denetim
kurulu oybirliği ile aklandı.
Kongrede, Dostluk Eşitlik
Barış Partisi (DEB) Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Gümülcine
belediye meclis üyesi Sibel
Mustafaoğlu ve Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
Bekir Mustafaoğlu birer
selamlama konuşması yaptılar.

dayanışmadan dolayı teşekkür
etti ve bundan sonra seçilecek
yönetime başarılar diledi.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
GTGB’nin Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının asırlık bir çınarı
ve Rodop ilinin kalbi olduğunu
belirten DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
devletin son yıllarda başlatmış
olduğu baskıların ise hat
safhaya çıktığını
vurguladı.
GTGB’nin uzun
yıllar önce resmi
olarak kapatılmış
olmasına rağmen
Batı Trakya
Türkleri’nin
kalbinde her
zaman yaşadığını
ve bundan sonra
da yaşayacağını
söyleyen Ali
Çavuş, GTGB’de
bugüne kadar
görev yapmış
olan yöneticileri
tebrik etti ve yeni
seçilecek
olanlara da
görevlerinde
başarılar diledi.
Yapılan
konuşmalardan
sonra GTGB
yönetim ve
denetim kurulu
seçimlerine
geçildi.
GTGB’nin
yönetim ve
denetim kuruluna aday olanlarla
aldıkları oylar şöyle oldu:

Gümülcine
Türk Gençler
Birliği’nde 16
Nisan Pazar
günü yapılan
genel kurul
toplantısında,
üyeler yeni
yönetim ve
denetim
kurulu
üyelerini seçti.
Birliğin yeni
başkanı Necat
Ahmet oldu.

SİBEL MUSTAFAOĞLU
Sibel Mustafaoğlu, azınlık
derneklerin tarihi değere ve
yapıya sahip olduğunu
belirterek, bu derneklerin
bundan sonra da yaşatılacağını
vurguladı. Mustafaoğlu, geçmiş
dönemlerde yöneticilik
yapanlara teşekkür ederek,
seçilecek yeni yönetime
başarılar diledi.

BEKİR MUSTAFAOĞLU
GTGB’nin kongresinde
bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Güney
Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, bugüne kadar tüm
derneklerle koordineli olarak
çalıştıklarını ifade kaydederek,
GTGB başkanlığını yapan Koray
Hasan’a gösterdikleri

YÖNETİM KURULU
Necat Ahmet: 77 oy
İrfan Hüseyin: 58 oy
Sibel Gülistan: 51 oy
Nihat Binbaşı: 48 oy
Özgür Yusuf: 46 oy
Ali Hüseyin: 41 oy
Taha Hüseyinoğlu: 40 oy

İsmet Kadı’dan İpsala Belediyesi’ne ziyaret

DENETİM KURULU
Büşra Bülbül: 58 oy
Fatma Solak: 46 oy
Harun İsmail: 43 oy

GÖREV DAĞILIMI
GTGB’nin yeni yönetimi yapılan
görev dağılımı sonucunda şu
şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Necat AHMET
Genel Sekreter: Nihat
BİNBAŞI
Kasadar: Özgür YUSUF
Üye: İrfan HÜSEYİN
Üye: Ali HÜSEYİN
Üye: Taha HÜSEYİNOĞLU
Üye: Sibel GÜLİSTAN
DENETİM KURULU
Başkan: Büşra BÜLBÜL
Üye: Fatma SOLAK
Üye: Harun İSMAİL

Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı makamında ziyaret etti.
Edirne iline bağlı İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
İpsala’da gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarete İpsala eski belediye başkanlarından
Mehmet Karagöz, Yassıköy belediye meclis üyeleri Yusuf Kenan ve İrfan Hısım da katıldı.
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, İpsala Belediyesi’ne yaptıkları ziyaret ile son derece mutlu
olduklarını dile getirerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Yunanistan’dan getirdikleri
hediyeleri sundu.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı’ya Bursa ipeğinden
yapılmış İpsala saat kulesi tablosu hediye etti.
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Yunanistan,
AİHM’nde en çok
mahkum olan
beşinci ülke

YUNANİSTAN, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM) en çok mahkum olan
beşinci ülke oldu. Yunanistan, 2016 yılında 41
davada insan hakları ihlalinden dolayı
mahkum edildi. Bu ramak 2015 yılında 43
olmuştu.
Yunanistan’ın mahkum olduğu davaların
büyük çocuğunluğunun polis karakollarındaki
veya cezaevlerindeki kötü şartlar, hükümlülere
gerekli sağlık hizmetinin verilmemesi, ırkçılıkla
ilgili suçlar, insan ticareti, zorla çalıştırma ve
fuhuş suçlarının yanı sıra mülkiyet hakları ve
adil yargılamayla ilgili olduğu ifade edildi.
Sözkonusu listenin önümüzdeki dönemde
artabileceği ifade edilirken, Yunanistan’a kaçan
göçmen ve mültecilerin özellikle göçmen
merkezlerinde maruz kaldıkları kötü muamele
ve kötü şartlardan dolayı insan hakları
ihlalleriyle ilgili yeni şikayetlerde bulundukları
vurgulandı.

BAŞKENT Atina'da, kent
merkezindeki bir banka
şubesinin önüne bırakılan
bombanın patlaması sonucu
banka ve çevre binalarda hasar
meydana geldi.
Bir internet sitesini telefonla
arayan kimliği belirsiz kişi,
Santaroza Caddesi'ndeki

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Atina ve cami…

AİHM raporuna göre, Yunanistan 2016
yılında mahkum olduğu davalar nedeniyle 1,2
milyon euronun üzerinde tazminat ödedi.
Bu arada, AİHM’in kuruluşundan bugüne
kadar Yunanistan’ın toplam 828 kez mahkum
edildiği bildirildi. Bu mahkumiyetlerin çoğu,
davaların makul sürede tamamlanmaması,
yetersiz sağlık hizmeti ve adil yargılamanın
ihlali konularıyla ilgiliydi.

AZINLIK DERNEKLERİNİ İLGİLENDİREN
KARARLAR DA UYGULANMIYOR
Öte yandan Yunanistan, AİHM’in Batı Trakya
Türk azınlığını ilgilendiren ve mahkum olduğu
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği, Meriç İli Azınlık Gençler Birliği,
ayrıca Makedon azınlığını ilgilendiren Makedon
Kültür Evi hakkındaki dava kararlarını da
uygulamamaya devam ediyor.

Atina'da patlama
Bir bankanın
önüne bırakılan
bombanın
patlaması sonucu
banka ve çevredeki
binalarda maddi
hasar meydana
geldi.
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Eurobank’ın
önüne
patlayıcı
bırakıldığını
bildirmesi
üzerine
güvenlik
güçleri
bankanın bulunduğu binanın
çevresindeki caddeleri trafiğe
kapatarak çevre güvenliğini
sağladı.
Bankanın girişine bir okul
çantası içerisinde bırakıldığı
tespit edilen bombanın
patlaması sonucu bankanın ön
kısmında ve çevredeki binalarda
hasar meydana geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen
olmadı. Olay yerinde geniş
güvenlik önlemleri alan polisin
incelemeleri sürüyor.

ntik Yunan’da,
demokrasinin doğduğu
yer olan ve bu nedenle
“demokrasinin beşiği” olarak
tanımlanan Atina, AB içerisinde
uzun yıllar camisi ve Müslüman
mezarlığı olmayan tek başkent
ünvanını korudu.

A

mal olması beklenen inşaatın
teslim tarihi olarak Nisan ayı
verildi. Fakat “evdeki hesap
çarşıya uymadı” ya da
“uydurulmadı”. Nisan ayından
Mayıs’a ertelendi. Mayıs
ayından da Temmuz veya
Ağustos’a kaldı.

Lakin, sonuna gelinmese de
cami konusunda epey bir yol
alındı… Ama mezarlık
konusunda henüz ses seda yok.

İhale şartnamesine yüklenici
firmaların işi zamanında teslim
etmemeleri halinde cezai
yaptırım şartı koyulup
koyulmadığı, koyulduysa da
uygulanıp uygulanmayacağı da
bilinmezler arasında.

Atina’da bir cami inşa
edilmesi isteği, aslına
bakarsanız 100 yıl ve ötesine
uzanıyor. Ancak o kadar uzağa
gitmeye de gerek yok. Daha
yakın tarihe baktığımızda,
Atina’da cami inşa edilmesinin
ilk kez 1976 yılında
kararlaştırıldığını görüyoruz.
Yakın tarih dediğimiz olay da
aslında neredeyse yarım asrı
geride bırakmış.
Atina’da cami olayı, o günden
bugüne aşırı milliyetçi
çevrelerle bir kısım fanatik din
adamının tepkisiyle 2016 yılına
kadar geldi.
Lafı fazla uzatmaya gerek
yok. Özetle, geçen bunca yıl
içerisinde hukuki ve bürokratik
engeller çıkartılıp, Atina’da cami
yapımı engellendi.
Tam bir yılan hikayesine
dönen cami için son olarak
Votanikos semtindeki Deniz
Kuvvetleri’ne ait eski bir hangar
uygun görüldü.
Cami inşasının önünü açan
son yasal düzenleme de geçen
yaz meclisten geçtikten sonra,
açılan ihalede dört firmanın
ortak sunduğu teklif kabul
edilerek inşaat aşamasına
geçildi.
Avrupa’nın camisiz tek
başkentinde, 887 bin euroya

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.

Cami inşaatının bu son
aşamasında siyasi bir sorun ya
da bir pürüz var mı gerçekten,
yoksa ihaleyi alan firmaların işi
yetiştirememesinden mi
kaynaklanıyor son durum
bilemiyorum. Ancak Atina’da
yaşayan Müslümanlar’daki
kanı, bu işin kasıtlı olarak
uzatıldığı, caminin ibadete
açılmasına yönelik belli
kesimlerdeki direncin devam
etmesiyle ilintili olduğu
yönünde.
Yunanistan Müslümanlar
Birliği Başkanı Naim
Elgandur’un, “Atina’daki camiye
girip ibadet etmeden bu
caminin tamamlandığına ve
açıldığına inanmayacağım.”
sözleri tam da bunu gösteriyor.
Aslında bu sözler,
Yunanistan’da hakim olan ırk ve
dinden olmayanların, devlete
olan inancının ve güveninin ne
kadar zedelenmiş olduğunun da
bir kanıtı. Acı ama gerçek bu, ne
yazık ki. Daha da acı olanı,
devletin bu güveni yeniden
sağlama isteği ve iradesi
içerisinde olmaması.
Elgandur’u, Elgandurlar’ı;
hissettiklerini, maruz
kaldıklarını, azınlık olarak çok
iyi anlıyoruz…

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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ABTTF yeni yönetimini seçti
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 15 Nisan
Cumartesi günü 20.
olağan genel
kurulunu
gerçekleştirdi.
Almanya’nın
Giessen
şehrinde
ABTTF üyesi 12
dernekten 109
delegenin
katılımıyla
gerçekleştirilen
genel kurul toplantısında
yapılan seçimler sonucunda
ABTTF’nin yeni başkan ve
başkan yardımcıları ile denetim
ve disiplin kurullarının yeni
üyeleri belirlendi. 2016 yılındaki
tüzük değişikliğinin ardından
yapılan ilk seçimlerde, ABTTF
Başkanı ve Başkan Yardımcıları
doğrudan genel kurul
tarafından dört yıllığına
seçilirken, denetim ve disiplin
kurullarına seçilen yeni
üyelerin görev süresi de yine
dört yıl olacak.

“BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN DAVASINI
AZİMLE SAVUNMAYA
DEVAM EDECEĞİZ”
ABTTF 20. olağan genel kurul
toplantısı, merhum Dr. Sadık
Ahmet başta olmak üzere Batı
Trakya Türk davasına hizmet
edip vefat edenlerin anısına bir
dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Ardından ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu
selamlama konuşması yaptı.
Habipoğlu, Yunanistan’da
eğitim ve dini özerklik
konusunda olumsuz
gelişmelerin yaşandığını
belirterek, son dönemde Batı
Trakya Türk toplumunun
kurum ve kuruluşlarının
yöneticilerine yönelik
sistematik olarak yürütülen adli
kovuşturmaların toplum
geneline gözdağı verme ve
toplumu yıldırmanın bir aracı
haline dönüştüğünü ifade etti.
ABTTF’nin Batı Trakya Türk
toplumunun sesinin
uluslararası düzeyde
duyurulması için çaba
gösterdiğini kaydeden
Habipoğlu, bu yolda yalnız

olmadıklarını söyledi. Avrupa
Milletleri Federal Birliği’nin
(FUEN) Batı Trakya
Türkleri’nin güncel
sorunları hakkında
Birleşmiş
Milletler İnsan
Hakları
Konseyi’ne
sunduğu yazılı
bildiriye
Yunanistan’ın
yazılı yanıt
verdiğini hatırlatan
Habipoğlu, Batı Trakya
Türkleri’nin sorunlarının
çözümü için yapılan
çalışmalardan rahatsız olan
Yunanistan’ın bu yanıtında
FUEN Başkan Yardımcısı olarak
doğrudan kendi ismine atıfta
bulunduğunu söyledi.
Habipoğlu, uluslararası alanda
yürütülen faaliyetlerin yanı sıra
ABTTF’nin 20. dönemde
Almanya’da yaşayan Batı
Trakya Türkleri’ne yönelik
olarak üye dernekler için yoğun
bir şekilde çalışmalar
gerçekleştireceğini, birlik ve
beraberlik içerisinde bunların
tümünün başarılabileceğini,
önemli olanın iyi niyetle
yılmadan çalışmaya devam
etmek olduğunu kaydetti.
Habipoğlu, ABTTF’nin aynı hız
ve azimle mücadele etmeye
devam edeceğini vurgulayarak
sözlerine son verdi.
Genel kurul toplantısında
tüm delegelerin oyuyla Giessen
Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma Derneği üyesi Av.
Engin Bern divan kurulu
başkanlığına, Viersen Batı
Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği üyesi
Gökhan Işık İnce ve Lauf Batı
Trakya Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği üyesi
Mustafa Şerif de divan kurulu
sekreterliğine seçildi. Genel
kurul, 19. dönem faaliyet
raporunun ABTTF 19. Dönem
İdari İşlerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Aydın Ahmet, 19.
dönem saymanlık raporunun
ABTTF 19. Dönem Mali İşlerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı
İsmail Rüşüt ve 19. dönem
denetim raporunun ABTTF 19.
Dönem Denetim Kurulu üyesi

Halit Haşim tarafından
okunması ve müzakeresi ile
devam etti. Ardından yapılan
açık oylamada ABTTF 19.
dönem başkanlık kurulu oy
çokluğu ile ibra edildi.

HABİPOĞLU DOĞRUDAN
GENEL KURUL TARAFINDAN
BAŞKAN SEÇİLDİ
ABTTF 20. dönem başkanlık ve
başkan yardımcılığı ile denetim
ve disiplin kurullarına aday

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

olan kişilerin tanıtım
konuşmalarının ardından
seçimlere gidildi. ABTTF 20.
dönem başkanlık seçimine tek
aday olarak giren Halit
Habipoğlu, delegelerin %91
oranındaki oyuyla dört yıllığına
yeniden ABTTF Başkanı seçildi.
ABTTF 20. dönem başkanlık
ve başkan yardımcılığına aday
olan isimler ve aldıkları oylar
şöyle:
ABTTF 20. Dönem Başkan
Adayı
1. Halit Habipoğlu: 100 oy
ABTTF 20. Dönem Başkan
Yardımcısı Adayları
1. Nabi İbrahimcik: 87 oy
2. Sami Yusuf: 86 oy
3. Aydın Ahmet: 81 oy
4. Mehmet Hüseyin: 80 oy
5. Mustafa Kasap: 79 oy
6. Sebahattin Mümin: 78 oy
7. Serdar Kalekoğlu: 77 oy
8. Ferruh Hasan: 75 oy
8. Bülent Çolak: 73 oy
9. Vedat Arap: 57 oy
10. Metin Hüseyin: 24 oy
11. Tuncay Kara Çoban: 16 oy
Buna göre, en çok oyu alan

ilk on aday ABTTF 20. dönem
başkan yardımcısı olarak
seçilirken 11 kişiden müteşekkil
ABTTF 20. dönem başkanlık
kurulunun önümüzdeki
günlerde yapılacak ilk
toplantısında Başkan
Yardımcıları arasındaki görev
dağılımı belirlenecek.
Genel kurulda delegelerin
oylarıyla, İsmail Rüşüt, Halit
Haşim ve Yasin Hasan ABTTF
20. dönem denetim kurulu
üyesi, Erol Haşim, Halit Faik
Oğlu ve İsmail Apti Oğlu da
ABTTF 20. dönem disiplin
kurulu üyesi olarak seçildi.
Seçimlerin ardından, Batı
Trakya Türkleri’nin güncel
sorunları ile Batı Trakya Türk
toplumunu sindirme ve baskı
altında tutmayı amaçlayan
uygulamalara da atıfta
bulunan; Yunanistan, anavatan
Türkiye Cumhuriyeti ve Federal
Almanya hükümetleri ile
Avrupa Birliği Komisyonu’na
yönelik dört ayrı çağrı metni
ABTTF genel kurulu tarafından
oybirliğiyle kabul edildi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Ekonomik kriz biter mi? – Azınlık Türk
müdür, oyunu nerede kullanır?
unanistan’ın değişmeyen
gündemi; ekonomik kriz ve
alınacak yeni önlemler. Yedi yıldır
aynı şeyleri okuyoruz, seyrediyor ve
duyuyoruz. PASOK’la başlayan kriz ve
memorandumlar dönemi, daha sonra
PASOK ve YDP’nin ana omurgayı
oluşturduğu ve zaman zaman diğer
küçük bazı partilerin monte edildiği
hükümet yapısıyla devam etti.
Sonra tünelde bir umut ışığı göründü;
SİRİZA. Yüzde 3’lük seçim barajıyla
mücadele eden bir parti birden halkın
umudu haline geldi. “Umut geliyor”
sloganıyla geldi. Ama aldığı oy oranı
yetmedi. Yanına küçük bir ortak
gerekiyordu. O ortağı da aşırı sağ
kesimden seçti. Gariplikler aslında daha
ilk adımda başlamıştı. SİRİZA ile ANEL.
İki partinin mensupları bile, özellikle de
SİRİZA’cılar yadırgadı bu durumu. Ama
“dur bakalım bir deneyelim” diyerek
avuttular kendilerini. Gen uyuşmazlığına
rağmen sürdürdüler ortaklığı. Bu

Y

ortaklıktan da galiba en zararlı çıkan
kesim Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı çıktı hiş şüphesiz.
“Memorandumları yırtacağız”
sloganlarıyla gelen SİRİZA ve Çipras, bir
süre sonra bunun mümkün olmadığını
anladı. Yola memorandumlarla devam
etme fikri, partiyi böldü. Partiden
memorandum karşıtı grup ve onlarla
birlikte bu fikir de uçup gitti. Artık
memorandumları ve kemer sıkma
önlemlerini hayata geçirme olayı
pratikte de daha kolay oldu. Bu durum
birçok SİRİZA’lıyı rahatsız etse de,
vicdanlarıyla baş başa bıraksa da
“Ülkeyi 40 yıl yönetenler öyle bir
duruma getirmiş ki, biz ne yapabiliriz ki”
düşüncesini benimseyerek yola devam
edildi. Kesintilere ve ekonomik kemer
sıkma uygulamaları devam etti. “Neden
böyle yapıyorsunuz?” diye soranlara da
“Diğerleri olsaydı daha da kötüsünü
yapacaklardı” diyerek mevcut durumun
vehameti anlatılmaya çalışıldı. ANEL ile

5

yapılan ortaklığa söz söyleyenlere de
“Mecburiyetten yaptık” cevabı verildi.
Ve geldik bugünlere. Yani ekonomik
kriz ve memorandumla geçen yedi yılın
sonuna. Hala kriz, hala memorandum,
hala önlem muhabbeti. Yunanistan
henüz kreditörlerle ikinci
değerlendirmeyi tamamlamış değil.
“Defteri aksiologisi” denen şu meşhur
“değerlendirme” hala bitmedi. Ve
benim kulaklarımda Maliye Bakanı
Çakalotos’un “Değerlendirme Aralık’a
kalırsa yandık” sözleri yankılanıyor.
Aralık değil, Nisan geçiyor. Çakalotos’un
söylediklerine bakılırsa yanmak şöyle
dursun, kül olduk galiba. Sakın ola ki
yanlış anlamayın. Peki ikinci
değerlendirme bitmezse ne oluyor?
Kreditörler para vermiyor ve devletin
kasası boş kalıyor. Yani dükkan kepenk
indiriyor, çalışamıyor, dönemiyor.
Zaman daraldıkça da hükümet dayatılan
bütün kemer sıkma önlemlerine “evet”
demek zorunda kalıyor. Ve bir kısır
döngü devam ediyor.
Olan bu halka oluyor. İşsizlik devam
ediyor. Kriz derinleşiyor. Refah düzeyi
düştükçe düşüyor. Özellikle bölgemiz ve
de azınlığımız için söylüyorum; göç
devam ediyor! Ne yazık ki durum ve
manzara bu. Yanılmayı çok istiyorum
faka ufukta dördüncü memorandum
görünüyor. Ve henüz ikinci
“değerlendirme” bitmedi. Yanlış
anlamayın ha, bundan sonra da üçüncü
“değerlendirme” başlayacak. Peki bu
kriz biter mi? Ne dersiniz?
*****
Türkiye’de yapılan referandum
sonuçlarının açıklandığı gece

yurtdışından gelen sonuçlar verilirken
bazı Yunan medya organları “ilginç” bir
yanlış yaptı. Yunanistan’daki Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandığı
oylar açıklanırken, “Batı Trakya’daki
Türkler oylarını şu şekilde kullandı” gibi
haberler yer aldı. Tabii ki bu yanlış bir
ifadeydi. Zira, Yunanistan’ın Batı Trakya
bölgesinde yaşayan Müslüman Türk
Azınlığı mensupları Türkiye vatandaşı
değil, Yunanistan vatandaşı. Ve
dolayısıyla Türkiye’de yapılan
seçimlerde oy hakkına sahip değil.
Ancak bu “yanlış” için yapılan
eleştirilerin çoğu “Batı Trakya’da Türk
yoktur” olayına yoğunlaştı. Yani bu
bölgede yaşayan 150 bin kişilik azınlığın
başka bir ülkede oy hakkına sahip
olduğunu göstermekten çok, azınlığa
“Türk” denmesinden rahatsız olan
insanlar ve çevrelerin olduğunu gördük.
Vay efendim nasıl olur da buradaki
azınlığa “Türk” dersiniz?
Yani durum ortada; azınlığa Türk
demeyen bir sistem, Türk demekten
çekindiği azınlığın Türkiye’de oy
hakkına sahip olduğunu sanıyor.
Cehalet mi desem, önyargılarla fikir
yürütmek mi desem, bilgi sahibi
olmadan fikir sahibi olmak mı desem?
Bilemedim.
Ama ben durumu bilmeyenler için
biraz izah etmeye çalışayım; Batı
Trakya’daki azınlık Yunanistan
vatandaşıdır, bu yüzden de
Yunanistan’da oy hakkına sahiptir,
anavatanı Türkiye’deki seçimlerde oy
hakkına sahip değildir doğal olarak.
Ama bu azınlık; Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’dır. Hepinize iyi haftalar...

