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19’da 11’de

ekonomi spor

Arap ülkelerinden
Yemen’e hava
operasyonu

USB-C 
teknolojisi nedir, 

ne işe yarar? 20’de

“Yunanistan’da 
20 Nisan’a kadar

yetecek para kaldı” 23’te

bilimdünya

İskeçe en güzel
10 şehir
arasında
“http://theculturetrip.com” internet
sitesi Yunanistan’da ziyaret edilmesi
gereken en güzel 10 şehri açıkladı.
Listede Batı Trakya’dan İskeçe yer
aldı. »7

Yunanistan’ın bağımsızlığının
kutlandığı 25 Mart nedeniyle ülke
genelinde törenler düzenlendi.  İskeçe
ve Gümülcine’de gerçekleşen resmi
geçit törenlerine azınlık öğrencileri de
katıldı. »17

“25 Mart
törenlerle
kutlandı”

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Meclisi, 15 Nisan - 30 Mayıs tarihleri
arasında balık avı yasağı
uygulanmasına karar verdi. Bu süre
içinde Drama, Kavala, İskeçe, Rodop
ve Evros illerindeki nehir ve göllerde
balık avı yasak. »10

Balık avlama
yasağı

Panthrakikos 
İstanbul’a 

gidiyor

Dünya Tütün Kongresi
Gümülcine’de yapılacak

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Uluslararası Tütün Üreticileri
Kongresi’nin 11 Eylül’de
Gümülcine’de yapılacağını
söyledi.  

Bunun bölge ekonomisi
açısından son derece önemli bir
gelişme olacağını belirten
Pavlidis, “Biz kongreyi burada
yapmak için başvuruda
bulunduk. Başvurumuz kabul
edildi.” dedi.

Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat da, Gümülcine’de
yapılacak kongrenin Yunanistan
ve Avrupa’daki tütün üreticileri
açısından önemli olduğuna
dikkat çekti. 

Hüseyin Esat, “Kongre
sırasında bizler de söz alıp
sorunlarımızı dile getireceğiz ve
yetkili makamlardan tütünün
desteklenmesini talep
edeceğiz.” dedi.  » 6, 7

GÜMÜLCİNE’nin Yaka
bölgesindeki kiraz üreticilerini
bilgilendirmeye yönelik
seminer, Batı Trakyalı işadamı
Levent Sadık Ahmet
tarafından organize edidi.

Seminere konuşmacı olarak
Türkiye’den Karabudak Tarım
ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.
Genel Müdürü Ziraat Yüksek
Mühendisi Dr. Gürler Cihangir
Korkmaz katıldı. »8

Kiraz
üreticilerine
seminer

“Düğün” kuruluyor...

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis, Eylül
ayında Gümülcine’de yapılacak Uluslararası Tütün Üreticileri
Kongresi’yle ilgili olarak GÜNDEM’e konuştu. 

TOÇEK Tiyatro Topluluğu, yeni
sezonu Ayşe Bayramoğlu’nun
“Düğün” adlı oyunu ile açmaya
hazırlanıyor.  

Yönetmen Şükran Raif, yeni
oyunu, düzenlediği basın
toplantısıyla tanıttı. 

“Düğün”  3 – 4 – 5 Nisan
tarihlerinde Gümülcineli tiyatro
severlerle buluşacak. Oyun eski Rex
sinemasında saat 20:00’de perde
açacak. 

İskeçe’deki gösterimi ise 18 Nisan
Cumartesi günü saat 20:00’de İskeçe
belediye amfitiyatrosunda
gerçekleşecek. »9

»12-13
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Müezzinoğlu,
Ankara’daki 
resepsiyona katıldı

TÜRKİYE Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kiriakos Lukakis’in ev
sahipliğinde Ankara Palas’ta düzenlenen
Yunanistan Milli Günü resepsiyonuna
katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan
Müezzinoğlu, iki ülke arasındaki
ilişkilerde 1999’dan beri önemli
mesafeler kat edildiğine dikkat çekti.
Türkiye ile Yunanistan arasında 2010’da
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin
(YDİK) kurulduğunu hatırlatan
Müezzinoğlu, YDİK’in ekonomik, ticari,
turizm ve kültürel anlamda ilişkilerin
daha iyi noktaya gelmesinin alt yapısını
oluşturduğunu kaydetti.

2010’da 3 milyar dolar olan karşılıklı
ticaret hacminin ekonomik krize rağmen
2014’te yaklaşık 6 milyar dolara
yükseldiğine işaret eden Müezzinoğlu,
hedefin bu miktarı 10 milyar dolara
çıkarmak olduğunu açıkladı.
Müezzinoğlu, Türkiye’deki Yunanistan
kaynaklı yatırım miktarının da 6,7 milyar
dolar civarında olduğunu belirtti.

İki ülke arasında sağlık alanındaki
işbirlikleri hakkında da bilgi veren
Müezzinoğlu, sağlık konularıyla ilgili
2008’de imzalan anlaşmayla bilgi
paylaşımı ve acil durum desteğinin yanı

sıra ortak projelerin yürütülmesi
konusunda da önemli mesafeler
kaydedildiğini ifade etti.

Konuşmasında azınlıklar konusuna da
değinen ve aslen Batı Trakyalı olan
Müezzinoğlu şunları söyledi: “Batı
Trakya Türk azınlığının mensubu olarak,
Yunanistan vatandaşı olarak dünyaya
gelmiş ve bugün de Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanı olarak burada
Yunanistan’ın Milli Gününe iştirak eden
bir birey olarak, gerek İstanbul gerekse
Batı Trakya’daki azınlıkların her iki
ülkenin dostluğunun gelişmesine köprü
olmasını birinci derecede arzu ediyorum.
İki ülke arasındaki sorunların bedelini
ödeyen değil, tam aksine çözümlerin
üretilmesine katkı sağlayan ve bu
anlamda dostluğun gelişmesine vesile
olan yapılar olarak, geleceğe bizim
dostluğumuzun güvencesi olarak
güvenle bakmalarını arzu ediyorum.”

Bakan Müezzinoğlu konuşmasını,
Yunanca ve Türkçe olarak dile getirdiği
“Yaşasın Türkiye ile Yunanistan
arasındaki dostluk” ifadesiyle noktaladı.

Resepsiyona Müezzinoğlu’nun yanı
sıra CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet
Haberal, eski Dışişleri Bakanı Yaşar
Yakış, diplomatik misyon temsilcileri ve
davetliler katıldı.

Karantina geçici olarak kalkıyor

SİRİZA’da 25 Mart atışması
25 Mart ulusal kurtuluş günü

nedeniyle düzenlenen resmi geçit
törenleri, SİRİZA içinde çekişmelere
sahne oldu. SİRİZA Avrupa Parlamentosu
(AP) Milletvekili Dimitris Papadimulis ile
Attiki Eyalet Başkanı Rena Duru,
“twitter” hesapları üzerinden
yayımladıkları karşılıklı mesajlarla
atıştılar. 

25 Mart resmi geçit töreniyle ilgili ilk
twit Dimitris Papadimulis’den geldi.
Papadimulis, Savunma Bakanı ve
Bağımsız Yunanlılar Partisi Başkanı
Panos Kammenos ile Attiki Eyalet
Başkanı Rena Duru’nun geçit törenleri ve
törenlerden sonra yapılacak etkinliklerle
ilgili ortak kararını eleştirdi. Papadimulis

mesajında, “Yetkililerden önemli rica;
ulusal bayramlar gelecekte farklı
kutlansın. Daha az masrafla ve az
curcunayla.” dedi.

SİRİZA’nın AP milletvekili
Papadimulis’in mesajına Atikki Eyalet
Başkanı Rena Duru yanıt verdi. Duru
mesajında, “Twitleyenlere önemli rica;
siyasi konular 140 harfle çözümlenemez.
Politika başka, kişisel reklam başka.”
ifadelerini kullandı.

Rena Duru’nun iğneleyici yanıtına
Papadimulis, “Yarın yapılacak resmi
geçit törenleri için daha az masraf ve
aşırılıktan kaçınılmasını önerdim. Cevap
yerine kişisel saldırı aldım. Çok
üzgünüm.” diyerek cevap verdi. 

DOĞU Makedonya - Trakya eyaleti
meclis üyeleri Önder Mümin ve Ahmet
İbram, Rodop ilinde küçükbaş hayvan
alım satımı için karantinanın
önümüzdeki günlerde kaldırılacağını
söylediler. Karantinanın on gün süreyle
kaldırılacağı kaydedildi. 

Karantinanın kaldırılmasıyla birlikte
Rodop ilinde 31 Mart - 10 Nisan tarihleri
arasında küçükbaş hayvan satışına izin

verilecek. 6 aylığa kadar olan küçükbaş
hayvanların, karantinanın uygulandığı
yerden en az 10 kilometre uzaklıktaki
başka bir bölgeye satışının yapılabileceği
bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, Doğu Makedonya
- Trakya eyaletinin bir çok bölgesi
bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina
bölgesi olarak ilan edilmiş ve hayvan
alım – satımı yasaklanmıştı. 

BTAYTD 33 yaşında
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği

(BTAYTD) 33’üncü yaşını, 31 Mart Salı günü
düzenlediği bir etkinlikle kutluyor.

Konuyla ilgili olarak BTAYTD tarafından
yapılan açıklamada, kuruluş yıldönümü
etkinliğine tüm dernek üyelerinin
davetli olduğu belirtildi.

Etkinlik, 31 Mart Salı günü saat: 20:00 –
22:00 saatleri arasında Gümülcine
Türk Genler Birliği’nde
gerçekleşecek. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, azınlık mensubu
üniversite mezunlarının kurduğu ve
üye olduğu sivil toplum kuruluşu
olarak 33 yıldan beri aralıksız
faaliyet gösteriyor. 
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GÖRÜŞME sonrası
düzenlenen basın toplantısında
açıklamalarda bulunan Merkel,
“Başta likidite olmak üzere
hiçbir konuda söz veremem.
Zaten sadece Almanya’nın
Başbakanı’yım. Oysa Euro
Bölgesi’nde toplam 19 ülke var.
Kararlar üç kurum (troyka) ve
Eurogroup bünyesinde
alınıyor.” dedi.

Almanya Başbakanı Merkel
güçlü bir Yunanistan görmek
istediklerini ve bunun için
reformların kaçınılmaz
olduğunun altını çizdi. 

Başbakan Çipras ise son 5
yıldır uygulanan politikaların
ülkesini yıprattığına işaret etti.
Çipras, “Reformlar bakımından
üzerimize düşeni yapacağız.
Vergisini ödemeyenlerin peşini
bırakmayacağız” dedi. 

Çipras, ne Yunanlıların
tembel, ne de yabancıların
ülkesinde yaşananlardan
sorumlu olduğunu belirterek,
“Yıpratmak çözüm değil, tek yol
diyalog” diye konuştu.

“TARİHTEKİ KARANLIK
SAYFALAR AYDINLANSIN”
Başbakan Çipras basın
toplantısında, Merkel’e, II.
Dünya Savaşı’ndan kalma
tazminat talebini de hatırlattı.
Çipras, “Geçmişin karanlık
sayfaları aydınlanmalı. Ancak
bizim konuyla ilgili beklentimiz
maddiyattan ziyade ahlaki bir
çözüm” dedi.

Merkel, Yunanistan’ın
tazminat talebiyle ilgili olarak,
tazminat konusunun Alman

hükümeti açısından siyasi ve
yasal olarak kapandığını
yineledi.

Ancak geçmişte
Yunanistan’da nasıl bir zulüm
yapıldığı, Nasyonalsosyalizm
döneminde Yunanistan’da nasıl
bir despotluk yapıldığının
bilincinde olduklarını ve bunu
Almanya Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck’un geçen yıl
Yunanistan’a yaptığı ziyarette
de dile getirdiğini kaydeden
Merkel, bu bilinci ayakta tutma
görevini Almanya’nın çok
ciddiye aldığını ifade etti.

“ZİYARETİN SEBEBİ
EKONOMİK DESTEK 
TALEBİ DEĞİL”
Çipras, “Benim  ekonomik ve
mali destek talep etmek için
Almanya’ya geldiğim söylendi.
Sebep bu değil. Birlikte fikir
alışverişinde bulunmak. Biz
nerede ortak bir  temel var ve
nerede farklı düşündüğümüzü
görmek istedik. Bu farklılıklar
da tartışılmalı. Bu görüşmemiz
verimli olabilir ve iki ülke
arasında yeni bir tür ilişki
oluşur” değerlendirmesinde
bulundu.

Yunanistan’ın likidite
sorunlarını aşmak için yeteri
kadar para almadığını ve
sorunların bilindiğini ifade
eden Çipras, bu konuda
ilerlemek için siyasi çözümler
bulmak istediklerini sözlerine
ekledi.

Merkel ve Çipras basın
toplantısından sonra akşam
yemeğinde de bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI’YLA
GÖRÜŞTÜ
Almanya’ya resmi bir ziyaret
gerçekleştiren Çipras, Almanya
Dışişleri Bakanı Frank-Walter
Steinmeier ile de Berlin’de bir
araya geldi. Görüşmenin
ardından, Atina ve Berlin
arasındaki konuşma tarzının
düzelmesinden memnuniyet
duyduğunu belirten Çipras,
ancak sorunların henüz
çözülmediğine dikkat çekti. 

Çipras’ı, Berlin'de kaldığı
otelde ziyaret eden Steinmeier,
görüşmenin ardından basın
mensuplarına, Yunanistan'ın
uygulamak istediği reform planı
hakkında daha ayrıntılı bilgiler
vermesi gerektiğini kaydetti.

Almanya ile Yunanistan
arasında kullanılan diyaloğun
değişmesinden ve
yumuşamasından memnun
olduğunu belirten Steinmeier,
bunun mali sorunların
giderilmesi için bir çözüm
olmadığını, ancak her
halükarda ciddi görüşmelere
başlayabilmek adına önemli bir
koşul teşkil ettiğini dile getirdi.
Bakan Steinmeier ayrıca
Merkel'in açıklamasını
yineleyerek, Yunanistan'ın
sorunlarının Almanya'da değil,
Almanya'nın sadece 19
üyesinden biri olduğu Euro
Grubu'nda çözüleceğini ifade
etti. 

Ancak Berlin ile Atina

arasında bir anlaşma
sağlanmadan Brüksel'de bir
çözüme ulaşılabileceğine de
kimse inanmıyor.

SOL PARTİ’DEN DESTEK
Çipras'ı Steinemeier'in ardından
Sol Parti'nin Eş Başkanı Katja
Kipping ile partinin Parlamento
Grup Başkanı Gregor Gysi
ziyaret etti. Almanya'nın
popüler siyasetçilerinden Gysi,
şu an Avrupa'da mali
problemden çok siyasi bir
problem yaşandığını ve Euro
Bölgesi'nin 18 üyesi neoliberal
çizgiyi devam ettirmek isterken
Yunan hükümetinin buna karşı
çıktığını dile getirdi. Sorunun
diğer 18 ülkenin, Yunanistan'ın
izlemek istediği bu yolu kabul
etmek istememelerinden
kaynaklandığını belirten
deneyimli politikacı, siyasi
tartışmanın para konusunda
değil, asıl bu konuda
yaşandığını ifade etti.

Aleksis Çipras ile Yeşiller Eş
Başkanı Cem Özdemir ve
Parlamento Grup Başkanı
Anton Hofreiter de görüştü.
Hofreiter de görüşme
sonrasında yaptığı açıklamada,
Yunanistan'dan verdiği sözleri
tutmasını, Başbakan
Merkel'den de açık bir dille
Yunanistan'ın Euro bölgesinde
kalacağını ifade etmesini
beklediklerini belirtti.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ

OLUMLU DEĞERLENDİRDİ
Bu arada, Hükümet Sözcüsü
Gavriil Sakellaridis, Başbakan
Aleksis Çipras ile Almanya
Başbakanı Angela Merkel
görüşmesini “olumlu” olarak
değerlendirdi.

Başkent Atina’da özel bir
televizyon programında
konuşan Sözcü Sakellaridis,
“Berlin’den memnun
dönüyoruz. Başbakan Çipras,
Berlin’de Yunan hükümetinin
tezlerini dile getirerek ülkede
son beş yılda hakim olan sosyal
durumu, memorandumlardan
kaynaklanmayan sorunları ve
Almanya’dan talep edilen savaş
tazminatı konusunu gündeme
getirdi.” diye konuştu.

Çipras ile Merkel arasında bir
iletişim kanalının
oluşturulduğunu da belirten
Sakellaridis, Çipras’ın Berlin’e
Merkel’den ekonomi ve mali
destek talep etmeye gitmediğini
vurguladı.

Yeni Demokrasi Sözcüsü
Kostas Karagunis ise Çipras’ın
Berlin temaslarını değerlen-
dirirken bu görüşmenin yeni bir
şey getirmediğini öne sürdü.
Karagunis, hükümetin kendi
sorumluluğuyla ülkeyi getirdiği
çıkmazdan çıkarması için
elinden geleni yapması
gerektiğini belirterek, “Çipras’ın
Berlin ziyaretinden yeni bir şey
çıkmadı” dedi.

Berlin’de buzları eritme çabası

SA Hİ Bİ: HüL YA EMIN
Ge nel Mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. Mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

Başbakan Aleksis Çipras’ın merakla
beklenen ilk Almanya ziyareti
gerçekleşti. Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile oldukça samimi
bir havada görüşen Çipras, reform
konusunda verdikleri sözlerin
arkasında duracaklarını söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel de,
“Reform programı üç kurum
tarafından değerlendiriliyor ve Euro
Grubu karar veriyor” dedi.

Çipras, yoğun görüşme
trafiğinin ardından oteline
birkaç yüz metre mesafedeki
Katledilen Avrupalı Yahudiler
Anıtı olarak da bilinen
Holocaust Anıtı'nı ziyaret etti. 
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GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği,
1915’teki Çanakkale Savaşıyla ilgili
etkinlik düzenledi. Etkinlik 21 Mart
Cumartesi günü GTGB lokalinde
gerçekleştirildi. Çanakkale şehitlerinin
anıldığı etkinliği Edirne Trakya
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kaan
Çelen yönetirken, Yrd. Doç Dr. Bülent
Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay
konuşmacı olarak katıldı. 

Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan, açılış
konuşmasında Trakya
Üniversitesi’nden gelen
konuşmacılara ve panele katılanlara
teşekkür etti. Hasan, konuşmasında
Çanakkale savaşlarının önemine
değindi. 

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
yaptığı konuşmada, Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni faaliyetlerinden
dolayı tebrik etti. Çanakkale
şavaşlarının tarih açısından bir
dönüm noktası olduğunu belirten
Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu açısından da son derece
önemli olduğunu anlattı. Bu savaşta
genç bir neslin kaybedildiğini
söyleyen Akıncı, “Bu önemli

mücadeleleri hatırlayarak, onları
unutmayarak geleceğe bakmalıyız.”
dedi. 

Panele katılan konuşmacılar Yrd.
Doç. Dr. Bülent Akyar, Çanakkale
savaşlarının askeri ve tarihi boyutunu
anlattı. Yrd. Doç. Dr. Bülent Yıldırım
ise Çanakkale savaşlarına Anadolu,
Trakya, Bulgaristan, Makedonya ve
diğer bölgelerden gençlerin vatan
savunması için katıldığını söyledi. 

Gümülcine’deki etkinliğin sonunda
GTGB müzik grubu Çanakkale
savaşlarında yazılmış ve anısına
okunmuş türküleri seslendirdi. Sibel
Gülistan ise günün anlam ve önemini
belirten şiirler okudu. 

Gümülcine Türk Gençler
Birliği’ndeki etkinliğe katılanlar
arasında Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet Kara, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, MMMMC
Başkanı Asım Çavuşoğlu, BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin Hayrullah ve çok
sayıda soydaş yer aldı.

Çanakkale
şehitleri
Gümülcine’de
anıldı

Aydın AHMET

Anafartalar bize asil bir lider, asil bir Ata verdi...

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

V
atan müdafaasında, savunma
savaşında Plevne’den ders
almayanlar, Çanakkale Savaşları

boyunca mevzi tutmak hususunda Türk’ün
gösterdiği büyük cesareti sadece takdir etme
fırsatı bulabilmişlerdir. Tarih göstermiştir ki,
bu millet en güç şartlar altında bağrından
çıkardığı büyük liderlerin sevk ve idaresinde
karanlık günlerini aydınlatabilmiş, milletler
mücadelesinde tarihini asırlardan asırlara
taşımıştır. 

Mustafa Kemal, gelenekleri, kahramanları,
zaferleri, şehitleri ve düşünürleri ile kök
saldığı Balkanlar’daki topraklarından,
milletinin sökülerek koparılmasını önlemeye
çalışan, bütün bu büyük ve ağır yıkıntıya
omuz veren şanssız fakat yüce bir kuşağın
evladıdır. Bir fırka kumandanı olarak katıldığı
Çanakkale Savaşları’nda üç ayrı yerde kendi
inisiyatifi ile giriştiği hareketlerde, bir savaşın
ve hatta bir ulusun kaderini değiştirecek
yücelikte bir zafer kazanmıştır. 

Verdiği emirler bugün hâlâ hafızaları
meşgul etmektedir. Askerlerine “Size
taarruzu değil ölmeyi emrediyorum”
diyebilen bir komutan yoktur. Ölme emrini de
tereddütsüz yerine getiren Mehmetçik’ten
başka bir asker bulamazsınız. Bu küçük anı
hikâyeleri okuyunca bunu kavramak daha
olanaklı hal alıyor. 

-Ben hakkımı helâl ettim… 
Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri

kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi
İzmirli, kimi Gümülcineli, kimi Halepli çok
sayıda yaralı getiriliyor. Bunlardan biri
Lapseki’nin Beybaş köyündendir ve yarası
oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir.
Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha
tutabilmek için komutanının elbisesine
yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır
ama tane tane kelimeler dökülür
dudaklarından: “Ölme ihtimalim çok fazla…
Ben bir pusula yazdım… Arkadaşıma
ulaştırın” Tekrar derin nefes alıp, defalarca
yutkunur: “Ben... Ben köylüm Lapsekili
İbrahim onbaşıdan 1 Mecit borç aldıydım.
Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem
söyleyin hakkını helal etsin.” 

