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YAKA İKE’den
bilgilendirme

toplantısı 15’de

PAOK 
şampiyon 

oldu

2018’de göçmen ve
mülteciler aleyhine meydana
gelen ırkçı saldırılarda artış
olduğu bildirildi. Konuyla
ilgili rapor “Irkçı Saldırıları
Kayıt Ağı” tarafından
açıklandı. İnsan hakları
alanında faaliyet gösteren 46
farklı kurum ve grubun
oluşturduğu “Irkçı Saldırıları
Kayıt Ağı”,  yıllık raporunu
kamuoyuyla paylaştı.   »8

bilimdünya

İSKEÇE Türk Birliği’nin
2017 yılında kabul edilen ilgili
yasanın yürürlüğe
girmesinden sonra Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararının uygulanması ve
derneğin resmi statüsünün
iade edilmesi için açtığı dava,
20 Mart 2020 tarihinde
Atina’da Yargıtay’da
görüşülecek. Davanın
mümkün olan en erken tarihe
alınması talebinde bulunan
İTB, duruşmanın yaklaşık bir
yıl sonra yapılacak olmasına
tepki gösterdi. »3

Irkçı 
saldırılar 
arttı 

Şiir ve müzik
dinletisine
yoğun katılım
İskeçe  Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi’nin düzenlediği şiir
ve müzik gecesi yoğun katılımla
gerçekleştirildi.   »2

Yassıköy Belediyesi tarafından
düzenlenen 19. Kiraz Festivali, 2- 4
Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Bulatköy’de düzenlenecek festivalde
her yıl olduğu gibi yerel grupların yanı
sıra  Türkiye’den ünlü ses sanatçıları
da sahne alacak. »10

Kiraz 
Festivali
Mayıs’ta

İTB davası 2020’ye kaldı!

BATI Trakya Türk
Azınlığı’nın, vakıf mallarının
seçimle işbaşına gelecek bir
heyet tarafından yönetilmesi
için gerekli yasal
düzenlemenin hayata
geçirilmesi beklentisi bir kez
daha suya düştü. Makedonya
– Trakya İdari Genel
Sekreterliği Koordinatörü
İoannis Savvas’ın imzasıyla
yayınlanan karar, sorunun
çözümüne ilişkin umutları
bir kez daha boşa çıkardı. 

1967 yılında
Yunanistan’da yönetime el
koyan Albaylar Cuntası,
seçimle işbaşına gelen Batı
Trakya’daki Vakıf İdare
Heyetleri’ni görevden
uzaklaştırmış ve Cunta
yönetimi tarafından
belirlenen kişileri tayin
etmişti. »9

Keşan ve
Yassıköy 
okullarından
ortak etkinlik
Edirne’nin Keşan ilçesindeki Ahmet
Yenice Ortaokulu ile Yassıköy Azınlık
İlkokulu 13 Nisan Cumartesi günü
Yassıköy’de ortak etkinlik düzenledi.
»14

Yarım asırdır devam 
eden sorun VAKIFLAR
Gümülcine’deki tayinli vakıf idare heyetinin görev süresinin
uzatılması, yarın asırdır devam eden en önemli azınlık sorunlarından
birini yeniden gündeme getirdi. 
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İskeçe Azınlık Lisesi’nden şiir ve müzik dinletisi
İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu

Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin
düzenlediği şiir ve müzik gecesi
yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

12 Nisan Cuma günü İskeçe
Belediyesi Kültür Merkezi’nde
yapılan kültür etkinliğinde
azınlık lisesi öğrencileri  Türk ve
Yunan şairlerinden seçilen
şiirleri seslendirdi. Ayrıca okul
öğrencilerinden oluşan koro
Türkçe ve Yunanca şarkılar
seslendirdi. 

Etkinlik, okulun edebiyat
öğretmenleri Mithat Çabuk,
Kostas Kavanozis, Saadettin
Şakir Hüseyin, Süleyman Dikme
Süleymanoğlu, Sevim Kadı,
Paraskevi Efthimiu ve Adriani
Aleksandridu ile müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa’nın
katkılarıyla hazırlandı. 

“Şiir Açık Bir Kapıdır” konulu
kültür etkinliği Türkiye’den
gelen kontenjan
öğretmenlerinden edebiyat
öğretmeni Mithat Çabuk ile
Kostas Kavanozis’in açılış
konuşmalarıyla başladı. 

Yapılan konuşmalardan
sonra öğrenciler Türk ve Yunanlı
şairlere ait birbirinden güzel
şiirleri ustalıkla okudular. Bazı

şiirler ise iki öğrenci tarafından
dönüşümlü olarak okundu.
Öğrencilerin şiir performansı
beğeniyle izlenirken, bazı
duygulu şiirlerin okunması
sırasında etkinliğe katılanlar
gözyaşlarını tutamadı. Etkinlikte
sahneye çıkan 50’ye yakın
öğrenci Türkçe ve Yunanca
olmak üzere yaklaşık 40 şiir
okudu. Müzik öğretmeni
Mehmet Mustafa yönetimindeki
okul korosu ise Türkçe ve
Yunanca dört şarkı seslendirdi.
Etkinlik sonunda öğrenciler
etkinliğe katılanlar tarafından
ayakta alkışlandı. 

İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin
etkinliğine, İskeçe İli
Ortaöğretim Müdürü Yorgos
Papathanasiu, Ortaöğretim
Eğitim Danışmanı Yorgos
Tzastas, İskeçe belediye başkan
adayı Savvas Melissopulos,
İskeçe Azınlık Lisesi Encümen
Heyeti yöneticileri ile Okul Aile
Birliği yöneticileri, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Bahri Belço,
öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı. 

Türkiye Maarif Vakfı’ndan Batı Trakya ziyareti
YUNAN Meclisi, İkinci Dünya

Savaşı’nda Nazi işgali dönemine
yönelik Almanya’dan savaş
tazminatı talep edilmesine
yönelik önergeyi onayladı. 

Yunanistan’da Nazi işgali
döneminde hayatını
kaybedenler ve verilen zararlara
yönelik hükümetin resmi olarak
savaş tazminatı talebinde
bulunmasına ilişkin önerge,
mecliste oy çokluğuyla kabul
edildi. 

Aşırı sağcı Altın Şafak partisi
milletvekilleri ise oylamada
“hayır” oyu kullandı. 

Oylama öncesi konuşan
Başbakan Aleksis Çipras,
tazminatın ülkesinin hakkı
olduğunu belirterek, Berlin’e
konuyla ilgili sözlü nota
verileceğini söyledi.

Yunanistan’ın tazminat
talebini ekonomik kriz
döneminde Avrupalı
ortaklarından aldığı kredilere
karşılık bir pazarlık meselesi
olarak görmediğini kaydeden
Çipras, “Alman savaş tazminatı
talebi, tarihi ve ahlaki
borcumuzdur.” ifadelerini
kullandı. 

TAZMİNAT TARTIŞMALARI 
Yunan Meclisi’nin, Nazi işgali

döneminde hayatını
kaybedenler ve zararların
tespitine yönelik oluşturduğu
komisyonun 2016’da
tamamladığı rapor, geçen ekim
ayında yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan,
hayatını kaybedenlerin
yakınlarına tazminat, verilen
maddi zarar ve Merkez
Bankası’ndan Naziler
tarafından zorla alınan faizsiz
işgal kredisi dahil Almanya’dan
toplam yaklaşık 300 milyar euro
talep ediyor. Ayrıca, işgal
döneminde ülkeden götürülen
tarihi eserler de geri isteniyor.

Alman tarafı ise 1960’ta 115
milyon Alman markı ödeme
yapıldığını belirterek, üzerinden
70 yıldan fazla süre geçen savaş
için yeni tazminat ödemeyi
reddediyor.

Alman Hükümet Sözcüsü
Steffen Seibert, oylama öncesi
yaptığı açıklamada, ülkesinin
konuya ilişkin duruşunun
değişmediğini, meselenin
hukuki ve siyasi açıdan
kapandığını dile getirmişti.

Meclis, Almanya’dan 
savaş tazminatı 
önergesini onayladı

TÜRKİYE Maarif Vakfı (TMV)
yöneticileri, Batı Trakya’yı ziyaret
etti. Maarif Vakfı yönetim kurulu
üyesi Mustafa Çaltılı
başkanlığındaki heyete, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği Teşkilat
Başkanı Musa Yurt eşlik etti. Konuk
heyet 16 – 17 Nisan tarihlerinde
Gümülcine ve İskeçe’de kurumları
ziyaret ederek temaslarda bulundu. 

Maarif Vakfı yöneticileri
Gümülcine’de Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nu ziyaret etti. Heyet,
aynı gün Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’le
de bir araya geldi. Türkiyeli
konuklar Gümülcine Türk Gençler
Birliği, BİHLİMDER ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ni de ziyaret etti.

Mustafa Çaltılı başkanlığındaki
Maarif Vakfı heyeti 17 Nisan
Çarşamba günü İskeçe’de
temaslarda bulundu. Heyet ilk
olarak İskeçe Türk Birliği’ne geldi.
Dernek yöneticileri ve soydaşlarla
bir araya gelen konuk heyet daha
sonra İskeçe Müftülüğü’ne geçti.
Maarif Vakfı yöneticileri, İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu
ile görüştü.

Nazi işgaline ilişkin yaklaşık 300
milyar euroluk savaş tazminatı
talebine yönelik önerge, 
oy çokluğuyla kabul edildi.
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İTB davası
2020’ye kaldı!

Davanın mümkün olan en erken tarihe alınması
talebinde bulunan İTB, duruşmanın yaklaşık bir

yıl sonra yapılacak olmasına tepki gösterdi.
İTB’nin açıklamasında, “İskeçe Türk Birliği’nin

dava sürecinde oyalanmaması ve AİHM kararının
bir an önce uygulanması uluslararası hukukun

gereğidir.” denildi. 
İSKEÇE  Türk Birliği’nin

(İTB) Yargıtay (Arios Pagos)
Mahkemesi’ndeki davası 20
Mart 2020 tarihinde
görüşülecek. İTB’nin 2017
yılında kabul edilen ilgili
yasanın yürürlüğe girmesinden
sonra Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararının
uygulanması ve derneğin resmi
statüsünün iade edilmesi için
açtığı dava, 20 Mart 2020
tarihinde Atina’da Yargıtay’da
görüşülecek. Davanın mümkün
olan en erken tarihe alınması
talebinde bulunan İTB,
duruşmanın yaklaşık bir yıl
sonra yapılacak olmasına tepki
gösterdi. İTB’nin
açıklamasında, “İskeçe Türk
Birliği’nin dava sürecinde
oyalanmaması ve AİHM
kararının bir an önce
uygulanması uluslararası
hukukun gereğidir.” denildi. 

Açıklama şöyle: “Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
İskeçe Türk Birliği hakkında
verdiği kararın uygulanması ve
resmiyetin derneğimize iade
edilmesi talebiyle Yargıtay
(Arios Pagos) nezdinde
açtığımız davanın duruşma
tarihi belli oldu. İstinaf
Mahkemesi’nin aleyhte aldığı
kararın temyiz duruşması,
davanın mümkün mertebe
erken görüşülmesi yönündeki
taleplerimize rağmen 11 ay
sonraya verilmesini manidar
bulduğumuzu vurgulamak
isteriz. İTB’nin resmiyetinin
iade edilmesi için Trakya
İstinaf Mahkemesi tarafından
verilen olumsuz kararın temyiz
duruşması 20 Mart 2020
tarihinde Atina’da Yargıtay
Mahkemesi’nde görüşülecek.
36 yıldır hukuk mücadelesi
veren ve 11 yıldır da Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararının Yunanistan
tarafından uygulanmasını
bekleyen İskeçe Türk Birliği
olarak mücadelemizi
sürdürdüğümüzü bir kez daha
kamuoyuyla paylaşmak
isteriz.” 

Başvurunun yapıldığı sırada
duruşmanın mümkün olan en
erken tarihte yapılmasının

talep edildiği vurgulanan İTB
açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “Uluslararası
mahkemenin, İskeçe Türk
Birliği hakkında 2008 yılında
aldığı kararın uygulanması ve
İskeçe Türk Birliği’nin
resmiyetinin iade edilmesi için
girişimlerimize devam
etmekteyiz. 2017 yılı
sonbaharında Yunanistan
parlamentosunda kabul edilen
ve AİHM kararlarının
Yunanistan mahkemeleri
tarafından uygulanmasını
öngören ilgili yasanın
yürürlüğe girmesinin ardından
AİHM kararının uygulanması
ve derneğimizin resmi
statüsünün iadesi için yeniden
açtığımız davanın Trakya
İstinaf Mahkemesi tarafından
reddedilmesi üzerine dernek
olarak Yargıtay (Arios Pagos)
Mahkemesi’ne başvurumuzu
yaptık. Başvurumuzu yaparken
de duruşmanın mümkün olan
en erken tarihte yapılması
talebinde bulunduk. Ancak,
İskeçe Türk Birliği dava
sürecinin Avrupa Konseyi
tarafından da takip edildiğini
de hatırlatarak, duruşmanın
erken tarihte yapılması
yönündeki talebimizin dikkate
alınmadığını görmek endişe
vericidir. 11 yıldır
uygulanmayan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararının
uygulanması ve hayata
geçirilmesi için yapılan
çağrıların dikkate alınmaması
soru işaretlerine neden

olmaktadır. Üstelik ülkemiz
Yunanistan’a yönelik
uluslararası kuruluşlar
tarafından yapılan uyarılara
rağmen, İskeçe Türk
Birliği’nin hukuk sürecinde
oyalanması ve Avrupa
Konseyi’nin davayı takip
etmesinin dikkate
alınmaması adeta
uluslararası hukuk
normlarına gereken önemi
vermemekle eşdeğerdir.
İskeçe Türk Birliği olarak,
uluslararası kuruluşların da
çağrı ve taleplerini dikkate
alarak, İskeçe Türk Birliği
hakkında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin
verdiği kararın uygulanması,
İTB’nin resmi statüsünün
iadesi ve uluslararası hukuk
kurallarının ülkemiz
Yunanistan tarafından
tanınmaması durumuna bir
son verilmesini beklediğimizi
bir kez daha hatırlatmak
isteriz.” 

TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat
düzenlediği basın toplantısında
tütün üreticilerinin son durumu
ve geçtiğimiz günlerde Tarım
Bakanı ile yapılan görüşme
hakkında bilgi verdi.

Tütün üretiminin bölge için çok
önemli olduğunu söyleyen Esat,
geçen dönemde tütün üreticisinin
ortaya çıkan hastalık ve doğal
afetler sebebiyle çok zor duruma
düştüğünü söyledi. Üreticinin
uğradığı zararların tazminatı için
son üç dört ayda insanların
kafasını karıştıran bir çok şeyin
söylendiğini vurgulayan
kooperatif başkanı bu belirsizliği
ortadan kaldırmak için geçtiğimiz
günlerde Rodop SİRİZA
milletvekili Mustafa Mustafa ile
birlikte Tarım Bakanı’nı ziyaret
ettiklerini söyledi. Hüseyin Esat
“Son üç dört ayda bir çok şey
söylendi. İnsanımızın kafası
karıştırıldı. Kooperatif olarak
milletvekilimiz Mustafa Mustafa
ile birlikte bakanla görüştük.
Kesin olarak söylediği tek bir şey
var. O da Yunanistan’da artık ‘de
minimis’ diye bir olay
kalmamıştır. Bundan sonra bunu
duymayacağız. O yüzden açıkça
söylemek gerekirse ‘sıcak para’
artık bitti. Bize tek söylenen her
üreticiye uğradığı zarar oranında
bir ödeme olacak. Ancak bu
ödeme tüm işlemler hızlı olsa bile
ancak 2020 yılında olacak. Sayın
bakan bizlere en azından bunun
sözünü verdi. Biz aslında 15
Mayıs’a kadar ‘sıcak para’
dediğimiz ödemeyi talep etmek
için gittik. Bu durumda diğer
alternatifler üzerine konuşmaya
başladık. Sonuç olarak en erken
tarih olarak 2020 yılı sonu olmak
üzere herkes uğradığı zarara göre
bir tazminat alacak.” ifadelerini
kullandı.

Bakan ile görüşmenin ardından
ELGA’yı da ziyaret ettiklerini ve

yaşanan sorunları onlara da
aktardıklarını söyleyen Hüseyin
Esat sözlerine söyle devam etti:
“Bu sene tütünün fiyatı ortalama
4,28 eurodan satıldı. Bu rakam
geçen sene 5 euro üzerindeydi.
Bakanın geç te olsa zararlar
karşılığında tütüncüye ödeme
yapılacağının sözünü vermesi
bizler için olumlu olsa da açıkçası
üreticimizi pek memnun etmedi.
Çünkü tütüncümüz ‘sıcak para’
beklentisi içindeydi. Ben buradan
üreticilerimize seslenmek
istiyorum. Dışarıda söylenenlere
kimse inanmasın ‘sıcak para’
kesinlikle üreticimize kısa vadede
verilmeyecek.”

Tütün üretiminin artık tek
başına ailelerin geçimi için yeterli
olmayacağını vurgulayan Hüseyin
Esat “Her zaman söylediğim gibi
tüm üreticilerimiz tütünün yanı
sıra ek bir ürün yetiştirmeye
çalışsınlar. Açık ve net konuşalım
başka türlü ailelerini rahat
geçindiremeyecekler.  Oluşan
hastalıklarla mücadele için yine
tüm üreticimize çağrım
kooperatifimizi dinlesinler. Belki
hastalıkları yüzde yüz ortadan
kaldıramayız ama en azından
yüzde 10 seviyelerine indirmek
için gayret göstermemiz lazım.
Bunun için de ilaçlama
konusunda lütfen kooperatifimizi
dikkate alsınlar. Sağda solda,
internette dolaşan bilgilere lütfen
bakmasınlar. Çünkü fiyatı
tütünün kalitesi belirliyor.
Kalitesiz tütün ile yüksek fiyat
almak mümkün değil. Bunun için
de doğru ilaçlama yapmak çok
ama çok önemli. Kaliteli ürün
olmadığı sürece kimse iyi fiyat
beklemesin. Bu sadece tütün için
geçerli değil diğer ürünlerde de
eğer kalite olmaz ise ya ürün
elinizde kalır, ya da çok ucuza
satmak zorunda kalırsınız.”
ifadelerini kullandı.

“Kısa vadede 
üreticiye tazminat yok”
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Geleneksel
Domruköy mevlidi
gerçekleşti 

Trakya Üniversitesi 
İskeçe ve Gümülcine’de
öğrencilere tanıtıldı

RODOP iline bağlı Domruköy’de
geleneksel olarak düzenlenen köy
mevlidi bu yıl 20 Nisan Cumartesi günü
gerçekleştirildi. Mevlide, aslen Batı
Trakyalı olan Bursa  Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar  da katıldı.

Mevlid sonrası kılınan öğle namazının
ardından katılımcılara, köy halkı
evlerinde yemek ikram etti. 

Etkinlik Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği’ne bağlı İlahi
Grubu’nun Mevlid-i Şerif okumasıyla
başladı. Mevlidin duasını ise Gümülcine
Seçilmiş Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet
yaptı. 

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, günün anlam ve önemini belirten
bir konuşma yaptı. Müftü İbrahim Şerif,
Üç Aylar’ın İslam dini açısından önemli
aylar olduğunu, bu aylarda manevi
pazarların kurulduğunu dile getirerek,
bu dönemde yapılan sevapların daha
fazla olduğunu ifade etti. 

Mevlide, Rodop ili SİRİZA Milletvekili

Mustafa Mustafa, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, DEB Partisi Genel
Başkanı Çidem Asafoğlu, parti
yöneticileri ve AP milletvekili adayları,
Doğu Makedonya Trakya eyalet başkan
adayları Kostas Simitçis, Hristodulos
Topsidis, Kostas Kaçimigas ve
listelerinde yer alan eyalet meclisi
azınlık adayları, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Kozlukebir eski
belediye başkanı İbrahim Şerif,
Kozlukebir belediye başkan adayı Erdem
Hüseyin, Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan
Multaza ve eyalet meclis üyeleri Ahmet
İbram, Mustafa Katrancı, BAKEŞ Başkanı
Ahmet Hacıosman, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, GTGB Başkanı Necat Ahmet,
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet ve
Türkiye’den Bursa - Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar katıldı.

EDİRNE’deki Trakya Üniversitesi,
İskeçe ve Gümülcine’de düzenlenen
etkinliklerle tanıtıldı. 

Trakya Üniversitesi 18 Nisan
Perşembe günü İskeçe Türk Birliği’nde
gerçekleştirilen etkinlikle öğrenci ve
velilere tanıtıldı. İskeçe Türk
Birliği’ndeki etkinliğe İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete de katıldı. 

Trakya Üniversitesi’nin
Gümülcine’deki tanıtımı ise 19 Nisan
Cuma günü Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde yapıldı. 

İskeçe ve Gümülcine’deki tanıtım
etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı.
Binin üzerinde Batı Trakyalı üniversite
öğrencisinin eğitim gördüğü Trakya
Üniversitesi’nin tanıtımını Dış İlişkiler
Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz
yaptı. Tanıtım seminerinde
üniversitenin öğrencilere sunduğu
olanaklar ile üniversite bölümleri, lisans
ve yüksek lisans hakkında ayrıntılı
sunumlar yapıldı. 

Tanıtım toplantıları karşılıklı soru ve
cevaplarla son buldu. 

Kıymetli büyümüz 
Mümin Hüseyinoğlu’nun 

vefatı nedeniyle acımızı paylaşan, 
bizi yalnız bırakmayan, 

taziyelerini bildiren tüm akraba, 
dost ve arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.

AİLESİ

VEFAT ve TEŞEKKÜR
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi 26 Mayıs Pazar
günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinde listesinde yer alacak adayların isimlerini
açıklamaya devam ediyor. Parti, 10 yeni adayın daha
ismini komuoyu ile paylaştı.

DEB Partisi tarafından AP milletvekili adaylığı
açıklanan 10 isim şöyle:

Cavide NİZAM – Çiftçi, DEB Partisi MYK üyesi,
İskeçe Azınlık Lisesi Okul Aile Birliği Yöneticisi.

Pelin KOCA MOLLA – Öğretmen, Trakya Dimokritos
Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Dili, Edebiyatı ve
Kültürü Bölümü mezunu.

Salih KAHYA – Azilli Öğretmen, Selanik Özel
Pedagoji Akademisi Mezunu, Paşevik Köyü Mütevelli
Heyeti Başkanı, İskeçe ili İnşaat İşçileri Derneği eski
Başkanı.

Mustafa YAŞAR – Çiftçi, IEK Bilgisayar Bölümü

Mezunu. 
Aysun Kara – DEB Partisi MYK üyesi.
Büşra Yusuf – İstanbul Üniversitesi İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu,
BTAYTD Kadınlar Kolu Asbaşkanı.

Cahit Halil– Ege Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü mezunu.

Cemali Tahir - Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bölümü
mezunu.

Hamide Hacımemiş - Şahin Eğitim Kültür Derneği
Genel Sekreteri ve kurucu üyesi.

Sedat Hasan – DEB Partisi MYK üyesi. Uludağ
Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu.

DEB Partisi tarafından yapılan açıklamada, yeni
adayların önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam
edeceği belirtildi. 

İSKEÇE Türk Birliği (İTB)
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, DEB
Partisi’nden Avrupa
Parlamentosu Milletvekili
Adayı oldu. DEB Partisi’nden
yapılan açıklamada İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun
26 Mayıs AP seçimlerinde DEB
Partisi’nden aday olacağı
belirtilerek, aynı zamanda
İskeçe İl Teşkilatı Seçim
Komisyonu Başkanı olarak
görev yapacağı ve İskeçe
bölgesindeki seçim
çalışmalarını koordine edeceği
kaydedildi. 

Parti açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: “2010
yılından bu yana partimizin
yöneticilerinden biri olan Ozan
Ahmetoğlu, geçmişte Genç
Akademisyenler Topluluğu
(GAT) kurucularından olup
başkanlığını yapmıştır. Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Genel Sekreterliği
görevinde de bulunan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk
Birliği’nin çeşitli
kademelerinde yöneticilik ve
başkanlık yapmıştır. Halen
İskeçe Türk Birliği Başkanı
olan Ozan Ahmetoğlu, Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
mezunudur ve yaklaşık 20
yıldır GÜNDEM gazetesinde
çalışmaktadır. 

2010 – 2019 yılları arasında 8
yılı aşkın bir süre DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı, 2010
– 2016 yıllarında da 6 yıl
boyunca DEB Partisi İskeçe İl
Teşkilatı Sorumlusu olarak
görev yapan, 2014 yılındaki AP
seçimlerinde İskeçe ilindeki
seçim çalışmalarını yöneten ve
halen partimizin Merkez
Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi
olan Ozan Ahmetoğlu, 26
Mayıs AP seçimlerinde DEB
Partisi İskeçe İl Teşkilatı Seçim
Komisyonu Başkanı olarak
görev yapacak ve partimizin
İskeçe bölgesindeki seçim
çalışmalarını koordine

edecektir.”
“Batı Trakya Müslüman Türk

Azınlığı’nın demokratik
taleplerini ve beklentilerini
görmezden gelen, yaşadığımız
sorunları küçümseyen,
halkımızı ve bölgemizi  ülkenin
en yoksul bölgesi olma
durumuna mahkum eden,
bölgemizdeki işsizliğin rekor
düzeyde olmasına göz yuman
anlayışa karşı demokratik
tepkimizi göstermek ve
sesimizi duyurmak 26 Mayıs
seçimlerindeki amacımızdır.”
ifadelerini kullanan Ahmetoğlu
adaylığıyla ilgili şunları
kaydetti: “Başkanlığını
yürüttüğüm İskeçe Türk
Birliği’ne 11 yıldır hakkını iade
etmeyen ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararını
uygulamayan zihniyetin,
azınlık ve insan hakları
alanındaki haksızlıklara son
vermesi için demokratik
yöntemlerden yararlanarak
mücadelemize Avrupa Birliği
ve uluslararası platformda
devam edeceğiz. Azınlığımızı
ve Yunanistan’da yaşayan ve
kendini ‘farklı’ olarak
tanımlayan kitlelerin tehlike ve
tehdit olmadığını, aksine
zenginlik olduğunu göstermek
için güç birliği yapıyoruz.
Yıllarca partinin yöneticiliğini
yapmış biri olarak bu
seçimlerde AP milletvekili aday
listesinde yer almak ve diğer
arkadaşlarla bu mücadeleyi
hep birlikte vermek benim için
onurdur. 36 yıldır hukuk
mücadelesi veren İskeçe Türk
Birliği gibi, varlık mücadelesi
veren toplumumuzun ve son
yıllarda geçim mücadelesi
vermek zorunda bırakılan
milletimizin sesini duyurmak,
demokratik tepkisini dile
getirmek, yaşadığı sorunlara
çareler aramak, toplum olarak
bizlerin de Avrupa’nın bir
parçası olduğumuzu göstermek
temel hedefimizdir.”