FUEN’den Kosova Türklerine ziyaret
AVRUPA Milletleri Federal
Birliği (FUEN) Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu, 17
– 19 Nisan tarihlerinde Kosova
Cumhuriyeti’nin kurucu
topluluklarından biri olan
Kosova Türkleri’ni ziyaret etti.
23 Nisan Kosova
Türkleri’nin Milli Bayramı
dolayısı ile Kosova Genç Birlik
Derneği’nin daveti üzerine
başkent Priştine ile Kosova
Türkleri’nin yoğun olarak
yaşadığı Prizren’i ziyaret eden
FUEN Başkan Yardımcısı, 17
Şubat 2008’de bağımsız olan
Kosova Cumhuriyeti’ndeki
Türk topluluğu temsilcileri ile
görüştü. Habipoğlu’na FUEN
Türk Azınlıkları / Toplulukları
Çalışma Grubu (TAG)
Sekretaryası’nı yürüten
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’ndan (ABTTF)
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık eşlik etti.
İlk olarak 14 – 17 Kasım 2016’da Berlin’de
gerçekleştirilen FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’na
misafir olarak katılan Prizren merkezli Kosova Genç
Birlik Derneği Başkanı Cengiz Kovaç ile Prizren’deki
dernek merkezinde görüşen Habipoğlu, Kosova
Genç Birlik Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi
edindi. Aynı günün akşamında heyet, 23 Nisan
Kosova Türkleri’nin Milli Bayramı etkinlikleri
kapsamında Prizren Kültür Evi’nde gerçekleştirilen
“23 Nisan Açılış Konseri”ne katıldı.
18 Nisan Salı günü Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı
Mahir Yağcılar’ı makamında ziyaret eden

Habipoğlu, FUEN’nin
Avrupa’daki ulusal azınlıkları
bir araya getiren en büyük
çatı kuruluşu olduğunu ifade
ederek çalışmaları hakkında
bilgi verdi. FUEN’in
“Azınlıkları Koruma Paketi”
isimli Avrupa Vatandaşları
Girişimi’ni de anlatan
Habipoğlu, FUEN’in ulusal ve
dilsel azınlıklara mensup
kişilerin korunması ile
Avrupa’da kültürel ve dilsel
çeşitliliğin güçlendirilmesi
amacıyla önlemler alınmasını
sağlamayı hedeflediğini
kaydetti.
Bakan ile görüşmenin
ardından heyet, Kosova
anayasasınca diğer kurucu
topluluklar ile birlikte
kontenjan milletvekili seçme
hakkına sahip Kosova
Türklerini mecliste temsil
eden Kosova Demokratik
Türk Partisi milletvekilleri
Fikrim Damka ve Müferra Şinik ile görüştü. Mecliste
gerçekleştirilen görüşmede Habipoğlu, FUEN’in
çalışmaları ile birlikte FUEN’de temsil edilen Türk
azınlıkları ve toplulukları hakkında bilgi verdi ve
milletvekillerinden Kosova Türkleri’nin durumu
hakkında bilgi edindi.
Son olarak Habipoğlu T.C. Prizren Başkonsolosu
Selen Evcit’i makamında ziyaret ederek, FUEN’in
çalışmalarını aktardı ve FUEN’in “Azınlıkları
Koruma Paketi” isimli girişiminin Avrupa’da ulusal
azınlıkların korunması ile dilsel ve kültürel
çeşitliliğin desteklenmesi açısından öneminin altını
çizdi.

BAKEŞ genel
kurulu yapıldı
BATI Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi’nin
(BAKEŞ) genel kurulu, 19
Nisan Çarşamba günü
gerçekleştirildi.
Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Gümülcine’deki
merkezinde yapılan genel
kurula BAKEŞ hissedarları
katıldı. Mevcut başkan
Galip Galip yeni dönem için
aday olmadı.
Genel kurulunun divan
başkanlığını Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı
yaptı. Sekreterlik görevine
ise Rıdvan Molla İsa ile
Mehmet Molla Ahmet
üstlendi.
Yapılan seçimlerde
BAKEŞ’te iki yıl boyunca
görev yapacak yeni yönetim
ve denetim kurulu seçildi.
Yönetim kuruluna aday
olan hissedarlar ve aldıkları
oylar şöyle:

YÖNETİM KURULU
ADAYLARI
Hüseyin Bandak: 28 oy
Remzi Şaban: 26 oy
Ahmet Hacıosman: 23 oy
Mustafa Katrancı: 23 oy
Cahit Çingur: 23 oy
Koray Hasan: 22 oy
Abdurrahim Kuru: 22 oy
Birol İncemehmet: 17 oy
Cafer Hafız Mehmet: 17
oy
Gülay Mehmet: 15 oy
Yönetim kuruluna aday
olanlardan ilk yedisi
seçilirken, diğer üç kişi
yedek yönetim kurulu üyesi
oldu.
DENETİM KURULU
ADAYLARI
Salih Kurak: 26 oy
Osman İsmail: 25 oy
Mustafa Süleyman: 19 oy
Mehmet Hüseyin: 16 oy
Abdi Pencal: 15 oy
İlk üç kişi denetime
seçilirken, diğer iki kişi
yedek üye oldu.

gundem_1015_Layout 1 24.04.2017 12:41 Page 6

6

GÜNDEMhaber

21 Nisan 2017

Elgandur: “Camiye girmeden
yapıldığına inanmayacağım”
Yunanistan
Müslümanlar Birliği
Başkanı Naim
Elgandur, Atina’da
yapılan caminin
açılışının
ertelendiğini söyledi.
Daha önce caminin
Nisan ayında
açılacağı
duyurulmuştu.
Merkezi Atina’da
bulunan Yunanistan
Müslümanlar Birliği
Başkanı Elgandur,
başkentteki cami ve
Müslüman mezarlığı
sorunlarıyla ilgili
olarak GÜNDEM’e
konuştu.
ELGANDUR, “Atina’ya yapılacak
resmi cami uzun yıllardan bu yana
konuşuluyor ve tartışılıyordu. Biz
Yunanistan’da ve özellikle de Atina ve
çevresinde yaşayan yüzbinlerce
Müslüman, resmi olarak bir caminin
açılmasını bekliyoruz. Yıllarca bunu
bekledik. Sonuçta caminin yapımı
geçikmeyle de olsa başladı. Atina
Camii’nin Nisan ayında açılacağı
açıklanmıştı. Ancak bu ertelendi. Mayıs
ayında açılacağı ifade edildi. Şu anda
Mayıs ayı da ertelendi. Temmuz veya
Ağustos ayında açılışının olabileceği
söyleniyor. Ben cami tamamlanmadan
inanmayacağım. Atina’daki camiye girip
ibadet etmeden bu caminin
tamamlandığına ve açıldığına
inanmayacağım.” ifadelerini kullandı.

“İŞİN İÇİNE TÜRKİYE İLE İLGİLİ
GELİŞMELERİ DAHİL EDİYORLAR”
Caminin açılması için siyasi iradenin
olması gerektiğini vurgulayan
Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı
Naim Elgandur, bu büyüklükte bir
caminin söz verildiği tarihte
yapılmasının hiç zor olmadığını dile
getirdi. Caminin yapımını üstlenen
şirketlerin büyük şirketler olduğunu
kaydeden Elgandur, “Atina Camii’ni
yapan şirketler büyük inşaat şirketleri.
Bu şirketler için bu proje çok basit bir
proje. Beş tane büyük şirket sözkonusu.
İş yoğunluğu veya başka bir sorun yok.
Bu mesele siyasi bir mesele. Konu,
kesinlikle politik. Bu işin içine komşu
ülke Türkiye ile ilgili gelişmeleri dahil
ediyorlar ve pazarlık yapmaya
çalışıyorlar. Bizim özellikle Atina’da
yaşayan Müslümanlar olarak dış politika
olaylarıyla ve diplomatik oyunlarla ne
ilgimiz var? Bizim çoğumuz bu ülkenin
vatandaşıyız. Bu ülkeye vergi ödüyoruz.
Bizi siyasi oyunlara malzeme etmemeleri
gerekiyor.” diye konuştu.

“CAMİ BİTEBİLİR FAKAT
FAALİYETE GEÇMEYEBİLİR”
İnşaat şirketleri camiyi tamamlasalar da
caminin faaliyete geçmeyeceği
endişesini de taşıdıklarını söyleyen
Elgandur, yetkililerin camiyi bir an önce
tamamlanması için gerekli çalışmaları
yapmaları ve gerekli iradeyi ortaya
koymalarını istedi.

“SAYIN DİN İŞLERİ GENEL
SEKRETERİ KİMİN
ÇIKARLARI İÇİN ÇALIŞIYOR?”
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nda görevli
Din İşleri Genel Sekreteri’nin hangi
ülkenin çıkarları için çalıştığını merak
ettiğini söyleyen Naim Elgandur, “Eğitim
Bakanlığı’nda Din İşleri Genel Sekreteri
var. Bizlere zorluk çıkartıyor ve oyalıyor.
Bu sayın genel sekreter kimin çıkarları
için çalışıyor, çok merak ediyorum.
Yunanistan’ın çıkarları için çalıştığını
sanmıyorum. Yedi hükümettir görevde.
Çok ilginç bir olay. PASOK hükümeti,
Yeni Demokrasi Partisi, PASOK ve YDP ve

şimdi de iki kez SİRİZA – ANEL
hükümetinde görev yapıyor. Ben
Yunanistan’da yaşadığım 43 kusür yıldır
böyle bir şey görmedim. Dersiniz ki
mücize çocuk. Öyle bir ortam yaratıyor
ki; sanki çok büyük bir tehlike var ve ben
sizi kurtaracağım. Cami açılınca bu
camiyi yönetecek komisyonda temsil
edilecek farklı Müslüman topluluklar
arasında bir gerginlik ortamı yaratıyor.
Halbuki olay çok basit. Müslüman
topluluklarla oynuyor. Sünnilerle Şiiler
arasında sorun varmış gibi bir hava
estiriliyor. Bir süre önce Eğitim
Bakanlığı’nda Din İşleri Yönetimi vardı.
Ne yazık ki bunu dağıttı.” diye konuştu.

“MÜSLÜMAN MEZARLIĞININ
OLMAMASI ÇOK
BÜYÜK BİR SORUN”
Başkent Atina’daki Müslüman
mezarlığı sorunuyla ilgili soruyu da
yanıtlayan Yunanistan Müslümanlar
Birliği Başkanı, bunun günlük ve
pratik bir sorun olduğunu söyledi.
Mezarlığın olmamasının, cami
sorunundan daha büyük bir problem
olduğunun altını çizen Elgandur, vefat
eden Müslümanların çok büyük
meblağlar karşılığında
ülkelerine gönderildiğine
dikkat çekti.
Elgandur şöyle konuştu:
“Atina ve çevresinde çok
sayıda Müslüman yaşıyor.
Bu insanlar burada
çalışıyor, yaşıyor, bir
çoğunun ailesi var. Tabii
ki her yıl, çeşitli
ülkelerden buraya
gelip yaşayan çok
sayıda kişi vefat
ediyor. Burada ölenler
ya memleketlerine
gönderiliyor ya da
Batı Trakya’da
Müslüman
mezarlığına
defnedilmek üzere
gönderiliyor.
Memleketine
gönderilmek

isteyenler için 4 – 5 bin euroluk bir
masraf oluyor. Atina’dan Batı Trakya’ya
gönderilenler için ise 1200 euro civarında
bir masraf oluyor. Halbuki buralarda bir
mezarlığımız olsa bu sıkıntılar
yaşanmayacak. Unutmayalım ki
mezarlık sorunu çok büyük bir sorun.
Bize, ‘İlk önce cami olayını bitirelim.
Cami olsun, açılsın ve çalışmaya
başlasın. Ondan sonra sıra mezarlığa da
gelir’ deniyor. Müslüman mezarlığının
olmaması çok büyük bir sorun. Ve
bunun bir an önce çözüme kavuşması
gerekiyor.”
Yunanistan Müslümanlar Birliği
Başkanı Naim Elgandur konuşmasına şu
ifalerlerle son verdi: “Camimiz de yok,
mezarlığımız da yok, cenaze
büromuz da yok; dini
bayramlarımız devlet
tarafından tanınmıyor,
çocuklarımızın dini
eğitimi için bir şey yok,
bayram namazlarını
hala stadyumlarda
kılıyoruz. Durum ne
yazık ki bu.”
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Yaka İKE Tesisi kiraz alımına hazır
BATI Trakyalı iş adamı Levent Sadık
Ahmet, Batı Trakya’da bir ilke imza
atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki
günlerde hizmete girecek olan Yaka İKE
Kiraz İşleme Tesisi Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Sadık Ahmet, bu tesisin
bölge ekonomisine önemli katkılar
sağlayacağını söyledi.
Bir kaç hafta içerisinde kiraz alımına
başlanacak tesisin inşaatına 2016
yılının Kasım ayı sonunda başlandığını
kaydeden Levent Sadık Ahmet, yoğun
bir çalışma temposuyla tesisi yaklaşık
altı aylık bir süre içerisinde
tamamladıklarını söyledi. Tüm
personelin büyük bir özveri ile
çalıştığını ifade eden Sadık Ahmet,
“Tesisin kurulumunda görev alan
ekiplere teşekkür ederim. Bilhassa
çocukluk arkadaşlarımla çalıştım. Bu
benim en büyük gururum. Bunun
yanında ağırlıklı olarak bölge
ekonomisine daha fazla katkı sağlamak
amacıyla Rodop ilindeki şirketlerle
çalışmayı tercih ettim. Herkese çok
teşekkür ediyorum.” dedi.
GÜNDEM’in sorularını yanıtlayan
Levent Sadık Ahmet, üreticiden teslim
alınan kirazın tesiste hangi
aşamalardan geçeceğini anlattı. Sadık
Ahmet tesisin işleyişiyle ilgili olarak şu
bilgileri verdi: “Öncelikle üreticiden
teslim alınan kirazın kalitesi kontrol
edilip mal kabül işlemi yapılır.
Ardından kiraz önce şoklama dediğimiz
‘hydrocooler’ cihazına girer. Bu cihazda
üreticiden satın alınan 22-23 dereceler
civarındaki kiraz, 15 ila 17 dakika
arasında, kirazdaki çekirdek dahil
sıcaklığı 3 dereceye düşer. Kirazın raf
ömrünü arttırmak için yapılan bu
işleme şoklama diyoruz. Şoklamadan
çıkan kiraz kalibratöre gelir. Burada
kiraz su havuzuna girerek diğer
aşamalardan geçmek üzere
yolculuğuna başlar. İlk etapta bu
cihazlar sayesinde kirazların saplarına
kesim işlemi yapılıyor. Daha sonra
raylar üzerinde sıralı halde olan
kirazların fotoğrafı çekilmek süretiyle
belirli bir düzen eşliğinde optik gözler
ya da tarayıcılar diyebileceğimiz
cihazların önüne gelir. Şunu ayrıca
belirtmekte fayda olduğunu
düşünüyorum; Bunun içerisinde 36
tane optik göz var ve saniyede 4 bin
tane fotoğraf çekiyor. Bu optik gözler
aracılığıyla kirazlar ayrıştırılıyor. Son
olarak bilgisayar sistemi üzerinden
kalitesini kontrol ediyoruz. Tüm bu
işlemler sonunda örneğin diyoruz ki; 1
ve 2 numaralı banda 26 kalibreyi
gönder. 3 ve 4 numaralı banda 30
kalibreyi gönder. Bu işlemlerin
sonunda alınan siparişe göre paketleme
işlemi yapılıyor.”

“AA SERTİFİKASINA SAHİP
OLMA YOLUNDAYIZ”
İş adamı Levent Sadık Ahmet, “Şu anda
Avrupa çapında ve Yunanistan’da en
modern ve en büyük yatırım bizim
fabrikamızda mevcuttur. Şu an
itibariyle bundan daha modern bir tesis
yok. Bir diğer önemli konu da sahip
olduğumuz sertifikalardır. Bu
sertifikaların en yükseği A kategorisidir.
Ama bunun bir yükseği de çift AA
kategorisidir. Bizim amacımız
sertifikasyonda çift AA’ya sahip

olmaktır. Danışmanlarımızdan elde
ettiğim bilgilere göre, çok büyük bir
olasılıkla Türkiye’de, Yunanistan’da ve
bir çok Avrupa ülkesindeki tesislerde
olmayan çift AA sertifikasına sahip
olacağız. Bu da bölgemiz için çok
büyük bir kazanım olacaktır.” diye
konuştu.

“YAKA BÖLGESİNDE
300 SERTİFİKALI KİRAZ
ÜRETİCİMİZ VAR”
Bölgedeki kiraz bahçelerinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili
çok ciddi bir çaba gösterdiklerinin altını
çizen Levent Sadık Ahmet, atılan bu
adımın üretici tarafından kabul
gördüğünü, bu durumun kendilerini
son derece memnun ettiğini söyledi.
Budama eğitimi, ilaçlama, suni
gübreleme gibi kiraz üreticilerine
yönelik mini seminerler vererek üretime
yönelik bilgi paylaşımında
bulunduklarını ifade eden Sadık
Ahmet, burada farklı bir yöntem
kullandıklarını dile getirdi. İş adamı
Levent Sadık Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Tesis sertifikasının dışında
üreticinin de AB normlarına göre
sertifikalı olması lazım. Bu da şu
demektir; kullandığınız ilacın,
gübrenin insan sağlığına zararlı
olmaması gerekir. Biz bunun da
eğitimini verdik. Şu anda Yaka
bölgesinde 300 tane sertifikalı kiraz
üreticimiz var. Bizim en büyük
kazanımlarımızdan bir tanesi de bu
olmuştur. Bu 300 üreticinin tamamının
ne zaman, hangi saatte, hangi ilacı
kullandığını bizler çok iyi biliyoruz. Bu
yüzden bizler tesis olarak AA
sertifikasını almaya hak kazandık.”
Sadık Ahmet, tesiste işlenecek olan
kirazın ağırlıklı olarak Uzakdoğu
ülkelerine ihraç edileceğini de sözlerine
ekledi.
Tesislerde en üst hijyen
standartlarına sahip olduklarını da
kaydeden Levent Sadık Ahmet, işçilerin
mesaiye başlamadan önce tırnak, saç,
sakal kontrolü gibi genel temizlik
kurallarına uymaları gerektiğini
vurguladı.
34 dönüm arazi üzerine kurulan
Yaka İKE Kiraz İşleme Tesisi, 1.800
metrekare kapalı alan üzerine inşa
edildi. Tesis 2,7 milyon euroya mal oldu.

gundem_1015_Layout 1 24.04.2017 12:41 Page 8

8

GÜNDEMhaber

21
10Nisan
Mart 2017

Ahmet İbram: “Önceliğimiz sulama
sorunu ve altyapı projeleri”
YAKLAŞIK 40 gün önce
göreve başlayan Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram, tütün primlerinin
kesildiği ve ticari fiyatının
artmadığı bu zor dönemde
hayata geçirmek istedikleri
projelerle bölge çiftçisine
yardımcı olmaya çalıştıklarını
söyledi.
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Ahmet İbram, eski
Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis’in vefatının ardından
bazı aksamalar olduğunu
hatırlatarak, geçtiğimiz aylarda
yeni göreve gelen Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un bu
sorunlarla yakından
ilgilendiğini ve Pavlidis’in
planları doğrultusunda
ilerlemeye devam ettiğini
söyledi.
Yerel yönetimlerde şartlar ve
imkanların geçmişe oranla çok
daha zor olduğunu kaydeden
İbram, “Bize ulaşan bütün
sorunlara gerektiği karşılığı
veremeyebiliriz. Halkımızdan
bizleri anlayışla karşılamasını
bekliyoruz. Bürom eski valilik
binasında birinci katta 106
numarada olup, kapım her
zaman tüm halkımıza açıktır.”
diye konuştu.