“Sen merak etme evladım” der komutanı,
kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar.
Az sonra komutanının kollarında şehit olur ve
son sözü de: “Söyleyin hakkını helal etsin”
olur...                    Aradan fazla zaman geçmez.
Oraya sürekli yaralılar getiriliyor. Bunlardan
çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit
düşüyor. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar,
künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir
künye ve yine bir pusula. Komutan
gözyaşlarını silmeye daha fırsat
bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur
ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne
kapatır, ne titremesine ne de gözyaşlarına
engel olamaz. Pusuladaki not: “Ben Beybaş
köyünden arkadaşım Halil’e 1 Mecit borç
verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra
taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem.
Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı helal
ettim.” 

-Kendi cenaze namazını kılan askerler... 
Babamın dostlarındandı dimdik yürürdü.

Hani Allah’tan başka kimsenin önünde
eğilmemiş tipler vardır ya, öyle biriydi. Ben
çok küçüktüm, evimize misafir gelirdi. “Oğul”
diye seslenirdi hep. Bağdaş kurmaz, diz çöker

öyle otururdu. Gaz lambası ışığında daha bir
heybetli görünürdü gözüme. Hep bitip
tükenmek bilmeyen harp hatıraları anlatırdı.
Çanakkale, Gazze, Kafkas cephelerini
dolaşmış, Sakarya, Dumlupınar’da savaşmış.
Ancak İzmir’in kurtuluşundan sonra köyüne
dönebilmişti. Anlattıklarında hep acı, kan,
cefa vardı. Kolay mı kazanılmıştı bu vatan?
Ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı.
“Biz kendi cenaze namazımızı kendimiz kıldık
Çanakkale’de” derdi sık sık. Olur muydu?                            

Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka
siperlerde hücum sıralarını beklemektedirler.
Ön siperlerdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar.
Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün
asker süngü takmış siperden fırlamak için
hazır. Sinirler gergin! Bütün dudaklar kıpır
kıpır dualar okuyor, Kelime-i Şehâdet
getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere
sesleniyor: “Yavrularım! Aslanlarım! Biraz
sonra Cenab-ı Rabb’ül Alem’in huzuruna
varacağız. Abdestsiz gitmeyelim! Haydi!
Tüfeklerimizin kabzalarına ellerimizi sürüp,
hep beraber teyemmüm edelim.” 

Teyemmüm edilir. Bekleme devam
etmektedir. Biraz sonra Yüzbaşı: “Çocuklarım!
Sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz.
Önümüzde biraz daha zaman var. İleride
arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için,
hem de vakit varken, kendi cenaze
namazımızı kendimiz kılalım.” “Kâbe
Karşımızda.” Arkadan Oflu Ali çavuş bağırır,
“ER KİŞİ NİYETİNE! O gün yapılan hücumda,
kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ
kalabilmişti. Onlar Allah’a verdiği sözü
tuttular. “Çanakkale Geçilmez” dedirten
Mehmetçiğin zaferidir.  Bu zaferin birçok
önemli sonucu vardır. Ama hiç şüphesiz ki,
gelecekteki “Türk Milli Mücadelesi”nin önderi
ve komutanı olacak olan Mustafa Kemal
Paşa’yı ortaya çıkarmasıdır. Çanakkale
Savaşları’nda büyük askerî başarılar kazanıp,
haklı olarak “Anafartalar Kahramanı” adıyla
anılacak olan Mustafa Kemal Paşa, bu
savaşların sonunda ordu, kamuoyu ve basının
yakından tanıdığı bir isim olacaktır. Nitekim,
Millî Mücadele yıllarında Ordu ve Millet
Anafartalar kahramanının bu işi başaracağına
inanmış ve onun ardından gittikçe büyüyen
bir kütle halinde yürümüştür, işte bu güven
Atatürk’ün Millî Mücadele’yi zaferle sona
erdirmesinde genç, dinamik ve yepyeni bir
Türkiye Cumhuriyeti kurmasında en büyük
ilham ve kuvvet kaynağı olmuştur. Bu
manada Çanakkale, Millî Mücadele’nin bir
nevi başlangıcıdır. “Ya istiklâl ya ölüm”
parolası ile milletini özgürlük ve bağımsızlığa
kavuşturduktan sonra “Yurtta Sulh Cihanda
Sulh” ilkesi ile en büyük siyasî tutkusu
barışçıl kişiliğini ön plâna çıkaran Atatürk; bir
gün Çanakkale’ye giden bakanlarından birine,
kahraman düşman savaşçılarını da saygıyla
anmasını söyleyerek şu sözlerini dikte
ettirmiştir:           

“Bu memlekette kanlarını döken
kahramanlar, burada bir dost vatanın
toprağındasınız, huzur içinde uyuyunuz.
Sizler Mehmetçikle yan yana koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını
harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı siliniz,
evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur
içindedirler. Onlar bu toprakta canlarını
verdikten sonra artık bizim evlâtlarımız
olmuşlardır.” 

Bu tümceleri kurabilen bir asil ATA kaç
ulusa nasip olmuştur? Kalın sağlıcakla…
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G
eçen haftaki yazımda iki ayını
doldurmak üzere olan yeni
hükümetin başarı performansını

irdelemeye çalışmıştım. Hükümet
başarılı mı, başarısız mı? Hükümetin
Avrupa Birliği ile müzakerelerde halkın
desteğini ve takdirini kazandığını
söylemiştik. Henüz bu konuda somut bir
sonuç alınmasa da halk Başbakan Çipras
ve SİRİZA’yı kemerlerin gevşetilmesi için
destek vermeye devam ediyor. Ancak
hükümetin içeride ve SİRİZA’nın kendi
içinde homojen bir yapı ve bazı ciddi
konularda konsensüs sağlandığına dair
bir görüntü vermiyor. Bu söylediğimize
en son örnek; 25 Mart törenleriyle ilgili
olarak, SİRİZA’dan Attiki Eyalet Başkanı
seçilen Rena Duru ile SİRİZA’nın AP
Milletvekili Dimitris Papadimulis
arasında yaşanan tartışmadır. Bu tür
tartışma ve görüş ayrılıklarına bundan
sonra da şahit olmamız muhtemeldir. 

Hükümet Avrupa Birliği’nin
“memorandumu uygula” baskısıyla karşı
karşıya. Ekonomik krizle ilgili olarak
halkın beklentilerine hangi ölçüde yanıt
verilecek? Halkın bu taleplerine ve
beklentilerine yanıt verilebilecek mi? Bu

konuda SİRİZA 25 Ocak seçimlerinde
sandığa yansıyan beklentilere cevap
verebilecek mi? Göreceğiz..

Peki Çipras, SİRİZA ve hükümet, Batı
Trakya Türk azınlığının beklentilerine,
taleplerine olumlu yanıt verebilecek mi?
Gelin hep beraber bu konuyu irdelemeye
çalışalım. 

SİRİZA, 25 Ocak seçimleri öncesinde
iktidara oynuyordu. Yunanistan’daki
büyük ekonomik kriz öncesinde SİRİZA,
azınlığın demokratik taleplerine en yakın
partilerin belki de başında geliyordu.
Fakat o zamanlar bu parti yüzde 5’lerde
olan bir siyasi hareketti. Daha doğrusu
bir ittifaktı. Ancak, krizle birlikte büyüdü,
serpildi. SİRİZA’yı yüzde 5’lerden alıp
yüzde 37’lere taşıyan olay, eşi benzeri
görülmemiş krizin etkileriydi. Parti,
geliştirdiği kriz, memorandum ve Troyka
karşıtı söylemiyle milyonların umudu
oldu. Tabii ki azınlığın da umudu oldu.
SİRİZA, seçim öncesinde azınlık
konusuna neredeyse hiç değinmedi.
Bugünün Başbakanı Çipras, Gümülcine
ziyaretinde azınlığa sadece bir cümle ile
değindi. Fakat azınlık seçmeni bunu
yadırgamadı. Oyunu bu partiye verdi. İlk

defa bir iktidar partisinden üç milletvekili
seçti. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı
SİRİZA’yı hep ekonomi için bir umut, hem
yıllardır çözüm bekleyen “azınlık
sorunları” için bir çare olarak gördü ve
böyle görmeye devam etmek istiyor. 

Peki bugüne kadar bu konuda bir
işaret, bir iyiniyet emaresi veya bir
açıklama ya da program gördük veya
duyduk mu? Buna verilecek cevap; en
azından şimdilik “hayır”dır. 

Şu ana kadar hükümetten veya
SİRİZA’dan Batı Trakya Türkleriyle ilgili
olarak yapılan bazı açıklamalar var.
Bunlar münferit açıklamalar. Örneğin
SİRİZA’nın Avrupa Parlamentosu
milletvekili Manolis Glezos’un Lozan
antlaşmasının azınlık eğitimi üzerine
getirdiği düzenlemeyi eleştirdiği bir
açıklaması var. Öte yandan Kamu Düzeni
Bakanı Panusis’in polis okullarına
alınacak farklı kesimlerden öğrencilerle
ilgili açıklamasında Batı Trakya Türklerini
etnik kimliklere bölmesi var. Hatta buna
SİRİZA milletvekili Ayhan Karayusuf’un
tepkisi de olmuştu. Bunun yanında
Eğitim Bakan Yardımcısı Takis Kurakis’in
azınlık eğitimiyle ilgili herhangi somut bir
şey içermese de “olumlu” veya “umut
verici” sayılabilecek açıklamaları var. 

Ancak sayın Kurakis’in bölgemizde
yayın yapan bir radyo istasyonuna daha
önceleri yapmış olduğu “Azınlık
anaokulları açılmalıdır” sözünü
hatırlıyorum. Çipras’ın “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararları
uygulanacaktır” açıklaması da tabii ki
önemli bir açıklama. Uluslararası
anlaşmalarla azınlığa tanınan ve azınlığın
kazanılmış hakları olan eğitim ve din
özgürlüğü alanındaki demokratik
taleplerin azınlık toplumuna iade
edilmesi aslında bir lütuf değildir. Bu
demokrasi ve insan haklarının bir

gereğidir.
Hükümetin iyi niyetle hareket

etmesini elbette ki bekliyor ve umuyoruz.
Öncelikli olarak SİRİZA’nın iktidara
gelmesinden iki ay önce azınlığın
tepkisine rağmen mecliste kabul edilen
ve azınlık eğitimine ciddi değişiklikler
getiren SİRİZA’nın da oylamada kabul
etmediği eğitim yasasındaki
değişikliklerin eğer iptal edilmese bile
yeniden ele alınması şart. Öncelik bu
konuya verilebilir diye düşünüyorum.
Tabii din, ibadet ve vicdan özgürlüğüne
darbe niteliği taşıyan meşhur “240 İmam
Yasası”nın da iptal edilmesi konusundaki
azınlığın talebine olumlu yanıt verilmeli.
Devlet otoritesi kullanılarak, bu yasayı
“azınlık istiyormuş gibi” yansıtmak
devletin tercihi olmamalı. Zira, azınlık
tüm kurum ve temsilcileriyle bu yasa
hakkındaki görüşünü dile getirdi. 

Ancak yıllarca dile getirilen
demokratik taleplere hükümetin
kendiliğinden “evet” demesini beklemek
bir safdillik olur. Bunun için azınlığın da
mücadele etmesi, hükümeti ve SİRİZA’yı
buna “zorlaması” gerekiyor. Herkes
biliyor ki bunlar “kendiliğinden” olacak
şeyler değil. Bu noktada üç azınlık
milletvekilinin, azınlıkla ve azınlık
kurumlarıyla hükümet arasında “köprü”
görevi yapması gerektiğine inanıyorum.

Yeni hükümetin Batı Trakya Türk
azınlığının sorunlarının çözümü
konusunda “başarılı” veya “başarısız”
olduğunu söylemek için acele etmemek
gerekiyor. Bunun için somut bazı
göstergelerin ortaya çıkmasını beklemek
lazım. Azınlık insanı gereken sabrı ve
olgunluğu göstermeye hazır. Umarız,
azınlığı hayal kırıklığına uğratmamak için
gereken siyasi irade, kararlılık ve
demokrasiye saygı prensiplerine uyulur.

Ozan AHMETOĞLU

Yeni hükümet başarılı mı, 
başarısız mı? (II)

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Kurudis gölge kabinede, İlhan Ahmet 
ise bilirkişi olarak görev aldı

GÜMÜLCINELİ işadamı Stamatis Kurudis,
POTAMİ partisinin gölge kabinesinde yer aldı.
Son seçimlerde Rodop ilinden milletvekili
adayı olan Kurudis, POTAMİ Partisi’nin Sanayi
Bölüm Sorumlusu oldu. Potami’nin diğer
milletvekili adayı İlhan Ahmet ile gazeteci
Simeon Soltaris’e ise partinin İnsan Hakları
Bölümü’nde bilirkişi olarak görev verildi.  

Stamatis Kurudis’in, POTAMİ’nin sanayi
konularıyla ilgili koordinasyonundan sorumlu
olacağı bildirildi. Hatırlanacağı üzere işadamı
Kurudis, 25 Ocak  seçimlerinde POTAMİ’den
Rodop ili milletvekili adayı olmuş ve 2.144 oy

alarak İlhan Ahmet’in ardından listede ikinci
sırayı almıştı. 

Partinin gölge kabinesinde dışişleri, ticaret,
ekonomi, turizm, adalet, insan hakları,
gençlik, savunma gibi 32 bölüm olduğu ve
sözkonusu bölümlere bağlı olarak
bilirkişilerin de görevlendirildiği ifade edildi. 

POTAMİ’nin Rodop ili milletvekili adayı
İlhan Ahmet’e de, partinin İnsan Hakları
Bölümü’nde bilirkişi olarak görev verildi.
Gümülcineli gazeteci Simeon Soltaridis de
aynı bölümde bilirkişi olarak görev yapacak.

İç Hastalıkları Uzmanı Hakan Necati
muayenehanesini açtı

ASLEN Gümülcineli olan Hakan
Necati, 1975 yılında Almanya’nın Biefeld
şehrinde dünyaya geldi. İlkokulu
Gümülcine İdadiye Türk Azınlık
İlkokulu’nda okuyan Hakan Necati,
daha sonra Türkiye’de İstanbul
Büyükçekmece Ortaokul ve Lisesi’den
mezun oldu. Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazanan Necati, buradan
2001 yılında mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra
ülkesine dönen ve askerlik görevini
yerine getiren Necati, 2005 yılında

denklik sınavlarını verdi. Zorunlu
hizmetini Maronya ve Proskinites
köylerinde ve Gümülcine Devlet
Hastanesi Dahiliye Acil Bölümü’nde
yaptı. Necati, Dedeağaç Üniversite
Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nde de
uzmanlığını yaptı. 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan
Necati’nin muayenehanesi,
Gümülcine’de Harilau Trikupi
caddesinde (Mahkeme Sokağı)
bulunuyor.
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Dünya Tütün Kongresi
Gümülcine’de yapılacak

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Eylül ayında Gümülcine’de
yapılacak Uluslararası Tütün
Üreticileri Kongresi’yle ilgili
olarak GÜNDEM’e konuştu. 

Kongrenin 11 Eylül’de
Gümülcine’de  yapılacağını
ifade eden Pavlidis, bunun
bölge ekonomisi açısından son
derece önemli bir gelişme
olacağını söyledi. Pavlidis, “Biz
kongreyi burada yapmak için
başvuruda bulunduk.
Başvurumuz kabul edildi.”
dedi.

“HER ZAMAN HAYATİ 
ÖNEME SAHİP OLACAK”
Merkezi Portekiz’de bulunan
Uluslararası Tütün Üreticileri
Birliği’nin bu yılki kongresini
Gümülcine’de yapması için
daha önce başvuruda
bulunduklarını anlatan Eyalet
Başkanı Pavlidis, bu
başvurunun kabul edilmiş
olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
“Dünyadaki tütün üreticilerinin
temsil edildiği bir sivil toplum
örgütünün kongresini
bölgemizde yapması çok önemli
bir gelişmedir” diyen Yorgos
Pavlidis, tütün üretiminin bölge
için her zaman hayati öneme
sahip olacağını kaydetti. 

“TÜTÜNÜN SADECE
AVRUPA’DA ÜRETİLMEDİĞİ
GERÇEĞİNİ ANLATMAMIZ
LAZIM”
Avrupa Birliği ülkelerindeki
tütün üretiminin zor bir
dönemden geçtiğini anlatan
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
sağlık politikaları nedeniyle
sigara tüketimine olumsuz bir
bakış açısı olduğuna dikkat
çekti. Pavlidis, “Avrupa
Birliği’nin politikaları nedeniyle
tütün ve tütüncülük zor bir
sınavdan geçiyor. Ancak, tütün
üretimi sadece Avrupa Birliği
ülkelerinde yapılmıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde
yapılıyor. Yani Avrupa Birliği
tütün üretimini tamamıyla
durdursa bile dünyada tütün
üretimi devam edecek. Sigara
üretimi de devam edecek.
Çünkü dünyanın birçok
bölgesinde ve başka kıtalarda
tütün üretimi de yapılıyor,
sigara üretimi de yapılıyor. Yani
Avrupa Birliği kendi
tütüncüsünü azaltsa bile veya
hiç tütün üreticisi kalmasa bile,
dünyada değişen bir şey
olmayacak. Tütün üretimi
devam edecek. İşte biz bunu çok
iyi ve doğru bir şekilde
anlatmamız gerekiyor. Eğer
bölgemizi ve insanımızı
düşünüyorsak bunu
anlatabilmek için yöntemler
bulmalıyız.” ifadelerini

kullandı.

“BÖLGEMİZDE 10 BİN 
TÜTÜN ÜRETİCİSİ VAR”
Merkezi Portekiz’de bulunan
Uluslararası Tütün Üreticileri
Birliği’nin bünyesinde
milyonlarca tütün üreticisinin
olduğunu söyleyen Pavlidis,
“İşte bu kurum bu yıl kongresini
Gümülcine’de yapacak.” dedi.
Rodop ve İskeçe illeri başta
olmak üzere Doğu Makedonya -
Trakya bölgesinin Yunanistan’ın
en önemli tütün üretilen bölgesi
olduğunu ifade eden Pavlidis,
Rodop ve Sofulu bölgesinde
6.700, İskeçe’de 2.800, Drama ve
Kavala illerinde 500 civarında
tütün üreticisi olduğunu
söyledi. 

Pavlidis konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Tütün üreticilerinin
çok büyük bir bölümü Rodop
ilinde. Bu yüzden de
Uluslararası Tütün Üreticileri
Kongesi’nin Gümülcine’de
yapılmasını önerdim. Fakat
bunun için de eleştirildim.
Ancak kongrenin yapılacağı
yerle ilgili bu kararın doğru bir
karar olduğuna inanıyorum.
Bölgemizde 10 bin civarında
tütün üreticisi var. Bu bölge
tütünle özdeşleşmiş bir bölge.
Rodop ve İskeçe’de ciddi bir
tütün üreticisi nüfus var. İskeçe
ve Kavala tütün mağazalarıyla
ün yapmış iki bölge. Kısaca
söylemek gerekirse bu ürünün,
bölgemizle ciddi bağları var.” 

“TÜTÜN ÜRETİMİ ZOR 
BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”
Tütün üretiminin son yıllarda
zor bir dönemden geçtiğini dile
getiren Yorgos Pavlidis, Avrupa
Birliği primlerinin
azaltılmasının, sigara ve tütün
üretimine karşı yapılan
kampanyaların üretimi zora
soktuğunu vurguladı. Eyalet
Başkanı Pavlidis, “2019 yılına
kadar Avrupa Birliği’nin yeni
ortak tarım politikası
çerçevesinde tütün üreticilerine
verilen primler her yıl yüzde 5

oranında azalacak. Yani altı yıl
içinde primlerin yüzde 30’u
kaybolacak. Bu, sorunun birinci
ayağı. Bunun yanısıra sigara
tüketimine karşı yapılan
kampanyalar var. Bu
kampanyalar, Avrupa
Birliği’nde tütün üretimine karşı
bir hassasiyet oluşturuyor.
Maalesef bu durum tütün
üretimini zora sokuyor. Son
yıllarda uygulanan politikalarla
tütün üretimi büyük zarar
gördü. Üretici, ekonomik olarak
çok zor durumda. Tütüncünün
aile ekonomisi büyük sıkıntılar
yaşıyor. Kısaca söylemek
gerekirse tütün üretimi
gerçekten zor bir dönemde
geçiyor. İşte bu noktada
Uluslararası Tütün Üreticileri
Kongresi’ni bölgemizde
yaparak, dikkatleri dile
getirdiğimiz sorunlara çekmek
istiyoruz.” diye konuştu. 

“BİZİM TÜTÜN 
TÜM HARMANLARIN 
TUZU BİBERİ”
Trakya’da üretilen doğu tipi
basma tütününün dünya
üzerindeki en kaliteli türlerden
biri olduğunu belirten Pavlidis,

“Deyim yerindeyse bizim
tütünümüz, yani basma tütünü,
dünyadaki tüm harmanların
adeta tuzu biberi. Yani bizim
tütünümüzün girmediği
harman yok gibi. Son derece
kaliteli bir tütün üretiyoruz.
Birçok kişi bölgemizde üretilen
tütünün dünyanın en kaliteli
tütünü olduğunu söylüyor.”
dedi.

“TÜTÜN ÜRETİMİ BİNLERCE 
İNSANIN HAYAT TARZI”
Trakya bölgesinde üretilen
tütünün ve bölgedeki
üreticilerin bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerektiğini
ifade eden Eyalet Başkanı,
“Bölgemizdeki tütün üretiminin
çok önemli bazı özellikleri var.
Birincisi, kalitesi. Bizim
ürettiğimiz tütünün kalitesi çok
yüksek. Ve bunu bütün dünya
biliyor. İkincisi, tek üretim. Yani
bölgede tütünden daha çok
verim veren ve gelir getiren
başka ürün yok. Yani tütün
üretimi  yapan bir aile, aynı
zamanda başka bir ürünü de
üretemiyor. Zaten tütün çok
zahmetli bir üretim. Tütün
üretimi tüm aile bireylerinin

Doğu
Makedonya -

Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos
Pavlidis, Eylül

ayında
Gümülcine’de

yapılacak
Uluslararası

Tütün
Üreticileri

Kongresi’yle
ilgili olarak
GÜNDEM’e

konuştu. 
Kongrenin 11

Eylül’de
Gümülcine’de

yapılacağını
ifade eden

Pavlidis, tütün
üretiminin son
yıllarda zor bir

dönemden
geçtiğini dile

getirdi. Yorgos
Pavlidis,

Uluslararası
Tütün

Üreticileri
Birliği

kongresinin
bölge ekonomisi

açısından son
derece önemli

bir gelişme
olacağını

söyledi.
Pavlidis, “Biz

kongreyi burada
yapmak için

başvuruda
bulunduk.