Dostluk Eşitlik Barış Partisi 
adaylarını açıklamaya devam ediyor

10. Balkan Çocuk Şenliği kutlamaları
kapsamında, Bulgaristan, Bosna
Hersek, Romanya, Sırbistan, Moldova, Yunanista
n, Kırklareli ve Çanakkale’den çocuklar Edirne’ye
geldi. 

Edirne Valiliği’nde düzenlenen programda,
ülke bayraklarını ve yöresel kıyafetlerini giyen 6
ülke ve 2 şehirden gelen çocuklar, Vali Ekrem
Canalp ile bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin
açıldığı günü çocuklara armağan ettiğini
belirterek, “23 Nisan, yarının karar vericileri
çocuklar arasında dostluk, sevgi ve saygı
duygusunun aşılanmasını sağlayan bir mayadır.

Ülkemizde tüm dünya çocukları buluşurken;
bizler de bu sene 10. Balkan Çocuk Şenliği’nde,
Balkan ülkeleri ve çevre illerden çocuklarımızı
ilimizde ağırlayacağız. Bu bayram vesilesiyle, her
zaman ifade ve iddia ettiğimiz gibi Edirne’nin
Balkanlar’ın barış, ekonomi ve kültür başkenti
olma hedefine çocuklarımızla birlikte emin
adımlarla yürümekteyiz. Bu duygu ve
düşüncelerle; TBMM’nin açılmasına önderlik
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere kurtuluş mücadelesi uğrunda can veren
şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm dünya
çocuklarının ve ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”
dedi. 

Balkan çocukları 
Edirne’de buluştu
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerde zehirlenmeler
B u haftaki konumuzu,

zehirlenmelere ayırdık.
Kısaca zehir ve zehirlenme

dediğimizde ne anlıyoruz?... Neler
zehirdir?... Zehirlenme olgularında
ilk yapılması gerekenler nelerdir?...
Kısaca değinelim:

Tarımsal faaliyetlerin yoğun
olduğu bir dönemdeyiz. Bu
sebepledir ki, tarlalarda bırakılan
herhangi bir ziraii tarım ilacı veya
farelerle yapılan mücadelede
serpilen zehirler köpeğimizin
zehirlenmesine neden olabilir. Kedi
ve köpeklerde zehirlenme olayını
tespit etmek oldukça güçtür.
Hayvanın zehri aldığını görmüş
olmak bir kanıttır. Ya da tahlil
sonucu zehrin tespit edilmesi
gerekir. Neyle zehirlendiğine dair
klinik semptomlar birebir örtüşüyor
ise ancak kesin tanıya gidilebilir.  Bir
de eğer hayvanın yediği yemek
artıklarında bu zehir tespit
edilebilirse zehirlenme teşhisi
konulabilir.

Zehir; Canlı organizmasının
işlevlerini bozarak onda zararlı olan
veya onun ölümüne yol açabilen
herhangi bir maddedir. Zehirlenme
ise; Bir zehirin etkisi ile vücudun
tamamı veya bir kısmında
faaliyetlerin bozulması ve zehirin
vücuttan atılması sonucu bozulan
görevlerin normale dönmesi veya
dönüşümsüz bozukluklar ya da
ölümle sonuçlanan bir olaydır.

Kedi ve köpeklerde zehirlenmeler
bazı hastalıklarla karıştırılır. Örneğin
idrar yollarının tıkanması sonucu
üremi görülmesi yani ürenin kana
karışması, ya da barsak
parazitlerinden kaynaklı bir parazit
toksikasyonu sonucunda da
gerçekleşebilir. Bunlar basitçe
söyleyebileceğimiz ilk akla gelen ve
hemen herkesin bildiği
hastalıklardır.

Ancak bizim zehirlenmekten
kastımız toksik yani zehirli bir
maddenin dışarıdan alınması
sonucu oluşan zehirlenmelerdir.

Hastalar eğer kısa süre içerisinde
bir veteriner kliniğine ulaştırılır
iseler gerekli önlemler alınarak
kurtarılabilir. Zehirlenmelerde
zehrin nerden alındığının ve türünün
bilinmesi hayat kurtarıcıdır.

Hasta sahipleri olarak
dostunuzun zehirlendiğini
düşünüyorsanız panik yapmadan
doktorunuza ulaşmaya çalışın.
Veteriner hekiminiz sizi bu konuda
yönlendirecektir. Eğer hekiminiz size
uzak ise ilk başta hayvanın nefes
almasını kolaylaştırın. Örneğin dilini
yutmuş ise dili dışarı çıkartın.
Kusmuk vb. şeyler soluk borusunu
tıkamış ise temizleyin. Kafa aşağıya
gelecek şekilde ve kalbi üstte
kalacak şekilde yatırın. Ve eğer
tespit edilebilirse zehirlenmeye
neden olan etkeni bulmaya çalışın,
mümkünse ortamdan uzaklaştırın.

Etkin bir antidotu olmadığından
erken müdahale ile zehirin vücuttan
uzaklaştırılması tedavide önemlidir.
Dikumarin zehirlenmelerinde

hayvana K vitamini, konakion gibi
kan kesiciler verilmelidir. Birden
fazla arı sokmalarına karşı
antihistaminikler ve dolaşımı uyaran
ve solunumu kolaylaştıran ilaçların
kullanımı uygundur. Fosfor , striknin
zehirlenmelerinde erken müdahale
önemli olduğundan hayvanı
kusturmak çok önem arzetmektedir.
Birçok zehirin antidotu Atropin’dir.
Uygun durumlarda bu antidot
kullanılabilir.

Tüm bu açıklamalardan
anlaşıldığı üzere her zehirlenme
vakasında aynı şeyleri yapamayız.

Özetlemek gerekirse;
İçerisinde ne olduğunu bildiğiniz

gıdalar sonunda zehirlenme
gerçekleşmişse (bozulmuş gıda, ilaç
vs) zehirli maddenin vücuttan
atılması için hayvan kusturulmalıdır.
En kolay kusturma yöntemi ise bir
bardak ılık su içerisinde 2 yemek
kaşığı tuz eritilerek içirmektir.
Kusturma sonrası aktif karbon
verilmelidir.

Ancak içinde ne olduğunu
bilmediğiniz yakıcı maddeleri almak
suretiyle zehirlenme gerçekleşmiş
ise bol miktarda su ya da süt
içirilmelidir. Yakıcı olan bu maddeler
mideye ulaşıncaya kadar zaten zarar
vermiştir. Kusturma ikinci kez
organların yanmasına sebep olur.

Derisi üzerine yakıcı bir madde
dökülmüşse bölge su ile yıkanmalı
zehir deri üzerinden
uzaklaştırılmalıdır.

Solunum yoluyla zehirlenme
gerçekleşmişse hayvanı bol oksijenli
bir yere almalı ve soluk yolu açık
tutulmalıdır. Hayvanın rahat nefes
alıp vermesini sağlamak için sağ
tarafına yatırılmalı ve başı aşağıya
gelecek şekilde pozisyon
verilmelidir.

Kimyasal bir maddeyle
zehirlenmelerde (böcek ve tarım
ilaçları vs) hayvan hemen
kusturulmalıdır. Atropin
enjeksiyonları yararlı olacaktır. Fare
ilacı ile zehirlenmişse kanamaları
önlemek içi K vitamini yapılmalıdır.
Arı, böcek sokmalarında ise sokulan
yer mümkünse kalp seviyesinden
aşağıda tutulmalı sokulan bölgeye
buz ve amonyak tatbik edilmeli ve
antihistaminikler yapılmalıdır.

Özellikle av sezonlarında can
dostlarımız için, avcılarımızın, bir
ilkyardım çantası hazırlayıp, içinde
enjektör (gerektiğinde ilaç içirmek
için), makas, cımbız veya pens,
turnike, tampon, sargı bezi, pamuk,
flasterDijital bir termometre

Antiseptik bir solüsyon (Betadine
gibi ) 

Antibiyotikli bir merhem
(Terramycin merhem, Fusudin
pomadı gibi) Antihistaminik pomat
veya tablet Amonyak Atropin ve
kusmayı kolaylaştıran apomorfine
FİLTALON iğneleri
bulundurmalarında büyük yarar
vardır.

Can dostlarınızla birlikte hepinize
sağlık dolu günler diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

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

YAKA İKE’den
bilgilendirme toplantısı

GÜMÜLCİNE’deki YAKA İKE
Kiraz İşleme Tesisi yöneticileri,
kiraz sezonunun başlamasına
sayılı günler kala bölgedeki
kiraz üreticilerine yönelik
bilgilendirme toplantısı
düzenledi.

16 Nisan Salı günü YAKA
İKE İşleme Tesisi’nde
düzenlenen toplantıya YAKA
İKE Kiraz İşleme Tesisi Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Sadık
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, eyalet meclis
üyeleri Ahmet İbram ve
Mustafa Katrancı, Yassıköy
Belediye Başkan Yardımcısı
Galip Hüseyin, Yassıköy
belediye başkan adayı Önder
Mümin ve bölgedeki kiraz
üreticileri katıldı.

Toplantıda YAKA İKE Şirketi
ziraat mühendislerinden
Tezcan Kervan ve Cihangir
Korkmaz katılımcılara, kiraz
üretimi sırasında dikkat
edilmesi gereken konular
hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılış
konuşmasını YAKA İKE Kiraz
İşleme Tesisi Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Sadık Ahmet

yaptı. Tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı
konuşmasında Sadık Ahmet,
kiraz üreticilerine verimli bir
sezon geçirmeleri dileğinde
bulundu.

Daha sonra ziraat mühendisi
Tezcan Kervan söz alarak, bu
yıl tesis olarak kiraz
üreticilerini daha hızlı bir
şekilde bilgilendirme adına
“mesaj” sistemine geçtiklerini
belirtti. Bu şekilde kiraz
üreticilerini en kısa sürede
bilgilendirdiklerini söyleyen
Tezcan, üreticilerin buradaki
bilgileri bir an evvel
bahçelerinde uygulamaları
gerektiğinin altını çizdi.
Kervan, üreticilerin kendilerine
mesajla iletilen uygulamayı
geciktirmeleri halinde
bahçelerinde ciddi kayıplar
yaşayabilecekleri uyarısında
bulundu. Bazı kiraz
üreticilerinin kirazın yanında
tütün üretimi de yaptıklarını
anımsatan Kervan, bahse konu
üreticilerin her ilaçlamadan
sonra ilaç makinalarını çok iyi
bir şekilde temizlemeleri
gerektiğini vurguladı.

Ziraat mühendisi Cihangir
Korkmaz, da “Yaka bölgesi,

ihracata yönelik modern kiraz
üretimi ve pazarlama
faaliyetlerinin
değerlendirilmesi” başlığı
altında bir konuşma yaptı.
Korkmaz konuşmasında; YAKA
İKE, üretim ve pazarlama
programının gelişimi, bölge
üreticisi açısından değeri,
YAKA İKE’nin bu konularda
üstlendiği sorumlulukların
bölge ve üreticiler açısından
önemi, YAKA İKE’nin gelecek
sezon beklentileri ile geleceğe
yönelik pazarlama hedefleri
gibi konuları ele aldı. Korkmaz
ayrıca hasat dönemi yapılacak
uygulamalar, sulamanın önemi
ve sulama etkinliğinin kalite ile
olan ilişkisi, hasat edilen malın
arazide saklama ve depoya
nakil koşullarının
değerlendirilmesi ve kaliteli
mal – iyi fiyat ilişkisi
konularında da bilgi verdi.

Son olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, kurulan
tesisin bölgedeki kiraz
üreticileri açısından son derece
önemli olduğunun altını çizdi.
Ömeroğlu, kiraz üreticilerine
bol kazançlı bir sezon
geçirmeleri dileğinde bulundu.

Dr. Mahmut Subaşılar
muayenehanesini açtı 

GÜMÜLCİNELİ göz doktoru Mahmut Subaşılar
muayenehanesini açtı. 

1979’da Gümülcine’de dünyaya gelen Mahmut Subaşılar, 2004
yılında Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Subaşılar, Gümülcine Hastanesi Göz Kliniği’nde başladığı
uzmanlığına Londra’da devam etti. 

Londra’da, Moorfields Eye Hospital bünyesinde iki yıllık katarakt
cerrahisi uzmanlığının ardından, yine Londra’daki Prince Charles
Eye Unit’te retina cerrahisi ve göz arkası hastalıkları üzerine iki
yıllık ikinci uzmanlığını tamamlayan Göz Cerrahı Doktor Mahmut
Subaşılar, Gümülcine’de E. Marinaki Caddesi 1 adresindeki
(Kasaplar Çarşısı karşısı) muayenehanesinde hizmete başladı.

Dr. Mahmut Subaşılar’ın muayenehanesi, Cumartesi dahil hafta
içi her gün 09:00 – 14:30 saatleri arasında, Salı ve Cuma günleri
öğleden sonraları 18:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacak. 
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ÖNCELİKLE şunu söylemek lazım
herhalde. Bilindiği gibi televizyonlar,
akıllı telefon veya laptop gibi satın
aldıktan 2 – 3 yıl sonrasında
değiştirmeyeceğiniz, uzun tüketim ürün
grubunda yer alıyor. Yani bir televizyon
aldıktan sonra 10 yıl - 15 yıl boyunca,
hatta belki daha bile fazla
kullanıyorsunuz. Bu noktada da
televizyon satın alırken yapacağınız
seçim çok önemli.

Zaten bizim kültürümüzde
televizyonun yeri hep ayrıdır;
televizyonu alır, evin başköşesine
yerleştirirsin. Hatta öyle ki, yeni eve
taşınırken de oturma odasında genellikle
ilk olarak televizyonun yeri belirlenir,
diğer eşyalar çevresinde şekillenir. İşte
tam bu nedenle de televizyon seçimi
önemli.