“BİZDEN TALEP EDİLEN
EN BÜYÜK SORUNLARIN
BAŞINDA SULAMA
SORUNU GELMEKTEDİR”
GÜNDEM: Öncelikle biraz
kendinizden bahseder misiniz?
AHMET İBRAM: 1977 yılında
Rodop iline bağlı
Delinasuhköy’de dünyaya
geldim. İlkokulu köyümde, orta
ve liseyi Gümülcine Celal Bayar
Lisesi’nde tamamladım. 2002
yılında Trakya Dimokritos
Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Akademisi’nden mezun
oldum. 1995 yılından bugüne
kadar devamlı sporun içinde yer
alıp gerek futbolcu, gerekse
antrenör olarak Kozlukebir
Kartalları ve Domrukoy Kızıl
Yıldız takımlarıyla bir çok
başarıların içinde bizzat yer
aldım. 2005 yılından bu yana
Kozlukebir köyünde iş hayatımı
sürdürmekteyim.
GÜNDEM: Göreve geldiğiniz
günden bugüne kadar sizin
tespitinize göre Rodop ilinde
halkın en büyük sıkıntısı nedir?
Daha çok hangi problemlerle
karşı karşıya kalıyorsunuz?
AHMET İBRAM: Ülke
genelinde olduğu gibi burada
da en büyük sıkıntı ekonomik
ve işsizlik. Gün geçtikçe
ekonomik nedenlerden dolayı
göç eden vatandaşlarımızın

sayısı artmakta. Eyalette daha
çok Rodop ili ekonomisinin can
damarı olan çiftçilik ve
hayvancılıkla ilgili sorunlar
karşılaştığımız başlıca sorunlar
arasında geliyor. Bunların
dışında yol, kanalizasyon,
çeşitli nedenlerle tıkanmış dere
ve nehirlerin neden olduğu
sorunlar gibi günlük problemler
dışında bizden en çok istenen
ve bana göre de en önemli konu
çiftçilerimizin tarlalarını sulama
sorunudur. Bizler de bu
sorunlar çerçevesinde
hazırlamış olduğumuz projeler
üzerinde çalışmalar yapıyoruz
ve önümüzdeki ay içerisinde
onaylanacak olan yıllık eylem
programına bu projeleri dahil
edeceğiz.
GÜNDEM: Yeni Eyalet
Başkanı Hristos Metios’un
çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?
AHMET İBRAM: Eski Eyalet
Başkanı sayın Yorgos Pavlidis’in
hastalık süreci 3-4 ay sürdü. Bu
süre içerisinde eyalet
yönetiminde doğal olarak
aksamalar oldu, sorunlar birikti
ve işler gecikti. Metios,
yönetimin başına geçtiği
günden itibaren bu sorunlarla
yakından ilgilenip, detaylı bilgi
ediniyor ve Pavlidis’in planları
doğrultusunda ilerlemeye
devam ettiği kanaatindeyim.
Ekip olarak iyi bir ekip
olduğumuza inanıyorum. Ve bu
ekibin de güzel şeyler
yapacağına eminim.

“KALFA VE DOMRUKÖY
ÇAYLARINA YAPILMASI
PLANLANAN ÜST
GEÇİTLERİN YIL SONUNA
KADAR TAMAMLANMASINI
BEKLİYORUZ. MENETLER
ÇAYI İÇİN İSE İHALEDE
SON AŞAMAYA GELİNDİ”
GÜNDEM: Bölge sorunlarıyla
ilgili olarak ne gibi
çalışmalarınız var? Bölge halkı
yararına sunmayı planladığınız
projeleriniz var mı?
AHMET İBRAM: Eyalete
seçildiğimiz ilk günden beri ben
ve diğer meclis üyesi
arkadaşlarım bölge halkının
sorunlarıyla yakından
ilgilenmeye çalışıyoruz.
Bilindiği gibi Gümülcine-KalfaKozlukebir yolu üzerinde
bulunan çaylara köprü ve üst
geçit projeleri onaylanıp
bazılarının ihalesi yapıldı.
Kalfadaki (Deli İbram) ve
Domrukoy yakınındaki (Uzun
Oluk) çaylarına yapılacak üst
geçitlerin bu yaz sonunda
tamamlanması bekleniyor.
Menetler çayı olarak bilinen
Lissos (Kocaçay) çayına

yapılacak köprü için onay alınıp
4.900.000 euro para ayrıldı ve
ihalesi de yapıldı. Ancak
hükümetin ihale kanununda
yapmış olduğu değişiklik
yüzünden ihale iptal edildi ve
şu anda yeniden ihalenin
yapılması için son aşamaya
gelmiş bulunmaktayız. Bu yılın
sonuna kadar ihalenin
gerçekleşmesini planlıyoruz.
İhale yasasında yapılan
değişiklik yüzünden iptal edilen
bir diğer ihale ise geçen yıl
yaşanan sel felaketi sonrası
oluşan Kalenderköy – Hemetli
arasındaki yolun onarım
çalışması oldu. Bu ihale
önümüzdeki günlerde yeni
yasaya uygun olarak en kısa
zamanda yapılacaktır. YassıköyArabacıköy arasındaki yol da
önümüzdeki ESPA programına
dahil edilip yapılacaktır.
Şu anda Eyalet Başkanı sayın
Metios’un, Eyalet Başkan
Yardımcılığı sırasında başlatmış
olduğu gölet projesinin de ihale
sürecinin bugünlerde
tamamlanması bekleniyor ve
göletlerin yapımına en kısa
zamanda başlanılanacaktır.
Ayrıca traktör ehliyet sınavları
da Mayıs ayından itibaren
tekrar devam edecek. Hedefimiz
görev süremizin sonuna kadar
bütün bölgelerde bu sınavları
gerçekleştirmektir.
Bunların dışında göreve
geldiğim günden sonra diğer
meclis üyesi arkadaşlarla
yaptığımız çalışmalar
sonucunda eyalet başkanına
bölge halkının istekleri
doğrultusunda bazı projeler
sunduk. Öncelik olarak sulama
sistemleri, dere ıslah
çalışmaları, yol yapım
çalışmaları bu projeler içinde
yer almaktadır. Bunlarla ilgili

açıklamayı önümüzdeki aylarda
onaylanacak olan yıllık eylem
programından sonra yapacağız.
Amacımız,
gerçekleştireceğimiz sulama
projeleri ile çiftçimizin üretim
maliyetini azaltarak biraz olsun
kazancını arttırmaktır. Özellikle
tütün primlerinin kesildiği ve
fiyatlarının artmadığı bu zor
dönemde bu projelerle
çiftçimize yardımcı olmayı
düşünüyoruz.

“KAPIM HERKESE AÇIK”
GÜNDEM: Son olarak bölge
halkına neler söylemek
istersiniz?
AMET İBRAM: Halkımızın
2014 seçimlerinde bizlere vermiş
olduğu güçlü desteğin farkında
olup, bunun karşılığını

verebilmek için ben ve diğer
meclis üyesi arkadaşlarım bölge
halkına en iyi hizmeti
sunabilmek için elimizden
geleni fazlasıyla yapmaya
çalışıyoruz. Tüm ülkede olduğu
gibi eyalette de imkanlar eskisi
gibi değil. Özellikle yerel
yönetimlerde şartlar ve
imkanlar çok daha zor. Bize
ulaşan bütün sorunlara
gerektiği karşılığı
veremeyebiliriz. Bu nedenle
halkımızdan bizleri anlayışla
karşılamasını bekliyoruz.
Bürom eski valilik binasında
birinci katta 106 numarada
olup, kapım her zaman tüm
halkımıza açıktır. Ben elimden
geleni iyi niyetle yapmaya
çalışıyorum. Bundan sonra da
aynı anlayışla devam edeceğim.

Çıkan yangında yaşlı
adam hayatını kaybetti

İSKEÇE’nin Kurlar bölgesinde bir evde çıkan yangında bir kişi
hayatını kaybetti.
16 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde çıkan yangın kısa
sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın
sonrasında eve giren itfaiye erleri yaşlı bir erkek cesedine ulaştı.
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği yangının nasıl çıktığı ise
henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedenlerini belirlemek üzere
ön soruşturma başlatıldı.
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Darbeci askerler yeniden yargı önüne çıkıyor
FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a
kaçan darbeci askerlerden 3'ü, 25 Nisan'da hakim
karşısına çıkacak.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi
sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler
yeniden hakim karşısına çıkacak.
Yunanistan'ın ANA – MPA haber ajansı,
Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine darbeci
askerlerden üçünün, 25 Nisan'da Atina'da temyiz
mahkemesine çıkarılacağını duyurdu.
Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin
Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve
Abdullah Yetik olduğu belirtildi. Diğer beş
darbeci için ise henüz duruşma tarihlerinin
belirlenmediği kaydedildi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe
girişimi sonrası askeri bir helikopterle
Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde
bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi
(Arios Pagos), Ocak ayında bu askerlere yönelik
Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun
üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin
iadesini yeniden talep etmişti.
Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan
İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam
ediyor.
Yunan makamları, sığınma başvuruları
sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında
tutulmalarını kararlaştırmıştı.

Türkiye’de yeni dönem...
TÜRKİYE’de, 16 Nisan Pazar günü
yapılan referandum sonuçlarına göre
yeni bir dönem başladı. Başkanlık
sisteminin yanı sıra Anayasa'nın 18
maddesinde değişiklik de kabul edilmiş
oldu.
Yurt içinde katılımın yüzde 85,31
olduğu halk oylamasında yüzde 51,4
"evet", yüzde 48,6 "hayır" oyu çıktı.
Yurt dışı sonuçlarında ise toplam
2.957.870 seçmenin yüzde 48,17’si oy
kullandı. Buna göre yurt dışı seçmeninin
yüzde 59,09’u “evet” derken, yüzde
40,90’ı “hayır” seçeneğini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik
halk oylamasında, "evet" oylarının en
yüksek çıktığı il yüzde 81,67 ile Bayburt
olurken, en yüksek "hayır" oyu ise yüzde
80,35 ile Tunceli’de çıktı.
Referandum sonuçlarının
açıklanmasından sonra balkon
konuşmasını Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Son sözü millet
söyledi ve ‘Evet’ dedi. Bu seçimler Türk
demokrasisinin olgunluk seviyesini tüm
dünyaya göstermiştir. Dış mihraklara en
güzel cevap sandıkta verilmiştir. Bu
referandumda kaybeden yoktur.
Kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Biz
kardeşiz. Tek millet, tek devletiz."
ifadelerini kullandı.
Referandumdan “evet” sonucunun
çıkmasının ardından halka seslenen
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, "Tarihimizin en önemli
yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."
dedi.
İstanbul Tarabya'daki Huber
Köşkü'nde referandum sonuçlarıyla ilgili
basın toplantısı düzenleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi
olmayan sonuçlar, anayasa
değişikliğinin, yaklaşık 25 milyon evet
oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla kabul
edildiğini göstermektedir." dedi. "Bugün
Türkiye 200 yıllık tartışma konusu olan
yönetim sistemi konusunda tarihi bir
karar vermiştir. Tarihimizin en önemli
yönetim reformunu hayata geçiriyoruz."
ifadesini kullanan Erdoğan, "Öncelikle
oyunun rengi ne olursa olsun, sandığa
giden milletimizin her bir ferdine
şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Referandum sonucunu "tüm
Türkiye'nin zaferi" olarak niteleyen
Erdoğan, "Milletimiz, hür iradesiyle
TBMM tarafından kabul edilen anayasa
değişikliği konusundaki görüşünü ifade

etmiştir." dedi.
Erdoğan konuşmasında, AK Parti
Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici'ye
teşekkür etti.

“TÜRK HALKININ KARARINA
SAYGI DUYUYORUZ”
Türkiye’de 16 Nisan Pazar günü yapılan
referandum sonuçlarıyla ilgili olarak
Atina hükümeti, Türk halkının kararına
saygı duyduğunu açıkladı.
Devlet haber ajansı ANA-MPA’nın
haberinde, hükümetin Türkiye’deki halk
oylamasına ilişkin açıklamasına yer
verildi. Türkiye’deki gelişmelerin ve
referandum sonucunun dikkatle
izlendiği belirtilen açıklamada, “Türk
halkının, geleceğiyle ilgili kararına saygı
gösteriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, “Biz, komşu
ülkede istikrar ve demokrasiyi
destekliyoruz. Karşılıklı saygı temelinde
diyalog ve iş birliğine katkıda bulunacak
bir Türkiye arzuluyoruz.”
değerlendirmesine yer verildi.

SİYASİ PARTİLERDEN
“DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ” ÇAĞRISI
Türkiye’deki anayasa değişikliği
referandumunun sonucu, Yunanistan’ın

siyasi partilerinin de gündemindeydi.
İktidardaki SİRİZA Partisi’nin Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Dimitris
Papadimulis, “Türkiye toplumunda
büyük bir kutuplaşma olduğu ortaya
çıktı. Erdoğan'ın zaferi, az farklı ve
tartışma götürür bir zaferdir” dedi.
Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi
tarafından ise Yorgos Kumutsakos, “Türk
yönetimi ve Türk halkı sağduyulu olmalı.
Anayasada yapılacak ciddi değişikliklere
karşın Yunanistan'ın komşusuyla
dostluk ilişkileri geliştirmesi ve
işbirliğinde bulunması gerek.” dedi.
PASOK Partisi'nin Başkanı Fofi
Genimata, “Biz Türkiye'de demokrasinin
ve siyasi istikrarın hüküm sürmesini
istiyoruz. Yunanistan'ın komşusuyla
uluslararası hukuka dayalı dostane
ilişkilerden yanayız.” ifadelerini
kullandı.
POTAMİ Partisi Başkanı Stavros
Theodorakis de, “Türk
Cumhurbaşkanı'nın yeni yetkilerini barış
ve istikrar için kullanmasını, otoriter bir
yönetime geçmemesini diliyoruz. Dünkü
küçük farklı sonuç Türk halkının olgun
bir şekilde oy kullandığını gösteriyor.”
dedi.
Merkez Birliği Partisi Başkanı Vasilis
Leventis ise “Erdoğan'ın diyaloga
girmesi ve muhalefetle işbirliğinde

bulunması gerek. Yunanistan,
uluslararası hukuk çerçevesinde ve barış
içinde komşuluk ilişkileri istiyor.” diye
konuştu.

YUNANİSTAN’DA
797 T.C. VATANDAŞI
OY KULLANDI
Bu arada, Türkiye dışında 57 ülkede
yaşayan Türk vatandaşları da
referandum için oy kullandı. Yurt
dışından gelen oy sayısı bir buçuk
milyon civarında oldu.
Anayasa değişikliği için oy kullanılan
ülkelerden biri de Yunanistan oldu.
Türkiye’de Anayasa değişikliğiyle ilgili
yapılan referandum için Yunanistan’da
oy hakkını kullanan Türk
vatandaşlarının yüzde 23.25'i “evet”,
yüzde 76.75'i “hayır” oyu kullandı.
Oylamada 797 vatandaş oy hakkını
kullanırken, 701 oy geçerli sayıldı.
Yunanistan’daki Türk vatandaşları
Atina, Selanik, Gümülcine ve Rodos’ta
oy kullandı. Türkiye Cumhuriyeti
Başkonsolosluklarında kullanılan oy
sayısı şöyle oluştu:
Atina – Pire Başkonsolosluğu: 566 oy
Gümülcine Başkonsolosluğu: 70 oy
Selanik Başkonsolosluğu: 94 oy
Rodos Başkonsolosluğu: 67 oy.
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Hayvanlarda bitki
zehirlenmeleri
u haftaki konumuzu,
özellikle sıcakların ani
artışa geçtiği bir dönem
olması ve bu dönemde
bitkilerin hızlı büyümesinden
dolayı, hayvanlarca
tüketildiklerinde ölümlere
neden olan bitkisel
zehirlenmelere ayırdık.
Genelde bitkiler çok çeşitli
zehir içerirler. Özellikle
zehirsiz olarak bilinen bitkiler
bu dönemde hızlı bir büyüme
gösterdiğinden zehirlenmelere
sebebiyet verebilir. Bu
nedenle hayvanların bitki
türlerine göre ne gibi belirtiler
göstereceği hakkında kesin bir
şey söylemek olası değildir.
Bununla birlikte zehirlenme
belirtileri olarak aşağıdaki
noktaları sayabiliriz. Özellikle
bu dönemde merada otlayan
koyunlarda;
- Görünür hiçbir neden
olmadan ani ve anlaşılmaz
hastalık durumları,
- Ateşli durum görülmeden
merkezi sinir sistemi ya da
sindirim organlarında ani
rahatsızlık görülmesi ve sürü
içinde birçok hayvanın aynı
durumda olması,
- Kalbin hızlı atışı, mide ve
bağırsaklarda bozukluk,
- Takatsizlik, koma durumu
ve nefes alma zorluğu,
- Ani ishaller ve ölümler
gözlenebilir.
Bitki zehirlenmesinde
koruma
Bitki zehirlenmesinde
tedavi zordur. Korunma daha
önemli ve daha kolaydır.
Korunma, öncelikle, zehirli
bitkinin tanınmasına, o
çevrenin funda, çalılık, çayırmera ve ağaçlarının
bilinmesine bağlıdır.
Bitki zehirlenmelerine karşı
aşağıdaki önlemler
düşünülebilir:

B

- Koyunların su içmesi ve
yürümesi zehirlenme
belirtilerini hızlandırabilir. Bu
yüzden zehirli bitki yedikleri
şüphelenen hayvanlar sudan
uzak tutulur ve yürütülmezler.
- Aç koyunlar zehirli
bitkilere karşı daha
duyarlıdırlar. Bu nedenle aç
koyunların meraya
gönderilmeden önce ot ve
samanla açlıklarının
giderilmesi sağlanmalıdır.
- Koyun otlaklarının
bakımına ve iyileştirilmesine
özen gösterilmelidir.
- Koyunlar yeteri kadar
yararlı bitkiler bulunursa
zehirli bitkileri yemezler.
Zehirli bitkiler aslında daha az
lezzetlidir ya da lezzetsizdirler.
- Koyun otladıkları çevre ve
meralarda zehirli bitkiler
çobanlar tarafından tanınması
gerekir. Zehirli bitki tanınırsa
bunlardan mera temizlenir ya
da bunlara karşı alınacak
önlemler bilinir.
Kimi bitkilerde belirli
devrelerde zehirlidir. Bu gibi
devrelerde koyunlar meraya
gönderilmez.
- Zehirli bitkiler, çoğunlukla
yararlı bitkilerden daha önce
gelişirler. Bu yüzden merada
yararlı ve zararsız bitkiler tam
olarak gelişmeden koyunları
buraya salmamak gerekir.
- Hayvanlar arasında
zehirlenme belirtileri görülür
görülmez, sürü hızla o
bölgeden uzaklaştırılmalıdır.
Özet olarak, koyunlar
özellikle meradaki bitkiler,
ince yağmurlarla ıslandığı ya
da çiğ ile nemlendiği zaman aç
olarak meraya
gönderilmemelidir. Bu
durumda zehirli bitkilerin
etkisi fazla olmakta ve
zehirlenmelere neden
olmaktadırlar.

YUNANİSTAN Hava
Kuvvetleri’ne ait UH-1H tipi bir
helikopter Larisa’dan Kozani’ye
giderken düştü. 19 Nisan
Çarşamba günü meydana gelen
helikopter kazasında dört asker
öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.
Genelkurmay Başkanlığı’nın
açıklamasına göre, üçü
mürettebattan beş askerin
bulunduğu Huey UH-1H tipi
helikopterin enkazına ülkenin
kuzeyindeki Elassona’nın

Sarandaporo bölgesinde
ulaşıldı. Henüz nedeni
belirlenemeyen kazada
helikopterde bulunan
tümgeneral, albay, binbaşı ve
üsteğmen rütbeleri taşıyan
kişiler hayatlarını kaybettiler.
Ağır yaralı bulunan kadın
başçavuş, Selanik 424 Askeri
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılan kadın askerin hayati
tehlikesinin bulunmadığı
bildirildi. Kazanın nedenlerini

tespit etmek üzere araştırmalar
başlatıldı.
Larissa kentinden
havalanarak Kozani'ye giden
helikopterin, rutin sınır
devriyesi için havalandığı
belirtildi.
Savunma Bakanı Panos
Kammenos, kaza nedeniyle
ülkede üç günlük yas ilan
edildiğini açıkladı.

Yunanistan’ın iki küçük
uydusu fırlatıldı
UZAY kargo aracı Cygnus’a yerleştirilen iki
küçük Yunan uydusu, 18 Nisan Salı günü
Florida’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru
yola çıktı.
Standart boyutları birer ayakkabı kutusunu
aşmayan Cubesat uyduları, Avrupa Araştırma
Programı QB50 çerçevesinde Yunanistan’da imal
edildi.
Dünyanın 50 üniversite ve enstitüsünün
katıldığı program çerçevesinde imal edilen 28
küçük uydudan DUTHSat ve UPSat adını
taşıyanlar Yunan yapımı. İlki Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nde, ikincisi Libre Space
Foundation’un işbirliğiyle Patra Üniversitesi’nde
yapılan Cubesat uyduları, diğer 26 uyduyla
Canaveral Burnu’ndan termosferi araştırmak
üzere uzay kargo aracı Cygnus’la Uluslararası
Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.
NASA tarafından fırlatılan uyduların 22 Nisan

Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na
ulaşmaları bekleniyor. Önümüzdeki hafta
içerisinde de teker teker serbest bırakılarak
yörüngeye girecekler.