Başvurumuz
kabul edildi.”

dedi.

Yorgos Pavlidis
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katılımıyla yapılan bir üretim
şekli. Bu da çok önemli. Bir
diğer özellik ise tütünün
bölgemizdeki sosyal ve günlük
hayatta çok geniş bir yer tutuyor
olmasıdır. Yani bu ürün sadece
insanların geçimini sağlamak
için yapılan bir iş değil. Bir
hayat tarzı. Yıllar içinde tütün
üretimi binlerce insanın hayat
tarzı olmuş. Bunu hiç kimse
görmezden gelemez. Bir diğer
önemli konu da tütün
üretiminin bölgenin
gelişmesine, kalkınmasına
önemli katkı yapmış olmasıdır.
Hatta şehirlerimizin ve özellikle
de İskeçe ile Kavala’nın şehir
mimarisini de etkilemiş ve
belirlemiştir. Basma tütünü
bölgemizde çok yoğun bir
şekilde el emeğiyle üretiliyor ve
işleniyor. Tüm bu özellikleri çok
iyi bir şekilde anlatmalıyız ve
tanıtmalıyız.” diye konuştu.

“AVRUPA BASMAYI
KORUMALIDIR”
Tütün üretiminin daha da
büyük zarar görmesini
istemediklerini anlatan
Pavlidis, “Bölgede 10 bin üretici
ve bu üreticilerin arkasında
yaklaşık 40 bin insan var. Tütün
üretiminin krize girmesi demek,
binlerce insanın krize girmesi
demektir. Bölgemizde üretilen
ve dünyanın en iyi, en kaliteli
tütünü olduğuna inandığımız
basma tütününü, Avrupa
Birliği’ne çok iyi anlatmalıyız.
Sıradan bir ürün olmadığını
anlamaları gerekir. Avrupa,
bölgemizdeki basma tütününü
korumalıdır. İşte bu
sebeplerden dolayı
Portekiz’deki Uluslararası Tütün
Üreticileri Birliği’nden
kongrelerini burada, bizim
bölgemizde yapmasını istedik.
Bu kongrenin bölgemiz için ve
tütün üretimi için bir fırsat
olduğuna inanıyorum. Bölge
ekonomisi için çok önemli bir
gelişme olacak. Doğu
Makedonya - Trakya
eyaletindeki tütün üreticilerinin
yüzde 70’i Rodop ilinde. Bunu
da dikkate alarak, kongrenin
Gümülcine’de yapılmasına
karar verdik. Ben bu kongreden
ümitliyim.” dedi. 

“BASMA TÜTÜNÜ
KORUYACAK
PROGRAMLARIN HAYATA
GEÇİRİLMESİNİ
SAĞLAMALIYIZ”
Gümülcine’de yapılacak
kongrenin, bölgede üretilen
tütünün diğer tütün türlerinden
ayrılması için bir fırsat
olduğunu dile getiren Pavlidis,
“Bizim ürettiğimiz ürünün,
Virginia veya diğer türlerden
farklı olduğunu herkesin
anlaması gerekiyor. Bu ürünün
kendine has özelliklerinin
olduğunu çok iyi şekilde
anlatmamız gerekiyor.
Ekonomik, coğrafi, kültürel
özelliklerinin tanıtılması en
önemli amacımız. Bu özellikler
kabul edilince, bu ürünün
korunması için programların ve
projelerin hayata geçirilmesini
sağlamak, atılması gereken
ikinci adım olmalıdır. Kısaca,
bölgemizdeki tütün üretiminin
korunması amacıyla Avrupa
Birliği’nden programların
hayata geçirilmesi için bir
mücadelenin başlangıcı olabilir.
Bu anlamda Eylül ayında
yapılacak kongre çok önemli bir
gelişme.” ifadelerine yer verdi. 

“KONGRE KAPSAMINDA
PARALEL ETKİNLİKLER 
DE YAPILACAK”
11 Eylül’de başlayacak
Uluslararası Tütün Üreticileri
Kongresi kapsamında bazı
paralel etkinlik ve ziyaretlerin
de yapılacağını anlatan Eyalet
Başkanı Pavlidis, “Örneğin
İskeçe’nin dağlık bölgesine
mutlaka bir ziyaret yapılması
gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii ki Rodop ilindeki
geleneksel tütün üreticisi
köylere gidilecek ve tüm olay
yakından görülecek. Bunların
yanısıra Kavala şehrinde tütün
mağazaları ve Drama’daki tütün
enstitüsü de ziyaret edilebilir.
Tabii bunları ilerleyen
haftalarda ve aylarda daha net
bir şekilde konuşacağız ve
kararlaştıracağız.” dedi.

TRAKYA TÜTÜN
ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFİ
BAŞKANI HÜSEYİN ESAT
Öte yandan Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı

Hüseyin Esat, Gümülcine’de
yapılacak Uluslararası Tütün
Üreticileri Kongesi’ni
GÜNDEM’e değerlendirdi. 

Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis’in toplantıyla ilgili
olarak kendisini yaklaşık üç ay
önce bilgilendirdiğini
anımsatan Esat, bu toplantının
bölgedeki tütün üreticileri
açısından önemli olduğunun
altını çizdi.

“BU KURUM TÜTÜNCÜNÜN
HAKKINI SAVUNAN 
BİR KURUMDUR”
Gümülcine’de yapılması
planlanan kongrenin
Yunanistan ve Avrupa’daki
tütün üreticileri açısından çok
önemli olduğunu vurgulayan
Hüseyin Esat şunları söyledi:
“Uluslararası Tütün Üreticileri
Birliği’nin davetlisi olarak ilk
defa Makedonya’nın (FYROM)
başkenti Üsküp’te gerçekleşen
toplantıya katılmıştık. Daha
sonra sırasıyla Selanik’te ve
geçtiğimiz yıl da Bulgaristan’ın
Filibe şehrinde yapılan
toplantılara katıldık. Bu
kurumun amacı, tütünün
sadece sigara içiminde
kullanılmadığını, bunun
yanında sağlık sektöründe de
yer aldığını anlatmak. Bu
toplantıya tütün
kooperatiflerinin yanısıra, çok
sayıda tütün tüccarı da katılıyor.
Dolayısıyla buradaki amaç,
tütün üretiminden bir çok
ailenin geçimini sağladığını dile
getirmektedir. Bu durumun hem
Avrupa’ya, hem ilgili
bakanlıklara, hem de
dünyadaki sağlık kuruluşlarına
anlatılması gerekiyor. Biz
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi olarak bütün
toplantılarda yer aldık. Bu
kurum, tütün üreticilerinin
hakkını savunan bir
kurumdur.”

“DÜNYADA KAÇAK 
SİGARA ÜRETİMİ ÇOK
YÜKSEK BOYUTLARDA”
Dünyadaki kaçak tütün
piyasasına da değinen Başkan
Esat, Yunanistan’da bu oranın
son 3 yılda %3’ten, %16’lara
ulaştığına dikkat çekerek, söz
konusu kurumun kaçak sigara

üretimine de karşı olduğunu
vurguladı. Bir çok ülkede kaçak
sigara üretiminin yüksek
boyutlara ulaştığını kaydeden
Esat, “Kaçak sigara üretimi
insan sağlığı için büyük tehdit
oluşturuyor. Çünkü bu alanda
üretilen tütünlerin ne şekilde
yetiştirildiği ve hangi
aşamalardan geçtiği bilinmiyor.
Bunun yanında kaçak
sigaralardan vergi alınamadığı
için devletler de bu durumdan
büyük zarar görüyor.” diye
konuştu.

“BU TOPLANTIDA TÜTÜNÜN
DESTEKLENMESİNİ 
TALEP EDECEĞİZ”
Uluslararası Tütün Üreticileri
Birliği’nin tütünün daha sağlıklı
üretilmesini ve bir kontrol
mekanizması altında
işletilmesini öngördüğünü

belirten Esat, “Bu açından da
Gümülcine’de yapılacak
toplantının ayrı bir önemi var.”
dedi. 

Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat sözlerini şu ifadelerle
tamamladı: “Gümülcine’de
yapılacak bu kongre tütün
üreticileri açısından çok
önemlidir. Tütün konusunda
bütün dünyanın dikkati buraya
çevrilecek. Bir çok ülkenin tarım
bakanları ve diğer yetkilileri bu
toplantıya davet ediliyor.
Konuşmacılar tütünün
işlenmesi yönünde görüşlerini
beyan ediyorlar. Bizler de
burada söz alıp tekrar
tütüncümüzün sorunlarını
gündeme taşıyacağız ve yetkili
makamlardan tütünün
desteklenmesini talep
edeceğiz.”

DÜNYANIN dört bir tarafında bulunan ülkelerle ilgili
bilgilerin yer aldığı “http://theculturetrip.com” internet sitesi,
Yunanistan’da ziyaret edilmesi gereken en iyi 10 şehrin listesini
yayımladı. Listede Batı Trakya’dan İskeçe yer aldı. 

Siteye göre Yunanistan’da görülmeye değer 10 şehir Nafplio,
Parga, Kalambaka, Kastoria, Karpenisi, Metsovo, Veria, İskeçe,
Galaksidi ve Agios Nikolaos’dan oluşuyor.

Sitede İskeçe ile ilgili bölümde, Avrupa ile Asya’nın kesiştiği
noktada bulunduğuna dikkat çekiliyor. Şehrin en çok eski
tütün sanayisi ve her yıl düzenlenen karnaval şenlikleriyle
tanındığı belirtiliyor ve çok kültürlü yapısına atıfta
bulunuluyor. 

İskeçe en güzel 
10 şehir arasında

Hüseyin Esat
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GÜMÜLCİNE’nin Yaka bölgesindeki
kiraz üreticilerini bilgilendirmeye
yönelik seminer, Batı Trakyalı işadamı,
DCT Traiding Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama Şirketi sahibi Levent Sadık
Ahmet tarafından organize edidi.

Seminere konuşmacı olarak
Türkiye’den Karabudak Tarım ve
Hayvancılık San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Gürler
Cihangir Korkmaz katıldı.

“ÜRETTİĞİNİZ KİRAZIN ALIM
SATIMINI YAPABİLİRİM”
İşadamı Levent Sadık Ahmet yaptığı
açılış konuşmasında, tüm etkinliğe
katılan çiftçilere ve Türkiye’den gelen
ekibe teşekkür etti. Batı Trakya kirazını
tanıtmak için sekiz yıl önce girişimlerde
bulunduğunu anlatan Levent Sadık
Ahmet, o dönemde Dr. Cihangir
Korkmaz’la tanıştığını söyledi. Bu
konuda yaptığı girişimleri, başta halkına
ve ülkesine yararlı olma bilinciyle yerine
getirdiğini kaydeden Ahmet, “Bu konuda
çok iyi bir noktada değiliz ve işimizi iyi
yapamıyoruz. Kiraz ve diğer konular
hakkında Cihangir bey sizlerle bilgilerini
paylaşacak. Şu an itibariyle benim
sizden hiçbir beklentim yok. Ancak kiraz
ticaretini buradan başlatırsam, üretmiş
olduğunuz kirazın serbest piyasa
koşullarında alım – satımını yapabilirim.
Bu akşam buradaki amacımız, değerli
kiraz üreticilerinin Cihangir beyin
bilgilerinden yararlanması ve daha
kaliteli kiraz üretimini sağlamaktır.
Bunun neticesinde de satım işleminde
sizlerin daha çok kazanç elde etmenizi
sağlamaktır.” dedi.

Kiraz Koopertifi ile ilgili görüşmelerin
devam ettiğini belirten Ahmet, “Bu
konuda inşallah bir noktaya varabiliriz.
Umarım sıkıntılı günler, güzel günlere
dönüşür. ” ifadelerini kullandı.

“VAROLUŞUNUZ, DAHA ETKİN ROL
ALMA İSTEĞİMİZİ KAMÇILIYOR”
Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Gürler
Cihangir Korkmaz ise konuşmasında,
“Sizlerin bu bölgede var oluşunuz,

bizlerin bu bölgede yapılacak
faaliyetlerde daha etkin rol alma
ihtiyacımızı ve isteğimizi
kamçılamaktadır. Toplumlar topyekün
kalkınarak varolabilir. Sizlerin kalkınma
modeline baktığımızda bunun tarıma
dayalı olduğunu görmekteyiz. Bu da
arazilerinizde yapılan işlerin daha
modern, daha sağlıklı, daha güçlü ve
verim alanlarından daha kaliteli ürün
alacak şekilde dizayn edilmiş modellerle
mümkündür. Ben sizlerin bu işi çok daha
iyi bir şekilde yapabileceğiniz
öngörüsüne sahibim. 8 yıl önce de bu
düşünceye sahiptim. Şimdi artarak bunu
hissediyorum ve görüyorum. Çünkü
insanlar bu işte bir gelecek görüyorlar.
Artık para kazanmaya başlayan bir yapı
var. Bizim görevimiz bundan sonra daha
fazla nasıl gelir sağlayabiliriz sorusuna
yanıt aramak olacaktır.” dedi.

“BİZLER BU HİZMET KARŞILIĞINDA
BİR BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ”
Sahip olduğu Agropergamos A.Ş. ile
Levent Sadık Ahmet’in sahip olduğu DCT
Traiding Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama Şirketi’yle birlikte bölge
kirazını daha iyi bir şekilde
değerlendirmeyi amaçladıklarını
söyleyen Korkmaz, “Burada şunu da
belirtmek istiyorum. Bizler bu yaptığımız
hizmet karşılığında bir beklenti içinde
değiliz. Sizler burada eğer kaliteli mal
üretirseniz, biz sizlere rakip değiliz.
Böylece, bizler diğer alıcılarla rakip
olacağız. Burada kazan – kazan prensibi
esastır. Bu da doğru malı, doğru çeşidi
üretirseniz, yüklü miktarda üretirseniz,
bizlerin dışında diğer firmaların da
dikkatini ve ilgisini buraya çekmiş
olursunuz. Sonuçta doğal olarak
kazanan sizler olacaksınız. Ancak mal
yoksa, kalite yoksa, çeşit yoksa doğal
olarak ilgi de olmayacak. Bu işten para
kazanmanın esası, insanların almak
istediği ve kişilerin kursağından giren
kaliteyi, çeşidi, doğru malı üreterek
bunun pazarlanabilir niteliğini arttıracak
faaliyetleri hayata geçirebilmektir. Bu iki
firmanın sizler için yaptığı budur.” diye

konuştu.

“ÜRETİM İÇİN BU TOPRAK, BU
BÖLGE AĞLIYOR”
Bölgedeki iklim koşullarının ve temiz
toprak yapısının kiraz ve meyve
üretimine son derece müsait olduğunun
altını çizen Korkmaz, “Buradaki
topraklar, üretim yapmak için adeta
ağlıyor. Toprak ağlıyor, bu bölge ağlıyor.
Bunu daha fazla ağlatacak lüksümüz
yok. Böyle bir şey olmaması gerekir.”
ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLER ELDE ETTİKLERİ
SONUÇLARI DİĞER 
ÜRETİCİLERLE PAYLAŞMALI”
Bireysel kalkınma diye bir şeyin
olmadığını, kalkınmanın ancak
topyekün bir şekilde olabileceğini
vurgulayan Korkmaz, bunun için de
birlik olmanın gerektiğine dikkat çekti.
Üreticilerin; gerek elde ettiği sonuçları,

gerekse üretim aşamasındaki diğer
bilgilerini diğer üreticilerle paylaşması
gerektiğini dile getiren Korkmaz,
böylelikle hedefe daha kısa sürede
ulaşılacağını ifade etti.

Modern meyve yetiştiriciliği hedefi ile
modern fidanların kullanılması
gerektiğini kaydeden Korkmaz, bu
doğrultuda ulaşılmak istenen hedefin de
iyi bir süzgeçten geçirilmesinin şart
olduğunu söyledi. Korkmaz, “Dış pazarın
talebi doğrultusunda tür ve çeşitlerde
meyve üretimi araştırma ve geliştirme
çalışmaları, yeni amaç tespitleri
konusunda bizler, sizlere bu bilgileri
aktarmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Konuşmasının son bölümünde slayt
gösterimi eşliğinde Batı Trakya’daki kiraz
üretimi hakkında katılımcılara bilgi
veren Korkmaz, seminere katılan
çiftçilere ağaç bakımı, budama ve
karşılaşılan hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

Yassıköy’de kiraz üreticilerine seminer
Rodop iline bağlı Yassıköy Belediyesi

Kültür Merkezi’nde, 25 Mart Çarşamba
günü “Kiraz ve Meyvecilik Eğitimi” konulu
bir seminer gerçekleştirildi. 
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TOÇEK “Düğün”e hazır!..
TOÇEK Tiyatro Topluluğu, yeni

sezonu Ayşe Bayramoğlu’nun “Düğün”
adlı oyunu ile açmaya hazırlanıyor. 

Çalışmalarını Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği ile İskeçe Türk
Birliği çatısı altında sürdüren TOÇEK
Tiyatro Topluluğu yönetmeni Şükran
Raif, yeni oyun düzenlediği basın
toplantısıyla tanıttı. 

“Düğün”ün  3 – 4 – 5 Nisan
tarihlerinde Gümülcineli tiyatro
severlerle buluşacak. Oyun eski Rex
sinemasında saat 20:00’de perde açacak. 

İsekeçe’deki gösterimi ise 18 Nisan
Cumartesi günü saat 20:00’de İskeçe
belediyesi amfitiyatrosunda
gerçekleşecek.

10 KADIN, BİR KADIN 
YÖNETMEN VE BİR KADIN YAZAR
Yönetmen Şükran Raif oyunla ilgili
olarak, “Batı Trakya’da bir ilke
hazırlanıyoruz. Bir kadın oyunu, bir
kadın çalışması. 8 kadın oyuncu.
Tamamı amatör, tamamı ilk kez tiyatro
sahnesinde yer alıyor. Farklı meslekler,
farklı eğitim durumları, farklı yaş
grupları, hatta nesil farkı olan, ancak
ortak noktalarının kadın olduğu insanlar
bu oyunda rol alıyor. Sahne önü ve
sahne arkasında toplam 10 azınlık
kadını. Bir kadın yönetmen ve tabi bir
kadın yazar. Yeni oyunumuzun özeti bu
şekilde.” dedi.

“KADINLARA YÖNELİK İNSANLIK
DIŞI OLAYLARA İSYANDIR”
Şükran Raif, sahneye koymaya
hazırlandıkları oyunun kadınlara karşı
uygulanan haksızlık ve saldırılara karşı
bir mesaj olduğunu söyledi. Raif şöyle
konuştu: “Oyunumuz, bu coğrafya ve
dünyada kadına tacizin, şiddetin arttığı
ve neredeyse hergün kadın cinayetlerinin
işlendiği  olaylara, kadın duyarlılığımız
ve hassasiyetimizle bu insanlık suçuna,

bu insanlık ayıbına ve bu cinsiyet
ayrımcılığına, Batı Trakya Türk
azınlığından yükselen bir ses ve dünya
kamuoyuna, tüm insanlığa, insanlık
vicdanına bir sesleniş, konuya dikkat
çekme, hatta hemcinslerimize yönelik bu
gayri insani olaylara bir isyandır. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü ile ilişkilendirerek
sahnelediğimiz oyunumuz, kadın
bedeninin onurunun bir çığlığı olarak
değerlendirilebilir.”

“TİYATRO OLGUSUNUN
YERLEŞTİĞİNE İNANIYORUM”
15 yıldır Türk tiyatrosunun örneklerini
sahneye koyduklarını anlatan TOÇEK
yönetmeni, “TOÇEK Tiyatro Topluluğu
olarak bu yıl 15 yıldan bu yana
sahnelediğimiz klasikleşmiş Türk tiyatro
oyunlarından  farklı olarak güncel bir
oyunla perde açıyoruz. 1999 yılından bu
yana söylediğim birşey var. O da

öncelikle Batı Trakya’da seyirci kültürü
oluşturmanın önemi ve tiyatroyu
sevdirme gerekliliğidir. Bugün artık
toplumumuzda seyirci kültürünün
oluştuğuna, tiyatro olgusunun
yerleştiğine inanıyorum. Batı Trakya
Türk azınlığı seyircisinin sahnede pek
çok oyunu izlemeye hazır olduğunu
düşünüyorum. TOÇEK bu yıl seyircisini,
Türk aile yapısı, düğün ve gelenekler
üstünden başarıyla işlenmiş bir konu ve
esas mesaja yumuşak bir geçiş yapan bir
oyunla buluşturuyor. Oyunumuzun
yazarı sayın Ayşe Bayramoğlu’na, bana
ve TOÇEK’e inandığı, bizlere destek
olmak adına oyununu sahnelememe izin
verdiği için tüm azınlık seyircisi adına
teşekkür ediyorum. ‘Düğün’, aile
yadigarı köşkün mutfağındaki düğün
hazırlığı ile başlıyor. Gelin, gelinin
annesi, anneanne, gelinin en yakın
arkadaşı, damadın annesi, damadın
ablası, evin emektarı ve düğün için
tutulmuş bir yardımcı kız. Bu mutfakta
buluşan her sınıftan ve yaştan kadının,
içlerinde kendini en bağımsız hissedenin
bile diğerinden bir farkı yok. Onlar erkek
egemen toplumda bir biçimde
kendilerine biçilmiş eş, sevgili, anne,
evlat, kız kardeş rolünü oynamakla
yükümlüler. Aynı zamanda hem mağdur,
hem fail olan bu kadınların aslında birer
‘kurban’ olması kaçınılmaz. Düğün
günü, yıllardır içlerinde sakladıkları
sırların, hezeyanların ortaya çıktığı,
gözyaşlarının aktığı bir hesaplaşma
gününe dönüşüyor. Kısacası ‘Düğün’
geleneksel ve modern aile yapıları
arasında gidip gelen çelişkilerimizi,
toplumsal sınıflar içinde kadın özgürlük
ve haklarının tasnifini, kadın - erkek
ayrımcılığı ve eşitsizliğini, toplum
öğretilerini, mahalle baskılarını ve
yetiştirilme tarzlarının kişiliklerimizi
şekillendirmesi sonucunda olaylara, örf
ve adetlere bakış açılarımızla sahnede
bize bizi ya da çevremizden birilerini
gösteren bir oyun. Oyunumuzu tecavüz
ve şiddet sonucu hayatını kaybetmiş
hemcinslerimizin hazin anılarına ithaf
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şükran Raif’in oyunla ilgili verdiği
bilgilerin ardından, oyuncular da kısaca
görüşlerini dile getirdiler. 