LG 65SK8500PLA'nın hem 55 inç hem
65 inç gibi büyük ekran seçenekleri var.
Böylece her iki modeliyle de oldukça
geniş görüntü sağlanıyor. LG, geniş
görüntüsünün yanında fiziksel olarak da
güzel görünen bir model hazırlamış.
Ekran şık bir stant üzerinde
konumlanıyor, ince panel çerçevesiyle
de görüntüyü ön plana çıkartıyor.

4K çözünürlüğünde görüntü üreten
LG 65SK8500PLA, Nano Cell ekran
teknolojisini kullanıyor. Nano Cell ile
ekranda her rengi optimize eden
nanoparçacıklar kullanılıyor ve bu
sayede halihazırda güzel renkler
görüntülendiği gibi, ekrana farklı
açılardan bakıldığında da renk dağılımı
söz konusu olmuyor. Yani, ekrana farklı
açılardan baktığınızda da orijinal
renkleri görmeye devam ediyorsunuz.
Kaldı ki, özellikle ev ahalisi biraz
kalabalıksa, televizyonu her zaman
direkt karşıdan izlemek pek mümkün
olmuyor. Bu noktada ekrana çapraz

noktalardan bakmak zorunda kalıyoruz
ki, bu da geleneksel televizyonlarda renk
bozulmalarına sebep oluyor. Fakat
dediğimiz gibi LG, Nano Cell ekran
teknolojisi ile bu bozulmaların önüne
geçmeyi başarmış; yan açılarda bile renk
bozulması olmadan gerçek ve net
renkleri izleyicilere sağlıyor.

Elbette televizyonda kullanılan tek
ekran teknolojisi bu değil. Bunların
yanında Tam Yerel Karartma özelliği de
bulunuyor. Bununla, ışığı televizyonun
kenarlarına gönderen Edge LED
TV'lerden farklı olarak LED arka
ışıklarını ekranın tümünün arkasına
gönderen LG, böylece gölge detaylarını
kaybetmeden yüksek kontrastta, derin
siyahları kaliteli şekilde
görüntüleyebiliyor. Tabii ki HDR
formatları da bu televizyonda
destekleniyor; HDR 10 ve Dolby Vision
ile beraber 4K HDR görüntüleri
izleyebiliyorsunuz. Öte yandan yalnızca
gündelik televizyon izleyicileri veya
evinde kaliteli sinema yapımları
izlemekten hoşlananlar değil, oyun
severler de 4K HDR'ın keyfini
çıkartabilirler. Bu arada sinemadan
bahsetmişken, LG 65SK8500PLA'nın
Netflix tarafından önerilen televizyon
modellerinden biri olduğunu da
söyleyelim.

Görüntü tamam, peki televizyonun
ses kalitesi ne alemde diye sorarsanız, o
noktada da Dolby Atmos devreye giriyor.
Televizyonda 40 watt'lık 2.2 hoparlör
sistemi kurulu durumda ve bu sistem
Dolby atmos ile destekli. Dolby Atmos ile
360 derecelik ses performansı
sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede de ek bir
ses sistemi satın almanıza gerek
kalmıyor.

Akıllı televizyon sahipleri bilirler, pek
çok modelde arabirim hızının yavaşlığı

nedeniyle bir süre sonra akıllı özellikler
kullanılmaz hale gelir, zira kullanmak
istediğinizde arabirim o kadar ağırdır ki,
kelimenin tam anlamıyla pişman
olursunuz, bir süre sonra YouTube'a
dahi girmek istemezsiniz. LG
65SK8500PLA da elbette akıllı bir
televizyon. Fakat geleneksel
modellerden elbette çok farklı.

LG'nin webOS işletim sistemini
kullanıyor ve böylece fazlasıyla akıcı bir
kullanım sağlıyor. Hatta bırakın
YouTube'a girmeyi, yapay zeka özelliği
sayesinde onu konuşarak kontrol
edebiliyorsunuz. Bunun temelinde ise,
LG'nin "akıllı beyin" adını verdiği
Alpha7 işlemcisi yer alıyor.

Alpha7 işlemci, gürültü azaltma ve
derinlik arttırıcı özellikleri ile görsel
kalite seviyesini arttırdığı ve geniş bir
renk spektrumu sağladığı gibi, yapay
zekada da destek veriyor.

LG 65SK8500PLA, doğal dil işleme

özelliğine sahip bir model. Yani kısacası,
televizyonunuz istediğiniz takdirde sizi
dinliyor, sorduklarınıza cevap veriyor ve
istediklerinizi yerine getiriyor. Böylece
mesela televizyonu belli bir süre sonra
otomatik kapatmak için uzaktan
kumanda ile ayar yapmıyor, bunu ona
sesli olarak söyleyebiliyorsunuz. Benzer
şekilde oyun konsolunu açabiliyor,
aradığınız bir içeriği kolayca bulabiliyor
veya en basitinden hava durumunu
sorabiliyorsunuz.

Evet, LG 65SK8500PLA, güzel bir
model olmuş. Gerek sunduğu görsel
kalitesi, gerek görselliği takip eden ses
performansıyla iyi bir seyir keyfi
vadeden televizyon, işletim sistemi ve
yazılım desteği ile de tamamlanmış. Bu
noktada şu sıralar iyi bir televizyon
arayan ve uzun yıllar boyu
memnuniyetle kullanmak isteyenler
LG'nin Signature 65SK8500PLA TV
modelini değerlendirebilirler.

LG 65SK8500PLA televizyonu inceleyelim
7
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SOLDANSAĞA
1)Büyük yolcu taşıtı – Çağrı 2) (Ünlem) Yazıklar olsun –
Yurt özlemi, yurtsama 3) Kalın, kaba baston – (halk dili)
Sinema sanatçısı – Aktinyum’nu simgesi 4) Boy, endam
– Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah 5) İşsiz, boş gezen, avare – Emme 6) Tavır,
davranış – Geçimsizlik 7) Doların yüzde biri –
Lorentiyum’un simgesi – İlkel su taşıtı 8) Küçük tepe –
Desigram’ın kısaltması 9) Beyaz – Demir’in simgesi –
Sarhoş bağırması 10) (zooloji) Büyük fare – (hukuk)
Temize çıkarma 11) Çene altı – İlaç 12) Telsi doku –
Öğütleme, yol gösterme 13) (kısaca) Avrupa Birliği –
Öğrenme isteği – Bir suçu bağışlama 14) Şans, baht –
Çok acıklı olay.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Büyük, süslü çadır – Gizler, sırlar – Makam, mevki 2)
İzin, ruhsat – Bir yerleşim merkezi 3) Bir tür ak asbest –
İçi çukur kap 4) Yabani hayvan barınağı – Oyunda kağıt
atma sırası – Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu
ateşli silah – Bir nota 5) Kavun, karpuz tarlası – Koyun,
kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses – Bunama, ihtiyarlık
yüzünden alık duruma gelme 6) Bir şeyin tepe kısmı –
Sönmemiş kireç – Gelir getiren mülk 7) Takım oyun-
larının oynandığı yer – Osmanlıların Avrupalılara, özel-
likle Fransızlara verdikleri ad – Acıma anlatan bir sözcük
8) Hoş koku – Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti
arabası 9) Klor’un simgesi – Bir tür dans – Değerli bir
bitki 10) Bir ticari kuruluşu tanıtan iş kolu – Erkek kişi –
Köpek, inek yiyeceği 11) Dileyiş, dileme, istek – Su
yosunu – Özel bir günün öncesi.

B U L M A C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Kesinti,
Ala 2) El, Tombalak 3)
Kekik, İl, Tü 4) Ebe,
Tasarı 5) Çapraz, Şale
6) Şef, Irıp 7) Kin, Alem,
Pr 8) Kayış, Ala 9) Np,
Rn, Makak 10) Taam,
Beton 11) Sauna, Ir 12)
Fa, Taraftar 13) Ata,
Roze, Rb 14) Kavrak,
Tıpa.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kekeç, Kent, Fak 2)
Elebaşı, Pasata 3)
Kepenk, AA, Av 4) İti,
Rf, Armut 5) Nokta,
Ayn, Nara 6) Tm, Azılı,
Barok 7) İbis, Reşme,
Az 8) Alaşım, Atıfet 9)
Al, Rap, Akort 10) Hatıl,
Plan, Arp 11) Akü,
Evrak, Urba.
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İskeçe Türk Birliği’nin 
yıllık kongresi gerçekleşti

İSKEÇE Türk Birliği’nin 92.
yıl kongresi, 14 Nisan Pazar
günü İskeçe Türk Birliği
lokalinde yapıldı.

Kongrede divan başkanlığına
Mehmet Hacıhalil, yazmanlık
görevlerine ise Binnur
Osmanoğlu ve Nagihan Zümre
seçildi.

Kongrede İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu ve
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman
selamlama konuşması yaptılar.

İskeçe Türk Birliği faaliyet
raporunu İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, denetim kurulu
raporunu da Başkan Ramadan
Galip okudu. Ardından eski
yönetim kurulu kongreye
katılan üyeler tarafından ibra
edildi. 

Kongrede son olarak yeni

yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin belirlenmesi için
seçimler yapıldı. Toplam 416
üyenin oy kulladığı kongrede
415 oy geçerli 1 oy geçersiz
sayıldı.

Oylama sonucunda adayların
aldığı oylar şöyle:

YÖNETİM KURULU 
Ali Salihoğlu (182 oy)
Ekrem Baltacı (82 oy)
Elçin Hacıibram (184 oy)
Gülsüm Zeybek (178 oy)
İsmet Tüccar (265 oy)
Muhammed Kabza (187)
Ozan Ahmetoğlu (308 oy)
Sevil Şerifoğlu (188 oy)

DENETİM KURULU
Hüsniye Arabacıoğlu (249 oy)
Murat Sebahattinoğlu (193)
Zeynur Bargan (207)

Aynı gün yapılan görev
dağılımında ise İskeçe Türk
Birliği’nin yeni yönetim ve
denetim kurulu şu şekilde
oluştu:

YÖNETİM KURULU
Ozan Ahmetoğlu – Başkan
İsmet Tüccar – Asbaşkan
Elçin Hacıibram –
Genel Sekreter
Gülsüm Zeybek – Kasadar
Sevil Şerifoğlu – Üye
Muhammed Kabza – Üye
Ali Salihoğlu – Üye
Ekrem Baltacı – Yedek Üye

DENETİM KURULU
Zeynur Bargan – Başkan
Hüsniye Arabacıoğlu – Üye
Murat Sebahattin oğlu - Üye

2018’de göçmen ve mülteciler aleyhine
meydana gelen ırkçı saldırılarda artış olduğu
bildirildi. 

Konuyla ilgili rapor “Irkçı Saldırıları Kayıt Ağı”
tarafından açıklandı. İnsan hakları alanında
faaliyet gösteren 46 farklı kurum ve grubun
oluşturduğu “Irkçı Saldırıları Kayıt Ağı”, geçen yıl
içinde Yunanistan genelinde göçmen ve
mültecilere yönelik ırkçı saldırılar ve şiddet
olaylarıyla ilgili yıllık raporunu kamuoyuyla
paylaştı.  

Buna göre, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri
arasında kayıtlara geçen ve tespit edilen 117 ırkçı

saldırının rapor edildiği bildirildi. Bu saldırılarda
130 kişi de yaralandı. Bu olaylardan 74’ünde
göçmen veya mültecilerin farklı etnik köken veya
farklı dini inanca sahip olmaları nedeniyle
saldırıya uğradığı ifade edildi. 

Bunun yanı sıra göçmen ve mültecilere yardım
eden çok sayıda insan hakları savunucusu da
saldırıya uğradı. Bir yıl içinde kutsal mekanlara
ve mezarlıklara yapılan dokuz saldırı kayıt altına
alınırken, 27 saldırıda kişiler cinsel tercihlerinden
dolayı hedef oldu. 

Son olarak, bir yıl içinde 63 ırkçı saldırının ise
gruplar tarafından yapıldığı raporda yer aldı.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği Kadınlar Kolu’nun
düzenlediği Çocuk Şenliği 12
Nisan Cuma günü gerçekleşti.  

Etkinlik Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet’in açılış konuşmasıyla
başladı. Necat Ahmet,
çocuklarda kötü alışkanlık
edinme yaşının 12 – 13’e kadar
indiğine dikkat çekerek, bu tür
etkinliklerle amaçlarının
çoçukları kötü
alışkanlıklardan korumak
olduğunu söyledi. 

Gümülcine Türk Gençler
Birliği Kadınlar Kolu Başkanı
Aslı Ali, GTGB olarak
başlattıkları Çocuk Şenliği’nin
önemine değindi ve çocuklar
mutlu olduğunda ailelerin ve
toplumun da mutlu olduğunu
belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu, böyle bir etkinlikte
bulunmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti ve “GTGB
Kadınlar Kolu’na çok teşekkür
etmek istiyorum. Umarım bu

güzel etkinlik bir gelenek
haline gelir ve her yıl aynı
coşkuyla kutlanır.” dedi.

Türkiye - Keşan Sanayi
Odası kadın girişimcilerinden
Emine Günay yaptığı
konuşmada,  “Burada böyle
bir birliğin bizleri bu şekilde
ağırlamasından inanılmaz bir
gurur duydum. Keşan’a
döndüğümde bu gururu
herkese anlatacağım. Sizler de
kendinizle ne kadar gurur
duysanız azdır. Çocuklar bizim
en kıymetlimiz. Bu tür
etkinlikleri bütün
çocuklarımıza yapmalıyız.
Özgüvenli ve iyi yetişen bir
çocuk, iyi eğitim alan bir
çocuk; gelişen bir aile, toplum
ve iyi bir gelecek demektir. ”
dedi.  

Etkinliğe çok sayıda çocuk
ile anne babaları katıldı.