Oğlunu takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı
PASKALYA bayramı ayini için kiliseye giden
bir baba ve oğlu, kendilerini takdis etmeyi
reddeden papazı bıçakladı.
Medyada yer alan haberlere göre, Veria’ya
bağlı Klidi kasabasında ayin için kiliseye giden
69 yaşında bir kişi ile beraberindeki 23
yaşındaki oğlunu bilinmeyen nedenden takdis
etmeyi reddeden kilisenin papazı arasında
tartışma çıktı.
Tartışma sonunda kilisenin dışında

bekleyen baba ve oğulun, ayinin sona
ermesiyle avluya çıkan papaza küfür ederek
bıçaklı saldırıda bulunduğu bildirildi.
Bıçak darbeleri ile kolundan yaralanan
papaz, Aleksandria Hastanesinde tedavi altına
alınırken, saldırı sırasında papazın cep
telefonunu çalarak kaçan iki saldırgan
yakalandı.
Olayla ilgili Veria savcılığınca soruşturma
başlatıldığı belirtildi.
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Formula oyuncu koltuğunu inceleyelim
DXRacer'ın çok sayıda serisi var.
Origin, Formula, Racing, Drifting, King
ve Tank serileri belki de en çok bilinen,
popüler olanlarını oluşturuyor. Ancak
markanın daha çok sayıda serisi mevcut.
Her seri kendine göre farklı özellikler
gösteriyor, içerdiği her model yine
birbirinden ayrılıyor ve farklı bir kitleye
hitap ediyor. Bunlardan incelememizin
ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğiz
zaten.
Öte yandan DXRacer'da yalnızca
oyuncu koltuğu değil, oyun masası ve
oyun koltuğu aksesuarları da mevcut.
Konumuza dönecek olursak, az önce
de söylediğimiz gibi şu an üzerinde
oturduğumuz koltuk, DXRacer'ın
Formula serisinden bir model. Onu,
DXRacer DXOHFD01-NR1 model adıyla
bulabiliyorsunuz. Peki, bu koltuk
oyunculara neler getiriyor, ne özellikler
sunuyor ve hangi kitleye hitap ediyor.
Hemen incelemeye başlayalım.
Her oyuncuya göre bir DXRacer var
DXRacer, oyunculara özel koltuklar
yapıyor, evet; ancak aynı rahatlığı, ekran
başında uzun saatler geçiren çalışanlar
için de sunduğunu baştan söyleyelim.
Geniş yapısıyla sizi içine alan, tamamen
içine gömüleceğiniz gibi, bir o kadar da
çalışmanızı veya oyun performansınızı
arttırabilecek özellikler de içeren koltuk,
tahmin edildiği kadar zor bir kurulumla
sizi uğraştırmıyor.
Şöyle söyleyelim: Bizim seçtiğimiz bu
modeli kurmamız ve üzerine oturmamız
yaklaşık 10 dakikamızı aldı. Kutu
içeriğinde ana parçaları ayrı olarak
buluyor ve hemen yanında duran
kurulum kitapçığına göz atıyorsunuz,
bunun ardından 10 dakika süre içinde
koltuğunuz oturulmaya hazır oluyor.
DXRacer'ın her serisi ve seri içinde
bulunan her bir ürünün özellikleri farklı.
Bunlara koltuğun yükseklik ve diğer

özellikleri girdiği gibi, kullanacak
kişinin kilosu ve boy uzunluğu
da dahil. Mesela bizim
koltuğumuz 90 kilograma
kadar taşıma kapasitesine
sahip. 90 kilonun
üzerindeki kullanıcılar
diğer serilere
bakmalılar. Mesela
Tank serisi 205 kilograma
kadar kaldırabiliyor.
Marka, bu konuda olası
kafa karışıklıklarını
engellemek adına,
internet sitesinde
kendinize uygun
koltuğu
bulabileniz için bir
rehber hazırlamış.
Bu rehberi
kullanarak, hangi
seriler size uygun
bulabiliyor, sonra da
o seri içinden
dilediğiniz bir
modeli seçebiliyorsunuz.
Seriler içinde yer alan
modeller de kullanılan
malzeme ve ekstra
özellik
bakımından
birbirinden
ayrılabiliyor. Şimdi biraz bunlardan
bahsederken, koltuğumuzun
tasarımına da yakından bakalım.
Fazlasıyla konforlu
Elimizdeki DXRacer Formula
DXOHFD01-NR1, oturma alanıyla kumaş
kaplı bir malzemeye sahip. Formula
serisinde deri malzemeli modelleri de
bulabilmeniz mümkün. Yine farklı renk
seçeneklerini de öyle tabii ki. Bizim
modelimiz, sizlerin de gördüğü gibi
kırmızı ve siyah renklerinden oluşuyor.
Koltuğun geneli siyah renkli,

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Karma,
Kekik 2) Öd, Iskalama
3) Raf, Tirit 4) Elips,
Stres 5) Bermuda, En 6)
Baki, Ga 7) Madam,
Skif 8) AA, Uyak, İni 9)
Nida, Tapma 10) Aha,
Kayra 11) Abrama, Ra
12) La, Nekes, Al 13) Ira,
Laterna 14) Kısmi,
İlhan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Körebe, Anmalık 2)
Adale, Mai, Barı 3)
Firma, Dar, As 4) Mı,
Pm, Duahan 5)
Astsubay, Ameli 6) Ki,
Damat, Aka 7) Karsak,
Kak, Eti 8) Elit, İs,
Parsel 9) Katre, Kimya,
Rh 10) İm, Enginar, Ana
11) Kaos, Afi, Aklan.

SOLDANSAĞA
1) (eski) Sadık köle – Geçici yenilik 2) En kısa zaman
– Basamak, merhale – Oyunda kağıt atma sırası 3)
Kira – Asker şapkalarına takılan işaret 4) Kalın, tok
ses – Olağandan hacimli 5) Nam, şöhret – Sterlinin
yüzde biri 6) Kedi, köpek yavrusu – Tütün dumanının
bıraktığı yağlı kir 7) (halk dili) Ağabey – Başlıca, asal
– Bizmut’un simgesi 8) İskambil kağıdı ile oynanan
bir tür kumar – D. Anadolu’da çalınan bir çalgı türü 9)
(kısaca) Avrupa Birliği – (halk dili) Haber, muştu –
Baştaki killer 10) Bir konuda ayak direme – Mavi 11)
Çıplak – Cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri
çifte sırık 12) İlgi eki – Karışık renkli – Stronsiyum’un
simgesi 13) (tıp) Kansız – (halk dili) Fal 14) Şekerli
posa – Öğrenme isteği.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Taban, duraç – Kalın, kaba kumaş – Erkek kişi 2)
Böylece, bu biçimde – Devlet büyükleri – Neon’un
simgesi 3) Aptal, bön – Bir element adı 4) Koyu gri
renk – Kalın, kaba baston – Dolaylı olarak anlatma 5)
Hayat arkadaşı – Sevgi ile söylenen sitem sözü –
Duman lekesi 6) Yarışta birbirini geçmeye çalışan
kimseler – İddia, tez – Tibet öküzü 7) Molibden’in
simgesi – Üzme, sıkıntı verme – İşler, işlemler 8)
Lokomotifi işleten kimse – Sarp ve zor geçit 9) Çok
anlayışlı ve sezgili kimse – Bir görevde temilli olan –
Namus, haya 10) Beden örtüsü – Aklama, temize
çıkarma – Boşa çıkarma, rast getirememe 11) Bir
şeyin yere bakan yanı – Kül rengi, boz – Kuyudan
kovayı çeken araç.

kenarlarında da kırmızı şeritleri
görebiliyoruz. Ayrıca yıldız ayağın
üzerinde 5 adet kırmızı pedal
bulunuyor. Böylece dizayn
olarak, oyuncuların çok sık
tercih ettiği kırmızı – siyah
kombinini güzel şekilde
yansıtmayı başarıyor.
Koltuğun oturma alanı
geniş ve rahat. Sırt yaslama
bölümü de oldukça
konforlu. Konforu arttırmak
isterseniz, yine kutuda hem
bel hem ense boşluğu için
birer destek de
bulunuyor. Bunları
da kolay bir şekilde
koltuğa
bağlayabiliyorsunuz.
Tüm koltuğu oturma
şeklinize göre
ayarlayabildiğiniz gibi,
bu yastıkları da
düzenleyebilmeniz
mümkün. Özellikle bel yastığı, iplerle
asıldığı için hareket ettirmeniz
kolay. Yastığı dilerseniz
sırtınıza, dilerseniz
belinize gelecek
şekilde
çekebiliyorsunuz.
Yine kafa yastığını
da, koltuğun baş kısmındaki boşluklara
veya üzerine yukarı ve aşağı bakacak
şekilde bağlamanız mümkün. Böylece
ister başınızın altına yerleştirebiliyor,
ister ensenin altına
konumlandırabiliyorsunuz.
Yükseklik ayarını, koltuğun sağ
tarafındaki mandalı kullanarak
ayarlayabiliyor, yaslanma
mekanizmasını da yine aynı mandalla
kilitleyebiliyor veya esnek
bırakabiliyorsunuz. Hemen onun
üzerindeki kolu çekerseniz, bu defa
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koltuğu yatırabiliyorsunuz. 135 dereceye
kadar yatırabildiğiniz koltuk, neredeyse
yatak formuna bürünebiliyor.
Elbette kolçakları ayarlamanız da
mümkün. Bunun için de kolçakların
kenarlarındaki mandalları
kullanıyorsunuz. Bu mekanizma şu
açıdan önemli: Sabit koltuklarda, bu
kolçaklar masanın kenarına takılabiliyor
ve bu nedenle tam olarak masaya
yanaşamıyorsunuz. Ancak Formula'daki
bu mekanizma sayesinde, masaya
tamamen yaklaşmanız mümkün.
DXRacer'ın bazı modellerinde yine bu
kolçaklar içe doğru dönebiliyor. Ancak
elimizdeki modelde bu özellik yok. Yine
LED ışıklandırma da öyle. Evet,
oyuncuların ışıklandırmalara karşı ilgisi
büyük. O nedenle DXRacer, bazı koltuk
modellerinin çevresine LED
ışıklandırmalar da yerleştirmiş durumda.
Fakat bu özellik de yine elimizdeki
modelde yer almıyor. Bunun sebebi ise
DXRacer'ın artık LED ışıklandırmalı
modeller üretmemesi.
DXRacer Formula'nın incelediğimiz bu
modelini fazlasıyla konforlu bulduk.
Evet, belki koltuk şekli ile yalnızca
oyuncular için gibi görünüyor, fakat
ekran başında uzun uzadıya oturanlar
için de ideal olduğunu söyleyelim. Ha,
bu arada profesyonel kullanım için daha
sade tasarımlı koltuk modelleri de yine
DXRacer ailesinde yer alıyor.
Oyuncular ve uzun süreli ekran
başında oturanlar için koltuk bir hayli
önemli. Bu konu geçiştirildiğinde, ister
istemez sırt ve boyun ağrılarının
hissedildiği de açık. DXRacer için bir
Sağlıklı Oturma Rehberi de hazırlanmış.
Koltuğun önemini ve DXRacer'ın bu gibi
koltuklarındaki özelliklerle, sağlıklı
oturma biçimine verdiği desteği bu
rehbere göz atarak öğrenebilirsiniz.
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Sevgili dostlar
Evimizin, hayatımızın neşesi
çocuklarımızla, evde geçirilen
zamanın kalitesi çok önemlidir.
Çocukları oyalamak için onları
gelişimine katkıda
bulunmayacak teknolojik
aletlere emanet etmek yerine
yapmanız gereken şeyler var.
Çocukların gün içinde
hayatlarını yönetmeleri ve bu
yönetimden iyi sonuçlar
çıkarmaları pek mümkün
olmaz. Bu yüzden onları doğru
yönlendirme görevi biz
büyüklere düşecektir. Çocukken
edinilen alışkanlıklar, tüm
hayatlarında etkili olacaktır.
Öncelikle çocuklarınızın her
şeyi küçük adımlarla
başardığını ve
zamanla
gelişebileceğini
unutmayın. Bu
yüzden onlara
kendiniz kadar
büyük yükler
yüklemeyin.
Çocuklarla geçirilecek
zaman içinde ne gibi ikramlar
ve yiyecekler olacak, öncelikle
bunu planlayın. Sonra onları
bu işe dahil edin. Örneğin
birlikte kurabiye
pişirebilirsiniz; yumurtaların
kırılması veya çırpılması işini
çocuğunuz üstlenebilir.
Gündelik işler her zaman
olacak ve hiç bitmeyecektir.
Yani sizin temizliğiniz,
çamaşırınız ve bulaşığınız
önceliğiniz olmamalı. Öncelik
çocuğunuzla kurduğunuz
iletişim ve onun huzuru
olmalıdır.
Gündelik işlerde size
yardımcı olabileceği hissini
ona verebilirsiniz. Örneğin
çamaşırları renklerine göre
ayırırken, ondan yardım
isteyin. Yaşına uygun olarak
bu çok eğlenceli ve ona da

Evde çocuklarla nasıl kaliteli
zaman geçirebilirsiniz?

beceri
kazandıracak bir
oyun olabilir.
Verimli ve yaratıcı insanlar,
çocukluklarından itibaren
içindeki gücü kullanmaya
imkan bulmuş kişilerden
çıkmıştır.
Sağlıklı yaşamın en temel
şartı olan egzersiz,
çocuklarınızla birlikte
yapıldığında hem daha
eğlenceli olur, hem zamanın
nasıl geçtiğini anlamazsınız,
hem çocuğunuza spor
alışkanlığı vermiş olursunuz.
Evde birlikte spor yapmak
veya sokakta birlikte ip
atlamak gibi egzersizler veya
daha yaratıcı egzersizler

Mem le ketimden Man za ra lar...

Çocukların gün içinde
hayatlarını yönetmeleri ve
bu yönetimden iyi
sonuçlar çıkarmaları pek

bulabilirsiniz. Özellikle
haşarı ve hiperaktif
çocuklar için egzersiz,
enerjilerini harcamaları için en
güzel yollardan biridir.
Akşam hep beraber sofra
kurulduğunda oturmak ve
yemek, ailenin iletişimi,
bağlarını güçlü tutması ve
ilişkinin devamı için çok
faydalıdır.
Peki, siz akşam yemeğini
hazırlarken, çocuğunuzun
yardım etmesi güzel olmaz mı?
Elbette ona soğan
doğratmayacaksınız! Ancak
çocuğunuza yıkanmış marul
veya göbek salata yapraklarını
verip, eliyle küçük parçalar
koparmasını ve büyük bir
salata kabının içine koymasını
söyleyebilirsiniz. Böyle bir
etkinliği, dilimlenmiş salatalık,
domates ve rendelenmiş havuç,

mümkün olmaz. Bu
yüzden onları doğru
yönlendirme görevi biz
büyüklere düşecektir.
turp dilimlerini ayrı
tabaklarda çocuğunuzun
önüne koyup, ondan ortaya şık
bir salata çıkarmasını
isteyerek de sağlayabilirsiniz.
Çocuklarınızla geçirilecek
zamanın genişliği, kalitesi ve
keyfi, sizin hayal gücünüze
bağlı!
Birlikte geçirdiğiniz
zamandan sonra çocuğunuza
kendisi için yapmak istediği bir
şey olup olmadığını
sorabilirsiniz. Televizyonda
çizgi film izlemek,
oyuncaklarıyla odasında
oynamak gibi… Sizinle birlikte
zaman geçiren çocuğunuz
mutlu ve tatmin olmuş olacağı
için, size de nefes alacak
zaman kalacaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Ev Yapımı Cheesecake Kup

FOTO: Gürcan Karaosman

Malzemeler
Taban için
7-8 adet kedi dili bisküvi
1 avuç fındık
50 gr tereyağı
4 adet limon
5 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı nişasta
4 çorba kaşığı mascarpone peyniri
3 çorba kaşığı pudra şekeri
15 adet frambuaz
Hazırlanışı
Bir küçük tencereye hafif dövülmüş
fındıkları atın ve 1 dakika kavurun.
Bu sırada bir kasede kedi dili bisküvileri ufalayın. Tencereyi ateşten alın ,
50 gram tereyağını ve bisküvileri
ekleyin. Bu sizin cheesecake’inizin
tabanı olacak. Limonlarınızın kabuklarını fileto çıkaracak şekilde soyun ve
zarlarından ayıklayın. Küçük bir
tencereye zarsız limonları atın ve 5
kaşık şeker ilave edip iyice karıştırın.
Homojen hale gelmesi için el blenderi
ile çekin. İyice çektiğiniz limonları

süzgeç ile süzün ve tekrar tencereye
alın üzerine bir küçük kapta
sulandırdığınız nişastayı ekleyin,
karıştırın ve ateşten alıp soğumaya
bırakın. mascarpone peynirine pudra
şekerini ekleyin ve iyice havalandırarak karıştırın. Son olarak cam
kuplarınızı alın en alta tabanı koyup
üstünden bastırın. üst katına limon
jölesini 1 kat olarak yayın, üstüne
taze frambuazlardan 3-4 adet, en
üstüne de mascarpone karışımınızı
ekleyip. Tatlınızın üzerini rende çikolata, frambuaz, nane gibi lezzetler ile
süsleyerek servis edin.
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Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli?
Demir vücudumuz için önemli bir
mineraldir, vücutta üretilmediği için
besinler yoluyla yeterli miktarda
alınması gereklidir. Özellikle bazı
dönemlerde ve riskli gruplarda demir
alımı takip edilmelidir. Hamileler ve
bebeğini emzirenler, çocuklar,
büyüme çağında ve aşırı adet
kanaması geçiren genç kızlar risk
grubundadır. Gelişme çağındaki
çocukların vücut ve beyin gelişimleri
için önemlidir.
Demir eksikliğine bağlı kansızlık,
basit bir kan testi ile belirlenebilir.
Ülkemizde üreme çağındaki birçok
kadında demir eksikliğine bağlı
kansızlık görülebilmektedir.
Vücuttaki demir deposu tükenirse
Demir eksikliğiyle karşı karşıya
kalabilecek riskli grup dışında aşırı
kan kaybına bağlı bazı durumlar da
anemiye sebep olabilir; mide
kanaması, peptik ülser, bağırsak
kanseri, rahim kanseri uzun dönem
aspirin kullanımı gibi.
Kanda oksijeni taşıyan hücrelerin
ismi “alyuvar”dır. Bu hücreler
vücutta düzenli olarak kemik iliğinde
üretilir. Besinlerle aldığımız demir,
alyuvarların yapımı ve oksijen
taşıması için önemlidir. Besinlerle
gelen demirin ihtiyaç fazlası, vücutta
depolanır. Ancak yeterli demir
alınmazsa bu depo tükenir ve alyuvar
üretimi aksamaya başlar.
Demir kırmızı kan hücrelerindeki
hemoglobinin yapısına girerek oksijen
taşımaya yardımcı olduğundan,
demir eksikliğinde yeterli oksijen
taşınamaz. Bu durumda enerji
üretimi için oksijen ihtiyacı da aksar,
kalp yorulur, kişi kendini güçsüz
hisseder, uyku hali ve yorgunluk
dikkat çekici hale gelir.
Demir eksikliği belirtileri şöyle
sıralanabilir:
• Yorgunluk ve enerji azlığı
• Konsantrasyon bozukluğu
• Sinirlilik
• Bağışıklık sisteminde zayıflık
• Çarpıntı ve Nefes darlığı
• Solgun cilt, dişeti kanamaları ve
tırnaklarda kırılmalar
• Yiyecek dışındaki şeylere istek.
Örneğin: toprak, buz gibi
• Tahriş olmuş dil
İlaç tedavisi besinlerle
desteklenmeli
Hekim tarafından önerilen ilaç
tedavisi çok düzenli bir şekilde
uygulanmalı ve bu tedavi, demir
yönünden zengin besinlerle
desteklenmelidir.
Demir minerali en
çok kuru kayısı
ve kuru üzüm
gibi kurutulmuş
meyveler,
kırmızı et ve
karaciğer,
pekmez,
tahıllar,
yumurta,
lahana, fasulye,
pancar, patates,
fındık, badem, şeftali,
armut, hurma, kabak ve
balıkta bol miktarda
bulunmaktadır. Bu gibi
yiyeceklerin tüketimi vücudun

demir ihtiyacını karşılayacaktır.
Bazı nedenlerden dolayı kişide
demir eksikliği görülebilir. Bunların
başında kırmızı et yememek,
vejetaryen bir rejim uygulamak
gelmektedir. Aşırı kan kaybetme,
diyaliz hastalığı, A vitamini eksikliği
de demir eksikliğine yol açmaktadır.
Ayrıca kalsiyum demir emilimini
engeller, bu yüzden süt ve sütlü
ürünler demir takviyesi olan ilaçla
birlikte alınmamalıdır.
C vitamini ise demir emilimini
artırırken hemoglobin üretiminde de
önemli yer tutar. Bu yüzden demirden
zengin besinler yerken, yanında C
vitamini olmasına dikkat etmek
gerekir. Kivi, portakal, mandalina, bol
limonlu salata kolay seçimler
olabilir…
Günlük demir gereksinimi
Erkekler için 10 mg
Kadınlar için 18 mg
Gebelik döneminde 27 mg
Emzirme dönemi 18 mg
Ergenlik dönemi 15 mg
Çocuk için 10 mg
Bazı besinlerin demir içerikleri
ve demir emilimini artıran
C vitamininden zengin
besinlerle öneriler
*4 adet köfte (az yağlı dana eti–120
gr) = 3,6 mg demir içerir- yanında bol
limonlu salata demir emilimini
artırır.
*1 yemek kaşığı pekmez=1 mg
demir içerir- C vitamininden zengin
portakal suyunun içerisine pekmez
eklenerek demir mineralinden daha
fazla yararlanılır.
*1 büyük boy yumurta
sarısı=0,7mg demir içerir– kahvaltıda
yanında söğüş sebzeler (domates,
salatalık, biber, maydanoz) tercih
ederek demirin vücudumuza daha
fazla katkısı sağlanır.
*1 porsiyon kuru baklagil yemeği
(60 gr) = 4,2 mg demir içerir.yanında C vitamininden zengin
brokoli ile bir öğün yapılabilir.
*Fındık/badem/ceviz (yaklaşık 10
gr) = 0,3 mg- yağlı tohumların
yanında 1 orta boy kivi veya 8 çilek
tercih ederek hem demirin
biyoyararlılığını
sağlarız, hem de
güzel bir ara
öğün yapmış
oluruz.