EMİNE TAHSİN (Büyük Hanım):
“Yönetmen Şükran Raif’e tiyatroya
katkılarından dolayı çok teşekkür
ediyorum. Tiyatro sanatçılığı ve

oyunculuğu çok zor bir iş, ama bizler
bunun başarıyla gerçekleştirdiğimize
inanıyorum.”

AYŞE GALİP (Ahsen): “Tiyatrocu
olmayı çok küçük yaşlarda,
çocukluğumdan beri arzu ediyordum.
Bizler birer profesyonel tiyatrocu değiliz.
Ancak tiyatroda disiplinin çok önemli
olduğunu belirtmek isterim. Bizler Batı
Trakya Türk kadınına öncü olabiliyorsak
ne mutlu bizlere.”

YEŞİM HASAN (Nazife): “Her oyunun
ayrı bir önemi var. Bu oyunda çok
susturulmuş bir karakteri
canlandırıyorum. Ancak her şeye
rağmen çok başarılı olduğumuza
inanıyorum.”

NECLA ÇAVUŞ (Şerbet): “Ben
rolümde, çalışan bir kadını
canlandırıyorum. Rolümün de bana
biraz uygun gibi olduğunu
düşünüyorum.”

FERHAN HASAN (Garson Kız):
“Kültürel etkinlikleri her zaman
seviyorum. Ama tiyatroyu apayrı
seviyorum. Oyunumuz daha çok sosyal
içerikli bir oyun.”

ZEYNEP TEFİKOĞLU (Duygu):
“TOÇEK ailesine sizlerin huzurunda
teşekkür ediyorum. Çok uzun bir süre
çalıştık ve disiplinli bir şekilde çalıştık.
İnşallah bunu perdeye yansıtırız. Son
sözü seyirciler söyleyecek.”

NEDİME KAMBER (Neriman):
“Tiyatroyu çok seviyorum.
Yönetmenimiz Şükran Raif’e çok
teşekkür ediyorum, çok mutluyum.
Elimizden geldiği kadar bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz. Bu oyunda hiç
zorlanmadım.”

UFUK MUSTAFA (Pelin): “İlk defa
katılıyorum, hiç deneyimim olmadı. Bu
inanılmaz bir his. Şükran Raif’e çok
teşekkür ediyorum. Bu
gerçekleştirdiğimiz oyunla insanların
kafasında bir soru işareti
oluşturabiliyorsak, bunun da bizleri bir
adım daha ileri götürebileceğine
inanıyorum.”

Yönetmenliğini Şükran Raif’in
üstlendiği “Düğün”de müzik seçimi ve
sesten Erdem Ahmet sorumlu. Suflöz ise
Tijen Hasan. Dış sesler, Sebahattin Gasil,
Turgut Molla, Erdem Ahmet, Barış
Sali’ye ait.

Oyunun sponsorları ise Sütçü
Hakkılar Manifatura, King Food, Foto
Joy, Orkide Çiçek Evi, Monty Hair Time ve
Primavera Pastanesi.

BATI Trakyalı genç işadamı Levent
Sadık Ahmet, Türkiye’de düzenlenen
12. Dünya İş Konseyi Liderler
Zirvesi’nde “Avrupa  Altın Hizmet”
ödülüne layık görüldü.

Levent Sadık Ahmet’in, dünya
ticaretine olan üstün hizmetleri
sonucunda “Avrupa Altın Hizmet”
ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

İşadamı Levent Sadık Ahmet’e

ödülü, Dünya İş Konseyi Türkiye
Temsilcisi Yasemin Öney Cankurtaran
tarafından verildi.

DCT Traiding Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama şirketi sahibi olan Levent
Sadık Ahmet, kısa bir süre önce de
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
tarafından kurulan BASMA A.Ş. şirketi
ile menajerlik anlaşması imzalamıştı.

Levent Sadık Ahmet’e 
“Avrupa Altın Hizmet” ödülü
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Cevat ABDURRAHMAN

Köy yumurtası ve yararları

Y
umurta çok besleyici
faydalı bir besindir.
Fakat yumurta seçerken

dikkat etmeli ve gerçekten
sağlıklı olan yumurtayı
almalıyız.  Köy yumurtası,  en
sağlıklı ve besin değeri yüksek
yumurtadır. Çünkü köy
tavukları özgürdür ve doğal
beslenir. Tavuk çiftliklerindeki
tavuklar özellikle hızlı
yumurtlamayı sağlayan suni
yemler ile beslenir, besin
değeri daha düşüktür. Köy
yumurtası kadar sağlıklı
değildir.

Köy yumurtası nasıl
anlaşılır:

Özellikle çocukların
beslenmesinde, sağlıklı ve
besin değeri yüksek köy
yumurtası ile beslemek için
yumurta alırken dikkatli
olunmalıdır. Eğer yumurtanın
kabuğu sağlamsa, pis
kokmuyorsa, suya konduğunda
yüzmüyorsa, haşladığınızda
yumurta kabuğunun altından
regarenk bir görünüm
çıkmamışsa bu yumurta köy
yumurtasıdır ve sağlıklıdır.
Birde yumurta kırıldığında
sarısı dağılmıyorsa bu yumurta
tazedir ve besin değeri
yüksektir.

Yumurtanın Besin Değerleri:
Bizler yumurtanın yüksek

protein oranına sahip bir besin
olduğunu genellikle biliriz.
Bunun yanında yumurta A, D, E
ve B grubu vitaminleri başta
olmak üzere birçok vitamini
önemli oranda içerir. Protein,
vitamin ve mineral açısından
oldukça zengin olan yumurta,
özellikle çocukların fiziksel ve
zihinsel gelişimi açısından
büyük önem taşır. Yumurta
içeriğindeki kolin maddesi ile
beynin gelişiminde önemli rol
oynamaktadır. Uzmanlar
özellikle gelişim çağındaki
çocukların her gün bir adet
yumurta yemesi gerektiğini
vurguluyor. Ayrıca yumurtanın
içeriğinde bulunan lösin amino
asidi sayesinde yağ yakmak
için çok faydalı olduğu

ispatlanmıştır. Kahvaltıda
haşlama yumurta yemek
zayıflamaya da yardımcı olur.

Köy Yumurtasının Faydaları:
* Yumurta içeriğindeki lutein

maddesi sayesinde görmede
azlığına yol açan maküler
dejenerasyonu azaltır.
* İçerdiği kolin ile bellek ve
öğrenme kapasitesini artırır.
* Yumurta sarısı kalsiyumdan
ve karotenoidlerden zengindir.
* Çinko içeriği yüksektir.
* Magnezyum içeriği yüksektir
bu nedenle migren, fibromiyalji
gibi rahatsızlıklara çok iyi gelir.
* Antioksidan ve
antienflamatuvardır.
* Omega-3’ten zengindir.
* A, D, K vitaminleri, demir,
selenyum, riboflavin ve
niasinden zengindir.

Yumurta nasıl saklanır:
Yumurtalar buzdolabının

orta ve alt raflarında orijinal
karton ambalajlarında
saklanmalıdır. Genel bir
alışkanlık olmasına rağmen
buzdolabının kapağında
yumurta saklamak, sıcaklığın
en yüksek olduğu alan
olduğundan, aslında buraları
pek fazla uygun değildir.

Yumurta yıkanmadan
saklanmalıdır. Çünkü
yumurtanın üzerinde koruyucu
bir tabaka vardır ve su ile
temas ettiğinde bu tabaka
kaybolarak dış etkenlere
duyarlı bir hale gelir. Özellikle
çiğ etlerin, diğer çiğ gıdaların
ve bunlardan damlayacak
suların yumurta ile teması
mutlaka engellenmelidir.
Yumurtalı yiyecekler kapalı
kaplarda saklanmalıdır. Diğer
tüm çabuk bozulan gıdalar gibi
oda sıcaklığında iki saatten
uzun tutulmamalıdır. +4
derecede buzdolaplarında
saklanmalıdır. Çiğ yumurta
buzdolabında orijinal
ambalajında 4-5 hafta, katı
pişmiş yumurta ise bir hafta
saklanabilir. Her iki durumda
da yumurtada kırık veya çatlak
olmaması gerekir.

VETERİNER BAKIŞI

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

Atina’da SİRİZA
bürosu kundaklandı 

SİRİZA Partisi’ne ait Atina’nın Patisia
semtindeki büro ateşe verildi. 

23 Mart Pazartesi sabaha karşı kimliği belirsiz
kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı sonucu
SİRİZA’nın Hirisostomu Smirnis caddesindeki
bürosu kundaklandı. Büroda ciddi maddi zarar
meydana geldiği bildirildi. İtfaiyenin müdahalesi
sonucu büroda çıkan yangın söndürüldü. 

Yaklaşık iki hafta önce, SİRİZA’nın Atina’nın
Kumunduru Meydanı’nda bulunan genel merkez
binası, kendilerini “anarşist” olarak tanımlayan
bir grup tarafından işgal edilmişti. F tipi
cezaevlerinin kapatılmasını talep eden eylemciler,
binaya “F Tipi cezaevleri hemen kaldırılsın”,
“Cezaevlerinde açlık grevi yapan mahkumlarla
dayanışma” yazılı pankartlar asmıştı.

Öte yandana, Patisia semtindeki SİRİZA
bürosuna saldırının yapıldığı saatlerde, Vironas
semtinde bir bankaya ait ATM’nin de ateşe
verildiği, çıkan yangının söndürülmesi için 12
itfaiye aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.

RADYO İSTASYONU İŞGAL EDİLDİ
Bu arada, Atina’da yayın yapan özel bir radyo
istasyonunun, kendilerini iktidar karşıtı
“anarşistler” olarak adlandıran bir grup
tarafından işgal edildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde solcu “Red” radyo
istasyonunu basan göstericiler, yayın akışını
keserek yaptıkları açıklamada, eylemi F tipi
cezaevlerinin iptal edilmesi için düzenlediklerini
belirttiler.

Yaz saati uygulaması başlıyor
YAZ saati uygulaması

29 Mart Pazar günü
başlıyor.

Gün ışığından daha
fazla yararlanmak
amacıyla, saatlerin 29
Mart Pazar günü 03.00’ten
itibaren bir saat ileri
alınacağı bildirildi. 

Yaz saati uygulaması 25
Ekim Pazar gününe kadar
devam edecek.

Nehir ve göllerde 
balık avı yasaklandı

DOĞU Makedonya - Trakya (DMT) eyalet
meclisi, 18 Mart Çarşamba günü yaptığı
toplantıda, 15 Nisan’dan 30 Mayıs’a kadar balık
avı yasağı uygulanmasına karar verdi. Buna göre
Drama, Kavala, İskeçe, Rodop ve Evros illerindeki
nehir ve göllerde balık avı yasaklandı.

Sözkonusu kararın, balıkların üremesini
sağlamak amacıyla alındığı bildirildi. Av yasağı
uygulamasıyla, Haziran ayından itibaren nehir ve
göllerdeki balık sayısının artacağı kaydedildi. 

Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti Tarım
Ekonomisi ve Çevre Komisyonu Başkanı Sotiris
Papadopulos, av yasağının eyaletin beş ilindeki

nehir ve göllerin tamamını kapsadığını söyledi.
Papadopulos, kararın temel amacının nehir ve
göllerdeki balık üremesini sağlamak ve balık
sayısını arttırmak olduğunu ifade etti. 

Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacağı
uyarısında da bulunan Papadopulos, “Herkesi
çevreyi korumaya ve bu karara uymaya davet
ediyorum. Bu uzun bir süre değil. Fakat bu
sürenin sonrasında nehir ve göllerdeki balık
sayısı artacak. Eğer yasağa uyulmazsa, bu olay
balık nüfusunu kötü anlamda etkileyecek. Bu da
gelecekte balık avının bitme noktasına geleceği
anlamını taşıyor.” diye konuştu.
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9 Mart’ta Apple tarafından
yapılan ve en önemli
detayınınApple
Watch olduğu Spring
Forward lansmanında belki de
en merak edilen kısım yeni
Macbook’da bulunacak USB-
C teknolojisi olarak dikkat
çekiyor.
USB-C teknolojisi Apple
tarafından üretilen bir teknoloji
türü değil. USB 3.0 Promoter
Group tarafından geliştirilen bir
teknolojidir.

Nedir Bu USB-C?
USB-C yeni bir bağlantı türü
olarak dikkat çekiyor. Başında
USB kelimesi olsa da all-in-
one adı verilen bir yapıdaki,
yani her bağlantının tek bir
porttan yapılması olarak
özetleyebiliriz.
USB, güç, VGA, HDMI ve display
port girişlerini tek bir yerde
toplayan bir teknoloji olarak
karşımıza çıkıyor. Yani tek bir
porttan hem USB bağlantısı
sağlayıp hem de yine aynı USB-
C portundan güç kablonuzu
bağlayarak cihazınızı şarj
edebiliyorsunuz. Tabii HDMI,
VGA ve display port ile
sağladığınız görüntü
aktarımlarını da yine bu porttan
sağlayabiliyorsunuz.
USB 3.1 ile çıkan bu tek port
olayı ve  8.4 mm genişliği ve 2.6
mm kalınlığıyla hem cihazlar
için merak edilen daha
ince olma kısmı
gerçekleştirilebilirken hem de
kablo karmaşası durumunu
ortadan çıkarma amacıyla
üretilen bir teknoloji.
Yukarıda gördüğünüz gibi bir
yapıda olacak USB-C
bağlantısının en önemli
yanlarından biri ise USB

bağlantılarındaki ters-düz
muhabbetinin olmayışı. Yani
Apple’ın lightning
bağlantısında olduğu gibi ters
düz sorunu olmadan porta ilk
takışta bağlantı
sağlayabileceksiniz.

USB-C İle Şarj Etme
Bildiğiniz gibi USB bağlantıları
ile şarj daha yavaş sağlanır. Bu
da prize takılıp şarj edilme
konusuna göre de yavaşlık
sağlar. Bu sebeple de küçük
cihazlarda,
yani telefon, tablet, fotoğraf ma
kinasi gibi bataryası küçük
cihazlar için tercih
edilir. Laptop gibi daha büyük
batarya ve daha hızlı dolum
gereksinimi duyan cihazlarda
ise normal güç portları
kullanılır.
Önümüzdeki dönemde
muhtemelen her diz üstü
bilgisayarlarda göreceğimiz bu
teknoloji yüksek
kalitedeoyun oynarken
bilgisayarın tüketeceği enerjiyi
geri sağlayabilir mi? Tabiki!.
Çünkü USB Power Delivery
v2.0 standardını kullanan USB-
C 5 amper/20 volt yani 100 watt
enerji geçişi sağlayabilmekte.
Örnek vermek
gerekirse Lenovo V570 modeli
bir laptop için 4400mAh
batarya bulunur. Bu batarya da
19 volt/3.2 amper ve 65 watt
enerji girişi gerekli. Yani
rahatlıkla karşılayabilecek
yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Veri Transfer Hızı
Şimdi, USB-C adı üstünde,
tabiki bir USB portu. Ama USB
3.1 teknolojisini kullanan bu
port ile ne kadar yüksek veri
transferi hızı alabiliriz?
Bu konuda da fazlasıyla içiniz

rahat olabilir. USB 3.0
bağlantısıyla sağlanabilen (hani
şu maviş olanlar) maksimum
veri transfer hızı
olan 5Gbps, USB 3.1 ile ikiye
katlanmış durumda.
Yani 10Gbps, Türkçesi saniyede
10 Gigabit. (1.25 gigabyte)  Bu
konuda da hiçbir sıkıntısı
olmayıp hatta fazlasını veren bir
bağlantı hızı ile karşı kaşıyayız.

Aynı Anda Birden Fazla
Bağlantı
Koskoca laptopta tek bir
bağlantı girişi olacaksa ne olur?
Örneğin bilgisayarınızın şarjı
%30 diyelim. Tabii siz o sırada
HDMI ile bilgisayarı televizyona
bağlayıp film keyfi
sürmektesiniz. Ama filmin
ortasında %10 kaldı diye uyarı
geldi. Ne yapacağiz?
Bunun için de aklınıza ilk gelen
şey bulunuyor tabiki.
Çoklayıcılar. Yani ekstadan bir
ücret gerekiyor olsa da bu tek
portu 3’e 5’e çıkaran
çoklayıcıları kullanarak bu
sorun ile karşılaşmadan
bilgisayarınızı hem şarj ederek
hem de film keyfinizi
sürebileceksiniz.

Ayrıca bu çoklayıcıların eski
portlara göre dönüştürücüleri
de bulunmakta. Yani klasik
HDMI, USB portlarını USB-C’ye
de dönüştürebileceğiniz bir
çoklu dönüştürücüler de
bulunuyor olacak.

Desteklenen Bağlantılar
Bu konuya kısaca girişte
değindik, ama sonuçta birçok
insan hala USB 2.0 bağlantısına
sahip. Ancak bildiğiniz gibi USB
3.0 (maviş dediğimiz) portlar
USB 2.0’ı da destekliyor. Yani
çoklu dönüştürücü aldığınız
zaman USB 2.0 bağlantısını bu
porta bağlayabilirsiniz.
Ayrıca HDMI’ın mini ve mikro
türleriyle de rahatlıkla bağlantı
sağlayabileceksiniz. Ama bu da
biraz tuzlu olacaktır. Çünkü
satışa çıkacak dönüştürücüler
büyük ihtimalle USB 3.0,
normal HDMI bağlantılarına
sahip olacak. Bu da mikro ya da
mini gibi bağlantılar için ayrıca
bir dönüştürücü almak demek.
Bu durum VGA için de geçerli
olacaktır. VGA için VGA-HDMI
dönüştürücüleri gibi
dönüştürücüler de çıkacak. Ya
da yine 7-8 portlu tek seferde

biraz fazla bir ücret ödeyerek
birçok porta sahip
olabileceğiniz bir durum ortaya
çıkabilir.
DVI kullananlar için ise
görünen iki DVI-
HDMI dönüştürücüsü alarak
bunu da HDMI-USB-
C dönüştürücüsü de ekleyerek
kullanabilecekler.

Sonuç ve Evrensellik
Sonuç olarak biraz garip gelse
de gelecekte bu bağlantı artık
tek bağlantı olarak devam
edecek gibi duruyor. Yani ilk
başta bu dönüştürücüler ile
fazlaca haşır neşir olarak geçen
zamanda daha sonra artık
normal olarak bu bağlantıyla
haşır neşir olacağız.
Evrensellik başlığı atılmasının
sebebi ise önümüzdeki yıllarda
bu USB-C portunun tek
kullanılacak portolarak
görülmesi. Mishal 5 yıl sonra
tüm cihazlar bu portu
kullanıyor olacak ve
telefonunuz, tabletiniz, dizüstü
bilgisayarınız ve
televizyonlarınız için sadece bu
ortak ve evrensel port ile
işlemler yaparak daha çabuk ve
güzel bir bağlantı sağlanılıyor
olabilir.
“VGA kablosunu nereye
koydum ben ya?” “Usta HDMI
kablonu ödünç alabilir miyim?
Film izleyeceğiz de” “Ayfon 6
pılas 3.500 lira şarj aleti olan var
mı?” gibi sorular yerine
herkeste sadece USB-C bağlantı
kablosu ve bu bağlantı girişi
olacak.
Başta bu eski bağlantı türleri
nedeniyle sorun ve sıkıntılar
olsa da gelecekte inanılmaz
kolay bir şey ile tanıştığımızı
söyleyebiliriz.

