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İngiltere 
AB’den ayrılmayı

oylayacak

Wi-Fi mi, 
Ethernet 

mi? 3’te

Vuçis: “Para yok, 
IMF’ye geri ödeme
yapmayacağız” 23’te

bilimdünya

“Yunanistan’ın
azınlık
politikası
değişmeli”
Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN)
Başkanı Hans Heinrich Hansen, Batı
Trakya’da yapılan FUEN kongresini
GÜNDEM’e değerlendirdi. »9

DEB Partisi’nin, 25 Mayıs 2014  AP
seçimlerinin birinci yıldönümü
nedeniyle yayınladığı yazılı
açıklamada, DEB Partisi’nin barışçıl
yaklaşım ve söylemleriyle, çoğunluk
tarafından doğru algılanacağının ümit
edildiği ifade edildi. »9

AP seçimleri
yıldönümünde
DEB’ten
açıklama

Büyük çoğunluğu göç eden
Sarancınalılar, köy mevlidi nedeniyle
biraraya geldi.  Balkan kolunda yer
alan Sarancına’da, 24 Mayıs Pazar
günü Hz. Muhammed’in kutlu doğumu
nedeniyle mevlit okutuldu. »17

Sarancına
mevlidine
yoğun ilgi

Son imparator 
Batı Trakyalı 
Hamza oldu

AVUKAT Necmettin
Hüseyin, 24 Mayıs Pazar günü
yapılan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği genel
kurulunda, delegelerin
çoğunluğunun oyunu alarak
genel başkan seçildi. 

GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Genel Başkan,
Türkiye  ile Yunanistan’ın
ilişkilerini geliştirirken
azınlığın gözardı edilmemesi
gerektiğini vurguladı.
Hüseyin, “Siyasilerin kendi
iradelerini ortaya koymaları
halinde her sorunun
çözülebileceğine inanıyorum.
Dolayısıyla diyaloğa olan
inanç ve saygı ile siyasi irade
şart diye düşünüyorum.
Bugüne kadar çözülmemiş
sorunların olması, bundan
sonra da çözülmeyeceği
anlamına gelmiyor. Ben
kötümser değil, iyimser
bakmak istiyorum.” diye
konuştu. » 6, 7

TOÇEK Tiyatro Topluluğu
Çocuk Grubu, 22 Mayıs
Cuma günü Gümülcine’deki
Rex sinema salonunda,
çocuklara yönelik skeçlerin
yer aldığı bir oyun sergiledi.
“Orman ne güzel”, “Gerçek
zenginlik sağlıktır” ve
“Keloğlan” skeçleri
çocuklara keyifli anlar
yaşattı.»15

TOÇEK Çocuk
Grubu’ndan
tiyatro
ziyafeti

2012 yılında Londra’da yapılan Paralimpik
Oyunları’na katılarak bir ilke imza atan yürüme engelli
Semiha Rızaoğlu, önümüzdeki günlerde İskoçya’nın
Glasgow kentinde yapılacak Dünya Engelliler Yüzme
Şampiyonası’na hazırlanıyor. 

Semiha, “Atina’daki elemelerde yaptığım dereceler
sayesinde Glasgow’a gitme hakkını kazandım. Bunun
için tabii ki mutluyum. Fakat bu yarışmalara
katılabilmem için kendi cebimden 3 bin euro vermem
gerekiyor. Keşke birileri benim bu mücadeleme sponsor
olarak destek verebilse.” ifadelerini kullandı. »15

Yeni Genel Başkan
Necmettin Hüseyin

Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri’nin çatı kuruluşu olan Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’nin (BTTDD) yeni genel başkanı avukat
Necmettin Hüseyin oldu. 

Semiha
“mücadeleye
devam” diyor

»12, 13
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TOÇEK Çocuk Grubu’ndan tiyatro ziyafeti

TOÇEK Tiyatro Topluluğu
Çocuk Grubu, 22 Mayıs Cuma
günü Gümülcine’deki
Rex sinema
salonunda,
çocuklara
yönelik
skeçlerin yer
aldığı bir oyun
sergiledi.
“Orman ne
güzel”, “Gerçek
zenginlik
sağlıktır” ve
“Keloğlan”
skeçleri çocuklara
keyifli anlar
yaşattı.

Yıllardan bu
yana azınlık
tiyatrosuna önemli
katkı sağlayan ve
aktif olarak çalışmalarına devam
eden TOÇEK Çocuk Grubu
Yönetmeni Şükran Raif
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
tiyatro aracılığıyla çocukların
özgüvenlerini arttırmayı
hedeflediklerini söyledi. Raif,
özellikle çocukların Türkçe’yle
olan bağlarını kuvvetlendirmek
istediklerini söyledi.

Şükran Raif, “Azınlık olmanın
bize verdiği bir eziklik duygusu
var. Dolayısıyla buradaki
amacımız, en azından
çocuklarımızı bu durumdan
kurtarmak ve kendini daha iyi
ifade edebilen ve kendine
güvenebilen genç nesiller
yetiştirebilmektir.” ifadelerini
kullandı.

2014 yılında TOÇEK Çocuk
Grubu’nu kurduklarını belirten
Raif, ilk olarak drama dersleri
verdiklerini, daha sonra da
piyesler üzerinde çalışarak
oyuna hazırlandıklarını anlattı.

Çocuklara yönelik tiyatro
eğitimleri sırasında hiç
zorlanmadıklarını ve çocukların
yüksek bir performans
sergilediklerini kaydeden Raif,
tüm çocukların çok başarılı
olduğunun altını çizdi. Bu
durumdan ailelerin de çok
mutlu olduğunu vurgulayan

Şükran Raif, çocukların daha
şimdiden gelecek yıla
tiyatro eğitimi için kayıt
yaptırdıklarını dile
getirdi.

ÇOCUKLAR NE
DİYOR?
“Orman ne güzel”
oyuncu kadrosunda
yer alan ilkokul
öğrencisi Beren
Karaboz, tiyatro
çalışmalarında yer
almaktan büyük
mutluluk
duyduğunu ifade
etti. Yaklaşık bir
yıldan beri
çalışmalara

katıldığını dile getiren
Karaboz, sözkonusu oyunda
‘Köylü Kadın’ rolünü oynadığını
ve bu oyundan büyük bir keyif
aldığını söyledi. 

Beren Karaboz sözlerine şöyle
devam etti: “Büyük Sirkeli
köyündeki Azınlık İlkokulu 3.
sınıf öğrencisiyim. Hafta sonları
Gümülcine’de anneanneme
geldiğimde, buradaki tiyatro
çalışmalarına katılmaya gayret
gösteriyorum. Ailem bana çok
destek oluyor. Bundan sonraki
tiyatro çalışmalarım aynı şekilde
devam edecek.”

“Keloğlan”ın
kadrosundan Görkem
Ömer de iki yıldan beri
TOÇEK Tiyatrosu’nda
yer aldığını
belirterek, böyle bir
çalışmanın içinde
bulunmaktan
büyük memnuniyet
duyduğunu dile
getirdi. Elde ettiği
tecrübelerin
kendisine ileriki
yaşantısında
önemli katkılar
sağlayacağına
inandığını
söyleyen Ömer,
tiyatroyu çok sevdiğini, ailesinin
de kendisine bu konuda çok
destek olduğunu vurguladı.

Aynı oyunda
“Birinci
Adam”
karakterini
oynayan Hilmi
Eren Sait de bir
yıldan bu yana
tiyatro
çalışmalarına
katıldığını anlattı.
Tiyatroyu çok
sevdiğini söyleyen
Sait, okul dışında
da tiyatroda bir çok
arkadaş çevresi
edindiğini belirtti.
Tiyatronun anadili
Türkçe’nin
gelişmesine önemli

katkısı olduğunu vurgulayan

Sait, önümüzdeki dönemde de
tiyatro çalışmalarına devam
edeceğini ifade etti.

“Orman ne güzel” oyuncu
kadrosu; İlke Ali, Elif Mustafa,
Nisa Kara Hüseyin, Cihan
Hasan, Kerim Halil, Rüya Geveli,
Bengisu Sönmez, Beren
Karaboz, Damla Ahmet, Deniz
Habip, Zeliha Hasan, Demir
Müftüoğlu’ndan oluşuyor.

“Gerçek zenginlik sağlıktır”
oyununda ise Bade Katrancı,

Aybüke Kasabalı, Yunus
Mehmet, Zeynep Naz Mehmet ve
Batu Katrancı rol alıyor.

“Keloğlan” oyununda ise
Eralp Ahmet, Besim Ali Apti
Mehmet, Melih Mümin, Faik
Can, Eren Sait, Görkem Ömer,
Emir Mehmet, Enez Hüseyin,
Ömer Apti Mehmet, Ozan Hasan,
İrem Hacıosman, Emine Ali
Toraman, Ceren Yusuf, Defne
Mümin, Defne Beren İsmail,
Zeliha Ali.

Yönetmen Şükran Raif: “Amacımız,
kendini ifade edebilen ve kendine
güvenen nesiller yetiştirmek.”

ATM’den çekilen paraya kesinti hazırlığı
Maliye Bakanı Yanis
Varoufakis, hükümetin
kredi kartı kullanımını
teşvik etmek ve vergi
kaçırılmasının önüne
geçmek için
ATM'lerden çekilen
paralardan kesinti
yapılmasını
değerlendirdiğini
söyledi.
Varoufakis gazetecilere
yaptığı açıklamada,
"Mesela, ATM'den
çekilen paralardan bir
ücret alınabilir. Kart
kullanımını artırmak
için böyle bir teşvik
değerlendiriliyor...
Henüz bir karar alınmış
değil" dedi. 
Varoufakis banka
mevduatlarından
kesinti yapılmasının
kesinlikle söz konusu
olmadığını belirtti.
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İÇİŞLERİ Bakanı Nikos Vuçis,
katıldığı bir televizyon
programında, 5 Haziran ile 19
Haziran arasında IMF’ye 1,6
milyar euroluk geri ödeme
yapılması gerektiğini, ancak bu
paraların devletin kasalarında
bulunmadığını söyledi.

Vuçis, “Geri verilmesi
gereken bu paralar yok ve
verilmeyecek” dedi.

Avrupalı ortaklarla olan
müzakerelerin mayıs sonuna
kadar olumlu bir sonuca
ulaşmasını umut ettiğini

belirten Vuçis, hükümetin bu
konuda kırmızı çizgileri
bulunduğunu ve kreditörlerin
baskıları karşısında geri adım
atmamakta kararlı olduğunu
kaydetti.

Vuçis, hükümet ile kreditörler
arasında birçok konuda
anlaşmazlık bulunduğunu
belirterek, görüşmelerin
temmuza kadar
uzatılabileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı
Nikos Hundis ise hükümetin,
Avrupalı ortaklarıyla ipleri

Vuçis: “Para yok,
IMF’ye geri ödeme
yapmayacağız”

SA Hİ Bİ: HüL YA EMIN
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koparmayı arzu etmediği, ancak
bu konuda herhangi bir şantaj
kabul etmeyeceği açıklamasında
bulundu.

Hükümetin kreditörlerle
sürdürdüğü müzakerelerde
kendi programı ile uyumlu bir
anlaşma sağlamaya çalıştığını
ifade eden Hundis, “Bazı olumlu
adımlar atıldı, ancak bu nakit
sıkıntısı gerekçesiyle masaya
gelecek herhangi bir anlaşmayı
kabul edeceğimiz anlamına
gelmiyor.” dedi.

SİRİZA Meclis Grup Başkanı
Thanasis Petrakos da hükümetin
borç ödeme yerine vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamayı tercih
ettiğini belirterek, bu konuda
kreditörlerle bir savaşa hazır
olduğunu söyledi.

Petrakos yaptığı açıklamada,
hükümetin memorandumların
devamı olan bir anlaşmayı
onaylamayacağını ifade ederek,
“İpleri koparmak, memur ve
emekli maaşlarını, okulların ve
hastanelerin ihtiyaçlarını
ödemeyi tercih ediyorum
demektir. Eğer barış istiyorsan
savaşa hazır olman lazım” diye
konuştu.

Borçların yeniden düzenlemesiyle ilgili Avrupalı ortaklarla
uzun süredir devam eden görüşmelerin sonucuyla ilgili
belirsizlik sürerken, İçişleri Bakanı Nikos Vuçis,
Yunanistan’ın parası kalmadığını ve bu nedenle IMF’ye olan
borcun Haziran taksitlerinin ödenmeyeceğini açıkladı.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Çocuklar herşeyimiz...

K
zımın ilk yaşlarıydı.
23 Nisan Çocuk
Bayramı nedeniyle,

İstanbul’da Bağdat
Caddesi’nde gerçekleşen
kutlamalardan artık keyif
alacak kıvama gelmişti. 

Cadde’ye geldiğimizde
coşkulu bir kalabalık karşıladı
bizi. Sadece Türkiye’den değil,
dış ülkelerden de çocukların
katıldığı kutlamada, yer
yerinden oynuyordu. 

Eşim arabaya park yeri
ararken, ben de kızım Irmak’la
birlikte bayram alanında yer
bulmak için kalabalığın içine
karıştım.

Boğazımda oluşmaya
başlayan düğüme ilkin aldırış
etmemeye çalıştım. Yok
saydım. Ama bu düğüm
gittikçe boğazımı sıkıyor,
içimde yükselen duygular göz
yaşlarımla dışarıya çıkmaya
çalışıyordu. Yok saymaya
çalıştığım duygularımın
bastırmak için büyük bir
gayret içerisindeydim. Derken,
içimde verdiğim mücadeleyi
mikrofondan yükselen
“Tefeyyüz İlkokokul”
(Üsküp’teki Türk ilkokulu)
anonsu kırdı. 

Artık kontrolümde olan
hiçbir şey yoktu. Ok yaydan
fırlamıştı. İçimdeki ses avazı
çıktığı kadar bağırıyordu.  Bu
çocukluğumun sesiydi. Canı
acıyan, haksızlığa uğrayan bir
çocuğun çığlıkları
yükseliyordu içimden: “Benim
hiç 23 Nisan’ım olmadı”. 

Etrafımdaki kalabalığa
aldırış etmeden ağlıyordum
artık. Ağzımdan çıkamayan
çığlıklar, gözyaşlarımla dış
dünyaya açılıyordu.

Eşim bizi bulduğunda
şaşkına döndü. Ne konuşacak
halim vardı, ne de içimdeki
çocuğun söylediklerini ona
anlatacak gücüm. Anladı.
Fazla soru sormadı. Duygu
patlamamalarıma artık

alışmıştı. 
Ağlamamın sebebi neydi?

Bir çocuk bayramımın hiç
olmaması mı? Hayır, bir azınlık
çocuğu olarak
yoksunluklarım, yaşadığım
ayrımlar, farklılıklarım için
ödediğim bedeller için
ağlıyordum. 

Bu duyguların analizini
yaparken içimdeki çocuk
değil, yetişkin kadın
konuşuyordu artık. İçim bir
kez daha acıdı. 

Aslında bu hiç de yabancısı
olmadığım, varlığına
şaşırmadığım, dönem dönem
içimde hortlayan bir acı.

Azınlık olmanın yarattığı
travmatik koşulları,
yaşadıklarımı, daha doğrusu
bana yaşatılanları
düşündükçe, bunların
analizini yaptıkça hissettiğim
hep aynı acı.

Geçen yıllar içerisinde,
azınlık, eksiklikleriyle de olsa,
artık kendi kendine yetmeye
başladı. İçinde bulunduğu
ülkenin sağlamadığı
koşullara, ihtiyaçlara kendi
imkanlarıyla cevap vermeye
çalışıyor. 

Çocukları tiyatroyla
tanıştıran TOÇEK ekibine,
yıllardır Çocuk Şenlikleri
düzenleyen BTTÖB
yöneticileri, çocuk merkezli
projeler üreten yerel yönetim
ve kuruluşlarımıza gönülden
teşekkür ediyorum.

İçimizdeki çocuğun
yaşadığı ezikliği, eksikliği,
acıyı kendi çocuklarımızın
yaşamaması için yaptığınız
her çaba, inanın büyük yer
tutuyor. 

Çocuklara ufuklar açan,
kültürünü, kendini
öğrenmesine katkı sağlayan
ve herşeyden önce onların
mutlu olmasına neden olan bu
çabalar onların küçücük
yüreklerinde büyük izler
bırakacaktır. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Kriz yoksulu vurdu
BEŞ yıldır süren ekonomik

kriz sosyo - ekonomik
dengelerde köklü
değişikliklere neden olurken,
en zenginler ve en yoksullar
arasındaki gelir uçurumu
daha da arttı.

Avrupa Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı’nın
(OECD) 34 Avrupa ülkesinde
gerçekleştirdiği araştırma
sonuçlarına göre, 2014
yılında en büyük eşitsizlik
Yunanistan’da yaşandı ve
yoksullar daha yoksul,
zenginler ise daha zengin
oldu.

Basında yer alan OECD
raporunda, Yunanistan’da
2007’de yüzde 11 olan yoksulluk oranının 2014’te yüzde 32’ye
yükseldiği, ülkenin gayrisafi milli hasılasının önemli bölümünü
kontrolü altında tutan yüzde 2’lik oranın ise yüzde 10’a çıktığı
bildirildi. 

Raporda yer alan bilgilere göre, Avrupa’da 2007-2011 yılları
arasında birçok ülkedeki ailelerin yıllık geliri ortalama olarak aynı
düzeyde kalırken, Yunan aileler ise, maaşlardaki kesintiler ve ağır
vergiler nedeniyle her yıl gelirlerinin yüzde 8’ini yitirdi.
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Aydın AHMET

Zulmün 26. yılı -1

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

B
undan tam 26 yıl önce idi.
Komünist diktatör Todor Jivkov,
Bulgaristan’da Türklere karşı

şiddetli asimilasyon hareketi başlattı.
Türklerin isimleri zorla değiştirildi.
Direnenler vahşice dövüldü ve şehit
edildi. Hatta bu günahsız insanlar
vagonlara doldurulup anavatan Türkiye’ye
gönderildi. İşte 26 yıl önce yaşanan bu
insanlık dışı zulmün yıldönümü. Halk
arasında hafızalara acıklı “Mayıs Olayları”
diye kazınan bu insanlık dramının
yıldönümü. Mayıs olayları, Hak ve
Özgürlük Hareketi’nin (HÖH) ülke
genelinde düzenlediği toplantılarla
anılıyor. 

İsimleri Bulgar isimleriyle değiştirilen,
ana dillerini konuşmaları yasaklanan,
gözaltında ağır işkenceler gören
Bulgaristan Türkleri son çırpınışlarını
sergileyen komünizmden kaçtılar. Oysa
komünizmle tanıştıklarında bu yeni
rejimin benliklerini yok etmeye çalışacağı
akıllarının ucundan dahi geçmemişti.
Bulgaristan’ın 2. Dünya Savaşı’na
Almanya’nın yanında katılmasının
ardından, Sovyetler Birliği ülkeyi işgal etti.
Faşist rejim devrildi, yerine komünizm
geldi. Artık idare Sovyet destekli Vatan
Cephesi’nin elindeydi. 