Emzirmenin anneye faydaları!
Emzirme sadece bebeğin değil,
annenin de yararına. Çeşitli
hastalıkların riskini düşürmekten,
doğum sonrası iyileşme sürecini
hızlandırmaya kadar anneye
sağladığı birçok yarar var.
1- Emzirmek, annenin psikolojik
olarak rahatlamasını sağlar
Annenin bebeği emzirmesi ile
anne bebek arasındaki ilişki
güçlenir. Ayrıca annenin bebeği
benimsemesi, bebeğin sağlıklı bir
kişilik kazanması
kolaylaşır.
2- Emzirmek,
meme, yumurtalık
kanseri ve
osteoporoz riskini
düşürür
Emzirmek,
kadının meme
kanserine
yakalanma riskini
büyük ölçüde
düşürür. Emzirme
sürecindeki düşük
östrojen seviyesi
ve meme
hücrelerinde süt
üretimi sırasında
meydana gelen bir
takım moleküler
değişiklikler, bu
hücreleri kanser
gelişimine karşı
daha dirençli hale
getirir. Ayrıca emzirmek,
yumurtalık kanseri oluşumunu da
büyük ölçüde engeller. Kanser
oluşumunu önlemesinin yanı sıra
emziren annelerde osteoporoz
(kemik erimesi) görülme sıklığı çok
daha azdır.
3- Emzirmek, doğum
sonrasındaki iyileşme sürecini
hızlandırır
Emzirmenin en belirgin
faydalarından bir diğeri de rahim
kasılmalarını düzenlemesidir.
Emzirmeyle birlikte vücut oksitosin
hormonu salgılar. Oksitosin salgısı
kan dolaşımı ile birlikte rahme
ulaşarak kasılmaya neden olur. Bu
sayede de doğum yapan annenin
kanaması azalır. Kasılma sırasında
adet sancısına benzer ağrılar

hissedilir. Emziren annelerde
kanama daha az olduğundan uzun
dönemde kansızlığa bağlı halsizlik,
çarpıntı ve çabuk yorulma gibi
yakınmalar daha az görülür.
4- Anne, emzirerek gebelikte
aldığı kiloları yakar
Emziren annelerin salgıladığı
sütteki enerjinin büyük bir kısmı
yediklerinden karşılanır. Sağlıklı bir
anne, günde ortalama 700-800 ml
süt salgılar. Bunun için günlük
kalori ihtiyacına
ek olarak
ortalama 750
kalori almaları
gerekir. Bu
miktarın 500
kalorisi annenin
yediklerinden
karşılanırken, 250
kalorisi gebelikte
depolanan
yağlardan
karşılanır. Bu da
emziren annelerin
gebelik sırasında
aldıkları fazla
kiloların kaybına
yol açar.
5- Düzenli
emziren bir kadın
hamilelikten 10
haﬅa korunur
Doğumdan
sonra ilk cinsel
ilişki annenin fiziksel ve psikolojik
durumuna bağlıdır. Genellikle
doğumdan 6 haﬅa sonra cinsel
ilişkide bulunulabilir. Cinsel ilişki ile
birlikte çiﬅlerde hamile kalma
korkusu da başlar. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde
emzirmenin gebelikten korunmada
önemi büyüktür. Ancak bu etki,
annenin beslenme durumuna,
emzirme sıklığına ve bebeğe ek
besin verilmesi gibi etkenlere
bağlıdır. Doğumdan 6 aydan sonra
veya annenin adet görmesi gibi
durumlarda gebelik şansı artar.
Tam korunma sürekli emziren
kadınlarda 10 haﬅa için geçerlidir.
Hiç emzirmeyen veya aralıklı
emziren kadınlar ise doğum sonrası
3. haﬅada korunma yöntemlerini
uygulamaya başlamalıdırlar.
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Diyabetliler nasıl beslenmeli?
DİYABET (şeker hastalığı)
son yıllarda çok sık görülmeye
başlamıştır. Bunun başlıca
sebebi ise yaşam ve beslenme
şeklimizin değişmiş olmasıdır.
Diyabet, sağlıklı beslenme ve
yaşam tarzı değişikliği ile
önlenebilen veya oluştuktan
sonra tıbbi tedavi, beslenme
tedavisi ve yaşam tarzı
değişiklikleri ile iyileştirilebilen
bir sağlık sorunudur.
Diyabet hastalığı risk
faktörlerinin iyileştirilmesinde
rafine karbonhidratların
tüketiminin azaltılması ve posa
içeriği yüksek besinlerin
tüketiminin artırılması temel
hedeflerdendir.

GÜNDE EN AZ 3 PORSİYON
SEBZE – MEYVE ŞART
Posadan zengin besinlerle
beslenmek kan şeker düzeyinin
düşürülmesine yardımcı olur.
Günde en az 3 porsiyon sebze ve
meyve tüketimi, haftada 2 kez
kurubaklagillerin kullanımı,
kepekli, yulaflı ekmeklerin
tercih edilmesi günlük posa
tüketiminizi artırmanıza
yardımcı olur. Günlük posa
tüketimi ortalama 25-30 gram
olmalıdır. İki çeşit karbonhidrat
vardır. Çay şekeri v.b. gibi rafine

edilmiş karbonhidrat, kan
şekerini çok hızlı bir şekilde
yükseltirken ani düşüşlere de
sebep olmaktadır. Bu şekilde
beslenen kişi, ani şeker
yükselmesi ve düşmesi
hissederek sağlık problemleri
yaşamaktadır.
Diğer karbonhidrat çeşidi ise
sık tüketimini tavsiye ettiğimiz
kompleks karbonhidrat doğal
şekerdir. Meyve, tam buğday
unu, bulgur pilavı, leblebi v.b.
gibi yiyeceklerde
bulunmaktadır.

SICAK YENEN PATATESİN
GLİSEMİK İNDEKSİ
2 KAT FAZLA
Diyabetli kişilerin en çok dikkat
etmesi gereken husus ise
glisemik indeks dediğimiz,
besinlerin kan şekerinin hızlı
veya yavaş yükselmesini sebep
olan değerdir. Diyabetli kişiler
diyetlerinde her zaman glisemik
indeksi düşük besinler
kullanarak kan şeker
seviyelerini stabil tutmaya özen
göstermelidirler. Örneğin, sıcak
tüketilen bir patatesin glisemik
indeks değeri soğuk patatese
göre iki katı daha yüksektir.
Aynı şekilde pirinç pilavı, beyaz
ekmek glisemik indeksi yüksek

besinlerdir. Diyabetli kişilerin
bunların yerine bulgur pilavı ve
tam buğday ekmeği tüketilmesi
tavsiye edilir.
Ara öğün diyabetli kişilerde
olması zorunlu bir öğündür ve
genellikle taze meyve olarak
tercih edilir. Ara öğün
meyvesinin yanında süt ve
türevleri tüketimi tavsiye edilir.

SERBEST YİYECEK VE
İÇECEKLER
Çay, kahve, neskafe, salça,
sirke, hardal, her çeşit baharat,
suni tatlandırıcılar.

YENİLMEMESİ ÖNERİLEN
YİYECEK VE İÇECEKLER
•Şeker ve şekerli tatlılar (bal,

Çayın bir faydası daha ortaya çıktı

burçlar...

SİNGAPUR Ulusal Üniversitesi Yong Loo Lin Tıp
Fakültesi’nin, Journal of Nutrition Health &
Aging'de yayımlanan araştırmasına göre, 957 Çinli
üzerinde yapılan araştırmada, hafıza kaybı
konusunda önemli bulgulara ulaşıldı.
Araştırmaya göre, her gün tüketilen çay, hafıza
kaybı sorunlarını yüzde 50 oranında azaltırken,
alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu
oran yüzde 86'ya kadar ulaştı.
Hafıza kaybı sorunlarının
giderilmesine yönelik, güncel ilaç
tedavilerinin tatmin edici olmaktan uzak

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde
yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket
etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve
ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan
şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir.

kaldığı belirtilen araştırmada, elde edilen verilerin, basit
ve pahalı olmayan bir önlemle kişinin, yaşlılık
döneminde maruz kalabileceği problemlerin önüne
geçilebileceğini ortaya koyduğu kaydedildi.
Araştırmaya konu denekler, 2003-2005 yıllarında
tükettikleri çay miktarı hakkındaki verileri uzmanlara
sundu.
Araştırmacılar daha sonra deneklerin bilinçsel algı
düzeylerini 2010 yılına kadar iki yılda bir ölçtü.
Araştırmacılar ayrıca deneklerin yaşam
şekli, sağlık durumu, fiziksel ve sosyal
aktiviteleri konusunda da veri topladı.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz
konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.
Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız.

Düşünceleriniz yenilenirken
kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül23Ekim)
Ekonomik davranmak,
çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

reçel, pekmez, marmelat,
şurup)
•Şekerli bisküviler, pasta,
kurabiye, kek, çikolata
•Alkollü içecekler,
meşrubatlar (kola, gazoz, hazır
meyve suları vs.)
•Kızartmalar (et-sebzehamur işi), kavurmalar
•Yağlı soslar, sakatatlar
(karaciğer, beyin, böbrek,
dalak, dil vs.)
•Tüm yağlı gıdalar (yağlı
etler, kaymak, krema, tahin vs.)
•Kuyruk yağı, iç yağı,
tereyağı ve margarinler
•Çok tuzlu gıdalar (turşu,
salamura, konserve, cipsler)
•İçeriği bilinmeyen hazır
gıdalar (hazır çorbalar vs.)
ÖNERİ:
•Yemeklerinizi önerilen
miktar ve öğünlerde tüketiniz.
•Diyabetik ürünler belli
miktarda enerji içermektedir.
Diyabetik ürünleri kullanırken
besin etiketinde yazan içerikleri
okuyunuz ve tüketmeden önce
diyetisyeninize danışınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri
başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin
ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız
bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.
Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat
çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata
bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.
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Harmanlık kadınları
İstanbul’da ağırlandı
BTTDD Bursa
Şubesi’nde Yunanca
kurslar başladı

GÜMÜLCİNE’deki Harmanlık Eğitim ve Kültür
Derneği üyesi bir grup kadın İstanbul’da
ağırlandı. 42 kişiden oluşan grup, DEB Partisi
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ve Uluslararası
Köprü Derneği organizatörlüğünde İstanbul
Beyoğlu Belediyesi’nin konuğu oldu.
İstanbul Kasımpaşa Sosyal Tesisleri'nde
düzenlenen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batı
Trakya’dan gelen misafirleri ağırlamaktan
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Batı Trakya’dan gelen konukların
kendilerinden hiçbir farkı olmadığını belirten
Demircan, “İstanbul'a ilk kez geldiler. Onları,
medeniyetimizin başkenti İstanbul'da
ağırlamaktan mutluyuz. Bu duygusal ortamı
yaşamak çok güzel. Ülkemizin sınırları belli ama
sınırlarımızın dışındaki tarihi bağları
hissettiğimiz soydaşlarımızı görmek, onlara
ulaşmak çok anlamlı.” diye konuştu.
İstanbul’da cemiyet hayatının tanınmış

isimlerinden hayırsever Monik İpekel, gezinin
Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle düzenlendiğini
ifade etti. İpekel, 15 gün önce de ziyaret ettikleri
Gümülcine’de yaşayanların vatan toprağını
görme taleplerini ilettiğini anlatarak, “Biz de
bunun üzerine ‘Ne yapabiliriz?’ diye düşündük ve
onları Türkiye’ye getirdik. Onlarla beraber
İstanbul’u geziyoruz. Tekne turumuz olacak.
Onlara İstanbul’u gezdireceğiz, onlar da
torunlarına anlatacak. Bu organizasyonla
dayanışma ve birliktelik içerisinde olduğumuzun
mesajını vermek istedik.” ifadelerini kullandı.
Grubun İstanbul’a gelmesine öncülük eden Işık
Sadık Ahmet de ekibi İstanbul'a getirdikleri için
mutlu olduğunu vurgulayarak, “Onlar ilk defa
geldi. Buraya gelmelerine vesile olduğum için çok
mutluyum. Benim insanım burayı ilk defa
görüyor.” dedi.
Grup, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini
gezdi.

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi, Bursa’da
yaşayan Batı Trakyalılara
yönelik Yunanca kurslarına
başladı.
Türkiye’de yaşayan Batı
Trakya Türkleri’nin
Yunanistan’a gittiklerinde dil
sorunu yaşadığı gerçeğinden
hareket eden BTTDD Bursa
Şubesi, Yunanca kurs
düzenleme kararı aldığını
duyurdu. Üyelerine konu ile
ilgili duyuruyu iki hafta önce
yapan dernek, gelen
başvuruları değerlendirdi ve
yaklaşık 50 kişiden oluşan iki
grupla kursları başlattı.
Dernekten yapılan
açıklamaya göre, gruplar 19982004 ve 1986-1994 yılları
arasında doğmuş kişilerden
oluşuyor. Doğum tarihleri
nedeniyle söz konusu gruplar
dışında kalan 8 kişi, yeterli
sayıya ulaşıldığında
oluşturulacak yeni gruplara
dahil edilecek. Şimdilik Cuma
ve Pazartesi olmak üzere
haftada iki gün olarak

planlanan kurslarda, dernek
üyesi Sinem Mehmet
öğretmenlik yapıyor.

ÖNCELİK GENÇLERDE
BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali
Eminlatif, önceliği gençlere
verdiklerini belirterek,
“Özellikle Türkiye’de doğmuş
ve okumuş hiç Yunanca
bilmeyen kardeşlerimiz, Batı
Trakya’ya yakınlarını ziyarete
ya da askerlik görevlerini
yapmaya gittiklerinde çok
zorlanıyorlar. Özellikle resmi
kurumlarda dertlerini
anlatmakta büyük güçlük
çekiyorlar. Ayrıca Yunanca
bilen genç sayısı ne kadar fazla
olursa, hak arama
mücadelemiz o kadar güçlü
olur. İşte bu soruna bir nebze
de olsa çare olabilmek ve bu
konuda örnek teşkil etmek için
kursları başlattık. İlgi oldukça
yüksek. İnşallah önümüzdeki
günlerde yeni gruplarla
kurslarımız çok daha fazla
kişiyi kapsayacak.” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü B. Trakya’yı ziyaret etti
EDİRNE Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu ve
beraberindeki heyet Batı Trakya’yı ziyaret etti.
Tabakoğlu ve beraberindekiler, Batı Trakya ziyareti
çerçevesinde 17 Nisan Pazartesi günü ilk olarak İskeçe
Koyunköy'deki hatim etkinliğine katıldı.
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’ye plaket hediye etti. Koyunköylü soydaşlarla görüşen heyet
ardından Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ve Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Rektör Tabakoğlu ve
diğer konuklar daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne
geçti.
Trakya Üniversitesi’nin kontenjanlarını iki katına çıkarması için
yapılan çalışmaları anlatan Rektör, bir Balkan çocuğu olması
sebebiyle bu konudaki hassasiyetini dile getirildi. Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu öğrenci yurtları konusunda da yeni çalışmalar
olduğunu ve harçların da en düşük seviyeye düşürüldüğünü
söyledi.
Tabakoğlu’nun Batı Trakya ziyaretinde kendisine “Balkanlar’da
Ramazan” projesi koordinatörü Mustafa Hatipler, Trakya
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Cevdet Kılıç, İlahiyat
Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa Şentürk ve Trakya Üniversitesi Dış
İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz eşlik etti.
Konuk heyet aynı gün Batı Trakya’dan ayrıldı.
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İskeçe Türk Birliği 90 yaşında!...
İSKEÇE Türk Birliği (İTB), 90. kuruluş
yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama
yayımladı. Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının ilk sivil toplum örgütü olan
İskeçe Türk Birliği’nin 90 yıldır azınlığın
ve bölgenin kültürel zenginliğine
katkıda bulunduğu belirtilen
açıklamada, eski dernek başkan ve
yöneticileriyle tüm üyelere teşekkür
edildi.
Açıklamada; İTB’nin 90 yıllık
tarihinin üçte birinin hukuk
mücadelesiyle geçtiği vurgulanarak,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 9
yıllık önce verdiği kararın uygulanması
ve İTB’nin resmiyetinin iade edilmesi
istendi.
İskeçe Türk Birliği’nin 90. Kuruluş yılı
nedeniyle yayınlanan açıklama şöyle:
“İskeçe Türk Birliği’nin 90. kuruluş
yıldönümü kutlu olsun. Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın ilk sivil
toplum örgütü İskeçe Türk Birliği 90
yaşını doldurdu. 1927 yılında kurulan ve
azınlığımızın ilk derneği olan İskeçe
Türk Birliği, 90 yıldır bu toplumun ve
bölgenin kültürel zenginliğine katkıda
bulunmaya devam ediyor.
Birliğimizi bugüne taşıyan ve yıllar
içinde her türlü katkıyı sağlayan eski
başkanlarımıza, yöneticilerimize ve
özellikle de azınlığımızın ilk sivil
toplum kuruluşunun bugünlere
gelmesinde en büyük pay sahibi olan
tüm üyelerimize şükranlarımızı
sunuyor, vefat edenleri ise rahmetle
anıyoruz.
İskeçe Türk Birliği, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da kültür,
sanat, eğitim, sportif faaliyetler, gelenek
ve göreneklerimizin yaşatılmasına
katkıda bulunmaya devam edecektir.”
“90 YILLIK TARİHİMİZİN ÜÇTE
BİRİ HUKUK VE DEMOKRASİ
MÜCADELESİYLE GEÇTİ”
İskeçe Türk Birliği’nin 1983 yılından
itibaren yürüttüğü hukuk mücadelesine
de vurgu yapılan açıklamada, derneğin
90 yıllık tarihinin üçte birlik
bölümünün bu mücadeleyle geçtiği
belirtildi.
İskeçe Türk Birliği’nin açıklaması
şöyle devam etti: “Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın kültür, sanat ve spor
hayatına büyük artılar katan,
şekillenmesinde önemli rol oynayan
İskeçe Türk Birliği’nin 90 yıllık tarihinin
üçte birlik bölümü hukuk ve demokrasi
mücadelesiyle geçmiştir.
Vatandaşı olduğumuz Yunanistan
devletinin uyguladığı azınlık
politikasının bir sonucu olarak,
adındaki “Türk” sözcüğünden dolayı,
diğer tarihi azınlık derneklerinde de
olduğu gibi 1983 yılında başlayan
süreçte tabelası indirilmiş, aleyhinde
kapatma davası açılmış ve resmiyeti
elinden alınmıştı. 1983 yılından
itibaren, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nı ve tarihi derneklerimizi
rencide eden, toplumumuzun
vicdanında hiç bir zaman kabul
görmeyen bu haksız karara karşı
mücadele eden İskeçe Türk Birliği, bu
alanda hukuk ve demokrasi
mücadelesini hala sürdürmektedir.
Yaklaşık 25 yıllık iç hukuk
mücadelesinden sonra davayı Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
taşıyan İskeçe Türk Birliği’nin bu davayı
kazandığını hatırlatmak isteriz. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, 27 Mart 2008
tarihinde açıkladığı kararla İskeçe Türk
Birliği’ni oybirliğiyle haklı bulmuş ve
azınlığımızın en eski derneği olan
İskeçe Türk Birliği hakkında verilen
kapatma kararının haksız olduğunu
tüm dünyaya ilan etmiştir.”
“ULUSLARARASI MAHKEME
KARARININ UYGULANMASINI VE
RESMİYETİMİZİN İADE EDİLMESİNİ
BEKLEMEKTEYİZ”
AİHM’nin İskeçe Türk Birliği’yle ilgili
aldığı kararın 9 yıldır Yunanistan
tarafından uygulamaya konmadığı
kaydedilen yazılı açıklamada,
Yunanistan’ın bu konuda uluslararası
platformda uyarılar aldığı vurgulandı.
İTB’nin açıklamasında; “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği ve diğer azınlık dernekleri
hakkında verdiği kararı uygulamayan
ülkemiz Yunanistan’ın bu tutumundan
vazgeçmesini ve hukukun gereğini
yapması başlıca beklentimiz ve en
demokratik talebimizdir.” ifadesi dikkat
çekti.
Açıklamada şöyle denildi: “Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin lehimize
verdiği karardan sonra adaletin tecelli
etmesinden büyük bir memnuniyet
duyan İskeçe Türk Birliği ve Batı Trakya
Türk Azınlığı, 9 yıldır bu kararın
uygulanmasını beklemektedir. Dokuz
yıldır kararı uygulamayarak, ülkemiz
Yunanistan’ın Avrupa Konseyi
tarafından uyarılara maruz kaldığını, bu
konuyla ilgili olarak uluslararası
platformda son derece olumsuz bir
imajın oluştuğunu yeri gelmişken
vurgulamak gerekir. Uluslararası
mahkeme kararının uygulanmaması;
demokrasi, hukuk ve insan hakları
normlarına aykırıdır. Bu durum daha
fazla devam edemez ve etmemelidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
İskeçe Türk Birliği ve diğer azınlık
dernekleri hakkında verdiği kararı
uygulamayan ülkemiz Yunanistan’ın bu
tutumundan vazgeçmesini ve hukukun
gereğini yapması başlıca beklentimiz ve
en demokratik talebimizdir. Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın mensupları
olarak, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin verdiği bu önemli
kararın bir an önce uygulanmasını ve
İskeçe Türk Birliği’nin resmiyetinin iade
edilmesini beklemekteyiz.
“TÜM BÖLGENİN BİR
DEĞERİ OLMUŞTUR”
İTB’nin 90. Yılı nedeniyle yayınlana
açıklama şu ifadelerle son buldu:
“İskeçe Türk Birliği, kurulduğu tarih
olan 14 Nisan 1927’den bugüne kadar
geçen 90 yılda sadece Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın değil, tüm
bölgenin bir değeri olmuş, demokrasiyi,
hoşgörüyü ve çok kültürlülüğü
savunmuştur. 90 yıllık süreç içinde bu
kurumun yaşamasına, gelişmesine
vesile olan ve katkıda bulunan 7’den,
77’ye herkese bir kez daha teşekkür
ederiz.
İskeçe Türk Birliği’nin 90. yılı kutlu
olsun!”