USB-C Teknolojisi Nedir? Ne İşe Yarar?
11
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SOLDANSAĞA
1)(halk dili) Cüzzamlı – Usanç anlatan sözcük 2) (halk
dili) Merdiven – Bir sıvının asit veya bazlık derecesi,
sertlik derecesi – İterbiyum’un simgesi 3) Rodyum’un
simgesi – Toprak kayması 4) (Farsça) Serbest bırak-
ma – Tarım ürünlerinden alınan vergiler 5) Kırmızı –
Köpek – Para saklanan çelik dolap 6) Budala, aptal –
Vantilatör 7) Aklama, temize çıkarma – (halk dili)
Davar ağılı – Berilyum’un simgesi 8) (çocuk dilinde)
Yatağa atılma – Bir uçağın izleyeceği yol 9) Nam,
şöhret – Alışılan ve gerekenden başka 10) Ceset –
Aşama, safha 11) Kripton’un simgesi – Gelenek 12)
Kısımlar – Tanrı 13) Pinpon gereci – Ülke yönetimine
el koyanlar 14) Çok çalışan, çalışkan – Beceri gerek-
tiren iş.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (halk dili) Bir değiş tokuşta üste verilen şey – Ti
elementi – Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendil-
iğinden uyduğu gelenek 2) En kısa zaman – Ağaç
sürgünü – (kısaca) Anadolu Ajansı 3) Arsenik’in sim-
gesi – Tehlike işareti – İri taneli bezelye 4)
Hükümdarlık makamı – Etiyopyalı – Saçı dökülmüş 5)
(halk dili) Yetişkin – Belirti – Beyaz – Birinin buyruğu
altında olan görevli 6) Döşek – Erkek ördek 7) Arka –
Tenis oynanan alan – Babanın erkek kardeşi 8)
Toplumda davranış kuralları – Buzul taş – Toz duru-
mundaki tahıl 9) Cennet Cehennem arası – Çalgılı
meyhane 10) Göz – Sabahleyin esen rüzgar – Baba,
cet 11) Niyobyum’un simgesi – Güzel kokulu bitki –
Kötü.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Beraat,
Saat 2) Asal, Usulca 3)
Rn, Tantal 4) Balon,
İlam 5) Afi, Tel, Ket 6)
Rb, Boa, Ne 7) AA, Üye,
Çift 8) Kerata, Mai 9)
Lagün, Karar 10) Onma,
Net 11) Yb, Martin 12)
Leçe, Ku, Mal 13) Eti,
Kartela 14) Kiler. Alkan.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Barbata, Leylek 2)
Esnaf, Aka, Beti 3) Ra,
Lir, Ego, Çil 4) Alto,
Bürünme 5) Ant,
Yanma, Kr 6) Tun, Ebet,
Arka 7) Stilo, Ak, Tura
8) Sual, Aç, Ani, Tl 9)
Allak, İmrenmek 10) Ac,
Menfaat, Ala 11) Taç,
Tetik, Elan.
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Sevgili kardeşlerim
Aşağıdaki  fotoğrafta gördüğünüz Uluslararası Uzay İstasyonu.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın yörüngesine yerleştirilmiş, içinde
yaşanabilen bir uydu. Astronotlar burada çeşitli deneyler ve gözlemler
yapıyor. Uzaydaki koşullar yeryüzünde alıştıklarımızdan çok farklı. Bu nedenle
uzayda yaşam yeryüzündekine benzemiyor. Gelin şimdi istasyonun içine
girelim ve buradaki günlük yaşamı birlikte keşfedelim…

İstasyonda genellikle her astronotun kabin adı verilen tek kişilik küçük bir
bölmesi vardır. Astronotlar bu kabinlerde ya da istasyonun
herhangi bir yerinde bir yüzeye sabitlenmiş
uyku tulumlarının içinde uyur.
Uyku tulumlarının bir yere
sabitlenmesi önemli; aksi
takdirde astronotlar
sürüklenerek kendilerini yerde
bulabilirler. Ayrıca
astronotların kişisel eşyaları ve
bilgisayarları da kabinlerinde
durur. Astronotlar, kabinlerinde
kitap okuyabilir, müzik
dinleyebilirler.

Uluslararası Uzay İstasyonu,
Dünya’nın yörüngesinde dolanır.
Bu durum, istasyonda
yerçekiminin hissedilmemesine yol
açar. Böyle ortamlara mikroçekim
ortamı denir. 

Uzay istasyonunda yiyeceklerden
kişisel eşyalara, bilgisayarlardan
deney malzemelerine kadar her şey duvarlara, masalara, yere  ya da başka
yüzeylere cırt bant, mıknatıs ve lastiklerle sabitlenmiş durumdadır. Bu
cisimler sabitlenmeseydi havada hareket ederlerdi.

Uzay istasyonunda yeryüzünde yediğimiz pek çok yiyecek yenilebilir. Her
uzay yolculuğundan önce uzay istasyonunda astronotlar tarafından
tüketilecek olan yiyecekler ve içecekler seçilir. Yiyeceklerin bazıları
dondurulmuş, bazıları kurutulmuş, bazılarıysa önceden pişirilmiştir. Uzayda
kalınan süre boyunca yiyeceklerin bozulmadan saklanabilmesi için özel
paketler kullanılır. İçecekler de kapalı paketlerden pipetler yardımıyla içilir. 

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda musluk, lavabo ve küvet yok. İstasyonda
temizlik, yıkanma, yemek hazırlama gibi işlerde kullanılan suyun büyük bir
bölümü yeryüzünden taşınır. Bu nedenle uzay istasyonunda çok fazla su yok
ve suyun her damlası çok değerli. Uzay istasyonunda saç yıkamak ya da banyo
yapmak yeryüzünde olduğundan çok farklı. Örneğin astronotlar duruluma
gerektirmeyen bir şampuanla şampuanlandıktan sonar plastik paketlerde
bulunan suyu damla damla akıtarak saçlarını yıkar.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan klozetler de yeryüzünde
kullandıklarımız gibi değil. Öncelikle astronotlar bir kemerle kendilerini

klozetin üzerine sabitler.
Ayrıca bu klozet su yerine
hava kullanarak
dışkının özel bir atık
deposuna taşınmasını
sağlar. 

Atık deposundaki
dışkı diğer çöplerle birlikte kapsüllere
koyularak uzaya atılır. Kapsül içindekilerle birlikte atmosferde yanar.
Astronotlar idrarlarını bir hortumun içine yapar. İdrar da  hava yardımıyla
yine bir deponun içine çekilir. Daha sonra depodaki idrar saflaştırılarak
yeniden su olarak kullanılır. 

Mikroçekim ortamı astronotların kemiklerinin ve kaslarının zamanla
zayıflamasına neden olur. Bu nedenle astronotlar sağlıklı kalabilmek için
günde yaklaşık iki saat spor yapar. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
astronotların spor yapabilmesi için çeşitli aletler bulunur. Bu aletlerin kimini
kullanabilmek için astronotların kendilerini kemerle alete sabitlemeleri
gerekir.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotlar kimi zaman bakım ve onarım
çalışmaları için istasyonun dışına çıkar. Buna “uzay yürüyüşü” denir.
Astronotlar uzay yürüyüşü sırasında istasyondan uzaklaşmamaları için
kordonla istasyona bağlıdır. Ayrıca astronotlar uzay yürüyüşleri sırasında
genellikle bir robot kol tarafından taşınırlar. Uyaz yürüyüşleri sırasında özel
olarak tasarlanmış giysiler giyilir. Bu giysiler astronotların nefes almalarına,
radyasyondan korunmalarına ve sıcak kalmalarına olanak sağlar.  

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

•Uzay
istasyonu 2 Kasım

2000 tarihinden beri hiç
boş kalmadı.

• Uzay istasyonuna bugüne kadar
215 kişi gitti.

• Uzay istasyonu bir günde Dünya’nın
çevresinde 16 kez dolanır.

• Bugüne kadar uzay istasyonunun
bakımı ve onarımı için 184 uzay

yürüyüşü yapıldı.

• Uzay istasyonu 320 otomobil
kütlesinde ve yaklaşık bir

futbol sahası
uzunluğundadır.
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Bir zamanlar
Afrika’nın bir köyünde
Rino adında bir
gergedan yaşarmış.
Rino’nun yuvası büyük
bir nehrin
kenarındaymış. 

Oyun oynamayı çok
seven eşek arısı Vızır,
Rino’nun yaşadığı yere
gelmiş. Uçmuş uçmuş ve
Rino’nun burnuna
konmuş. Rino, eşer arısı
gitsin diye birkaç kez
başını sallamış ama
nafile. Vızır, Rino’nun
onunla oyun oynadığını
sanarak gözlerinin
arasında vızıldamaya
devam etmiş.
Sonra da, 

- Yine
geldiiim,
deyip tekrar
Rino’nun
burnuna konmuş. 

Gergedan yüzünü
buruşturup,

- Beni rahatsız
etme! Hemen buradan
git, demiş eşek arısına. 

Eşek arısı Vızır,
- Ama çok

eğleniyorum. Neden
gideyim ki, demiş.

Gergedan Rino
gözlerini kocaman açıp
eşek arısına bakmış,

- Demek
gitmeyeceksin… gör
bakalım, seni nasıl
gönderiyorum buradan,
demiş. 

Ardından derin bir
nefes alıp başını nehrin
içine sokmuş. Eşek arısı,

son anda
gergedanın
burnundan
uçuvermiş.

- Kaçtım…
Kaçtım… Bu
gergedan kardeş de
ne güzel oyunlar
oynuyor, demiş. 

Rino uzun bir süre
kafası suyun içinde
öylece beklemiş. Bir
süre sonra başını
sudan çıkarmış.
Bunu gören eşek
arısı yeniden onun

burnuna

konmuş. 
Rino kendi

kendine,
- Bu eşek arası çok

inatçı. Her seferinde
gelip burnuma konuyor.
Onu engellemek için bir
şeyler yapmalıyım,
demiş.

O sırada, nehrin
kenarındaki sarı çiçekleri
görmüş.

Onların arasında
yuvarlanırsam bu
yaramaz eşek arısı da
kaçar, demiş. 

Çiçeklerin arasına
atlayıp bir o yana, bir
bu yana yuvarlanmaya
başlamış. Sapsarı
çiçeklerin içinde
kocaman bir top gibi
dönüp duruyormuş.

Ne var ki eşek arısı
Vızır, yerinden
kımıldamamış bile…
Sıkıca yapışmış Rino’nun
burnuna. Çünkü o,
Rino’nun hala oyun
oynadığını sanıyormuş.

- Düşmedim ki…
Düşmedim ki, deyip

duruyormuş.
Rino, bu sefer

gerçekten sinirlenmiş.
Sinirinden ne yapacağını
bilemiyormuş. 

Başını aşağı eğip hızla
koşmaya başlamış.
Nereye gittiğini kendisi
bile bilmiyormuş. Önüne
bile bakmıyor, koştukça
koşuyormuş.

Vızır, işte o zaman
Rino’nun oyun

oymamadığını anlamış.
- Hey, duuur! Ben oyun

oynuyoruz sanmıştım.
Özür dilerim, demiş.
Uçarak Rino’nun
yanından uzaklaşmış.

Sonra da bir ses
duymuş. 

“Taak…. Takır tukur…
Tak…” 

Artık çok geçmiş.
Çünkü Rino bir yere
çarpmış.

Rino gözlerini
açtığında bir de ne
görsün? Küçük bir evin
tahta kapısını kırmış ve
orada sıkışıp kalmış.
Başı, tahta kapıyı bile
geçmiş, kocaman gövdesi
ise kapının dış tarafında
kalmış. 

Çarpma sırasında o
kadar çok gürültü çıkmış
ki…

O sırada evde yalnız
olan küçük Mert korkup
hemen babasını
çağırmış. Babası, kapıya
sıkışan gergedanı
görünce,

- Bu zavallı gergedanı
bir an önce buradan
çıkarmalıyız, demiş.
Evdeki aletlerle kapıyı
kırıp Rino’yu oradan
kurtarmış. 

Rino, mahcup bir
şekilde başını önüne
eğmiş ve sessizce nehir
kenarındaki yuvasına
dönmüş. Kendi kendine,

- Bundan sonra
sinirlenmek ve bir şeyleri
kırıp dökmek yok, diye
söz vermiş. 

Sizin köşeniz                                    Kerem Salih - 6 yaş

ÇEPELLİ

Konu: 
Hem güneş var,
hem de yağmur
yağıyor. Biz
babamla araba
ile gidiyoruz.

Gergedan ve Eşek Arısı

GÜNDEMboncuk27 Mart 2015
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TAM tahıllar, meyveler, sebzeler,
sağlıklı yağlar, düşük yağlı süt ürünleri ,
yağsız protein ile dolu dengeli bir
beslenme sağlıklı bir yaşam sürmek için
önemlidir. Beslenme bir kadının
hayatının farklı evrelerinde farklı roller
oynar.

Çocuklukta besinler büyümek için
yakıt olarak kullanılırken, çocuk
doğurma yıllarında doğurganlık, sağlıklı
gebelik ve kronik hastalıklardan
korunmada rol oynar. Yediğimiz her
besin ilerisi için iyi veya kötü bir
yatırımdır. Ancak zinde ve sağlıklı bir
yaşam için tükettiğimiz besinlere dikkat
etmemiz gerekir.

MENOPOZ VE 
AĞIRLIK KONTROLÜ
İstenmeyen kilolar hemen hemen her
yaşta sinir bozucudur. Ancak
menopozun herhangi bir
evresindeyseniz bunun kaçınılmaz bir
son olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
Özellikle östrojen hormonunun
düzensizlikleri, stres, yetersiz uyku bazı
menopoz dönemindeki kadınlarda
çoğunlukla karın bölgesinde gözlenen
kilo artışına sebebiyet verebilir.

Bu karın bölgesindeki yağlanma kalp
hastalığı, yüksek kan basıncı, insulin
direnci ile sonuçlanır ki bu da diyabet
riskini ortaya çıkarır. Yaşlandıkça kas
kütlemizde kayıp olur. Eğer kaybolan
kaslarımızı yerine koymazsak daha az
kasımız ve daha çok yağımız olur; bu da
metabolik hızımızda yavaşlamayla
sonuçlanır.

50’li yaşlarda 30 ve 40’lı yaşlarınızda
aldığınızdan 200 kalori daha eksik
almanız gerekmektedir. Yediğinize ve
içtiğinize dikkat etmeli, sebze, meyveler ,
tam tahıllar ve yağsız protein
kaynaklarının olduğu menüler
planlamalısınız.

Yapılan bir çalışmaya göre Akdeniz
tarzı diyetle beslenen menopoz
dönemindeki kadınlarda gece
terlemeleri ve sıcak baslamalarının %20
daha az muhtemel olduğu saptanmıştır.
40’lı ve 50’li yaşlarınızda aktif olmanız,
metabolizma hızınızı kuşkusuz
arttıracaktır. Fiziksel aktivite günlük

rutininizin bir parçası haline gelmeli ki
bir fayda sağlayabilelim.

Haftada en azından 3 kez 30-45
dakikalık bir aerobik aktivite yapın ve en
azından haftada iki kez ağırlık
egzersizleri uygulayın. Bu egzersizler
sadece kaybolan kas kütlenizi
kazanmanıza yardımcı olmakla
kalmayıp aynı zamanda
kemiklerinizdeki mineral kaybını
önleyecek ve osteoporozdan ( kemik
erimesi) korunmanızı sağlayacaktır.

Bir koşu bandının kölesi olmanıza
gerek yok. Size zevk veren bir aktivite
elbette ki vardır. En basitinden merdiven
inip çıkabilir, düzenli yürüyüşler
yapabilirsiniz.

Diyette yapılacak ufak değişiklikler de
kilo artışını önleyecektir. Örneğin,
şekerli besinlerle atıştırma yapmayın.
Kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşe
neden olduklarından yorgunluk ve
tükenmişlik hissine neden olurlar.

Taze meyve ve birkaç çiğ fındık gibi
besinleri tercih edin. Diyetinizdeki yağ
miktarını sınırlandırın ve şekeri kesin.
Esmer pirinç, tam buğday unundan
makarna, karabuğday vb. kompleks
karbonhidratlar tercih edin. Daha uzun
süre tokluk sağlayıp, kan şekeri dengesi
sağlayacaklardır.

Tuz tüketimini ve alkol tüketimini
sınırlandırın. Günde silme 1 tatlı
kaşığından fazla tuz kullanmayın.
Çok fazla sıcak basmasıyla
karşı karşıyaysanız
baharatlı besinleri,
çikolata, alkol ve
kafeini
biraz

kısmakta fayda
var. Özellikle akşamları bu besin
gruplarından tercih etmemeye çalışın.

Kuru bir cilt için; kurubaklagiller,
kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem
gibi E vitamini, çinko ve kalsiyum içeren
fındıkgiller ve yağlı tohumlardan
tüketin. İçerdikleri besin öğesi ve
yağlarla kuru cilt oluşumunu önler ve
hormon seviyelerini düzenlerler.

Depresyon ve sinirlilik hali için
triptofan aminoasidini sağlayan yeterli
protein içeren besinleri yiyin. Hindi,
peynir, yulaf ve kurubaklagillerde
bulunmaktadır. Triptofan serotonin adlı
nörotransmitterin salınımında etkilidir.
Serotonin ruh halini, uyku ve iştahı
düzenler. Kahvaltıyı atlamak ve öğünleri
kaçırmakta kan şekeriniz
düzensizleştireceği için depresyon
oluşturabilmektedir.

Kemik sağlığı ve iskelet sisteminin
devamlılığı için kalsiyum, magneyum, D
ve K vitamini
içeren besin
kaynakları

arttırılmalıdır. Kırmızı et, gazlı içecekler
ve işlenmiş besinlerde bulunan fosforun
fazla alımı sakıncalıdır. Fosforun fazla
alımı kemiklerden kalsiyum ve
magnezyum kaybı yapabilmektedir.

Sodyum, kafein ve hayvansal
proteinlerin azaltılması kalsiyum
depolarının korunmasına yardımcı
olacaktır. Beraberinde sebzeler,
meyveler, yoğurt, tohumlar ve
fındıkgillerin tüketilmesi kalsiyum
rezervlerini koruyucu etki
göstermektedir.

Magnezyum ve bor içeriği yüksek
besinler tercih edin. Bu mineraller
osteoporoz (kemik erimesi) riskini
azaltmada yardımcıdır. Elma, armut,
üzüm, hurma, kuru üzüm, baklagiller ve
fındıkgiller iyi kaynaklarıdır. Bir
kalsiyum takviyesi dışında kemik sağlığı
için gerekli olanlar magnezyum, çinko, E
ve D vitaminidir. Bu besin öğelerini bir

arada içeren suplemanlar tercih
edilebilir.

Bazı çalışmalar soya sütü,
tofu, tempeh, miso gibi

isoflavon içeren besinlerin
östrojen benzeri aktivite
gösterdiğini ve vücutta
eksilen östrojen seviyelerini
düzenlemeye yardımcı

olduğunu saptamıştır.
Sıcak basmalarını da
önlediği bazı
çalışmalarda
gösterilmiştir. Ancak

ailesinde meme kanseri
geçmişi veya soya ilgili

herhangi bir sorunu
olanların tüketmeden

önce doktora
danışmaları

gerekir.
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Menopoz döneminde beslenme önerileri

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yorucu uğraşlar

karşısında bedensel
yorgunluklara dikkat etmeye

çalışın. Duygusal hayatınız
hareketleniyor. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Eldeki işlere

odaklanma zamanı. Somut
işler çıkarmanız gereken bu

dönemi disiplinli geçirmelisiniz.
Özel ilişkileri içine alan gelişmelere
kayıtsız kalmayın.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kişisel konular ve
ailevi temalar geri planda

kalıyor. İyimserlik
kazanacağınız, duygusal keyiflere
yöneleceğiniz görünüyor. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kendinizi

ifade edeceğiniz zihinsel
çalışmalar yeni sorumluluklar

getirmekte. Evde yapılması gereken
değişiklikler öne çıkacak. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Bütçenizde

oluşacak açıkları kapatmak
için çaba göstereceksiniz. Daha sonra
yakın çevrenizle yakın bir iletişim içine
gireceksiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Artık kişisel konularınız yön
değiştiriyor. Var olan
sorunları akılcı bir yol
izleyerek aşıyorsunuz. Ancak

iş hayatında kendinizi
yenilemek, kaynakları ve ortaklıklardan
gelecek destekleri realize etme zamanı. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Üzerinizde
baskı kuran etkiler

hafiflemekte. Ancak
bitmesi gereken işlerin
üzerinden geçecek zamanı yaratmak ve
hazırlıklara hız vermek gerekebilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Sosyal açıdan sizi
canlı tutan gelişmeler

sürmekte. Bir bakıma kendiniz
dışındaki kişilere faydalı

olmak adına artan sorumluluklar sizi
bağlamakta. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında çalışmalarınızı
hızlandırdığınız görünüyor.
Geleceğe dönük planlarınızda

acele edilmemeli. Sabırlı
olmaya özen gösterin. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni fikirler ve düşünceler
hayatınıza çok şey katıyor.
Yeni konuların üzerinden

geçtiğiniz ve sizi geliştiren
adımlar attığınız söylenebilir. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Duygusal açıdan sizi yoran ve
sıkıştıran bağlardan
uzaklaşıyorsunuz. Kendinize

güveniniz ve kararlılığınız artıyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Duygusal hassasiyetler

yaşanıyor. Yakın
çevrenizden biri,
parasal kaynakların ne
kadar önemli olduğu

konusunda sizi uyaracak. Bu dönem
risk almaktan kaçınmayın.b

u
rç
la
r.
..
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BİHLİMDER üçüncü kongresini yaptı
BATI Trakya İmam

Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği’nin
(BİHLİMDER) üçüncü
olağan genel kurulu, 22
Mart Pazar günü derneğin
yeni merkezinde
gerçekleşti. 

Kogre çalışmaları,
divan kurulunun
seçilmesiyle başladı. Aynı
zamanda BİHLİMDER
üyesi olan Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve Rodop eski
Milletvekili Ahmet
Hacıosman birer
selamlama konuşması
yaptılar. 

BİHLİMDER’in 3 yıldır
resmi şekilde var
olduğunu, ancak
mazisinin daha da eskiye
dayandığını hatırlatan
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza,
“Cenabı Allah bizleri
böyle güzel mekanlarda
buluşturduğı için dua
ediyorum. Hayallerimizin
yavaş yavaş gerçeğe
dönüştüğünü görüyoruz.
Bu da bizi mutlu ediyor.
Bu güzel mekanın bu
aşamaya getirilmesi
esnasında özellikle
yönetimde bulunan ve bu
işin mutfak kısmında olan
arkadaşları belki de en iyi
anlayanlardan biriyim.

Zor bir süreçten geçildi.
İnşallah burası bir ilim ve
irfan ocağı olur. Burası
gönülleri, düşünceleri bir
olan insanların bir araya
geldiği, hoşsohbet
ortamların olduğu bir
mekan olur. Ben bu
mekanı bu aşamaya
getiren yönetimi tebrik
ediyorum.” diye konuştu.

Kozlukebir Bediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
de, “İmam Hatip Lisesi
(İHL) Mezunları ve
Mensupları Derneği’mize
bu güzel mekanı tertip
ettikleri için teşekkür
ediyorum. Bu güzel
buluşma vesilesi ile İmam
Hatip Lisesi temellerini
atan, yıllarca İHL’de görev
yapmış, maddi ve manevi
katkıları olmuş tüm
insanları rahmetle yad
ediyorum.” diyerek
sözlerine başladı. Ahmet,
“Sizlere 1955 yılında
yaşanmış bir hadiseden
bahsetmek istiyorum.
İstanbul İmam Hatip
Lisesi 1955 yılında Vefa
semtindeymiş ve bir
ahşap binada hizmet
veriyormuş. Bir gün
matematik öğretmeni
Rasim hoca öğrencileri
topluyor. Öğrencilerine
diyor ki; çocuklar
öğretmenler kurulu olarak
toplandık ve sizleri tebrik
etmeye karar verdik.