Etkinlikte, çocuklar çeşitli
oyun ve skeçleri sahneledi.
Ayrıca GTGB halk oyunları
grubu bir gösteri sundu.
Program resim sergisinin
açılıyla son buldu.

GTGB’de çocuklar
doyasıya eğlendi

Yunanistan’daki ırkçı saldırılar arttı
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Yarım asırdır devam eden 
azınlık sorunu VAKIFLAR

GÜMÜLCİNE’deki tayinli vakıf idare
heyetinin görev süresinin uzatılması,
yarım asırdır devam eden en önemli
azınlık sorunlarından birini yeniden
gündeme getirdi. 

Azınlığın, vakıf mallarının seçimle
işbaşına gelecek bir heyet tarafından
yönetilmesi için gerekli yasal
düzenlemenin hayata geçirilmesi
beklentisi bir kez daha suya düştü.
Makedonya – Trakya İdari Genel
Sekreterliği Koordinatörü İoannis
Savvas’ın imzasıyla yayınlanan karar,
sorunun çözümüne ilişkin umutları bir
kez daha boşa çıkardı. 

1967 yılında Yunanistan’da yönetime
el koyan Albaylar Cuntası, seçimle
işbaşına gelen Batı Trakya’daki Vakıf
İdare Heyetleri’ni görevden
uzaklaştırmış ve Cunta yönetimi
tarafından belirlenen kişileri tayin
etmişti. Cunta döneminde başlayan bu
uygulama aradan geçen 52 yıldan bu
yana değişmedi. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın tüm beklentilerine rağmen
Yunanistan, azınlık vakıf mallarının
yönetimine kendi belirlediği kişileri
atamaya devam ediyor. 

Yarım yüzyılı aşan bir süredir devam
eden vakıflar sorunu hakkında İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet’le
konuştuk. 

HÜSEYİN ZEYBEK
Vakıflara yapılan atamayı

değerlendiren ve konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’in sorularını yanıtlayan İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın vakıflar
konusunda seçimin dışında bir formülü
kabul etmesinin mümkün olmadığını
söyledi. Zeybek, “Sizin de söylediğiniz
gibi Gümülcine’deki vakıf idare
heyetinin görev süresi uzatıldı. Görev
süreleri dolmuştu. Azınlık ancak seçimle
işbaşına gelen vakıf yönetimini kabul
edecektir. Azınlığın yıllarca dile getirdiği
talep zaten budur.” diye konuştu. 

“BAKAN VAKIFLARDA SEÇİM
YAPILACAĞINI SÖYLEDİ”
Eğitim Bakanlığı’nın görüşünün

vakıflarda seçim yapılması yönünde
olduğunu vurgulayan Milletvekili
Zeybek, “Sayın bakanın da görüşü bu
yönde. Şu anda bir yıllık bir uzatma
verildi vakıf yönetimlerine. Görüş,
vakıflarda bir yıl sonra seçim yapma
yönünde. Bunu eğitim bakanımız sayın
Gavroglu verdiği bir demeçte de dile
getirdi. O yüzden de vakıf yönetimleri bir
yıllığına uzatıldı.” dedi. 

“AZINLIK SORUNLARI ARASINDA EN
KOLAY ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK
SORUN VAKIFLAR SORUNU”
Vakıf sorununun kangrenleşmiş azınlık
sorunlarından en kolay çözüme
kavuşacak sorun olduğunu ifade eden
Hüseyin Zeybek, “Bu sorunun mutlaka
çözüme kavuşması gerekiyor.
Biliyorsunuz ki 2008 yılında, sayın Dora
Bakoyanni dışişleri bakanıyken çıkan bir
vakıf yasası var. Seçimin de
öngörüldüğü bir yasaydı.  Batı Trakya
Türk Azınlığı bu yasadaki iki maddeye
karşı çıkmıştı. Bu maddelerin
değişmesini ve yasanın kabul edilebilir
bir hale gelmesi gerekirdi.” görüşlerine
yer verdi. 

Bakanın ağzından seçim sözünün
çıktığını dile getiren Zeybek, “Bir yıl
sonra vakıflarda seçimlerin yapılacağı
söylendi. Tabii ki bizim atamayla göreve
getirilen bir vakıf yönetimini kabul
etmemiz mümkün değil. Azınlık,
demokratik yöntemlerle vakıflarda
seçimlerin yapılmasını istiyor. Bu şekilde
vakıfları yönetmek istiyoruz. Ve bu
görüşümüzden taviz vermiyoruz.” dedi.  

GÜNDEM’in, “Dört yılını tamamlayan
SİRİZA iktidarında önümüzdeki
dönemde vakıflarda seçim yapacağına
ilişkin gerekli iradenin olduğuna
inanıyor musunuz?” sorusunu
yanıtlayan milletvekili Zeybek şunları
kaydetti: 

“1967 yılına kadar vakıf idare
heyetleri seçimle işbaşına gelmiş. Çok
eskilerde kalmış olabilir, fakat vakıflar
için seçimler yapılmış. Yani bunun
örneği var. Dolayısıyla azınlığın bu
mantıklı talebine olumlu cevap
verilmeli. Zaten bakanın kendi ağzından
söylediği bir şey var. Kendisi seçimden

bahsetti. Normalde idare heyetlerinin
görev süreleri iki yıl uzatılırken bu kez
bir yıl uzatıldı. Bu iradenin olduğuna
inanıyorum. Tabii ki azınlığın vakıflar
konusunda bazı hassasiyetleri ve
talepleri var. Bunların yerine
getirileceğine inanıyorum ve inanmak
istiyorum.”

İLHAN AHMET
Rodop ili KİNAL Partisi Milletvekili

İlhan Ahmet, vakıf idareleri için
seçimlerin ilan edilmesini istedi.
“Azınlığın daha fazla zaman kaybetme
lüksü kalmamıştır” diyen İlhan Ahmet,
yapılacak yasal düzenlemeyle azınlık
vakıfları üzerindeki borçların silinmesi,
ipoteklerin kaldırılması ve vakıf idare
heyeti seçimlerinin ilan edilmesi
gerektiğini vurguladı. 

“2008 YILINDAKİ YASA AZINLIĞIN
İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA
DEĞİŞTİRİLMELİDİR”
Atanmış Gümülcine Vakıf İdare
Heyeti’nin görev süresinin bir yıl
uzatıldığını kaydeden Milletvekili İlhan
Ahmet, “Atamayı kabul etmemiz
mümkün değil. Yine bir atamanın
yapıldığını görüyoruz. Daha sonra atama

kararıyla görevlendirilen heyetin görev
süresinin uzatıldığına şahit oluyoruz.
Keşke seçim ilanı kararını okumuş
olabilseydik.” dedi. 

2008 yılında mecliste kabul edilen
vakıflarla ilgili yasayı Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın kabul etmediğini ifade eden
Ahmet şunları kaydetti: “Yasanın bazı
maddelerine azınlığımız karşı çıkmıştır.
Azınlık kurumları hazırlanan o yasanın
maddelerinin değiştirilmesini talep etti.
Değişikliklerin yapılmaması halinde de
yasanın kabul edilmesinin mümkün
olmadığını açıkça ifade etti. Dolayısıyla
2008’deki vakıflar yasası değiştirilerek,
azınlığın istek ve talepleri
doğrultusunda değiştirilerek seçim ilan
edilmelidir. Benim önerim ve görüşüm
budur. Eğer bu maddeler azınlığın
istediği doğrultuda değiştirilmezse
atılacak bir adımın da anlamı yok.” 

“BORÇLAR SİLİNMELİ, 
İPOTEKLER KALDIRILMALI VE
SEÇİMLER İLAN EDİLMELİDİR”
Batı Trakya’daki vakıfların üzerinde
ciddi miktarda borç ve ipoteklerin
olduğunu anlatan Milletvekili İlhan
Ahmet şöyle devam etti: “Biz yıllardır bu
vakıflar sorununun çözüme kavuşmasını
bekliyoruz. Ne yazık ki son yıllarda
azınlığımızın da kabul edeceği yönde bir
adım atılmadı. Görüşümüz ve önerimiz
şu; vakıflar üzerindeki borçlar silinmeli,
ipotekler de kaldırılmalı. Ve tabii ki en
önemlisi vakıf idare heyetleri için seçim
ilan edilmeli. Tüm bunları kapsayan bir
yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette ki
vakıfların vergiden muaf tutulmasının
gerektiğini de hatırlatmak gerekir. Ümit
ediyoruz ki; mevcut hükümetin görev
süresi tamamlanmadan bu konuda bir
adım atılır. Ancak tekrar ediyorum;
azınlığın kabul edeceği bir yasa olmalı.
Gerekli değişiklikler yapılmalı ve seçim
ilan edilmeli. Yoksa aynı yasayla
atılacak bir adım sonuç
getirmeyecektir.”

Azınlık vakıfları konusunda bir
çalışması olduğunu anlatan İlhan
Ahmet, önümüzdeki dönemde bu
konuyu meclise taşımak için
hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. 
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Cemil Kabza listesinin ve projelerinin
tanıtımını gerçekleştirdi

YASSIKÖY Belediyesi
tarafından düzenlenen 19.
Kiraz Festivali, 2- 4 Mayıs
tarihleri arasında yapılacak.

Bulatköy’de
düzenlenecek festivalde her
yıl olduğu gibi yerel
grupların yanı sıra
Türkiye’den ünlü ses
sanatçıları da sahne alacak.

3 Mayıs Cuma akşamı
saat 21:00’da ilk olarak
sanatçı Beste Yoltay sahne
alacak. Festival, 22:30’da
Ümit Sayın’ın konseriyle
devam edecek. 

4 Mayıs Cumartesi
akşamı da saat 21:00’da
sahneye sanatçı Nuray
Selim çıkacak; kapanışı ise
sanatçı Lara yapacak.

İSKEÇE’nin tek Türk azınlık belediyesi
olan Mustafçova Belediyesi’nin mevcut
Belediye Başkanı Cemil Kabza, listesinde
bulunan adaylarını ve projelerini tanıttığı
bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik 12 Nisan Cuma akşamı
İskeçe’deki Elisso Otel’de gerçekleşti.
“Halk Hareketi” listesi ile yeniden
belediye başkanlığına aday olan Cemil
Kabza, listesinde yer alan adayları tanıttı,
belediye başkanı olarak bugüne kadar
gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları
anlattı.

Kabza, yeniden seçilmesi durumunda
hayata geçirilecek projeleri de
katılımcılara sundu. “Gönül dostları ile
birlikte yola devam ediyoruz” sloganı ile
listesinin seçimlere gireceğini söyleyen
Cemil Kabza, “Halk Hareketi” olarak
kuruldukları ilk günde olduğu gibi
bugün de samimiyet ve hiç bir karşılık
beklemeden halka hizmet etmek için bir
araya gelmiş insanlardan oluşan bir liste
ile yola devam edeceklerini söyledi. 

Mevcut yönetim olarak seçildikleri
2014 yılından bu yana zor şartlar altında
bir çok projeye imza attıklarını
vurgulayan Kabza, Yunanistan’ın
yaşadığı derin ekonomik krizin
belediyeleri de ciddi oranda etkilediğini
söyledi. Belediye yönetimini
devraldıklarında belediyeye karşı açılmış
bir çok dava ile karşı karşıya kaldıklarını
belirten Cemil Kabza, yaptıkları
çalışmalarla bu davaların büyük kısmını
sonuçlandırdıkları aktardı. 

“Ekonomik sıkıntıların dorukta olduğu
2014’te zor bir dönemde belediyeyi
devraldık ki, bugün de hala bu sorundan
tamamen kurtulduğumuzu söylemek
maalesef mümkün değildir. Eylül 2014’te
bismillah dediğimiz dönemde önceki
yönetim tarafından hazırlanan bir bütçe
ve teknik programı uygulamak zorunda
kaldık. Aynı dönemde devlet tarafından
sağlanan finansmanın kesintileri de hız
aldı.” diyen Cemil Kabza, tüm bu
zorluklara rağmen yaptıkları çalışmalar
ile Mustafçova Belediye bütçesinin 2019

yılı dahil olmak üzere hiç bir zaman açık
vermediğini, aksine her yılın bütçe
fazlasıyla kapandığını söyledi.  

Görevde oldukları 4,5 yıl içinde toplam
maliyeti yaklaşık 5 milyon 120 bini bulan
bir çok proje hazırladıklarını ve
uyguladıklarını söyleyen Kabza, daha
sonra bu projeleri ve maliyetlerini
ayrıntılarıyla katılımcılara anlattı.

Halk Hareketi olarak tek amaçlarının
köylerde kalan insanların yaşam
kalitesini arttırmak olduğunu ve bu
yöndeki çalışmalarının aralıksız bir
şekilde devam ettiğini söyleyen Cemil
Kabza, bu çabalarının mutlaka sonuç
vereceğine inandığını belirtti. “Bu güne
kadar yaptıklarımız, planladıklarımız ve
hazırladıklarımız ortada. Geleceğe
yönelik plan ve projelerimiz de hazır.

Yeni dönem için yaklaşık 20 milyon
euroluk proje hazırlığımız mevcut. 

Biz, geleceğe hazırız. Halk Hareketi
ekibi olarak bizler, daima milletimizin
yararına olacak, doğru ve dürüst hizmet
anlayışımızla hareket ettik, böyle de
devam etmeye kararlıyız. Bizim bilmeden
konuşanlara, çamur ve iftira atanlara

verilecek en güzel cevabımız,
icraatlarımız, geleceğe yönelik plan ve
projelerimizdir.” diyen Cemil Kabza,
seçim yarışında rakipleri ile mertçe,
arkadaşça, dostça yarışacaklarını
söyledi. Kabza, “Unutmayalım ki biz
aynı ümmetin evlatları, aynı milletin
torunlarıyız. Biz aynı belediyenin

insanlarıyız. Biz arkadaşız, dostuz ve
kardeşiz.” ifadelerini kullandı.

