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Vakıflarda atama
ısrarı!..
Albaylar Cuntası’ndan bu yana atamayla yönetilen azınlık
vakıflarında beklenen yine olmadı. Azınlığın vakıf idare heyeti
seçimlerinin SİRİZA döneminde gerçekleşebileceği ümidi suya düştü.
MAKEDONYA – Trakya İdari
Genel Sekreterliği, 21 Nisan Salı
tarihli yazılı kararıyla,
Gümülcine Vakıflar İdaresi’nin
beş kişilik üyelerini belirledi.
Karar, Makedonya – Trakya
İdari Genel Sekreter Vekili
Nikitas Frangiskakis imzasıyla
yayımlandı. Sözkonusu
atamayla, Gümülcine Vakıflar
İdaresi yenilenirken, eski
yönetimin görevi de sona ermiş
oldu.
“Gümülcine Müslüman
Vakıflarını İdare Heyeti” başlığı
altında yayımlanan kararda,
yeni atamayla belirlenen beş
kişilik heyetin görev süresi
belirtilmedi.
Atamalar, Batı Trakya Türk
azınlığında hayal kırıklığı
yarattı ve azınlığın “vakıflarda
seçim” talebinin dikkate
alınmadığı yorumlarına neden
oldu. » 6

Stilyanidis
“Askeri Eğitim
Merkezi”
istiyor

Bir yol hikayesi...
GÜMÜLCİNE’yi
Bulgaristan’a bağlayan yolun
Kalfa – Tuzçuköy bölümü için
başlayan çalışmalar, büyük
ölçüde azınlık insanına ait
arazilerin istimlak edilmesine
neden oluyor. Yol yapımı
nedeniyle arazileri istimlak
edilen soydaşlar, kendilerine
haber verilmeden ve tazminat
ödenmeden başlayan
çalışmalara tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde başlayan
yol yapım çalışmalarını köy
imamı Asım Çavuşoğlu ile
konuştuk. »7

RODOP Yeni Demokrasi
(YDP) Milletvekili Evripidis
Stilyanidis, Savunma Bakanı
Panos Kammenos’dan Şapçı
bölgesine Acemi Asker
Eğitim Merkezi kurulmasını
istedi. Milletvekili
Stilyanidis’in, iktidar ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi
Başkanı ve Savunma Bakanı
Kammenos ile görüştü. »2

dünya

19’da

bilim
AB’ye göçün
arttırılmasına
yeşil ışık

11’de

Panaconic
Toughpad
FZ - M1

ekonomi

spor

Müzakerelerde
Varufakis kızağa
20’de
çekildi

Skoda Xanthi
takımından tarihi
23’te
başarı

»12, 13

Kutlu Doğum
etkinliğine
yoğun ilgi
İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü’nün
düzenlediği Kutlu Doğum etkinliğine
yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinlikte,
Türkiye’den gazeteci – yazar Ahmet
Taşgetiren ve yazar Abdullah Sert,
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama
Ahlakı” konulu bir sunum
gerçekleştirdiler. »9

BAKEŞ’te
Galip Galip’le
devam
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) olağan genel kurulu
gerçekleştirildi.
Galip Galip iki yıl daha BAKEŞ Başkanı
olarak görev yapacak. »2

Mustafçova’da
Çocuk Şenliği
BTAYTD Kadın Aile ve Kültür Kolu ve
Mustafçova Gençlik Derneği’nin
katkılarıyla Mustafçova köyünde
Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.
Etkinlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı çerçevesinde
düzenlendi. »15
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Rodop milletvekillerinden
“debate cafe” buluşması
RODOP ili milletvekilleri
Ayhan Karayusuf, Mustafa
Mustafa ve Evripidis Stilyanidis,
25 Nisan Cumartesi günü “debate
cafe” etkinliğinde Gümülcine’de
gençlerle buluştu.
Gençlik ve Ömür Boyu Eğitim
Vakfı, Erasmus+ Programı
Koordinasyon Birimi, Eurodesk
Ağı ve Gümülcine Avrupa
Bilgilendirme Merkezi Europe
Direct tarafından düzenlenen
etkinlik çerçevesinde, Rodop
milletvekilleri Gümülcineliler
Kulübü’nde (Leshi Komotineon)
üniversite ve lise
öğrencilerinden oluşan 40 kişilik
bir grupla biraraya geldi.
Rodop SİRİZA milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve Ayhan

Karayusuf ile Yeni Demokrasi
Partisi milletvekili Evripidis
Stilyanidis’in görüşlerini
dinleyen gençler, daha sonra
milletvekillerine işsizlik, yeni
kalkınma modeli, bölgenin
iyileştirilmesi için eğitim, kültür
ve sporun önemi ve bölgenin
kültürlerarası özelliğinin
avantajları ve dezavantajlarıyla
ilgili sorular yönelttiler.
Gençlerle yapılan bu ilk
diyalogda tarımsal kalkınma,
turizm, Trakya Dimokritios
Üniversitesi, bölgenin doğal
kaynaklarının değerlendirilmesi,
azınlık eğitimi ve bölgenin tarihi
alanlarının değerlendirilmesi
gibi konular tartışıldı.

Stilyanidis Şapçı’da
‘Askeri Eğitim Merkezi’
kurulmasını istedi

BAKEŞ’te Galip Galip’le devam
BATI Trakya Azınlığı Kültür
ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ)
olağan genel kurulu 27 Nisan
Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Galip Galip iki yıl daha BAKEŞ
Başkanı olarak görev yapacak.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği lokalinde
gerçekleştirilen genel kurulun
Divan Başkanlığı’nı Mustafa
Katrancı yaptı. Genel Kurul’da
BAKEŞ yönetim ve denetim

RODOP Yeni Demokrasi
(YDP) Milletvekili Evripidis
Stilyanidis, Savunma Bakanı
Panos Kammenos’dan Şapçı
bölgesine Acemi Asker Eğitim
Merkezi kurulmasını istedi.
Milletvekili Stilyanidis’in,
iktidar ortağı Bağımsız
Yunanlılar Partisi Başkanı ve
Savunma Bakanı Kammenos ile
görüştüğü bildirildi. Kammenos
– Stilyanidis görüşmesinde Batı
Trakya’daki demografik
sorunun çözümü ve bölgedeki
vatandaşların güvenlik
duygusunun güçlendirilmesi
konularının ele alındığı ifade
edildi.
Görüşmede, Rodop
Milletvekili Stilyanidis’in,
Savunma Bakanı Kammenos’tan
Şapçı - Maronya belediyesi
sınırları içinde Acemi Asker
Eğitim Merkezi kurulmasını
talep ettiği kaydedildi.
Stilyanidis’in, oluşturulacak
Asker Eğitim Merkezi’nin
bölgeyi demografik olarak
destekleyeceği ve vatandaşların
güvenlik duygusunu

arttıracağını vurguladığı
belirtildi. Stilyanidis’in ayrıca,
bölgedeki yedek askerlerin de
eğitimlerini bu merkezde
alabileceğini ifade ettiği
kaydedildi.
Savunma Bakanı
Kammenos’un ise Batı
Trakya’yla yakından ilgilendiği
ve demografik yapının
korunmasına özel önem verdiği
ifade edildi. Kammenos’un
askeri eğitim merkeziyle ilgili
olarak Evripidis Stilyanidis’le
aynı görüşte olduğu ve bu
konuyla ilgilenmeye devam
edeceği dile getirildi.
Kammenos, Savunma
Bakanlığı’nın silahlı kuvvetlerin
temel altyapısının yeniden
yapılandırılması kapsamında
Stilyanidis’in önerisinin yerinde
olduğunu, bu konunun
Savunma Bakanı Yardımcısı
Nikos Toskas’a devredildiğini ve
bu bağlamda bölgede, Şapçı
Belediye Başkanı başta olmak
üzere, yetkililerle bir araya
gelerek konunun görüşüleceğini
ifade etti.

kurulu üyeleri seçildi.
29 Nisan Cuma günü
gerçekleştirilen görev dağılımı
sonucunda ise BAKEŞ’in yeni
yönetimi şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Galip Galip
Asbaşkan: Ahmet Faikoğlu
Asbaşkan: Adnan Gerdemeli
Genel Sekreter: Gülay
Mehmet

Kasadar: Cahit Çingur
Üye: İhsan Ahmet Kahya
Üye: Remzi Şaban
DENETİM KURULU
Başkan: Mehmet Devecioğlu
Üye: Mustafa Süleyman
Üye: Yüksel Nurioğlu

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Evimizin direği, babamız Payamdereli Hüseyin Hasan, 21
Nisan Salı günü Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. 22 Nisan
Çarşamba günü Payamdere köyünde gerçekleşen cenaze
törenine katılarak, telefonla arayarak, ziyaret ederek, mesaj
ileterek acımızı paylaşan tüm köylülerimize, dostlarımıza,
arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ve kurumlarımıza teşekkürü
borç biliriz.
Eşi Atiye,
Çocukları Feriha, Hasan, Üzeyir, Nedim.
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HAFTANIN YORUMU

Çipras rest çekti:
“Halk oylamasına
gideriz”

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Hayal kırıklığı...
atı Trakya Türk azınlığının
temel sorunlarının
arasında yer alan vakıflar
konusundaki son gelişme, yeni
bir üzüntü kaynağı oluşturdu.
Cunta’nın yönetimi ele
geçirmesiyle seçimle işbaşına
gelen her kurum gibi yönetimi
feshedilen, ancak 1974’de
demokrasiye dönen
Yunanistan’da seçimlerin
gerçekleşmediği tek kurum olarak
karşısımızda duran vakıf idare
heyeti seçimlerinin, SİRİZA
hükümetinin çözme cesareti
göstereceği konular arasında yer
alacağını düşünüyor olmamızdan
kaynaklanan bir üzüntüden
bahsediyorum. Daha doğrusu bir
hayal kırıklığından.
SİRİZA’nın iktidarı ele aldığı
günler evet daha sayılı. Ancak,
haklı veya haksız beklentilerin bir
hayli fazla olmasına bir engel
değil bu. Bıçak kemiğe dayandığı
için ülke genelinde olduğu kadar,
azınlık içerisinde de SİRİZA’nın
sihirli değneğinin sonucunu
bekleyenlerin sayısı bir hayli
fazla. Bu sihirli değneğin işe
yaramadığını görmek ise yeşeren
ümitleri yok ediyor. Bu da
kızgınlıkları, kırgınlıkları, tepkileri
körüklüyor.
SİRİZA’nın icraatlarının
sorgulanması için doğruyu
söylemek gerekirse daha çok
erken. Ancak neredeyse birbiri
ardına yaşanan gelişmeler,
beklentilerin yüksek olmasını da
hesaba katacak olursak, hesap
sormamızı kaçınılmaz kılıyor.
Son gelişme, kişisel olarak hiç
beklemediğim bir yerden geldi.
Makedonya – Trakya İdari Genel
Sekreterliği’nin yaptığı atama ile
Gümülcine Vakıflar İdaresi’nin
üyeleri yenilendi. 21 Nisan tarihli
kararla idare heyetine atanan yeni
beş kişinin ismi belli oldu.
Ata yadigarı vakıf mallarımızın
idaresini elinde tutan heyetin
seçimle belirlenmesi, bana göre
SİRİZA’nın azınlık sorunlarının
çözümü konusunda irade
gösterebileceği, adım atabileceği
sorunlardan birini oluşturuyordu.
Ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik çıkmaz ve çözüme
kavuşmayan müzakereler
bitmeden azınlık sorunlarına sıra
gelmeyeceğini tahmin ederken,

B

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
AB ile müzakerelerde
hükümetin “kırmızı çizgileri”
bulunduğunu belirterek,
bunları aşan bir durum olması
halinde halk oylamasına
gidebileceklerini belirtti. Çipras,
katıldığı bir televizyon
programında Yunanistan’a nakit
akışının yeniden sağlanmasına
yönelik olarak AB ile sürdürülen
müzakereleri değerlendirdi.
Yunanistan’ın, Eurogroup
Başkanı Jeroen Dijsselbloem ve
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Başkanı Mario Draghi
tarafından yanıltıldığını ve bu
nedenle zaman kaybettiğini
iddia eden Çipras, Dijsselbloem
ve Draghi’nin 18 Şubat
anlaşmasından sonra
Yunanistan’a nakit akışının
serbest bırakılacağı
taahhüdünde bulunduklarını,
ancak sözlerinde
durmadıklarını söyledi.
Çipras, “Yanlışlar yaptık,
çünkü bizi yanılttılar. 20
Şubat’tan sonra nakit akışı
devam edecekti. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Draghi ve
Eurogroup Başkanı
Dijsselbloem’un bu konudaki
sözlü taahhütleriyle ikna olduk.
Bu konuda yazılı anlaşma talep
etmeyerek hata ettik.” dedi.
Yunanistan’ın Avrupalı
ortaklarıyla sürdürdüğü
müzakerelerdeki dalgalanmaları
“müzakere oyunları” olarak
niteleyen Çipras, hükümetin
belirlediği kırmızı çizgiler
bulunduğunu ve bunları
aşmamakta kararlı olduklarını
söyledi.
Çipras, Brüksel ile
sürdürülen görüşmelerin milli
bir mesele olduğunu ifade
ederek, “Eğer bizi son raddeye
getirirlerse, halk karar verecek
ancak, seçimle değil halk
oylamasıyla. Seçim söz konusu

değil” dedi.

konularda kendisine yardımcı
olması için ekonomi profesörü
“EURODAN AYRILMAK
olan Dışişleri Bakan Yardımcısı
SÖZ KONUSU DEĞİL”
Efklidis Çakalotos’un da ekibe
AB ile yürütülen müzakerelerde dahil edildiğini söyledi.
zorluklara rağmen sonunda
Kreditörlerin müzakerelerdeki
olumlu bir sonuca varılacağı
başarısızlığın sorumluluğunu
konusunda iyimser olduğunu
yüklemek için Varufakis’i
ifade eden Çipras, Yunanistan’ın maksatlı olarak hedef haline
eurodan çıkmasının ve iflasının getirmeye çalıştıklarını ileri
söz konusu olmadığını ileri
süren Çipras, “Varufakis
sürdü.
hükümet için meziyet” ifadesini
Çipras, “Vizyonum,
kullandı.
Avrupa’nın dışında bir
Yunanistan değil. Yunan
“GÖÇMEN KONUSUNDA
halkının daha fazla acı
TÜRKİYE İLE ANLAŞMA
çekmemesi için müzakerelerde
SAĞLANMALI”
biz acı çekiyoruz.” diye konuştu.
Çipras, göçmen sorunuyla
ilgili sorular üzerine de, bu
ÖZELLEŞTİRME
konuda Avrupa’nın tutumunu
OLABİLİR
eleştirerek, Türkiye ile anlaşma
Özelleştirmeler konusuna
sağlanması gerektiğini kaydetti.
değinen Çipras, hükümetin
Yunanistan’a gelen
kamu varlıklarının satılması
mültecilerin yüksek eğitim
konusunda farklı görüşleri
düzeyinde kişiler olduğunu ve
bulunmasına rağmen, bu
bunların amacının Avrupa’ya
konuda geri adım atabileceğini gitmek olduğunu ifade eden
belirtti.
Çipras, “Bu büyük bir sorun,
Çipras, “Özelleştirme, iyi bir
aynı zamanda Avrupa için büyük
fiyata satıldığında iyi. Ancak
bir iddia. Bu konuyu Zirve
özelleştirmelerin bir bölümü
Toplantısı’na getirmeyi başardık.
ülkede kalmalı, borca
Turizmin etkilenmemesi için
gitmemeli. Anlaşma sağlanırsa, adalara çözüm bulmaya
doğalgaz dağıtım şirketi DESFA, çalışıyoruz. Avrupa devekuşu
hipodrom ve bazı taşınmaz mal olmaktan vazgeçmeli ve Türkiye
varlıklarıyla ilgili özelleştirmeler ile anlaşma sağlanmalı.” diye
olabilir. Bu konuda farklı
konuştu.
görüşlerimiz olmasına rağmen,
eğer krizden çıkmak için kamu
SAHİBİ: HüLYA EMIN
varlıklarının değerlendirilmesi
Ge
nel
Mü
dür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
gerekirse bunu yaparız.” diye
Ya
z› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
konuştu.

“VARUFAKİS HÜKÜMET
İÇİN BİR MEZİYET”
Yunanistan’ın Brüksel’deki
müzakere kadrosunda yapılan
değişiklerle ilgili soruları da
yanıtlayan Çipras, Maliye
Bakanı Yanis Varufakis’in
müzakerelerin başında
bulunduğunu, ancak bazı

Adres: P. Mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

bu kargaşa içerisinde azınlık
sorunlarına çözüm değil, yeni
çözümsüzlükler yaratılıyor
olmasına itiraz etmememiz,
sesimizi yükseltmememiz
mümkün değil.
Evet, derin devletin azınlık
konularından elini çekmesine
SİRİZA’nın gücünün
yetmeyeceğini, engellerin her
zaman çıkacağını her aklıselim
bilse ya da tahmin etse de, bazı
kırmızı çizgilerin aşılabileceği
beklentisi de hep vardı. “Şimdi
olmazsa, hiç olmaz” anlayışının,
azınlık içerisinde yavaş yavaş
yerini hayal kırıklığına, kırgınlığa
bırakıyor olduğunu görmek
üzücü. “Şimdi olmazsa, hiç
olmaz” algısının yok olmasını
tabii ki istemiyoruz. Bu konuda
peşin hükümlü olmanın da doğru
olmadığı söylenebilir. Yıllarca bu
ülkeyi yöneten nice iktidarların
kimisi bize sırt çevirdi, kimisi
sırtımızı sıvazladı; ama sırt
çevirenin de, sırtımızı sıvazlar gibi
görünenin de yaptığı şey aynıydı.
Neticede bize ve sorunlarımıza
samimiyetle yaklaşmayan, çözüm
yolları için siyasi irade ortaya
koymayan bu iktidarları bir tarafa
bırakıp, hükümetin idaresini yeni
eline alan bir partiden herşeyin
hesabını soracak değiliz. Ama
onlar başka… Sol bir başka… Bu
anlayışla bizim de beklentilerimiz
başka, bambaşka…
SİRİZA’nın, özellikle bu
ekonomik kaos içerisinde, ülkeyi
yönetme konusunda acemi
olduğunu söylemeden
edemeyeceğim. Yunan solunun
ilk kez iktidara geçtiğini
düşünecek olursak bu acemiliğin
haklı sebepleri var tabi ki.
SİRİZA’nın ekonomik
sorunlarla başa çıkma gayretleri
sürerken, azınlıkla ilgili politikalar
da derinden derine işliyor.
Herşeye rağmen azınlık
sorunlarının gerçek sol ideoloji ile
ele alınacağı zamanın geleceğine
ilişkin inancımı bu kadar çabuk
tüketmek istemiyorum. Ama
ANEL’le koalisyon ortaklığının,
iktidar çaylaklığının, ülkenin
içinde bulunduğu zor ekonomik
şartların da azınlık sorunlarının
hep önünde durmasını, azınlık
sorunlarının çözümü konusunda
bir bahane oluşturmasını da…