Gençler, şu okul
bahçesine dışarıdan
sarkan meyve ağaçlarına
günlerdir el sürmediniz.
Bir tanesini bile
koparmadınız. Yaklaşık
dört yüz öğrenciden her
biri de altında oynadığınız
halde o ağaçtaki elmalara
dokunmadınız. Evet, sizi
bunun için tebrik
ediyoruz.’ diyor. 2014
Eylül ayında bizler de
İHL’li olarak Kozlukebir
Belediye yönetimini
devraldık. İnşallah
görevimiz boyunca
harama el uzatanlardan
olmayacağız. Bunun

yanında harama el
uzatanların da karşısında
olacağız. İzin
vermeyeceğiz ve sessiz
kalmayacağız. Bir imam
hatipli nasıl davranması
gerekiyorsa öyle
davranacağız. İnşallah
bizlere güvenenleri hiçbir
konuda mahçup
etmeyeceğiz.” dedi.

“BU MAKAMLAR
HAKİKATEN
SORUMLULUK İSTER”
Rodop eski Milletvekili
Ahmet Hacıosman da,
dernek merkezinin
yapımında emeği
geçenlere teşekkür ederek
başladığı konuşmasında
şunları söyledi: “Dili, dini
başka olan bir ülkede bu
derneğin, imam hatip
camiasının kurulması
İHL’lerde eğitim almış,
ruh almış ve kendisini
yetiştirmiş arkadaşların
bir araya gelmesi,
herşeyden önce bu
toplumun ayakta
kalmasına, toplumun
milli ve manevi
değelerlerine sahip bir
şekilde yaşamasına
katkısı olacaktır. Bundan
sonra belediye
meclislerinde, eyalet
meclisinde ve daha sonra
milletvekili olarak da

imam hatip ruhunu almış,
kültürünü almış
arkadaşların söz sahibi
olmaları lazım. Çünkü, bu
makamlar hakikaten
sorumluluk arz eder.
Manevi değerleri olan
arkadaşlar almış oldukları
eğitimin kendilerine
verdiği güçle bu topluma
hizmet edecektir. Benim
temennin bunlardır.”

Selamlama
konuşmalarının ardından
yönetim kurulu
faaliyetlerini içeren bir
video gösterimi yapıldı.
Daha sonra BİHLİMDER
Derneği Başkanı Mehmet
Emin Ahmet, yönetim
kurulunun faaliyetleri
hakkında bir konuşma
yaptı. BİHLİMDER Kültür
Merkezi’nin yapımı ve
tamamlanması için
yönetim kurulu ve dernek
üyelerinin yoğun çaba
sarf ettiklerini belirten
Emin Ahmet, “Gelinen
noktanın daha ileriye ve
daha güzele ulaşması için
daha fazla çalışmamız,
gayret göstermemiz
gerektiğinin hepimiz
farkındayız. Şunu
kesinlikle biliyoruz;
bundan sonrası daha zor.
Allah’ın yardımıyla
yapılması gerekenin en
güzel şekilde birlik ve

bütünlük içerisinde
yapılacağına dair
inancımız tamdır. Bu
mekanda yapılacak olan
güzel hizmetler ve
faaliyetler hepimizin salih
ameli olacaktır.” diye
konuştu.

Genel kurulun son
bölümünde yönetim,
denetim ve disiplin
kurulu için seçimler
yapıldı. 

Yönetim kurulu
adayları arasında oy
dağılımı şöyle oldu:

Mehmet Emin Ahmet: 51
Fahri Bozoğlu: 41
Mehmet Nizam: 39
Osman Hoca Ali: 36
Mehmet Ali Hacı: 35
Aydın Belço: 32
Ahmet Çilingir: 31
Ahmet Kasap: 23
Şenol Eşref Ahmet: 23
Mustafa Hacı İsmail
Muhterem: 9

Denetim kurulu
adaylarının oy dağlımı:
Rıdvan Hasan: 53
Hüseyin Mehmet: 39
Rıdvan Sadık Hüseyin: 37

Disiplin Kurulu
adaylarının oy dağlımı:
Mehmet Hafız Hoca: 44
Mehmet Haseki:43
Abdullah Veli Ahmet: 43

VEFAT ve TEŞEKKÜR
İskeçe Arenmahalle sakinlerinden ailemizin direği
İzzet Sali, 20 Mart Cuma günü Allah’ın rahmetine

kavuştu. Bu acılı günümüzde cenaze törenine  uzak-
tan ve yakından katılan, telefonla arayarak başsağlığı
dileyen, mesaj atan, bizlere destek veren, dualarıyla
ve yardımlarıyla yanımızda olan tüm akraba, dost ve

komşularımıza gönülden teşekkür ederiz. 

Eşi: Melek Sali
Kızları: Fethiye Sali Işık, Feriha Sali Vatansever
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Hamza MEMET

Hayvanlarda rasyon 
hazırlama nedir?

H
ayvanlarda; sığır,
koyun, keçi, kanatlılar
olsun yaşayabilmesi ve

kaliteli verim verebilmesi için
en önemli faktör beslenmedir.
Hayvanların
bu ihtiyaçlarını (yaşama ve
verim payı) karşılayabilmesi
için ve bir günde
tüketebileceği yeterli miktarda
enerji, (karbonhidrat, yağ)
protein, mineral, vitamin vs.
kapsayacak şekilde
hazırlanmış olan birleşimlere
rasyon denir. Yani kısacası
hayvanın 24 saatlik besin
maddeleri ihtiyacını
olabildiğince ekonomik, uygun
bir oran ve miktarda karşılayan
yem karışımıdır.

Rasyonun kalitesi beside ve
sütte olumlu sonuçlara
sebebiyet vermektedir. Yani
hazırlanmış olan rasyon ne
kadar kaliteli ise, o kadar
kaliteli ürün almak
mümkündür.

Bir rasyonun
hazırlanabilmesi için bu üç

faktöre dikkat edilmelidir.
1. Rasyon, hazırlanacak olan

hayvana, durumuna, yaşına ve
canlı ağırlığına göre farklılık
gösterir.

2. Rasyonu oluşturacak olan
yem maddelerinin ve
bunlarının besin madde
değerlerinin (enerji, protein,
tuz, kalsiyum, fosfor dengeleri)
bilinmesi gerekir. Bu yem
maddelerinin sınırlayıcı
değerleri vardır; bunları da
bilmek gerekir. Örnek olarak
ineklere aşırı yeşil verildiğinde
şişkinlik oluştuğu gibi.

3. Hazırlanacak olan
rasyonun ekonomik olması en
önemli faktördür. Başarılı bir
hayvancılık sadece besin
değerleri yüksek bir rasyon
hazılamakla olmaz. Hayvanın
enerji ve besin ihtiyaçlarını
karşılayan çok çeşitli rasyonlar
hazırlanabilir. Burada önemli
olan hem hayvanın besin
ihtiyaçlarının karşılanması,
hem de ekonomik olmasıdır.

Hayvan yetiştiriciliği

www.omatege.gr

Tarım beyannamelerinde
süre uzatıldı

AVRUPA Birliği Komisyonu, tarım
beyannamelerinin (ΟΣΔΕ) bir ay uzatılacağını
açıkladı. 

Bilindiği üzere beyannamelerin Mayıs ayında
son bulacağı açıklanmıstı. Ancak Avrupa
Birliği’nin yeni ortak tarım politikası uyarınca bazı
kanun ve uygulamalarda değişiklikler
yapılmasından dolayı ek süre tanındı. 

AB Komisyonu, yanlışların en aza indirilmesi
için tarım beyannamelerinde ek süre tanındığını
açıkladı. Buna göre, Yunanistan’daki çiftçilerin 15
Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar
beyannamelerini yapmaları gerekiyor. 

Mavi dil hastalığı 
için aşı geliyor

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyaleti Veterinerlik Genel
Müdürü Ahilleas Sahpacidis,
ülkemizde mavi dil hastalığı
mücadelesinde gerekli olan
tedbirlerin alınmasına
başlanacağını söyledi. 

Sahpacidis, “Aşı yapılsın
veya yapılmasın biz her tür
vaka için hazırız” ifadelerini
kullandı. 

Eyalet Veterinerlik Müdürü
Sahpacidis, mavi dil hastalığı
aşısının maliyetinin,
Yunanistan’da 12 milyon koyun
olduğunu hesaplanarak 200
milyon euro tutarında
olacağını belirtti. 

Sahpacidis, komşu ülke

Bulgaristan’da mavi dil
hastalığının aşısına
başlandığını ifade etti. 

ÇİÇEK HASTALIĞINDAN 
1 BİN HAYVAN ÖLDÜ
Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Veterinerlik Müdürü
Sahapacidis, çiçek
hastalığından ölen koyun
sayısı ile ilgili açıklamaların
gerçeği yansıtmadığını da dile
getirdi. Haziran 2013 tarihinden
bugüne kadar Doğu
Makedonya - Trakya bölgesinde
bu hastalıktan ölen koyun
sayısının 51 bin olduğunu,
bunların yaklaşık 35 bininin
Evros ilinde olduğunu söyledi. 

Anız yakmanın
sonuçları...

ANIZI yakan çiftçiler bu
işin sadece olumlu taraflarını
göz önüne alarak bunu
yaparlar; oysa bir de
olumsuz yanı vardır. Yani
anız yakmanın toprağa,
bitkiye ve çevreye verdiği
zararlar vardır. 

ANIZ YAKMANIN 
YARARLARI

1.Bitki artıkları çok kolay,
masrafsız ve çabuk yok
edilir,

2. Sürümü kolaylaştırır,
ikinci ürün yetiştirmek için
zaman tasarrufu sağlar,

3. Sap ve bitki artıkları yok
edilir,

4. Toprak yüzeyine yakın
yerde barınan zararlıların
yumurta ve erginleri yok
edilir,

5.Toprak üzerine düşen
yabancı ot tohumları yok
edilir.

ANIZ YAKMANIN
ZARARLARI

1.Toprak verimliliği azalır,
2.Toprak canlılarının

beslenme ortamı yok edilir,
3.Toprak canlılarının

bıraktığı birçok maddelerle
oluşturulan yaşam ortamı
yakılarak yok edilir,

4.Toprak kayması
engellenemez,

5.Toprak yorgunluğu artar,
6. Toprak yağmur suları ile

taşınır ve toprak içerisinde
toprağın açtığı kanallar
çöktüğü için su depolanmaz,

7. Doğal denge bozulur,
8. Orman yangınlarının

çıkmasına sebep olurlar,
9. Anızla birlikte bazen

diğer komşu tarla ve
bahçeleri de yanmaktadır,

10. Anız yakmalarla
zaman zaman yerleşim
alanları da yanmaktadır,

11. Anız yakmanın başka
tehlikeleri arasında ise
telefon direklerinin yanması
ve daha da kötüsü, yoldan
geçen arabaların görüş
mesafesini azaltarak ölümcül
kazalara sebep olmasıdır.

SONUÇ OLARAK
Anız yakarak kazancın %10-
20 iken, yakmayarak %
80-90 olduğunu
çiftçilerimizin görmesi
gerekmektedir ve buna
inanmalıdırlar.

Hayvan
besicileri harç
ödemekten
kurtulacak

BEŞ aydan fazla hayvan besiciliği
yapmalar, özel harç (kesim harcı)
ödemekten kurtulacak. 

Yürürlüğe giren sözkonusu karar,
geçtiğimiz günlerde Çevre, Enerji ve
Yeniden Yapılandırma Bakan
Yardımcısı Vangelis Apostolu
tarafından imzalandı.

Harcın kaldırılması ile birlikte
“Artemis” sistemi aracılığıyla
yapılan kontröllerin daha kolay
yapılması ve sonuçlandırılması
sağlanacak. 

Buna göre kesimhanede kesilen
hayvanlarla ilgili tüm bilgiler 24 saat
içerisinde Yunanistan hayvan
yetiştiriciliği merkezine otomatik
olarak aktarılacak. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek isteyen hayvan
besicilerinin Tarım Bakanlığı’nın
resmi internet sitesine
başvurabileceği bildirildi. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Garip bir yolcu gibi olmak

G
arip, ancak ihtiyacı
olduğu kadar mala
sahip olandır. Yolcu ise

ancak ihtiyaç duyacağı
kadarını sırtlanmıştır. Demek
ki bu dünya hayatı, mal
hırsına düşmeye ya da gelip
geçici sıkıntılar için
dertlenmeye değecek kadar
mühim ve uzun değildir.
Hem “Kim gam ve tasalarını
bire indirir ve sadece ahiret
tasasına gönlünde yer verirse
onun dünyevi gamlarını Allah
yok eder” gerçeğini de
unutmamak gerekir. O halde;
sahibimiz olan Mevla’ya
güvenmeli, kendimizi O’na
teslim etmeli, dünyanın
olaylarını da, bir otobüsün
camından seyrettiğimiz
manzara misali bilmek
gerekli…

Dünya aldatıcı güzelliklerle
doludur. Hepimizin inandığı
bu gerçeğe rağmen, çabucak
geçip giden dünya hayatına
kendimizi kaptırıyoruz çoğu
zaman. Nefsin zaaflarına
uygun senaryolar diziliverir
insanın önüne… Gündelik
meşgaleler, yarına dair hesap
ve hayaller... Bazen ihtiras,
daha iyi olma kaygısı... Bazen
bütün ruhumuzu kuşatan ve
mahkum eden benlik
duygusu... Dünyaya özgü
endişeler... Mesela, nefis mala
düşkündür. Biriktirir, üst üste
yığar, istifler. Biraz daha,
biraz daha derken paranın ve
gücün esiri oluverir insan…
Ardından makam, mevki,
şan, şöhret, ün sahibi olmak,
bir topluluğa lider olmak
gelir… Dünya hayatında
aldanılan bir başka zafiyet de;
güçlü olmak, her mevzuda
muktedir olmak, bilinmek,
tanınmak olsa gerek… Bütün
bunlar bizi bize ve
kardeşlerimize
yabancılaştırıyor, kalabalıklar
içerisinde yalnızlaştırıyor.
Yaratılış ve dünyaya
gönderiliş gayesinden bizi
uzaklaştırıyor. Bu gayeden
uzaklaştıkça hem kendimize
hem insanlığa hem de
Yaratan’a karşı
sorumluluklarımızı
unutuyoruz. Oysa, Yüce
Rabbimiz, “Allah’ın sana
verdiği şeylerde ahiret
yurdunu ara. Dünyadan da
nasibini unutma...” (Kasas,
28/77) buyurur ve iki alemin
de gereğini yapmamızı ister.
“Dünyada kimsesiz bir garip
yahut bir yolcu gibi ol!”
(Buhârî, Rikâk, 3) nasihati ile

Efendimiz (s.a.s) de asıl
hedefin bâkî hayat olduğunu
dile getirir. Dünyanın, ahirete
uzanan zorlu ve sonlu bir yol
olduğunu hatırlatır. İnsanın,
yoldaki işaretlere riayetiyle
ahiret yurdundaki konumunu
kendisinin belirleyeceğini
vurgular. Buna göre
girdiğimiz yol bizi ya huzura
ya da hüzne götürür. Tercih
bizimdir.     

Kulluğumuzu ihlasla
yoğurarak bu dünyayı geçip
gidilecek, terkedilecek bir yol
olarak değerlendirmeli ve bu
yolculuğa ne kadar değer
biçtiğimizi düşünmeliyiz.
Çünkü çoğu zaman dünyevi
uğraşılar ibadetlerimize engel
oluyor ya da ihlasla
Rabbimize yönelmemize set
çekiyor. Buna izin
vermemeliyiz. Meselâ Allah’a
olan imanın alameti olan en
önemli ibadet, ihlasla namaz
kılmaktır. Namaz bizi ihtirasla
dünyaya bağlanmaktan korur
ve Rabbimize karşı
sorumluluklarımızı hatırlatır.
Böylece yaratılış ve dünyaya
gönderiliş gayemizi de
unutturmaz.

İnsanın dünyevi sevgileri
ile adeta gözleri kör olur,
düşünemez, tartıp ölçemez
hale gelir. Bu sarhoşluk
içerisinde iken gerçekleri
yakalayıp fark edebilmesi
mümkün değildir. O halde
gelip geçici, bizi sadece
hüsrana uğratacak olan
şeyleri bir kenara iterek esas
hayatımıza, ahiret yurdumuza
yönelmeli ve oradaki
mutluluğumuz için
çalışmalıyız.

Şunu unutmayalım;
cennet, tohumunu bu
dünyada ektiğimiz bir bahçe,
cehennem de ateşini bu
dünyadan götürdüğümüz bir
yangın yeridir. Rahmet Elçisi
Efendimiz (s.a.s), ömrünü bu
yangın ile müminlerin
arasına perde yapmıştır.
Onun hayatı Allah’a kul
olmanın, ahlakın, sadakatin,
insanca yaşamın ve ebedi
mutluluğa ulaşmanın
anahtarıdır. Onun bizzat
yaşantısı bize örnek olmakla
birlikte sözleri de gerçek bir
mümin olabilmenin hazine ve
şifrelerini taşır.

Ne mutlu Kutlu Elçinin
izinden gidenlere! Ne mutlu
yaratılış hikmetine sarılarak
Mevla’nın rızasına ulaşanlara!  

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU25 Mart törenlerle
kutlandı

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 20 Mart Cuma günü Rodop ilinin
ova köylerinden Büyük Doğanca’yı ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Muavin Konsolos
Murat Ertaş’ın yanısıra Gümülcine Seçilmiş

Müftüsü İbrahim Şerif ve Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği’nden Ahmet Arif eşlik
etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Akıncı Büyük
Doğanca köyünü ziyaret etti

YUNANİSTAN’ın bağımsızlığının kutlandığı
25 Mart nedeniyle ülke genelinde törenler
düzenlendi. 

Başkent Atina’da 24 Mart Salı günü öğrenci
geçit törenleri yapılırken, 25 Mart Çarşamba
günü ise askeri tören gerçekleştirildi.  

25 Mart ulusal bayramı İskeçe ve
Gümülcine’de de düzenlenen törenlerle
kutlandı. İskeçe ve Gümülcine’deki resmi geçit
törenlerine azınlık ilkokullarının yanısıra, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi ile Hayriye Medresesi öğrencileri de
katıldı.

25 Mart bayramı nedeniyle Batı Trakya’daki
azınlık ilkokullarında da törenler düzenlendi.

GÜMÜLCİNE
25 Mart Gümülcine’de öğrenci ve askeri geçit
törenleriyle kutlanırken, hükümeti Tarımsal
Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı
Panayotis Sguridis temsil etti. Rodop SİRİZA
Milletvekili Mustafa Mustafa da Gümülcine’deki
çelenk törenine katıldı. Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın da katıldığı
çelenk töreninin ardından ise resmi geçit töreni
yapıldı. 

Bu yıl ilk defa resmi geçit törenine katılan
Gümülcine’deki Zihinsel ve Bedensel Engelliler
Tedavi Merkezi üyeleri, izleyicilerden büyük
alkış aldı.

KARAYUSUF ŞAPÇI’DAYDI
Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf
Şapçı’daki törenlere katıldı. Karayusuf’un
protokol bölümü yerine, töreni halk arasında
izlediği dikkat çekti. 

İSKEÇE
İskeçe’deki kutlama törenleri, Özgürlük
Meydanı’nda (Platia Eleftherias) düzenlenen
çelenk töreni ile başladı. İskeçe’deki törene
hükümeti temsilen kimse katılmadı. İskeçe
SİRİZA milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Stathis
Yannakidis çelenk törenine katıldıktan sonra,
geçit törenini protokol bölümü yerine,
vatandaşların arasında izledi.
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ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

T
ο γεγονός ότι η οικονομική κρίση

μάς έκανε φτωχότερους δεν

αμφισβητείται από κανέναν.

Δυστυχώς όμως για μια ακόμα φορά

επιβεβαιώνεται η αρχή ότι οι φτωχοί

αυτού του τόπου έγιναν φτωχότεροι και

οι λιγότερο εύπορες κοινωνικές ομάδες

πλήρωσαν βαρύ τίμημα από τον

εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας.

Ενώ αντίθετα, οι πλούσιοι και οι

ανώτερες εισοδηματικά ομάδες του

πληθυσμού, όχι μόνο δεν έχασαν πολλά

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως

στον τομέα των άμεσων φόρων, φαίνεται

ότι αυτοί πλήρωσαν κατά 9% λιγότερους

φόρους την πενταετία 2008-2012 την

ίδια στιγμή που η φορολόγηση των

φτωχών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά

125,9%!!    

Το Βερολίνο το είχε επισημάνει

επανειλημμένως. Και διά στόματος

Ανγκελα Μέρκελ και διά στόματος

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Λυπάμαι τους

φτωχούς Έλληνες επειδή ο επιμερισμός

των φορολογικών βαρών τούς αδικεί»

είχαν με αρκετές ευκαιρίες δηλώσει τόσο

η καγκελάριος όσο και ο υπουργός

Οικονομικών της Γερμανίας. Αλλά και η

επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

μόλις την περασμένη Δευτέρα μας

θυμήθηκε από τη μακρινή Ινδία για να

εκφράσει τη συμπόνια της για τους

έλληνες φορολογουμένους. 

Μια μελέτη του γερμανικού

ιδρύματος οικονομικών ερευνών Hans

Boekler Stiftung που παρουσιάστηκε την

περασμένη Πέμπτη σε συνέντευξη

Τύπου στο Βερολίνο και δημοσιεύθηκε

στο «Βήμα της Κυριακής» επιτρέπει, με

βάση την εξέλιξη των εισοδημάτων την

περίοδο 2008-2014, την εκπόνηση μιας

εικόνας της ελληνικής κοινωνίας που

προκαλεί ρίγος. Οι συγγραφείς της, ο

ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου

της Αθήνας Τάσος Γιαννίτσης και ο

αναπληρωτής καθηγητής της

Γεωπονικής Σχολής Σταύρος

Ζωγραφάκης, δείχνουν ότι η κατάσταση

στη χώρα έχει πλέον εντελώς ξεφύγει και

ότι η φτώχεια και η περιθωριοποίηση,

όπως συνάγεται από έναν «Δείκτη της

απελπισίας», τείνουν να γίνουν το σήμα

κατατεθέν των οικονομικά κατώτερων

στρωμάτων. 