Bulgaristan’daki Türk azınlığı,
taleplerinin yerine getirileceği sözünü
veren Vatan Cephesi hükümetini
destekliyordu. Ancak iktidarın Bulgaristan
Komünist Partisi, yani BKP’ye geçmesiyle
rüzgar birkaç sene içinde tersine döndü.
BKP’ye göre azınlıklar üniter sosyalist
yapının önündeki en büyük tehlikeydi. 

Asimilasyon çalışmalarına Türk
azınlığının eğitim seviyesinin
yükseltilmesiyle başlandı. Eğer Türkler
komünist eğitim sisteminde daha uzun
zaman geçirirlerse, sosyalist değerleri
benimsemeleri daha kolay olabilirdi.
1943-44 öğretim yılında 424 Türk okulu,
871 öğretmen ve 37.335 öğrenci
bulunurken, 1949-50 yılında bu rakamlar
değişti. 1.199 Türk okuluna, 3.307
öğretmene ve 105.376 öğrenciye yükseldi. 

BKP, Türk azınlığının dini yaşamına ve
geleneksel kıyafetlerine de müdahale etti.
Medreseler ve kuran kursları kapatıldı.
Başörtülü Türk kadınları baskı altında
kaldı. Bulgaristan Türkleri huzursuzdu. 

1934’e gelindiğinde resmi rakamlara
göre 618 bin Türk, nüfusun yalnızca
%10’unu teşkil ediyordu. Bu bir azınlık
grubu için önemli bir rakamdı. Eğer
azınlığın sayısı azaltılırsa asimilasyon
daha hızlı ilerleyebilirdi. Bulgar hükümeti
Türkiye’ye bir nota vererek sınır kapısını
açmasını istedi. 1950-51 yıllarında 154.393
kişi Türkiye’ye göç etti. 

Göçler bununla sınırlı kalmayacaktı.
Göçmenlerin Bulgaristan’da kalan
akrabalarının yüksek ulusal dirence sahip
olduğunu düşünen komünist rejim,
Türkiye ile Yakın Akraba Göçü antlaşması
imzaladı. Böylelikle, 1968’den 1978’e
kadar 130 bin kişi daha Türkiye’ye göç
etti. 

BKP’nin hedefinde yine Türk okulları
vardı. Artık bu okulların sistematik bir
şekilde ortadan kaldırılmasının vakti
gelmişti. 1973’ten itibaren Türkçe seçmeli

derse dahi müsaade edilmeyecekti. 
Resmi tarihin değiştirilmesi

asimilasyonun bir başka önemli ayağıydı.
70’lerin sonundan itibaren, aslında
Bulgaristan sınırları içinde Türk diye bir
azınlık grubunun bulunmadığı, bunların
Osmanlı döneminde Müslümanlaştırılmış
Bulgarlar olduğu yazılmaya başlandı. 

Jivkov asimilasyonun yeterince hızlı
ilerlemediğini düşünüyordu ve 1984’te
sert asimilasyon dönemini başlattı.
Camiler ibadete kapatıldı. Bazıları ambara
dönüştürüldü. Yalnızca ihtiyarların camiye
gitmesine izin veriliyordu. Hacca gitmek
ve hatta sünnet bile yasaklanmıştı.
Sünnet edilen çocukların anne ve
büyükanneleri 5 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılıyordu. Bulgaristan Türkleri
cenazelerini bile diledikleri gibi
kaldıramıyordu. Cenazenin yıkanma usulü
yasaklanmış, Arapça ve Türkçe yazılı
mezar taşları paramparça edilmişti. 

Türkçe konuşma yasağı “sert”
asimilasyonun bir diğer önemli ayağıydı.
Yasak büyük küçük dinlemiyordu.
Uymayanlar para cezasına çarptırılıyordu.
Bulgarca bilmeseler dahi… 

Jivkov’un en ağır asimilasyon darbesi
ana dilin yasaklanması değildi. Aklında
öyle bir teknik vardı ki, Bulgaristan
Türkleri’nin bilinçaltını alt üst edilecekti.
Jivkov, isim değiştirme kampanyasına
“Soya Dönüş Süreci” adını vermişti.
Osmanlı döneminde zorla Türkleştirilmiş
olan Bulgarlar’ın, Bulgar isimlerini gönüllü
olarak geri aldıklarını iddia ediyordu. 

Komünist rejim Türkleri terörizmle
suçluyordu. 1984 ve 1985 yıllarında Filibe
Tren İstasyonu’nda ve Varna
Havalimanı’nda bombalar patlamıştı.
Saldırılardan Türkler sorumlu tutuldu ve 3
Türk ölüm cezasına çarptırıldı.
Eylemlerdeki tansiyon da hızla yükseldi.
Sonunda silahlar patladı. Eylemci Türkler
Jivkov’un askerlerini, Jivkov ise
Bulgaristan Türklerini suçladı. 

Türklerin verdikleri şehitler her geçen
gün arttı. 1980-84 döneminde öldürülen
Türk sayısının 700 ila 900 arasında olduğu
tahmin ediliyor. Artık soğuk savaşın da
sonu yaklaşıyordu. Sovyetler Birliği
Komünist Partisi’nin yeni genel sekreteri,
komünizmin çöküşünü engellemeye
çalışıyordu. Mihail Gorbaçov yeniden
yapılanma için harekete geçti. Perestroika
ve Glasnost sözcükleri Gorbaçov ile
özdeşleşti. Perestroika Rusça reform,
Glasnost ise şeffaflık anlamına geliyordu.
Özellikle şeffaflık politikası, bir doğu
bloğu ülkesi olan Bulgaristan’ı derinden
etkiledi. Glasnost komünist rejimi
çepeçevre saran sır perdesinin
aralanmasını, basının özgürleştirilmesini
ve vatandaşlara ülke içinde ve dışında
serbest dolaşım imkanı sağlanmasını
öngörüyordu. 

9 Mayıs 1989’dan itibaren, başvuruda
bulunan Bulgaristan vatandaşlarının
çoğuna pasaport verilmeye başlandı.
Türkler pasaport dairelerine akın etti.
Haziran 1989- Temmuz 1990 döneminde
Türkiye’ye giriş yapan göçmen sayısı 350
bini buldu. 

Haftaya konuya devam edeceğiz. Kalın
sağlıcakla…

ENERJİ Düzenleme Kurumu Başkan
Yardımcısı Mihalis Thomadakis,
Yunanistan ve Türkiye’nin enerji merkezi
olmak için rekabet içinde değil, birlikte
çalışmaları gerektiğini belirtti.
Thomadakis, “Rakipmiş gibi davranmayı
bırakmalı ve nasıl daha yakın çalışırız ve
nasıl birbirimizi tamamlarız şeklinde
düşünmeliyiz.” diye konuştu

Thomadakis, planlanan ve yapılmakta
olan doğalgaz boru hattı projelerinin
Yunanistan ve Türkiye’ye etkileri üzerine
AA muhabirine değerlendirmelerde
bulundu. Türkiye ve Yunanistan’ın Azeri
doğalgazını Avrupa’ya taşımak için
2007’den bu yana çalışmalara başladığını
vurgulayan Thomadakis, “Rakipmiş gibi
davranmayı bırakmalı ve nasıl daha
yakın çalışırız ve nasıl birbirimizi
tamamlarız şeklinde düşünmeliyiz” dedi.

TEMELİ MART 
AYINDA ATILDI
Thomadakis, enerji merkezi olmanın
doğalgaz boru hatlarını birleştirmek ve
ticaretini sağlamak gibi iki yönü
olduğunu dile getirerek, “İki ülke
Avrupa’ya fiziki olarak bir enerji merkezi
sunmuş olacak. Bu gerçekleştiğinde ve
piyasa kuralları uygulanmaya
başladığında, Zürih’teki veya
Helsinki’deki biri ticaretin nerede
yapıldığını önemsemez” ifadelerini
kullandı. 

Temeli mart ayında Kars’ta atılan
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi (TANAP) ve Türk Akımı gibi
projelerin sadece birkaç ülke için değil,
tüm bölge için yapıldığını anlatan
Thomadakis, bu altyapı projelerinin
enerji güvenliğinin yanı sıra ekonomileri,
toplumları ve kültürleri bağlayan bir yanı
da olduğuna dikkati çekti.

Thomadakis, Yunanistan’ın yıllık 3
milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacıyla
görece küçük bir pazar olduğunu ve
bunun yakın gelecekte en iyi ihtimalle
ikiye katlanabileceğini hatırlattı. 

Sadece TANAP’ın devamı niteliğindeki
Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi’nin

(TAP) 20 milyar metreküplük doğalgazı
arzı sunabileceği bilgisini paylaşan
Thomadakis, Türk Akımı’nın Yunanistan
için doğalgaz arzından öte büyüme,
istihdam ve ticaret açısından önem arz
ettiğini sözlerine ekledi.

TÜRK AKIMI TARTIŞMA 
KONUSU DEĞİL

Türk Akımı’nın Avrupa Birliği
tarafından engellenebileceği ihtimalini
yorumlayan Thomadakis, Rusya’nın AB
kurallarına uyduğu takdirde iki taraf
arasındaki politik gerilimlerin hiçbir
şekilde projeyi durduramayacağını
savundu. Thomadakis, Türk Akımı’ndan
önce planlanan Güney Akımı projesinin
iptal edilmesinin Rusya’nın AB
kurallarına uygun hareket etmemesinden
kaynaklandığını belirterek, bu şartlarda
Türk Akımı’nın sadece Türkiye’ye
doğalgaz taşıyacak kısmının
yapılmasının kesin olduğunu ifade etti.
Türk Akımı’nın Türk pazarına doğalgaz
taşıyacak kısmı haricindeki kapasitesi
için ise kimin talip olacağının
netleşmediğini vurgulayan Thomadakis,
“Gazprom ve potansiyel alıcıların bir
araya gelmeli ve anlaşma sağlamalı”
dedi. Thomadakis Türk Akımı’nın gerekli
olup olmadığının da tartışma konusu
olması gerektiğini ifade ederek şöyle
konuştu: “Ruslar doğalgazını Türkiye ve
başka yerlere satmakta oldukça hevesli
oldukları kesin. Boru hattının Türkiye’ye
gelecek kısmının inşa edileceği kesin.
Ancak, geri kalanı için alıcılar nerede?
Bu hattın inşasından kaynaklanacak
ekstra maliyeti karşılamak için ne kadar
ödemeyi düşünüyorlar? Neden
halihazırda çalışan Ukrayna hattını ticari
olarak düşünmesinler? Neden aynı
kapasiteye sahip olabilecek Ukrayna
hattı için 5 milyar dolar fazla harcamayı
istesinler? Ukrayna hattının
yenilenmesinin masrafı belki 1 milyar
dolar. Bence politik meseleler neyin ticari
olarak makul olduğunu net bir şekilde
görmemizi engelliyor”.

“Rakipmiş gibi 
davranmayı bırakmalı”

Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu
Başkan Yardımcısı Mihalis Thomadakis,
Yunanistan ve Türkiye’nin enerji merkezi
olmak için rekabet içinde değil, birlikte
çalışmaları gerektiğini belirtti.

gundem_932_Layout 1  29.05.2015  13:02  Page 4



GÜNDEMhaber29 Mayıs 2015

15 yıl önceydi. Üniversiteyi bitirip,
askerliğe gitmiş, 18 aylık askerlik görevini
tamamlamış ve terhis olmuştum. Artık
öğrencilik sona ermiş, askerlik denen
“vatani görev” tamamlanmış ve sıra
“hayata atılmaya” gelmişti. 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü’nü kazandığımda
okulu bitirip memlekete dönmek ve
mesleğimi Batı Trakya’da yapmak vardı
her zaman aklımda. Toplumsal ve sosyal
konulara olan ilgim, beni gazetecilik
mesleğine yöneltmişti. Daha
üniversitedeki öğrencilik yıllarımda
başladığım gazeteciliği hem bir meslek,
hem de Batı Trakya’daki Türk toplumunun
verdiği demokrasi mücadelesinin bir aracı
olarak gördüm. Hala da öyle görüyorum. 

2000 yılının Mayıs ayıydı. GÜNDEM
gazetesindeki çalışma hayatına
başladığımda içi içine sığmayan, haber ve
habercilik için sabırsızlanan bir gençtim.
Kısa zamanda GÜNDEM’in “gündemine”
uyum sağladık. GÜNDEM bizim için
sadece bir gazete değildi. İkinci evimiz
oldu. Hatta bazen azınlık meselelerinin
ele alındığı, sorunların değerlendirildiği
bir kurum, istişarelerin yapıldığı bir ortam,

insanların derdini duyurmak için bir araç,
toplumumuzda örneklerine çok sık
rastlanmayan bir yeniliğin, bir buluşun,
ilginç bir yaşam öyküsünün anlatıldığı bir
platform oldu. Gazete bizi, biz gazeteyi
yoğurduk. Bu karşılıklı ilişkiden çok şeyler
öğrendik. Deneyimler edindik. Burada
öğrendiklerimiz, tecrübelerimiz,
birikimlerimiz Batı Trakya Türk azınlığında
üstlendiğimiz diğer görevlerde de bize
yardımcı oldu. Kendi adıma konuşacak
olursam; Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nda, İskeçe Türk
Birliği’nde, DEB Partisi’nde üstlendiğim
görevlerde gazeteciliğin ve tabii ki
toplumsal olaylara ilgi duymanın olumlu
katkılarını gördüm. 

GÜNDEM gibi yerel bir gazete, üstelik
de bir azınlık gazetesinde çalışmak demek
gazetenin A’dan Z’ye herşeyini yapmak ve
herşeyiyle ilgilenmek demektir. Klasik
anlamda “haberci” olmak değildir
gazetecilik, yerel ve üstelik de bir azınlık
gazetesinde. Haber yazmaktan, gazeteyi
çizmeye kadar, gazete dağıtımından,
muhasebeciliğine kadar herşey tek elin
parmaklarıyla sayılacak kişiye bakıyor. Bu
birkaç kişi gazetenin herşeyi. Muhabiri

de, dağıtımcısı da, reklamcısı da. 8 yıl
boyunca arkadaşım Cemil Kabza’yla
İskeçe ve Gümülcine’de gazetenin
dağıtımını yaptık. Bu sürede her iki
şehirdeki abonelerimizle ve abonelerin
çoğunluğunu oluşturan esnafımızla
geliştirdiğimiz samimiyet ve dostluk tüm
yorgunluklara ve tüm gayretlere değer.
Okuyucularımızla aramızdaki dostluk
ilişkisi de bambaşka bir duygu. Bu sayede
Batı Trakya’nın en ücra bölgelerindeki
köylerde yaşayan soydaşlarımızla
arkadaşlıklar kurduk, aramızda bir gönül
bağı oluştu. 

Günler haftaları, haftalar ayları, aylar
yılları izledi. Ve Mayıs 2000’den geldik
Mayıs 2015’e. Daha dün gibi. Batı
Trakya’da gazeteciliğe başlayalı 15 yılı
geçti. Bugünlerde koskoca bir 15 yılı
tamalayıp, 16’ıncı yıla “merhaba” dedim.
GÜNDEM’de çalışmaya başladığımda
gazetemizin 167. sayısı çıkıyordu.
Okuduğunuz gazete GÜNDEM’in 932.
sayısı. Gazeteyle birlikte biz de büyüdük.
Tüm bu yıllar içinde okurlarımızın haber
alma hakkını kullanmalarına vesile
olurken, Batı Trakya Türk azınlığının da
haklı davasına ışık tutmaya, sesini
duyurmaya çalıştık. Toplumun
menfaatlerine ve meslek ilkelerine öncelik
vermeye çalıştık. Çoğu zaman hiç bir
temel ve gerçek sebebi olmayan kısır
çekişmelere girmemeye ve  enerjimizi
boşa sarfetmemeye dikkat ettik. 

15 yıl boyunca birbirimizden çok şey
öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz; başta
gazetemizin sahibi Hülya Emin’e,
birbirimizi ailemizden çok gördüğümüz
Cemil Kabza’ya, Hasan Hasan’a ve Özcan
Aliosman’a, gazetemizin gönüllü
yazarlarına geride bıraktığımız 15 yıl adına
teşekkür ederim. Bir büyük teşekkürü de

siz okurlarımıza gönderiyorum. İyi ki
varsınız...

*****

Semiha Rızaoğlu. Haberini
gazetemizde okuyabilirsiniz. Genç yaşta
geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle
tekerlekli sandalyeye mahkum olan
kardeşimiz Semiha. Hayata küsmemiş,
pes etmemiş. Yüzmeye başlamış.
Başlamakla kalmamış, yarışmalara
katılmış. Katılmakla yetinmemiş, milli
yüzücü olmuş. Bununla da yetinmemiş
Olimpiyatlar’a katılmış, madalya almış.
Yunanistan adına Olimpiyat Oyunları’na
katılan ilk Batı Trakyalı Türk olmuş. Onun
bu azmi karşısında ne yapılır? Saygıyla
eğilip, takdir edilir. Alkışlanır. Genç
Semiha evlenmiş, anne olmuş. Bir süre
yüzmeye ara vermiş. Ancak tekrar
başlamış. Geçtiğimiz günlerde Atina’ya
gidip elemelere katılmış. İngiltere’nin
Glasgow kentinde yapılacak Dünya
Engelliler Yüzme Şampiyonası’na
katılmaya hak kazanmış. Alkışlar yine
Semiha’ya. Arefin Semiha. Fakat bir sorun
var. Malum, Yunanistan büyük bir
ekonomik kriz yaşıyor. Ve bakanlık bütün
sporcuların masraflarını karşılayamıyor.
Semiha’nın Glasgow’a gidebilmesi için
cebinden 3 bin euro vermesi gerekiyor.
Semiha işadamlarına veya kurumlara
seslenerek sponsorluk çağrısında
bulunuyor. Aslında bunu yaparken de,
“Ozan abi aslında ben bunun yazılmasını
istemiyorum, ayıp olacağına inanıyorum”
diyor. Fakat bizim onu bu konuda
cesaretlendirdiğimiz için bu çağrıyı
yapmaya karar veriyor. 

Ne dersiniz, bu toplum, bu azınlık,
Semiha’nın elinden tutar mı acaba? 

Ozan AHMETOĞLU

15. Yıl - Semiha’nın azmi

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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İskeçe Mıkmıllı ve Sünne Mahalle’de hatim

İSKEÇE’nin Ova bölgesinin Mıkmıllı
köyünde, 23 Mayıs Cumartesi günü
köydeki yetişkin kadınların hatim töreni
yapıldı. İskeçe Müftülüğü’ne bağlı
faaliyet gösteren Mıkmıllı Kur’an
Kursu’na devam eden kadınlar için
yapılan hatim etkinliğine, İskeçe ve civar
köyleden çok sayıda kişi katıldı.  

Etkinliğe İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin yası sıra Topiros Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay Hüseyinoğlu,
DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, eski milletvekili Çetin
Mandacı, bazı azınlık derneklerinin
yöneticileri ve çok sayıda soydaş katıldı.
Mıkmıllı köyündeki etkinliğe katılan
konuklara geleneksel etli pilav ile ayran
ikramı edildi. 

Mıkmıllı hatim etkinliğini TRT ekibi de
izledi. 