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

Aydın AHMET

a.amet@hotmail.com

Bilimin dahisi, Türkçenin hamisi...
ktay Sinanoğlu, babasının
(Nüzhet Haşim Sinanoğlu)
Türkiye Başkonsolosluğu’nda
başkonsolos olarak görev yaptığı
dönemde, İtalya’nın Bari şehrinde, 2
Ağustos 1934’te doğdu. Annesi Rüveyde
(Karacabey) Sinanoğlu, babası Nüzhet
Haşim Sinanoğlu ve kız kardeşi Esin
(Afşar) ile II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla
birlikte Türkiye’ye döndüler.
Baba Nüzhet Bey aslen Kavalalı’dır.
Mübadele döneminde 25 yaşındayken
anavatana zorunlu göç etti. Aynı
zamanda yazardır. 1941 yılında vefat etti.
Anne Rüveyde Hanım gazetelerde
yazarlık yaparak çocuklarını yetiştirmeye
çalıştı.
II. Dünya Savaşı’nın o çetin yıllarında,
Oktay Sinanoğlu, sonradan TED Koleji
olan Ankara Yenişehir Lisesi'ne burslu
öğrenci olarak girdi ve 1953 yılında bu
okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla
Kimya Mühendisliği okumak üzere
ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya
Üniversitesi Berkeley Kimya
Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.
1957'de Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü'nü sekiz ayda bitirerek yüksek
kimya mühendisi oldu. "Alfred Sloan"
ödülünü aldı. 1959'da Kaliforniya
Üniversitesi Berkeley'de kuramsal kimya
doktorasını tamamladı. 1960'ta Yale
Üniversitesi'nde öğretim üyesi (asistan
profesör) oldu.
1960-1961 yıllarında atom ve
moleküllerin çok-elektronlu kuramı ile
"Doçent" oldu. 1963'te 50 yıldır
çözülemeyen bir matematik kuramını
bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında
"tam profesör" unvanını aldı. 20.
yüzyılda Yale Üniversitesi'nde bu sanı
kazanan en genç öğretim üyesidir.
1962 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi mütevelli heyeti yalnız Oktay
Sinanoğlu'na mahsus olmak üzere
kendisine “Danışman Profesör” unvanını
verdi. Yale Üniversitesi'nde ikinci bir
kürsüye daha profesör olarak atandı.
1973'de Almanya'nın en yüksek
“Aleksander von Humboldt Bilim
Ödülü”nü ilk kazanan kişi oldu. 1975'de
Japonya'nın "Uluslararası Seçkin Bilimci”
ödülünü kazandı; yine 1975 yılında özel
kanunla Oktay Sinanoğlu'na ilk ve tek
“Türkiye Cumhuriyeti Profesörü” unvanı
verildi. 1976'da Japonya'ya Türkiye
Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak gönderildi.
Kendisi Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim
ilişkilerinin temellerini attı. Amerikan
Bilim ve Sanat Akademisi’nin ilk ve tek
Türk üyesidir. Meksika hükümeti
tarafından yüksek Bilim Ödülü "Elena
Moshinsky" ile ödüllendirildi.
Dünyada yeni kurulmaya başlanan
“moleküler biyoloji” dalının ilk
profesörlerinden biri oldu. DNA
sarmalının çözelti içinde o biçimde nasıl
durduğuna açıklama getirdi. Dünyanın
pek çok yerinde buluşları ve kuramları ile
ilgili konferanslar verdi.
1980'li yıllarda çalışmalarını kimya

O

biliminin basit bir şekilde öğretilmesine
yönelik bir kuramsal çerçeve üzerinde
yoğunlaştırdı. 1993'te Yale
Üniversitesi'ndeki profesörlük
görevlerinden erken sayılabilecek bir
yaşta emekliye ayrıldı. Aynı yıl Türkiye'ye
dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde
profesörlüğe atandı. 2002 yılında bu
görevinden de emekliye ayrıldı.
Türkiye'de bulunduğu dönemde
çalışmalarını daha çok Türk ulusal kimliği
ve Türk diliyle ilgili görüşlerini yaymaya
adadı. Eğitim dilinin resmi dil olması
gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli
olarak öğretilmesinin daha doğru
olacağını, matematiksel yapısından
dolayı Türkçe'nin en iyi bilim dili olduğu
tezlerinin güçlü bir savunucusu oldu.
Yaşamı boyunca Kuantum Mekaniğine
birçok katkıda bulunmuş bir bilim
adamıdır. P.A.M. Dirac'in de üzerinde
uğraştığı ancak çözümleyemediği bir
problemi, "Kuantum Mekaniği"nde,
Hilbert uzayının topolojisi ve içerdiği
yüksek simetrileri çözdü. Böylece kimya
bilimini bu topolojik inceleme ile sağlam
bir temele oturttu. İki defa Nobel' e aday
gösterildi. Defalarca Nobel Akademisi’nin
isteği üzerine Nobel'e adaylar gösterdi.
Bu bilimin dâhisini ve Türkçe’nin
hamisini 19 Nisan 2015 günü kaybettik.
Âlem büyük bir âlimini yitirdi. Allah gani
gani rahmet eylesin. Düşüncelerine sahip
çıkan Türk gençlerinden çok umutluydu.
Gençlere ve geleceğe dönük birçok
kitaplar yazdı ve konferanslar verdi. Prof.
Dr. Oktay Sinanoğlu sık sık gençlere
seslendi. “...Gençler, Sırf 'evrenkent
(üniversite) bitirdi' desinler diye, ananız
babanız ‘Amerika'da mastır yaptı’ diye
övünebilsin diye yükseköğrenime
gitmeyin. Maddiyat ile maneviyatı
dengeleyin. Formülünüz 'bilim' +
‘gönül'dür. Bu iki kanadın biri eksik
olursa ne kendinize, ne de insanlığa
hayrınız dokunur. Gündelik siyaset, çıkar
grupları, dışarıdan güdümlü gizli veya
açık, ucu dışarıda 'cemiyetlerden uzak
durun. Dünyanın neresinde olursanız
olun, kimliğinizi, Türk dilini, Türk tarih
bilincini, binlerce yıllık geleneğini
kaybetmeyin. Dış ülkelerde ne kadar
kimliğinizi korursanız yabancılar da size
o kadar itibar edecektir. Başkasını taklit
etmeyin. Kendi yolunuzu çizip azimle
yürüyün. O zaman herkes sonradan sizi
taklit edecektir. Eğitimde önce bir
meslek, gerçek bir beceri, bir altın bilezik
sahibi olmaya bakın. Ne yaparsanız yapın
en iyisini yapın. Siyasetçinin, bilimcinin
en kötüsü olunacağına, tamircinin
parmakla gösterilen en iyisi olmak
yeğdir. Bulabilirseniz Türk okuluna,
eğitimin Türkçe verildiği okullara gidin.
Konulara merak sarın; not için
çalışmayın. O meslekte yararlı olacak bir
yabancı dil öğrenin. Bülbül gibi konuşup
yabancıdan ayırt edilemez hale gelmek
hiç şart değil. Unutmayın ki Türk olmak
bir kafa, gönül işidir.” Kalın sağlıcakla…

Türkiye Limnos
adasında yatan
şehitlerine
sahip çıktı
TÜRKİYE’nin Atina Büyükelçiliği,
Limni’de yatan Türk askerleri ile ilgili
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay
arşivlerinde inceleme başlatıldı.
İtilaf devletlerinin 1915 Çanakkale
Savaşı’ndan önce coğrafi konumu
nedeniyle lojistik merkez olarak seçtikleri
ve savaş hazırlıklarını yaptıkları Ege’deki
Limni (Limnos) adası yaklaşık 100 yıldır
bilinmeyen bir sır gizliyor.

56 TÜRK ŞEHİDİ VAR
Çanakkale Savaşı sırasında hayatını
kaybeden 56 Türk askeri Limni’de yatıyor.
Türk askerleri için bir anıt da dikilmiş.
Limni adasında
Çanakkale Savaşı’nda
ölenler için 3 ayrı mezarlık
bulunuyor. İlki 1’inci Dünya
Savaşı’nın sonunda
Osmanlı ile İtilaf Devletleri
arasında mütarekenin
imzalandığı (5 Ekim 1918)
Mondros Limanı’nda.
“Mondros İttifak
Mezarlığı”nda 148
Avustralyalı ve 76 Yeni
Zellandalı asker yatıyor.
Winston Churcill’in
karargahını kurduğu ve 2
ay kaldığı adanın Portianu
sahil köyünde ise
Çanakkale Savaşı’nda
hayatlarını kaybedenler
için iki ayrı mezarlık var.
İlki 352 müttefik
kuvvetler askerinin yattığı
mezarlık, ikincisi de
Müslüman mezarlığı. İngiliz Ulusal
Topluluğu Savaş Mezarlıkları
Komisyonu’nca (CWGC) yapılan
Müslüman mezarlığında granitten bir
anıt da dikili. Anıtın üzerinde üç levha
var. Biri Arapça harflerle yazılı. Adanın
kuzeyine bakan ikinci levhada İngilizce,
“170 Mısırlı asker bu noktaya yakın yerde
gömülüdür”, güneye bakan üçüncü
levhada ise yine İngilizce, “56 Türk askeri
bu noktaya yakın yerde gömülüdür”

yazıyor.
Bir tarafı denize bakan mezarlığın
etrafı kısa bir duvar ve küçük taşlarla
çevrili. Burada yatan Türk askerlerinin
kimlikleri bilinmiyor. Türk askerlerinin
Çanakkale Savaşı sırasında esir düşerek
adaya getirildikleri ve 1917-1919 yılları
arasında öldükleri tahmin ediliyor.

BÜYÜKELÇİ URAS KEŞFETTİ
Limni’de Türk askerlerinin yattığı
mezarlığı, yaklaşık 100 yıl sonra adayı
ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Kerim Uras tespit etti.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı
Agamemnon adlı Yunan
zırhlı gemisinde imzalayan
Hüseyin Rauf Orbay’dan
sonra Ada’yı ziyaret eden
ilk Türk diplomatı olan
Uras, yerel yetkililerin,
“Burada sizin askerler de
gömülü” demesi üzerine
mezarlığı görmek istedi.
Büyükelçi Uras, adanın
devlet ve yerel yetkilileri ile
temaslarında, “Türk
askerlerinin yattıkları
mezarlığın elden
geçirilmesi, kimliklerin
tespit edilmesi ve
mezarlığın şehitlik
statüsüne
dönüştürülmesi” talebini
iletti.
Edinilen bilgilere göre,
TC Atina Büyükelçiliği
Askeri Ataşeliği
vasıtasıyla, Limni’de yatan Türk askerleri
ile ilgili Genelkurmay arşivlerinde
inceleme başlatıldı. Türkiye Milli
Savunma Bakanlığı sitesinde “Yurtdışı
şehitliklerimiz” bölümünde, Yunanistan
için Pire şehrinin yanı sıra, Rodos ve
Korfu (Kerkira) adalarındaki Türk
şehitlikleri ile Sakız (Hios) adasındaki
Kara Ali Şehitliği hakkında bilgiler yer
alıyor.

Limni’de Türk
askerlerinin
yattığı
mezarlığı,
yaklaşık 100
yıl sonra adayı
ziyaret eden
ilk Türkiye
Cumhuriyeti
Büyükelçisi
Kerim Uras
tespit etti.
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Vakıflar, atama, seçim
“Gümülcine Vakıf İdaresi’ne atama
yapıldı.” Haber bu. Peki sürpriz mi?
Aslında pek sürpriz değil. Son 48 yıldır
olan bir şey. Yunanistan yönetimine
askeri Cunta idaresinin el koyduğu
1967 yılından bu yana yapılan
uygulama tekrarlandı. Dile kolay!
Neredeyse yarım asır!
1967 yılında Cunta idaresi
antidemokratik bir şekilde yönetime el
koyup “demokrasiyi rafa kaldırınca” en
sert uygulamalardan birini Batı
Trakya’da Türk azınlığa karşı uyguladı.
Bölgede yapılan ilk işlerden biri Batı
Trakya’da azınlık vakıflarını yöneten
idare heyetlerini (Cemaat Yönetimi)
görevden aldı. azınlığın seçimle
işbaşına getirdiği yöneticiler, Cunta
tarafından görevden alınıp yerlerine
atama ile başkaları getirildi.
Yunanistan’daki Albaylar Cuntası

1974’te devrildi. Ülkeye demokrasi geri
geldi. Cunta’nın yaptığı tüm atamalar
iptal edildi. Ama azınlık bunun dışında
tutuldu. Cuntanın yöntemi “demokrasi
yıllarında” da devam etti. Zira
sözkonusu olan Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’ydı. Ve “azınlığa
demokrasi getirme” gibi bir derdi yoktu
devletin. Öyle anlaşılıyor ki hala böyle
bir derdi yok!
Dediğim gibi “Gümülcine Vakıf
İdaresi’ne atama yapıldı” haberi
aslında sürpriz bir haber değil. Olay
geçen hafta yaşandı. Gümülcine Vakıf
İdaresi, Makedonya Trakya İdari Genel
Sekreteri’nin kararıyla yenilendi. Yeni
bir yönetim atandı. Beş kişilik yeni bir
vakıf idare heyeti görevlendirildi.
Yani Cunta yöntemi devam etti.
Muhalefetteyken Cunta’dan kalma
yöntemleri ve politikaları eleştirerek,

azınlığın şikayet ve taleplerine en yakın
partiydi SİRİZA. Bu parti şimdi artık
iktidarda. SİRİZA’dan en çok beklentisi
olan kesimlerin belki de başında Batı
Trakya Türkleri geliyor.
Vakıflar sorunu da Batı Trakya Türk
azınlığının en haklı olduğu konuların
başında geliyor. Azınlık vakıflarının
yönetiminden sorumlu kişilerin hala
tayinle işbaşına geliyor olması
düşündürücü. Demokrasi, azınlık ve
insan hakları açısından da son derece
vahim bir olay. Sanırım, azınlık insanı
vakıf seçimlerini çoktan hak etti. hak
etmenin haricinde aslında vakıfların,
azınlık tarafından seçilecek yöneticiler
tarafından idare edilmesi ve bu hakkın
iade edilmesi ülkemiz Yunanistan’ın da
yükümlülüğü. Askeri Cunta idaresinden
kalma bir yöntemin yarım asır sonra
devam ediyor olmasının haklı hiç bir
gerekçesi olamaz.
Azınlık vakıflardaki bu “işgali” o
derece kanıksamış ki, artık vakıf
idarelerine yapılan atamalar “öylesine”
gelip geçiyor. Ciddi bir tepki, ciddi bir
kınama veya bir hareket dahi yok. Bu
haksız uygulamanın devlet ve hükümet
açısından haklı hiç bir gerekçesi
olamyacağı gibi, bu haksızlığa ses
çıkartmayan, tepki göstermeyen, bir laf
dahi etmeyen azınlık temsilcilerinin de
haklı bir gerekçesi olamaz!
Vakıflar İdaresine yapılan atamayla,
daha doğru bir deyişle “atama

yönteminin devam ettirilmesiyle”
azınlığın bir beklentisi daha suya
düşmek üzere. İnşallah biz yanılırız.
Hatırlatmak gerekirse; azınlık
vakıflarda atama değil SEÇİM istiyor.
Azınlık eğitim konusunda “karar verdim
uyguluyorum” yöntemini değil,
DİYALOG istiyor. Azınlık bol laf değil,
vatandaşlık ve azınlık sorunlarına
ÇÖZÜM istiyor.
******
Gümülcine Yenicemahalle
Camii’ndeki (Mahmut Ağa Camii)
yangınla ilgili olarak İtfaiyenin
raporunu merakla bekledik hafta
boyunca. Bu raporun neden
kamuoyuna açıklanmadığını merak
ediyorum. Bölge insanını ilgilendiren,
şüphelerin oluşmasına neden olan
böyle bir olayla ilgili raporun neden bir
an önce açıklanmadığı gerçekten merak
konusu.
Öte yandan kesin İtfaiye raporunun
açıklanmamasına rağmen Dışişleri
Bakanlığı’nın; “Yangın ilk belirlemelere
göre kısa devreden çıktı”
açıklamasında bulunması da başka bir
konu. Aslında camilerimize yapılan
saldırıların (cami girişlerine domuz başı
asılması gibi) bir an önce aydınlatılması
ve bunların kamuoyuyla paylaşılması,
olması ve yapılması gereken değil
midir?

Çanakkale Savaşları anlatıldı

Dr. Hümeyra Ahmetoğlu muayenehanesini açtı
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hümeyra
Ahmetoğlu muayenehanesini açtı.
1982 yılında Koruköylü öğretmen Fehmi – Sabriye
çiftinin üç kızından biri olarak dünyaya gelen Hümeyra
Ahmetoğlu, ilkokulu kendi köyünde okudu. Kızılcaköy
Ortaokulu ve İskeçe Üçüncü Genel Lisesi’nden mezun
olan Hümeyra Ahmetoğlu, 1999 yılında Larisa’daki
Tesalya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 2006
yılında fakülteden mezun olan Ahmetoğlu, bir yıl
İskeçe Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi
uzmanlığından sonra aynı hastanede iki yıl boyunca
kadın doğum uzmanlığı yaptı. Uzmanlık eğitiminin son
iki yılını Kavala Devlet Hastanesi’nde tamamlayan Dr.
Hümeyra Ahmetoğlu, uzmanlık sınavlarını başarıyla
verdi.
Dr. Ahmetoğlu geçen günlerde muayenehanesini
hizmete açtı. Hümeyra Ahmetoğlu’nun işyeri, İskeçe’de
Thermopilon sokağı 10 – 12 numarada, üçüncü katta
(Diş Hekimi Tuncay Çavuş’un üst katında) bulunuyor.
İskeçeli Hasan Mümin’le evli olan Dr. Hümeyra
Ahmetoğlu üç çocuk annesi.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), 24 Nisan Cuma
günü “Çanakkale Savaşı’nın
Edebiyata Yansıması” konulu bir
panel düzenledi.
Panele konuşmacı olarak
Türkiye’den Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi öğretim üyelerinden
Dr. Ensar Kesebir ve Tahir Özkan
katıldı.
Dr. Kesebir,
Çanakkale Savaşı
trajedisini
göstermek için
yazarlara cephenin
gösterildiğini ve
yazarların daha
sonra yaşadıklarını
kaleme aldıklarını
söyledi. Kenan
Hulusi Koray, Ömer
Seyfettin, Fahri
Celal Göktuna ve
Aka Gündüz gibi
yazarların Türk
ordusunun
kahramanlıklarını
ve Atatürk’ü
yazdıklarını belirten Kesebir,
“Bu yazılanlarda Türk askerinin
baş düşmanı olarak hep
İngilizler gösterilmiştir.” dedi.
Kesebir, konuşmasında
Çanakkale savaşlarının sadece
bölge için değil, tüm dünya
tarihi için çok önem taşıdığını ve
üzerinde uzun süre bilimsel
çalışmaların yapılacağı tarihi bir
olay olduğunu söyledi.
Paneldeki konuşmacılardan
okutman Tahir Özkan ise
Çanakkale’nin ve I. Dünya
Savaşı’nın önemini, Osmanlı’nın
savaştığı cepheleri, İngiliz ve
Fransızlar’ın Çanakkale
Cephesi’ni açmalarının

sebeplerini, Osmanlı’nın savaşa
girmesinin ve Çanakkale
Cephesi’nin açılma nedenlerini
anlattı. Özkan, Çanakkale Deniz
Savaşı’nın 15 Ocak 1915’te
başladığını ve 18 Mart 1915
tarihinde sona erdiğini
belirterek, Nusret mayın gemisi
ile Seyyid Onbaşı’nın attığı topla
İngiliz
gemisinin
batmasıyla
yaşanan iki
olayın,
savaşının
kaderini
değiştirdiğini
kaydetti.
Özkan, “Savaşı
kazandıran
aşktır, şevktir.
Yani kısacası
imandır.”
ifadelerini
kullandı.
Gümülcine
Türk Gençler
Birliği’nde
düzenlenen panel, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi’nin tanıtımıyla
sona erdi.
GTGB lokalinde düzenlenen
panele Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Murat Ertaş,
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, BTMMMM Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu ve
diğer davetliler katıldı.

Panele
konuşmacı
olarak 18 Mart
Üniversitesi
öğretim
üyelerinden
Dr. Ensar
Kesebir ve
Tahir Özkan
katıldı.
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Vakıflarda atama ısrarı
Albaylar Cuntası’ndan bu yana atamayla
yönetilen azınlık vakıflarında beklenen
yine olmadı. Azınlığın vakıf idare heyeti
seçimlerinin SİRİZA döneminde gerçekleşebileceği ümidi suya düştü. Makedonya
- Trakya İdari Genel Sekreterliği, beş kişilik Gümülcine Vakıflar İdaresi’ni belirledi.
GÜMÜLCİNE Vakıf İdaresi yine
atamayla yenilendi. Makedonya – Trakya
İdari Genel Sekreterliği tarafından
yapılan atamayla, beş kişilik Gümülcine
Vakıflar İdaresi belirlendi. SİRİZA’nın
iktidara gelmesiyle vakıflarda seçim
bekleyen azınlığın
ümitleri de suya düşmüş
oldu.
Makedonya – Trakya
İdari Genel Sekreterliği, 21
Nisan Salı tarihli yazılı
kararıyla, Gümülcine
Vakfılar İdaresi’nin beş kişilik
üyelerini belirledi. Karar,
Makedonya – Trakya İdari
Genel Sekreter Vekili Nikitas
Frangiskakis imzasıyla yayımlandı.
Sözkonusu atamayla, Gümülcine
Vakıflar İdaresi yenilenirken, eski
yönetimin görevi de sona ermiş oldu.
“Gümülcine Müslüman Vakıflarını
İdare Heyeti” başlığı altında yayımlanan
kararda, yeni atamayla belirlenen beş
kişilik heyetin görev süresi belirtilmedi.