«Πρόκειται για την πρώτη πλήρη

ανάλυση της κατάστασης στην Ελλάδα,

για ορόσημο της επιστημονικής

έρευνας» τόνισε στην αρχή της

συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του

ιδρύματος Γκούσταβ Χορν. 

Η δημοσιοποίηση της έρευνας των

Γιαννίτση - Ζωγραφάκη κατέδειξε, πέρα

από τις αντικειμενικά δραματικές

επιπτώσεις της κρίσης που βιώνει τα

τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία,

και την αναποτελεσματικότητα των

πολιτικών που εφάρμοσαν οι ελληνικές

κυβερνήσεις για την υπέρβαση της

κρίσης καθ' υπαγόρευση βεβαίως της

τρόικας των πιστωτών.

Οι ερευνητές κατέδειξαν ότι, ενώ το

10% των φτωχότερων νοικοκυριών είχε

την πενταετία της κρίσης απώλεια

εισοδήματος της τάξεως του 86%, οι

απώλειες του 30% των υψηλότερων

εισοδημάτων δεν ξεπέρασαν το 17%-

20%! Παρά τα χαράτσια της ΔΕΗ, παρά

τον άδικο ΕΝΦΙΑ, παρά τις

διαμαρτυρίες για «δημεύσεις

περιουσιών». Διότι μετά την ανεργία -

που, παρεμπιπτόντως, εκτινάχθηκε τα

χρόνια αυτά από το 7,3% στο 26,6%,

ενώ η ανεργία των νέων έφθασε στο

44% - ο μεγαλύτερος παράγοντας που

συνεισέφερε στην όξυνση των

εισοδηματικών ανισοτήτων και στη

φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος

του ελληνικού λαού ήταν τα φορολογικά

μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη μείωση

των ελλειμμάτων και την πλήρωση των

άλλων απαιτήσεων των πιστωτών της

χώρας. 

Η έκθεση διακρίνει τα εισοδήματα με

βάση τις πηγές και τα κατατάσσει σε

δέκα κατηγορίες (στην κατηγορία 1 τα

χαμηλότερα, στην κατηγορία 10 τα

υψηλότερα). Η ανάλυση των ερευνητών

συνδυάζει τα στοιχεία για την πορεία

της αγοράς εργασίας και την πορεία των

εισοδημάτων στην Ελλάδα και

χρησιμοποιεί έναν «δείκτη της

απελπισίας» που αποτυπώνει την πίεση

που δέχθηκαν τα νοικοκυριά από τη

μείωση των μισθών και την αύξηση της

ανεργίας. Ο συνδυασμός των στοιχείων

αυτών δείχνει ότι η φτωχοποίηση έπληξε

μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Φαίνεται επίσης ότι όσο τα εισοδήματα

ανεβαίνουν την κλίμακα από το 1 ως το

10 τόσο το πλήγμα εξασθενεί (μικραίνει).

Δηλαδή οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι

και οι πιο ευκατάστατοι ή και οι

πλούσιοι αυτής της χώρας δεν έχασαν

και τόσα πολλά!!   

Κατά μέσον όρο το ετήσιο εισόδημα

μειώθηκε από τις 23.100 ευρώ που ήταν

το 2008 στις 17.900 ευρώ το 2012.

Κερδισμένοι και χαμένοι εντοπίζονται σε

όλες τις εισοδηματικές βαθμίδες και τα

κοινωνικά στρώματα, ανάλογα με τις

πηγές του εισοδήματος, το είδος και τον

κλάδο της απασχόλησης. Η έρευνα

καταδεικνύει ωστόσο καταφανώς ότι οι

απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα

της οικονομίας υπέστησαν πολύ

μεγαλύτερες μισθολογικές περικοπές και

συντριπτικά ισχυρότερο πλήγμα από την

ανεργία συγκρινόμενοι με τους

απασχολουμένους στον δημόσιο τομέα. 

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, στον

πίνακα που δημοσιεύει «Το Βήμα»

φαίνεται ξεκάθαρα η άνιση επιβάρυνση

των νοικοκυριών. Η διεύρυνση της

φορολογικής βάσης και των

φορολογούμενων εισοδηματικών και

περιουσιακών στοιχείων που έγινε κατά

την περίοδο της κρίσης ήταν τεραστίων

διαστάσεων και συνέπεσαι με μια

συγκυρία δραματικής συρρίκνωσης της

φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων.

Και αυτό εξαιτίας αφενός της

κατάργησης του αφορολογήτου των

12.000 ευρώ (σε ό,τι αφορά τη

φορολογία εισοδήματος) και αφετέρου

της φορολόγησης όλων ανεξαιρέτως των

ακινήτων, των χέρσων χωραφιών

συμπεριλαμβανομένων. Η διεύρυνση

αυτή όμως ήταν συντριπτικά

ανισοβαρής - με... συντριμμένες

ασφαλώς τις χαμηλές εισοδηματικές

τάξεις. 

Έτσι η έρευνα αποκαλύπτει ότι την

περίοδο 2008-2012 οι άμεσοι φόροι που

κατέβαλαν οι ασθενέστεροι

εισοδηματικά Έλληνες (από το 1 ως το 5

της κλίμακας) αυξήθηκαν κατά 125,9%,

ενώ οι φόροι που κατέβαλαν οι

ισχυρότεροι εισοδηματικά (από το 6 ως

το 10 της κλίμακας)... μειώθηκαν κατά

9%! Άλλωστε, αν συνυπολογιστούν και

οι φόροι επί των ακινήτων (οι οποίοι

αυξήθηκαν κατά 1.071% για τους

«πλούσιους» αλλά κατά 1.420% για τους

«φτωχούς»), συνολικά η φορολόγηση

των ασθενέστερων οικονομικά

στρωμάτων του ελληνικού λαού

αυξήθηκε κατά 337,7%, ενώ η

φορολόγηση των ισχυρότερων (άρα και

ανθεκτικότερων στην κρίση) αυξήθηκε

μόλις κατά 9%. 

Και όπου η πολιτική που

ακολουθήθηκε έχει να επιδείξει

επιτυχίες όπως, για παράδειγμα, στο

θέμα της αύξησης της

ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης

των μισθών, το τίμημα ήταν

δυσανάλογο: Στην απώλεια 25

δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισοδήματα

και 50 δισ. στο ΑΕΠ αντιστοιχεί μια

αύξηση των εξαγωγών μόλις κατά 3,6

δισ.

«Η αναποτελεσματική διαχείριση της

κρίσης, σε συνδυασμό με την ιδεολογική

ανελαστικότητα και τα κατεστημένα

πολιτικά συμφέροντα, καθιστά την

έξοδο από την κρίση πιο περίπλοκη και

οδυνηρή» συμπεραίνουν οι καθηγητές

Τάσος Γιαννίτσης και Σταύρος

Ζωγραφάκης.

NEO electric
Dayanıklı Tüketim Malları Ticareti                                                                                           

OPTİMUM TASARRUF, MAKSİMUM ISINMA
Isınmada ekonomi devri!

BÜYÜK KAMPANYA    VİGO elektrikli ısıtıcılarda İNDİRİM

Siz de

yararlanın

Büyük boy ısıtıc
ı

(VİGO ISITICI) 

99 EURO’dan

başlayan fiy
atlarla...

GÜMÜLCİNE

VİGO Distrübütörü NEO electric

Havayı 
değil, 
kendinizi 
ısıtın. 
Turbo, ayaklı ısıtıcı
500 watt

NEO electric
Bizaniu 33

GTGB Karşısı
Gümülcine

Tel: 2531070517 
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Fransız Savcı: Yardımcı pilot
uçağı bilerek düşürdü

MARSİLYA Savcı
Brice Robin 28
yaşındaki yardımcı
pilot Andres
Lubitz'in kokpit
kapısını açan kodu
girmeyi reddettiğini
ve uçağın dalmasını
sağlayan düğmeye
bastığını söyledi.

Rubin,
"Kokpitteki ses
kayıtlarına göre
kaptan pilot kokpiti
terk ettikten sonra
yardımcı pilot bir kelime bile söylemiyor. Kokpitte tam
bir sessizlik var" dedi.

Savcı Rubin, yardımcı pilotun neden uçağı
düşürdüğü hakkında hiçbir belirti olmadığını, onun
herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olduğunu gösteren
hiçbir bilgiye de rastlanmadığını belirtti.

"Bunun bir terör saldırısı olduğu kuşkusu yaratan
hiçbir şey yok" diyen Savcı, olayın bir intihar sayılıp
sayılamayacağı yönündeki bir soruya ise "İnsanlar
genellikle tek başlarına intihar eder, ben buna intihar
demiyorum" yanıtını verdi.

Rubin, yardımcı pilotun uçağın düştüğü sırada
hayatta olduğunun tespit edildiğini belirtti. Uçağın
enkazından çıkarılan kara kutudaki kayıtların,

yolcuların son ana
dek ne olduğunu
anlamadıkları
izlenimi
uyandırdığını da
ekledi.

Fransız savcı
Alman yetkililerden,
Andres Lubitz'le ilgili
tüm bilgilerin
kendisine verilmesini
istedi.

New York Times
gazetesinde yer alan
bir haberde de uçak

yükselişini tamamladıktan sonra bir pilotun kokpitten
ayrıldığı, ancak daha sonra kapıyı açıp  içeri
giremediği bildirilmişti. Gazeteye konuşan bir askeri
kaynak, "Dışarıda kalan kişi önce kapıya hafifçe
vuruyor ancak yanıt gelmiyor. Daha sonra kapıya daha
sert şekilde vuruyor ancak kokpitten hiç ses gelmiyor.
Kayıtlarda, dışarıdaki kişinin kapıyı kırmaya çalıştığını
duyabiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

The Airbus 320 tipi uçak İspanya'nın Barcelona
kentinden Almanya'nın Düsseldorf şehine gidiyordu.

Uçak önceki gün sekiz dakika süren bir inişin
ardından düşmüş, 144 yolcu ve altı mürettebattan
kurtulan olmamıştı.

Arap ülkelerinden Yemen’e 
hava operasyonu

İNGİLTERE Yüksek Mahkemesi, kraliyet tahtının varisi
Prens Charles'ın hükümete gönderdiği mektupların
yayımlanabileceğine hükmetti.

İngiliz Guardian gazetesi, 2012 yılında savcılık
tarafından yayımlanması engellenen mektupların 2000
tarihli "bilgiye erişim özgürlüğü yasası" kapsamında
açıklanması talebinde bulunmuştu. Mektuplar, Prens
Charles'ın 2004-2005 yıllarında yedi farklı bakanlığa
yazdığı yazıları kapsıyor.

Galler Prensi Charles'ın resmi konutu Clarence
House'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, "gizlilik
kuralının kabul edilmemesinden dolayı hayal kırıklığı
yaşandığı" bildirildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da kararın hayal
kırıklığı yarattığını kaydederek, "hükümetin şimdi bu
belgelerin nasıl en iyi şekilde açıklanması gerektiğini
değerlendireceğini" belirtti. 

Mektuplardaki 
‘gizlilik’ kaldırıldı

27 Mart 2015

SUUDİ Arabistan öncülüğündeki Arap
ülkeleri, Yemen’de Şii Ensarullah
Hareketi’nin (Husiler) ilerleyişini
durdurmak için askeri müdahalede
bulundu. Operasyona 100 savaş uçağı ve
150 bin asker ile katılan Suudi Arabistan,
10 ülkeden oluşan koalisyonun,
kayıplara karışan Yemen
Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur
Hadi’yi desteklemek için harekete
geçtiğini açıkladı. Hadi'yi El Kaide'yle
mücadelede önemli bir müttefik olarak
gören ABD de operasyona lojistik yardım
ve istihbarat desteği yaptığını duyurdu.
Operasyonda şu ana kadar en az 25 sivil
hayatını kaybetti. İran operasyonu
kınadı.

Yemen’de Şii Husilerden oluşan
Ensarullah Hareketi’nin başkent
Sana’nın ardından Taiz ile liman kenti
Aden’i de ele geçirmesi ve
Cumhurbaşkanı Hadi’nin Aden’i terk
ederek kayıplara karışmasının ardından
Suudi Arabistan Yemen’e hava saldırısı
düzenledi. Gece saatlerinde kameraların
karşısına geçen Suudi Arabistan’ın ABD
Büyükelçisi Abdül bin Ahmet el Cubeyir,
dört Körfez ülkesinin de aralarında
bulunduğu 10 ülkenin operasyona
katıldığını söyledi. Ülke ismi belirtmeyen
Büyükelçi operasyondan önce ABD’ye
danıştıklarını, ancak Washington
yönetiminin Yemen’e yönelik saldırıya
katılmadığını söyledi.

“Radikal gruplarla başa çıkabilmek
için Yemen hükümetini desteklemek
gerekiyor” diyen el Cubeyir, kayıplara

karışan Cumhurbaşkanı Hadi’yi
desteklediklerini ve Husi hedeflerini
vurduklarını açıkladı.

100 SAVAŞ UÇAĞI VE
150 BİN ASKER

Dubai merkezli El Arabiya
televizyonu, Suudi Arabistan'ın
Yemen'deki Şii Husilere yönelik
operasyona 100 savaş uçağı ve 150 bin
asker ile katıldığını bildirdi.

Al Arabiya'nın haberinde, Suudi
Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Fas, Ürdün,
Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri,
Katar ve Bahreyn'in de operasyona
destek verdiği, Mısır, Pakistan, Ürdün ve
Sudan'ın olası bir kara harekatına hazır
oldukları belirtildi.

Suudi Arabistan'ın müttefik Arap
ülkeleriyle birlikte başlattığı "Kararlı
fırtına" isimli operasyon Suudi Savunma
Bakanı Prens Muhammed bin Salman'ın
yönetiminde devam ediyor.

HUSİ HAREKETİ
Husi Hareketi, 2011'de Arap Baharı
ayaklanmaları ile devrilen Salih'in yerini
alan Abdurabbu Mansur Hadi'ye de karşı
çıktı. Ülke yönetiminde daha fazla söz
sahibi olmak isteyen Husiler, Yemen'i 6
bölgeye ayırmayı öngören anayasa
tasarısını reddederek, kendilerine daha
fazla söz hakkı doğruacak olan iki
bölgeli yapıya geçiş çağrısı yapıyordu.

2014'ün son aylarında Husilerin
ayaklanması hızla büyüdü ve başkent
Sana'ya kadar ulaştı.

Devlet Başkanı Hadi'yi "Batı yanlısı
Amerikan piyonu" olmakla suçlayarak
görevden aldıklarını ilan eden Husiler,
parlamentoyu da feshedip bir "Devrim
Komitesi" kurdu.

Husiler başkent Sana'nın kontrolünü
tamamen ele geçirmiş durumda.

Ancak şu ana kadar uluslararası
anlamda Husi hükümeti tanınmış değil.
Husilere bağlı 100 binden fazla silahlı
militan olduğu ifade ediliyor.

Husilerin siyasi örgütü Ensarullah
Hareketi olarak adlandırılıyor. Ülkedeki
yüzde 30'luk Şii nüfusun siyasi temsilcisi
konumundaki bu hareketin İran

tarafından desteklendiği, ABD ve İsrail
karşıtı olduğu ve ülkede kontrolü ele
geçirme mücadelesi verdiği belirtiliyor.

İRAN KINADI
İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yapılan
askeri hava operasyonunu kınayarak,
saldırının derhal durdurulmasını talep
etti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye
Afham,  operasyonu, "ülkelerin milli
egemenliğini zedeleyen uluslararası
sorumluluklara aykırı bir eylem" diye
nitelendirdi. 

Marsilya Savcısı Brice Robin,  Alpler'de 150 kişiyle yere
çakılan uçağı yardımcı pilotun bilerek düşürdüğünü söy-
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000

Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100

‹s ke çe Has ta ne si: 

25413 51100

Po lis im dat: 100

‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050

OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479

Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935

Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY MPIC Ha va yol la r›: 

25310 36900

AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 25340 22780

Şap c›: 25320 22222

He met li: 25310 30866

Meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR “Yunanistan’da 20 Nisan’a

kadar yetecek para kaldı”

MALİ kalkınma programı konusunda
Avrupalı ortaklarıyla olan anlaşmazlık
nedeniyle nakit akışı kesilen Yunanistan’ın,
yeni yardım alamaması durumunda
ödemeleri yerine getirmekte zorlanacağı ve
elindeki nakit kaynağın 20 Nisan’a kadar
tamamen tükenebileceği belirtiliyor. 

Ekonomik darboğaz içinde bulunan
hükümetin, Avrupa Finansal İstikrar
Fonu’ndan (EFSF) talep ettiği 1,2 milyar
euronun EuroWorking Group tarafından
engellenmesiyle 9 Nisan'da Uluslararası
Para Fonu'na (IMF) yapılacak 465 milyon
euroluk ödemeyi gerçekleştirmekte
zorlanacağı tahmin ediliyor.           

EuroWorking Group Çarşamba günü
yaptığı toplantıda, Yunanistan’ın, EFSF’de
bankaların sermayelendirilmesinde
kullanılmak üzere toplanan fondan talep
ettiği 1,2 milyar euronun ödenip
ödenmemesi konusunda kararsız kalarak,
bu konudaki karar yetkisini EFSF yönetim
kuruluna bırakmıştı. 

Hükümet, geçici olarak umut bağladığı
1,2 milyar euronun engellenmesinin
ardından ortaya çıkan olumsuz ortamda
kreditörlerle uzlaşma sağlamadığı sürece de
Troyka ile olan anlaşmazlık nedeniyle daha
önce dondurulan 7,2 milyar euroluk kredi
dilimini alamayacak. 

Yapılan değerlendirmelerde, bu
durumda Yunanistan’ın elindeki nakdin en
fazla 20 Nisan’a kadar yeteceği belirtiliyor. 

30 MART’A KADAR SÜRE
Evro Bölgesi maliye bakanlarının,
Yunanistan’a 20 Şubat anlaşması
kapsamında yerine getirmeyi taahhüt ettiği
yükümlülükleri netleştirmesi ve bu konuda
Avrupalı ortaklarını ikna etmesi için 30 Mart

Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı
bildirildi. 

Brüksel’in, Atina’dan öncelikli olarak
yeni vergilendirmeler ve bölgesel bazı
havaalanlarıyla, Yunanistan
telekomünikasyon şirketi OTE’nin ve Atina
hipodromunun özelleştirilmesiyle ilgili
adım atmasını beklediği kaydediliyor.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi
Partisi (ND) Genel Başkanı Antonis Samaras
da Yunanistan’ın zamanı ve parasının
tükendiğini belirterek, ülkenin nefes
alabilmesi için Başbakan Aleksis Çipras’ın
Avrupa ile uzlaşması ve yeni tedbirleri bir
an önce kabul etmesi gerektiğini söylemişti. 

AVRUPA Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Mario Draghi, Avrupa
Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler
Komisyonu'nda yaptığı konuşmada,
Yunan parlamenterlerden
gelen suçlamalar üzerine,
"Bu ne tür bir şantaj?
Yunanistan için yeni bir
kural getirmedik. Mevcut
olan kuralları uyguladık"
dedi.

ECB'nin Yunanistan
riskinin 104 milyar euro gibi
hayli yüksek bir rakam
olduğunu belirten Draghi, bu
ülkeye şantaj yapmalarının
mümkün olmadığını ve bazı
şartların karşılanması
halinde Yunan hazine
kağıtlarının kredi teminatı olarak
kullanılabilmesi uygulamasını yeniden
başlatacaklarını söyledi.

Draghi, "Yunan hükümeti tüm
alacaklılarına karşı borç
yükümlülüklerine bütünüyle bağlı
kalacağını taahhüt etmeli ve gelecekteki
tüm politikalarını bu taahhüt üzerine inşa

etmelidir" ifadesini kullandı.
ECB Başkanı Draghi, 9 Mart'ta

başladıkları tahvil alım programlarının
planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek

aylık 60 milyar euroluk alım
hedefini Mart'ta tutturma
yolunda olduklarını sözlerine
ekledi.

ECB, bankaların
Yunanistan'ın borçlarını
kredi teminatı olarak
kullanmasına izin veren
muafiyeti, mali programın
vadesinde tamamlanma
ihtimali kalmadığı
gerekçesiyle 11 Şubat'ta
kaldırmıştı. Bunun üzerine
Yunanistan'dan sermaye
çıkışı hızlanırken bankalar,

ECB'nin belirlediği limit çerçevesinde
Yunan Merkez Bankası tarafından
fonlanmaya başlanmıştı. ECB'nin bu
kararının ardından manevra alanı azalan
Yunan hükümeti mali programın
reformlar karşılığında 4 ay uzatılmasını
kabul etmek zorunda kalmıştı.

“Şantaj yapmamız mümkün değil”

Mali kalkınma programı konusunda Avrupalı ortaklarıyla olan
anlaşmazlık nedeniyle nakit akışı kesilen Yunanistan’ın elindeki nakit
kaynağın 20 Nisan’a kadar tükenebileceği belirtiliyor.
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Muhterem hemşehrilerim;
Bu haftaki sohbetimizde sizlerle

paylaştığımız fotoğraflar (bir tanesi
hariç) ilk defa yayınlanmaktadır.

Bu fotoğraflar Üstad NURİ Efendi
tarafından lüzum görüldüğü zaman
yayınlanmak veya serginlemek üzere
bize verilmiştir. Bütün bu fotoğraflar ve
bir kaç tane daha olmak üzere Türk
tarihinde ilk defa neşredilmektedir.

Eşlerinin başka yerde veya kişilerde
olup olmadığını bilmiyoruz. Üstad NURİ
Efendi, bunların benzerlerinin yalnız o
meşhur okulun öğrencilerinde
bulunabileceğini söylemişti.

Biz, bütün bu ve daha başka bir kaç
çok özel belge ile resimleri Üstad NURİ
Efendi’nin hayat hikayesi kitabına
koyacaktık.