“Şapçı Sağlık Ocağı’nın
sürekli değer kaybetmesine
son verilmeli”
DEMOKRATİK İttifak Rodop ili
Milletvekili İlhan Ahmet, çalışma
koşullarını yerinde incelemek üzere, 18
Nisan Salı günü Şapçı Sağlık Ocağı’nı
ziyaret etti.
Şapçı Sağlık Ocağı Müdürü Dr.
Serafim Thodi, milletvekili İlhan
Ahmet’ e bilgi vererek, sağlık personeli
açıklarını dile getirdi. Müdür Thodi,
doktorların sürekli bir şekilde
Gümülcine Hastanesi’ne ve Semadirek
adası örneğinde olduğu gibi diğer
sağlık ocaklarına gönderildiğini, bu
sebepten dolayı da sağlık personeli
açıklarının devam ettiğini belirtti.
Şapçı Sağlık Ocağı’nın ambülans
sorununun da yıllardan beri devam
ettiği, aynı zamanda Şapçı Ulusal Acil
Yardım Merkezi (EKAB) merkezinin
kurulması ve işletilmesi talebinin de
yerine getirilmediği ifade edildi.
Sağlık Ocağı’nın altyapı açısından
eskimiş olduğu ve sadece çalışanların
gösterdiği özveri ve gayretlerle ayakta
tutulduğu kaydedildi. Ayrıca, Sağlık
Ocağı’ nın yenilenmesi ile ilgili yeni
ESPA programına başvurunun da
bürokratik nedenlerden dolayı hala
beklemede olduğu dile getirildi.
Milletvekili İlhan Ahmet Şapçı Sağlık

Ocağı ziyaretinden sonra yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Şapçı Sağlık Ocağı’nın durumu, Rodop
ilinin bu geniş coğrafi bölgesinde
yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılayamamaktadır. Hükümet ve
Sağlık Bakanlığı da her defasında
birincil derece sağlık hizmetlerini bu
şekilde aşağılayarak bu gerçeği
görmezden gelemezler.”

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
P. Mavromihali 4-6 Gümülcine adresinde bulunan
büromuza gelerek abone ücretlerini ödemeleri
önemle rica olunur.
GÜNDEM
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DİN VE TOPLUM

Koyunköy’de
muhteşem hatim töreni

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İsra ve Mirac mucizesi

M

İSKEÇE Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı
Koyunköy’deki Kur’an kursu
öğrencileri için 17 Nisan
Pazartesi günü hatim töreni
düzenlendi.
Koyunköy’deki Kur'an kursu
öğrenci velilerinin Koyunköy
camisinde düzenlediği hatim
törenine bölge halkı adeta akın
etti.
Hatim törenine katılanlar
arasında Türkiye’den Edirne
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da
yer aldı. Koyunköy’deki
etkinliğe; Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin

Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, İstanbul
Bayrampaşa Belediyesi’nin
“Balkanlar’da Ramazan”
projesi koordinatörü Mustafa
Hatipler, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, İskeçe eski Milletvekili
Çetin Mandacı, eyalet meclis
üyeleri Birol İncemehmet ve
İrfan Hacıgene, Koyunköy
Derneği Başkanı Cengiz
Peçenek, İskeçe Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Serkan Hatip ve
diğer azınlık kuruluşu
temsilcileri katıldı.

Hatim etkinliği sonunda
yapılan konuşmalarda,
öğrenciler ve öğretmenleri
tebrik edildi. Topluca kılınan
öğle namazından sonra tüm
konuklara geleneksel etli pilav
ve ayran ikram edildi.
Tören sonunda Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı Ahmet Mete sosyal
medya hesabından, “Koyunköy
hatim töreni ihtişamlı bir
kalabalıkla icra edildi. Törene
Trakya Üniverstesi Rektörü,
İlahiyat Fakültesi Dekanı ve
değerli hocalar misafirimiz
oldu. Köyü, gençleri,
öğrencileri ve ailelerini tebrik
ediyorum. Allah herkesten razı
olsun.” paylaşımında bulundu.

ekke Devri'nin 11'inci
yılı Recep ayının 27'inci
gecesi (Hicretten 19 ay
önce) Peygamber Efendimiz
(s.a.s.)’in "İsrâ ve Mîrâc"
mucizesi gerçekleşti. Bu sene bu
mucizenin yıl dönümü Recep
Ayı’nın 27’nci gecesi olan 23
Nisan 2017 Pazar akşamıdır. Bu
gecede ihya edeceğimiz Mirac
Kandili hepimiz için hayırlara
vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan
niyaz ederim.
İsrâ, gece yolculuğu ve gece
yürüyüşü; Mîrâc ise, yükseğe
çıkmak ve yükselmek demektir.
Bu büyük mucize, gecenin bir
bölümünde cereyan ettiği ve
Rasûlullah (s.a.s.) bu gece
semalara ve yüce makamlara
yükseldiği için bu mûcizeye "İsrâ
ve Mîrâc" denilmiştir.
Kur'ân-ı Kerîm'de el-İsrâ
Sûresi'nin 1'inci ayetinde:
"Kulu Muhammed (s.a.s.)'i, bir
gece Mescid-i Harâm'dan,
kendisine bir kısım ayetlerimizi
göstermek için, etrafını mübârek
kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya
götüren Allah'ın şânı ne yücedir.
Doğrusu O işitir ve görür."
buyrulmuştur.
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)'in
Mekke'deki Mescid-i Haram’dan
Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya olan
mîrâcı, yukarıda anlamı yazılan
âyet-i kerime ile sabittir. Mescid-i
Aksâ'dan semalara ve yüce
makamlara yükseldiğini ise,
Peygamber Efendimizden
nakledilen sahîh hadîs-i
şeriflerden öğrenmekteyiz.
Miraçta peygamber efendimiz
(s.a.s.)’e hediye olarak üç şey
verilmişti: Bunlar; Beş vakit
namaz, Bakara suresinin son
ayetleri ve şirk koşmamak şartı
ile ''LA İLAHE İLLALLAH'' diyen
her Müslümanın cennete
girebileceği müjdesi.
Peygamberimizin hayatı içinde
önemli bir yeri olan Miraç,
Allah'ın sevgili Resülünden başka
hiç kimseye sunmadığı ilahi bir
ihsandır. Yüce Peygamberimiz
için pek büyük şan ve şerefle
dolu olan Miraç mucizesi, biz
Müslümanlar için de ilahî rahmet
ve lütuflarla doludur.
Miraç olayının biz
Müslümanlar için en önemli
sonuçlarından birisi hiç şüphe
yok ki, dinin direği olan namazdır.
Namaz, bize bir miraç hediyesidir.
Onun içindir ki, namaz mü'minin
miracı olmuştur. Nasıl ki, yüce
Peygamberimiz Miraç'ta
vasıtalardan arınmış olarak
Mevlası ile karşı karşıya geldi ise,
mü'min de namazda vasıtasız
olarak doğrudan doğruya

Rabbinin huzuruna çıkar; sadece
O'na kulluk etme ve sadece
O'ndan yardım isteme fırsatı
bulur. Eğer mü'min, günde beş
vakit namazını dikkatle ve huşu
içerisinde kılacak olursa o namaz
onun için bir miraç olur, kul
onunla Hakka yol bulur.
Böyle müstesna bir gece
vesilesiyle sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.s.)'e
vahyedilen, insanlığı mutluluğa
götürecek prensipleri de
hatırlamak lazımdır. Çünkü
Kur'an-ı Kerim'de Miractan söz
edilirken: "Allah kuluna
vahyedeceğini etti" (Necm:10)
buyurulmaktadır. Bu vahyedilen
hakikatleri şöylece
özetleyebiliriz:
"Allah'a ortak koşulmayacak,
yalnız O'na kulluk edilecek ve
yalnız O'ndan yardım
istenecektir. Anne ve babaya
hürmet edilecek, onların duaları
alınacaktır. Zinaya
yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak
kimsenin canına kıyılmayacaktır.
Yetimlere iyi muamele
edilecektir. Ölçü ve tartıda
doğruluk üzere olunacaktır.
Bilmediğimiz bir şeyin ardından
körü körüne gidilmeyecek, şuurlu
hareket edilecektir. Yeryüzünde
kibir ve gurur taslayarak
yürünmeyecektir." Bu saydığımız
prensipler hiç şüphe yok ki bir
toplum için gerekli bütün ahlak
ve fazilet kurallarını ihtiva
etmektedir.
Miracın özünde, kötülükten
arınma, paylaşma, düşünme,
sorumluluk taşıma, fedakârlık,
imkânların bittiğinin
düşünüldüğü bir zamanda bile
Allah’ın izni ve dilemesiyle hiç
kullanılmayan imkânların var
olduğu ümidini tazelemeye
davetiye vardır.
Bu duygu ve düşüncelerle,
yeniden Miracı yaşayalım, ibadet
ve itaatlerimizle Allah'a ulaşalım,
zulme ve haksızlığa uğrayan
herkesin kurtuluşu için dualar
edelim. Bilhassa, İslam
coğrafyasında malı, canı, ırz ve
namusu ayaklar altında ezilen
kardeşlerimizin en yakın
zamanda esenliğe kavuşmaları
için Rabbimize yalvaralım.
Bulunduğumuz Üç Aylardaki
mübarek gün ve geceler, daha
huzurlu ve barış içinde bir dünya
için ve Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumunun daha aydınlık
yarınlara kavuşmasına vesile
olması için Cenâb-ı Hak’tan dua
ve niyazlarımızla gönül aydınlığı
olan Miraç Kandiliniz mübarek
olsun.
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41 καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ελλάδα το 2016
ο 2016 η Ελλάδα καταδικάστηκε
41 φορές (έναντι 43 το 2015) για
παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, καταλαμβάνοντας την 5η
θέση στον σχετικό κατάλογο
παραβιάσεων (κατά την επίσημη έκθεση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – ΕΔΔΑ).
Οι «ευρωκαταδίκες» αυτές, στη
συντριπτική τους πλειονότητα, για
υποθέσεις παλιότερες, αφορούν πολλές
φορές «απάνθρωπη ή εξευτελιστική
μεταχείριση», άθλιες συνθήκες κράτησης
σε αστυνομικά τμήματα και φυλακές, μη
χορήγηση αποτελεσματικής θεραπείας
(σε κρατούμενους), παραλείψεις
αστυνομικών και δικαστικών Αρχών να
διερευνήσουν όπως πρέπει εξιχνιάζοντας
υποθέσεις με ρατσιστικά
χαρακτηριστικά, υποθέσεις
σωματεμπορίας, καταναγκαστικής
εργασίας, πορνείας.
Αφορούν επίσης περιπτώσεις
προσβολής της περιουσίας πολιτών
(πολυετής δέσμευση ακινήτων χωρίς

T

αποζημίωση), της προστασίας του
οικιακού ασύλου, του σεβασμού της
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής και
πολλές υποθέσεις παραβίασης των
αρχών της δίκαιης δίκης και του εύλογου
χρόνου διεξαγωγής της, εξαιτίας
απίστευτων καθυστερήσεων στην
απονομή δικαιοσύνης.
Ωστόσο υπάρχει «ευρωκαταδίκη» και
για περσινές καταγγελίες, ενώ η λίστα
«ευρωκαταδικών» αναμένεται να
διευρυνθεί προσεχώς καθώς
υποβλήθηκαν νέες αναφορέςκαταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης
σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγωνμεταναστών, αλλά και από
ασυνόδευτους ανηλίκους για την
κράτησή τους (κάποιες απορρίφθηκαν
ως πρόωρες).
Πέραν της αναπόφευκτης
διαπόμπευσης της χώρας, οι
«ευρωκαταδίκες» συνεπάγονται συχνά
μεγάλο κόστος, αφού η Ελλάδα λόγω
ηθικής βλάβης που προκάλεσε στα

θύματα τέτοιων υποθέσεων,
υποχρεώθηκε από τις αρχές του 2016
μέχρι και την απόφαση για τη
Μανωλάδα να καταβάλει ποσά άνω του
1,2 εκατ. ευρώ.
Οι περισσότερες ελληνικές
«ευρωκαταδίκες» του 2016 αφορούν
την έλλειψη αποτελεσματικής
θεραπείας (21) και ακολουθούν η
εξευτελιστική μεταχείριση (17) και η
καθυστερημένη απονομή δικαιοσύνης
(16), ενώ από συστάσεως του ΕΔΔΑ
μέχρι την έναρξη του 2017 η Ελλάδα
καταδικάστηκε 828 φορές, τις
περισσότερες για μακρά διάρκεια των
δικών (511), για έλλειψη
αποτελεσματικής θεραπείας (235),
παραβίαση της δίκαιης δίκης (131),
απάνθρωπη μεταχείριση (96), προσβολή
της ιδιοκτησίας-περιουσίας (73),
παραβίαση της ελευθερίας-ασφάλειας
(72) κλπ. (συχνά διαπιστώνονται
διπλές-τριπλές παραβιάσεις).
Τους πρώτους μήνες του 2017 ήλθαν
η «ευρωκαταδίκη» για τη Μανωλάδα
(αποζημίωση 12.000-16.000 ευρώ σε
καθένα από τους 42 εργαζόμενουςθύματα) και «ευρωκαταδίκες» συνολικά
78.000 ευρώ για συνθήκες κράτησης 12
ατόμων σε νησιωτική φυλακή, για
παραλείψεις των αρμόδιων
αστυνομικών και δικαστικών Αρχών
κατά τη διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία
με τρόπο που έθιγε το απαραβίαστο του
οικιακού ασύλου και ιδιωτικού βίου, για
δυσανάλογη επέμβαση στην ελευθερία
έκφρασης με αφορμή καταδίκες
δημοσιογράφων, δημοτικών συμβούλων
για «σκληρή» κριτική που άσκησαν κλπ.
Στον κατάλογο «ευρωκαταδικών»
του 2016 συγκαταλέγονται:
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• Οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις
ακινήτου στην Αττική με αλλεπάλληλες
κηρύξεις απαλλοτρίωσης από τον
αρμόδιο δήμο κατόπιν ακυρωτικών
δικαστικών αποφάσεων, η οποία όμως
ουδέποτε συντελέστηκε, κρατώντας το
ακίνητο δεσμευμένο επί 30ετία, χωρίς
αποζημίωση.
• Η παράλειψη αστυνομικώνεισαγγελικών Αρχών να ερευνήσουν
όπως έπρεπε καταγγελίες αλλοδαπής
για εξαναγκασμό της σε πορνεία από
συμπατριώτη της, που διέφυγε τη
σύλληψη (αποζημίωση 15.000 ευρώ).
• Η σχεδόν 30ετής καθυστέρηση έως
την αμετάκλητη δικαστική κρίση, σε
υπόθεση διαταγής πληρωμής, ενώ στο
μεταξύ άλλαξαν οι τράπεζες, λόγω
συγχώνευσης, το νόμισμα και οι
διάδικοι, αφού πέθανε ο
ενδιαφερόμενος και τη δίκη συνέχισαν
κληρονόμοι του (αποζημίωση 6.000
ευρώ).
• Οι κακές συνθήκες κράτησης και
μεταφοράς σε άλλες φυλακές ισοβίτη
φορέα AIDS που νοσούσε και από
φυματίωση (10.000 ευρώ).
• Η παράλειψη αστυνομικώνδικαστικών Αρχών να διερευνήσουν τα
ρατσιστικά χαρακτηριστικά επίθεσης
μαυροφορεμένων σε αλλοδαπό στον
Αγ. Παντελεήμονα με άθλιες συνθήκες
κράτησής του σε ΑΤ, ενώ ως
τραυματίας χρειαζόταν ιατρική
περίθαλψη.
• Η αδικαιολόγητη επί 14ετία
παράλειψη των αρμόδιων υπουργών να
αποφασίσουν για αίτημα χορήγησης
ασύλου σε εκζητούμενο από την
Τουρκία λόγω δράσης φιλοκουρδικής.

Ortodokslar Paskalya Bayramı’nı kutlandı
YUNANİSTAN’da,
Ortodoks Hıristiyan
dünyasının en büyük
bayramı olarak kabul
edilen Paskalya Bayramı
kutlandı.
Hristiyan inancına göre
Hz. İsa’nın çarmıha
gerilişinden sonraki
“dirilişinin” kutlandığı
Paskalya, Ortodokslar’ın
en önemli bayramlarından
biri sayılıyor.
Paskalya Bayramı, hafta
sonu kiliselerde
düzenlenen ayinlerin
ardından yapılan havai
fişek gösterileriyle başladı.
İstanbul’da, Fener
Ortodoks Rum
Patrikhanesi’nde yapılan
Paskalya ayini Yunanistan
televizyonlarından canlı
yayınlandı.
Paskalya Bayramı’nı
geçirmek için hayat
arkadaşı Beti Baziani ve
çocuklarıyla Korfu
Adası’na giden Başbakan
Aleksis Çipras, Spianades
Meydanı’nda düzenlenen
gece ayinine katıldı. Ayin
bitiminde vatandaşlarla
bayramlaşan Çipras’a
Devlet Bakanı Alekos
Flaburaris de eşlik etti.
Çipras ziyaret ettiği
Kerkira Deniz

İşe bisikletle gitmek kanser
ve kalp krizi riskini yarıya indiriyor

İstasyonu’ndan Paskalya
mesajı gönderdi. Tüm
Yunanlıların Paskalya
Bayramı’nı kutlayan
Başbakan, “Paskalya
masasına oturduğumuz bu
saatlerde hepimizin aklı
kamu çıkarına hizmet
edenlerde olmalı.
Herkesten önce
Kerkira’dan Kastelorizo’ya,
Evros’tan Girit’e kadar
vatani görevini yaparak
ulusal bütünlüğümüzü
savunan genç, kadın ve
erkek askerlerimizi

düşünmeliyiz. Onlara
teşekkür ederek, onlarla
gurur duyduğumuzu
belirterek Paskalyalarını
kutlamalıyız.” görüşlerine
yer verdi.
Bu arada, başkent Atina
ve Selanik gibi büyük
kentlerde yaşayan
Yunanlılar ekonomik krize
rağmen bayram nedeniyle
aile ve yakınlarıyla
olabilmek için köylerine,
doğdukları memleketlere
ve tatil beldelerine akın
etti.