AZINLIĞIN BEKLENTİSİ
DİKKATE ALINMADI
Gümülcine Vakfılar İdaresi’nin yine
atamayla belirlenmesi, Batı Trakya Türk

azınlığında hayal kırıklığı yarattı ve
azınlığın “vakıflarda seçim” talebinin
dikkate alınmadığı yorumlarına neden
oldu. 1967 Cunta

döneminden bu yana
devam eden atamaların SİRİZA
hükümeti döneminde de devam etmesi,
azınlığın beklentilerine olumlu yanıt
verilmeyeceği izlenimini güçlendirdi.
Trakya – Makedonya İdari Genel
Sekreterliği tarafından Gümülcine
Vakıflar İdaresi’ne atan beş kişilik heyet
ve bir yedek üye şu isimlerden oluşuyor:
İrfan Hüseyin
Selim İsa
İbrahim Hafız Halil
Hüseyin Kır
Vedat Recep
Yedek Üye: Abdullah Ahmet Ali

Türk dünyası ve diasporası
İstanbul’da buluştu
ÇANAKKALE
şehitleri anısına
ithaf edilen 4.
Dünya Türk
Forumu, Türk
dünyası ve
diasporalarının
küresel
temsilcilerinin
yoğun katılımıyla
23-25 Nisan
tarihinde
İstanbul’da
toplandı. “Kamu
Diplomasisi,
Medya,
Enformasyon”
ana teması ile
gerçekleşen
foruma Batı
Trakya’dan DEB
Partisi Onursal
Başkanı Işık
Sadık Ahmet, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği Başkanı ve
Gündem gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hülya Emin, Cumhuriyet
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezer
Rıza katıldı.

Dünya Türk
Forumu Akil
Kişiler Kurulu 3.
Toplantısı ise 23
Nisan’da yapıldı.
Türk Dünyasına
yönelik “Kızıl
Elma
Ödülleri”nin
ikincisi de
sahiplerini
buldu.
TASAM, Türk
dünyası ve
diasporalarının
altmışa yakın
ülkedeki
akademisyen,
devlet adamı,
diplomat,
gazeteci, sivil
toplum, düşünce
ve kanaat
önderlerini, İstanbul’da
gerçekleştireceği büyük
organizasyonda buluşturdu.
Bahçelievler’deki Gorrion Hotel’de
gerçekleşen 4. Dünya Türk Forumu iki
farklı salonda yapıldı.

1 Mayıs 2015
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İstimlak zorunlu, tazminat beklemede...
GÜMÜLCİNE’yi Bulgaristan’a
bağlayan yolun Kalfa – Tuzçuköy
bölümü için başlayan çalışmalar, büyük
ölçüde azınlık insanına ait arazilerin
istimlak edilmesine neden oluyor. Yol
yapımı nedeniyle arazileri istimlak
edilen soydaşlar, kendilerine haber
verilmeden ve tazminat ödenmeden
başlayan çalışmalara tepki gösterdi.
Yanıköy – Gümülcine yolunun Kalfa –
Gümülcine bölümü için geçtiğimiz
günlerde başlayan yol yapım çalışmaları,
tarlalardaki tarım işlerini de sekteye
uğrattı. Olaya tepki gösteren vatandaşlar
kendilerine haber verilmeden ve
tazminatlar ödenmeden yol yapım
çalışmalarının başlamasının yanlış
olduğunu belirttiler.
Bölge sakinleri, istimlak edilen ve
büyük çoğunluğu Türklere ait arazilerin
bir an önce tazmin edilmesini istiyor.
İstimlak mağdurlarının durumu
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa’ya aktarmaları üzerine,
müteahhit firma yetkilileri bölgeye
gelerek arazi sahiplerine bilgi verdi.
Gümülcine belediyesine bağlı
Tuzçuköy’de ikamet eden köy imamı
Asım Çavuşoğlu, Gümülcine’yi
Bulgaristan’a bağlayan yolun inşaası
sebebiyle bölgede devlet tarafından
istimlak edilen tarlalar ile ilgili olarak
GÜNDEM’e açıklamalarda bulundu.

“BİR SABAH UYANDIK
TARLALARIMIZIN İÇİNDE
İŞ MAKİNALARINI GÖRDÜK”
Yol yapım çalışmalarının bölge halkına
haber vermeden başlamasının tepkiye
neden olduğunu vurgulayan köy imamı
Asım Çavuşoğlu, “Bir sabah uyandık.
Tarlalarımızda yol yapımı için iş
makinalarının çalıştığını gördük. Bu
bizleri çok üzdü. Çünkü çoğu insanımız
tarlalarını ona göre hazırlamıştı ve her
türlü hazırlığını veya bakımını yapmıştı.
Hatta pamuk ekimi dönemi olduğu için
bir çok insanımız tarlalarına gerekli
ilaçlamayı bile yaptı. Üstelik şu anda
tarla bildirimleri yapılıyor. Herkes
tarlalarını ekime hazır hale getirdi ve
bildirimlerini buna göre yapıyor. Hem
haber verilmiyor, hem de elimizden
zorunlu olarak alınan arazilerin
tazminatı ödenmiyor. Biz bunu kabul
etmiyoruz.” diye konuştu.

“BU YOL AZINLIK
TARLALARINDAN GEÇİRİLDİ”
Bölge halkının yol yapım çalışmalarıyla
ilgili olarak önceden bilgilendirme
beklediğini ifade eden Çavuşoğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Bu yol
çalışması 2010 yılında başladı. Sizler
de hatırlayacaksınız ki, bu olay o
dönemde bir çok kez gündeme gelmiş
ve tartışılıp konuşulmuştu.
Bulgaristan’dan gelen yolun
Dereköy’den geçmesi planlanıyordu.
Ancak bir Yunan köyü olan Dereköy
halkı, bu yolun kendi bölgelerinden
geçmelerine tepki gösterdi. Bu görüşü o
zamanki siyasiler de destekledi. Sonuçta
güzergah değiştirildi ve yolun
Dereköy’den geçmemesi sağlandı. Yol
Bulduklu üzerinden, Kalfa ve oradan
da Tuzçuköy ovasına bağlandı.
Yolun Dereköy’ün batı
kısmından

ASIM ÇAVUŞOĞLU

geçmesi düşünülürken ve bu doğrultuda
projeler yapılırken, milletvekilinin de
devreye girmesi sonucu sözkonusu yol
Kalfa köyü tarafına, yani doğu tarafına
kaydırıldı. Bu bize göre, azınlık
tarlalarını yok etmek için yapılan bir
girişimdir. Dolayısıyla şu an itibariyle bu
yol Dereköy sakinlerini hiç bir şekilde
mağdur etmemektedir. Olan yine azınlık
insanına ve bizim tarlalarımıza
olmaktadır. Eğer yol Dereköy’den
geçseydi, bugün durum çok farklı
olacaktı.”

“DEVLET BU İSTİMLAKI AMME
MENFAATİNE YAPIYOR”
Bu durumdan şikayetçi olduklarının
altını çizen Çavuşoğlu, “Yapacak pek
fazla bir şey yok. Çünkü devlet bu
istimlakı amme menfaatine, yani kamu
yararı için yapıyor. Biz bu işe karşıydık.
Ama olan oldu. Hiç olmazsa arazilerimizi
elimizden alırken tazminatı versinler. Bu
birincisi. Bir diğer konu ise istimlak
başlamadan önce bize haber versinler ki,
vatandaşlar da tarla işlerine başlamasın.
Tam ilkbaharın ortasında tarım işleri
başlamışken, geliyorsun ve iş
makinalarını
tarlalarımıza

sokuyorsun. En azından haber versinler.
Ne yazık ki haber dahi verilmeden
tarlalarımız sürüldü.” ifadelerini
kullandı.
Çavuşoğlu, “İş makinalarının
çalışmaya başladığını görünce yol yapım
çalışmalarının da başladığını öğrendik.
Ancak daha önce de dediğimiz gibi bize
kimse bir şey söylemedi. Köylüler olarak
Milletvekili Mustafa Mustafa’ya gittik.
Konuyu aktardık. Kendisi sağolsun
ilgilendi ve müteahhit firmanın
bölgemize gelerek konu hakkında bizlere
bilgi vermesine aracı oldu. 28 Nisan Salı
günü müteahhit firmadan yetkililer
köyümüze gelerek bizi bilgilendirdi.
İstimlak edilen arazilerin tazmin
edileceğini, ayrıca ürünleri zarara
uğrayan çiftçilerin de bunun için tazmin
edileceğini söylediler.” diye konuştu.

“TARLALARIMIZA NE KADAR BEDEL
BİÇİLDİ, HİÇ BİR BİLGİMİZ YOK”
Şu ana kadar tarlaları istimlak edilen
vatandaşların hiçbirinin herhangi bir
tazminat almadığını kaydeden
Çavuşoğlu, kendilerine iki çeşit
tazminatın ödenmesinin söz konusu
olduğunu belirtti. Bunun da ekili olan
ürünlerle, arazilere verilecek tazminatlar
olduğunu ifade eden Çavuşoğlu,
tarlalara ne kadar bedel biçildiğini
bilmediklerine dikkat çekti. Ödenecek
tazminat miktarlarını bölge halkının
düşük bulması halinde her türlü hukuki
mücadeleye başvuracaklarını belirten
Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak köy
halkının birlik ve beraberlik içinde
olduğunu dile getirdi.

“HALKIMIZ BİR AN ÖNCE
TAZMİN EDİLMEYİ BEKLİYOR”
Yetkililerden kendilerine bir an önce
tazminatların ödenmesini ve tarlalarına
yaptıkları ilaçlama masraflarının geri
ödenmesini istediklerini söyleyen
Çavuşoğlu, sadece Tuzçuköy’de yaklaşık
35 ailenin mağdur durumda olduğunu
belirtti. Gümülcine’nin yanısıra Kalfa ve
Bulduklu köylerinde de bir çok ailenin
bu durumdan mağdur olduğunu dile
getiren Çavuşoğlu, arazisi istimlak
edilen kişi sayısının 150 civarında
olduğunu ve bunların çok
büyük bölümünün azınlık
insanı olduğunu söyledi.

“AZINLIK İNSANI
ZARAR GÖRDÜ”
Yol yapımı nedeniyle çok sayıda
soydaşın mağdur olduğunu hatırlatan
Çavuşoğlu, “Biz arazilerimizin
istimlakına karşı geldik. Fakat zorunlu
istimlak olunca yapacak pek fazla bir şey
kalmıyor. Ancak yol güzergahının
değiştirildiğini ve Dereköy’ün bu yol
inşaatının dışında tutulduğunu bir kez
daha hatırlamakta fayda var. Şimdi
geriye kalan insanımızın eksiksiz ve
zaman geçmeden tazmin edilmesidir. Biz
mağdur olan halk olarak bunu
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLİ MUSTAFA
MÜTEAHHİT FİRMAYLA
İRTİBATA GEÇTİ”
Tuzçuköy İmamı Asım Çavuşoğlu, Rodop
Milletvekili Mustafa Mustafa’nın konuyla
yakından ilgilendiğini, müteahhit
firmayla irtibata geçerek köylülerin
bilgilendirilmesi için girişimde
bulunduğunu belirterek, konuya
gösterdiği özel ilgi ve hassasiyetinden
dolayı kendisine teşekkür etti.

Alman turist
sayısında azalma
bekleniyor
BU yıl Yunanistan’ı ziyaret edecek
Alman turist sayısında düşüş olması
bekleniyor. Almanya’nın,
Yunanistan’daki 2015 yılı tatil
rezervasyonlarında yüzde 25 oranında
azalma olduğu açıklandı.
2014 yılında 22 milyon turist
ağırlayan Yunanistan’ın 2015 yılı içinde
bu rakamı 25 milyon yükselmeyi
amaçladığı kaydedilmişti. Ancak,
Almanya’nın bir süredir mali kriz
yaşayan Yunanistan’da 2015 yılı tatil
rezervasyonlarında yüzde 25 oranında
azalma olduğu açıklandı. Bu durum
Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliği
(SETE) tarafından da doğrulandı.
Öte yandan, İngilizlerin de tatil planı
kapsamında Yunanistan’a yaptıkları
rezervasyonlarda yüzde 8 oranında bir
düşüş yaşandığı kaydedildi.
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Mevlit ve hatim törenlerine yoğun ilgi
GEÇEN haftasonu Batı Trakya’nın bir çok
bölgesinde dini etkinlikler düzenlendi.
Mevlit ve hatim törenlerine bölge halkının
yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

IŞIKLAR KÖYÜ HATİMİ
25 Nisan Cumartesi günü, Işıklar köyü
Kur’an kursu öğrenci velileri tarafından
köy camiinde hatim töreni düzenlendi.
Etkinliğe katılanlar arasında,
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Kozlukebir Belediye

Başkanı Rıdvan Ahmet, Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yer aldı.
Din görevlisi Ahmet Ahmet’in
önderliğinde Kur’an-ı Kerim’i hatmeden
8 öğrencinin sunduğu program beğeni
topladı

BAĞLAR MAHALLESİ GENÇLERİ MEVLİT OKUTTU
Gümülcine’nin Bağlar Mahallesi
sakinleri, kutlu doğum etkinlikleri
çerçevesinde 24 Nisan Cuma günü mevlit
okuttu. Mahalle gençleri öncülüğünde
düzenlenen mevlide diğer
mahallelerden ve civar köylerden çok
sayıda soydaş katıldı.
Etkinlik, ikindi namazı sonrasında
Aşr-ı Şerif, mevlit ve ilahilerle devam
etti. Mevlit duasını, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif yaptı ve
programın son bölümünde soydaşlara

vaaz verdi.
Bağlar Mahallesi mevlidine,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen
başkonsolosluk görevlilerinden
Ramadan Duban, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Ekonomiden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eski milletvekili Ahmet Hacıosman,
Gümülcine belediyesi meclis üyeleri, ve
diğer yerel yöneticiler katıldı.

DOLAPÇILAR MEVLİDİ
Dolapçılar köyü Kur’an kursu
öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’i
hatmetmesi nedeniyle köy camiinde
düzenlenen tören, 26 Nisan Pazar günü
gerçekleşti.
Yakup Yakup’un çalıştırdığı 12 öğrenci

Kur’an-ı Kerim’den sureler, ilahiler ve
şiirler okudu.
Etkinliğe, Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve köy halkı katıldı.

DURHASANLAR’DA KANDİL MEVLİDİ
GERDEME KÖY MEVLİDİ
Dağ köylerinden Yukarı Gerdeme köy
halkının geleneksel olarak her yıl
düzenlediği köy mevlidi, bu yıl 26 Nisan
Pazar günü gerçekleşti.
Etkinliğe Gümülcine Müftüsü

İbrahim Şerif, Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, konsolosluk çalışanları,
din görevlileri, köy halkı ve çevre
köylerden kalabalık bir topluluk katıldı.

Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı Durhasanlar köyünde, Regaip
kandili nedeniyle 24 Nisan Perşembe
aşkamı mevlit okutuldu.
Köy halkı ve köy gençlerinin
katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim

Şerif, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, yerel
yönetcileri ve çok sayıda soydaş katıldı.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği
mevlitte etli pilav ve ayran ikram edildi.
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İskeçe Müftülüğü’nün Kutlu Doğum
etkinliğine büyük katılım
İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü, 24 Nisan
Cuma günü Kutlu Doğum etkinliği
düzenledi. İskeçe’deki etkinliğe yaklaşık
2 bin kişi katıldı. İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte,
Türkiye’den gazeteci – yazar Ahmet
Taşgetiren ve yazar Abdullah Sert, “Hz.
Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
konulu bir sunum gerçekleştirdiler.
Etkinlik, İskeçe’nin Misfaklı köyünde
bulunan Apollon salonunda
gerçekleştirildi. Hafız Rıdvan Topçu’nun
sunuculuğunu üstlendiği etkinlik, İskeçe
Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerinin
okuduğu ilahilerle başladı. Ardından
Türkiye’den Kurra Hafız Abdurrahman
Bozan, Kur’an-ı Kerim okudu.

“BU MEMLEKETTE
BİZANS OYUNLARI BİTMEZ”
Etkinliğin açılış konuşmasını İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaptı. Etkinliğe
katılanlara teşekkür eden Müftü Mete,
etkinliğin yapıldığı salonu değiştirmek
zorunda kaldıkları için katılımcılardan
özür diledi. Müftü Ahmet Mete,
etkinliğin Politia salonunda
yapılacağını, ancak son anda yaşanan
bazı olaylar nedeniyle Apollon salonuna
alındığını söyledi. Müftü Mete, “Bu
memlekette Bizans oyunları bitmez.
Bazen siyah renkli gelir, bazen beyaz
renkli gelir.” diyerek, son anda yapılmak
zorunda kalınan salon değişikliğine
konusuna değindi. Mete, birkaç yıl önce

kapalı spor salonunda yaptıkları
etkinlikte bomba ihbarı yapıldığını
hatırlatarak, “Bundan birkaç yıl önce
kapalı spor salonunda bu etkinliği
yaptığımız ve binlerce insan bu etkinliğe
katılırken, bomba ihbarı yapılmıştı. Bu
yıl da birileri bir şeyler yapmak istedi ve
bizi salonu değiştirmek zorunda bıraktı”
dedi.
Müftü Mete konuşmasını, Türkiye’den
gelen misafirlere ve diğer yetkililere
teşekkür ederek tamamladı.
Hatırlanacağı üzere daha önce yapılan
duyurularda etkinliğin Politia düğün
salonunda yapılacağı ifade edilmişti.

“GÖSTERDİĞİNİZ GAYRETİ
GÖRÜP DE SAYGI DUYMAMAK
MÜMKÜN DEĞİL”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı konuşmasında,
“Sizlerin bu salonlara sığmayan
coşkunuzu görüp de heyecanlanmamak
mümkün değil. Varlığınızı, birliğinizi,
değerlerinizi, maneviyatınızı,
geleneklerinizi korumak için
gösterdiğiniz gayreti görüp de saygı
duymamak mümkün değil. Bundan
mutlu olmamak mümkün değil.” dedi.
Etkinliğe Türkiye’den İpsala
Kaymakam Vekili Ahmet Keser, BTTDD
Derneği İzmit şubesi Başkanı Lütfi Bodur
ve beraberindeki heyet katıldı.