Cemil Kabza’nın konuşmasının
ardından “Halk Hareketi” listesinde yer
alan tüm adaylar tek tek sahneye
çağrıldı ve tanıtıldı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile
sona erdi.

Kiraz Festivali Mayıs’ta



GÜN DEM haber 1112 Nisan 2019 GÜN DEM siyasi reklam 1126 Nisan 2019

‘İLERİ’  LİSTESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
Adaylığını resmi olarak bugün açıkladığımız tüm arkadaşlara

başarılar diliyor, listemizin önderliğine şahsımı layık
gördükleri için bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek

istiyorum. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun...

Av. Önder Mümin 
İLERİ Listesi Başkanı 
Yassıköy Belediye Başkan Adayı

MERAL İSMAİL
Uzman PsikologSelanik Aristo Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi,
Psikoloji bölümümezunu.İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Aile Danışmanlığıve Eğitimi Yüksek Lisansı sahibi. BTAYTD GAT
Genel Sekreteri (2008-2010) 1986 doğumlu, Yassıköy ikametli.

AYŞE DEMİR
Peloponnisos Üniversitesi, Sosyal ve Siyasi Bilimler Fakültesi, 

Eğitim veSosyal Politikalar Bölümü Öğrencisi.
1997 doğumlu, Yalımlı ikametli.

TANER MEHMET
Özel Sektör Çalışanı.Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi. Trakya Dimokritos
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü mezunu.1987 doğumlu, Narlıköy ikametli.

NURAY BİNBAŞI
Sosyal Bilimler Uzmanı. Trakya Dimokritos Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Fakültesi, Sosyal Yönetim Bölümü mezunu.
1981 doğumlu, Yassıköy ikametli.

ELİF KALENCİ
Muhasebeci – Sigortacı. Selanik Makedonias Üniversitesi, Ekonomi

Fakültesi, Muhasebe ve Borsa Bölümü mezunu. 1992 doğumlu. 
Yassıköy ikametli. Evli, 1 çocuk annesi.

GÖKSEL İSMAİL
Çiftçi.

1977 doğumlu, Çepelli ikametli. Evli, 1 çocuk babası.

ESEN ŞAKİR
Kuaför.İskeçe Özel BEAUTY SCHOOL Kuaförlük Yüksek Enstitüsü Mezunu.

1992 doğumlu, Arabacıköy ikametli.

ÜZEYİR MÜMİN
Çiftçi.

1972 doğumlu, Yassıköy ikametli. Evli, 2 çocuk babası.
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Για ποια Ευρώπη ψηφίζουμε 
στις 26 Μαΐου;

O πρωθυπουργός της Ουγγαρίας
Βίκτορ Ορμπάν είχε υποσχεθεί
ότι δεν θα κάνει πλέον

δυσφημιστικές εκστρατείες κατά της ΕΕ.
Αλλά τώρα κατηγορεί τη «γραφειοκρατία
των Βρυξελλών» ότι σχεδιάζει να
εξισλαμίσει την Ευρώπη, γράφει το
γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Mέχρι τώρα ακούγαμε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει δήθεν
διακρίσεις σε βάρος των χριστιανών και
επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης,
μόνο από ακροδεξιούς τρομοκράτες
όπως ο Μπράντον Τάραντ και ο Άντερς
Μπρέιβικ, γράφει το γερμανικό
περιοδικό. «Αλλά τώρα ο επικεφαλής της
κυβέρνησης ενός κράτους μέλους της ΕΕ
κατηγορεί την Επιτροπή των Βρυξελλών
ότι εφαρμόζει ένα τέτοιο σενάριο: είναι ο
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ
Ορμπάν, αν και είχε υποσχεθεί πρόσφατα
να μην κάνει πλέον εκστρατείες εναντίον
της ΕΕ. Αλλά η τελευταία του επίθεση
εναντίον της ΕΕ ήταν το προοίμιο της
εκστρατείας του για τις ευρωπαϊκές
εκλογές» γράφει το Der Spiegel. 

Απευθυνόμενος στα μέλη του
κόμματός του ο Ορμπάν είπε ότι οι
ευρωεκλογές δεν είναι τίποτα λιγότερο
από την επιβίωση ή την κατάρρευση του

χριστιανικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο
Ορμπάν κατηγόρησε μάλιστα το Ισλάμ ως
αιτία της «κρίσης του ευρωπαϊκού
πολιτισμού».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός
παρουσίασε ένα Σχέδιο επτά σημείων
«Ενάντια στην πτώση της Δύσης» όπως
είπε, εγκαινιάζοντας την προεκλογική του
εκστρατεία

Ο  Ορμπάν ζήτησε από την ΕΕ, μεταξύ
άλλων, την «επιστροφή του δικαιώματος
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών»
στα επιμέρους εθνικά κράτη, την
κατάργηση των ειδικών προπληρωμένων
καρτών στους μετανάστες για την
επιβίωσή τους και να μπει τέλος στις
«διακρίσεις» κατά των χριστιανών στην
Ευρώπη.

Όπως γράφει το Spiegel τα αιτήματα
του Ορμπάν είτε είναι ψευδή είτε
διαστρεβλώνουν την αλήθεια:  «Σχεδόν
όλες οι αρμοδιότητες στον τομέα της
προστασίας των συνόρων, της
μετανάστευσης και της πολιτικής για τους
πρόσφυγες βρίσκονται στα χέρια των
κρατών - μελών καθώς η ΕΕ δεν διαθέτει
κοινή πολιτική για τους πρόσφυγες» .

Ο ισχυρισμός του Ορμπάν ότι δίνονται
πολλές εκατοντάδες ευρώ σε «ανώνυμους
μετανάστες με προπληρωμένες

τραπεζικές κάρτες» είναι κάτι που
προβάλλει ψευδώς για μήνες η άκρα
δεξιά στο Διαδίκτυο.

«Στην πραγματικότητα πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που υλοποιείται εξ
ολοκλήρου στην Ελλάδα για περίπου
50.000 πρόσφυγες μέχρι στιγμής, οι
οποίοι λαμβάνουν τη μηνιαία
οικονομική τους ενίσχυση σε ειδική
τραπεζική κάρτα που συνδέεται με
υποχρεωτική δήλωση. Αυτή δεν είναι
ανώνυμη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εκτός Ελλάδας, τα ποσά που δίνονται
είναι 150 ευρώ ανά άτομο το μήνα και
έως 550 ευρώ για οικογένειες με
παιδιά» γράφει το Spiegel. 

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συνεχίζουν να αποτελούν
ένα μεγάλο στοίχημα καθώς σύμφωνα
με μια νέα έκθεση, υπάρχουν σχεδόν
100 εκατομμύρια αναποφάσιστοι
ψηφοφόροι στο σύνολο των χωρών
μελών, γράφει η Ευρωπαική ιστοσελίδα
Politico. επικαλούμενη έκθεση του
«Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών
Σχέσεων».

Η έκθεση με τίτλο, «Τι θέλουν
πραγματικά οι Ευρωπαίοι: αποδόμηση
πέντε μύθων» - δημοσιοποιήθηκε αυτή
την εβδομάδα και περιλαμβάνει
στοιχεία από 14 χώρες που θα
συμμετέχουν στις εκλογές του Μαΐου. Η
έκθεση δείχνει ότι το ευρωπαϊκό
εκλογικό σώμα βρίσκεται σε μια
«κατάσταση έντονης αστάθειας, με
αναποφάσιστους ψηφοφόρους που
κινούνται ρευστά μεταξύ κομμάτων της
Δεξιάς και της Αριστεράς».

Συγκεκριμένα, το 43% των
ερωτηθέντων απάντησαν μετά
βεβαιότητας ότι θα ψηφίσουν και 57%
ότι δεν είναι σίγουροι. «Ένα ποσοστό
70% είναι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι
που δεν είναι ταγμένοι σε κανένα
κόμμα», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων», οι
πέντε μύθοι που καταρρίπτονται σε
αυτές τις εκλογές είναι:  1)  Ότι η
ευρωπαϊκή πολιτική έχει μετατοπιστεί
από κόμματα σε φυλές. Αντίθετα, η
έκθεση αναφέρει ότι η αλήθεια είναι ότι
το εκλογικό σώμα είναι «ρευστό» και
υπάρχουν «σχεδόν 97 εκατομμύρια
ψηφοφόροι που είναι ακόμα
αναποφάσιστοι».

2) Οι εκλογές θα είναι μια
σύγκρουση μεταξύ εκείνων που
πιστεύουν στην Ευρώπη και εκείνων
που πιστεύουν στο έθνος κράτος.
Αντίθετα, η δεξαμενή σκέψης αναφέρει
ότι στην πραγματικότητα οι ψηφοφόροι
«ανταποκρίνονται σε εκείνους που
κρίνουν ως αξιόπιστους για αλλαγές
στους τομείς που τους ενδιαφέρουν».

3) Το μεταναστευτικό θα είναι το
κεντρικό ζήτημα στις εκλογές.
Αντίθετα, η έκθεση λέει ότι εσωτερικά
ζητήματα, «όπως ισλαμικός
εξτρεμισμός, διαφθορά, υγεία καθώς
και οικονομία και επίπεδο διαβίωσης
αποτελούν επίσης σημαντικά θέματα.

4) Υφίσταται ένας διχασμός μεταξύ
Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η
έκθεση αναφέρει όμως ότι υπάρχει
μάλλον ένα περιφερειακό
συνονθύλευμα ανησυχιών και
συμφερόντων παρά ένας διχασμός
μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

5) Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι
αποκλειστικά εθνικές. Αντίθετα, η
έκθεση αναφέρει ότι αυτές «ενδέχεται
να είναι οι πρώτες πραγματικά
διακρατικές ευρωπαϊκές εκλογές».

Μέσα σε αυτό το σύνθετο
περιβάλλον καλούμαστε να
αποφασίσουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές
της 26ης Μαΐου, χωρίς κανείς να μπορεί
να προδικάσει αυτή την στιγμή το
τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. 

Kuzey Makedonya’da Türkçe 
televizyon programı 50 yaşında

KUZEY Makedonya’da Makedonya
Radyo Televizyon Kurumu’nun (MRT)
Türkçe televizyon programının 50. yıl
dönümü kutlandı. 

Başkent Üsküp’te düzenlenen ve
Makedonya Türk Gazeteciler Derneğinin
katkı sağladığı etkinliğe, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül
Bayraktar, MRT Genel Müdürü Maryan
Tsvetkovski, Makedonya Televizyonu
Türkçe Program Müdürü Eran Hasip,
Makedonya Türk Gazeteciler Derneği
Başkanı Zehriyan Salih’in yanı sıra
siyasiler, milletvekilleri,
akademisyenler, Türk ve yerel kuruluş
temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Kara, konuşmasında,
Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında
çok sıkı, çok eskiye dayanan dostluk ve
kardeşlik bağının bulunduğunu
anımsatarak, Türkiye’ye ve Türklere
gösterdiği yakın ilgi ve katkılardan
dolayı MRT Genel Müdürü
Tsvetskovski’ye teşekkür etti.

MRT’nin 1969 yılından bu yana
Türkçe yayın yaptığına ve Türklere iş

imkanları sağladığına işaret eden Kara,
Türkiye’nin de her konuda kendilerine
yardımcı olacağını teyit etmek
istediklerini kaydetti. Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumunun (TRT) Üsküp’te
ofis kurduğunu hatırlatan Kara, MRT ile
TRT’nin burada ortak yayın
yapabileceğini anımsattı.

“TÜRK TOPLUMU VE TÜRK
DEVLETİNDEN DAHA YAKIN BİR
TOPLUM VE DEVLET YOKTUR” 
MRT Genel Müdürü Tsvetkovski de
Türkçe programın yayınının 50. yıl
dönümünün, MRT tarihinde çok önemli
bir gün olduğunu dile getirerek, Türk
Büyükelçiliği ve TRT başta olmak
kendilerine yardım sunan herkese
teşekkür etti.

Kuzey Makedonya’da yeni bir
televizyon kanalının kurulacağını,
MRT’deki günlük Türkçe yayın saatinin 2
buçuk saatten en az 5-6 saate
çıkarılacağını açıklayan Tsvetkovski,
“Bana göre, (Kuzey) Makedonya’ya Türk
toplumu ve Türk devletinden daha yakın
bir toplum ve devlet yoktur.” ifadelerini
kullandı.

Konuşmasında TRT’ye ziyaretlerine
de değinen Tsvetkovski, TRT ile ilişkileri
ve iş birliklerini derinleştirdiklerini
vurguladı. 

Türkçe Program Müdürü Hasip de
gurur duyulacak bir anı yaşadıklarını
ifade ederek, “Daha çok çalışmamız
lazım. Çok doğru bir yola girdiğimize
inanıyorum bu süre içerisinde. Çünkü

eleştiri olmazsa doğru yolu bulmamız da
söz konusu olamaz. Ama tabii hep
birlikte hareket edersek, birbirimize
destek olursak çok daha güzel işler
yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

MRT’nin Türkçe televizyon programı,
16 Nisan 1969’da yayın hayatına
başlamıştı.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ömür sermayesi

R abbimizin dünya
imtihanında bizlere takdir
ettiği kısa bir zaman

vardır. Bizler bu zamana “ömür
sermayesi” diyoruz. Ömür
sermayemizi, emanet ve
sorumluluk bilinciyle, iman ve
salih amellerle, iyilik ve
güzelliklerle geçirildiği takdirde,
Allah’ın rızasını kazanır, hem bu
dünyamızı, hem de ahiretimizi
kurtaran baytiyarlardan oluruz. 