Ancak, bir değişiklik yaptık. Çünkü
Batı Trakya’dan OSMAN NURİ, OSMAN
SEYFİ ve MEHMET HİLMİ 18 Mart 1915
ÇANAKKALE savaşından önce TRAKYA-
MÜREFTE bölgesinde bu okuldan bir
kaç arkadaşı ile yedek - takviye kuvveti
olarak ÇANAKKALE SAVAŞLARI’na
katılmıştı. Bu nedenle bu fotoğrafları 18
MART 1915 ÇANAKKALE SAVAŞLARI’nın
100. yılında ilk defa neşretmeyi uygun
bulduk.

Yedek asker olarak da olsa
“ÇANAKKALE SAVAŞLARINA” katılmış
olan bu eşsiz büyüklerimizin ruhları şad
olsun derken, şunu da ilave edelim; bu
fotoğraflardan alıntı yapılmamasını rica
ederiz.

Aziz “ ŞEHİT ve GAZİLERİMİZ” nur
içinde yatınız.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

18 MART 1915 
ÇANAKKALE ŞEHİT ve GAZİLERİNE SELAM

Yukarıdaki fotoğrafta bahse konu o meşhur okulda okuyan 3 Batı Trakyalı öğrenci ve diğer  bütün
öğrencileri savaşa hazırmış gibi üniformaları ile görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta Edirne’deki “ŞÜHEDA’ÜL EYTAM” okulunda olan 3 Batı Trakyalı öğrenci:
1-OSMAN NURİ 2-OSMAN SEYFİ 3-MEHMET HİLMİ

Çok çalışkan oldukları için bayrak takımında görmektesiniz. X işaretli ve özel silahlı öğrenciler OSMAN
NURİ ile OSMAN SEYFİ efendilerdir.

Yukarıdaki fotoğrafta “ŞÜHEDA’ÜL EYTAM” okulu öğrencilerine özel olarak yaptırılan üniformaları ve
özel olarak yaptırılan silahları ile trampet, bayrak ve bu özel kurulmuş olan okulun bütün öğrencilerini

komutanları nezaretinde her an cenge hazır olmaları için yapılan prova yürüyüşünde görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta notumuzda da izah ettiğimiz gibi 1913’te dünyada Batı Trakya’da kurulan ilk
TÜRK CUMHURİYETİ’nin beyni olan SÜLEYMAN ASKERİ beyin ve teşkilatı mahsusanın himayesinde olan

EDİRNE’deki “ŞÜHEDA’ÜL EYTAM” mektebinin öğretmen, öğrenci ve hocanın katılımı ile kurban
kesilerek “BÜTÜN ÖĞRENCİLERE” cenge hazır olun duası törenini görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta bahse konu olan bu özel okulun yine yalnız bu okulun öğrencilerine yaptırılmış
özel resmi üniformaları ile öğrencileri ve öğretmenlerini Edirne şehir içi gezi üniformaları ile

görmektesiniz. Öğrencilerin ortasında bastonlu zat Okul Müdürü Miralay HAMDİ KAYALI beydir.
Miralay HAMDİ KAYALI ATATÜRK’ün Harbiye Okulun’dan sınıf ve sıra arkadaşı idi.
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Emine Tabak Ahmet

Agresif çocuklar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
azı çocuklar
istediklerini elde
edemedikleri zaman,

ya bağırıp çağrırlar ya da
kendisine “hayır” diyen kişiye
saldırgan davranışlarda
bulunurlar. Bu kişiler de çoğu
zaman anne veya kardeşler ya
da okul arkadaşlarıdır.

Saldırgan çocuk, ailesi
çevresi ve arkaşdaşlarıyla
uyuşamadığı, ilişkileri kötü
olduğu için böyle davranışlar
göstermektedir. Bu çocuk aile
ve öğretmenlerine sürekli
karşı geldiği için de
cezalandırılmaktadır. Fakat
buna rağmen yine aynı agresif
ve zarar verici davranışlarını
tekrarlar. Arkadaşlarıyla iyi
geçinemez, onlarla sürekli
kavga eder. Eleştiri ya da uyarı
aldığında da, o anda utansa,
mahçup olsa bile yine
yaptıklarından vazgeçemez.

Agresif çocukların aileleri
incelendiğinde, aile içi
şiddetin hakim olduğu
görülmektedir. Anne ya da
baba sürekli bir sürtüşme ve
huzursuzluk içindedirler. Evin
içinde anne ya da babanın
bağırarak konuşması bile
çocuğa olumsuz etki
etmektedir. Böyle ortamlarda
büyüyen çocuklar kendilerinin
de sevilmediklerine inanarak
aynı olumsuz davranışları
gösterirler. Böyle bir aile
ortamında büyüyen çocuk
özgüvenini kaybeder. Ailesine
karşı içinde kin besler. Bu
kinini de saldırganlık ya da
olumsuz davranışlarla
çevresine boşaltmaya çalışır.
Bu şekilde de dikkat çekmeyi
hedefler. Arkadaşlarını
döverek, onların eşyalarına
zarar vererek dikkat çekmeye
çalışır. Çünkü aile içerisinde
de problemler bağırıp
çağırarak olumsuz
davranışlarla çözülmeye
çalışılmaktadır. Çocuk zaten
başka bir problem çözüm
şekline tanık olmamıştır.
Babası ya da annesi de
bağırarak, çevresindekilere
istediklerini yerine getirmeleri
için baskı yapmaktadırlar.

Bazen sakin bir ailenin
çocuğunda da agresif
davranışlara rastlanabilir.
Bunun sebebi de ailenin
çocuğa gereken güveni
sağlayamamış olmasıdır.
Çocukta özgüvenin gelişmesi
ve aileye karşı güveninin
yerleşebilmesi için sevgi ve
ilgiye çok fazla ihtiyaç vardır.

Çünkü ailedeki ilgi yetersizliği
de çocuğu agresif yapabilir.
Çocuk da ilgi ve sevgi
arayışına girerek olumsuz
davranışlarda bulunabilir.

Anne babalar çocukların bu
tür davranışlarına engel
olabilmek için bazı şeylere
dikkat etmelidirler. Eşler kendi
aralarında, arkadaşlarıyla veya
diğer aile bireyleriyle,
komşularıyla daima iyi ilişkiler
içinde olmalıdırlar.
Tartışmalardan
kaçınmalıdırlar. Çocukları da
saldırgan davranışlar
gösterdiğinde ona bunun
zararlarını anlatmalıdırlar.
Olumsuz davrandığı zaman
kendisinin, toplum içinde
sevilmeyen bir birey
olabileceği, tek başına
arkadaşsız ve dostsuz
kalabileceği, oysa olumlu
davranışlar gösterdiğinde
herkes tarafından sevilen ve
aranan bir birey olabileceği
kendisine anlatılmalıdır.

Çocuk olumsuz davranarak
bir şey istediğinde bu isteği
yerine getirilmemelidir. Doğru
davranmasını isteyerek doğru
davranışlar sergilediğinde de
onu ödüllendirebiliriz. Çocuk
haklı olduğu zaman da ona
haklı olduğunu ve kişisel
haklarına saygılı olduğumuzu
kendisine göstermeliyiz.
Unutmayalım ki küçük de olsa
o da bir “birey” dir. Onun da
gelişmekte olan bir kişiliği,
benliği ve gururu vardır. Ona
bir yetişkine davrandığımız
gibi davranırsak, haklarına
saygı gösterirsek, aile
toplantılarında söz hakkı
verirsek, sözlerini kesmeden
dinleyebilirsek, o da bize karşı
daha saygılı davranacaktır.
Çünkü büyükler çocukların
aynasıdır. Bizler ne şekilde
davranırsak onlar da bizlerin
davranışlarını örnek alarak
aynı davranışları
göstereceklerdir.

Çocuğun agresifliğinin
önüne geçebilmek için, ona
enerjisini boşaltabileceği
sportif faaliyetlere
yönlendirmek çok iyi sonuçlar
verecektir. Sporla uğraşmak
çocukta bir çok olumsuz
davranışların ortadan
kalkmasında son derece etkili
olabilecektir.

Eğer çocuktaki agresiflik,
kendisine ve çevresine ciddi
zararlar verebilecek boyutta
ise, o zaman da bir uzmandan
yardım almak gerekir.
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Kadınlar, Hanımeli
Derneği’nde buluştu

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren
Köye Erijim Projesi (KÖYEP) yetkilileri, 18 Mart
Çarşamba günü Rodop iline bağlı Çepelli köyünü
ziyaret etti.

Çepelli Çocuk Kulübü’nde gerçekleşen
toplantıya diş hekimi İsmail Hüseyin katıldı.

Çepelli’deki etkinlikte ağız ve diş sağlığı konusu
anlatıldı. Diş hekimi İsmail Hüseyin katılımcılara
çocukların ağız ve diş sağlığının yanında, diş
fırçalama teknikleri hakkında bilgi verdi. Toplantı
sonunda ailelerin sorularını da cevaplandıran diş
hekimi Hüseyin, çocuklara diş fırçası hediye etti.

KÖYEP’ten ağız ve diş 
sağlığı toplantısı

İSKEÇE’nin Dinkler köyünde kurulan “Hanımeli
Derneği”, kadın dernekleri ve azınlık
kuruluşlarının kadın kollarındaki yöneticileri
biraraya getirdi. 

Hanımeli Derneği’nin düzenlediği çay gecesi,
derneğin Dinkler köyündeki lokalinde 23 Mart
Pazartesi akşamı gerçekleşti. Etkinlik yoğun bir
katılımla yapıldı. Çay gecesine katılan konuklar,
Hanımeli Derneği Başkanı Mübeccel Çavuş ve
diğer dernek yöneticileri tarafından karşılandı. 

23 Mart Pazartesi akşamı Dinkler’de düzenlenen
etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, İskeçe ve
Gümülcine müftülükleri temsilcileri, DEB

Partisi’nin AP Milletvekili kadın adayları ve İskeçe
İl Teşkilatı Gençlik Kolu yöneticileri, İskeçe Türk
Birliği Kadınlar Kolu temsilcileri, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, BAKEŞ, İskeçe
İli Türk Kadınları Kültür Derneği, Kırköy Kültür ve
Eğitim Derneği ile Okutan Anne Projesi yöneticileri
katıldı.

Etkinlikte, kurumlar adına temsilciler söz alarak
kısa birer konuşma yaptılar. Hanımeli Derneği
Başkanı Mübeccel Çavuşoğlu da etkinliğin
sonunda konuşma yaparak etkinliğe katılan
herkese teşekkür etti.

Çay gecesine katılan misafirlere yöresel
yiyecekler ve içecekler ikram edildi.  
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Hem Trabzon hem de Napoli
taraftarlarının meşale
yaktığı,koltukların sökülüp
atıldığı maçın faturası İtalyan
ekibine kesildi.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan
Napoli-Trabzonspor maçıyla
ilgili UEFA sürpriz bir karar
aldı. 26 Şubat’ta San Paolo
Stadı’nda oynanan
karşılaşmada hem ev sahibi
ekip hem de bordo-mavili
taraftarlar kendilerine ayrılan
bölümde meşaleler
yakmış,ardından bir bölümü bu
meşaleleri Trabzon tribüne
atarak ufak çaplı yangınların
çıkmasına neden olmuştu.
Trabzonsporlu taraftarlar ise
koltukları sökerek fırlatmıştı.
Konuyla ilgili açtığı
soruşturmayı tamamlayan
UEFA Türk ekibine ceza
vermedi. Disiplin
yönetmeliğinin 16. maddesini
işleten UEFA, ev sahibi kulübü
cezalandırdı ve İtalyan
kulübüne 60 bin euro para
cezası kesti. 

Galatasaray gelemedi,
Panthrakikos İstanbul’a gidiyor 

UEFA
Trabzonspor’u
akladı

GALATASARAY
futbol takımının
Gümülcine’ye gelerek
maç yapması mümkün
olmayınca,
Gümülcine’nin
Panthrakikos takımı
İstanbul’a gidiyor. İki
takımın 29 Mart Pazar
günü karşılacağı
bildirildi. 

Sarı Kırmızılı takımın
Gümülcine’ye gelmesi
için aracılık yapan Ömer
Ömer, konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e
konuştu. RODOP Amatör
Kulüpler Birliği Başkan
Vekili Ömer Ömer,
“Galatasaray kulübüne,
16 Şubat 2015 tarihinde
dostluk maçı yapmak
için Panthrakikos takımı
adına resmi davetiye
gönderildi. Ancak
Galatasaray
yönetiminden,
Galatasaray’ın ligde
vermiş olduğu

mücadeleden dolayı
takımın dinlenmesi
gerektiği bizlere iletildi.
Böyle olunca biz
Panthrakikos takımını
İstanbul’a götürme
teklifinde bulunduk. Bu
da kabul edilmedi.” dedi. 

29 MART PAZAR
GÜNÜ CİMBOM İLE
PANTHRAKİKOS
KARŞI KARŞIYA 
İki takımı biraraya

getirme çabasından pes
etmediğini anlatan Ömer
Ömer, “Ben iki takımı
buluşturmayı çok
istiyorum. Yapılan
teklifler kabul edilmedi.
Fakat bu konuda ben hiç
bir zaman inancımı
yitirmedim. Bizim
içimizden biri olan
Galatasaray teknik
direktörü Hamza
Hamzaoğlu ve
Panthrakikos takımının

yöneticileri ile
görüşmelere devam
ettim. Nihayet bu
girişimlerim olumlu
sonuç verdi. 43 kişilik bir
heyetle İstanbul’a
gidiyoruz ve 29 Mart
Pazar günü Galatasaray
futbol takımı ile
İstanbul’da Florya Metin
Oktay tesislerinde dosluk
maçına çıkıyoruz.” diye
konuştu.

“İNŞALLAH
GALATASARAY DA
BURAYA GELİR”
Ömer Ömer sözlerini
şöyle tamamladı: “Böyle
bir orgazisyonu
gerçekleştirdiğimizden
dolayı çok mutluyum.
İstanbul dönüşünde de,
Galatasaray’ın bu maçın
rövanşı için
Gümülciye’ye hangi
tarihlerde geleceğini
inşallah açıklayacağım.”

Beşiktaş Emre Belözoğlu için başvurdu

Yıldız oyuncu
Real Madrid’den
ayrılıyor
İspanya Birinci Futbol Ligi (La
Liga) ekiplerinden Real
Madrid’in Alman oyuncusu
Sami Khedira, sezon sonu
takımdan ayrılacağını açıkladı.
İspanya basınına açıklamada
bulunan Khedira, kulübüyle
sezon sonu bitecek kontratını
yenilemeyeceğini belirterek,
“Real Madrid’i seviyorum ve
buradan ayrılmak benim için
zor olacak. Henüz hiçbir
takımla anlaşmadım.
Sözleşmem bitene kadar
takımıma katkı sağlamak için
elimden gelen her şeyi
yapacağım” ifadelerini
kullandı.
Brezilya’da düzenlenen 2014
FIFA Dünya Kupası’nda
Almanya Milli Takımı ile
şampiyonluk yaşayan 27
yaşındaki orta saha oyuncusu
Khedira, geçen yaz Real
Madrid’in sözleşme uzatma
teklifini kabul etmemişti.
Alman ekibi Stuttgart’tan
2010’da Real Madrid’e
transfer olan Khedira,
sakatlıkların da etkisiyle bu
sezon ligde birisi 90 dakika
olmak üzere 11 maçta forma
giydi.

Ligde liderlik gelip geçicidir.
Asıl ligin sonuna kadar lider,
olupta şampiyonluk koltuğuna
oturmak geçerlidir. Ligde öyle
enteresan olaylar oldu ki, belki
bazı futbolseverler unutmuş
olabilir. Ligde sonuna kadar
lider götürüpte şampiyonluğu
kaybedenler olmuştur.

Şöyle seneler önce
Galatasaray ile Beşiktaş

şampiyonluk mücadelesi
verirken son maçta Galatasaray
Ankara’da Ankaragücü’nü 8-0
Beşiktaş İstanbul’da
Gençlerbirliği’ni 3-1 yenmesine
rağmen şampiyon Galatasaray
olmuştu.

Yine bundan 7 sene önce
Galatasaray İstanbul’da
Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Fenerbahçe
Denzili’de Denizli ile 1-1

berabere kalarak şampiyon
Galatasaray olmuştu. Bundan 5
sene önce yine bir Galatasaray
Fenerbahçe ile şampiyonluyk
mücadelesine girişmişlerdi. Son
maç Fenerbahçe Kadıköy’de
Galatasaray ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe’nin galibiyeti
halinde Fenerbahçe şampiyon
olacak bu da son maçta maç 0-0
berabere bitince şampiyon
Galatasaray olmuştu. Gene 3
sene önce bu seferde
Fenerbahçe Bursaspor ile
amansız bir şampiyonluk
mücadelesi veriyor. Fenerbahçe
Kadıköy’de Trabzonspor ile 1-1
beeabere kalırken, Bursaspor
Beşiktaş’ı 2-1 yenerek Bursaspor
tarihinde ilk defa şampiyon
olmuştu. Bu da son maçtı.
Anlayacağınız gibi futbolda
beklenmedik neticeler oluyor.

Bazen kolay görülen bir maç zor,
zor görülen bir maç ta kolay
oluyor.

Bu bütün Avrupa’da böyledir.
Ligler inişli çıkışlı geçmektedir.
Yalnız ülkemiz Yunanistan’da
devamlı şampiyon Pirea’nın
Olimpiakos takımı olmaktadır.
Son 13 senede 12 şampiyonluk
kazanmıştır. Yine bu sene de
gene şampiyonluk ipini
göğüsleyecek olan Olimpiakos
olacaktır.

Şampiyon adaylarına
Şampiyonluk için kapışıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe
Bu ise kendilerine kalan

ezelden bir gerekçe
İkisinin de 19’ar

şampiyonlukları eşit durumda
göreceğiz. Bakalım hangisi
takacak yıldızı sonunda.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Liderlik

HAREKETE geçen Beşiktaş
yönetimi,Şükrü Saracoğlu
Stadı’ndaki Fenerbahçe
derbisinin tekrarı için
Federasyon’a, Emre Belözoğlu
için Etik Kurulu’na başvuru
yaptı. 
Beşiktaş, Kadıköy’de oynanan
ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe
maçının tekrarı için resmi
adımları attı.

Sarı lacivertli futbolcu
Emmanuel Emenike’nin forma
çıkarma, saha dışına çıkma ve
tekrar saha içine girme
hareketlerinin hakem Fırat
Aydınus tarafından
cezalandırılmadığı için kural
hatası yapıldığını düşünen

siyah beyazlılar, Hukuk
Kurulu’ndan gelen rapor
doğrultusunda Futbol
Federasyonu’na resmi başvuru
yaptı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim
Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü
Metin Albayrak, Şükrü
Saracoğlu Stadı’nda oynanan
karşılaşmada taraftarlarının
tepkisi sonrası formasını
çıkaran, ardından saha dışına
giden ve tekrar oyun alanına
dönen sarı-lacivertli futbolcu
Emmanuel Emenike’nin
pozisyonunda kural hatası
olduğunu ve bu gerekçeyle
maçın tekrarı için TFF’ye
başvurduklarını söyledi. 

EMRE İÇİN ETİK KURULU’NA
Metin Albayrak, maçın ilk
yarısında teknik direktör Slaven
Bilic ile tartışan ve devre
arasında Hırvat çalıştırıcıya
yönelik ifadelere kullanan
Fenerbahçeli futbolcu Emre
Belözoğlu’nun küfür ve
tahriklerinden dolayı TFF Etik
Kurulu’na müracaat ettiklerini
de kaydetti.

Emre Belözoğlu’nun maç
içinde ve devre arasında
koridorlarda ettiği küfürler ve
yaptığı hareketler için Etik
Kurulu’na başvuran siyah
beyazlılar, bu futbolcunun
yaptığı tüm hareketlerin

izlenmesi ve görüntülerin
tamamının değerlendirilmesini
istiyor.

BİLİC, EMRE’Yİ
MAHKEMEYE VERMEK
İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi’nin ayrıca
derbinin dördüncü hakemi
Deniz Çoban’ın, Fırat Aydınus
ile yaptığı telsiz görüşmelerinin
dökümününü istemek için
önceden başvurduğu öğrenildi.
Öte yandan Bilic’in
koridorlardaki sözleri için
Emre’yi mahkemeye
vermek istemediği ortaya
çıktı. 
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Petridis Edirne’de avukatlık
bürosunun açılışına katıldı
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doğru adresi”

GÜMÜLCİNE Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Edirne’de Tarık Hatipler’in
avukatlık bürosunun açılışına katıldı.

Edirne’nin tanınmış isimlerinden
Mustafa Hatipler’in oğlu Tarık
Hatipler’in bürosunun açılışına siyaset,
iş dünyası ve meslektaşlarından oluşan
çok sayıda davetli katıldı. 

Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, “Bugün Edirne’ye çok sevdiğim
dostum Mustafa Hatipler’in oğlunun
açılışı için geldim. Açılışa katılmaktan
mutluluk duyuyorum.” dedi.

NAR KIRMA GELENEĞİ
Bu arada, eski Türk geleneklerine sahip

çıkan ve önem veren Mustafa Hatipler,
açılışta nar kırılmasını istedi. Nar,
kırılmak üzere Belediye Başkanı Recep
Gürkan’a verildi. Başkan Gürkan, “Eski
Türk geleneğidir. Mustafa Hatipler’in
Türk geleneklerine bağlılığı herkesçe
bilinir. Küçük yaşlardan beri bildiğim
sevgili kardeşimiz Tarık Hatipler’in
avukatlık bürosu açmasını mutlulukla
karşılıyorum. Hayırlı ve bereketli
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Genç avukat Tarık Hatipler ise yaptığı
açıklamada, “Böyle güzel bir kalabalığın

huzurunda açılışımı gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyorum. Ben 2 yıldır
İstanbul’da avukatlık yapıyorum. Sekiz
ay Bayrampaşa Belediyesi’nde hizmet
verdim. Bundan sonra Edirne’de
mesleğimi icra etmeye karar verdim.”
ifadelerini kullandı.

Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Edirneli dostlarının yanında
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, genç avukat Tarık Hatipler’e
mesleki kariyerinde başarılar diledi. 

GÜNDEM GAZETESİ
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