İskeçe’nin Balkan
kolunda hatim coşkusu

İSKEÇE ilinin Mustafçova
belediyesine bağlı Balkan kolu
köylerinden Yassıören, Gökçepınar ve
Agnila köylerinde 26 Nisan Pazar
günü hatim merasimleri düzenlendi.
İskeçe Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı
Kur’an kursu öğrenci velileri ve köy
halkıyla birlikte düzenlenen hatim
etkinliklerine yoğun ilgi vardı.
Agnila köyündeki hatim töreni, köy
halkının büyük çabaları sonucu inşa
edilen Yeniköy Camii’nde düzenlendi.
Yassıören köyü ise üç heyecanı
birarada yaşadı. Hatim etkinliğinin
yanısıra köydeki kilim dokuma kursu
sergisi ile Yassıören Spor, Kültür ve
Eğitim Derneği lokalinin açılışı ve
kermes faaliyetleri yapıldı.
Aynı gün yapılan üçüncü hatim
etkinliği ise Balkan kolunun büyük

köylerinden Gökçepınar’da
gerçekleştirildi. Gökçepınar
köyündeki hatim törenine köylülerin
yanısıra, civar köylerden ve İskeçe’den
çok sayıda soydaş katıldı.
Hatim etkinliklerinde konuklara
kazanlarda yapılan geleneksel etli
pilav ve ayran ikram edildi.
Hatim törenlerine İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
Muavin Konsoloslar Alper Atak, Murat
Ertaş, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara ve diğer yerel
yöneticiler katıldı.
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Gümülcine ve İskeçe’de
sağlık paneli
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Dünya veteriner hekimleri günü

D

ünya Veteriner
Hekimleri Birliğinin
(WVA) aldığı karar
üzerine ilki 2001 yılında
düzenlenen Dünya Veteriner
Hekimleri Günü bu yıl da tüm
dünya ülkelerinde Nisan ayının
son Cumartesi günü (25 Nisan
2015) kutlandı..2008 yılından
itibaren de Dünya Veteriner
Hekimleri Birliği ve Dünya
Hayvan Sağlığı Örgütü işbirliği
ile Dünya Veteriner Hekimler
Günü nedeni ile belirlenen bir
Tema çerçevesinde en iyi
kutlamayı yapan ülke yine
ödüllendirilecektir. 2015 yılı
için Dünya Veteriner Hekimleri
Günü Teması “Vektörlerle
bulaşan zoonoz hastalıklar”
olarak belirlendi. Bu
kapsamda, insan ve hayvan
sağlığını tehdit eden,
vektörlerle bulaşan zoonoz
hastalıklara dikkat çekilmek
istendi. Bilindiği gibi, küresel
ısınmanın da etkisi ile
iklimlerde meydana gelen
değişiklikler vektörlerle
bulaşan zoonoz hastalıkların
yayılmasına ya da yeniden
ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu hastalıkların
yayılabilmesi için, uygun çevre
şartlarının yanı sıra biyolojik
evrelerini tamamlamaları, insan
veya hayvanlara bulaşmalarını
sağlayacak vektörlerle aynı
ortamda bulunmaları
gerekmektedir.Toplum
sağlığını tehdit eden bu
hastalıklar, örneğin
İnfluenza/kuş gribi,
Leishmaniosis ve Batı Nil
Hastalığı gibi, sadece bir
ülkede veya sınırlı bir bölgede
görülmeyip küresel boyutlarda
salgınlar oluşturma
potansiyeline sahiptirler. Tek
sağlık kavramının temel
unsurlarından biri olan
veteriner hekimler bu
hastalıkların önlenmesinde ve
kontrolünde beşeri hekimlikle
beraber ülkesel stratejiler
geliştirerek etkin çözümler
üretmektedirler” denildi.
Tarih boyunca yaşanan
doğal afetler dışındaki en
büyük felaketlere salgın
hayvan hastalıklarının neden
olduğu kabul edilmektedir.
Avrupa’da 18. yüzyılın ilk
yarısında, sığır vebası
salgınlarında 200 milyon sığır
ölmüş; tek tırnaklılarda da
salgın hastalıkların
yayılmasıyla tarımsal işlevler
durmuş; açlık başlamış;
ekonomik ve sosyal yaşam
durma noktasına
gelmiştir.İtalya ve İngiltere’ de
soruna çare bulmak üzere
görevlendirilen beşeri
hekimler, çözümün ancak
veteriner hekimlerin
yetiştirilmesi ile mümkün

olabileceğini belirtmişlerdir. Bu
düşünce, ilk ve ikinci veteriner
okullarını 1762 ve 1764
yıllarında açan Fransa
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Avrupa ülkelerinden bu
okullara öğrenciler gönderilmiş
ve bunlar mezuniyetten sonra
kendi ülkelerinde veteriner
okullarının kurucuları
olmuşlardır. Bu okullardan
mezun olan veteriner hekimleri
sahadaki etkili çalışmaları ile
büyük başarı sağlayarak
veteriner hekimliğin önemini
kanıtlamışlardır.
Veteriner hekimliği eğitimini
başlatan, bilgili ve yetkin
veteriner hekimleri uygulama
alanına yayan tüm Avrupa
ülkelerinde, tarım devriminin
dayanağını, sağlıklı ve verimli
hayvan varlığı oluşturmuş;
toplumsal kalkınma ve sanayi
devrimi için geniş olanaklar
sağlanmıştır.
Geçmişten günümüze kadar
Veteriner Hekimlik eğitiminin
başlaması ile hayvan biyolojisi
ve patolojisi üzerinde yapılan
çalışmalar, insan hekimliğinin
gelişmesine büyük yararları
olmuştur. Veteriner hekimleri;
hayvan sağlığının korunması ve
refahının geliştirilmesi yanı
sıra, Global açlığın azaltılması,
Zoonoz hastalıkların
önlenmesi, gıda kalitesi ve
güvenliğinin sağlanması,
biyomedikal araştırmalar ve
çevre ve biyo çeşitliliğin
korunması alanında yaptıkları
çalışmalarla halk sağlığı
alanına insanlığa büyük
katkılar sağlamışlardır.
Veteriner Hekimi, hayvan
sağlığı ve hayvanlar üzerinde
yapılacak tüm müdahalelerde
tek söz ve eylem sahibi olan,
koruyucu hekimlik hizmetleri
ve hayvan ıslahı ile
hayvancılığın gelişmesine
katkıda bulunan, hayvansal
ürünlerin kontrolü ile tüm
üretim ve pazarlama
aşamalarında sağlık ve kalite
güvencesini sağlayan, gıda
güvenliği ve zoonoz
hastalıklarla mücadele
kapsamında doğrudan halk
sağlığının korunmasında görev
alan, doğal hayatın, çevrenin ve
nesli tükenmekte olan
hayvanların korunmasında aktif
çalışmalar yürüten, hayvan
hakları ve hayvan refahı
kapsamında önemli
yükümlülükleri bulunan köklü
bir geçmişe sahip, saygın bir
kurumsal yapının birer
mensubudur.
Tüm meslektaşlarımın
Dünya Veteriner Hekimleri
Günü kutlu olsun...

GTGB

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, Gümülcine ve İskeçe’de sağlık paneli
düzeledi. Dr. Sadık Ahmet ailesinin katkılarıyla
gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’den beslenme
uzmanı Dr. Emin Mindan ve pedagog Oya Kara
birer sunum yaptılar.
Sağlık paneli, 25 Nisan Cumartesi günü saat
12:00’de Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
yapıldı. Panel aynı gün saat 18.00’de İskeçe Türk
Birliği lokalinde tekrarlandı.
Dr. Emin Mindan, “Doğum Öncesinden İleri
Yaşlara Kadar Sağlıklı Yaşam ve Beslenme”
başlığı altında sunum yaptı. Pedagog Oya Kara ise
“Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Ailelerin Karşılaştığı
Çeşitli Sorunlar” konularında katılımcılara bilgi

verdi. Panele katılanlar Dr. Emin Mindan ve Oya
Kara’ya beslenme ile çocuk eğitimi ve psikolojisi
üzerine soru sorma ve sohbet etme imkanı buldu.
Gümülcine ve İskeçe’deki paneli Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Ahmet Kara, GTGB Başkanı Koray Hasan, Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı, Gümülcine
Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet,
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Aysel Sağır, eyalet meclis üyesi Hüseyin
Mehmet Usta ve çok sayıda kişi izledi.

Basırlıköy’deki
anahtar krizi mecliste
RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı
Basırlıköy’deki köy binası ve anahtar krizi devam
ediyor. Basırlıköy Muhtarı Sinan Hasan ile
Kozlukebir belediye yönetimi arasındaki sorunun
parlamentoya taşındığı belirtildi.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınlayan
Basırlıköy Muhtarı Sinan Hasan, Selanik
Milletvekilleri Sakis Vardalis ve Eleni
Gerasimidu’nun konuyla ilgili olarak meclise soru
sunduğunu belirtti.
Muhtar Sinan Hasan’ın basına gönderdiği
açıklama şöyle: “Selanik Milletvekilleri Sakis
Vardalis ve Eleni Gerasimidu, Basırlıköy’deki; köy
binasının muhtarlığa kullandırılmamasını, doktor
gelmemesini, ilkokulun ihtiyaçlarının
giderilmemesini, su baskınları sorununu ve tarla
yollarının bakımının yapılmamasıyla ilgili
konularda İçişleri Bakanlığı’na, Sağlık
Bakanlığı’na ile Kültür ve Eğitim Bakanlığı’na
soru önergesi verdiler. Kamuoyuna saygıyla
duyururum.”
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Panaconic Toughpad FZ- M1
TOUGHPAD FZ-M1, zorlu
koşullar için üretilmiş bir tablet.
Standart tabletlerde
bulamayacağınız birçok özelliği
gövdesinde bulunduran bu
cihaz, saha çalışanları başta
olmak üzere profesyonel
kullanımlara hitap ettiği gibi,
sıradan tabletlerden çok daha
fazlasını isteyenler için birebir.
Bir tablette aradığınız
özellikler standart tabletlerin
sunduklarından çok farklıysa,
çözüm için uzaklara bakmanıza
gerek yok. Panasonic’in bu
konuda geniş seçenekleri var.
Standart bir tablette
bulamayacağınız özellikleri tam
dayanıklı gövdesinde sunan ve
standartları adeta yeniden
belirleyen Toughpad FZ-M1 de
bunlardan biri. Özellikle zorlu
koşullarda saha çalışanları için
ideal bir tablet olan Toughpad
FZ-M1, günlük hayatta sürekli
en zorlu koşullarla karşı karşıya
gelen profesyoneller için
tasarlandı.
Toughpad FZ-M1, özellikle
zorlu koşullarda çalışan ve bir
tablete ihtiyaç duyan saha
çalışanlarına hitap ediyor.
Ancak geleneksel PDA
cihazlarını yeni teknolojilerle
değiştirmek isteyen tüm
sektörleri de kapsayan geniş
kullanım alanı, bilgiye her
koşulda rahatlıkla ulaşmak
isteyen tüm kullanıcılar
tarafından tercih edilebilecek
bir model olmasını sağlıyor.
Tam dayanıklı ve hafif tasarımı
bir yana, kesintisiz çalışma
imkânı tanıyan yapısıyla; enerji
ve alt yapı sektörleri, sağlık,
lojistik ve güvenlik hizmetleri,

şantiyeler, elektrik santralleri ve
elbette suya, toza ve düşmelere
karşı dayanıklı bir tablet isteyen
herkese uygun bir model olan
Toughpad FZ-M1’e şimdi gelin
daha yakından bakalım.
Toughpad FZ-M1, sağlam
gövdesi ve dayanıklı yapısıyla
düşmelere ve darbelere karşı
tam korumalı. Böylece kazara
elinizden kayıp düştüğünde
endişe etmenize gerek yok. 1.50
metreden sert zemine
düşmelere karşı dayanıklı
yapıda tasarlanan Toughpad FZM1, bu sayede dış kullanımlara
uygun.
Hemen her alan için
kullanışlı olan tablet, örneğin
opsiyonel barkod okuma
yeteneği ile de bir tabletin
ötesine geçiyor ve barkod
operasyonundan vazgeçemeyen
ekipler için tablete entegre bir
donanım halinde
kullanılabiliyor. Böylece barkod
okuma sayesinde alınan veri ile
tablet ortamında sistemsel
işlemlere rahatlıkla devam
edilebiliyor, başka bir cihaza
ihtiyaç duymadan görev
tamamlanıyor. Elbette
Toughpad FZ-M1, çok yönlü bir
tablet ve yetenekleri fazlasıyla
geniş. Toughpad FZ-M1’i
yalnızca profesyonel amaçlarla
değil, öte yandan normal bir
tablet gibi de kullanabilirsiniz.
Olası kazalarda ise, dayanıklı
yapısı en büyük yardımcısı.
Peki, darbelere karşı sert
yapısıyla iddialı olan Toughpad
FZ-M1, aynı dayanıklılığı ıslak
zeminlerde de gösterebiliyor
mu? Buna cevabımız, evet.
Böylece özellikle saha

çalışanlarının sık sık karşı
karşıya kaldığı yağmurlu
havalarda tabletle çalışma
ihtiyacı, karşılanmış oluyor.
Çalışmayı sürdürmek için bir
baraka aramaya gerek yok;
Toughpad FZ-M1’le yağmurlu
havalarda da kesintisiz
çalışabilirsiniz. İster eldivenle
ister eldivensiz, yağmur altında
ekranına dokunarak çalışabilir,
herhangi bir temas kaybı
yaşamazsınız.
Toughpad FZ-M1’in IP65
standartlarındaki dayanıklı
yapısı yalnızca suya karşı
dayanıklılık tanımıyor. Aynı
zamanda onu toza ve kuma
karşı da dayanıklı kılıyor.
Toughpad FZ-M1, şu ana
kadar deneyimlediğimiz
meziyetlerinin yanında

B U L M A C A
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tamah,
Seçki 2) Aya, Alaz, Ad
3) Bayat, Katre 4) İris,
Ni, Eda 5) İt, Ekonomi
6) Masat, Janr 7) Nar,
Name, Au 8) Tatma, Alg
9) Tb, Ta, Sav
10) Aparkat, Mn
11) Ataş, Arena
12) Tepsi, Ons 13) Ebe,
Lakerda 14) Menfi,
Almaç.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Tabii, Not, Alem
2) Ayartma, Bat, Be
3) Mayi, Art, Paten
4) Ases, Ataşe 5) Hat,
Kantar, Pli 6) Notam,
Kasa 7) Sakin,
Masarika 8) Eza, Oje,
Ate, El 9) Tema, Av,
Norm 10) Kardinal,
Manda 11) İdea, Rugan,
Saç.

SOLDANSAĞA
1) Konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen –
Ucu demir çengelli çubuk 2) Tanrı tanımaz kimse –
Usanç anlatan sözcük – Beyaz 3) Platin’in simgesi –
İçinden merdivenli üç katlı ev 4) Azarlama – Baba, cet
5) Ayak sesi – Kopya 6) Boyun eğen – Güçlü korku,
dehşet fobi 7) Yapma, etme – Od – İntikam 8) (halk
dili) Anlaşmazlık – Amerika elmasından çıkan zamk 9)
Oyunda kağıt atma sırası – Bir ağacın dibinden süren
ince dal 10) Birinin buyruğu altında olan görevli –
Lorentiyum’un simgesi – Göçebelerin konak yeri 11)
(fizik) Seyelan – Orkestra şefi 12) (ticaret) Takas –
(kısaca) Avrupa Birliği 13) Gümüş balığına benzer bir
balık – Zeytinyağlı bir yemek 14) Yeryüzü parçası – Bir
göz bozukluğu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Zor kullanarak ele geçirme – Parça – Beyazca 2)
Baharat satan dükkan, aktar – (halk dili) Burun ucu –
Namus, haya 3) Bir nota – Kesin yargı – Malarya 4)
Tıkaç, tıpa – (tıp) Pamukçuk – Gün 5) Müslümanlıkta
zorunlu ibadet – Hayvansal ve bitkisel asalakların
bitkilerde oluşturduğu ur – Akdeniz bitki örtüsü 6)
Kullanma süresi – Alaylı halk şiiri 7) Kap, kacak – Aza –
Bir çeşit ince kumaş 8) Hoşgörülü – Duru, temiz 9)
Kürkten yapılmış uzun omuz atkısı – (fizik) Artı uç –
Dünyanın uydusu 10) (argo) Gösteriş – Yeryüzü üzerine
mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk – Aferin, yaşa 11)
Dingil – Deniz teknelerinde art taraf – Bir ağaç türü.

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

profesyonel kullanıcılara hitap
ettiğinden dolayı tam zamanlı
çalışma temposuna da ayak
uydurabilecek yapıda elbette. 8
saate kadar pil ömrü sunan
Toughpad FZ-M1, ayrıca sıradan
tabletlerde bulunmayan bir
özelliği, değiştirilebilir pil
özelliği de sunuyor. Böylece
“kesintisiz çalışma” sözünü
tutan Toughpad FZ-M1, daha da
ötesinde pili değiştirmeniz için
ara bile vermiyor, çalışırken pili
değiştirerek yola devam
edebilmenize izin veriyor.
Peki, çevre koşulları
bakımından bunca donanımlı
bir tabletin teknik kadrosunda
neler var? Intel Core i5 ve Intel
Celeron N2807 işlemci
modeliyle bulunabilecek olan
Toughpad FZ-M1, Windows 8.1

2

3

4

5

6

işletim sistemiyle çalışıyor. 8
GB’a yükseltilebilir 4 GB ile 2 GB
RAM ve 128 GB ila 256 GB
depolama seçenekleriyle temin
edilebilecek olan tablet, 7 inç
boyutunda ve Panasonic
tarafından güneş ışığında tam
performans görüntü
üretebilmesi için revize edilen
IPS LCD ekrana sahip. Bunların
ötesinde dahili 3G desteği
sağlayan 4G modülüyle geniş
bant bağlantı desteğiyle de
donalı olan Toughpad FZ-M1,
fansız tasarımıyla da dikkat
çekici. Diğer yandan USB,
Ethernet ve NFC gibi
bağlantıları da destekleyen
tablet, RFID UHF, Seri Port ve
Akıllı Kart Okuyucu gibi entegre
iş genişleme modülleriyle de
alanını genişletiyor.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Bebekle yaşamaya
başladığınız ilk birkaç ay
özellikle anneliği öğrenme
aşamanız oluyor. Bu yeni
kimliğe alışma sürecinde yeni
anneler kendilerini yetersiz
hissedebiliyorlar. Kimlik
bunalımını sorunsuz
atlatmak, eski sizi geri
getirmek, belki de bebeğinize
verebileceğiniz en güzel
hediye olur.
Anne olarak, hayatınızın en
zor mesleğine adım atmış
bulunuyorsunuz. Bunu size
öğretecek kimse yok, kendi
kendinize öğrenmek
zorundasınız. Kendinizi
yetersiz hissetmeniz doğal.
Bunu aşmanın yolu, kendi
kendinize, “Bu işi
daha önce hiç
yapmadığım için
kendimden emin
olamıyorum. Bunu
hissetmek çok
normal. Zamanla
daha kolaylaşacak ve daha iyi
olacak” demek.
Yetersizlik hissinin
üstesinden gelmenin en iyi
yolu, etrafınızda
danışabileceğiniz insanların
olduğunu bilmekten geçiyor.
Doğumdan sonra kendinizi
izole etmeyin ve etrafınızda
başka insanların olmasına
izin verin. Anne olan
arkadaşlarınızla kontak
halinde olun. Özellikle de
çocuğu küçük olanlarla…
Çünkü çocuğu artık büyümüş
olanlar, bebekle ilk
zamanlardaki sıkıntıları
unutmuş olabilirler.
Her hafta sevdiğiniz bir
şeyler yapmaya özen gösterin.
Yeni pasta tarifleri denemeyi,
yogaya gitmeyi, yazı yazmayı,

Doğumdan sonra eski
hayatınıza dönün
alışveriş yapmayı ya da pazar
günleri gazete okumayı
seviyor olabilirsiniz.
Bebekten önce neleri
yapmayı seviyorsanız,
bebekten sonra da yapmaya
çalışın. Bebeğinizle birlikte
belki zaman
bulamayabilirsiniz, belki de
enerjiniz olmayabilir. Ama en
azından haftada bir kez
sevdiğiniz bir şeyi yapmak
için kendinizi zorlayın.
Eşinizle irtibatı
koparmamak da bu dönemde
çok önemli. Bebeğinizin akşam
7’de uyuyor olmasını eşinizle
zaman geçirmek için bir
fırsata çevirin. Eşinizle,
televizyonu kapatıp akşam
yemeği yiyin. Bu esnada bebek
dışındaki konulardan
konuşun. Birlikte film izleyin

Hamilelik süresince
kendinizi hazırlasanız da,
bebeğinizi kucağınıza
aldığınız andan

ya
da oyun
oynayın. İlişkide
en sıkıntılı dönem, bebeğin
ilk yılıdır. Ama bu dönemde
bebeğin erkenden uyumasını
ilişkinizi desteklemek için bir
şans gibi düşünün.
Anneler kendilerinden çok
şey beklerler ve mükemmelliği
yakalamak isterler. Bunu
sağlamak için de kendilerini
çevreden izole ederler. Oysa
tam tersi, sürekli evde bebeğin
üzerine titremek yerine dışarı
çıkmalısınız. Bebeğinizle
birlikte parka gidin, aile
toplantılarına katılın, çocuklu
arkadaşlarınızla buluşun…
Bebeğinizle birlikte olmayı bir
mesai gibi değil de doğal bir

Mem le ketimden Man za ra lar...

itibaren yeni bir hayata
başlarken, kendinizi tam
olarak hazır hissetmiyor
olabilirsiniz.
durum gibi yaşayın.
Anneliğin sandığınızdan
daha zahmetli bir iş olması
sizi hüsrana uğratabilir.
Hayatınızın şimdi eskisinden
farklı olduğunu unutmayın.
Yapılanları ve yapılacakları
öncelik sırasına göre
listeleyin. Her gün bir işi
yapın. Bunalmanın
üstesinden gelmenin yöntemi,
gerçekçi beklentiler içine
girmektir, unutmayın.
Listenizdeki yapılacaklardan
bazılarını eşinize, aile
üyelerine ya da
arkadaşlarınıza devredin.
Yardım almak, yeni annelerin
olmazsa olmazıdır!

Sevgiyle kalın,
Feride...