İnsan dünyâya bir defa gelir.
Kendisine verilen yaşama fırsatını
iyi veya kötü bir şekilde kullanır,
sonra da bu âleme vedâ edip
gider. Bu kuralın istisnâsı yoktur.
Şüphesiz akıllı insan, kendisine bu
bir defa, evet, sadece bir defa
sunulan hayât ve ömür
sermayesini dikkatlice kullanır,
sonra da en büyük başarıyı
kazanmış olmanın derin huzûruyla
ebedî yolculuğuna çıkar. Akıllı
insan inanır ki; âhirette; “Ah şöyle
yapsaydım, keşke böyle
davransaydım...” diye dövünüp
pişmanlık duymağa fırsat
verilmeyecektir.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey
insanlar! Haberiniz olsun ki,
Allah'ın vaadi muhakkak haktır.
Sakın bu dünya hayatı sizi
aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan
sizi, Allah hakkında da
aldatmasın.” (Fatır 5)

Bu âyet-i Kerimeye göre; insan,
şeytana uyup dünya hayatına
kapıldığı taktirde aldanacak ve
şeytanın tuzağına düşecektir.
Daima yok olma korkusuyla
yaşadığı için bu dünyada gerçek
huzuru bulamaz. Rabbinden uzak
yaşadığı için de ebedî yurt olan
âhirette de iyiler için hazırlanmış
olan Cennete giremez.  Bu
durumda hem dünyasını, hem
ahiretini kaybetmiş olur.

Öyleyse cennete girmek,
cehennemden uzaklaşmanın yolu,
dünyanın aldatıcı bir hayat
olduğunu idrak edip dünyadaki
imtihanları kazanmaktan
geçmektedir. Hayatta bu imtihanı
kazanan gerçek manada kurtuluşa
ermiştir. 

Zülkarneyn (a.s.) ordusuyla
gece bir vadiden  geçerken
"ayağınıza takılan şeyleri
toplayın" diye emir verir. Askerler
bu emri duyunca; içlerinden bir
grup:

-“Çok yürüdük, çok yorgunuz.
Gece vakti bir de ayağımızı takılan
şeyleri toplayarak boşuna ağırlık
mı yapacağız. Hiçbir şey
toplamayalım” diyerek hiçbir şey
toplamıyorlar.

İkinci grup ise;
-“ Madem Komutanımız emretti,

birazcık toplayalım, emre

muhalefet etmeyelim. Zira
ordunun komutanına itaat etmesi
gerekir.” diyerek az bir şey
topluyorlar.

Üçüncü grup ise;
-“Komutanımız bir şeyi boşuna

emretmez. Muhakkak bildiği bir
şey vardır. Bunun mutlaka bir
hikmeti vardır” diyerek bütün
abalarını ağzına kadar doldururlar.

Sabah olduğunda bir de
bakarlar ki, meğer altın ve
mücevher dolu bir vadiden
geçmişler de, ayaklarına değen
şeylerin değerli taşlar olduğunun
farkına varamamışlar. Bunu
anlayınca:

Hiç almayan birinci grup; “Ah
niçin almadık! Nasıl dinlemedik
komutanımızın sözünü. Keşke
alsaydık! Bir tane bari alsaydık”
diyerek pişman olurlar.

Az alan ikinci grup ise; “Ah ne
olaydı da biraz daha fazla alsaydık.
Ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç
doldursaydık” diye sitem ederler.

Çok alan üçüncü grup ise:
“Keşke gereksiz, lazım olmayan
eşyalarımı atsaydım, daha çok
toplasaydım. Her şeyimizi
doldursaydık, daha fazla alsaydık”
diyerek, fazla almalarına rağmen
üzülürler.

İşte bu misalde olduğu gibi,
Ahiret'te bütün insanlar da bunun
gibi ağıtlarda bulunacak.

Kâfir olan;“Keşke iman
etseydik, keşke inansaydık da hiç
olmasa Cehenneme girdikten
sonra iman etmemiz sonucunda
Cennete girseydik, ebedi
cehennemden kurtulsaydık.”

Mü’min, fakat az sevabı olan;
“Keşke biraz daha sevap
işleseydim de, biraz daha ikrama
mazhar olsaydım.”

Sevabı çok mü’min ise; “Ah ne
olaydı da Makamımı biraz daha
yükseltecek bir vakit daha namaz
kılsaydım, biraz daha fazla sadaka
verseydim, oruç tutsaydım, biraz
daha sevap işleyecek ameller
yapsaydım...” diyeceklerdir.

Fırsat önümüzdedir. Rahmeti ve
mağfireti bol olan üç ayların
içinde, Ramazan-ı şerifin
arifesinde bulunuyoruz. İmanımızı
tazeleme, iyiliklerde birbirlerimizle
yarışa girme mevsimindeyiz. Ümür
sermayemiz tükenmeden, son
nefesimizi Allah’a teslim etmeden
kendimize gelelim. Bir defalığına
kullanılmak üzere bize emanet
verilmiş olan ömür sermayesini iyi
değerlendirelim.
Sorumluluğumuzu daima ön
planda tutalım. Herkes huzur
istiyor değil mi? İşte huzur Allah’ın
yolundan gitmektir. “Kalpler ancak
Allah’ı daima anmakla huzur
bulur.” 

DİN VE TOPLUM
AhmetHRALOĞLUÇavuşoğlu ve Çağlar 

şükür duasına katıldı

Kendisi Türkiye’de ve Bursa’da çok başarılı
bir siyasetçi. Ben üç dönem milletvekilliği ve
bakanlık yaptım. Yunanistan devletinin
getirdiği kanunlara çok güzel uyuyorsunuz.
Ancak azınlıkların bazı hakları da vardır.
Dünya artık değişti. Bazı konularda bizler de
onlara fazlasıyla yaklaşım gösteriyoruz. Onların
da bazı konularda bizlere yaklaşım
göstereceklerine inanıyorum ki Hakan
kardeşim bunun takipçisidir. Atina’da cami
yapılıyor. Çipras Türkiye’ye geldiğinde
Heybeliada’yı açtık v.s. Karşılıklı iyi hoşgörülü
biçimde birbirimize sarıldığımız takdirde, onlar
da , bizler de ve sizler de rahat edersiniz. Şunu
bilin ki, Türkiye her zaman yanınızda,
arkanızda. Öz vatanınız var. Yunanistan’da ise
azınlık olarak yaşamaya devam edeceksiniz.
Dedelerimizin emanet ettiği toprak öyle kolay
bırakılıp da gidilecek yerler değildir.”
ifadelerini kullandı.

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
yaptığı konuşmada, “Batı Trakya dinini, dilini,
milliyetini, birlik ve beraberliğini hiçbir zaman
kaybetmeyecektir” dedi. Ahmet konuşmasına
şöyle devam etti: “Yüzyıllardan beri beraber
güler, beraber ağlarız. Beraber oturup, beraber
kalkarız. Beraber üzülür ve beraber seviniriz.
Batı Trakya olarak belki çok zor günler geçiriyor
olabiliriz. Maddiyatımızı kaybetmiş olabiliriz.
Gençlerimiz işsiz ve yurt dışına göç etmiş
olabilir. Ama herkes şunu çok iyi bilmelidir ki,
Batı Trakya dinini, dilini, milliyetini, birlik ve
beraberliğini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. O
yüzden içinde bulunduğumuz bu duruma
üzülmeyeceksiniz. Toplum olarak durumumuz
ne olursa olsun, başımızı öne eğmeyeceğiz.
Tüm problemler karşısında Rodop dağları gibi
dimdik duracağız. Başta bizler olmak üzere hep
beraber durmadan çalışacağız. İnşallah
yarınlarımız bugünlerden daha iyi olacaktır.
İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda birlik

içinde yaşayacağız.” 

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptığı konuşmada, Menetler ve
Değirmendere köy halkına ve tüm katılımcılara
teşekkür etti. 

İbrahim Şerif, “Mutluyuz, sevinçliyiz.
Yağmur olması sebebiyle etkinliğin Menetler
Camii’nde yapılmasını kararlaştırdık. Çok güzel
oldu ki Allah razı olsun. Bizim niyetimiz ve de
iki köyün insanlarının niyetleri halisti. Allah
gönüllerimizden geçenleri bildiği için bir
haftadan beri çok güzel rahmet oldu. Mutluluğa
erdik. Allah’a binlerce şükürler olsun.” dedi.

Etkinlik Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm’ün
yaptığı kısa konuşma ve şükür duası ile sona
erdi. Etkinliğin sonunda da katılımcılara yemek
ikram edildi.

Etkinliğe katılanlar arasında milletvekilleri
İlhan Ahmet ile Ayhan Karayusuf, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu,
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube
Başkanı Ali Emin Latif, DEB Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin
Baltacı, BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman,
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin Ahmet, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Necat Ahmet, Güney Meriç
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu, Kozlukebir
Belediyesi başkan adayları Erdem Hüseyin ve
İbrahim Şerif, Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan
Murtaza, eyalet meclis üyeleri Ahmet İbram,
İsmail Hüse Mustafa, Mustafa Katrancı, Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Rodop İli Selanik Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet, Doğu Makedonya –
Trakya eyalet başkanlığı adaylarından Kostas
Kaçimigas, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayları, Eyalet
meclis adayları, Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet ve binlerce soydaş yer aldı.

16. sayfanın devamı
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Emine Tabak

Çocuklarımıza tatilde 
kitap okutalım

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

O kulların iki haftalık tatil
süresinde,
çocuklarımızı kitap

okumaya teşvik ederek
bilgisayardan uzak tutabilmek
çok faydalı olacaktır. Bunun
için de onlara ilgilerini
çekebilecek kitaplar alarak
tatilde başlayabiliriz.

Kitap okumak çocuğun
ufkunu genişletir. Aynı
zamanda onun genel
kültürünün ve bilgisinin de
gelişmesine yardımcı olur.
Dolayısıyla da çocuğun
kişiliğinin ve özgüveninin
gelişmesine katkı sağlar.

Çocuklar genellikle her
şeyde olduğu gibi okuma
konusunda da ailesi örnek
alırlar. Bu yüzden de biz
büyükler kitap, dergi, gazete
okuyarak onlara örnek
olabilmeliyiz. Her eve gazete ve
derginin girebilmesi çocuğun
okumayı sevmesi ve okumaya
teşvik edilebilmesi için son
derece faydalıdır.

Anne babaların her zaman
okuduğu bir kitap olmalıdır. Bu
kitabın oturma odasında,
çocuğun gözü önünde
bulunması bile, onun kitaba
olan ilgisini arttıracaktır. Bilgili
ve kültürlü çocuklar
yetiştirebilmek için bu tür
ayrıntılara özen göstermek son
derece  önemlidir. Zira
toplumumuzun sosyo – kültürel
gelişimi için ‘okumak’ en
önemli faktörlerden biridir.
Bilinçli, güçlü bir toplum
olabilmek için, bilgi ve genel
kültürümüzü geliştirebilmemiz
gerekir. Bilgili bir toplum,
özgüveni gelişmiş, haklarını
savunabilen bir toplumdur.

Çocuklarımızın kitap
okumaya ilgi göstermelerini
sağlayabilmek için, öncelikle
onların yaşını göz önünde
bulundurarak kitap
seçilmelidir. Ayrıca çocuğun ilgi
alanı da kitap seçmemiz için
bilmemiz gereken bir ayrıntıdır.

Çocukların hangi yaşlarda ne
tür kitaplardan hoşlandıklarını
anlamak için bazı araştırmalar
yapılmıştır. İlkokul çocuklarının
daha çok şaşırtıcı olaylarla
ilgili, hayvanları konu alan,
başka çocukların yaşamlarını
anlatan kitapları sevdikleri
ortaya çıkmıştır. Ilkokulun ilk
yıllarında daha çok hayvanların
konu edildiği, mizah içerikli
kitaplar tercih edilirken, son

sınıflara doğru, serüven
romanları ve spor konulu
kitaplar tercih edilmektedir.
Kızlar erkeklerden farklı olarak
daha çok aileyi konu alan, ya
da romantik konuları içeren
kitapları tercih etmektedirler.

Anne babalar çocuklarına
kitap alacakları zaman,
çocuğun ilgisini çekebilecek
konuları iyi bilmelidirler.
Çocuklarımızın düzgün bir
Türkçe konuşabilmesi ve iyi bir
dil gelişimi için doğru kitapların
seçilebilmesi de önemlidir.
Ayrıca Türkçenin yanısıra
Yunancayı da en iyi şekilde
konuşabilmeleri için yunanca
kitap ve dergilere de yer
verilmesi son derece önemlidir.

Her çocuğun bir ‘başucu
kitabı’ olmalıdır. Bu okul
öncesinde resimli bir masal
kitabı, ilkokul döneminden
itibaren de hikaye, roman
şeklinde devam edebilmelidir.
Ancak, aynı şey anne baba
içinde geçerlidir. Anne – baba –
çocuk birlikte ellerine
kitaplarını alarak okuma
saatleri düzenleyebilmelidirler.

Çocuğumuzun okuduğu
kitapla ilgili karşılıklı tartışarak,
onun görüşlerini alarak küçük
sohbetler yapabiliriz.
Anlayamadığı kelimeleri
sormasını isteyerek, hatta o
kelimeleri birlikte sözlükten
arayarak ortak bir çalışma
yapılabilmesi çocuğu çok mutlu
eder.

Öğretmenlerin de çocukların
okumayı sevmesi, okuma
alışkanlığı kazanabilmeleri için
gerek sınıfta tavsiyelerde
bulunarak, gerekse bazı
yarışmalar düzenleyerek katkı
sağlamaları çok önemlidir.
Çocuklara okuyabilecekleri
kitap isimleri vererek onların
özetini istemek, ya da kitaptaki
konuları sınıfta tartışmak
çocukları heveslendirecektir.