İSKEÇE SÜNNE MAHALLE’DE 
HATİM TÖRENİ
24 Mayıs Pazar günü ise İskeçe’nin Sünne

Mahalle Camii’nde hatim töreni
düzenlendi. İskeçe Müftülüğü’ne bağlı
olarak çalışmalarını sürdüren Sünne
Mahalle Kur’an kursundaki 18 öğrenci
için düzenlenen etkinliğe yoğun bir
katılım oldu. 

Hatim törenindeki duayı İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete yaparken,
Türkiye’nin Muavin Konsolosu Murat
Ertaş etkinlikte emeği geçenleri tebrik
etti. 

İskeçe Sünne Mahalle’deki hatim
etkinliğine katılanlar arasında
Türkiye’nin Muavin Konsolosu Ufuk
Gözaydın, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve İskeçe İl Teşkilatı
Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu, İskeçe eski
milletvekili Çetin Mandacı yer aldı. 

Törene katılan Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlar Derneği yöneticileri,
öğrencilere hediyeler verdi. 

Etkinliğin sonunda konuklara etli
pilav ve ayran ikram edildi. 

17 Mayıs 2015 Pazar günü vefat eden ve 18 Mayıs 2015 Pazartesi
günü defnettiğimiz eşim, babamız ve kardeşimiz Abdülhalim
SUBAŞILAR’ın cenaze törenine bizzat katılan, Milletvekili Sn.
Mustafa MUSTAFA’ya, DEB Partisi Gn. Bşk. Mustafa ALİ ÇAVUŞ ve
parti mensuplarına, sabık Milletvekilleri Ahmet HACIOSMAN ve
İlhan AHMET’e, BTAYT Derneği temsilcilerine, T.C. Başkonsolosluğu
yerel memurlarına, yerel yönetim temsilcilerine, ayrıca yurt içinden
ve yurt dışından telefonla ve mesajla başsağlığı dilemek süretiyle
acımızı paylaşan T.C. Gümülcine Başkonsolosu Sn. Ali Rıza
AKINCI’ya, ABTTF Bşk. Sn. Halit HABİPOĞLU’na ve diğer tüm dost
ve akrabalarımıza şükranlarımızı sunarız.  

Eşi Mualla SUBAŞILAR
Kızı Av. Emine SUBAŞILAR
Damadı Rıdvan DURHAN
Ağabeyleri H. Abdullah, Tevfik 
ve Abdürrahim SUBAŞILAR

VEFAT ve TEŞEKKÜR

MIKMILLI

SÜNNE MAHALLE
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BTTDD’de yeni Genel
Başkan Necmettin Hüseyin

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türklerinin çatı kuruluşu olan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin (BTTDD) yeni genel
başkanı avukat Necmettin
Hüseyin oldu. 

Aslen Gümülcine’nin
Küçüren köyünden olan avukat
Necmettin Hüseyin, 24 Mayıs
Pazar günü yapılan Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
genel kurulunda, delegelerin
çoğunluğunun oyunu alarak
genel başkan seçildi. 

430 delegenin oy kullandığı
BTTDD Genel Kurulu’nda eski
başkan Taner Mustafaoğlu ile
yıllarca derneğin yönetiminde
görev yapmış olan Necmettin
Hüseyin’in listeleri yarıştı. 430
delegenin oy kullandığı genel
kurulda, Necmettin Hüseyin’in
listesi 273 oy alırken, Taner

Mustafaoğlu’nun listesi 157 oy
aldı. 

İstanbul’da İkitelli Organize
Sanayi Bölgesi’nde yapılan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Kurulu’na, Adalet
ve Kalkınma Partisi adına Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa
Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi
adına eski genel sekreter Bihlun
Tamaylıgil, Milliyetçi Hareket
Partisi adına da İstanbul
Milletvekili Meral Akşener
katıldı. 

Kongreden genel başkan
olarak çıkan Necmettin
Hüseyin, kendisine gösterilen
güvene teşekkür ederek,
bundan sonra yeni yönetim
olarak birlik ve beraberlik içinde
en iyiyi başarabilmek için
çalışacaklarını söyledi.

GENEL BAŞKAN 
Necmettin Hüseyin.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
Sebahattin Meriç, Nuray
Seçilmiş, Musa Yurt, Rabia
Ebrar Akıncı, Burcu Ahmet,
Gökhan Erdinçoğlu, Hakkı
Vedat Meşeli, Mehmet
Hasanoğlu, Aylin Seri, Adnan
Apti. 

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELERİ
Tuna Rumelili, Meriç Hakgüder,
Gizem Kaşifoğlu, Bilgenur
Yıldırım, Ercan Hüseyin, Pınar
Küçük, Mustafa Uzun, Hüseyin
Koç, Halil Ateş, Aylin Çalışkan.

DENETİM KURULU ASİL
Seyit Sayitoğlu, Ahmet Kereci,
Necmettin Kahya

DENETİM KURULU YEDEK
Galip Hacıosman, İsmail Yusuf,
Mustafa Balkan

DİSİPLİN KURULU ASİL
Hasan Yazıcı, Selahattin Meriç,
Hasan Şahin

DİSİPLİN KURULU YEDEK
Mustafa Mestan, Bülent
Vatansever, Gökmen Mehmetçik

Yeni yönetim şu 
isimlerden oluştu:

Yunanistan’ın en yoksul bölgesi Doğu Makedonya - Trakya eyaleti

EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) raporuna göre, Yunanistan’da kişi
başına en düşük gelir Doğu Makedonya - Trakya
bölgesinde. 

OECD tarafından açıklanan rapora göre,
Yunanistan 2013 yılında, Avrupa Birliği ülkeleri
arasında en çok yoksullaşan ülke oldu.
Yunanistan, 34 OECD ülkesi arasında milli geliri
en çok azalan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.
Ülkemiz, 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi arasında
ise en düşük milli gelire sahip yedinci ülke

konumunda. Son yıllarda Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Litvanya, Slovenya ve Slovakya,
Yunanistan’ı geride bıraktı. OECD verilerine göre
Yunanistan’ın milli geliri, Avrupa Birliği
ortalamasının yüzde 73’üne geriledi. 

Ülke genelinde kişi başına en düşük milli
gelir ise, Batı Trakya’nın da içinde olduğu Doğu
Makedonya - Trakya eyaletinde oluştu.
OECD’nin resmi verilerine göre bölgemizdeki
milli gelir, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde
52’sine geriledi. 
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24 Mayıs Pazar günü İstanbul’da
yapılan ve Türkiye’deki Batı Trakya
Türklerinin çatı kuruluşu olan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
kongresindeki yarışı galibiyetle
tamamlayan ve derneğin yeni genel
başkanı olan avukat Necmettin Hüseyin,
gazetemizin sorularını yanıtladı. 

“GÜZEL BİR KONGRE OLDU, 
TANER BAŞKANIMA 
TEŞEKKÜR EDERİM”
Kongrede kendisinin ve eski Genel
Başkan Taner Mustafaoğlu’nun aday
olarak yarıştığını hatırlatan Necmettin
Hüseyin, “Derneğimize, camiamıza ve
toplumumuza yakışan bir genel kurul
yaşadık. Demokratik bir kongre oldu.
Eski başkanımız Taner Mustafaoğlu’nun
yönetiminde yer alan bir üyeyim.
Kendisine camiamıza verdiği
hizmetlerden ve bana öğrettiklerinden
dolayı teşekkür ederim. Camiamız ve
derneğimiz kendisinin tecrübelerinden
her zaman yararlanacaktır. Tüm
üyelerimize ve kongreye katılan
delegelere de Batı Trakya davasına sahip
çıktıkları ve tabii ki derneklerine sahip
çıktıkları için teşekkür ederim.” 

NECMETTİN HÜSEYİN KİMDİR?
BTTDD yeni Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, 1975 yılında Gümülcine’nin
Küçüren köyünde dünyaya geldi. Dokuz
yaşına kadar köyünde yaşayan
Necmettin Hüseyin, ilkokulun ilk
sınıflarını da köyünde okudu. Hüseyin,
daha sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya göç
etti. 

“TARLAYA DA
GİTTİM, 
HAYVAN DA
OTLATTIM”
“Batı Trakya
Türkleri için zor
bir dönem
olan
1980’lerde
binlerce Batı
Trakyalı gibi biz
de

köyümüzden göç etmek durumunda
kaldık.” diye konuşan Necmettin
Hüseyin sözlerine şöyle devam etti:
“Ailemle birlikte Bursa’ya gittik.
Akrabalarımızın büyük bir kısmı hala
Batı Trakya’da. 9 yaşıma kadar köyde
yaşadım. Dolayısıyla ilkokula da kendi
köyümde başladım. İlkokul üçüncü
sınıfa kadar köyde okudum. Küçüren’de
yaşadığım yıllarda tam bir köylü ailenin
çocuğu olarak yaşadım. İnek de baktım,
koyun, keçi da otlattım. Tütün tarlasına
da gittim, hayvan bekçiliği de yaptım.
Küçük yaşta da olsam tüm bunları
gördüm, yaşadım ve yaptım. Tam
anlamıyla bir Batı Trakya Türk köylü
çocuğuydum. Tabii o günleri unutmam
mümkün değil. Hiçbir zaman da
unutmayacağım.” 

İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ
MEZUNU
Ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleştikten
sonra ilkokulu Bursa’da tamamladığını
anlatan Necmettin Hüseyin, ortaokul ve
liseyi de aynı şehirde okudu. Üniversite
eğitimi için İstanbul’a gittiğini belirten
Necmettin Hüseyin, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Hüseyin, İstanbul’da serbest avukat
olarak çalışıyor. 

22 YILDIR DERNEK 
YÖNETİCİLİĞİ YAPIYOR
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’yle çok küçük yaşta tanışan
Necmettin Hüseyin, ilk olarak derneğin
gençlik kollarında yer aldı. 

Necmettin Hüseyin şöyle konuştu:
“İlk olarak gençlik kollarına girdim. 1993
yılından bu yana bu derneğin içindeyim.
Batı Trakya derneği benim ikinci evim.

Derneğimizin gençlik kollarından
başlayarak 22 yıldır kesintisiz olarak
yöneticilik yapıyorum. Taner
Mustafaoğlu’nun ilk başkanlığı
döneminde yöneticiliğe başladım. 22

sene boyunca da kesintisiz devam
ettim. Derneğimizin delegeleri
tarafından da başkanlığa layık

görüldüm. İki yıl boyunca bu görevi
yerine getirmek için çalışacağız.”

“TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK
YAPMAMIZ ŞART”

Derneğin yapısal bazı
değişikliklere ihtiyacı
olduğuna inandığını
anlatan Necmettin
Hüseyin, “Dernekler
de, tüzükler de bana
göre canlı organizmalar
gibidir. Zamanla değişir
ve yeni şartlara uyum
sağlamaları gerekir. Biz
işe tüzükle başlamak
istiyoruz.
Tüzüğümüzü ve
derneğimizi,
kurumun yaşamasını
idame ettirecek,
ihtiyaçlara cevap
verebilecek dinamik
bir yapıya
ulaştırmamız
gerekiyor. Yönetim
anlayışımızı
değiştireceğiz. Batı

Trakya Türkleri’nin yaşadığı sorunlar
var. İkamet sorunları, çalışma izni
sorunları, tapu işlerinde, bürokratik
işlerde bazı sorunlarla karşılaşıyor.
Teşkilatlarımızla bu konuları görüşüp,
çözüm önerilerinin yer alacağı geniş
çaplı toplantıların yapılmasını istiyoruz.
Yapılan bazı yasal değişiklikler, zamanla
eski haklarda zaafiyet meydana getiriyor.
Buna benzer sorunlar ve sıkıntılar
yaşanabiliyor. Bu konulara dernek
yönetimi olarak eğilmemiz gerekir diye
düşünüyoruz. Gelecek dönemde en
önemli hedeflerimizden biri bu olacak.
Türkiye’de yaşayan insanımızın artık bu
sorunları yaşamasını istemiyoruz. Batı
Trakya Türk azınlığının yaşadığı
sorunlara ağırlık vermek istediğimiz bir
dönemde, bu sorunların çoktan çözüme
kavuşmuş olmasını isterdik.” dedi. 

“BATI TRAKYA DAVASINA 
SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZDİR”
Batı Trakya Türk azınlığının yıllarca
çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili olarak
üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde
yapmak istediklerini de vurgulayan
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, “Biz Batı Trakyalıyız, Batı
Trakya Türkü’yüz. Kurum olarak, dernek
olarak Batı Trakya Türkleri’nin davasına
katkı sağlamak, Batı Trakya’daki
kardeşlerimizin demokrasi mücadelesine
hukuk ve demokrasi çerçevesinde destek
olmak kurumumuzun amaçları
arasındadır. Batı Trakya’nın haklı
davasına sahip çıkmak görevimiz ve
misyonumuzdur. Ben 22 yıldır bu
sorunları duyuyorum, konuşuyorum ve
dinliyorum. Artık aynı sorunları ve aynı
şeyleri söylemekten bıktım. Eğitim, milli
kimlik, müftülük, vakıflar, 19. Madde,
azınlık dernekleri gibi konuları
konuşmaktan dilimizde tüy bitti.
Sorunları biz de çok iyi biliyoruz,
Yunanistan da çok iyi biliyor. Bu
sorunlar bugüne kadar çözüme
kavuşmalıydı. Biz dernek olarak, Batı
Trakya Türkleri’nin de, İstanbul
Rumları’nın da sorun yaşamasını
istemiyoruz. İki devlet masaya oturmuş
ve bu azınlıkları bırakmış. Şimdi de
masaya oturabilmeli ve sorunların
çözümü için konuşabilmelidir.” dedi. 

“İLİŞKİLER GELİŞTİRİLİRKEN
AZINLIK GÖZARDI EDİLMEMELİ”
Türkiye  ile Yunanistan’ın ilişkilerini
geliştirirken azınlığın gözardı
edilmemesi gerektiğini vurgulayan
Hüseyin, “Biz bu sorunların kökten
çözümü için yardımcı olmaya hazırız.
Hiç bir zaman Yunanistan’a karşı bir
tavır içinde olmadık. Bırakın bir tavır
içinde olmayı, adli vakalarda bile Batı
Trakya Türkleri yer almamıştır. Bu
vakalar bile sayılıdır. Dolayısıyla Batı
Trakya Türk azınlığı olarak iyi niyet
bekliyoruz. Azınlığın sorunlarının
çözüme kavuşması için vakit geldi de
çoktan geçti bile.” diye konuştu.  

“SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR”
Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri’ne
yönelik demokratik açılımda bulunması
gerektiğine inandıklarını vurgulayan
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, “Yunanistan şu anda özel bir

durum içinde. Özel bir süreçten geçiyor.
Bu ekonomik kriz sürecini bir an önce
atmatmasını ümit ediyoruz. Hassas bir
süreç devam ediyor. Hayatın normale
dönmesi gerekiyor. Eğer hayat normale
dönemezse, sorunların çözümü de kolay
olmaz. Ekonominin iyiye gitmesi
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.  

Sorunların diyalogla çözüme
kavuşacağına inandıklarını belirten
Hüseyin, “Şu anda ilk 100 gününü aşan
bir hükümet var. Biz ümitli olmak
istiyoruz. Çünkü Batı Trakya Türkleri’nin
sorunları diyalogla çözüme
kavuşabilecek sorunlar. Yunanistan’ın
diyaloğa inanması gerekiyor. Biz
İstanbul Başkonsolosu’nu ziyarete
gittiğimizde de söyledik. Sayın
Başbakanın (Çipras) Türkiye ziyaretinde
eğer görüşme ortamı oluşabilirse
kendisiyle görüşmek istediğimizi
söyledik. Gerekirse kurumumuzda
ağırlayabileceğimizi ifade etmiştik. İki
ülkenin dostluğundan hepimiz
kazanırız. Herkes kazançlı çıkar.
Kaybeden hiç kimse olmaz. Diyalog
imkanı sağlandığı durumda çözüme
kavuşamayacak sorun olmaz. Siyasilerin
kendi iradelerini ortaya koymaları
halinde her sorunun çözülebileceğine
inanıyorum. Dolayısıyla diyaloğa olan
inanç ve saygı ile siyasi irade şart diye
düşünüyorum. Bugüne kadar
çözülmemiş olması, bundan sonra da
çözülmeyecek anlamına gelmiyor. Ben
kötümser değil, iyimser bakmak
istiyorum.” 

“İKİLİ BİR ÇALIŞMA 
SİSTEMİ BENİMSEYECEĞİZ”
Dernek yönetimi olarak ikili bir çalışma
sistemini benimseyeceklerini söyleyen
Necmettin Hüseyin, “Batı Trakya
davasıyla tabii ki ilgileneceğiz. Tabii ki
bu demokrasi mücadelesine üzerimize
düşen katkıyı sağlayacağız. Çünkü biz
bir hemşehri derneği değiliz. Bizim
ailelerimizin çoğu orada yaşıyor. Batı
Trakya’yla ve orada yaşayan azınlık
üyeleriyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Aile
bağlarımız var. Ama öte yandan
Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalılar var.
Onların da sorunları var. Çözüm
bekleyen problemleri var. Bu konuya da
ağırlık vereceğiz, önem vereceğiz. Bu
gayretimizde herkesin yardımını ve
desteğini bekliyoruz.” diye konuştu. 

“YENİ VE GENÇ 
BİR EKİP KURDUK”
Yeni ve genç bir ekip kurduklarını ifade
eden Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin sözlerini şöyle tamamladı:
“Daha geniş bir bakış açısıyla bakmak
istiyoruz. Teşkilatlar değişim istedi. Biz
de kendimizi yenilemek istiyoruz.
Dinamik bir yapı oluşturmak istiyoruz.
İnşallah güzel ve başarılı bir süreç
olacak. Biz herşeyden önce bir ekibiz.
Önümüzdeki süreçte ‘ben’ demekten çok
‘biz’ diyeceğiz. Başkan olarak çok ön
planda olmayacağım. Onun yerine
ekibimiz olarak önde olacağız. Bu
derneğin 100’ün üzerinde yöneticisi var.
Her biri en az benim kadar çalışıyor ve
gayret sarf ediyor.”  

“Yunanistan’ın diyaloğa 
inanması gerekiyor”
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POTAMİ Partisi Başkanı Stavros
Theodorakis, Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras’la görüştü.
Partinin Atina’daki genel merkezinde
gerçekleşen görüşmede, Theodorakis ile
Uras’ın iki ülkeyi ilgilendiren konuları
ele aldıkları bildirildi. 

Konuyla ilgili olarak POTAMİ
Partisi’nden yapılan açıklamada;
önümüzdeki günlerde İstanbul’u ziyaret
ederek, Patrik Vartholomeos’la biraraya
gelmesi planlanan parti başkanı
Theodorakis’in, Ruhban Okulu’nun
yeniden açılması gerektiğini ifade ettiği
kaydedildi. Theodorakis’in, Türk –
Yunan ilişkilerinin Avrupa kurallarına
dayanması gerektiğini belirttiği de ifade
edildi. 

Açıklamada, Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras’ın Atina’da cami
konusunun çözüme kavuşması ve

başkentte caminin faaliyette olması
gerektiğini belirttiği dile getirildi. 