Elmalı Poğaça
Foto: Hasan Hasan

Malzemeler
250 gr. margarin
½ su bardağı sıvıyağ
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
5 su bardağı un
İç harç için malzemeler
4 adet elma
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Hamuru için tüm malzemeleri bir
kaseye alıp yoğurun.
İç harç için elmaları soyup rendeleyin. Bir tavaya elmaları alın ve
şekeri ilave edip suyunu çekinceye
kadar kavurun. Ceviz ve tarçını

ekleyip çevirin ve kenara alıp
soğutun.
Hamurdan bir parça alın ve elinizle açıp içine elmalı harçtan
doldurun. Poğaça gibi kapatıp
fırın tepsisine dizin. Tüm hamuru
bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika
pişirin.
üzerine pudra şekeri serperek
servis edin.
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30’lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı?
Yüzyıllardır "yaşlanma" kelimesiyle
kadınların arası bir türlü düzelmedi,
düzelmeyecek de... Çünkü kadınlar her
zaman genç ve güzel görünmek
istiyor. Yaş alsalar da ciltlerinin
sağlıklı, parlak ve genç
görünümünden hiçbir şey
kaybetmesini istemiyorlar. 30
yaşından sonra ilk yaşlılık çizgileri
belirmeye başlıyor, çünkü hücreler
artık bir düşük vitese geçiyor. Bütün
biyolojik fonksiyonlar azalmaya
başlıyor. Ciltte %30 daha az yağ
üretilmeye başlıyor. Kadınların
%56’sının alınlarında ve göz
etrafında belirgin kırışıklıklar ortaya
çıkıyor.
30'lu yaşlarda cilt nasıl
temizlenmeli?
Cilt deri türüne uygun bir
temizleyici ile günde iki kez
parmakların yardımı ile temizlenmeli.
Deri çok ince ve nazik bir dokudur. Bu
nedenle keseleme ve abrazyon yapan
ürünlerden sakınılmalı. Parmak
uçlarıyla yapılan yumuşak
hareketlerle yüz temizlenmeli ve
durulanmalı. Çok yağlı ciltler
haricinde tonik ile temizleme
yapılmamalı. Tonikler derinin yağının
aşırı alınmasına neden oluyor.
Halbuki derinin kendi öz yağı olan
sebum ile özdeş hiçbir yağ
yapılamadı henüz. Kendi yağını
tamamen uzaklaştırmak deriyi daha
fazla soruna maruz bırakabiliyor.
Hangi kremler kullanılmalı?
Kremler nemlendirme içinse sadece
kuruluk olan bölgelere uygulanmalı.
Yağlı ürünlerden mümkün olduğu
kadar kaçınılmalı. Yağlı kremler
özellikle yüzde gözeneklerin
tıkanmasına ve buna bağlı olarak
sivilce ve siyah nokta gelişmesine
neden olabilir. Parfümsüz ürünler ve
paraben, formaldehid gibi deriye ve
genel sağlığı sakıncalı maddeleri
içermeyen ürünler tercih edilmeli.
Günlük nemlendirici seçerken
içeriğinde hangi etken maddelerin
olmasına dikkat etmeli?
Günlük krem kullanımında
akşamları A vitamini içerikli antiaging etkili kremler tercih edilmeli,
sabah ise antioksidan özellikleri
yüksek olan C vitamini, E vitamini ve
ferulik asit içerikli serum veya jeller
kullanılmalı, üzerine güneş koruyucu
içeren nemlendirici ürünler tercih
edilmeli.
30'lu yaşlarda günlük cilt bakım
rutini nasıl olmalı?
Cilt sabah akşam uygun temizleyici
ile temizlenmeli. Sabah antioksidan
içerikli serum ve güneş koruyucu
krem sürülmeli ve göz çevresi kremi
uygulanarak işlem tamamlanmalı.
Akşam ise cilt temizlenip
kurulandıktan sonra antioksidan ve
yeniden yapılandırıcı jel veya kremler
uygulanmalı, göz çevresi ürünü
sürülmeli. Vücut bakımında ise banyo
sonrası uygun yağ içerikli bir ürünle
cilt nemlendirilmeli. Yüze kullanılan
ürünler eller için de aynı şekilde
kullanılmalı. Ek olarak ellere her su
ile temas sonrası bir nemlendirici
krem uygulanmalı.
Göz çevresi kremi kullanmaya ne

zaman başlamalı?
Göz çevresi kırışıklıkların en erken
başladığı, derinin çok hareketli ve
ince olduğu bir bölge. Bu nedenle en
erken krem kullanılması gereken
bölge göz çevresi. Yirmili
yaşlardan itibaren göz
çevresi bakım
ürünlerini
kullanmaya
başlamalı.
Cilde en az
hasar verecek
şekilde
güneşlenme
nasıl olur?
Derinin
bronzlaşması
için kısa süreli
güneş yeterli.
Saat 9:30-

10:30 veya 18:00'dan sonra yirmi
dakikalık güneşlenme en uygunu.
30'lu yaşlarda cilt güzelliği için
nasıl beslenmeli?
Genel sağlık için nasıl
sağlıklı beslenmemiz
gerekiyorsa cildimiz
içinde aynı kurallar
geçerli. Ani kilo alıp
vermelerden
kaçınılmalı; çünkü
derideki kayıplar
çok fazla oluyor.
Gerek yağ,
gerekse kolajen
ve elastik
liflerdeki azalma
ani kilo

kayıplarında daha fazla oluyor.
Öncelikle şeker, gazlı içecek, fast food,
hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak
durulmalı, rafine gıdalar yerine ham,
işlenmemiş ürünler tercih edilmeli.
Dengeli, sağlıklı beslenme genel beden
sağlığı için kaçınılmaz, deri için de
aynı kurallar geçerli.
Yaşlanmayı yavaşlatmak için
nasıl uyumalı?
Uyku süresine klasik olarak 8 saat
denilir. Fakat aslında kaliteli derin
uyku uyuyabiliyorsanız 4-6 saat uyku
bile yeterli. Doğal olarak karanlık ve
sessiz ortamda ısısı görece gündüze
göre düşük (15-18°C yeterli) ortamda
uyumak daha sağlıklı. Gece yatmadan
önce makyaj varsa temizlemeli ve
gece bakım kremleri uygulanarak
sabaha kadar bekletilmeli.

Kilo aldırmayan yiyecekler
Kışın yeme kontrolünüzü tamamen bıraktıysanız,
şimdi az yemeye başladığınızda doymama sorunuyla
karşılaşabilirsiniz. Mide hacminiz genişlediği için ufak
öğünler, açlık hissetmenize sebep olabilir. Lif içeriği
yüksek, su oranı iyi ve düşük kalorili bazı besinler daha
uzun süre tokluk verir.
KABAK
Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları
tembel çalışanlar için tercih edilmesi gereken
yiyeceklerden. Kabak potasyum, fosfor, kalsiyum,
magnezyum gibi madensel elementler içeriyor. Bedeni
temizlemeye yardımcı oluyor. 100 gramın 94 gramı
sudan oluşuyor ve 19 kalori içeriyor.
DOMATES
Domatesin faydaları saymakla bitmiyor. İçindeki en
önemli antioksidan da likopen. Domates, 100 gramında
22 kalori içerir. Domates aynı zamanda yüksek kolesterol
seviyelerini düşürmeye yarayan, kan şekerlerini denge
altında tutan ve kolon kanserine karşı koruyucu etki
gösteren lifin de iyi bir kaynağı. Sabah kahvaltıda
domates yiyebilir veya haftada 2-3 kez karabiberli
domates suyu tercih edebilirsiniz. Yaptığınız tüm
yemeklere fazladan domates ekleyebilirsiniz.
Makarnalarınızın üstüne krema sos yerine
baharatlarla zenginleştirilmiş
domates sos
hazırlayabilirsiniz.
LAHANA
Diyet lifinin,
manganez, folat, B6
vitamini, potasyum ve
omega-3 yağ asitlerinin
çok iyi bir kaynağı olan
lahana aynı zamanda B1,
B2, kalsiyum, A vitamini ve
proteinin de iyi bir kaynağı.
100 gramı 24 kalori
içeriyor. 150 gram beyaz
lahana günlük K vitamini

ihtiyacının %91,7’sini, C vitamini ihtiyacının ise
%50,3’ünü karşılar.
Lahana iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra,
içeriğindeki indol, bioflavanid, monoterpenler ve diğer
maddelerle tümörlerin büyümesini engeller ve hücreleri
serbest radikallere karşı korur. Özellikle akciğer, mide ve
kolon kanserine karşı koruyucudur. Yapılan birçok farklı
çalışmaya göre bu gruptaki sebzelerden özellikle
lahananın düzenli tüketimi, kadınlarda meme kanseri
riskini önemli ölçüde azaltıyor. Lahana, vücuttaki
östrojenin de etkisini arttırıyor. Kanser oluşum riskini
azaltmak için lahanagiller olarak adlandırılan
sebzelerden; günde 3-5 porsiyon tüketilmeli.
SALATALIK
Eğer yeterli su tüketimi için fazlasıyla meşgul
olduğunuzu düşünüyorsanız %95'i sudan oluşan taze bir
salatalık yemelisiniz. Vücudun bir gün içinde ihtiyaç
duyduğu vitaminlerin çoğu salatalıkta bulunuyor.
Salatalık A vitamini, B vitamini ve bağışıklık sistemini
güçlendiren, sizi canlı ve enerjik tutmaya yarayan C
vitaminini içeriyor.
TAZE BİBER
C vitamini içeriği ile iyi bir antioksidan besin olan ve
yüksek miktarda lif içeren yeşilbiberi sofralarınızdan
eksik etmeyin.
MARUL
Bol miktarda çeşitli mineralleri
içeren marul beslenmenizde yer
vermelisiniz.
SEMİZOTU
Semizotunun
kalorisi çok düşük
olmasına rağmen;
omega-3 yağ asidi
açısından çok zengin.
Yeşil yapraklı
sebzeler arasında en
değerlilerinden biri.
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Din Görevlileri Derneği
yeni yönetimini belirledi
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği, 27 Nisan Pazartesi günü 6. olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği lokalinde
yapılan olağan genel kurul toplantısında
120 üye oy kullandı.
Genel kurul sonrasında yönetim ve
denetim kurullarındaki görev dağılımı şu
şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Sadık Sadık
Asbaşkan:Şerif Şerif
Genel Sekreter: Erol Yoluç
Kasadar: Şükrü Terzi
Üye: Orhan Bülbül
Üye: Nihat Ahmet
Üye: Mustafa Kara Hüseyin
DENETİM KURULU
Başkan: Ali Molla Ali
Üye: Mehmet Kaşayka
Üye: Mustafa Hacı İsmail Muhterem

Encümen Heyetleri Birliği’nin
kongresi 17 Mayıs’ta
AZINLIK Okulları Encümen Heyetleri Birliği, 10 Mayıs Pazar günü kongreye
hazırlanıyor. Kongre, Gümülcine İdadiye Azınlık İlkokulu’nda saat 17:00’de
başlayacak.
Olağan kongrede Azınlık Okulları Encümen Heyetleri Birliği’nin üç yıllık faaliyetleri
ele alınacak, geçen dönem ibra edilecek, yeni yönetim ve denetim kurulu için seçim
yapılacak. Kongrede belirlenecek yeni yönetim ve denetim kurulu üç yıl boyunca
görev yapacak.
Konuyla ilgili olarak Encümen Heyetleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, tüm
üyelerin 10 Mayıs Pazar günü Gümülcine İdadiye İlkokulu’na gelerek kongreye
katılmaları istendi. Açıklama Encümen Heyetleri Birliği Başkanı Sali Ali ve Genel
Sekreter Aydın Hasan imzasıyla yayımlandı.

Hıdrellez şenlikleri başlıyor
BATI Trakya, Hıdrellez şenliklerine
hazırlanıyor. 6 Mayıs günü kutlanan
Bahar Bayramı nedeniyle, Batı Trakya
Türk azınlık dernekleri de etkinlikler
düzenliyor.
Rodop iline bağlı Büyük Müsellim
Kültür ve Folklor Derneği 8. Hıdrellez
etkinliğini 10 Mayıs Pazar günü
düzenliyor. Büyük Müsellim köyünde
gerçekleşecek etkinliklere tüm bölge
halkı davetli.

HASANLAR VE MUSAKÖY’DE
HIDRELLEZ
Bu arada, Batı Trakya Azınlığı Güney
Meriç Eğitim ve Kültür Derneği de bu yıl
10’uncusunu yapacağı Hıdrellez
şenliklerine hazırlanıyor. Tüm Batı
Trakya halkının davetli olduğu şenlikler
2 – 3 Mayıs tarihleri arasında Hasanlar
ve Musaköy’de gerçekleşecek.

SATILIK ARAZİ
Gümülcine Sanayi Bölgesi’nde merkezi
mevkide, Pireos Bankası ve Trakya fuar alanı
karşısında
bulunan toplam 15 dönüm arazi
(4 dönümü kapalı alan
olmak üzere)
uygun fiyata satılıktır.
Bilgi için telefon: 6947721041
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Mustafçova’da
Çocuk Şenliği

İzmit Derneği’nin
Batı Trakya temasları
BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) Kadın Aile ve Kültür
Kolu ve Mustafçova Gençlik Derneği’nin
katkılarıyla Mustafçova köyünde Çocuk
Şenliği gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı çerçevesinde düzenlenen
Mustafçova Çocuk Şenliği’nde çocukları
ve gençler şiirler okudu, çocuklar iki
palyaço eşliğinde oyunlar oynayıp dans
etti. Değişik yarışmalara katılan çocuklar
çeşitli hediyeler kazandılar.
Etkinlik sonunda, şenliğe katılan
yaklaşık 200 çocuğa balon ve kitap hediye
edildi.
BTAYTD Kadın Aile ve Kültür Kolu

gerçekleştirilen etkinlikle ilgili
yayımladığı açıklamada, “Başta, bizleri
çok sıcak bir şekilde kucaklayan
Mustafçova halkına, bu günü anlamlı
kılan çocuklarımıza, bizleri bu
etkinliğimizde yalnız bırakmayan
Mustafçova belediyesi temsilcileri Adnan
Peçenek ve Bahri Ramadan’a, sürpriz
katılımlarıyla bizleri onurlandıran İTB
Başkanı Ahmet Kurt’a, Müftü Yardımcımız
Ahmet Hraloğlu’na ve İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Ortaokul ve Lisesi Sahibesi
Saime Kırlıdökme’ye sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerine
yer verdi.

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmit şubesi yönetimi,
Batı Trakya’yı ziyaret etti. İzmit Derneği
Başkanı Lütfi Bodur ve dernek
yöneticilerinden oluşan 25 kişilik
heyet, 23 – 25 Nisan tarihlerinde Rodop
ve İskeçe illerindeki azınlık
kurumlarıyla temaslarda bulundu.
İzmit’ten gelen BTTDD yöneticileri,
23 Nisan Perşembe günü Mustafçova
belediyesini ziyaret etti. Belediye
Başkanı Cemil Kabza tarafından
karşılanan heyet, bölge hakkında bilgi
aldı. Heyet, Mustafçova Köy
Kütüphanesi’ni de ziyaret ederek, kitap
bağışında bulundu.
Lütfi Bodur başkanlığındaki heyet
daha sonra İskeçe Müftülüğü’nü ziyaret
ederek, Müftü Ahmet Mete’yle görüştü.
İzmit’ten gelen dernek yöneticileri,
İskeçe Müftülüğü’nün faaliyetleri ve
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Konuk heyet daha sonra İskeçe Türk
Birliği’ne geçti. Konuklar burada İTB
Başkanı Ahmet Kurt ve diğer dernek
yöneticileri tarafından karşılandı.

RODOP TEMASLARI
İzmit’ten gelen dernek yöneticileri, 24
Nisan Cuma günü ise Rodop ilinde
temaslarda bulundu. Lütfi Bodur ve
beraberindekiler, Gümülcine Seçilmiş

Müftüsü İbrahim Şerif’i makamında
ziyaret ederek, müftlüğün çalışmaları
hakkında bilgi aldı.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni de
ziyaret eden dernek yöneticileri, GTGB
Başkanı Başkanı Koray Hasan’la
görüştü.
İzmitli konuklar aynı gün DEB
Partisi Genel Merkezi’ni de ziyaret
ederek, parti genel başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve parti yöneticileriyle biraraya
geldi.
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfi
Bodur başkanlığındaki heyet, 24 Cuma
günü Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’yla
görüştü.
İzmit heyeti, Yassıköy belediyesine
de giderek, Belediye Başkanı İsmet
Kadı’yla görüştü ve belediyenin
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
BTTDD yöneticileri 25 Nisan
Cumartesi günü ise DEB Partisi İskeçe
İl Teşkilatı’nı ziyaret ederek, il teşkilatı
sorumlusu Ozan Ahmetoğlu ve diğer
yöneticilerle görüştü.
İzmit’ten gelen heyette bulunanlar
köylerini de ziyaret ederek, yakınları ve
akrabalarıyla hasret giderdi.
Konuk heyet 25 Nisan Cumartesi
akşamı Türkiye’ye döndü.

Dolu Kozlukebir bölgesinde etkili oldu

29 Nisan Çarşamba günü, Rodop ilinde Kozlukebir ve civar köyleri
etkileyen dolu yağışı küçük çapta zararlara yol açtı. Dolu yağışı yaklaşık 20
dakika sürdü.
Bölgede yaşayan vatandaşların ifadelerine göre, dolu ekili bazı arazilerde
zarara neden oldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde beyaz bir örtünün
oluştuğu dikkat çekti.
Son günlerde etkili olan yağışların, çiftçilerin bu yılki ekim sırasında
zorluk yaşamasına neden olabileceğinden endişe ediliyor.
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Domates ekimi
nasıl yapılır?

www.salihtopal@hotmail.gr /www.omatege.gr

Kiraz sineği ve mücadelesi

T

anımı ve Yaşayışı:Kiraz
sineği ergini 4-5 mm
boyunda olup, thoraxın
(arka kısım) uç kısmında sarı
renkli üçgen biçiminde yapıya
sahiptir. Kışı toprakta pupa
(kendi ördüğü korungaç)
halinde geçirir. Sıcaklık, nem,
yağış ve yere bağlı olarak
Mayıs ayının ilk haftasından
itibaren erginler çıkış yapar.
Erginler çıkıştan yaklaşık 1
hafta sonra meyvelere yumurta
bırakmaya başlar. Larva meyve
etinde beslenerek gelişir,
olgunlaşan larva pupa olmak
üzere toprağa geçer.
Zarar Şekli:
Larvaların meyve içinde
beslenmesi sonucu meyve eti
rengi kahverengileşerek çürür
ve meyve dökümleri meydana
gelir. Ayrıca hasatta, meyveler
kurtlu olduğu için pazar değeri
düşük olur. Kiraz sineğinin
zararı en fazla orta ve geççi
çeşitlerde görülür.
Mücadele yöntemleri:
1-Kültürel Önlemler
Hasatta ağaç üzerinde
meyve bırakılmamalı yere
dökülen kurtlu kirazlar
toplanıp derin çukurlara
gömülmeli, turfandacılık ve
dayanıklı çeşitlerin
yetiştirilmesi, yabani kiraz ve
Lonicera türlerinin kiraz üretim
bölgelerine dikilmemesi.
2-Biyoteknolojik mücadele
Biyoteknolojik mücadele,
kiraz sineğinin düşük ve orta
popülasyonlarında yapılır.
Bahçede bulunan en erkenci

çeşidin ben düşme
döneminden bir hafta önce
izleme amaçlı, dönüme 2 adet
sarı yapışkan tuzak ağacın
güneydoğu yönüne asılır. İlk
ergin görüldükten sonra,
bahçede 15-20 m’de bir olmak
üzere, ağaç başına 4 adet “sarı
yapışkan tuzak+amonyak
kapsülü”, yerden 1.5-2.0 m
yüksekliğe, ağacın 4 farklı
yönüne asılarak kitlesel
tuzaklama yöntemi uygulanır.
3-Kimyasal mücadele
Farklı çeşitlerin bulunduğu
bahçelerde görsel sarı
yapışkan tuzak + Amonyak
kapsülü (güneydoğu yönüne)
kullanılarak ilk erginlerin
yakalanması, mücadele
zamanının tespit edilmesi
yönünden gerekli ve önemlidir.
Bu dönemde ilk ilaçlama yapılır
ve meyvelere ben düştüğü
zaman denk gelir. Haftalık
tuzak kontrolleri ile ikinci veya
üçüncü bir ilaçlamaya gerek
olup olmadığı saptanmalıdır.
NOT!
Kullanılacak olan ilaçlar dış
ülkelere ihracat yapılacak olan
ürünlerde kullanılması
Bakanlık tarafından
onaylanmış olmalıdır.