DAHA mı uzun yaşamak istiyorsunuz? Kanser ya da kalp hastalığı riskinizi
azaltmak için çözüm mü arıyorsunuz?Bilim insanlarının yanıtı basit: İşe
bisikletle gidin.
İngiltere'de beş yıldır süren kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, bisikletle
işe gidip gelmenin bu sağlık risklerini yarıya indirdiğine işaret ediyor.
Araştırmacılar İngiltere ve İskoçya'dan 250 bin çalışanı inceleyerek, daha çok
hareketsiz bir şekilde işe gidenlerle karşılaştırdılar. Çalışma için incelenen bu
insanlardan 2.430'u hayatını kaybetti, 3.748'ine kanser teşhisi kondu, 1.110'u da
kalp sorunlarıyla karşılaştı.
Düzenli bisiklet sürmek ise, bu nedenlerle hayatını kaybetme riskini yüzde
41, kanser riskini yüzde 45, kalp rahatsızlığı riskini ise yüzde 46 azalttı. Bu
bisiklet sürücüleri haftada ortalama 48 kilometre yol gitti
ancak daha fazla yok kat edenlerin daha da sağlıklı
oldukları görüldü.
Yürümenin de kalp rahatsızlıklarına karşı önemli oranda
fayda sağladığı belirtildi. Ama bu durum, daha çok
haftada yaklaşık 10 kilometre yürüyen insanlar için
geçerli.
Öte yandan, istatistikleri sigara, besin diyeti ya
da vücudun ağırlığı gibi olası nedenler
dışarda bırakıldığında bile, etkilerin aynen
görüldüğü anlaşıldı. Yani araştırmaya göre,
bisikletin kanser riskini azaltmasının nedeni
kilo kaybına indirgenemiyor. Bisikletlilerin
kiloca daha zayıf olmasalar da bedenlerindeki
yağ oranlarının az olması ve vücutta
enflamasyon ya da iltihap düzeyinin az olması
da, çıkan sonuçların arkasında olabilecek
nedenlerden.
Daha uzun ve yoğun olması nedeniyle bisikletin yürümeye göre
daha iyi bir egzersiz olduğu belirtiliyor.
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Dünya basınından referanduma yoğun ilgi
Türkiye’de anayasa değişikliğine ilişkin
halk oylaması, dünya basınında gazetelerin manşetlerine taşındı, televizyonlar da
oylama sonuçlarını ilk haber olarak verdi.
TÜRKİYE’de 16 Nisan anayasa
değişikliği halk oylaması dünya basınında
yoğun ilgiyle izlendi.
İngiliz yayın kurumu BBC, referanduma
ilişkin sonuçları televizyon kanalında
haber bültenlerine taşırken, internet
sayfasında manşetten duyurdu.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden
Guardian manşetine halk oylamasının
sonuçlarını taşıdı, “Evet” destekçilerinin
İstanbul’da katıldığı kutlamalardan bir
fotoğrafı okuyucularıyla paylaştı.
Guardian’ın haberinde halk oylamasıyla
Türkiye’de 1923’ten bu yana en köklü
anayasal değişikliğin hayata geçeceği
vurgulandı.
Times, manşetinde Türk bayraklarıyla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
fotoğrafını taşıyan “Evet” destekçilerinin
referandum kutlamasına ilişkin bir
fotoğrafı yayımladı ve “Zafer dalgası”
başlığını kullandı.
ALMANYA
Halk oylamasının sonuçları Alman
basınında geniş yer buldu.
Paskalya nedeniyle gazetelerin
çıkmadığı ülkede internet sayfalarında
referandum hakkında yorumlar yapıldı.
Focus dergisi, Almanya’da yaşayan bir
Türk vatandaşının “Erdoğan güçlü, bizi
güçlü yapıyor” söylemini başlığa taşıyarak,
Türk vatandaşlarının referandum
sonucunu kutlamak için sokaklara
döküldüğünü yazdı.
Ülkede Bild, Süddeutsche
Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
ve Der Spigel gibi gazete ve dergiler
Türkiye’deki referanduma geniş yer

ayırarak, oylama sonuçlarını analizlerle
okuyucularına duyurdu.
FRANSA
Fransız basını ve haber kanalları,
gelişmeleri oy verme işlemlerinin başladığı
sabah saatlerinden itibaren duyurmaya
başladı, gece geç saatlere kadar da
sonuçlar ve Türk halkının sokaklarda
kutlama gösterileri ile ilgili haberler geçti.
Le Figaro, referandumda “evet”
oylarının önde çıkmasıyla Türkiye ile AB
arasında yeni bir dönemin başladığını
yazdı.
Le Monde, AB’nin ulusal konsensüs
çağrısı yaptığını duyurdu ve halk
oylamasının sonuçlarını analiz etti.
BFM haber kanalı da “Halk oylamasında
‘Evet’in zaferi: Erdoğan, bu ‘tarihi kararı’
selamladı” başlığıyla gelişmeleri
izleyicilerine duyurdu.
TF1 kanalı da haberinde AB’nin ulusal
konsensüs çağrısına yer verdi.
İSPANYA - İTALYA
Türkiye’de halk oylamasının sonuçları
İspanyol ve İtalyan basınında birinci haber
olarak verildi.
İspanya’nın yüksek tirajlı El Pais
gazetesi başta olmak üzere, El Mundo ve La
Vanguardia gazeteleri Türkiye’deki halk
oylamasını ilk haber olarak duyurdu.
Halk oylaması, İtalyan basınında geniş
yankı buldu. İtalyan haber kanalları halk
oylamasına ilişkin gelişmeleri
bültenlerinde birinci sıradan izleyicilerine
aktardı.
Corriere della Sera’nın haberinde halk
oylamasında AK Parti’nin İstanbul ve
Ankara gibi büyük şehirlerde destek

kaybına uğradığına dikkat çekildi.
BULGARİSTAN
Bulgaristan basını, halk oylaması
sonuçlarına geniş yer verirken, Türk
halkının az farkla anayasal reforma “Evet”
dediğini okuyucularına aktardı.
Paskalya’nın kutlandığı ülkede halk
oylaması daha çok elektronik ve sosyal
medyada yankı buldu.
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), halk
oylaması sonuçlarını anons ederken,
“Küçük bir oy farkıyla Erdoğan kazandı,
ancak Ankara, Edirne ve İzmir’de kaybetti.
Muhalefet sonuçlara itiraz edecek.”
ifadesini kullandı.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun
(BNT) haberinde halk oylamasından sonra
“Evet” ve “Hayır”ı temsil eden tarafların
gösterilerine yer verildi, Erdoğan’ın ilk
açıklamasında idam cezasını gündeme
getirmesine işaret edildi.
Nova kanalı, zaferin çok küçük farkla
elde edildiğini ve muhalefetin tepkisiyle
karşılandığını duyururken, Anadolu
Ajansı’nın verilerini kullandı.
Türkiye’deki halk oylaması, Paskalya

Arnavutluk'ta 'adaysız'
cumhurbaşkanlığı seçimi
ARNAVUTLUK'un
yeni
cumhurbaşkanının
belli olacağı seçimin ilk
turu "adaysız"
gerçekleşti.
Henüz hiçkimsenin
adaylığını açıklamadığı
cumhurbaşkanlığı
seçimi ilk turu,
Arnavutluk Meclisi'nde
yapıldı. Seçim
oturumuna, uzun
süredir meclis
çalışmalarını boykot
eden muhalefet
milletvekilleri katılmadı.
Meclisteki hiçbir partinin aday göstermediği
cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu "adaysız"
tamamlanırken, anayasaya göre meclisin belirlediği
beş turluk seçim takvimi işlemeye devam edecek.
Beşinci turun sonunda da hiçbir aday çıkmaması
durumunda, yeni seçim eylül ayında yapılacak.
Seçim oturumunun başında konuşan Meclis
Başkanı İlir Meta, ilk üç turda seçim gerçekleşmediği
takdirde, dördüncü ve gerekirse beşinci turlarda 140

milletvekilin
yarısından bir
fazlasının oylarını
alan adayın seçimi
kazanacağını
kaydetti.
Meclis Başkanı
Meta, hiç kimsenin
adaylık
başvurusunda
bulunmadığı ilk
turun, boşa gitmesine
rağmen
tamamlandığını
sözlerine ekledi.
Adaylık
başvurusunda bulunacak kişinin en az 20
milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Anayasaya
göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin
gizli oylarıyla seçiliyor.
Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapılacak genel seçim
öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği
feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı
seçimi erkene alınmıştı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş
yıllık görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek.

nedeniyle çıkmayan gazetelerin sadece
internet sayfalarında yer aldı. 24 Saat
gazetesi, sonuçlara geniş yer vererek,
zaferin İstanbul sokaklarında sevinç
gösterileriyle kutlandığını yazdı, öte
yandan Türkiye’nin geleceğiyle ilgili
eleştirel yorumlar da yapıldı.
ABD
Türkiye’deki halk oylaması ABD medyası
tarafından yakından takip edildi.
CNN televizyonu, internet sitesinde
güncelleme yaparak takip ettiği halk
oylamasını, son olarak “Türkiye’de
referandum: Erdoğan’ın dengeli bir
sonuçla kazandığı görülüyor.” başlığıyla
duyurdu.
New York Times gazetesi halk
oylamasını “Erdoğan, cumhurbaşkanına
yeni güç verecek seçimlerden galibiyetle
çıktı” başlıklı haberini okurlarıyla paylaştı.
İstanbul mahreçli haberde gazete,
oylamada “Evet” ve “Hayır” oy oranlarının
birbirine çok yakın olduğunu
yazdı. Haberde, muhalefet partilerinin
oyların tekrar sayılması için girişimde
bulunduğunu da bildirildi.

İngiltere'de Brexit erken seçimi

İNGİLTERE'nin AB ile
ayrılık müzakerelerine
başlaması öncesinde
Başbakan Theresa May
sürpriz bir çıkış yaparak 8
Haziran'da erken seçime
gidileceğini açıkladı.
Siyasi rakiplerini "siyasi
oyunlar oynamak ve yakında
AB ile başlanacak Brexit
müzakerelerinde
İngiltere'nin elini
zayıflatmakla" suçlayan May,
parlamentodaki
bölünmüşlüğün erken seçimi
zorunlu kıldığını belirtti.
May, Twitter hesabından
da "Brexit ve sonraki süreçte

ülkenin ihtiyaç duyduğu
güçlü ve istikrarlı liderliği
güvence altına almak için
seçimlere ihtiyaç olduğunu"
kaydetti.
Britanya'nın AB'den
ayrılma (Brexit)
müzakerelerinin başlangıcı
öncesinde erken seçim kararı
sürpriz olarak
değerlendiriliyor. May,
başbakanlık görevine geldiği
2016 Temmuz ayından beri
yaptığı açıklamalarda erken
seçime gidilmeyeceği
yönündeki tutumunu
sürdürmüştü.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

521
13
Haziran
Nisan
Ocak 2017
2015

Krizle mücadelede
turizm dopingi

Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

Turizm Bakanı Elena Kundura, bu yıl Atina Havaalanı’ndan en az
150 yeni destinasyona 6 binin üzerinde ek sefer yapılacağını bildirdi.
KAYNAK sağlanması amacıyla
turizm hizmetlerinde indirime
gidilmesi, yurt dışından yapılan
rezervasyonlarda ciddi artışa
neden oldu.
Konaklama ve tatil
fiyatlarındaki düşüş, turizm
sektöründe yeni açılımlara yol
açarken, yaz dönemi için ABD ve
Avrupa ülkelerinin yanı sıra
aralarında Rusya ve İsrail’in de
aralarında bulunduğu birçok ülke
ile doğrudan uçuşların
programlandığı belirtildi.
Turizm Bakanı Elena Kundura
yaptığı açıklamada, alınan
önlemler sonucu Yunanistan’a
olan ilginin gittikçe arttığını ifade
ederek, bu yıl Atina
Havaalanı’ndan en az 150 yeni
destinasyona 6 binin üzerinde ek
sefer yapılacağını bildirdi.
Yurt dışından yapılan
rezervasyonlarda, bazı yerlerde
geçen yıla göre yüzde 70’e varan
artış kaydedildiğini belirten
Kundura, “Tüm bunlar cesaret
verici. 2017, bir aksilik olmazsa,
turizm tarihimizin en iyi yılı
olacak.” dedi.
Kundura, spor ve din turizmi
gibi başka alanlarda da
çalışmaları bulunduğunu, bu
kapsamda küçük işletmeleri
desteklemek üzere AB’nin Ulusal
Stratejik Referans Programı
(ESPA) tarafından 120 milyon euro
tahsis edildiğini bildirdi.

ADALARDA YAZ
ERKEN BAŞLADI
Bu arada, bahar aylarının
gelmesiyle turizm sektöründe
başlayan hareketlilik, adalarda
yoğunluğa dönüşmüş durumda.
Korfu Adası Turizm
İşletmecileri Başkanı Vasilis
Kaludis, söz konusu hareketlilikte
Hıristiyanların Paskalya Bayramı
tatilinin etkili olduğunu, yaklaşık
50 bin yatağın bulunduğu adada
otellerin tamamının dolduğunu ve
şehir dışındaki kiralık odaların da
dolmaya başladığını bildirdi.
Kaludis, adayı ziyaret eden
turistlerin çoğunu İngiliz ve
Bulgarların oluşturduğunu
belirtti.
Santorini adasında otel işleten
Yorgos Karayannis de ABD ve
Avrupa’dan charter uçuşların bu
yıl erken başladığını, Hindistan ve
Çin’den de çok sayıda turist
geldiğini söyledi.
Ege adalarını ziyaret eden yerli
turist sayısında azalma
olduğunun gözlendiğini ifade
eden Karayannis, Santorini’ye
gelen Yunan halkının genellikle
adadaki dost ve akrabalarının
evinde kaldığını anlattı.
Turizm sektöründe yaklaşık 670
bin istihdam ile elde edilen yıllık
28 milyar euro civarındaki gelir,
ülkenin GSMH’ının yüzde 16’sını
oluşturuyor.

İki derecelendirme
kuruluşu, iki farklı
referandum yorumu
KREDİ derecelendirme
kuruluşu Moody's, Türkiye
ile ilgili yayınladığı
raporunda referandum
sonucunun başa baş
olmasının belirsizliği
artırdığını dile getirdi. Diğer
bir kredi derecelendirme
kuruluşu olan Fitch ise
referandumun ekonomik
reformların yapılması için
alan açabileceğini kaleme
aldı.
Moody's raporunda,
"Kutuplaşmış bir seçmen
kitlesi, çalkantılı bir
jeopolitik ortam, devam
eden siyasi belirsizlik ve
büyük dış finansman
gereklilikleri, Türkiye'nin
kredi notu üzerinde şoklara
karşı kırılganlık
göstermesinin rol oynadığını
ortaya çıkarıyor." dedi.
"Hükümet iç politika ve
jeopolitik risklerle
meşgulken Türk

toplumunun kutuplaşmış
kalmaya devam etmesini
bekliyoruz" diyen Moody's,
devam etmekte olan
olağanüstü halin iş ortamına
ve tüketici güvenine zarar
vereceği, bunun da yatırımın
ve tüketimin tarihi seviyenin
altında kalmasına yol
açacağını öne sürdü.

“KREDİ NOTU
LEHİNE CANLANMA”
Fitch ise yayımladığı
raporunda, referandum
sonucunun kredi görünümü
lehine bir canlanmayı
yaratabileceğini aktardı.
Hükümetin mali
politikalarını gevşetmesiyle
büyümenin artabileceği
ayrıca vurgulandı.
İki kurumun da Türkiye
ile ilgili kredi notu yatırım
yapılabilir seviyenin altında
bulunuyor.
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O kalem MÜCAHİDİMİZE

gundem@otenet.gr

Sabık “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
yönetim kurulu yıllık faaliyetlerini çok
şık renkli resimler ve altlarına düştükleri
notlarla veda ettik geçen hafta.
Gözbebeğimiz ve ruhumuz olan İskeçe
Türk Birliği’mizin 90’cı kuruluş yıl
dönümü olması hasebiyle bu yılın
manası bambaşka tabii.
90’cı kuruluş yılını kutladığımız
“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU’ 14
Nisan 1927 Pazar, 17 Kasım 1936.
Yukarıda anımsattığımız gibi o çok şık
yıllık faaliyet raporun dış kapağında
sohbetimizde sizlere sunduğumuz
şahane anılarının “KALEM MÜCAHİDİ”

Mehmet HİLMİ’nin hayatının ikinci
yaşam sürecinin şahane bir resmini
koymuşlar.
Niçin öyle yapmışlar?
Biz anlayamadık.
Biz, “BATI TRAKYA TÜRKLERİ” nin ilk
gözbebeği ve 14 Nisan 1927 Pazar günü
kurulduğu o şahane “OSMANLI – TÜRK
AHŞAP EVİ”nin bahçesinde İLK
RESMİNİ, KURUCU ÜYELERİNİN,
SPORCULARI’nın, İLK MÜZİK
TAKIMI’nın ve o anda orada bulunan
azınlık fertlerinin “O ŞAHANE
RESMİNİN” tam zamanı ve yeri
olduğunu genç bütün yöneticilere

hatırlatmayı bir vazife kabul ediyoruz.
Çünkü, bir şeyi yaparken ona
geçmişini, tarihini zamanında ve yerinde
yapılırsa “İŞTE ONA BİLEREK HİZMET
EDİLMİŞTİR” denir.
Merhum “KALEM MÜCAHİDİMİZ”
ümit ediyoruz bunu gördükten sonra
mutlaka çok üzülmüştür.
Kalem mücahidimiz böyle lüks ve
şatafatı sevmediğini onun yakın
arkadaşları hep anlatmıştır.
***
“KALEM MÜCAHİDİMİZ” neyi ve kimi
mi severdi?

Aşağıdaki anılarını okuyunuz ve ona
göre “ONU” değerlendiriniz.
Bir daha tekrarlayalım:
Bize bu ilk “KULÜBÜ” kurup bırakan
bütün “O BÜYÜKLERİMİZİ” 90’cı kuruluş
yılında bir daha yatd ediyoruz:
“NUR İÇİNDE, RAHAT YATINIZ”
muhterem büyüklerimiz.
***
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde 16
Nisan Pazar günü kongre vardi. Buradan
yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar
diliyoruz.

Mehmet Himi’nin sürgün anıları
SÜRGÜNE DOĞRU - 1
Evimin terasındayım. “Kapsalı”
limanına bir vapur geldi. Ama bu gün
Pazar. Bana bir şey getiren vapur
Perşembe günü gelir. Havada müthiş
bir sıcaklık var. Yüksek terasımın
üzerinden hafif bir rüzgar üflüyorsa da
bu yakıcı hararete şiddet vermekten
başka hiç bir işe yaramıyor. Deniz
durgun. Öyle ki bu hararetin altında
hareket etmek, nefes almak zahmetine
girmekten korkuyor insan. Kenara
köşeye serpilmiş taş parçaları, bu koyu
mavi cilalı sathın üzerinde siyah benler
gibi kalıyorlar.
Büyük bir vapur, bu parlak aynanın
sathın üzerinde koyu bir çizgi
bırakarak karşılara, Girit adasına doğru
kayıyor. Siyah dumanı, koyu mavi satıh
ile, açık mavi kubbenin ulaştığı hatta
dalgalı bir leke gibi kıvrana kıvrana,
açıla açıla dağılıyor.
Her tarafta derin bir sessizlik var.
Yalnız orak böcekleri sarı samanların
arasından bu sessizliğin hararetten pek
incelmiş zan olunan zarına karşı
haykırıyor, aksi seda oyunu oynuyorlar.
Bu hararet akşamdan beri devam
ediyor. Gözlerime bu gece bir dakika
bile uyku girmedi. Bir taraftan
hararetin, diğer taraftan sivri sineklerin
rahatsız etmelerinden geceyi terasımın
üzerinde gezinerek, ayın muhteşem
manzaralarını, deniz üzerinde var ettiği
ve insanı hayrete düşüren tablolarını
seyretmekle geçirdim.
Zaten daha akşamdan müthiş bir yer
sarsıntısı olmuş, üç dakika sürmüş,
asabımı bozmuştu. Zulmün bir türlü
kıramadığı kafamı, bu ker gir binaların
harabeleri altında tesadüfe kırdırmak
istemediğimden de uykuya
yanaşmamıştım. Memleketin içinde bir
çok kadın “ahları ile çocuk bağırışlarını
yekdiğerine karışırken, geceliğim ile bu
terasın üzerinde bir hayal gibi saatlerce
kaldım.
7 Haziran 1926 Pazar YENİ ADIM
GAZETESİ Sayı-102

SÜRGÜNE DOĞRU - 2
Hiç bir taraftan hiç bir mektup almayalı
17 gün oluyor. Mektup sürgün hayatının
en tatlı meyvesi...
Günler o kadar yeknesak geçiyor ki,
Haziran sıcakları kendisini artık iyiden

iyiye hissettirmeye başladı. Güneş
kızgın bir kor parçası gibi her tarafı
yakıyor. Öğle üzeri o kadar sıcak oluyor
ki cehennemde bulunduğunuzu
zannedersiniz. Bu sıcaklık tedricen
azalarak saat 07:30’a kadar devam eder.
Bu müddet zarfında herkes evinin serin
bodrumlarında uyumakla vakit geçirir.
Deniz de o kadar sakin ki, üzerinde
bir zerre bile dalgacık yok. Ufuk gittikçe
koyulaşan maviliğin içinde kayboluyor.
Bu şiddetli sıcaklık bem beyaz ve
lekesiz kar yığınlarını andıran bulutlar,
denizin bir ayna kadar cilalı olan
düzeyi üzerinde gizli bir fırça ile kendi
düzensizliklerini çiziyorlar. Bu parçalar
arasında serpilmiş güzellikler insana
başka bir zevk veriyor.
Siyah taş yığınları, çıplak tepeler, tek
tük görünen zeytin ağaçları, derin
dereler, sarı bir renk almış ve yarı
biçilmiş arpa tarlaları, geniş iri, dikenli
yaprakları arasından uzattığı iki iki
buçuk metre yüksekliğinde bir çiçek...
Etrafına sıralanmış olan sahırlar,
velhasıl her şey, tabiat. Bu bunaltıcı
sıcaklığın altında sabırlı, mütevekkil,
şöyle karşıki denizin pek hafif, bakışın
hassasiyete hükmolunacak kadar hafif
dumanlı sathından bir hareket
bekliyorlar...
Sahil, insanlığın her türlü yaralarla
yıpranmış kalbinin acı yaralarına her
vakit için sürülen bu merhemin kıymeti
burada, bu kurutucu, kavurucu hararet
altında pek güzel anlaşılıyor.
Din inançlarının bu ortak ve büyük
ukdesi, işte bu hararet ile yoğrulmuş
sessizliğin bu cehennemi birliğin
vicdanlar, ruhlara azap veren
dakikalarında beşeriyettin sarılacak bir
kurtuluş çaresi bulmak için atılacağı bir
ümit alkasıdır.
Kitira adası YENİ ADIM gazetesi sayı103

SÜRGÜNE DOĞRU - 3
Bu gün paskalyenin kırkıncı günü imiş.
Hristiyanların yortusu varmış. Aynı
zamanda bu gün adalarda deniz
banyolarına başlangıç günüdür.
“İspiro” ismini taşıyan komşumun
ziyafetine davetli idim. Yakında hiç
trahoma vermeden evlendirdiği kızı ile
damadını da davet etmişti.
Çok fakir bir adam. Beni yanına aldı.