Görüşmede, Kıbrıs ve Ege
sorunlarının yanı sıra kaçak göçmen
konusunun da ele alındığı kaydedildi.
Büyükelçi Uras’ın şu anda Türkiye’de 2
milyon Suriyeli ve 1 milyon da diğer
ülkelerden göçmen bulunduğunu, kaçak
göçmen sorununun Avrupa ve batı
dünyasıyla işbirliği içinde çözüme
kavuşabileceğini söylediği kaydedildi. 

POTAMİ Partisi’nden yapılan
açıklamada, Uras – Theodorakis
görüşmesinde, partinin Rodop ili
milletvekili adayı İlhan Ahmet, partinin
dış politika  danışmanları Yorgos
Kaklikis, Odin Linardatu ve Yorgos
Skemberis ile Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği Müsteşarı Barış Kalkavan
ve Birinci Katip Salim Kırcalıali’nin hazır
bulunduğu belirtildi. 

Atina’da Uras -
Theodorakis görüşmesi

GTGB ekibi Malkara 
Gençlik Festivali’ne katıldı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB), Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle düzenlenen Gençlik
Festivali’ne katıldı. 

GTGB Başkanı Koray Hasan, Kadınlar
Kolu Başkanı Elmas Hüsemoğlu ve
Gençlik Kolu üyeleri, Malkara’daki
Gençlik Haftası etkinliklerine katılmak
üzere 20 Mayıs Çarşamba günü
Malkara’ya gitti. Heyet,  Şehitlik
Parkı’nda, Malkara Belediye Başkanı
Ulaş Yurdakul tarafından karşılandı.

GTGB Başkanı Koray Hasan etkinlikte
yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu nazik
davetinizden dolayı GTGB adına teşekkür
ediyorum. 1928 yılında kurulan
derneğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarının
yaşatılması amacıyla kurulan bir
dernektir. Biliyorsunuz, Atatürk
Selanik’ten bu topraklara geldi. Milli
mücadeleyi 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak
başlattı ve Cumhuriyeti kurdu. Böyle
büyük devlet adamının bizim geldiğimiz
topraklardan olması, bizim için her
zaman büyük bir gurur kaynağı
olmuştur. Bizim gençlerimiz de
Atatürk’ün yollunda emin adımlarla
ilerlemektedir.” ifadelerini kullandı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul ise, 19 Mayıs coşkusunu
kendileriyle paylaşan Gümülcineli
dostları ağırlamaktan büyük onur
duyduğunu belirtti. Ulaş sözlerine şöyle
devam etti: “Gerçekten sizlerin 100 – 110
kilometre uzağınızda yaşayıp, Batı
Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın
sorunlarına hakim olamamak, onlara
sahip çıkamamak bizim için büyük bir
eksiklikti. Bugünden sonra umuyorum
ki, sizlerin de davetimize icabet
etmenizle, karşılıklı ilişkilerimizin
gelişmesiyle bizler sizleri daha çok
anlayacağız. Her türlü sıkıntısnızda, her
zaman yanınızda olacağınızdan emin
olmanızı istiyorum. Bu yıl merhum Dr.
Sadık Ahmet’in adına yakışır, yaptığı
işlere yakışır bir anma törenine Gençlik
Meclisi’mizle birlikte katılacağız. Bizleri
kırmayarak aramızda olduğunuz ve 19
Mayıs ruhunu bizlerle paylaştığınız için
hepinize teşekkür ediyorum.”

Aynı günün akşamı GTGB Gençlik
Kolu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mümin Ali’den oluşan müzik ekibi,
Gençlik Konseri’nde sahne alarak
katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Mehrikoz’da kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, 22 Mayıs
Cuma günü Rodop ilinin Balkan kolu
köylerinden Mehrikoz’u ziyaret ederek
soydaşlarla birlikte Cuma namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Muavin
Konsoloslar Ufuk Gözaydın ve İrfan
Çetin’in yanısıra, Gümülcine seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu
Ticaret Ataşesi Kemal Sinan Tüzün eşlik
etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına konukseverliğinden dolayı
teşekkür ederek, köyde bulunan
kahvehanede soydaşlarla birlikte bir süre
sohbet etti.
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Hansen: “Yunanistan’ın azınlık
politikası değişmeli”

“Çoğunluk tarafından doğru
algılanacağımızı umuyoruz”

AVRUPA’da yaşayan azınlık
kuruluşlarının çatı kuruluşu olan Avrupa
Ulusları Federal Birliği (FUEN) Başkanı
Hans Heinrich Hansen, Batı Trakya’da
yapılan FUEN kongresini
GÜNDEM’e
değerlendirdi. FUEN’in
2015 yılı kongresini Batı
Trakya’da
gerçekleştirmiş
olmasının önemine
değinen Hansen,
çalışmaların başarılı
geçtiğini  belirtti.
Organizasyonda yer alan
kurum ve kişileri tebrik
eden FUEN Başkanı
Hansen, konuklara
gösterilen misafirperverlik için de ayrıca
teşekkür etti. 

Kongrenin başarılı bir kongre olarak
FUEN tarihine geçtiğini kaydeden Hans
Heinrich Hansen, İskeçe iline bağlı
Kırköy’deki kültür etkinliğinin kendisi
için unutulmaz olduğunu vurguladı. 

13 – 17 Mayıs tarihleri arasında
Gümülcine’de gerçekleştirilen ve 150’nin
üzerinde FUEN delegesinin katıldığı
kongrede Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarının detaylı bir şekilde ele
alındığını anlatan Hansen, kongrenin
Batı Trakya Türkleri’nin sorunlarının
uluslararası plaftormda daha iyi
anlaşılabilmesine katkısı olduğuna
inandığını söyledi. 

Son yıllarda Batı Trakya konusunu
yakından takip ettiğini dile getiren FUEN
Başkanı, Yunan devleti tarafından
olumlu bir politika geliştirildiğini
görmediğini söyledi. Yunanistan’ın

azınlık politikasından memnun
olmadıklarını ifade eden Hansen,
“Umarım bu politika ve bu tutum
değişir” dedi. 

Yunanistan devletinin
ülkedeki azınlıklar ile
diyaloğa girmesi
gerektiğini belirten
Hansen, “Devlet azınlığı
sadece dini bir grup olarak
görmemeli. En önemli
nokta diyalogtur. Devletin
azınlıklarla diyalog
konusuna mutlaka önem
vermesi gerekiyor.” diye
konuştu. 

“KONGREYE
KATILMAMALARI 
ŞÜPHE OLUŞTURDU”
“Yunanistan’daki yeni hükümetten
azınlık ve insan hakları konusunda
umutlu musunuz?” sorusunu da
yanıtlayan FUEN Başkanı Hansen şöyle
dedi: “Evet umutluydum. Ama seçilmiş
Türk azınlık milletvekillerinin ve
hükümet temsilcilerinin Gümülcine’de
yapılan kongreye katılmamaları, azınlık
sorunlarıyla ne kadar ilgilendiklerine
dair bir şüphe oluşturdu.” 

FUEN olarak Batı Trakya Türkleri’nin
hak arama mücadelesine destek
vereceklerini ifade eden Hansen,
“Dileğim odur ki; kongre sonrası azınlık
konusunda oluşan kamuoyu, Yunanistan
devletini Batı Trakya Türkleri ile ilgili
diyaloğa teşvik eder. Türk azınlığa hak
arama mücadelesinde daha çok özgüven
diliyorum. Bu mücadelelerinde onları
destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
25 Mayıs 2014 tarihinde yapılan
Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinin birinci
yıldönümü nedeniyle
yazılı bir açıklama
yayımladı.
Açıklamada, DEB
Partisi’nin barışçıl
yaklaşım ve
söylemleriyle,
çoğunluk
tarafından doğru
algılanacağının
ümit edildiği ifade
edildi. 

“BAŞARIDA EN BÜYÜK 
PAY HALKIMIZINDIR”
Bir yıl önce yapılan AP seçimlerinde
DEB Partisi’nin tarihi bir başarıya imza
attığı belirtilen açıklamada, “Bu tarihi
başarıda en büyük pay sahibi olan
halkımıza, camiamıza ve büyük
yüreklilik gösteren AP milletvekili
adaylarımıza, DEB Partisi olarak bir kez
daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.”
denildi.

“BU SEÇİMİN ÖNEMLİ 
SONUÇLARI OLMUŞTUR”
DEB Partisi’nin açıklamasında şöyle
denildi: “Bugün, 25 Mayıs 2014’te
yapılan Avrupa Parlamentosu
seçimlerinin sene-i devriyesindeyiz.
Sadece sesimizi duyurmak için
girdiğimiz bir seçimin, AP’ye temsilci
gönderememiş bile olsak, azınlığımız ve
partimiz açısından mühim neticeleri
olmuştur. Bu seçim değişik siyasi
kulvarlara dağılan azınlık insanını,
sadece sandığa atılan oyların renginde
değil, azınlığımızın haklarını aramak
için çıkılan uzun yolun ilkelerinde ve
hedeflerinde de buluşturmuştur. Bu
buluşmanın neticesinde DEB Partisi
tarihi bir başarı elde etmiştir. Bu tarihi
başarıda en büyük pay sahibi olan
halkımıza, camiamıza ve büyük
yüreklilik gösteren AP milletvekili
adaylarımıza, DEB Partisi olarak bir kez
daha sonsuz teşekkürler ediyoruz.”

“RODOP VE İSKEÇE’Yİ
PARTİMİZİN RENGİNE

BOYADIK”
DEB Partisi’nin 23 yıllık

yaşamı içinde ilk kez
bir seçime katıldığı
hatırlatılarak,
Rodop ve İskeçe
illerinin DEB
Partisi’nin rengine
boyandığı

vurgulandı.
Açıklamada, bundan

sonra DEB Partisi’nin
Atina’da olması gerektiği

dile getirildi.
Açıklama şöyle devam etti: “DEB

Partisi’nin 23 yıllık yaşamı içerisinde ilk
defa seçime girmesi ve tarihi başarı elde
ederek, Rodop ve İskeçe vilayetlerini
kendi rengine boyaması, DEB Partisi’ne
ciddi bir siyasi hüviyet kazandırmıştır.
Bu seçimlerde az da olsa DEB
Partisi’nin Yunanistan genelinde oy
alması, gelecek açısından ümit
vericidir. Bu sebeple önümüzdeki
yıllarda partimiz siyasetin merkezi olan
Atina’da olmalıdır.” 

“AZINLIK VE ÇOĞUNLUK
İNSANININ BİRLİKTE ÇALIŞACAĞI
GÜNLER UZAK DEĞİLDİR”
DEB Partisi’nin çoğunluk tarafından
doğru algılanacağı inancının dile
getirildiği yazılı açıklamada, azınlık ve
çoğunluk insanını el ele verip bölgenin
refahı için çalışacağı günlerin uzak
olmadığı kaydedildi. Açıklama şu
ifadelerle sona erdi: “İnancımız odur ki,
DEB Partisi barışçıl yaklaşım ve
söylemleri ile çoğunluk tarafından
doğru algılanacaktır. Eyaletimizin
refahı için azınlığın ve çoğunluğun el
ele verip birlikte çalışacağı günler uzak
değildir. Azınlık insanının amacı, var
olan haklarına kavuşmak ve bölgesine
eşit vatandaşlar olarak hizmet etmektir.
Ülkemizin ve bölgemizin refahı için
birlikte çalışmak, birlikte başarmak ve
başarının nimetlerinden birlikte istifade
etmektir.”

FUEN Başkanı
Hans Heinrich

Hansen,
Gümülcine’de

yapılan kongreyi
GÜNDEM’e

değerlendirdi.

GÜNDEMhaber 929 Mayıs 2015

Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristan arasında anlaşma

TÜRKİYE, Bulgaristan ve Yunanistan
ortak sınır polisi ve gümrük merkezi
oluşturarak yasadışı göçlerin önüne
geçmeyi planlıyor.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
düzenlenen törenle imzalanan anlaşma
için Bulgaristan İçişleri Bakanı, “Bu
anlaşmayla göç, organize suçlar ve
terörizm konusunda üç ülkenin
yüzleştiği sorunlar üzerinde ortak
çalışma yürütmemizi sağlayacak.” dedi.

AFP’nin haberine göre, Bulgar bakan
merkezin Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki Kapitan Andreevo sınır

kapısında kurulacağını belirtti. Kapitan
Andreevo’nun Türkiye tarafında
Kapıkule sınır kapısı bulunuyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Sebahattin
Öztürk, anlaşmayla birlikte, polis ve
gümrük memurlarının bilgi alışverişinde
bulunarak yasadışı göçlerin ve
kaçakçılığın önüne geçileceğini belirtti.

Türkiye’de bulunan Suriyeli
mültecilerin Bulgaristan ve Yunanistan
sınırını kullanarak Avrupa Birliği’nde
mülteci statüsü elde etmek için kaçak
yollara başvurması sorun teşkil ediyor.
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VETERİNER HEKİMİ
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Cevat ABDURRAHMAN

KENE DIŞ PARAZİTİ İLE MÜCADELE

S
ıcakların artışa geçtiği
bu günlerde, can
dostlarımızla birlikte

bizlerinde yaşantısını tehtit
eden bazı canlıların, özellikle
Kenelerin faaliyete
geçtiklerini ve can
dostlarımızla birlikte bizlerin
sağlığını tehtid altına
aldığını biliyormuydunuz?

Keneler, eklembacaklılar
grubuna dahil kan emici dış
parazittir. İnsan,
koyun,köpek, deve gibi gibi
canlıların derilerine
yapışarak kanlarını emer.
Vücutları, başla kaynaşmış
bir göğüs ve torba biçimli
karın kısmından ibarettir.
Dört mm olan bir dişi kene
11-12 mm’ye kadar şişebilir.
Erginlerinde dört çift bacak
bulunur. Bacakların
uçlarında çengeller ve
vantuzlar vardır. Deriye
rahatça yapışarak
hortumlarıyla kan emerler.
İyice şiştikten sonra
kendilerini yere atarak
konaklarından uzaklaşır, ot
veya ağaçlara tırmanırlar.
Duvar çatlaklarına
yumurtalarını bırakarak hızlı
bir şekilde aç larvalarını
doğaya salırlar.

Keneler, kan emme
esnasında bir çok hastalık
etkenini de kanını emdikleri
canlıya bulaştırırlar. Bu
hastalıklardan özellikle
Kırım-Kongo Hemorajik veya
Kanamalı Ateşi dediğimiz ve
insan hayatını tehdit eden,
geçen yıllarda da
bölgemizde ölümle
sonuçlanan hastalık,
HYALOMMA CİNSİ, enfekte
olmuş yani soyu Nairovirus
ile taşıyıcı olmuş kenelerin
insandan kan emmesi
esnasında bulaşır. Bu aç
larva kenelerin kan
emmeleri esnasında can
dostlarımızda birçok
ölümcül hastalıkların
pençesine düşerler.
Kenelerin kan emme
esnasında kan emdikleri
canlıya nakletiği hastalıklar
arasında  Babesiosis,
Theileriosis,
Hepatozoonosis, Borreliosis,
Tularemi, Anaplasmosis,
Ehrlichiosis, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi sayılabilir.
Saydığım bu hastalıklardan
korunmada en önemli yol

kene ile temasın önlenmesi
ve kenelerle mücadeledir.
Bireysel tedbirlerin yanında,
bizlerin  ve can dostlarımızın
temaslarının olduğu
ortamlara aralıklı olarak
akarisid ilâçlarının
kullanılması AMİTRAZ
(TACTİC), PHOXIM
(SEBACİL), DEET, pyrethroid
emdirilmiş elbiseler  ile
kene  teması önlenebilir.
Ayrıca, bu tip ortamlardan
dönüşte tüm vücudun kene
yönünden taranması ve
tespit edildiğinde uygun
şekilde çıkarılması
korunmada önemlidir.
Kenelerin yayılmasında rolü
olan yaban hayatı izlenmeli,
risk haritaları çıkarılmalı ve
gerekli önlemler alınmalıdır.
Keneler tarafından
ısırıklarda, kene asla ve asla
bilinçsizce kopartılmamalı ve
üzerine herhangi bir
kimyasal dökülmemelidir.
Çünkü bu gibi durumlar
kenenin kusmasına
sebebiyet vereceğinden
hastalık etkenlerinin kolayca
kana bulaşmasına neden
olurlar. Bu gibi durumlarda
hemen en yakın sağlık
kurumuna başvurulmalı ve
uzmanlarca kene yapıştığı
yerden alınmalıdır. Sağlık
kurumlarına ulaşımın
mümkün olmadığı
durumlarda, deriye yapışmış
kene, yağlanmış bir pamuk
vasıtasıyla iki yandan keneyi
sıkmadan sabırlı bir şekilde
tutularak, başını kendisinin
deriden çıkarmasını
beklemektir. Bunun sebebi
ise kenelerin solunum
organellerinin iki yanda
olması ve yağlı bir pamuk ile
yanlardan tutulması
durumunda havasız kalan
kenenin çengellerini
toplayıp başını kusmadan
deriden çıkarmasıdır. Can
dostlarımız olan kedi ve
köpeklerimizi de bu
tehditlerden korumak
boynumuzun borcudur.
Zamanı gelmiştir. Veteriner
Hekiminize giderek onlara
en uygun dış parazitlere
karşı gerekli ilâçlamayı
yaptırabilirsiniz.

Can dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

18. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı, 30
Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de
düzenlendi. Toplantıya Batı Trakya’dan Petrol
Ofisi Yunanistan ana bayii Güner Mustafa katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon
kapsamında katılımcılara TOBB Genel Sekreteri
Mustafa Saraçöz tarafından sertifika verildi.

“BU ORGANİZASYON HEM KARDEŞLİĞİ,
HEM TİCARETİ, HEM BİLGİYİ ARTIRIYOR”
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, Ankara’da
düzenlenen sertifika töreninde yaptığı
konuşmada, TOBB olarak bu organizasyona ev
sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti
belirtirken, “5 kıtada istediğiniz yere gidin, Türkçe
konuşan girişimcilere mutlaka rastlarsınız. Bu
ayrıcalıktan hep beraber istifade etmemiz lazım”
dedi. Saraçöz bu organizasyonun hem kardeşliği,

hem ticareti, hem bilgiyi artırdığına işaret etti.
Ülkeler arasındaki ticaret ve alışverişin

artmasını istediklerini belirten Mustafa Saraçöz,
Türkiye ekonomisi hakkında da bilgi verdi.
Türkiye’nin 32 sene içinde milli gelirini 60 milyar
dolardan 800 milyar dolara çıkardığını ifade eden
Saraçöz, “200’den fazla ülkeye 20 bin çeşit mal
satıyoruz. 800 milyar dolar milli gelirle dünyanın
17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisiyiz.”
ifadesini kullandı.

30 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında
düzenlenen ve Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve
İstanbul illerini kapsayan TOBB 18. Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı’na 21 ülke ve 5
özerk bölgeden 46 katılımcı  davet edilmişti. 

Öte yandan, 2005 yılında başlatılan Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı’na bugüne kadar
komşu ülkelerden ve akraba topluluklardan
yaklaşık  700 iş adamı ve iş kadını katıldı. 

18. Türkçe Konuşan
Girişimciler Programı
Ankara’da yapıldı

Pitbull cinsi köpek 
9 kişiyi yaraladı

SELANİK’te 23 Mayıs Pazar
günü Pitbull dehşeti yaşandı.
Biri ağır 9 kişiyi yaralayan
köpek, polis tarafından silahla
vurularak öldürüldü.