DOMATES bir ılık,sıcak iklim
bitkisidir. Bol güneş ister.
Meyvelerinin kızarabilmesi için
uzun ve sıcak günlere ihtiyacı
vardır. Meyve zamanı en uygun
ısı 27 derece civarıdır. Çorağa
dayanıklıdır. Bitkisi soğuktan
korkar.
Her türlü toprakta yetişebilir.
Bol gübreli, süzek ve nemini
koruyan toprakları çok sever.
Domates ekiminden önce
bahçede neler yapılmalı?
Toprak fide dikiminden en az
1 ay önce 25-30 cm. derinlikte
bellenir. Bol miktarda iyi
yanmış gübre ilave edilerek
güzelce işlenir. Kolayca
sulanabilmesi için karıklar
halinde düzenlenir. Sıra usulü
dikim yapılır. Sıra araları 80-100
cm. fide dikim aralığı ise 35-40

cm. olmalıdır.
Domates tohumları Mart
sonlarında dışarı ekilebilir.
Drenajı iyi, rüzgardan
korunmuş ve bol güneş alan bir
yer seçilir.Yanmış ve elenmiş bol
gübre ve az miktarda ince kum
ilavesi ile kazılır ve güzelce
işlenir.
Toprak tırmıkla iyice
düzeltilir. Tohumlar seyrekçe
serpilir. Üzerleri elenmiş gübre
ile 1 cm kalınlığında örtülür. Bir
tahta yardımıyla hafifçe
bastırılır. Süzgeçli kova ile
sulanır. İlk sulamada suyuna
uygun miktarda fungisit katılır.
Fideler çıkıncaya kadar aşırıya
kaçmadan muntazaman sulanır.
Fide alınırken koyu yeşil
yapraklı, kalın ve kısa saplı,bol
köklü ve kök boğumları hafif

Hileli besinler nasıl anlaşılır?

Flushing koyunların aşım
döneminde beslenmesi nasıl olmalıdır?
Flushing (Flaşing) eskiden
günümüze kadar kullanılan,
koyunların aşımdan 3-4 hafta
önce başlayıp 2 hafta
sonrasına kadar devam eden
rasyonlarına takviye yem
olarak konulan (0,25-0,80
gr/günlük, %14-16 protein
içeren) yönteme flushing
denir. İster beslenme olsun
ister yemlerin besin kalitesi
olsun aşımdan önceki
dönemin önemi büyüktür.
Böyle bir uygulama ile amaç
koyunlardan maksimum döl
verimi almaktır. Bu yöntemle
döl tutma oranı % 15-20 artar,
ikizlik oranı artar.
Flushing beslenme yöntemi
tüm koyun cinslerinde aynı
değildir. Döl verimi düşük
olan koyunlarda da bu yöntem
işe yaramakta olup etkili
sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Bu dönemde koç
katımından 4 hafta önce

koyunların önlerine kaba
yemlere ilave olarak günlük
100 gr kadar tahıl ya da besi
yemi konulmasına başlanır.
Daha sonra bu miktar yavaş
yavaş arttırılarak günlük 500
gr seviyesine getirilir. Enerjice
zengin bir yoğun yem ya da
besin maddesince zengin
kaliteli kuru çayır otları da
kullanılabilmektedir. Bu
uygulamaya koç katımından
iki hafta sonrasına kadar
devam edilir.
Bu günkü uygulamalarda
çiftleşmeden 4 hafta önce ilave
yemlemeye başlanmakta ve
arzu edilen maksimum
yumurtlama oranına
ulaşılmaktadır. Ancak, ilave
yemlemenin 8 haftaya
çıkarılması annenin canlı
ağırlık artışını iyileştirmesine
karşın yumurtlama oranında
herhangi bir ilave iyileşme
meydana getirmemektedir.

mor olanlar seçilir. Solgun, ince
saplı ve aşırı uzamış fideleri
almamalıdır. Fideleme işleri
daima akşam üstü yapılmalıdır.
Fideler dikim çubuğu yardımı
ile 3/2’si toprağa gömülmek
suretiyle dikilir. Derhal can suyu
verilir.3 gün geçmeden tekrar su
verilmez. Domates, meyveleri
görünmeden önce fazla
sulanmaz. Bir kaç kere
çapalanır. Fidelerin gövdeleri
kararınca ilk çapa yapılır. Her
çapada boğazları biraz daha
doldurulur.
Yer domateslerinin boğazları
çapalama sırasında iyice
doldurularak bitkilerin yerden
yükselmesi sağlanır. Çoğu yer
cinsleri meyve verdikleri zaman
hafif bir destekten memnun
olurlar.

GIDA maddelerinin hileli olup olmadıkları
laboratuvarlarda yapılan analizlerle anlaşılır.
Ancak, çok sık rastlanan hileleri bilip de alışveriş
sırasında biraz daha dikkatli olursak en azından
mağduriyetimiz önlenecektir. Alacağımız malı
iyice kontrol etmek, en azından hatası, bozukluğu
görülebilir olanlarını dikkatli seçmek, ambalajlı
ürünleri tercih etmek bir ölçüde yarar sağlar.
Gıda konusunda yaygın ve bilinen hileler, bazı
besin maddelerinin taklit ve tahrif edilmesidir.
Yani gıdanın bir benzerinin yapılması (sahtesi)
veya vasıflarının değiştirilmesi, daha açıkçası
kalitesinin düşürülmesidir. Süte su katılması,
beyaz peynirin yağsız olduğu halde tam yağlı diye
satılması bilinen, klasik hilelerdir.
Örneğin, sokaktan aldığımız açık süte veya
yoğurda bir damla evdeki tentürdiyottan damlatıp
mavi renk oluşup oluşmadığına bakarak nişasta

katılıp katılmadığını saptayabiliriz. Çünkü mavi
renk nişasta katıldığını gösterir.
En basitinden balık alırken, taze balığın
gözlerinin parlak ve lekesiz, solungaçlarının
kırmızı, yüzgeçlerinin diri, kaslarının sert olması
gerektiğini, üzerine parmakla basıldığında
parmak izinin hemen düzeldiğini ve kesinlikle
anormal kokusunun olmaması gerektiği
bilinmelidir.
Kutu görünümünde şişkinler oluşmuş (bombaj
yapmış) konserveler, salçalar kesinlikle
alınmamalıdır.
Taze yumurtanın da tuzlu suya atıldığında
hemen dibe çökeceğini, ışığa tutulduğu zaman
hava boşluğunun küçük olduğunu, sallandığında
ses çıkarmayacağını da bilmeliyiz.
Tüketicileri aldatmakta kullanılan başlıca
hileler şunlardır :
1-) Gerçeğe uymayan reklam yapılması,
2-) Gerçeğe uymayan etiket kullanılması,
3-) Daha üstün kaliteli gıdaları taklit edilmesi,
4-) Tüketicinin gıda hakkında iyi bir
değerlendirme yapmasına imkan verecek etiket
bilgilerinin konulmaması,
5-) Ürünün standardından düşük veya farklı
özellikle satışa sunulması,
6-) Ambalajın tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olması,
7-) Etikette bulunması gereken bilgilerin rahat
görülebilecek şekilde olmaması,
8-) Suni (yapay) bazı tat, boya ve kimyasal
koruyucular içerdiği halde bunların etiketlerde
belirtilmemesi
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DİN VE TOPLUM

Atina’da “İslamofobi”
toplantısı
AVRUPA Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve
UNESCO tarafından hazırlanan
ve Müslümanlara karşı ayrım
ve hoşgörüsüzlükle mücadele
için okullarda uygulanması
önerilen metot ve yöntemleri
içeren kitap başkent Atina’da
tanıtıldı.
Atina Kapodistrias
Üniversitesi tarafından kısa bir
süre önce Yunanca olarak
yayımlanan kitabın tanıtım
toplantısına, AGİT
Müslümanlara Karşı Ayrım ve
Hoşgörüsüzlükle Mücadele
Bölümü Temsilcisi Marouane
Mohammed, Yunanistan İnsan
Hakları Ulusal Komitesi
Başkan Yardımcısı Elli
Varhalama, Yunanistan
Müslümanları Birliği Başkanı
Naim Elghadour konuşmacı
olarak katıldı.
Adalet Bakanlığı Şeffaflık ve
İnsan Hakları Genel Sekreteri
Kostis Papaioannu’nun
yanısıra akademisyenlerin de
izlediği tanıtım toplantısında,
islamofobiyi destekleyen
faktörler ve bunlara karşı
eğitim yoluyla mücadele
yolları anlatıldı.
AGİT temsilcisi Mohammed
yaptığı konuşmada,
Müslümanlara karşı olan
hoşgörüsüzlüğün tüm
Avrupa’da bir endişe kaynağı
haline geldiğini belirterek, bu
durumun kültürel ve siyasi
ortamlara göre çok daha farklı
boyutlara ulaşabileceğine
dikkat çekti.
AGİT ve UNESCO gibi
uluslararası kurum ve

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Aşırılıktan kurtuluş yolu
istikamet üzere olmak

İ

kuruluşların Müslümanlara
karşı hoşgörüsüzlükle
mücadele kapsamında metot
ve yöntemleri içeren bir kitap
hazırlamış olmasının,
islamofobinin uluslararası
alanda tanındığı anlamına
geldiğini ifade eden
Mohammed, “Kişiler ve
toplumların sadece Müslüman
oldukları için
etkilenebilecekleri ve hedef
haline gelebilecekleri bir
gerçek olarak kabul
edilmektedir. Şimdi, bu gerçeği
değiştirmek için herkesin
kendi çapında bir şeyler

yapmasının zamanıdır.” dedi.
Mohammed, Müslümanlara
karşı hoşgörüsüzlükle
mücadelenin küçük yaşlardan
itibaren başlamasının önemine
vurgu yaparak, karşılıklı
anlayış ve hoşgörünün,
ideolojilerin ve algılamaların
geliştiği küçük yaşlarda
geliştirilebileceğini söyledi.
İlk kez, Avrupa Konseyi’nin
desteğiyle 20011’de UNESCO ve
AGİT tarafından hazırlanan
kitap, islamofobiye karşı
okullarda uygulanabilecek
zengin strateji ve metotları
içeriyor.

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Bulatköy’de kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 24 Nisan Cuma günü Rodop ilinin
Yaka bölgesi köylerinden Bulatköy’ü ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Yassıköy Belediye

Başkanı İsmet Kadı, meclis üyesi ve Birleşim
Hareketi Listesi Başkanı Erdoğan Sait eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

stikameti tutturmak ve bunu
sürdürmek zor iştir. Çünkü
istikamet, alışkanlıkları
aşmak; âdet ve suretlerin dışına
çıkmak, hakikî bir sıdk duygusuyla
Hakk’ın huzurunda durmaktır.
Bunun için Allah Resûlü (s.a.v.):
“Her ne kadar tam olarak yerine
getiremeseniz bile istikamet üzere
olun.” buyurmakta ve ardından: “En
hayırlı ameliniz namaz kılmaktır.
Abdeste ancak mümin olan devam
eder” (Muvatta, Taharet,
4) demektedir. Bu beyandan namaz
kılıp sürekli abdestli bulunmaya
özen gösterenin davranışlarında
zikzak çizmeyeceği, aşırılığa
düşmeyeceği anlaşılmaktadır.
İstikamet, ihlâs sınırları
içinde ifrat ve tefritten uzak, sünnet
çizgisine uygun bir biçimde
yaşamaktır. Bu tür bir istikamette
amel ve aksiyon vardır. İstikamet
ehli amel sırasında bütün gücünü
kullanmakla birlikte, nefsine karşı
zulme varacak aşırılıktan veya
gevşeklik sayılacak tefritten sakınır
ve orta yolu izler. Kasıt ve yönelişi
sadece Hakk’a olur. Amellerini
emredilen sünnet ölçüsünde
gerçekleştirir. İfrat ve tefrit sünneti;
riya ile amel ve amelde gevşeklik de
aksiyonu yaralar; kulu istikametten
ayırır. Bunun için kurtuluş orta
yoldadır.
İstikamet her şeyin kendisiyle
tam olduğu, kemal bulduğu bir
derecedir. Her türlü hayrın
meydana gelmesi istikametle
mümkündür. Sözünde, özünde,
işinde ve halinde istikamet üzere
olmayanın gayretinin boşa
gideceğini Allah (c.c.) şu ayet-i
kerime ile temsilî olarak: “İpliği
güzel bir şekilde eğirdikten sonra
bozan kadın gibi
olmayın!” (Nahl sûresi, 16/92) diye
anlatır.
İstikameti hayatın bir parçası,
ibadet ve tâatın mihenk taşı haline
getirenlere iki ayrı surede, birbirine
yakın ifade ve lafızlarla iltifatlarda
bulunulmaktadır: “Rabbimiz
Allah’tır” deyip sonra istikamet
üzere devam edenlere melekler
ölümleri anında: “Korkmayınız,
üzülmeyiniz size vaad olunan
cennete sevininiz.”
diyeceklerdir.” (Fussilet sûresi,
41/30)
“Doğrusu Rabbimiz Allah’tır
deyip de istikamet üzere gidenlere
korku yoktur, onlar mahzun da
olacak değillerdir. Onlar cennet
ehlidir. İşlediklerine karşılık olarak
orada ebedi
kalacaklardır.” (Ahkaf sûresi,
46/13–14.)
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in evlerine bir
grup gelerek hanımlarına
Resûlullah (s.a.v.)’ın evdeki
ibadetinden sordular. Kendilerine

sordukları husus açıklanınca sanki
bunu az bularak: ‘Resûlullah (s.a.v.)
kim, biz kimiz? Allah (c.c.) O’nun
geçmiş ve gelecek bütün
günahlarını affetmiştir (bu sebeple
O’na az ibadet de yeter)
dediler.İçlerinden biri: ‘Ben artık
hayatım boyunca her gece namaz
kılacağım’ dedi. İkincisi: ‘Ben de
hayatım boyunca hep oruç
tutacağım, hiçbir gün terk
etmeyeceğim’ dedi. Üçüncüsü de:
‘Kadınları ebediyen terk edip,
onlara hiç temas etmeyeceğim’
dedi. (Bilâhere durumdan haberdar
olan) Hz. Peygamber (s.a.v.)
onları bularak: “Sizler böyle böyle
söylemişsiniz. Halbuki Allah’a
yemin olsun Allah’tan en çok
korkanınız ve yasaklarından en
ziyade kaçınanınız benim. Fakat
buna rağmen, bazan oruç tutar,
bazan yerim; namaz kılarım,
uyurum da; kadınlarla beraber de
olurum. (Benim sünnetim budur),
kim sünnetimi beğenmezse benden
değildir” (Buhârî, Nikah,
1) buyurdu.
Bir başka hadislerinde;
“Sonunuzun iyi amelle kapanması
için gayret sarf edin!” manasında
olmak üzere “Siz amelinizle
doğruyu ve istikameti arayın, itidali
koruyun. Zîra cennetlik olanın ameli
cennet ehlinin ameliyle
sonlanır..” buyurur.
Allah Teâlâ, “Gerçekten de
onların her biri öyle kimselerdir ki,
yaptıklarının karşılığını Rabbin
kendilerine hakkıyla ödeyecektir.
Çünkü O, onların yaptıkları her
şeyden haberdardır” (Hûd sûresi,
111.) ayetinde herkesin amellerinin
karşılığını tam olarak vereceğini ve
yapılan her şeyden haberdar
olduğunu belirttikten sonra Resûl-i
Ekrem (a.s.) Efendimizi
ihtiyarlatacak kadar ağır bir mana
ifade eden sonraki ayette şöyle
buyurmuştur: “O halde sen,
beraberindeki tövbe edenlerle
beraber emrolunduğun şekilde
dosdoğru hareket et! Aşırı gitmeyin.
Çünkü O, ne yaparsanız
görücüdür.” (Hûd sûresi, 112)
İstikamet, müstakim olmak,
doğru dürüst davranmak,
istenilen şekilde hareket
etmekdemektir.
İstikamet üzere olanları Hak
Teâlâ şu şekilde müjdelemektedir:
“Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da
istikamet üzere, doğru yolda
yürüyenler yok mu, işte onların
yanına melekler inip: “Hiç endişe
etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vâd
edilen cennetle sevinin!” derler. Biz
dünya hayatında da, ahirette de
sizin dostlarınızız. Cennette sizin
için canınızın çektiği ve istediğiniz
her şey vardır” (Fussilet Suresi, 3031)
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Κρίση στη Μεσόγειο: «Η Ευρώπη πρέπει
να αλλάξει πορεία»
Ευρώπη στέκεται αμήχανη
απέναντι στα χιλιάδες θύματα
της εξελισσόμενης τραγωδίας
των μεταναστευτικών ροών από τις
χώρες της Μέσης Ανατολής, της βόρειας
αλλά και υπο- Σαχάριας Αφρικής. Μια
τραγωδία που απειλεί το κεκτημένο της
ευρωπαϊκής ευδαιμονίας που μοιάζει να
μην αφουγκράζεται το πολιτικό και
ανθρωπιστικό πρόβλημα που
γιγαντώνεται στις νότιες θάλασσες της
και τα ανατολικά της σύνορα. Για πόσο
ακόμα θα μπορούν να προσποιούνται οι
ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι δεν συμβαίνει
τίποτα; Ότι η Ευρώπη-φρούριο που
κλείνει τα μάτια και τις πύλες της στους
μετανάστες, θα μπορεί διαρκώς να τους
κρατά μακριά της;
O Nils Muiznieks είναι Επίτροπος για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο
Συμβούλιο της Ευρώπης και με
παρέμβασή του στην ηλεκτρονική
έκδοση «tovima.gr», πετά το γάντι στην
ίδια την Ευρώπη καλώντας την να
αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε η
Μεσόγειος να υπάρξει και πάλι ως
«λίκνο του σύγχρονου ευρωπαϊκού
πολιτισμού και όχι ως ένα τεράστιο
νεκροταφείο μεταναστών».
Ας ενσκήψουμε, λοιπόν, μαζί στο
άρθρο του, προσδοκώντας μια νέα και

H

εμπνευσμένη από τα ανθρωπιστικά
ιδεώδη πολιτική από τις ευρωπαϊκές
χώρες στον τομέα της μετανάστευσης.
«Η Μεσόγειος έχει υπάρξει για αιώνες
το λίκνο του σύγχρονου ευρωπαϊκού
πολιτισμού. Έχει γίνει σήμερα ένα
τεράστιο νεκροταφείο, καθώς χιλιάδες
μετανάστες συνεχίζουν να πνίγονται
υπό το βλέμμα της Ευρώπης.
Όταν τον Οκτώβριο του 2013 ένα
ναυάγιο στα ανοιχτά της ιταλικής νήσου
Λαμπεντούζα στοίχισε τη ζωή σε 300
μετανάστες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες
συμφώνησαν ομόφωνα στη δήλωση «όχι
άλλοι θάνατοι». Αλλά 18 μήνες και
περίπου 5.000 θανάτους αργότερα,
βλέπουμε αυτές τις τραγωδίες ξανά και
ξανά.
Είναι καιρός να αλλάξει πορεία η
Ευρώπη και να αναλάβει την ευθύνη για
την πρόληψη παρόμοιων τραγωδιών.
Ένα από τα πλέον επείγοντα μέτρα
είναι η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας
που διέπει το άσυλο και τη
μετανάστευση. Οι αυστηρότεροι
συνοριακοί έλεγχοι κάνουν τους
μετανάστες πιο ευάλωτους και τους
δουλεμπόρους πλουσιότερους.
Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να
αναπτύξουν λεωφόρους για διαφανή και
αποτελεσματική νόμιμη μετανάστευση.
Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθεσία για