Kim bilir beş altı gündeliğini harcadığı
anlaşılan bu ziyafettin ekonomik
açıdan mı, yoksa trahoma sız elden
çıkarmayı başardığı kızının ve diğer
çocuklarının fukaralık ve zarureti
unutarak şen ve şatır oyuna eğlenceye
daldıklarını görmekten doğan sevinçli
bir etkinin hüznünden mi, arada
gözlerinden dökülen yaşlarla beni de
memnun etmek için çalıştı, yine
çalıştı... Ah şarap... felaket zedelerin
ebedi kurtarıcısı... vicdanların,
kalplerin istirahate muhtaç olduğu
köşeleri ne çabuk yaratıyor? Yiyişlerin,
kederlerin zevke ve şevke değişmesine
ne kadar yardımcı oluyor?
Biraz sonra bu pek zayıf adam,
zaruretten çökmüş yanaklarına,
meşakkatten solmuş gözlerine,
yoksuzluktan ağırmış saçlarına rağmen
otuz sene evvel öğrendiğini söylediği,
ama didinmekten yıllarca ele
alınmayan örümcekli kemençesine
akortsuz bir ahenk vererek haykırıyor,
inliyordu. Kim bilir pek te
anlayamadığım bu inilti , bir şarkı

olacaktı. Zira bu fakirhane ziyafetin
benden başka bütün davetlileri
coşmuşlar, ihtiyarın yeislere bürünmüş
olan namelerine ayak uydurmağa
çalışıyor, bu hıçkırıkların kesik
ahengine aynı açıkların, aynı
felaketlerin kurbanı olmaları
dolayısıyla katılıyor, bin türlü kahrın
altında artık çökecek kadar eğilmiş
olan bu adamın bir imdat
vazedesinden başka bir şey olmayan
feryadına güç vermek istiyorlardı.
Ben bu, şarabın neşeden yapılmış
bir gaazeye büründürdüğü yeiz
ayininde daha fazla durmak
istememiştim. Zira onun soğuk
ahenginde vicdanın hassas perdelerine
iğneler saplayan bir şey vardır.
Onlar bilmem bu hale ne kadar
devam ettiler. Akşama yiyecek
ekmekleri olmadığını pek güzel
biliyordum.
Mehmet HİLMİ Kitira adası
Kitira adası 10 Haziran 1926 Cuma YENİ
ADIM gazetesi Sayı-105
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda kaygı nedenleri
azı anne babalar,
çocuklarının ürkek ve
çekingenliğinden, bazı
olaylar karşısında da kaygılı
davranışlarından
şikayetçidirler.

B

Kaygılı çocukları pek çok
hallerinden tanıyabiliriz.
Öncelikle bu çocukların yüz
ifadeleri çoğu zaman
gergindir. Genellikle
huzursuz ve endişeli
halldedirler. Gözlerinde
korku sezilebilir. Fazla
hareketlidirler. Her an bir
tehlikeyle karşılaşacakmış
gibi, tetikte savunmaya hazır
bir vaziyettedirler. Eşyaları
ve hatta kendi bedenlerinin
bazı yerlerini ısırma eylemi
gösterirler. Düzgün
konuşamazlar. Pek çoğunda
çeşitli konuşma
bozukluklarına rastlanabilir.
İştahsızdırlar. Sık sık
yediklerini çıkartırlar, zor
yemek yerler. Geceleri
normal uyuyamazlar. Hiç bir
neden olmadığı halde
korkuyla uyanırlar. Odada
hayalet olduğunu, ya da
birinin odaya girdiğini
söylerler. Kendilerini her an
koruma durumunda
hissettikleri için,
çevrelerindekilere karşı
saldırgan davranışlarda
bulunurlar. Yalnız
kalmaktan korkarlar. Her
zaman yanlarında birilerinin
olmasını isterler. Özellikle
geceleri odalarında yalnız
kalmaktan korktukları için
yanlarında annelerini
isterler.
Bu kaygıların nedenlerine
baktığımızda, genellikle
şunları görebiliriz: En önemli
neden çocuğa bakan
kişilerin uyguladıkları yanlış
tutum ve çocuğa verilen
yanlış eğitim şeklidir.
Çocukları cinler, perilerle
korkutmak, ya da yaramazlık
yaptıklarında annenin “seni
bırakır giderim”, “seni
cadılara veririm” gibi sözleri
çocukta kaygının
yerleşmesine neden
olmaktadır. Diğer önemli bir
neden, çocuğa uygulanan
aşırı koruyucu bir tutumdur.
Aşırı korumacılık, çocukta
“ben tek başıma hiç bir şeyi
başaramam, başıma kötü

şeyler gelebilir” inancının
yerleşmesine neden olabilir.
Kaygı oluşturabilecek diğer
bir yanlış davranış şekli de
çocuğu tehdit ederek “bak
ders çalışmazsan hayatta
başarısız olursun, biz de
ölünce tek başına kalırsın,
sürünürsün” gibi söylenen
ve onun geleceği hakkında
endişeler doğurabilecek
sözlerdir. Çocuğu evde tek
başına bırakıp gitmek de
çocukta kaygı ve endişe
yaratır. Bu durum sıklıkla
tekrarlandığında, çocukta
korkular başlayabilir.
Şimdi de çocuklarımızı
kaygı oluşturabilecek
durumlardan nasıl
koruyabiliriz, ona bir
bakalım: Bunun için,
çocuklarımızı hiç bir zaman
hiç bir şekilde
korkutmamalıyız, olmayacak
boş sözlerle, hikayelerle
saçma sapan televizyon
dizileri ve filmlerle onların
beyinlerini
doldurmamalıyız. Kendisi,
evde tek başına
kalabileceğini söylese bile
onu evde tek başına
bırakmamalıyız. Zira,
kendisinde var olan bir
takım korku ve endişeler,
evde tek başına kaldığında
ortaya çıkabilir.

21 Nisan2017

FETÖ kapsamında
aranan Türk avukat
Rodos’ta tutuklandı
SÖMBEKİ (Simi) adası
yakınlarındaki kayalıklarda
yakalanıp, Rodos Adası'na
götürülen 27 yaşındaki, ismi
açıklanmayan Türk
vatandaşının, Fethullahçı Terör
Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması (FETÖ/PDY)
kapsamında cep telefonunda
örgütün gizli haberleşme
programı ByLock bulunduğu
tespit edildiği için hakkında
yakalama kararı verilen bir
avukat olduğu ortaya çıktı.
Tutuklanan firari erkek avukatın
İsveç'in başkenti Stockholm'e
gidip, sığınma talebinde
bulunmayı hedeflediği
öğrenildi.
Rodos adasından yayın
yapan “www.dimokratiki.gr”
internet sitesinin haberine göre,
Datça'nın karşısındaki Sömbeki
Adası'na yarım mil mesafedeki
ıssız Nimos kayalıklarında, 18
Nisan Salı günü Yunan Sahil
Güvenlik ekipleri tarafından, 27
yaşında bir Türk yakalandı.
Rodos Adası'na ötürülüp polise
teslim edilen kişinin,
Türkiye'de, FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında, cep
telefonunda ByLock programı
bulunduğu tespit edildiği için
hakkında yakalama kararı

çıkarılan bir avukat olduğu
belirlendi. Referandumun
yapıldığı 16 Nisan sabahı, 2 bin
500 euro karşılığında
“Süleyman” isminde bir kişinin
kullandığı sürat teknesiyle
kendisini Marmaris kıyılarından
Nimos kayalıklarına bıraktırdığı
anlaşılan firari avukatın
üzerinden de çok miktarda para
ve pasaportu çıktı.
Pasaportunda 23 Nisan 2017
tarihine kadar Shengen vizesi
bulunan avukatın, İsveç'in
başkenti Stockholm'e geçerek

sığınma talebinde bulunmayı
hedeflediği öğrenildi. Sevk
edildiği mahkemede Yunan
avukat Valisilis Beis'in
savunmasını üstlendiği firari
Türk avukat tutuklandı.
Tutuklanan avukatın anne,
baba ve kardeşinin de Rodos'a
giderek, duruşmayı takip
ettikleri belirtildi. Türk avukat
hakkında sadece yasa dışı
yollardan Yunan adalarına
girmesi nedeniyle işlem
yapıldığı da haberde belirtildi.

Sivrisineklerle
mücadeleye başlandı

Çocuğun başarabileceği
şeyleri, (onun yaşına göre
olan şeyleri elbette)
yapmasına izin vererek
kendi kendine çözüm yolları
bulmasına destek olmalıyız.
Çocukta oluşabilecek
özgüven, onun yaşamı
boyunca başarılı ve huzurlu
olmasına yardımcı olacaktır.
Çocuğu korkutan, ürküten
olayları araştırarak
korkusunu yenebilmesi için,
korkusunun yersiz olduğunu
kendisine ispatlayarak
rahatlamasını sağlamalıyız.
Eğer bunu kendimiz
beceremiyorsak, bir
uzmandan yardım alarak,
çocuğumuza destek
olmalıyız.
Çocuklarınızla kaygısız,
endişesiz, mutlu bir hafta
geçirmeniz dilekleriyle...

DOĞU Makedonya - Trakya
eyaleti, yaz öncesinde
sivrisineklerle mücadeleye
başladı. Bu çerçevede Rodop,
İskeçe ve Meriç illerinde
havadan ilaçlama başladı.
Eyalet başkanlığından
yapılan açıklamada,
sivrisineklerle mücadele
çerçevesinde 3 Nisan Pazartesi
günü ekiplerin karadan
ilaçlama çalışmasına başladığı

hatırlatıldı. Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti Kamu Sağlığı
Genel Müdürlüğü’nün 13 Nisan
Perşembe günü de havadan
ilaçlamaya geçtiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı’nın izni
üzerine Rodop ilinde Fener,
Sarıyer, Meşe, İmaret
bölgelerinde, İskeçe ve Rodop
illeri sınırındaki Boru Gölü
çevresinde ve Meriç ilinde bazı
bölgelerin havadan ilaçlandığı

kaydedildi. Sivrisineklerle
mücadele programı kapsamında
yapılacak ilaçlamaların eyalet
başkanlığının internet
sitesinden haftalık olarak
duyurulacağı ifade edildi.
Eyalet başkanı Hristos
Metios’un kararıyla
sivrisiniklerle mücadele
konusundan Drama ilinden
eyalet meclis üyesi seçilen
Kostas Kinacidis görevlendirildi.
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Fenerbahçe 3 yıldızını satıyor
FFP kriterleri gereği oyuncu satmak
zorunda olan Fenerbahçe'de yönetim,
satılacak oyuncuları belirlemeye başladı.
Sarı-lacivertli yönetim Kjaer, Emenike ve
Van der Wiel'den gelecek parayla transfer
stratejisini belirleyecek.
Konuyla ilgili haberlere göre sarılacivertliler transfer çalışmaları da büyük
bir gizlilikle yürütülüyor.

Barcelona'da Arda
Turan devri
kapanıyor!

3 FUTBOLCUNUN SATIŞI KESİNLEŞTİ
Başkan Aziz Yıldırım en yakınındaki
yöneticilere bile bu konuda ser veriyor sır
vermiyor. Ancak şunu söyleyelim ki Kjaer,
Van Der Wiel ve Emenike satılacak.
Alınacak oyuncular bonservisli olacak.
Bonservisi olmayan bazı oyuncular
üzerinde de durulsa da önümüzdeki yıl Aziz
Yıldırım kaliteli bir takım kurmayı kafaya
takmış durumda.
MARCOS REDDEDİLDİ
Bu nedenle hem gizliliğe dikkat ediyor
hem de çok ince eliyor. Her ne kadar kabul

edilmese de gelecek yılın Fenerbahçesini
perde arkasından Aykut Kocaman dizayn
ediyor. Sarı lacivertlilere bir çok oyuncu
teklif ediliyor.

Örneğin önceki gün Shaktar Donetksli
Marcos isimli bir oyuncu önerildi ama bu
öneri reddedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor
Avrupa şampiyonu oldu
BURSA Büyükşehir
Belediyespor, ilk maçta 3-2
yenildiği, Olimpiacos Piraeus'u
rövanşta 3 - 0 yenerek 2017 CEV
Bayanlar Challenge Kupası'nın
sahibi oldu.
CEV Challenge Kupası final
serisi ikinci maçında Bursa
Büyükşehir Belediyespor, hafta
arasında 3-2 yenildiği
Olimpiakos Pire takımını
Bursa’daki rövanş maçında 3-0
mağlup ederek şampiyonluğa
ulaştı.
Karşılaşmayı Türkiye’nin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Devlet eski bakanlarından Cavit
Çağlar, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali
Ay, Gençlik ve Spor İl Müdürü
Süleyman Şahin CEV Başkan
Yardımcısı Banu Can
Schürmann, Voleybol
Federasyon Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ, izledi.
İlk set karşılıklı sayılarla
başladı. Olimpiakos ilk teknik
molayı 8-7 önde geçerken, İvana
ve Joyce ile sayılar bulan Bursa
Büyükşehir ikinci teknik molaya
16-12 önde geçerken, Fatma,
Dora’nın hücumlarıyla ara açıldı
ve Bursa Büyükşehir
Belediyespor seti 25-15 kazandı.
İkinci sette yine Bursa
Büyükşehir fırtınası vardı.
Temposunu hiç düşürmeyen
yeşil beyazlılar rakibinin
dağılmasını iyi değerlendirdi.
Büyükşehir Sultanları ilk teknik
molayı 8-5, ikincisini 16-9 önde
girdi. Etkili hücumların yanı sıra
servis atan Bursa ekibi seti 25-16
kazanarak setlerde 2-0 öne
geçti.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla
geçti. Olimpiakos ilk teknik
molayı 8-7 önde geçti.
Büyükşehir hücumlarda etkili
olunca bir anda 10-8 öne geçti.
Büyük heyecan ve çekişmenin
yaşandığı seti Bursa Büyükşehir
Belediyespor 25-23 karşılaşmayı
da 3-0 kazanarak CEV Challenge
Kupası’nı 2015’dern sonra ikinci
kez müzesine taşıdı.
Son sayının ardından yeşil
beyazlı voleybolcular büyük
sevinç yaşadı. Oyuncular daha
sonra şampiyonluklarını Timsah
yürüyüşü yaparak kutladı.
Olimpiakos Pire ve
Büyükşehir Belediyespor’un
madalya ve kupalarını Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, Voleybol
Federasyonu Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ ve CEV Başkan
vekili Banu Can Schürmann
verdi.

Barcelona, milli futbolcumuz
Arda Turan için Arsenal'den
gelen 30 milyon Euro'luk
teklifi kabul etti.
Barcelona'da forma giyen
milli oyucumuz Arda Turan'la
ilgili iddialara dün biri daha
eklendi.
Özellikle Çin ekiplerinin
uzun süredir gündeminde
olan milli futbolcunun
gelecek sezon İngiltere'nin
yolunu tutacağı belirtildi.
İspanya'da yayın yapan
Sport Gazetesi, Arda'nın
Arsenal forması giyeceğini
yazdı. Barcelona'nın Ada
temsilcisinin 30 milyon
Euro'luk teklifini kabul ettiği
kaydedilirken, "Arda Turan,
Barcelona'ya gelmeden önce
de kendisini isteyen
Arsenal'e gecikmeli de olsa
gidecek. Katalan ekibi, bu
teklifi kısa sürede kabul
etti" ifadelerini kullanıldı.
DEVLER LİGİ'NDE 4 GOL
Yaşadığı sakatlıklar
nedeniyle son dönemde
fazla forma şansı bulamayan
29 yaşındaki yıldız futbolcu,
bu sezon La Liga'da oynadığı
17 maçta 3'er gol ve asistlik
bir performans sergiledi.
Arda, Şampiyonlar Ligi'nde
ise forma giydiği 5
karşılaşmada 4 kez rakip
fileleri havalandırırken, bir
de asist yapmayı başardı..

Ketenlik Gençlik Derneği'nin futbol
turnuvasında Mustafçova Gençlik
Derneği şampiyon
KETENLİK Gençlik Derneği
tarafından bu yıl üçüncüsü
düzenlenen halı saha futbol
turnuvası Elmalı köyü spor
tesislerinde gerçekleşti. Bu
yılki turnuvanın şampiyonu
Mustafçova Gençlik Derneği
oldu.
Ketenlik Genlik Derneği'nin
sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada turnuva ile
ilgili olarak şu ifadelere yer
verildi: "Ketenlik Gençlik
Derneği 3. Geleneksel Futbol
Turnuvası Mustafçova Gençlik
Derneği'nin şampiyonluğu ile
başarılı bir şekilde sonuçlandı.
Turnuvaya katılan her takımı
tebrik eder Elmalı köy halkının

Çatı da değişiyor.

misafirperverliği için ayrıca
teşekkür ederiz. Adet yerini
bulsun diye halısaha
şampiyonuna ödül olarak
Tsala'nın baklava ikramı için
teşekkür ederiz."

Ülker Stadı'nın zeminini yeni
sezonda hibrit çime
dönüştürme kararı alan
F.Bahçe yönetimi, statta
başka değişiklikler de
planlıyor. Başkan Aziz
Yıldırım'ın, stadyumun
çatısının ve koltuklarının da
yenilenmesi talimatını
verdiği öğrenildi. Taraftar
sayısını artırmak için de yeni
sezon öncesi kampanyalar
düzenleneceği bildirildi..
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İstanbul’da uluslararası
Batı Trakya sempozyumu
Hüseyin Bostancı (Araştırmacı).
Prof. Dr. Süleyman
Beyoğlu’nun yöneteceği
oturumun konusu “Batı
Trakya’da Sosyal Yapı.” Bu
oturumda ise Sabriye Kasım
Delioğlu (Ressam), Yard. Doç
Dr. Halim Çavuşoğlu (Hacettepe
Üniversitesi) ve Mehmet Türker
(Araştırmacı) sunumda
bulunacak.
“Batı Trakya’da Gelenek”
konulu oturumun başkanlığını
İstanbul Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Arzu Tozduman Terzi
yapacak. Bu oturumdaki
konuşmacılar ise şöyle: Mümin

İSTANBUL Üniversitesi’nde
27 Nisan Perşembe günü,
“Balkanlar’da Türk Kültürü:
Batı Trakya” konulu
uluslararası bir sempozyum
düzenleniyor. Sempozyuma
katılan konuşmacılar, 28 – 29
Nisan tarihlerinde de Batı
Trakya’yı ziyaret edecek.
“Balkanlar’da Türk Kültürü:
Batı Trakya” konulu
uluslararası sempozyum,
İstanbul Üniversitesi, Batı
Trakya Azınlığı Kültür Eğitim
Şirketi, İstanbul Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Enstitüsü, Türk Ocakları
İstanbul Şubesi ve Metro Turizm
tarafından organize ediliyor.
27 Nisan Perşembe günü
İstanbul Üniversitesi Beyazıt
Kampüsü Mavi Salon’da
gerçekleştirilecek
sempozyumun açılış
konuşmalarını İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak, İstanbul
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve
İstanbul Türk Ocağı Başkanı Dr.
Cezmi Bayram yapacak.

İstanbul’daki sempozyumda
Prof. Dr. Mahir Aydın’ın
yöneteceği ve “Batı Trakya’da
Vakıflar ve Müftülükler”
konusunun ele alınacağı birinci
oturumda; Prof. Dr. Yusuf
Sarınay (TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi), Yar. Doç
Dr. Cengiz Parlak (Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi),
Fehim Ahmet (Gümülcine Müftü
Yardımcısı) ve Mehmet
İmamoğlu (Araştırmacı)
konuşacak.
“Batı Trakya’da Osmanlı
Mirası” konusunun masaya
yatırılacağı ikinci oturumu Prof.
Dr. Emine Gürsoy Naskali
yönetecek. Bu bölümde ise
araştırma görevlisi Dr. Neval
Konuk (Marmara Ünivesitesi),
Prof. Dr. Mahir Aydın (İstanbul
Üniversitesi) ve Yard. Doç. Dr.
Nilüfer Erdem konuşacak.
Üçüncü oturumun konusu
ise “Batı Trakya’da Din ve
Tasavvuf” olacak. Prof. Dr.
Yusuf Sarınay’ın yöneteceği
oturumdaki konuşmacılar
şöyle: Doç. Dr. Haşim Şahin
(Sakarya Üniversitesi), İbrahim
Baltalı (Araştırmacı) ve Dr.

Mümin (Araştırmacı), Sevil
Şerifoğlu (Gazeteci) ve Sabiha
Tansuğ (Etnolog).
Prof. Dr. Mustafa Budak’ın
yöneteceği oturumun konusu;
“Batı Trakya’da İletişim”.
Oturumun konuşmacıları ise;
Yard. Doç Dr. Muharrem Özden
(Trakya Üniversitesi), Prof. Dr.
Hikmet Öksüz (Karadeniz
Teknik Üniversitesi) ve Hüseyin
Mehmet (Araştırmacı)
“Batı Trakya’da Edebiyat”
konusunun ele alınacağı
oturumun başkanlığını İstanbul
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil
Bal yapacak. Oturumda; Rahmi

Ali (Araştırmacı), Doç Dr. Murat
Kacıroğlu (Erzurum Teknin
Üniversitesi) ve Doç Dr. Yusuf
Ziya Sümbüllü (Erzurum Teknik
Üniversitesi) konuşma yapacak.
“Batı Trakya’da Halk Bilimi”
konulu son oturumun
başkanlığı ise Doç Dr. Fatih
Mehmet Sancaktar (İstanbul
Üniversitesi) üstlenecek. Son
oturumun konuşmacıları ise
Doç. Dr. Bayram Durbilmez
(Erciyes Üniversitesi), Koray
Hasan (Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı) ve İlknur Halil
(Sosyolog).

Kozlukebir Belediyesi’nden uçurtma şenliği
RODOP iline bağlı Kozlukebir Belediyesi’nin
bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Uçurtma
Şenliği” 15 Nisan Cumartesi günü Kozlukebir
futbol sahasında düzenlendi.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği şenliğe
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in
yanısıra Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, Rodop ilinden Sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram, Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf ve İlhan Ahmet,
Kozlukebir meclis üyelerinin yanı sıra çocuklar

ve aileleri katıldı.
Etkinlikte şişme balonlar, uzun adamlar,
palyaçolar, teleskop, çeşitli yarışmalar ve
çocuklar futbol turnuvası finali yer aldı. Bu yıl
ilk kez düzenlenen okullar arası futbol
turnuvasında Domruköy takımı şampiyon oldu.
TOÇEK Tiyatro Topluluğu üyeleri de boyama
ile etkinliğe destek verirken, Kozlukebir
Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de
stant açarak derneğe katkı sağladılar.
Hatırlanacağı üzere 1. Uçurtma Şenliği 2015
yılında ilk kez yine aynı yerde düzenlenmiş ve
büyük ilgi görmüştü.