3 SAATLİK MÜCADELE
Selanik’in Neo Risio bölgesinde
Pitbull cinsi bir köpek, biri ağır
9 vatandaşa saldırarak yaraladı.
Bir petrol istasyonunun
güvenlik kamerası tarafından
kaydedilen görüntülerde, 3 saat
boyunca vatandaşların köpek

ile yaşadıkları koşuşturmaca ve
mücadele yer alıyor. Petrol
istasyonunda bulunan
vatandaşlara şok yaşatan
köpeğin ısırdığı yabancı uyruklu
bir kişinin plastik cerrahi
tedavisi göreceği açıklandı.

İSTASYONA SIĞINDILAR
Bir adamı ise kolundan ısıran
köpek, şahsı yere düşürdü.
Köpeğin saldırdığı kişiyi
defalarca ısırması görüntülere
yansıdı. Daha sonra şahsın 13

yaşındaki oğlunu kovalayan
köpek, onu da ısırdı. Köpeğin
saldırısından istasyon
çalışanları da nasibini aldı.
Köpeğe hiç kimse engel
olamadı. Saldırıdan kurtulan
istasyon çalışanı bir müşterinin
otomobiline binmeye çalışırken
bir kez daha köpek tarafından
ısırıldı. Görüntülerden köpeğin
saldırısından kurtulmayı
başaranların ise istasyona
sığındıkları görüldü.

POLİS TARAFINDAN
VURULDU

Bölgeye ulaşan polis ve
itfaiye ekiplerine de saldıran
köpek, polisleri de ısırdı. Bir
türlü kontrol edilemeyen köpeği
en sonunda bir polis vurarak
etkisiz hale getirdi.

Sahibi henüz tespit
edilemeyen köpeğin
vatandaşlara saldırma nedeni
tespit edilemezken, boynunda
çip olduğu anlaşıldı. Yaralanan
vatandaşlar hastaneye
kaldırıldı.
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KABLOSUZ ağ cihazlarının
her yanımızı sardığı şu günlerde
ethernet bağlantısına hala
gerek var mı?

Modern cihazlarda
kullanılan kabloların sayısı, her
geçen gün azalıyor. İnternete
kablolara gerek kalmadan, Wi-
Fi üzerinden bağlanmanın
sağladığı rahatlık, şüphesiz
büyük. Yakın zamanda
yaygınlaşması beklenen
“Nesnelerin İnterneti”
cihazlarıyla birlikte etrafımız,
internete kablosuz olarak bağlı
cihazlarla dolacak.

O halde modern teknoloji
dünyasında ethernet
kablolarının işinin bittiğini
söyleyebilir miyiz? Yoksa onları
kullanabileceğimiz alanlar, hala
var mı?

Ethernet ve Wi-Fi arasındaki
en önemli farklar

Birkaç sene
öncesine kadar
Ethernet ve Wi-Fi
arasındaki farklar
oldukça belirgindi. Ağ
sinyalini kablolar
üzerinden taşıyan Ethernet,
Wi-Fi’dan çok daha hızlıydı.
Ancak kabloları taşımak
genelde mümkün
olmadığından, cihazla birlikte
hareket edemiyordunuz.

Wi-Fi, daha yavaş olsa da
router’ın etrafındaki geniş
(örneğin 50 metre) bir alana
internet bağlantısı
sunabiliyordu ve bu tür
bağlantıya birçok yerde
rastlamanız mümkündü.

Wi-Fi teknolojisinde son
senelerde yapılan geliştirmeler,
802.11g standardının sunduğu
maksimum 54Mbps aktarım hızı

sınırının aşılmasını sağladı. Bu
hız, mobil cihazlar için yeterli
olsa da, ethernet’in sunduğu
100Mbps veya 1000Mbps’nin
gerisinde kalmaktaydı.

Kullanımdaki en son Wi-Fi
standardı olan 802.11ac, teorik
olarak 3200Mbps hız
sunabiliyor. Bu hız, pratikte
ancak yarısı kadar, ancak yine
de eskisinden çok daha iyi. Yani
donanımlarınız son Wi-Fi
standartlarını destekliyorsa,
genişbant internetinizin
önünde herhangi bir darboğaz
yok demektir. Bu,
ethernet’in en önemli
avantajlarından
bir tanesinin
ortadan

kalktığı
anlamına geliyor.

Güvenilirlik
Bununla birlikte Wi-Fi

bağlantılarında bahsedilen
hızlar, birçok faktörden
etkilenebiliyor. Duvarlar,
etraftaki diğer radyo sinyalleri,
mikrodalga fırınlar ve fazlası,
Wi-Fi ağlarının bağlantı

kalitesini

etkileyebiliyor.
Ethernet ise bu

durumun aksine, hızlı bir
bağlantıyı stabil olarak

sağlayabiliyor.
Wi-Fi’dan daha iyi bir

performans almak için
router’ınızı evinizin
merkezindeki bir kısma
taşımanız faydalı olabilir. Ancak
ne yaparsanız yapın,
muhtemelen ethernet’teki kadar
tutarlı bir performans elde
edemeyeceksiniz.

Güvenlik
Wi-Fi ile ethernet’i

karşılaştırdığımızda ortaya
çıkan bir başka önemli faktör,

güvenlik. Ethernet ağındaki
veriler, sadece ağa fiziksel
olarak bağlı cihazlar tarafından
erişilebilir durumdadır. Wi-Fi’da
ise veriler, havadan iletilir.
Şifreleme işlevlerinden
faydalanmayan kablosuz
ağlardan iletilen veriler, bir
başkası tarafından yakalanarak
rahatlıkla kötüye kullanılabilir.
Ancak bugün çoğu Wi-Fi ağı
şifrelemeden faydalandığı için,
güvenlik konusu büyük bir
sorun olmaktan çıkmış
durumda. Yüksek güvenlik için
router’ınızın eski ve güvensiz
WEP şifrelemesi yerine, WPA2-
PSK’yi kullandığından emin
olun.

Router’ınıza dışarıdan
gelebilecek müdahaleleri
engellemek için, yönetim
panelinin varsayılan kullanıcı
adı ve parolasını

değiştirmenizde de fayda var.
Peki hangisini seçmeli?
Günlük kullanımda Wi-Fi

üzerinden bağlanmakla,
ethernet üzerinden bağlanmak
arasındaki farkı muhtemelen
hissetmeyeceksiniz. Bunun için
isterseniz speedtest.net sitesini
açıp, Wi-Fi ve ethernet
bağlantınızın hızını kendiniz
test edip, karşılaştırabilirsiniz
(ethernet’i test ederken Wi-Fi’ı
kapatın - aynı şekilde Wi-Fi’ı
test ederken ethernet
kablosunu sökün).

Çok oyunculu oyunların
meraklısı iseniz ve Wi-Fi
bağlantınızda küçük sorunlar
yaşıyorsanız, kablolu bağlantı
size daha uygun olabilir. Benzer
şekilde çok büyük dosyalar
indiriyor veya karşıya
yüklüyorsanız, kablolu bağlantı
kullanmanız daha iyi olacaktır.

Wi-Fi mi Ethernet mi?
11
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SOLDANSAĞA
1) Bozgun, yenilgi – Motor güç birimi 2) Kırmızı –

Kaldıraç 3) Ev, yurt – Titan’ın simgesi – Kripton’un
simgesi 4) Kalın, kaba kumaş – Güreşte bir oyun 5)
Duman ve koku yaydığı için baş ağrısı yapan odun
kömürü – (Zooloji) Tırpana 6) Mum – Hattat cilası 7)
Üst deri ürünü olan ipliksi uzantı – Hadise, vaka –
Nobelyum’un simgesi 8) Bir ülkeye başka
ülkelerden mal getirme veya satın alma – Olgun
olmayan meyve 9) Bir nota – (fizik) Elektrik direnç
birimi – Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü,
direy 10) Paylama – Öge, unsur 11) (edebiyat)
Dördül – Evropiyum’un simgesi 12) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 13) Şırası alınmış üzüm posası – Prinçten
büyük tepsi – Bir nota 14) Geleneksel – (ticaret)
Trampa.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yıkanılacak yer, ısı dam – Başlıca belirtisi irade

dışı hareketler olan bir hastalık – Aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu 2) Oyunda arkadaşlarına baş olan
çocuk – Can alan melek 3) Damalı, satrançlı –
Altın’ın simgesi – Bir nota 4) Dolaylı olarak anlatma
– Samaryum’un simgesi – Poşet 5) Bir yemek adı –
Elektrik direnç birimi – İnatçı, hırçın 6) İki yüzey
arasıdaki uzaklık – Bir pamuk türü – Yüz, el, kol
hareketleriyle düşünceyi anlatma 7) Ad, unvan –
Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir
bitki – En kısa zaman 8) Saydam pencere süslemesi
– Lenf düğümleri iltihabı 9) Bir bağlaç – Kumandan –
Sınır 10) (kimya) Parafin – Güzel kokulu bitki –
Telefonda hitap sözü 11) D. Anadolu’da çalınan bir
çalgı türü – Hoş koku – Bir ekin biçme aracı. 

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Ezeli,
Aylık 2) Pire, Ata, Su 3)
Oy, Görelik 4) Pagoda,
Plak 5) Ur, Smaç 6)
Manita, Eza 7) Şat,
Fars, An 8) Uğraş, Taun
9) Ba, Fayans 10) Erat,
Ev, Ten 11) Ah, Flama
12) Edepli, Ar 13)
Kanuni, Alma 14) Saka,
Katrak.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Epope, Şube, Aks 2)
Ziya, Mağara, AA 3) Er,
Guatr, Ahenk 4) Legorn,
Aft, Dua 5) Öd, İfşa, Fen
6) Arasta, Yelpik 7) Ate,
Martaval 8) Yalpa, San,
Miat 9) İlçe, Usta, Lr 10)
Iska, Zan, Ama 11) Ku,
Klan, Anorak.
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Sizin için şok edici olabilir,
ama agresif davranışlar
çocuğunuzun gelişiminin
normal bir parçası. Gelişen dil
becerileri, bağımsız olma isteği
ve gelişememiş kontrol dürtüsü
bu çocukların fiziksel
hareketlerinin temel sebepleri. 

Bu tabii ki durumu gözardı
edeceğiniz anlamına gelmiyor.
Çocuğunuza bu agresif
davranışın kabul edilemez
olduğunu öğretin ve
duygularını temsil etmenin
diğer yollarını gösterin. İşte bu
konuda yapmanız gerekenler...

Davranışlarının
sonuçlarını gösterin

Çocuğunuz bir oyun
alanındaki top havuzuna
girdiğinde diğer
çocuklara top
atmaya başlarsa
onu çıkarın. Onunla
oturun ve
oynayanları izlerken
diğer çocukları
incitmeden
oynayacağını hissettiği an
oyuna girebileceğini söyleyin. 

Sakinliğinizi koruyun
Bağırmak, vurmak ya da

çocuğunuza kötü olduğunu
söylemek davranışlarını
düzeltmeyecek. Çocuğunuzu
sadece daha fazla
sinirlendireceksiniz. Aslında
sizin kendi öfkenizi kontrol
ettiğinizi görmesi, kendininkini
kontrol etmesi için ilk adım
olabilir. Kesin sınırlar çizin.
Çocuğunuz agresifleştiğinde
hemen tepki verin. Yanlış bir
şey yaptığında hemen
öğrenmeli. Bir ya da iki
dakikalığına ortamdan
uzaklaştırın. Bu sakinleşmesi
için en iyi yöntem olmakla
birlikte davranışıyla
sonuçlarını da birleştirebilir. 

Tutarlı davranın
Mümkün olduğu kadar aynı

tepkileri verin. Tahmin
edilebilir tepkiniz çocuğunuzun
aklında yer etmeli. Sonuç olarak
kötü davranırsa mola vereceği
aklında yer eder. 

Alternatifleri öğretin
Çocuğunuz sakinleşene kadar

bekleyin, ardından sakince ve
kibarca ne olduğu hakkında
konuşun. Çocuğunuza onu
neyin öfkelendirdiğini sorun.
Çocuğunuzu daha etkili yollarla
tepkisini ortaya koyması için
cesaretlendirin: Örneğin
konuşarak anlatma ya da bir
büyükten yardım istemek gibi. 

Çocuğunuz birine vurduktan
sonra “özür dilerim” demesi
gerektiğini öğrenmeli. Özrü ilk
başta samimi olmayabilir, ama

aldığı dersler sonunda
değişecektir. 

İyi davranışları ödüllendirin
Dikkatinizi çocuğunuzun

kötü davranışlarına
vermektense, iyi davranışlarını
da fark etmeye çalışın. 

TV zamanını kısıtlayın
Çocuklar için hazırlanmış

çizgi filmler ve diğer
programlar şiddet içerebiliyor.
Çocuğunuz agresif davranışlar
göstermeye eğilimliyse izlediği
programları kontrol edin.
Çocuğunuzun TV izlemesine
izin verdiğinizde beraber
izleyin ve durumlar hakkında
konuşun. 

Fiziksel enerjisini
boşaltmasını sağlayın
Çocuğunuzun enerjisini

boşaltamadığında evde terör
yarattığını fark etmişsinizdir.
Açık havada hareket etmesini
sağlayın.

Yardım istemekten
korkmayın

Bazen bir çocuğun asabiyeti
bir ebeveynin
sağlayabileceğinden daha fazla
müdahale gerektirebilir. Eğer
çocuğunuz birkaç haftadan
fazla süredir agresifse, diğer
çocukları korkutuyorsa,
büyüklere saldırıyorsa ya da
çocuğunuzun davranışlarını
düzeltmek için yaptıklarınızın
çok az etkisi oluyorsa çocuk
doktoruyla konuşun. O sizi bir
danışmana ya da çocuk
psikiyatrına yönlendirebilir. 

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 29 Mayıs 2015

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
6 adet kare milföy hamuru
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
7 yemek kaşığı toz şeker
2 su bardağı süt
1 adet limon kabuğu rendesi
1 adet çubuk vanilya
2 adet muz
Pudra şekeri (üzeri için)

Hazırlanışı
Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt
serin ve milföyleri üzerine dizin.
Milföylerin üzerine de yağlı kağıt
serip bir tane fırın tepsisini ağırlık
yapması için üzerine yerleştirin.
Bunu yapmamızın sebebi milföy-
lerin fazla kabarmasını engelle-
mek.
200 derecede önceden ısıtılmış
fırında 20-25 dakika pişirin.
Ardından çıkan milföyleri

soğuduktan sonra bir bıçak
yardımıyla ikiye bölerek (yatay)
inceltin.
Krema için, tüm malzemeleri bir
tencereye alın ve kısık ateşte
sürekli karıştırarak koyu bir kıvam
alıncaya dek pişirin.
Soğuyan kremayı sıkma torbasına
alın. Bir milföyün içerisine ince
dilimlenmiş muz dizin ve kre-
madan sıkın. Ardından üzerine
ikinci milföyü koyup yeniden muz
ve krema yerleştirin. Son olarak
en üste bir milföy daha koyup
pudra şekeri serperek servis edin.

Muzlu Milföy

Foto: Hülya Emin

Çocuğunuzun şiddet
içeren, asabi
davranışlarının ve öfke
krizlerinin pek çok nedeni

olabilir. Saldırgan çocuklara
nasıl davranılması gerektiği
konusunda size yol
gösterecek bir yazı.

Saldırgan çocuğa nasıl
davranmalı?
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Sağlık sorunlarına ev yapımı pratik çözümler

29 Mayıs 2015

Saçlarınızın daha parlak,

bacaklarınızın daha pürüzsüz,

pedikürünüzün daha kalıcı olmasını

istiyorsanız pratik güzellik

önerilerimize göz atın! Kendi evinizde

güzellik sonunda hissetmenin keyfini

yaşayın! 

Saçlarınız yağlandığında ve yıkamak

için vaktiniz olmadığında temiz

görünmelerini istiyorsanız; saç

fırçasının üzerine bir miktar talk

pudrası döküp saçlarınızı tarayın. Talk

pudrası; saçlarınızdaki fazla yağı

emecektir.

Sürdüğünüz ojenin hemen

kurumasını ve dayanıklı olmasını

istiyorsanız; oje sürmeden önce

parmaklarınızı sirkeli suda 1-2 dakika

bekletin. Ellerinizi kurulayıp ojenizi

sürün.

Saçlarınıza parlaklık kazandırmak

istiyorsanız; saçlarınızı şekillendirip

sprey sıktıktan sonra iyice kurumasını

bekleyin. Büyük bir allık fırçasını

bronzlaştırıcı allık ya da parıltılı göz

farına batırın. Fırçanın üzerindeki

fazlalığı üfleyerek yok edin. Ardından

fırçayı saçlarınızın üzerinde gezdirin.

Anında parlaklık kazanacaktır.

Bacaklarınızdaki istenmeyen tüyleri

tahriş etmeden almak istiyorsanız;

bacaklarınız kuruyken bir miktar bebe

yağı sürün. Kadınlar için özel üretilmiş

jiletle istenmeyen tüylerinizi alın. Bebe

yağı; tüylerin kolayca alınmasını ve

teninizin nemlendirilmesini sağlar.

Güzellik salonunda yaptırdığınız

manikür ve pedikürün uzun ömürlü

olmasını istiyorsanız; ojenizi dikkatli bir

şekilde sürüp iyice kurutun. Birkaç gün

sonra oje sürme işlemini tekrarlayın.

Kalıcı ve başarılı sonuç aldığınızı

göreceksiniz. 

Saçlarınızın boyası çabuk akıyorsa

ve saç renginizi korumak istiyorsanız;

saç renklerine özel olarak üretilmiş

şampuanları tercih edebilirsiniz.

Sarışınsanız 2 hasta, esmerseniz 4

hasta boyunca yeni boyanmış gibi

parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN HIZLI ÇÖZÜM

KALICI PEDİKÜR VE MANİKÜR İÇİN

13

Güzel bir uyku, güzel başlayan bir günün habercisidir. Ne kadar
kaliteli uyku düzenimiz olursa hayat kalitemiz ve sağlığımız da
bundan olumlu yönde etkilenir. Uyku sorunları günümüzde en
yaygın sorunlardan biri. 

Uyku saatinize dikkat edin
Hafta içi ve hafta sonları her gün aynı saatte yatağa gidin ve

aynı saatte kalkın. Bu vücut saatinizi düzenlemenizi sağlar;
böylece her akşam aynı saatte uykunuz gelebilir.

Gündüz uyumayın
Arada sırada kısa uykular beyin sağlığınız için çok iyidir ve

enerjinizi geri kazandırır. Ama bunu yaptığınız takdirde gece
uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, gündüz uyumayın. Özellikle
öğleden sonra şekerleme yapmayın.

Her gün egzersiz yapın
Egzersiz, vücudunuzun daha fazla enerji yakmasını, yorul-

masını ve böylece daha çok uykuya ihtiyaç duymanızı sağlar. Her
gün biraz da olsa egzersiz yapmak hiç yapmamaktan iyidir.
Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Yatak odanızda uyku düzeni kurun
Uyuduğunuz alanı en uygun şartlara göre düzenleyin. Odanızın

sıcaklığının 16-17 derece olması ideal. Ayrıca yatak odanız tüm
dış seslerden ve uykunuzu bölebilecek etkenlerden arınmış ve uzak
olmalı. Partnerinizin horluyor olması da bir dezavantaj oluştura-
bilir. Ayrıca yatak odanıza gün ışığını kesen perdeler taktırabilir,
uyku gözlüğü, hava nemlendirici ve kulaklık kullanabilirsiniz.