ανθρωπιστικές βίζες, καθώς και για την
επανένωση των οικογενειών πρέπει να
γίνει πιο χαλαρή. Πολλοί από τους
μετανάστες που ριψοκινδυνεύουν σε
επικίνδυνες θαλάσσιες και χερσαίες
διαδρομές έχουν μέλη των οικογενειών
τους που διαμένουν στην Ευρώπη. Είναι
σκληρό να περιορίζουμε το δικαίωμά
τους στην οικογενειακή επανένωση.
Υπάρχει επίσης ανάγκη για την
αναμόρφωση των κανονισμών του
Δουβλίνου, οι οποίοι επιτρέπουν στην
πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ
να αφήσουν τις προκλήσεις που
δημιουργούνται από την εισροή
αιτούντων άσυλο στις χώρες της πρώτης
γραμμής, όπως η Ελλάδα, η Μάλτα, η
Ιταλία και η Ισπανία.
Η ΕΕ δεν έχει κάνει ακόμα τις
πολυπόθητες προσαρμογές του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που
θα προσφέρουν αποτελεσματική
αλληλεγγύη με τις χώρες αυτές, των
οποίων τα συστήματα ασύλου και
υποδοχής είναι, σε ορισμένες
περιπτώσεις, δυσλειτουργικά.
Δυστυχώς, οι περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται απρόθυμες
να μοιραστούν τις ευθύνες όσον αφορά
την υποδοχή και την προστασία των
προσφύγων, όπως φαίνεται από την
κρίση των προσφύγων της Συρίας,
απέναντι στην οποία μόνο η Γερμανία
και η Σουηδία στην ΕΕ έχουν
προσπαθήσει να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
Αλλά η νομοθεσία από μόνη της δεν
θα αλλάξει τη μοίρα των μεταναστών.
Απαιτούνται καλύτερες μεταναστευτικές
πολιτικές. Πρώτα απ ‘όλα, η Ευρώπη
πρέπει να δημιουργήσει ένα «ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Mare Nostrum»,
εξασφαλίζοντας εκτεταμένες
επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης
στην περιοχή της Μεσογείου.
Μια άλλη πρόταση υπό συζήτηση
από τους ευρωπαίους ηγέτες είναι η

1 Mayıs 2015
πολυσυζητημένη ιδέα της δημιουργίας
προκεχωρημένων φυλακίων ασύλου
στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Εάν ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να σώσει
ζωές, τόσο το καλύτερο. Αλλά πρέπει να
είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής
ασύλου και μετανάστευσης που θα
βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα,
και πρέπει να υπόκειται σε
αποτελεσματικό έλεγχο για την
διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των μεταναστών και των
αιτούντων άσυλο.
Οι αναπτυξιακές πολιτικές στις χώρες
προέλευσης είναι επίσης αναγκαίες για
την εξάλειψη των βασικών αιτίων της
μετανάστευσης: τον πόλεμο, την
φτώχεια και τις περιβαλλοντικές
καταστροφές.
Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο στην
εξίσωση της μετανάστευσης είναι ο
πολιτικός λόγος. Νομοθετικές αλλαγές
δύσκολα θα είναι δυνατές εάν οι
πολιτικοί ηγέτες συνεχίσουν να
υποθάλπουν τους φόβους και τις
ανασφάλειες των ανθρώπων.
Οι πολιτικοί ηγέτες και διαμορφωτές
της κοινής γνώμης πρέπει να
αντιμετωπίσουν μια φοβισμένη κοινή
γνώμη από την σκοπιά σταθερών αξιών,
τονίζοντας τις αξίες και τις αρχές που
έχουν διαμορφώσει μια συγκεκριμένη
ιδέα της Ευρώπης, που χτίστηκε στην
ανεκτικότητα, στην αποδοχή και στην
αλληλεγγύη.
Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν χρειάζεται
να εφεύρουν τον τροχό, αλλά μόνο να
εφαρμόσουν αυτά που το Συμβούλιο της
Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Διεθνής
Οργανισμός για τη Μετανάστευση και
πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις
έχουν συστήσει εδώ και χρόνια - μια
πολιτική ασύλου και μετανάστευσης που
θα βασίζεται περισσότερο στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η αλλαγή
είναι δυνατή, και πρέπει να γίνει τώρα.

ERT yeniden açılıyor
Parlamento, Salı gece yarısından sonra
yaptığı oylamada, 11 Haziran 2013’te
kapatılmasıyla birlikte 2 bin 600 kişinin
işsiz kaldığı eski Devlet Televizyon ve
Radyo Kurumu ERT’nin yeniden
açılmasına karar verdi.
SİRİZA ve ANEL hükümeti, 11
Haziran 2013’te kapatılan 75 yıllık
devlet televizyon ve radyosu ERT’nin
yeniden açılmasını öngören yasa
tasarısını parlamentodan geçirdi.
SİRİZA, 2 yıl önce ERT’in kapatılma
kararına sert tepki göstermiş, ülke
genelinde yapılan gösterilerde
çalışanlarla aynı safta yer almıştı.
SİRİZA’nın seçim vaatleri arasında
ERT’in açılması da yer alıyordu.

“DEMOKRASİNİN ZAFERİ”
Avrupa Birliği’nin (AB) tasarruf
önlemleri çerçevesinde yaklaşık 23 ay
önce Antonis Samaras hükümeti
tarafından kapatılan ERT, SİRİZA
hükümeti tarafından yeniden açıldı.
Gece yarısından sonra yapılan oylama
öncesi bir konuşma yapan Devlet
Bakanı Nikos Papas, “ERT’in yeniden

doğuşu, itibarın güçlü bir cevabıdır.
Demokrasinin zaferidir.” dedi. Papas,
“Propagandaya karşı açık ve özgür,
özellikle de kanunun öngördüğü gibi
özel çıkarlar ve devlet müdahalesinden
bağımsız bir kamu radyo ve
televizyonuna ihtiyacımız vardı.”
vurgusunda bulundu. Hükümetin
hedefinin adalet duygusunun bütün
alanlarda hissedilmesi olduğunu
belirten Devlet Bakanı Nikos Papas,
yeni bir günün başladığı konusunda
iyimser olduğunu kaydetti.

“RÜŞVET VE HİLE ÇOCUKLARI”
SİRİZA Milletvekili Aglaia Kiritsi, tasarı
görüşmeleri sırasında yaptığı
konuşmada, “Görüşmekte olduğumuz
yasa tasarısı ile ERT, geçmişin
günahlarından arınmış bir şekilde
açılıyor. Bu günahlar, eski politik

sistemin rüşvet ve hile çocuklarıydı.”
ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Zoi Konstantopulu da
yaptığı konuşmada, hükümetten yeni
bir yasa tasarısı hazırlayarak ERT’nin
kapalı olduğu süreçte hayatını
kaybeden çalışan ve ailelerine tazminat
ödenmesini istedi. Devlet Bakanı
Papas, bu öneriyi inceleyeceklerini
belirtti.
ERT’nin kapatılmasının ardından
Samaras hükümeti, NERIT adıyla 1 yıl
önce televizyon ve radyo kanallarından
oluşan yeni kamu kuruluşunu hayata
geçirmişti.

2 YILDIR GÖNÜLLÜ
YAYINCILIK YAPIYORLAR
İki yıl önce dört televizyon kanalı ve 28
ulusal ve yerel radyo kanalıyla

kapatılan ERT çalışanlarının bir kısmı
bakanlıklardaki meslekleri haricindeki
birimlere kaydırılmıştı. 2 bin 600
kişiden çoğu ise ekonomik kriz
döneminde işsiz kalmıştı. Ülke
genelinde hükümeti zorda bırakan
kitlesel protesto gösterileri yapılmıştı.
Medya özgürlüğü ve basın
emekçilerine darbe olarak kabul edilen
ERT’nin kapatılmasına dünya
genelinden de yoğun tepki gelmişti.
İşsiz kalan gazeteciler, gönüllü olarak
“ERTopen” direnişi başlatmıştı. Bu
bağlamda çok sayıda radyo ve bir
televizyon kanalı devletten bağımsız
şekilde yayınlarına aralıksız devam etti.
ERT merkezinde aylarca direnişlerini
sürdüren çalışanlar çevik kuvvetin
baskını sonrası binadan çıkartılmıştı.
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AB’ye yasal göçün
arttırılmasına
yeşil ışık
Avrupa Parlamentosu, göçmen kriziyle ilgili
AB ülkelerini daha fazla önlem almaya ve
yasal göç yöntemlerini arttırmaya çağıran
kararı kabul etti.
AVRUPA Parlamentosu (AP),
Akdeniz’deki kaçak göçmen krizi ve iltica
politikalarıyla ilgili üye ülkelerin daha
fazla maddi katkı sağlamasını ve insan
kaçakçılarına karşı mücadeleyi
arttırmasını öngören kararı kabul etti.
Karar, 130’a karşı 449 oyla kabul
edildi. Böylece Avrupa Birliği (AB) devlet
ve hükümet başkanlarının geçen hafta
ele aldığı Akdeniz’de göçmen
facialarını önleyecek tedbirler
onaylanmış ve AB’ye yasal göçün
arttırılmasına yeşil ışık yakılmış oldu.
Oylama öncesi parlamento
oturumunda konuşan AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk ve Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, Akdeniz’deki göçmen gemisi
facialarını önlemek için insan
kaçakçılığı yapan örgütlere karşı
mücadelenin arttırılması çağrısında
bulundu. Tusk, göçmenleri kötü
koşuldaki gemilerle Avrupa’ya gönderen
insan kaçakçılarına karşı mücadelenin
öncelikli olduğunu belirterek,
“Göçmenleri korumanın en iyi yolu

onların gemiye binmelerini
engellemektir.” dedi.
AB’nin Akdeniz’deki göçmen
gemilerine karşı sınır operasyonları
Triton ve Poseidon’un bütçesini üç
katına çıkartma kararı alındığını
hatırlatan Tusk, AB’nin aynı zamanda
göçmenlerin geçiş
noktası Libya’nın
sınır komşuları
Mısır ve Sudan
ile işbirliği
yapması
gerektiğini
ifade etti.
Tusk, aynı
zamanda AB
genelinde
ortak iltica
politikası

geliştirilmesini ve
mültecilere karşı her ülkede aynı
standartların uygulanmasını önerdi.

“Nepal’de 1,7 milyon çocuk
acil yardıma muhtaç”

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Nepal'i vuran 7,8
şiddetindeki depremin ardından yaklaşık 1,7 milyon
çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.
BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, BM
Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Nepal
Temsilcisi Tomoo Hozumi, depremin vurduğu
çocukların temiz su, barınak ve hijyen malzemelerine
ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Nepal'in Bhaktapur kentinde her beş kişiden sadece
birinin temiz içme suyuna erişimi olduğuna dikkati
çeken ve su yoluyla bulaşan hastalıkların çocuklar için
büyük bir risk oluşturacağı uyarısında bulunan
Hozumi, "Yaklaşık 1,7 milyon çocuk acil yardıma
muhtaç" dedi.

Açıklamada, depremden en çok etkilenen
bölgelerdeki sağlık merkezlerinin yüzde 80'inden
fazlasının zarar gördüğü ve tedavilerin dışarıda
yapıldığı, ayrıca 270'den fazla okulun da ciddi hasar
gördüğü ifade edildi.
Nepal polisi, depremde ölü sayısının 5 bini aştığını,
10 binden fazla kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 80 kilometre
kuzeydoğusundaki Lamjung'da cumartesi günü yerel
saatle 11.56'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki
deprem, ülkede 1934 yılında meydana gelen ve 10
binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 8,1
büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen en
şiddetli sarsıntı olmuştu.

Juncker de konuşmasında, AB’nin
Akdeniz’de göçmen faciasına karşı
cevabında “yetersiz” kaldığı yorumunda
bulundu. İtalya’nın göçmen gemisi
gözetim ve göçmen kurtarma
operasyonu Mare Nostrum’un devre dışı
bırakılmasını “büyük bir hata” olarak
değerlendiren Juncker, “Bütün üye
ülkeler AB sınır operasyonlarının
bütçesine katkıda bulunmalı” diye
konuştu.
Triton operasyonunun halihazırda
öngörüldüğü gibi yalnızca Avrupa
kıyılarıyla sınırlı kalmayacağını
vurgulayan Juncker, ihtiyaç halinde
operasyonun Libya sularına doğru
kaydırılabileceğini belirtti.

ABD’de polis şiddeti protesto edildi

ABD’nin Baltimore kentinde, siyahi genç Freddie
Gray’in gözaltındayken hayatını kaybetmesini binlerce kişi
protesto etti, Washington ve New York gibi kentlerde de
gösteriler yapıldı.
Baltimore’da akşama doğru başlayan gösteriye binlerce
kişi katıldı. Tren istasyonununda toplanan ve belediye
binasına yürüyen protestocuların daha çok üniversite
öğrencilerinden oluştuğu görüldü. Göstericiler,
"Siyahilerin hayatı da değerlidir" tişörtleri giydi, Gray için
adalet istedi.
Kentte protestolar, bu kez şiddete dönüşmedi. Ancak, 16
civarındaki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel saatle
22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı tekrar
başlatıldı. Kent sakinlerinin yasağa uyduğu görüldü.
ABD’nin başkenti Washington’da da Gray’in ölümü ve
polis şiddeti protesto edildi. Kent merkezindeki
Chinatown’da toplanan bine yakın kişi, Beyaz Saray’a
kadar yürüdü. Beyaz Saray’ın önünde de bir süre gösteriye
devam eden protestocular, daha sonra olaysız dağıldı.
New York'ta Union Meydanı'nda toplanan yüzlerce
kişinin eylemi, polisin yoğun güvenlik önlem altında
başladı. 60’dan fazla eylemci gözaltına alındı.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
Mehrikos: 25310 30592
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Varufakis kızağa çekildi
Kreditörlerin temsilcileri tarafından beğenilen ve sakin mizaçlı
Oxford üniversitesi mezunu Çakalotos’un müzakerelerde daha yoğun
görev alacağı belirtiliyor.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, 25 Nisan Cuma
günü Letonya’nın başkenti Riga’da yapılan Euro
Bölgesi Maliye Bakanları Zirvesi’nde Maliye
Bakanı Yanis Varufakis’in eleştirilere hedef
olmasının ardından, Avrupa Birliği ve
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri
yürüten ekipte değişikliğe gitti. Bakan Varufakis,
müzakere ekibinin koordinatörlüğünden alındı.
AB ile yütürülen müzakere ekibinin
koordinatörlüğüne, uluslararası ekonomik
ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı
Efklidis Çakalotos getirildi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın bu kararı
almasında geçtiğimiz Cuma düzenlenen
Eurogroup toplantısından bir sonuç çıkmaması
başrol oynadı. Riga’da düzenlenen toplantıda
Yunan delegasyonu somut bir reform programı
sunamamıştı. Borçlarını ödeyecek nakit bulmakta
zorlanan hükümet, sabırları tükenen kreditörlere
yeni mali yardım dilimini serbest bırakmak için
ikna etmeye çalışıyor.
Yanis Varufakis’in müzakere heyetinde kızağa
çekilme haberi, Avrupa Birliği yetkilileri arasında
memnuniyet yaratırken, Atina Borsası da atamaya
yükselişle yanıt verdi.

SAKİN MİZAÇLI
OXFORDLU EKONOMİST
Kreditörlerin temsilcileri tarafından beğenilen ve
sakin mizaçlı Oxford üniversitesi mezunu
Çakalotos’un müzakerelerde daha yoğun görev
alacağı belirtiliyor. Şu ana kadar lafını
esirgemediği için pek çok yetkiliyi küstüren
Maliye Bakanı Varufakis, Cuma günü Euro Bölgesi
maliye bakanları ile kısa süren müzakere
turundan eli boş dönmüştü.
Bir hükümet yetkilisi ise Reuters’a
açıklamasında Varufakis’i savunarak, “Dünkü
toplantıda uluslararası basının hedefi olan Maliye
Bakanı Yanis Varoufakis’e olan destek tekrar dile
getirildi. Maliye bakanı her zaman ortak kararlar
ve hükümetin liderliği çerçevesinde hareket
etmiştir.” dedi.

Yaz tatili öncesi büyük zam

TÜRKİYE’ye yakın Yunan adalarında
uygulanan “Sınırda Schengen Vizesi”
için alınan ücretlere yüzde 100 zam
getirileceği açıklandı. Yeni uygulamayla
vize fiyatı 70 euro olacak.
Yunanistan’ın Türkiye sahillerine
direkt feribot bağlantısı olan Rodos,
İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız
(Chios) ve Midilli adalarında dört yıldır
uygulanan “Sınırda Schengen Vizesi”
için alınan ücretin önünüzdeki
haftadan itibaren yüz 100 zamlanacağı,
konsolosluklara gönderilen yazıyla
duyuruldu.
1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında
kapıda sadece bir giriş için verilen ve 14
günle sınırlı vize uygulamasına Yunan
adalarına gitmek isteyen Türkler’in 3
gün öncesinden pasaportlarını teslim

ettikleri gemi acentesi tüm işlemleri
yürütüyor, yolculuğun yapılacağı adaya
varıldığında gümrükte pasaporta vize
işleniyordu. Bu şekilde o adaya giriş
yapılabiliyordu.
Bu işlem için Yunanistan’a vize için
35 euro, acenteye de 20 ile 25 euro
arasında komisyon ödeniyordu. Ancak
yapılan bu zamla vize için ödenecek
rakam 70 euroya yükseltildi.
Zammın Yunan adalarına gidecek
Türk turist sayısında yüzde 50 oranında
düşmesine neden olacağı öne sürüldü.
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu
Ataşesi ve Vize Şefi Aliki Vrienniu, daha
önce alınması gereken polis vize
ücretinin şimdiye kadar alınmadığının
fark edildiğini, bu nedenle vize
ücretlerine zam yapıldığını söyledi.
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Muhteşem DÜĞÜN’ü
hem Gümülcine’de, hem İskeçe’de izledik
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Tohum ve Çekirdek Tiyatro
Topluluğu’nun (TOÇEK) İskeçe’deki
çalışmaları, eğer hafızam beni
yanıltmıyorsa, dar ve uzun bir
barınakta başlamıştı. Altın yürekli
insan, büyük ve sabırlı abla tavırlarıyla
sayın Şükran RAİF, etrafına topladığı
İskeçe ve Gümülcineli gençlerle kısıtlı
imkanlar ve avuç içi kadar küçük
mekanda bıkmadan usanmadan çalıştı
ve “TİYATRO” denen şeyi Batı Trakya
TÜRK kültürüne katmaya, tanıtmaya ve
sevdirmeye çalıştı.
Biz, yaşımıza başımıza bakmadan
her defasında merak saikası ile bu
çalışmaları bir kenarcıktan hep
seyrettik. Yani oyun daha sahneye
konmadan 8 – 10 defa seyrederdik.
Sayın Şükran RAİF ve çocuklarıyla
bir yumak halinde olmuştuk. Ancak,
TOÇEK (Tiyatro Topluluğu)
Gümülcine’ye yerleşince, biz İskeçeli’ler
olarak o kültür çalışmalarından
mahrum kaldık. Bu duruma da çok
üzülmüştük. Okul müsamerelerinde ve
İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’nin tiyatro
çalışmalarında da hiç eksiksiz, hep bu
çalışmalarda yer aldığımızı da
hatırlatalım ki; ileride bir iki tarihi
anımızı ibret olmak üzere sizlerle
inşallah paylaşırız.
ŞAHANE “DÜĞÜN”E GELİNCE...
Sağ olsun, şimdi usta organizatöryönetmen sayın Şükran RAİF hanım
‘DÜĞÜN’ oyunu galasına bizi de davet
etmişler. Ayrıca aziz kardeşim sayın
Galip GALİP de resmi zevatmışız gibi
bizi ön sıraya oturttu bu açılış
gecesinde.
Sayın Şükran RAİF bir çok hanımı
kıskandıracak elbisesi, dantelli
eldivenleri ve kendisine has hitabeti,
ayrıca güleç yüzlü açılış konuşması ile
‘DÜĞÜN’ün şahane olacağını aslında
söylemişti. Biraz bu işten anlayanlar
rahatlıkla bunu anlamıştı.
Ondan sonra ne mi oldu?
Perde açıldı ve ‘TİYATRO’ olgusunda
inanılması güç bir olay yaşandı.
İzleyiciler, sanki özel tiyatro okulunda
yetiştirilmiş 8 prensesle karşı karşıya
kaldı.
Fotoğraflarda gördüğünüz gibi:
1- Ayşe GALİP, 2- Emine TAHSİN, 3Opr. Dr. Necla ÇAVUŞ, 4- Zeynep
TEVFİKOĞLU, 5- Yeşim HASAN 6Nedime KAMBER, 7- Ufuk MUSTAFA, 8Ferhan HASAN.
Evet bu hanımefendiler bir defa
rollerini gayet güzel ezberlemişler.
Performansları olağanüstüydü. Sanki
ömürleri sahnede geçmiş gibi rahat
hareket etmeleri doğrusu bizi şaşırttı.
Prenses hanımefendiler;
sizi en içten kalbi duygularla
kutlarız.