Son olarak, çocuklarımızı
bilgisayrın sanal dünyasından
uzaklaştırıp, kitap okumaya
yönlendirebilmek için çaba
göstermek, her anne babanın
görevi olduğu kanaatindeyim. 

Güzel kitapların
okunabileceği bir tatil olmasını
dilerim. (Ayrıca ‘küçük prens’
kitabını çocuklarınızla birlikte
okumanızı da tavsiye
edebilirim) 

Küçük Prens – Antoine De
Saint-Exupery

Keşan ve Yassıköy 
okullarından ortak etkinlik

EDİRNE’nin Keşan ilçesindeki Ahmet Yenice
Ortaokulu ile Yassıköy Azınlık İlkokulu 13 Nisan
Cumartesi günü Yassıköy’de ortak etkinlik
düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
Erasmus  Projesi kapsamında, “Pedalım Sınır
Ötesinde Dönüyor” sloganıyla Yassıköy’e gelen
Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu ekibini, Yassıköy
Azınlık İlkokulu Müdürü İbrahim Sadık ile Okul
Aile Birliği ve Encümen Heyeti yöneticileri
karşıladı. İki okul öğrencileri bir araya gelerek
çeşitli oyunlar oynadılar ve bisiklet sporlarında

performanslarını sergilediler.
Projenin bir sonraki aşamasında ise, Yassıköy

İlkokulu öğrencileri Türkiye’nin Keşan şehrinde
konuk edilecek. 

Yassıköy’deki etkinliğe, Keşan İlçe Milli Eğitim
Müdürü İlhan Saz, Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu
yöneticileri ve öğretmenleri, Rodop – Evros illeri
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet ve yönetim kurulu üyeleri, Yassıköy Azınlık
İlkokulu Müdürü İbrahim Sadık, Okul – Aile Birliği
ve Encümen Heyeti yöneticileri ile çocuk velileri
katıldı.

Celal Bayar Lisesi’nden
örnek davranış 

GÜMÜLCİNE’deki Celal Bayar Azınlık Lisesi son
sınıf öğrencileri, 17 Nisan Çarşamba günü kan
bağışı kampanyası düzenledi. Bu yıl dokuzuncusu
düzenlenen kampanyaya öğrencilerin yanı sıra
öğretmenler ve encümen heyeti de destek verdi.

Kan bağışı kampanyası, filoloji öğretmeni Kroku
Theopula ile fizik öğretmeni Murat Kara Hüseyin
tarafından organize edildi. 

Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi Müdürü Tunalp Mehmet kampanyayla ilgili
olarak GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, özverili
çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Lise
son sınıf öğrencilerinin düzenlediği kan bağışı

kampanyasının artık geleneksel hale geldiğini
söyleyen okul müdürü, kan vermenin insan sağlığı
için çok önemli olduğunun altını çizdi. 

Tunalp Mehmet, “Celal Bayar Lisesi öğrencileri
bu yıl dokuzuncu kez bu kampanyayı
düzenliyorlar. Kan her zaman lazım olan bir
ihtiyaçtır. Kampanya ile kan bağışının önemi
hakkında toplumumuzun bilinçlendirilmesi
hedefleniyor. Kan bağışının önemini aktarmak
adına düzenlenen kampanyada emeği geçen
yetkililere ve bağışta bulunan öğretmenlerimize,
öğrencilerimize teşekkür ederiz.” diye konuştu. 
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YUNANİSTAN Süper
Ligi’nde Selanik ekibi PAOK, 34
yıl aranın ardından şampiyon
oldu.  

Razvan Lucescu'nun
çalıştırdığı PAOK, Selanik’teki
Toumba Stadyumu’nda
oynanan 29. hafta
karşılaşmasında Levadiakos'u
konuk etti.

Evgen Shakhov (2), Diego
Biseswar, Karol Swiderski ve
Fernando Varela'nın golleriyle
sahadan 5-0 galip ayrılan
Selanik ekibi 77 puana ulaştı ve
bitime bir hafta kala
şampiyonluğu garantiledi.
Levadiakos maçına yoğun ilgi
gösteren PAOK taraftarları
şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

SON MAÇI DA KAZANIRSA
İLK NAMAĞLUP 
ŞAMPİYON OLACAK

Ligde yenilgi almayan PAOK,
eğer son maçını da kazanırsa
1964’ten bu yana ilk kez
namağlup şampiyonluk ilan
eden takım olacak.

PAOK, en son 1985'te
şampiyonluk yaşamıştı. Daha
önce 1976 ve 1985 yıllarında
şampiyonluk gören takım,
tarihinde üçüncü kez bu zaferi
yaşamış oldu.

İki sezondur PAOK'u

çalıştıran Mircea Lucescu'nun
oğlu Razvan Lucescu da, teknik
direktörlük kariyerinde ilk lig
şampiyonluğuna Yunanistan'da
ulaştı.Lucescu'nun takımı
geçen sezon Yunanistan
Kupası'nı kazanmış ve ligi de

AEK Atina'nın gerisinde ikinci
sırada tamamlamıştı. 

50 yaşındaki Razvan Lucescu
daha önce  Rapid Bükreş'in
başında iki kez Romanya
Kupası kazandı ancak lig
şampiyonluğu yaşamadı.

Ryan Babel teklifleri
doğruladı!
DEVRE arasında Beşiktaş'tan
Fulham'a transfer olan ve yeni
sezon için adı Galatasaray ve
Fenerbahçe ile anılan
Hollandalı futbolcu Ryan
Babel, geleceğiyle ilgili
açıklamalarda bulundu.
EURO 2020'de forma giymek
istediğini ifade eden yıldız
futbolcu, "Menajerim
transferimle ilgili bazı
görüşmeler yapıyor. Doğru
karar vermem gereken
zamandayım. Eğer şanslı
olursam ve hak kazanırsak
EURO 2020'de Hollanda Milli
Takımı ile mücadele etmek
istiyorum. Bu yüzden doğru
kararı vermem gerekiyor.
Premier Lig'de kalma şansım
olursa benim için harika olur.
Ailem ve kendim için doğru
kararı vermem gerekiyor."
dedi.

PAOK 34 yıl aradan 
sonra şampiyon oldu

SİYAH beyazlı takımda
gösterdiği başarılı performansla
yıldızı parlayan Güven Yalçın'a
Alman takımlarından Wolfsburg
ve Freiburg'un talip olduğu
konuşulmuştu. İki kulübün
Güven'i bir süredir takibe aldığı ve
sezon sonunda Beşiktaş'a teklif
yapmaya hazırlandığı iddia
edilirken asıl bomba haber
İngiltere'den geldi.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç
oyuncusu Güven Yalçın transferin
gözdesi haline geldi... Yıldız
oyuncuya geçtiğimiz günlerde

Alman ekiplerinden Wolfsburg ve
Freiburg'un talip olduğu
yazılmıştı. Alman kulüplerinden
Wolfsburg'un Güven'i her maçta
scout ekibine izlettiği ve gelen
bilgilerin olumlu olması üzerine
bu transferde kararlı olduğu öne
sürüldü. Bu sırada İngiliz
kulüplerinden Burnley'in de
Güven'le ilgilendiği ve bunun için
sezon sonunu beklediği gelen
Burnley, çok yönlü oyunu, farklı
pozisyonlarda oynayabilmesi ve
genç yaşı itibariyle Güven Yalçın'ı
transfer listesine aldı. 

“Irkçılığa daha ağır
cezalar versinler”
SON zamanlarda artan ırkçı
tacizlere karşı ön planda
bulunan İngiliz futbolcu,
mağdur oyuncuların sahayı
terk etmesini yanlış
bulduğunu ifade etti. Raheem
Sterling, The Times'a yaptığı
açıklamada "Taraftarı ırkçı
tacizde bulunan kulüplere
dokuz puanlık ceza
verilmesini öneriyorum.
Kulağa sert gelebilir ama
takımı şampiyonluk veya
ligde kalma mücadelesi veren
bir taraftar bu ceza sayesinde
daha duyarlı hale gelebilir.
Sponsorlardan bazıları
ırkçılığa karşı durup
paralarını çekmeye karar
verirse bu durum bir şeyleri
değiştirebilir" dedi.

Güven Yalçın bombası!
Premier Lig'e...

MANCHESTER United tarihinin en pahalı transferi
Paul Pogba'nın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile
sorunlar yaşayan 26 yaşındaki orta sahanın, Real
Madrid'e yakın olduğu ifade edildi.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Pogba yakın
çevresine, Manchester'daki yaşama adapte olamadığını ve
kulüp değiştirmek istediğini söyledi.

Fransız yıldızı Ballon d'Or ödülünü kazanmayı
hedefliyor ve bu amacına Manchester United'da
ulaşacağını düşünmüyor.

Pogba 2016'da Juventus'tan 95 milyon Euro bonservis
bedeliyle transfer oldu. Pogba transferi döneminin dünya
rekoru transferiydi.

Premier Lig'in bir diğer yıldızı Mohamed Salah'ın da
teknik direktör Jürgen Klopp ile tartıştıktan sonra sezon
sonu gitmeyi kafasına koyduğu ifade ediliyordu.

Rekor transfer
Pogba'dan şoke 
eden karar!
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Çavuşoğlu ve Çağlar 
şükür duasına katıldı

RODOP ilinde Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Menetler ve
Değirmendere köylerinin dokuz yılda
bir, dokuz kurban keserek
düzenledikleri Kurbantepe yağmur duası
14 Nisan Pazar günü gerçekleşti.
Havanın yağmurlu olması nedeniyle
etkinlik Menetler ve Değirmendere
camilerinde yapıldı. Etkinliğe
Türkiye’den eski Başbakan Yardımcısı ve
şu anda TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı olan AK Parti milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, eski bakanlardan iş adamı
Cavit Çağlar ile çok sayıda soydaş
katıldı.

Etkinlik Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in yaptığı selamlama konuşmasıyla
başladı. Edirne Selimiye Camii imam
hatibi ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma
birincisi Alp Can Çelik’in Kur’an-ı Kerim
okumasıyla devam etti.

Değirmendere köyü din görevlisi Salih
Molla Salih, etkinliği Değirmendere ve
Menetler köylerinin ortaklaşa
düzenlediğini ve Menetler köyünün başı
çektiğini söyledi. Salih, “Yıllar öncesi bu
bölgede büyük bir kuraklık yaşanmıştır.
Kuraklık olunca da nehirlerin ve
kuyuların suları çekilmiştir. Sular
çekilince hayvancılık ve çiftçilikle
uğraşanlar sıkıntıya düşmüştür. Bu
sıkıntıyı gidermek için, tekrar suların
gelmesi için Kurbantepe denen tepede
yağmur duasına çıkılmıştır ki bu gelenek
günümüze kadar devam etmektedir.”
diye konuştu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Türkiye eski Başbakan Yardımcısı ve
halen TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu konuşmasına, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı.
Çavuşoğlu, “Bizlere düşen görev bu
ülkenin en iyi vatandaşları olmak, buna
karşılık olarak da Yunanistan devletinin
eşit vatandaşlık statüsünde bizlere
yaşama hakkını sunmasıdır. Bizim her
zaman buradaki yasalara uymamız
gerekir. Bizler burada birer Müslüman
Türk Azınlığı olarak bulunuyoruz.
Dolayısıyla bizlerin burada iki ayaklı
yürüyüşümüz söz konusudur. Bir
tarafımız Müslüman, diğer taraftan da
etnik kimliğimiz Türktür. Biz biliyoruz
ki, sizlerin ayağınıza bir diken batsa,
bizim yüreğimize hançer saplanır. Siz bir
dertlenirseniz, bizler de bunun kat ve kat
üstünde dertleniriz. Sizler için
yapabildiklerimiz vardır,

yapamadıklarımız vardır.
Samimiyetimizde, size olan
düşüncemizde, size gösterdiğimiz
yakınlıkta hiçbir zaman için eksiklik
olmayacaktır. Son olarak sizlere aslen
Değirmendere köyünden bildiğimiz Halit
Eren’in kucak dolusu selamlarını
iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle
Allah huzurunuzu ve mutluluğunu daim
eylesin. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki
varsınız, iyi ki burada tarihin bir emaneti
olarak, buralarda varlık
gösteriyorsunuz.” dedi.

CAVİT ÇAĞLAR
İş insanı ve eski bakanlarından Cavit
Çağlar yaptığı konuşmada, dedesinin
Üşşekdere köyünden olduğunu söyledi.
Batı Trakya’ya severek geldiğini ve Batı
Trakya’da çok güzel ağırlandığını
belirten Çağar, etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti. 

Çağlar, “Kızılağaç’ta dedemin
kuyularını ve tarlalarını gördüm. Ancak
hiçbir şey önemli değil. Buradaki
insanlar önemli. Burada güzel
insanlarımızı, kardeşlerimizi,
dostlarımızı gördük. Biz orada
anavatanınızda siyaset yapıyoruz. İş
hayatımız var. Büyük işler kurduk.

Allah, ülkemizi ve insanlarımızı
muhafaza etsin, diyorum. Müslümanlığı
dünyada en iyi yaşayan biz Türkleriz!
Mekke ve Medine’ye gidiyoruz, ancak
Müslümanlığı doya doya yaşayan biziz.
Camiye gelirken kendimize çeki düzen
veriyoruz. Bu
anlatılacak bir
şey değil.
Parayla pulla
olan bir şey
değildir. Sizin

misafirperverliğinize çok teşekkür
ediyorum. Sizin
bölgenizden
iyi ki bir
Hakan
Çavuşoğlu
çıkmış. 

Haberin Devamı
13. sayfada