Rahat yatak ve yastıklar tercih edin
Yattığınız yatağın kaliteli ve rahat olmasına dikkat edin.

Yatağınızı 9-10 yılda bir yenisiyle değiştirmekte fayda var.
Yatağınızda rahat ve renkli yastıklar kullanın. Yatağınızı uykuya
davet eden keyifli bir alana dönüştürün.

Biyolojik saatinizi ayarlayın
Gece saatlerinde parlak ve çok fazla ışıklardan uzak durun.

Gündüzleri ise güneş ışığı alın. Bu biyolojik saatinizi ayarlamaya
yardımcı olacak.

Beslenmenize dikkat edin
Alkol, sigara ve kafein uykunuzu kaçırabilir. Ağır ve baharatlı

yemekler midenizi rahatsız eder ve uykuya dalmanızı zorlaştırır.
Uyku saatinden en az 2-3 saat önce yemeyi kesin. Çok acıkırsanız,
uyumadan en az 45 dakika önce hafif bir atıştırmalık tükete-
bilirsiniz.

Uyku moduna girin
Bedeniniz uyku moduna geçmeden önce biraz rahatlamaya

ihtiyaç duyar. Bunun için kitap okumak  iyi gelebilir. Laptop gibi
elektronik cihazları uykudan önce kullanmaya ara vermek
gerekiyor, çünkü bu cihazlar beyne uyku sinyallerinin gitmesini
engelliyor. Yatma vakti yaklaştıkça ışıkları azaltın, elektronik
cihazlardan ve sizi endişe alarmına geçirebilecek her türlü
aktiviteden uzak durun. Yatağınızda rahatlatıcı müzikler dinle-
yerek de uykuya dalmayı deneyebilirsiniz.

Uykuya dalamıyorsanız, başka şeylerle ilgilenin
Hiçbir şekilde uykuya dalamıyorsanız, yorulana kadar bir işle

meşgul olun. Yatak odanızda televizyon bulundurmayın. Uykuya
dalamıyorsanız yataktan çıkın, başka bir odada vakit geçirin,
hava alın ve sonra tekrar uyumayı deneyin. Eğer hala uyku
sorunları yaşıyorsanız bir uzmandan destek alın.

İyi bir uyku için öneriler

OJENİN HIZLI KURUMASI İÇİN ÇÖZÜM

SAÇ RENGİNİ KORUMAK İÇİN

PARLAK SAÇLAR İÇİN 

Güzelliğiniz için 6 pratik öneri...

İPEKSİ BACAKLAR İÇİN
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YAŞLILIK günlerini sağlıklı
ve zinde geçirmenin yolu, genç
yaşlarda atılan doğru
adımlardan geçiyor. Özellikle de
yeterli ve dengeli beslenme,
ilerleyen yaşlarda
hastalıklardan korunarak
kaliteli yaşamda önemli rol
oynuyor.

Yaşlanma, hem yaşam
biçimindeki, hem fiziksel
aktivitelerdeki, hem de organ
fonksiyonlarındaki değişiklikleri
beraberinde getiren bir süreç.
Yaşlılık döneminin rahat ve
sağlıklı geçirilmesinde, genç
yaşlardaki beslenme
alışkanlıkları da, yaşlılıktaki
beslenme tarzı önemli rol
oynuyor. 

İLERİ YAŞLARDA NASIL
BESLENMELİ?
Yaşlı bireylerin enerji, protein,
folat, B12 vitamini, kalsiyum, D
vitamini, demir, çinko ve
riboflavin gibi bazı besin öğesi
tüketimine özellikle dikkat
edilmeli. Bazal metabolik hız ve
fiziksel aktivitedeki azalma
nedeniyle bu dönemde enerji
gereksinimi azalır. Enerji
gereksinmesinin çoğunluğu
karbonhidratlardan sağlanmalı.
Karbonhidrat türü olarak basit
şekerler yerine, vücut çalışması
için gerekli olan protein,
vitamin, mineraller ve posa
içeren kompleks
karbonhidratlar (tahıllar,
baklagiller, sebzeler) seçilmeli.
Özellikle posanın yaşlılarda
koruyucu ve tedavi edici etkileri
vardır.

HAYVANSAL VE BİTKİSEL
PROTEİNLERİ İYİ
DENGELEYİN
Biyoyararlılığı yüksek olmasına
karşın yüksek yağ ve kolesterol
içermesi nedeniyle hayvansal
kaynaklı protein (et ve süt grubu
besinler) alımı ile bitkisel
protein (kuru baklagiller,
tahıllar, bazı sebze ve meyveler,
yağlı tohumlar) alımı arasındaki
denge sağlanmalı. Yüksek

doymuş ve trans yağ, yüksek
kolesterol içeren beslenme
tarzının kalp-damar hastalıkları
için risk olduğu unutulmamalı.

DÜŞÜK YAĞLI SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN
Yaşlılarda ayrıca beslenmede
düşük yağlı süt ve ürünlerini,
yağsız et ve ürünlerini sebze ve
meyveler ile birlikte tüketmek,
diğer bir risk faktörü olan kan
homosistein düzeyini azaltarak
kalp hastalığı riskini önlemeye
yardımcıdır. Sebze ve meyveler
lif kaynağı olmalarının yanı sıra
pek çok vitamin ve mineral
içeren besinlerdir.

VİTAMİN VE MİNERAL
EKSİKLİĞİ HASTALIKLARI
TETİKLER
Vitamin ve mineral yetersizliği
akut ve kronik hastalıkların
seyrini etkiler, ölümlere neden
olabilir. Bu nedenle kemik
sağlığının korunması ve
devamlılığı için süt ve süt
ürünlerinde bol miktarda
bulunan kalsiyumun, güneş
ışınları aracılığı ile derimizde
sentezlenen D vitamini ile
birlikte alınması, demir eksikliği
oluşmaması için yeterli
miktarda hayvansal ve bitkisel
demir kaynaklarının
tüketilmesi, bu dönemde
zayıflamış bağışıklık sistemine
karşı yeterli çinkonun alınması,
yine hem bağışıklıkta ama
özellikle bilişsel fonksiyonlarda
önemli olan B12, B6 ve folatın
yeterli miktarda alınması, D
vitamini sentezi için yeterince
güneşlenilmesi, antioksidan
özellikleri olan C vitamini, E
vitamini ve A vitaminin
besinlerle gereksinmeler kadar
karşılanabilir olması gerekir.

YETERİ KADAR SU TÜKETİN
Suyun yeterli miktarda
tüketilmesi, sıcak havalarda,
fazla fiziksel aktivite
yapıldığında, fazla proteinli ve
tuzlu besinler tüketildiğinde,
ateşli hastalıklarda, ishalde

vücuttan kaybedilen sıvının
mutlaka yerine konulması
gerekir. Bireylerin ihtiyaçlarına,

mevcut sağlık durumlarına göre
özelleştirilmiş yeterli ve dengeli
bir beslenme programı geriatrik

dönemde daha kaliteli bir
yaşam için elzemdir.

Geleceğe yatırım yapın...

ÇOCUĞUNUZUN sağlıklı  gelişimi ve
mutluluğu için 0-6 yaş döneminin  önemini
birçok anne baba biliyor. Diğer taraftan çocuk
psikolojisinin anne karnında başladığı anne
baba adayları tarafından pek bilinmiyor. Yapılan
birçok araştırma anne karnındaki bebeğin
annenin psikolojisini hissettiğini ve olumsuz
deneyimlerden etkilediğini vurgulamaktadır. 

Kesin kanıtlar olmamakla birlikte anne
karnındaki bebeğin psikolojisi için hamilelik
döneminin mümkün olduğunca huzurlu ve
mutlu geçirilmesi gerektiği  yapılan
araştırmalarda vurgulanmaktadır.

Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler
mutlaka aralarındaki problemleri çözmeli ve
çocuğa huzurlu bir aile ortamı hazırlamalıdır.
Evlilik oturmadan çocuk sahibi olmak çocuğu
sadece anne karnında değil, doğduktan sonra
da olumsuz etkileyecektir. Bebeğin sağlığı için
anne baba adaylarının evliliklerinin oturması ve
birbirlerini yeterince tanıması gerekir.  Kısacası
çocuk sahibi olmanın ilk şartı mutlu bir çift
iletişimi diyebiliriz. 

Daha sonraki şart ise hamilelik döneminin

planlanmasıdır. Eğer planlı bir hamilelik ise
mümkün olduğunda annenin çalışma temposu
hafifletilmelidir.  Annenin sağlığı, mutluluğu ve
moralinin yüksek olması da çok önemli. 

Hamilelik döneminde baba adayına önemli
görevler düşmektedir.  Anne adaylarının
duyguları hamilelik döneminde oldukça
hasasastır.  Bu dönemde anneler aldıkları
kilolardan dolayı kendilerini eskisi gibi güzel
bulmayabiliyor. Baba adayının anne adayını
ihmal etmemesi ve eskisinden daha da ilgili
olması gerekiyor.

Diğer önemli şart ise hamilelik döneminde
annenin herhangi bir travmatik olay
yaşamamasıdır.  Anne karnındaki bebeğin
sadece annenin değil,  çevresindeki insanların
seslerini de duyduğu vurgulanmaktadır.  Anne
karnındaki bebek, annenin babanın yoğun
tartışmalarını hissetmektedir. Anne adayının
çok üzücü bir olaya maruz kalması da yine anne
karnındaki bebeği etkilemektedir. Bu nedenle
anne baba adaylarının çocuk sahibi olmadan
önce çocuk için kendilerini hazır hissetmeli ve
gerekli hazırlıkları yapması gerekir.

Anne karnındaki bebeğin 
psikolojisi çok önemli!

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) İlişkilerinizde

daha bağımsız
davranabilirsiniz. Aşkta,

beraberliklerinizde daha tutkulu ve
heyecanlısınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Bir çok konuda sizi

dışınızda gelişen şartları
kontrol etmekten ziyade ilerisi

için yeni planlar yapmaya
başlayın. İşle ilgili konularda ise çok
çalışacağınız şartlar var. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İş hayatındaki
sorumlulukların ardından

olumlu bir atmosfer sizi
bekliyor. Arkadaşlıklara daha fazla
öncelik vereceğiniz bu günlerde keyifli
başlangıçlara yöneleceksiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kariyeriniz

ve çalışma hayatınız
hareketlilik kazanıyor. Aşkta da

hareketli ve güzel günler var.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok farklı
eylemlere yöneleceğiniz,

değişik kişilerle bir araya
geleceğiniz bir dönem. Size destek
verecek kişilerle bağlantılar kurmaya
çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Ani para giriş ve çıkışlarının
hızlandığı şartları yönetmek
sizi oldukça huzursuz
edecektir. Biraz dikkatli

olmanız sorunu aşmanıza
yardımcı olabilir. Yeni tanışıklıklar
olacak.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) İlişkilerde
aniden ortaya çıkan

koşulları olumlu
karşılamaya bakın. Yakın
arkadaşlıklarda yaşanan paylaşımlar
sizi heveslendirecek.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni bir çalışma
planı üzerinde durmalı,

kendinizi yenilemelisiniz.
Değişikliklerine adapte olma

zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Uzun
süredir yenilenme aradığınız
yaratıcı uğraşlarda ise
harekete geçme zamanı. Aşk
hayatında ise ani başlayan

ilişkiler sizi zorlayabilir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendi özel hayatınız üzerinden
yeni planlar yapıyor, evde
başlatmak istediğiniz

yeniliklerin üzerinde
duruyorsunuz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yakın çevrenizde artan iletişim
size yeni uğraşlar getiriyor.
Olumlu haberlerle iyimserlik

kazanıyorsunuz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sabırsız
ve düşüncesizce hareket

etmekten kaçının. Son
günlerde bütçenizi
toplama gayreti içinde
iken, gereksiz finansal

yatırımlar sorun olacaktır.  Kararlılık
göstermekte yarar var.b

u
rç
la
r.
..
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Semiha yeni başarılara 
yelken açmak istiyor

YUNANİSTAN adına Paralimpik
Oyunları’na katılan ilk azınlık genci olan
İskeçeli Semiha Rızaoğlu, yeni başarılara
yelken açmak istiyor. 2012 yılında
İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan
Paralimpik Oyunları’na katılarak bir ilke
imza atan yürüme engelli Semiha
Rızaoğlu, önümüzdeki günlerde
İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak
Dünya Engelliler Yüzme Şampiyonası’na
hazırlanıyor. 

1987 yılında İskeçe’nin Karaçanlar
köyünde dünyaya gelen ve çok küçük
yaşta ailesiyle Atina’ya yerleşen Semiha
Rızaoğlu, 2002 yılında yaz tatili için
geldiği köyünde geçirdiği trafik kazası
sonrasında tekerlekli sandalyeye
mahkum olmuştu. 

Omuriliği zedelenen Semiha uzun bir
tedavi sürecinden sonra hayata geri
dönmüş ve bir süre sonra da yüzmeye

başlamıştı. 

GLASGOW’A HAZIRLANIYOR
Yunanistan genelinde yapılan engelli
yüzme müsabakalarına defalarca katılan
Semiha Rızaoğlu, onlarca madalya
kazandı. Rızaoğlu, 2012 yılında yapılan
Londra Paralimpik Oyunları’na da
katılarak, Paralimpik Oyunları’nda yer
alan ilk azınlık mensubu oldu. Semiha
Rızaoğlu, 100 metre serbest yüzme
yarışlarında dünya beşincisi oldu. 

“DUYARLI İNSANLARIN 
OLMASINI ÇOK İSTERİM”
Yaklaşık iki yıl önce bir kız çocuğu
dünyaya getiren Semiha Rızaoğlu,
yüzmeye bir süre ara verdi. Geçtiğimiz
aylarda yüzme sporuna geri dönen
Semiha, Glasgow’da yapılacak Dünya
Engelliler Yüzme Şampiyonası’na

hazırlanıyor. 
Konuyla ilgili olarak

GÜNDEM’e konuşan
Rızaoğlu şunları
söyledi: “Biliyorsunuz
ki geçirdiğim trafik
kazasından sonra
hayatıma tekerlekli
sandalye ile devam
ediyorum. Son yıllarda
da yüzme
yarışmalarına
katılıyorum. Artık
Atina’da yaşamıyoruz.
Eşim ve ailemle
birlikte İskeçe’nin
Gökçeler köyünde
kalıyorum. 22 aylık bir
kızım var. Birkaç ay
önce yüzmeye tekrar
başladım. Ancak
İskeçe’deki yüzme
havuzu kapalı ve ne
zaman açılacağı belli
değil. Ben
antrenmanlarımı
yapmak için
Kavala’daki yüzme
havuzuna gidiyorum.
Tabii çok zor oluyor.
Özellikle de küçük bir
çocuk annesiyseniz bu
olay daha da zor
oluyor. Fakat ben pes
etmek istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde
Atina’ya gidip Glasgow’da yapılacak
Dünya Engelliler Yüzme Şampiyonası
elemelerine katıldım. 50 metre serbest
kategoride birinci, 100 metre serbestte
ise ikinci oldum. Ancak, bakanlık tüm
sporcuların masraflarını karşılamıyor.
Ben ara verdiğim için daha önce yapılan
bazı müsabaka ve elemelere
katılamamıştım. Tabii Atina’daki
elemelerde yaptığım dereceler sayesinde
Glasgow’a gitme hakkını kazandım.
Bunun için tabii ki mutluyum. Fakat
Glasgow’daki yarışmalara katılabilmem
için kendi cebimden 3 bin euro vermem
gerekiyor. Bu noktada işadamlarımıza
seslenmek istiyorum. Keşke birileri
benim bu mücadeleme sponsor olarak
destek verebilse. Bu çağrımın duyarlı

insanlar
veya işadamları
tarafından dikkate
alınmasını çok isterim.
Ben her şartta
mücadelemi devam
ettirmek istiyorum.
Glasgow’daki
yarışmalarda iyi bir
derece yapmayı
umuyorum. Bunun için
çok ciddi bir çalışma
içindeyim.” 

“GENÇLERE ÖRNEK
OLABİLİRSEM NE
MUTLU BANA”
Yüzme sporunu çok
sevdiğini ve bundan
sonra da bu spora
devam edeceğini
anlatan Semiha
Rızaoğlu, “Spor ve
özellikle yüzme,
geçirdiğim trafik
kazasından sonra benim
hayata tutunmama çok
yardım etti. Şu anda
genç bir anneyim. Küçük
bir kızım var. Yüzmeyi ve

sporu ona da sevdirmek istiyorum.
Amacım ve hedefim yüzmeye devam
etmek. Mümkünse yeni başarılara imza
atmak. Gençlerimize biraz olsun örnek
olabilirsem mutlu olacağım. Etrafımdaki
insanlara ve özellikle de gençlere örnek
olabilirsem ne mutlu bana. Şunu
söylemek isterim ki; insan her şeyi
başarabilir. Yeter ki inansın ve çalışsın.”
diye konuştu. 

İLK AZINLIK GENCİ
2012 yılında İngiltere’nin başkenti
Londra’da yapılan Paralimpik
Oyunlarına (Engelli sporcuların katıldığı
Olimpiyat Oyunları) katılan Semiha
Rızaoğlu, aynı zamanda Olimpiyatlar’a
katılan ilk ve tek azınlık üyesi olma
özelliğini taşıyor.

Atina’daki
elemelerde
yaptığım
dereceler
sayesinde

Glasgow’a gitme
hakkını kazandım.
Bunun için tabii ki
mutluyum. Fakat
Glasgow’daki
yarışmalara
katılabilmem için
kendi cebimden 3
bin euro vermem
gerekiyor. Keşke
birileri benim bu
mücadeleme
sponsor
olarak destek
verebilse. 

“ “
MALİ kriz nedeniyle devlet desteği önemli

oranda kesilen hastanelerdeki sağlık
hizmetlerinin durma noktasına geldiği
bildirildi.

Sağlık Bakanı Panayotis Kurublis
parlamentoda yaptığı bilgilendirmede,
ülkenin sağlık sisteminin trajik bir durumda
bulunduğunu ifade ederek, hükümetin
Yunanistan Sağlık Hizmetleri Sağlama
Organizasyonu’nun (EOPYY) yapısında,
hastanelerde ve ilaç satın alımlarında köklü
değişiklikler yapma yönüne gideceğini
açıkladı.

EOPYY’nin, sosyal güvenlik kurumlarının
ödeme yapmaması nedeniyle hastanelere
gerekli finansmanı sağlayamadığını belirten
Kurublis, EOPYY’nin hastanelere ve ilaç

şirketlerine olan borcunun 4,4 milyar euro
civarında bulunduğu bildirdi.