Gümülcine’de sahnelenen DÜĞÜN’ü izlemek için salonu tıklım tıklım dolduran seyircileri görmektesiniz.

Sizin ‘DÜĞÜN’ adlı tiyatro
oyununuzu iki defa seyrettik. Ancak
seyretmeye doyamadığımızı söyleyelim.
Eğer gelecekte müsait bir yerde sahne
alırsanız şundan emin olunuz: Bir daha
sizi seyretmeye geleceğiz.
Usta yönetmen sayın Şükran RAİF
hanım: ‘Ustalara saygı derler ya. Ha işte
büyük ustaya bizden kucak dolusu
saygı iletiyoruz.’
Demek ki; yürek olunca, istek olunca
ve inanınca bütün dünyadaki tiyatro
ustalarını kıskandıracak kadar Batı
Trakya Türkleri azınlık ailesinden de
sahne prensesleri çıkabiliyormuş.
“DÜĞÜN” İSKEÇE’DE
DE SAHNELENDİ
“DÜĞÜN” adlı tiyarto oyunu 19 Nisan
Pazar akşamı İskeçe belediyesine bağlı
‘Kostas Benis’ kültür merkezinde
sahnelendi.

Açılış konuşmasında usta yönetmen
Sayın Şükran RAİF hanım,
İskeçeliler’in salonu doldurmadığına
hafiften sitem etti. Dikkat ettiyseniz, iki
defa yerimizden kalktık ve salondaki
bütün seyircileri saydık. İskeçeli
hemşehrilerimin bu ihmalciliği niçin
yaptıklarına biz de anlam veremedik ve
hayret ettik. Müsebbibi kimdir
sormuyoruz. Elbette İskeçeli
hemşehrilerim yanlış yapmışlardır.
Bunun için de bütün tiyatro ekibinden
özür diliyoruz.
35 - 40 bin öğrencinin babası Edirne
‘TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’ Rektörü
yalnız “DÜĞÜN”ü seyretmek için
oradaydı. Hem de bir küçük otobüs
dolusu hocaları ve muhterem eşleriyle
birlikte.
Bunun yanında boş kalan yerler için
‘GÜNDÜZLÜ İSKEÇE MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve

LİSESİ’ çocuklarının selam ve
saygılarını alkışları ile sizlere sununca,
salonda bir tek boş yer kalmamış sayılır.
Bunu böyle bilmenizi ve bu şekilde
kabul etmenizi istirham ediyoruz;
değerli yönetmenizim ve birbirinden
değerli sahne prensesleri.
Sakın üzülmeyin. Sahneye çıkıp
hepinize sarılan, koklayan ve kutlayan
o muhterem insanların kalbi hep
sizinleydi.
Şunu da unutmayınız. Gerek
Gümülcine’de, gerekse İskeçe’de ayakta
sizi çılgınca alkışlayan beyaz saçlı kişi,
siz salonlarda tek başınıza da kalsanız,
o daima sizin yanınızda dimdik ayakta
duracak ve alkışlamaya devam
edecektir.
İnançlı alkışların sesi daima ‘HOŞ
SEDA’dır. Bunu asla unutmayınız.
‘DÜĞÜN’ün usta yönetmeni ve
sevgili sahne ‘PRENSESLERİ’...

muhteşem ‘DÜĞÜN’ü ayakta çılgınca alkışladığımızı görmektesiniz.
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Kalfalar plajındaki
kampı Bulgar firması aldı

Çocuğun eğitiminde
aile içi saygının önemi
ile, kişinin
yaşamında çok
önemli yeri olan bir
kurumdur. Bireyin bakım,
beslenme, sevgi, psikososyal
gelişim, eğitim ve kültürel
değerler kazandığı ilk yerdir.
Bunun için de insan
yaşamındaki rolü çok
önemlidir.
Aile içi ilişkiler, kişinin
özgüveninin gelişmesini,
diğer insanlara karşı sevgi ve
saygıyla yaklaşmasını,
topluma uyum sağlamasını
etkiler. Aile içi iletişim son
derece önemlidir. Yanlış
iletişim ailede sorunlara yol
açar. Bu sorunlar da, çoğu
zaman kişinin ruh sağlığını
bozar. Bu sorunlardan en çok
etkilenenler de çocuklar
olmaktadır. Bunun için de
çocuğun sağlıklı bir aile
ortamında büyümesi gerekir.
Dolayısıyla da anne babanın
aile içindeki gerek
birbirlerine gerekse diğer
bireylere ve çocuklara karşı
davranış şekilleri büyük
önem taşımaktadır.
Anne baba
davranışlarında çok dikkatli
olmak zorundadırlar. Her
şeyden önce birbirlerini
aşağılamadan
konuşabilmelidirler. Onlar
karşılıklı sevgi saygı
gösterdikleri sürece çocuk
da özgüveni gelişmiş, mutlu
bir birey olarak yetişecektir.
Kavga ve gürültü ortamında
büyüyen çocuk, ya pısırık,
pasif, kendine ve başkalarına
güven duymayan, ya da
saldırgan herkesi kıran bir
kişilik geliştirecektir. Anne
babanın karşılıklı olumsuz
eleştirileri, hakaretleri, kırıcı
sözleri, birbirlerinin
dinlememeleri, küçük
hatalarını bile abartarak, her
an bir kavga ortamı
yaratmaları çocukları
derinden etkiler.
Sevgi ve saygının eksik
olduğu böyle ailelerde
yaşayan çocuklar, genellikle
okulda ilgisiz, başarısız,
yalnız, mutsuz,
arkadaşlarıyla geçinemeyen
ve iyi ilişkiler kuramayan
çocuklardır. Sık sık davranış
bozuklukları gösterirler.
Sınıfta öğretmene
dikkatlerini veremezler.
Çünkü evdeki olumsuz ortam
akıllarından çıkmaz.

A

Dolayısıyla da evdeki
olumsuzluklar sonucu, çocuk
içine kapanır, arkadaşlarıyla
oynamak istemez, yalnız
kalmayı tercih eder. Bazen
de bunun tersi olur, çocuk
gerek sınıftaki araç
gereçlere, gerekse
arkadaşlarına karşı saldırgan
davranarak, içindeki nefreti
boşaltmaya çalışır.
Birbirini seven, güven ve
saygı duyan, birbirini
dinleyebilen, gereksiz
suçlamalarda bulunmayan,
aralarında sevgi ve hoşgörü
bulunan ailelerde yetişen
çocuklar ise, her zaman
başarılı, sosyal, özgüveni
gelişmiş mutlu çocuklar ve
yarının mutlu
yetişkinleridirler.
Başarılı ve mutlu çocuklar
yetiştirmek istiyorsak her
şeyden önce aile içindeki
davranışlarımıza dikkat
ederek, birbirimize iyi
davranıp empati ile
yaklaşarak, alacağımız
ailemizle ilgili kararlara da
çocuklarımızı da dahil edip,
küçük aile toplantıları
yaparak kararlar
alabilmemiz, çocuğumuzun
psikososyal gelişimi için son
derece önemlidir.
Çocuğumuz için “o küçüktür,
anlamaz” diyerek, onun
yanında yapılan hatalar,
onun o küçücük dünyasını
derinden sarsabilir. Bunun
için de kendimizden önce
çocuklarımızı düşünmeliyiz.
Ona fazlasıyla oyuncaklar
almak, ya da bol cep harçlığı
vermek sevgimizin yerini
dolduramaz. Ailenin çocuğa
en güzel hediyesi aile
içindeki sevgiyi, saygıyı,
güveni sürdürerek, sık sık
“seni çok seviyoruz” diyerek
onun mutlu bir aile
ortamında yetişmesini
sağlayabilmektedir.
Anne babalar olarak
çocuğa iyi örnek olalım ve
güncel yaşantımızda da
“lütfen”, “rica etsem”,
“teşekkür ederim”,
“yapabilir misin”, “özür
dilerim” gibi anahtar sözcük
ve cümleleri kullanmayı
ihmal etmeden, karşımızdaki
kişileri de anlamaya
çalışarak, empati kurarak
yaklaşmaya çalışalım.
Lütfen!

İSKEÇE’deki Kalfalar (Mirodato) plajındaki
kamp yeri (camping) ihalesini Bulgar firması
kazandı.
Bulustra (Avdira) belediyesine bağlı olan ve
İskeçe’nin yaz aylarında en hareketli sahiline sahip
Kalfalar’daki kamp yeri ihale ile bir Bulgaristan
firmasına kiralandı. 24 Nisan Cuma günü
belediyenin merkezi Yenice’de yapılan ihaleye
toplam dört firmanın katıldığı bildirildi. İhalede en
yüksek teklifi Bulgar firmasının verdiği ifade
edildi. “Ektoras” isimli firma yıllık 37 bin euro ile

en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı. İhalenin
20 bin euroyla başladığı belirtildi. İhalenin
Bulustra (Avdira) Belediyesi Ekonomi Komisyonu
tarafından onaylanması bekleniyor. İhaleyi
kazanan firmanın İskeçeli Kostas Lipaticis adlı bir
işadamına ait olduğu ve firmanın merkezinin
Sofya'da olduğu belirtildi.
Bu arada, Kalfalar plajındaki kamp yeri ihalesini
kazanan firmanın, ihale şartlarına göre 200 bin
euroluk yatırım yapması öngörülüyor.

MUHASEBE BÜROSU
Gülfidan Burbun
- Her türlü
muhasebe
işlemleri
- Tüm vergi
beyannameleri
- Gelir – Gider
defterleri
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi: 08:30 – 1400
Salı: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30
Çarşamba: 08:30 – 14:00
Perşembe: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30
Cuma: 08:30 – 14:00
Cumartesi: 08:00 – 13:00

ADRES: Thermopilon 29 (zemin kat) – İskeçe
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İskeçe Şubesi karşısı
Tel: 25410737 – 6944727476
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Skoda Xanthi
takımından tarihi başarı

İSKEÇE futbolda tarihi bir
başarıya imza attı. İskeçe’nin
Skoda Xanthi takımı Yunanistan
Kupa Finaline kaldı. Yarı final
rövanş maçında kendi evinde

Selanik’in İraklis takımıyla
karşılaşan Skoda Xanhti,
maçtan başarıyla ayrıldı.
Karşılaşmanın golsüz berabere
bitmesi sonucunda İskeçe

takımı finale yükseldi. Yarı final
ilk maçında Skoda Xanthi,
rakibi İraklis’i Selanik’teki
karşılaşmada 1 – 0 yenmişti.
İskeçe futbol takımı ilk kez

Dünyada eşi
görülmemiş olay

kupa final maçı oynayacak.
Yunanistan Kupa Finali bu yılın
şampiyonu Olimpialos ile Skoda
Xanthi takımları arasında
Atina’da yapılacak.

Beşiktaş rekora koşuyor
LİGDE averajla Galatasaray’ın önünde
lider durumda bulunan Beşiktaş, son
yılların en “hırçın” sezonlarından birini
geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig’in 28 haftasında 10
kez kırmızı kartla cezalandırılan siyahbeyazlılar, kalan 6 haftada bir kırmızı kart
daha görmesi halinde bu alanda lig
tarihindeki kulüp rekorunu kıracak.
Siyah-beyazlılar, 2004-2005 ve 2011-2012
sezonlarının ardından ligde en çok kırmızı
kart gördüğü dönemi yaşarken, kalan 6
haftada bir kırmızı kart daha görmesi
halinde bu alanda bir rekora imza atacak.
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk
Grubu’nun da oynandığı 20112012 sezonunda 34 haftalık periyodu 9
kırmızı kartla geçen Beşiktaş,
şampiyonluk grubunda da bir kırmızı kart
görerek o sezonu 10 kırmızı kartla
tamamlamıştı.
Siyah-beyazlılar, 2004-2005 sezonunda
ise bu sezonda olduğu gibi 28 haftada 10
kırmızı kart görürken, son 6 haftada kırmızı
kartla cezalandırılmamıştı.
Son olarak 1993-1994 sezonunu kırmızı
kart görmeden tamamlayan Beşiktaş, 5
kırmızı kart gördüğü ve hükmen yenik
sayıldığı Samsunspor maçının oynandığı
2003-2004 sezonunu ise 9 kırmızı kartla
noktalamıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE
2 KIRMIZI KART
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda
İngiliz temsilcisi Arsenal’e elendikten sonra
yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden
Beşiktaş, bu organizasyonda yaptığı 10
maçta 2 kez kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılar, C Grubu’nda
Yunanistan temsilcisi Asteras
ile deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere
kaldığı maçta Atiba Hutchinson’ın
kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi
tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Club
Brugge takımına elenerek kupaya veda
eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda
Belçika temsilcisine 3-1 yenildiği
karşılaşmada da Olcay Şahan’ın kırmızı kart
görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI
Beşiktaş, kırmızı kart sayısı bakımından
şampiyonluk yarışındaki rakiplerine büyük
fark attı. Siyah-beyazlıların puan cetvelinde

Cezayir Birinci Futbol
Ligi’nde yer alan 16
takım, bitime 4 hafta kala
hem şampiyonluk hem de
kümede kalma mücadelesi
veriyor.
Cezayir’de sezonun
tamamlanmasına 4 hafta kala
lider ES Setif ile son sıradaki
NA Hüseyin Dey’in arasında
sadece 11 puan fark
bulunuyor.
Ligdeki 16 kulübünün de
matematiksel olarak
şampiyonluk ipini göğüsleme
ve küme düşme ihtimalinin
bulunması dikkati çekiyor.
‘Dünya futbolunun en
heyecanlı ligi’nin lideri, geride
kalan 26 haftada 41 puan
topladı. Sıralamada 2, 3 ve 4.
ekiplerin 39’ar puanı var.
Ligin son 3 basamağındaki
takımler ise 32, 31 ve 30 puan
şeklinde sıralanıyor.

“BÖYLE BİR OLAYA TANIK
OLMADIM”

averajla önünde bulunduğu Galatasaray,
ligde bu sezon kırmızı kart görmeyen tek
takım olurken, Fenerbahçe ise sezonun
geride kalan bölümünde 4 kez kırmızı kartla
cezalandırıldı.
Ligde Beşiktaş’ın ardından en çok kırmızı
kart gören takım Bursaspor (8) olurken,
üçüncü sırada ise Gençlerbirliği (7) yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden
takımların 28 hafta sonunda gördükleri
kırmızı kart sayıları şöyle: Beşiktaş (10),
Galatasaray (0), Fenerbahçe (4), Bursaspor
(8), İstanbul Başakşehir (2), Trabzonspor
(1), Mersin İdmanyurdu (4), Torku
Konyaspor (2), Gençlerbirliği (7),
Gaziantepspor (2), Akhisar Belediyespor (3),
Kasımpaşa (6), Medicana Sivasspor (4),
Eskişehirspor (3), Çaykur Rizespor (5),
Kardemir Karabükspor (4), Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor (3), Balıkesirspor
(1).

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN
FUTBOLCU PEDRO FRANCO
Beşiktaş’ta bu sezon en çok kırmızı kart
gören futbolcu Pedro Franco oldu. Ligin
geride kalan bölümünde 21 kez siyahbeyazlı formayı terleten Kolombiyalı
futbolcu, 3 kez kırmızı kartla oyundan ihraç
edildi.
Pedro Franco, 9. haftadaki İstanbul
Başakşehir, 17. haftada
oynanan Gençlerbirliği ve 22. hafta

mücadelesindeki Balıkesirspor maçlarında
kırmızı kart görerek takımını sahada eksik
bırakmıştı.
Siyah-beyazlılarda Olcay Şahan, Gökhan
Töre, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak, Atiba
Hutchinson, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal
ise sezonun geri kalan bölümünde birer kez
kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ
9 MAÇTA 5 GALİBİYET
Beşiktaş, futbolcularının kırmızı kart
gördüğü 9 maçın 5’ini kazanma başarısı
gösterdi. Sezonun ilk yarısında 9 kişi
tamamladığı İstanbul Başakşehir
maçından 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar,
deplasmanlarda birer kişi eksik
mücadele ettiği Kardemir Karabükspor ve
Torku Konyaspor maçlarını yine aynı
skorla kazandı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği’yle yine
deplasmanda oynadığı ve bir kırmızı kart
gördüğü maçtan 2-0 galip ayrılırken, 27
Nisan Pazartesi günü bu kez rakibinin de 10
kişi kaldığı maçta Kardemir Karabükspor’u
2-1 mağlup etti.
Kırmızı kart görerek eksik kaldığı
maçlarda Kayseri Erciyesspor’a 32, Fenerbahçe ve Galatasaray’a da 2-0’lık
skorlarla yenilen siyah-beyazlılar, 10 kişi
tamamladığı bir diğer karşılaşmada ise
Balıkesirspor’la 2-2 berabere kaldı.

Cezayir Milli Takımı’nın eski
teknik direktörü
Abderrahmane Mehdaoui,
konuyla ilgili BBC’ye yaptığı
açıklamada, “34 yıllık futbol
kariyerimde, böyle bir olaya
tanık olmadım. Kulüp
sahipleri, teknik direktör ve
oyuncuları sürekli
değiştirerek istikrarsızlığa
sebep oluyor. Futbol
akademilerine ve gençlik
merkezlerine destek
verilmiyor. Bunun yerine
hemen sonuç almak için yıldız
avcılığı yapılıyor” ifadelerini
kullandı.

Hakan Balta
Messi ile aynı
takımda
Gaziantep maçında 85’te
attığı kafa
golüyleGalatasaray’a altın
değerinde 3 puan kazandıran
Hakan Balta, Avrupa
karmasına girdi.
İtalya’nın ünlü spor
gazetesi La Gazetta dello
Sport, haftanın 11’inde
tecrübeli savunmacıya da yer
verdi. Hakan’a 10 üzerinden
7.5 notu verildi.
İŞTE AVRUPA KARMASI
Fabricio (Deportivo) Bell
(Mainz), Hakan Balta
(G.Saray), Kolarov (M.City)
Carrasco (Monaco),
Stoppelkamp (Paderborn),
Sigudsson (Swansea),
Wijnaldum (PSV), Lavezzi
(PSG), Lionel Messi
(Barcelona), Lasogga
(Hamburg).
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Atina’da Atatürk’ün
mektubu okundu
Atina’daki Müttefikler Şehitliği’nde Anzak Günü anma töreni düzenlendi. Avustralya’nın
Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Savunma Bakanı Panos Kammenos ve
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras katıldı.
ATİNA’daki Müttefikler Şehitliği’nde
Anzak Günü anma töreni düzenlendi.
Avustralya’nın Atina Büyükelçiği
tarafından düzenlenen törene Savunma
Bakanı Panos Kammenos ve Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Kerim Uras katıldı.
Atina’da Gelibolu Yarımadası’na 100
yıl önce çıkarma yapan Anzaklar’dan
hayatını kaybedenler anısına bir tören
düzenlendi. Yabancı ülke
büyükelçilerinin katıldığı tören öncesi,
davetliler açılan anı defterine
düşüncelerini yazdı. Saygı duruşunun da
yapıldığı törende, Avustralya, Yeni
Zelanda, Savunma ve Dışişleri Bakanlığı
temsilcisi ile Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras anıta birer
çelenk bıraktı.

URAS, ATÜTÜRK’ÜN ANZAKLARA
MEKTUBUNU OKUDU
Türkiye’nin Atina Büyükelçi Kerim Uras,
Atina’da düzenlenen Anzak Günü
törenlerinde ilk defa Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1934 yılında Çanakkale’de
hayatını kaybeden Anzak askerleri ve
annelerine hitaben yazdığı mektubu
okudu: “Uzak memleketin toprakları

üstünde kanlarını döken kahramanlar;
burada dost bir vatanın toprağındasınız.
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler
Mehmetçiklerle yan yana, koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan

evlatlarını harbe gönderen analar; göz
yaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız
bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve
huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Bu toprakta canlarını verdikten sonra

artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
Atina’daki Müttefikler Şehitliği’nde 2.
Dünya Savaşı sırasında hayatını
kaybeden 6 ülkeden toplam 5 bin 23
askere ait mezar bulunuyor.

Edirne’nin ünlü tava ciğeri artık GÜMÜLCİNE’de
Yemeğin Kralı!...
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Krallar AM’da
SOFR

Lezzetin
adresi SOFRAM

Ünlü tava ciğeri...
Çorba çeşitleri...
Ev yemekleri...

Adres:
Kilkis sokağı
Gümülcine / Komotini
(King Food karşısı)