Medyaya yansıyan haberlerde, EOPYY ve
kamuya ait sağlık kurumlarının ilaç
şirketlerine ve işbirliği yaptığı özel kurumlara
olan büyük borçları nedeniyle ülkenin sağlık
sistemindeki kötü durumun kabus haline
geldiği ifade edilirken, hastanelerin doktor ve
sıhhi malzeme eksikliği nedeniyle güvenlik
sınırının altında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı
Mihalis Vlastarakos ise, EOPYY’nin sağlık
kurumlarına olan ödenmemiş borçlarının ve
vadesi dolmuş ödemelerin sürekli arttığını
belirterek, ülkenin sağlık sistemini
“patlamaya hazır bir saatli bombaya”
benzetti.

Sağlık hizmetleri durma 
noktasına geldi...
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İTB yönetimi nezaket 
ziyaretlerinde bulundu

TARIM Tazminatları
Kurumu (ELGA) tarafından 29
milyon euro ödeme yapılacak.

Konuyla ilgili olarak ELGA
tarafından yapılan açıklamada
2014 – 2015 döneminde zarara
uğramış yaklaşık 15 bin çiftçi
ve hayvan besicisi için ELGA
tarafından 29 milyon euro
tazminat ödemesi yapılacağı
bildirildi. Ödemelerin 29 Mayıs
2015 Cuma günü yapılması
bekleniyor.

2014 yılı ve 2015 yılının ilk
iki ayında tarım ürünleri zarar
gören çiftçilere ELGA Nisan ayı

sonuna kadar 99,4 milyon
ödeme yapmıştı. Aynı dönem
için hayvan besicilerine de 4,2
milyon euro tazminat
ödenmişti.

ELGA tarafından yapılan
açıklamaya göre Haziran –
Eylül döneminde de 38,8
milyon euro tazminat ödemesi
yapılacak. ELGA, Haziran
ayında 10,2 milyon euro,
Temmuz’da 15,2 milyon euro,
Ağustos’ta 12,2 milyon euro ve
Eylül’de 1,2 milyon euro ödeme
yapmayı planlıyor.

SİRİZA, İzmir’deki HDP
mitingine temsilci gönderdi

İKTİDARIN büyük ortağı SİRİZA, Türkiye’de 7
Haziran seçimlerine hazırlanan Halkların
Demokratik Partisi’nin (HDP) düzenlediği
mitinge temsilci gönderdi. SİRİZA Merkez
Komitesi üyesi ve Avrupa Politikası, Uluslararası
İlişkiler, Dış Politika, Savunma ve Dış Yunanlılar
Sorumlusu Yannis Burnus, HDP tarafından 23
Mayıs’ta İzmir’de düzenlenen mitinge katıldı. 

HDP’nin davetlisi olarak mitinge katılan
Burnus yaptığı konuşmada, Yunanistan’da
uygulanan kemer sıkma politikalarının sosyal
felakete yol açtığını, Yunan halkının buna son
vermek için mücadele ettiğini söyledi.

Ülkesinde krizin toplumda yarattığı tahribatı
gidermek üzere hayata geçirdikleri uygulamaları
anlatan Burnus, “Tam bu noktada aynı amaçlar
uğruna Bursa’da direnişini sürdüren emekçi
kardeşlerimize en samimi dayanışma

dileklerimizi göndermek istiyorum.” diye
konuştu.

Burnus, konuşmasını Nazım Hikmet’in “En
güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır, En güzel
çocuk henüz büyümedi, En güzel günlerimiz
henüz yaşamadıklarımız, ve sana söylemek
istediğim en güzel söz, Henüz söylememiş
olduğum sözdür” dizelerini okuyarak
tamamladı.

Konuyla ilgili olarak Yunan basınında
yayınlanan haberlerde, İzmir’deki mitinge
katılan SİRİZA temsilcisi Yannis Burnus’un, HDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer parti
yöneticileriyle görüştüğü; Türkiye ile Yunanistan
ilişkilerini, Kürt sorunuyla ilgili son gelişmeleri,
Yunanistan ve Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ele
aldığı ifade edildi. 

DOĞU
Makedonya
Trakya
(DMT)
Eyaleti’ndeki
yerel ürünleri
tanıtımını
amaçlayan “1.
Sinergeia”
etkinliği
gerçekleştirildi.

Gümülcine’deki
Arcadia otelinde
düzenlenen etkinlik, eyalet
genelinde üretilen ürünleri
turizm, otelcilik, lokantacılık
ve eğlence sektörüyle
buluşturmayı hedefliyor.

Doğu Makedonya Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis
etkinlikle ilgili yaptığı
açıklamada “Bu etkinlik, tarım
ve beslenme alanında eyalet
olarak kimliğimizi oluşturma
çabasıdır.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili konuşan

Gümülcine
Belediye
Başkanı 

Yorgos
Petridis ise Sinergeia

etkinliğini “eyalet bilincinin
oluşumu için yapılan doğru bir
tercih” olarak değerlendirdi.

Etkinliğe Tarım Kalkınma
Bakan Yardımcısı Panayotis
Sguridis’in yanısıra, Trakya
Tütüncüler Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat ve Batı
Trakya’dan bir grup işadamı
katıldı.

Gümülcine’deki etkinlikte
Kozlukebir köyünde üretilen
zeytinyağı da tanıtıldı.

İSKEÇE Türk Birliği yöneticileri, 27 Mayıs Salı
günü Gümülcine ve İskeçe’de bir dizi nezaket
ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Gümülcine’deki Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’yı
makamında ziyaret eden İskeçe Türk Birliği
yöneticileri yeni yönetimin gerçekleştirmeyi
planladığı faaliyetler hakkında bilgi verdiği
belirtildi.

İTB yöneticileri aynı gün, Batı Trakya Türk

Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi, daha sonra da
Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Genel Merkezi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi’ni (BAKEŞ) ziyaret etti.

Ziyaretlerde kurumların yapacakları
faaliyetlerinde birbirleriyle işbirliği içerisinde
olmalarının önemi vurgulandı.

ELGA’dan 29 milyon
euro tazminat ödemesi

Yerel ürünler 
“Sinergeia”da tanıtıldı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

BERAT KANDİLİ

Ü
ç aylar denen ve
inananlar için nice
mükâfatların bolca

bahşedildiği bir zaman
diliminin ortasında Şaban
ayında bulunuyoruz. Şaban
ayının onbeşinci gecesi olan 1
Haziran 2015 Pazartesi akşamı
Berat Kandilidir. Berat Kandili;
onbir ayın sultanı olan mübarek
Ramazan Ayının müjdecisidir.  

Berat; borçtan, hastalıktan,
suç ve cezadan berat etme,
kurtulma… Günahlardan
arınma, temize çıkma, ilâhî af
ve rahmete nail olma
anlamlarına gelir.

Berat gecesi de diğer
gecelerimiz gibi her birimiz için
birer, tefekkür, tezekkür ve
yenilenme gecesidir.

Berat; kırılan kalpleri
onarma, dargınlık duvarlarını
yıkma, kin, nefret ve intikam
duygularını aşma gecesidir.
Yüce Yaradan’ın affına
erebilmek için yaratılanı
affetme gecesidir.

Berat; bizlere her türlü şer,
kötülük, zulüm, haksızlık ve
adaletsizlikten beri olmayı,
onlardan uzak kalmayı öğretir.
Berat gecesi, Müslümanlarca
kutsal sayılan, rahmet ve
mağfiret gecesi, mü’minlerin
dualarının kabul, günahlarının
af olduğu bir zaman dilimidir.

Hz. Peygamber şöyle
buyurur:

“Şaban ayının 15. gecesini
ibadetle geçirin, gündüzünde
de oruç tutun. Çünkü Yüce
Allah, bu gece dünya semasına
rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok
mu tövbe eden, tövbesini kabul
edeyim! Yok mu rızık isteyen,
rızık vereyim! Yok mu şifa
isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu
başka isteği olan ona da
istediğini vereyim” (İbn Mâce,
Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191.)

Dünyada beratımızı almadan
ahiretteki beraatımıza
ulaşamayacağız. Dünyada
yaşarken beratımızı
gerçekleştirecek amellerimizi
hayatımıza aktarmadan
ahirette beraatımızı alıp
cennete ulaşamayacağız. İman
etmeden cennete
giremeyeceğiz. Birbirimizi
sevmeden iman etmiş
olamayacağız. Birbirimizi
sevmek için ise birbirimize
selam vermemiz gerekiyor.
Birbirimize selam verelim,
ilişkimizi kesmeyelim. İlişkimizi
kesmek isteyenlere fırsat
vermeyelim.  Bugün kardeşlik
günüdür. Biz birbirimizi gerçek
anlamda sevmeden beraatımızı
gerçekleştiremeyeceğiz. O
halde Birbirimizi seveceğiz. Bu

imanımızın bir gereğidir.
Beraatımızı elde etmek
istiyorsak Efendimizi
dinleyelim. Âlemlere rahmet
olarak gönderilen
Peygamberimiz şöyle
buyuruyor:

“Siz, iman etmedikçe
cennete giremezsiniz; birbirinizi
sevmedikçe de iman etmiş
olamazsınız. Yaptığınız zaman
birbirinizi seveceğiniz bir şey
söyleyeyim mi? Aranızda selâmı
yayınız.” Riyazü’s-Salihin,
Hadis No: 849

Ahiret hayatının ebedi
olduğunu hatırlarsak eğer bu
gecelere daha bir ehemmiyet
vereceğiz. Bu dünyadan
ayrıldıktan sonra bir daha
dönüş yok. Ne kadar ah etsek
de, ne kadar üzülsek de ve ne
kadar pişman olsak da bu
hayata veda ettikten sonra
dönüşümüz yoktur. Bu sebeple
Beraat gecesinde gerçek
beraatımızı gerçekleştirmek
için ahiret hayatını –hayatımızın
hiçbir zamanında
unutmayacağımız gibi- bu gece
de unutmayalım. Küçük
hesapların peşine, geçici
dünyanın aldatıcı sevgilerine
takılmayalım. Sevgili
Peygamberimizin bir hadis-i
şerifini sizlerle paylaşmak
isterim.

“Akıllı kişi, nefsine hâkim
olan ve ölüm sonrası için
çalışandır. Âciz kişi de, nefsini
duygularına tâbi kılan ve
Allah’tan dileklerde bulunup
duran (bunu yeterli gören) dır”

Bu gecede Tövbe ve
istiğfarda bulunalım. Çünkü bu
gecede Rabbimizin Efendimizin
diliyle bizlere müjdesi var. Bu
müjdeden yararlanmak için
günahlarımıza, isyanlarımıza ve
hatalarımıza tövbe edelim,
bağışlanma dileyelim. Çünkü
Yüce Allah tövbe edenin
tövbesini kabul etmektedir.
Hud süresi 3. ayette şöyle
buyruluyor.

“Rabbinizden bağışlanma
dileyin, sonra da O’na tövbe
edin ki sizi belirlenmiş bir
süreye (ömrünüzün sonuna)
kadar güzel bir şekilde
yararlandırsın ve her fazilet
sahibine faziletinin karşılığını
versin. Eğer yüz çevirirseniz,
ben sizin adınıza büyük bir
günün azabından korkuyorum”

Mübarek Berat Kandilinizi
tebrik eder, Milletimiz ve Tüm
İslam Alemi için hayırlar
getirmesini Yüce Rabbimden
niyaz ederim. Mevla’mız günah
yüklerimizden berat etmiş
olarak Ramazan-ı şerife girmeyi
nasip eylesin…

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUSarancına köy
mevlidine yoğun ilgi

RODOP ilinin Balkan
kolunda yer alan Gümülcine
belediyesine bağlı Sarancına
köyü, 24 Mayıs Pazar günü Hz.
Muhammed’in kutlu doğumu
nedeniyle mevlit okuttu.
Mevlide bölge halkı başta
olmak üzere çok sayıda soydaş
katıldı.

Program Aşr-ı Şerif’in
okunmasıyla başladı. Daha
sonra Gümülcine Müftülüğü’ne
bağlı din görevlileri Mustafa
Karahüseyin, Emin Pişka,
İsmail Karagöz ve Nihat Kaplan
tarafından Mevlid-i Şerif
okundu. Mevlidin duasını
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif yaptı. Müftü Şerif, namaz
öncesi soydaşlara günün anlam
ve önemini belirten bir
konuşma yaptı.

“BATI TRAKYAMIZDA 
ÇOK GÜZEL ADETLER
YAŞATILIYOR”
Etkinliğe katılan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Sarancına’nın
büyük ölçüde göç verdiğini,
buna rağmen köy halkının bir
mevlit etkinliği düzenlemesinin
çok önemli olduğunu
vurguladı. Başkonsolos Akıncı
sözlerine şöyle devam etti:
“Atalarınızı, dedelerinizi
hatırlamanız, gelip bir Fatiha
okumanız, bir mevlit

okutmanız çok önemlidir. İnsan
bir mekana bağlıdır. Kendine
mutlaka bir yurt ve vatan
arıyor. Sizlerin de buraları
unutmamanız çok önemlidir.
İnşallah çocuklarınıza da bu
adeti hatırlatırsınız. Batı
Trakyamız’da çok güzel adetler
yaşatılıyor. Biz de bunların
tadını alıyoruz. Bizim için
buralara gelmek bir zorluk
değil, aksine keyiftir. Sizlerle
buluşmak bizim için bir
bahtiyarlık. İnşallah birliğimiz,
beraberliğimiz her zaman daim
olsun. Değerlerimizi,
maneviyatımızı, dilimizi,
dinimiz, inancımızı aynı
kararlılıkla yaşatalım. Her
gittiğim yerde anavatandan 80
milyon kardeşinizden selamlar
getirdim diyorum. İnşallah
vatanımız ebediyete kadar
dimdik ayakta duracak ve

güçlü olacak. Sizler de burada
kimliğinizi, birliğinizi,
beraberliğinizi koruduğunuz
şürece inşallah herşey yolunda
gidecektir.”

Kılınan öğle namazının
ardından, Sarancına halkı
tarafından katılımcılara yemek
ikram edildi.

Bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Sarancına köyü
mevlidine Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif,  Türkiye’nin
Gümücine Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı, Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Hasan
Hasan, Doğu Makedonya -
Trakya eyalet meclis üyesi
İsmail Hüse Mustafa,
Gümülcine belediye meclis
üyesi Emre Ahmet ve yüzlerce
soydaş katıldı.

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen abo ne le ri mi zin, 
Gü mül ci ne’de ki 

P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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29 Mayıs 2015

Φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας 
η ΑΜ-Θ το 2013

M
εταφέρω αυτούσια ανακοίνωση
της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας –Θράκης η οποία

εκδόθηκε πρόσφατα και έχει να κάνει με
την ανάπτυξη στην περιοχή μας:  

«Η πτώση του ΑΕΠ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα
χρόνια της κρίσης, κάθε χρόνο μετά το
2010 είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο
όρο της χώρας. Σχετικά ο Περιφερειάρχης
ΑΜ-Θ, κ. Γιώργος Παυλίδης δήλωσε
“Είχαμε επισημάνει πριν την ανάληψη των
καθηκόντων μας την 1η Σεπτεμβρίου 2014
ότι μας ανησυχούσε η πτωτική πορεία της
περιφέρειας μας, και τονίσαμε κατ’
επανάληψη ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερη
από τον μέσο όρο της Ελλάδας της κρίσης.
Δυστυχώς όμως τα στοιχεία της Eurostat
για το έτος 2013 δείχνουν ότι το ΑΕΠ
μειώθηκε κατά πολύ περισσότερο από ότι
και εμείς εκτιμούσαμε. Για την πτώση αυτή
υπάρχουν ευθύνες και συνολικά έχει
όνομα, την αδόμητη ανάπτυξη 2011-2014”.

«Δεν είναι βεβαίως καιρός για
μνημόσυνα, ανεξάρτητα από τις ευθύνες
της προηγούμενης περιφερειακής αρχής
και με δεδομένο ότι  ο θεσμός της
Περιφέρειας έχει την ευθύνη της
ανάπτυξης είμαστε υποχρεωμένοι να
κοιτάξουμε μπροστά, δουλεύοντας
εντατικά. Εντοπίσαμε τα αίτια για τη
εξαιρετικά αβαθή ανάπτυξη της περιοχής
που οδήγησε στην πτώση. Δρομολογήσαμε
την επανεκκίνηση με αναδιάταξη των
αναπτυξιακών μας στοχεύσεων, πάνω σε
ρεαλιστική βάση, προσβλέποντας σε μια
δομημένη ανάπτυξη, με περιφερειακή
οικονομία δεμένη βαθιά με τα
χαρακτηριστικά μας, τον πλούτο της
περιοχής και τους ανθρώπους της.
Θέλουμε την ενεργοποίηση όλων των
παραγωγικών δυνάμεων, του καθενός
χωριστά για να φύγουμε από τον
κατήφορο του χτες, τη σκόρπια και

ασύνδετη ανάπτυξη για να πάμε εκεί που
μας αξίζει. Στα πλαίσια αυτού του οδικού
χάρτη ξεκινήσαμε πολλά, στοχεύουμε σε
πολύ περισσότερα. Δε θα λογαριάσουμε
κόπους και θυσίες, θέλουμε όμως όλη την
κοινωνία να μας υποστηρίζει, να μας
διορθώσει γιατί υπηρετούμε όλοι μαζί τον
ίδιο στόχο».

Με άλλα λόγια η Περιφέρεια ΑΜ-Θ
κατέχει το θλιβερό προνόμιο να είναι η
φτωχότερη της Ελλάδας για το οικονομικό
έτος 2013 και μια από τις φτωχότερες της
Ευρώπης μαζί με την Ήπειρο και την
Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως, ο σημερινός
περιφερειάρχης καταλογίζει ευθύνες στον
προηγούμενο γι΄ αυτή την εικόνα και
ιδιαίτερα στην τριετία 2011-14. Φοβάμαι
να πω ότι το αναπτυξιακό πρόβλημα της
περιφέρειάς μας έχει διαχρονικά και
μόνιμα χαρακτηριστικά τα οποία απλώς η
κρίση μετά το 2010 μεγένθυνε σε τέτοιο
βαθμό ώστε να ανοίξει επικίνδυνα η
ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Ας σταθούμε όμως για λίγο στους
αριθμούς που με γλαφυρό τρόπο
αποτυπώνουν την οικονομική και
αναπτυξιακή πραγματικότητα της
περιοχής μας.           

Η Eurostat δημοσιοποίησε στις 21 Μαΐου
τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ των
περιφερειών το 2013. Σε όλες τις χώρες
(εκτός Γερμανίας, Ιταλίας και Ολλανδίας)
στην περιοχή της πρωτεύουσας υπάρχουν
τα υψηλότερα εισοδήματα.

Στην Ελλάδα για μια ακόμη χρονιά η
Περιφέρεια ΑΜ-Θ είχε την πικρή πρωτιά
να έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
από όλες τις Ελληνικές περιφέρειες. Σε
μονάδες αγοραστικής δύναμης έφθανε
μόνο στο 52% του Ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Η αμέσως επόμενη είναι η Ήπειρος
με 55%.    

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Και πως
μπορεί να αναστραφεί; Για να

απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά πρέπει
να εμβαθύνουμε στην οικονομική δομή της
περιφέρειας και να δούμε πως εξελίχτηκε
διαχρονικά.

Η περιφέρεια μας κατ΄ αρχήν παράγει
μόνο το 3,9% του ΑΕΠ της χώρας, όταν η
Αττική παράγει το 48,9%.

Βλέπουμε ότι από το 2000 ως το 2008
είχαμε σε όλους τους νομούς ανάπτυξη και
από εκεί και πέρα συνεχή πτώση.
Καλύτερα πήγαιναν οι νομοί Καβάλας και
Έβρου ενώ χειρότερα οι νομοί Δράμας και
Ξάνθης.

Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι έγινε στα
χρόνια της κρίσης. Με βάση το 100 για το
2008, τι έγινε στους νομούς;

Βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη πτώση την
είχε η Ροδόπη, που το 2012 παρήγαγε
μόνο το 72% αυτού που παρήγαγε το
2008.

Πως εξελίχθηκαν όμως στην περιφέρεια
μας οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας
που συνθέτουν το ΑΕΠ;

Τι ρόλο παίζουν οι διάφοροι κλάδοι του
ΑΕΠ στην περιφέρεια και πως είναι σε
σύγκριση με αυτούς της χώρας;

Βλέπουμε ότι ο κλάδος με τη
μεγαλύτερη πτώση είναι αυτός των
κατασκευών (από 9,2 σε 2,3%), ενώ τη
μεγαλύτερη αύξηση είχε η Δημόσια
Διοίκηση (από 20 σε 32,4%). Πτώση είχε
και ο τομέας εμπόριο-τουρισμός, που
οφείλεται περισσότερο στη πτώση του
εμπορίου μετά το 2008 και λιγότερο στον
(ισχνό ούτως ή άλλως) τουρισμό.

Βλέπουμε ότι η περιφέρεια έχει έναν
σχεδόν διπλάσιο γεωργικό τομέα από ότι η
χώρα συνολικά (7,1 έναντι 3,7%) και μια
πολύ μεγαλύτερη δημόσια διοίκηση (32,4
έναντι 21,6%).

Και ο βιομηχανικός τομέας φαίνεται να
είναι κάπως υψηλότερος από αυτόν της
χώρας, γι’ αυτό αξίζει να τον δούμε
αναλυτικότερα. Τι είδους βιομηχανία
έχουμε στην ΑΜΘ;

Οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι η
βιομηχανία τροφίμων (σε μεγάλο βαθμό
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων), μη
μεταλλικά ορυκτά (κυρίως μάρμαρο) και
κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις (σε
φάση έντονης κρίσης εκτός από τα
εκκοκκιστήρια).

Είναι η πλειοψηφία αυτών των
επιχειρήσεων ανταγωνιστικές. Παράγουν
υψηλή προστιθέμενη αξία;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα το 51 %
των επιχειρήσεων της περιφέρειας
ακολουθεί στρατηγική χαμηλού κόστους,
που δύσκολα θα τις κρατήσει σε συνθήκες
μαρασμού εσωτερικής αγοράς και έντονου

διεθνούς ανταγωνισμού.  

Τι συμπεράσματα βγαίνουν:
Η Περιφέρεια ΑΜΘ παρά τα

αλλεπάλληλα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
και ΕΣΠΑ δεν μπόρεσε να συγκλίνει, όχι
μόνο στα κοινοτικά, αλλά ούτε καν στα
εθνικά δεδομένα.

Η Ροδόπη στα χρόνια της κρίσης
γνώρισε τη μεγαλύτερη απώλεια
εισοδήματος

Η περιφέρεια στηριζόμενη ιδιαίτερα
στον Αγροτικό τομέα και τη Δημόσια
Διοίκηση, τομείς με χαμηλή προστιθέμενη
αξία, δεν μπόρεσε να αναπτύξει δυναμική.

Ο Τουρισμός δεν βοήθησε μέχρι τώρα
όπως σε άλλες ελληνικές περιφέρειες.

Η βιομηχανία έδειξε μικρή
προσαρμοστικότητα σε συνθήκες
παγκοσμιοποίησης και δεν έγινε
αρκούντως ανταγωνιστική.    

Είναι, πράγματι θλιβερό όσο και
εξοργιστικό το γεγονός ότι μια περιοχή
όπως η Θράκη με τόσα πλεονεκτήματα,
όπως είναι η γεωγραφική της θέση, οι
άφθονες πλουτοπαραγωγικές της πηγές,
το ανθρώπινο δυναμικό της και η πολύ-
πολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της, η
γειτνίασή της με τεράστιες αγορές στα
Βαλκάνια, την Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή
Τουρκία, να έχει οδηγηθεί σε τέτοιο
οικονομικό μαρασμό ώστε να καθίσταται η
φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας. 

Οι ευθύνες βαραίνουν κυρίως το
κράτος και τον τρόπο που αντιμετώπισε
την Θράκη επί πολλά χρόνια. Δηλαδή, ως
μια περιοχή «ειδικού σκοπού» και όχι ως
έναν τόπο με τεράστια αναπτυξιακή και
κοινωνική δυναμική. Γι΄ αυτό και επέλεξαν
η οικονομική τόνωση της Θράκης να γίνει
όχι στην βάση των πολυποίκιλων
πλεονεκτημάτων της αλλά στην λογική της
ενίσχυσης των υπηρεσιών του κράτους και
του δημοσίου τομέα. 

Για να αλλάξει αυτή εικόνα απαιτείται
αξιοποίηση του συνόλου του παραγωγικού
δυναμικού του τόπου. Χωρίς κοινωνικούς,
θρησκευτικούς ή εθνοτικούς
διαχωρισμούς. Αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής
γειτνίασης με μεγάλες αγορές στον τομέα
του εμπορίου και των μεταφορών και
αναπροσδιορισμός του γεωργικού τομέα
και του μοντέλου των καλλιεργειών. Είναι
βέβαιο ότι η Θράκη έχει μέλλον, αρκεί να
το πιστέψουν και να το υπηρετήσουν οι
άνθρωποί της, χωρίς διχαστικά σύνδρομα
και πολιτικούς διαχωρισμούς, έξω και
πέρα από το «πελατοκεντρικό» μοντέλο
διοίκησης του παρελθόντος.          

“DAHA İLERİYE GİDECEK BİR
TOPLUMU YETİŞTİRMENİN YOLU
EĞİTİMDEN GEÇER”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, konuşmasına Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni tebrik ederek
başladı. Mete konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Batı Trakya geçmişte çok
sıkıntılı günler yaşadı. Bir toplum için en
önemli şey özgüvendir. Özgüveni tam
olan kişi toplumuna bir katkı
sağlayabilir. Topluma bir şeyler verebilir.
O yüzden bu tür etkinlikler çok
önemlidir. Artık baskıcı bir düzende
değil de, Avrupa’daki ve dünyadaki
insanların birlikte yaşadığı bir ortamda
çocuklarımızın da yaşama hakkının
olduğunu ve özgüvenlerinin olması
gerektiğini öğretmemiz lazım.
Çocuklarımızı da, öğretmenlerimizi de
tebrik ediyorum. Bizden daha ileriye
gidecek bir toplumu yetiştirmenin yolu
eğitimden geçer. Bütün kurumlar kendi
üzerine düşeni yaparsa bu toplumun

sırtı yere gelmez.”  

BAŞKONSOLOS AKINCI: 
“GENÇLERE YAPILAN YATIRIM
EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR”

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni böyle bir etkinliği
Bratankova’da gerçekleştirdiği için tebrik
etti. Akıncı, “Çocuklarımız tabii ki bizim
herşeyimiz. Geleceğimiz, umudumuz.
Dolayısıyla onlara yapılacak yatırım,
yani öğrencilere, çocuklara, gençlere
yapılacak yatırım en büyük yatırımdır;
an önemli yatırımdır.” diye konuştu.  

Bratankova’daki 11. Çocuk Şenliği’ne;
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Asbaşkanı Turgut
Hüseyin, İskeçe SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, eyalet meclis üyesi Hüseyin
Mehmet Usta, eski milletvekilleri Çetin
Mandacı ve Ahmet Faikoğlu ile çok
sayıda soydaş katıldı.

AZINLIK ÇOCUKLARI SAHNEDE
Çocuk Şenliği sırasıyla Şahin, Ketenlik,
Kireççiler çocukları, Gümülcine Bağlar
Mahallesi ve  Gökçeler çocuklarının
gösterileriyle başladı. 

Erkan Demiroğulları yönetimindeki
GTGB ve BTAYTD halk oyunları
ekipleriyle, Tülin Hacıhalil ve Hüseyin

Ahmetoğlu yönetimindeki İTB halk
oyunları ekibinin gösterisi de etkinliğe
ayrı bir renk kattı. 

Şenlik, Süleyman Kara yönetimindeki
İTB müzik grubunun konseri ile devam
etti. 

Etkinlikte ayrıca, Edirne’de yapılan 6.
Balkan Çocuk Şenliği’ne katılanlara
teşekkür belgeleri verildi. 

Çocuklar Bratankova’da buluştu
24. sayfanın devamı
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Merkel dünyanın en güçlü kadını

DÜNYANIN en önemli ekonomi dergilerinden Forbes,
geleneksel hale getirdiği "Dünyanın en güçlü 100 kadını"
sıralamasını yayınladı. 

Yapılan seçimlerde dünya genelinde yaptırım gücü ile liderlik
vasıfları, yapılan isabetli ve insani kararlar ön planda tutuldu.
Dergi tarafından yayınlanan listenin ilk sırasında Almanya
Başbakanı Angela Merkel yer aldı. 

Dünyanın en güçlü kadını olma başarısını gösteren 60
yaşındaki Merkel'i bu yıl Fed Başkanı Janet Yellen takip etti. 

ABD Başkan adayı Hillary Clinton ise bu yıl listede 6. sırada
yer almasına rağmen 2016 yılında ilk sırada yer alması
bekleniyor.

Merkel'i ilk sıraya taşıyan unsurları sıralayan dergi, Merkel'in
Ukrayna'da barışı tesis etmek için gösterdiği gayreti, mekik
diplomasisini ve elde ettiği başarısını, terör örgütüne karşı
gösterdiği kararlılık ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne
gönderdiği silahların uluslararası gücünü gösterdiğini bildirdi.
Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarma
çalışmalarının da Merkel'e puan kazandırdığı ifade edildi.
Ayrıca Avrupa ülkeleri arasında en uzun görev yapan başbakan
olması ve görev yaptığı süre boyunca ülkesini güçlendirmesi gibi
nedenlerle dünyanın en güçlü kadını olduğu kaydedildi.

Listenin üçüncü sırasında Microsoft şirketinin
kurucularından Bill Gates'in eşi hayırsever Melinda Gates,
dördüncü sırada Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, beşinci
sırada IMF Başkanı Christine Lagarde, altıncı sırada ABD Başkan
Adayı Hilary Clinton, yedinci sırada General Motors Genel
Müdürü Mary Barra, sekizinci sırada Michelle Obama,
dokuzuncu sırada Facebook Şefi Sheryl Sandberg, onuncu
sırada IBM Başkanı Virginia Rometty yer aldı. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Rusya’yı uyardı
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İNGİLTERE Kraliçesi 2’nci Elizabeth 7
Mayıs’ta düzenlenen genel seçimin
ardından geçen Çarşamba günü
parlamentonun resmi açılış törenine
katılarak, yeni İngiltere hükümetinin
programını okudu. Elizabeth’in okuduğu
programda genel seçimlerde zafer
kazanan Muhafazakar Parti’nin seçim
öncesi planladığı, İngiltere’nin Avrupa
Birliği (AB) üyeliği referandumu, gelir
vergisi indirimi, istihdam ve hükümet
yardımları vardı.

Kraliçe, Londra’daki Westminster’daki
tarihi parlamento binasına, Buckingham
Sarayı’ndan atlı arabayla giderken
parlamentodaki konuşmasında
kendisine eşi Edinburgh Dükü Philip,
oğlu Galler Prensi Charles ve gelini
Camilla eşlik etti. 

Cameron’ın hükümet  programını
Daily Mail Gazetesi, çalışan kesime ev

sahibi olmak ve tasarruf yapmakları için
destek şeklinde yorumladı. Uluslararası
siyaseti ilgilendiren konu ise David
Cameron’ın seçim öncesinde söz verdiği
gibi 2017 sonrasında İngiltere’ye Avrupa
Birliği’nden çıkma imkanı tanıyacak
referandum oldu. Buna göre 2017’nin
sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan
İngiltere’nin AB üyelik referandumu için
Muhafazakar Parti, iktidarının ilk yılında
referanduma yönelik bir yasa çıkartacak.

AB TURUNA ÇIKIYOR
Hükümet programında, azınlıklara
parlamentoda daha fazla yetki
sağlanması ise öne çıkan bir diğer başlık
oldu. Birleşik Krallık’taki İskoçya, Galler
ve Kuzey İrlanda temsilcilerine,
parlamentoda daha fazla yetki
sağlanacak. Tarihinde ilk defa
İskoçya’nın 59 seçim bölgesinden 56

milletvekilini
parlamentoya gönderen İskoç Ulusal
Partisi’nin (SNP) başarısının bu konuda
etkili olduğu düşünülüyor. Başbakan ve
Muhafazakar Parti lideri David Cameron
hükümet programının açıklanmasından
sonra başta Almanya Başbakanı Angela
Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande olmak üzere AB
liderleriyle temaslara geçeceği bir
Avrupa turuna çıkıyor.

İNGİLTERE, AİHM’DEN ÇIKACAK MI?
1992 yılından bu yana Muhafazakarlar
ilk kez tek başına iktidar olurken, seçim

vaatlerinden
olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarını ülke yasalarının
üzerinde kabul eden İnsan Hakları
Yasası’nın (İHY) iptali ise hükümet
programına girmedi. İngiliz basını bazı
Muhafazakar üyelerin ayaklanması
nedeniyle yasanın iptalinin rötora
uğradığını yazdı. 1998 yılında kabul
edilen yasa, İngiliz yargısını, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne karşı
sorumlu hale getiriyor. Muhafazakarlar
ilk 100 gün içinde İHY’nin iptal
edilmesini vaat ediyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın
nükleer savaş tehditlerinin kabul edilemez, istikrar bozucu
ve tehlikeli olduğunu söyledi.

ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulunan
Stoltenberg, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi
(CSIS) adlı düşünce kuruluşunda konferans verdi.
Stoltenberg, Avrupa-Atlantik güvenliği için bir dönüm
noktasında bulunduklarına işaret ederek, birçok zorlukla
karşı karşıya bulunduklarını ve güvenliklerinin tehlikede
olduğunu kaydetti.

Arap baharının şiddetli kışa döndüğü, başarısız ve zayıf
olan ülkelerin bölgenin istikrarını bozduğu, mezhepsel
çekişmelerin yaşandığı, DAEŞ gibi şiddet yanlısı
aşırılıkçıların terör estirdiği ve birçok insanın bölgeden
kaçmak isterken bazılarının da savaşmayı tercih ettiğini
hatırlatan Stoltenberg, dolayısıyla güneyden gelen
tehdidin karmaşık ve çeşitlilik gösterdiğini ifade etti.

Stoltenberg, doğudan gelen zorlukların ise aşikar
olduğunu ve "yeniden dirilen" Rusya’dan geldiğinin altını
çizerek, Moskova’nın yasa dışı yollardan Kırım’ı ilhakı ve
Ukrayna’nın istikrarsızlığına yönelik devam eden
eylemlerinin Avrupa’ya silahlı çatışmayı geri getirdiğini
söyledi.

Muhafazakar Parti’nin İngiltere’de sürpriz bir
şekilde tek başına iktidar olmasının ardından
Kraliçe 2’nci Elizabeth geleneksel bir şekilde
parlamentonun açılışını yaptı ve hükümet
programını okudu. Buna göre David Cameron
hükümeti, söz verdiği gibi 2017 yılının sonun-
da AB’den ayrılmayı halk oyuna sunacak.

İngiltere, AB’den
ayrılmayı
oylayacak

Amerikan ekonomi dergisi Forbes tarafından her yıl
yapılan "Dünyanın en güçlü kadınları" listesinde Almanya
Başbakanı Angela Merkel ilk sırada yer aldı.
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Muhterem hemşerilerim:
Bu hafta da LOZAN Barış

sözleşmesine uygun Batı Trakya’da
kurulan tek okul “İSKEÇE ÖZEL
GÜNDÜZLÜ AZINLIK MUZAFFER
SALİHOĞLU ORTAOKULU ve
LİSESİ”nin 50 yıllık eğitim hayatından
çok laf etmeden fotoğraflarla geçmiş
yaşam surecini birer tarihi anı olarak
sizlerle paylaşacağız.

Yürekli, inançlı çocukları fotoğrafta
gördüğünüz gibi ecdadının bıraktığı

okul, ister tütün deposundan yalnız
oturacak bir küçük yerceğiz de olsa
kalbinde taşıdığı kendi irfan ocağına
sahip çıkma aşkı odur işte.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR
SEVGİLİ VELİLER
SEVGİLİ ÖĞRETMENLER
SEVGİLİ AZINLIK AİLESİ
Biz oldukça İSKEÇE’deki AZINLIK

irfan ocağı yaşayacaktır.

Bu sözlerimizden dünyada bütün dar
görüşlü zavallı insanlar paylarına düşen
manayı çıkarsın diyoruz:

VE BU MÜESSESENİN BİZ VAR
OLDUKÇA BÜTÜN İNSANLIĞA IŞIK
TUTACAĞINI HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ
OLMASIN.

ÇÜNKÜ O OKUL. Bir çicek bahçesidir
içindeki ÖĞRENCİLER de bu bahçenin
ÇİCEKLERİDİR.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

Yukarıda virane bir tütün deposundan okula nasıl dönüştürüldüğü çalışmasından bir görüntü Yukarıda gördüğünüz tütün deposundan okul binası olurmu? sorusuna siz cevap veriniz

Öğrenci mi çoğaldı? Kimseyi incitmeden ve komşuların iyi niyeti sayesinde altlı – üstlü tuvalet
kompleksi diyelim mi? fotoğrafta gördüğünüz çalışmaya

Çoğalan öğrenciyi nereye sığdıracaksın mı? 
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi tütün deposunun bodrum katına.

Tütün deposundan okul olur mu?
Evet olur, nasıl mı? senelerce, titizlikle, dikatlice, akıllıca

çalışma ile fotoğrafta gördüğünüz gibi, önce Rum kız lisesi 1952
– 1970, sonra İskeçe “ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER SALİHOĞLU

AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ” 1970- 2015

Özene bezene, onarılan dedelerimizin okulu tütun deposu da olsa
ben böyle kucak dolusu kitaplarla bu okulun öğrencisiyim. Kim ne

derse desin

Yürekle, inançla ve ruhla çalıştıktan sonra işte fotğrafta gördüğünüz
gibi okula dönüştürülen tütün deposuna bir de, müze olduğunda bu

okula “MÜZELİ AZINLIK OKULU” bir beyefendi derse sakın şaşmayın
haa.
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Biz bu virane okulda fotoğrafta gördüğünüz gibi bu kucak dolusu kitapları okuduk, mezun olduk.
Üniversiteye gittik. Şimdi hepimiz meslek sahibiyiz.

Bize ışık veren virane okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz 

Virane okulumuzda buluşup konuştuğumuz o köşeciğin kokusunu şimdi çok arıyoruz. 
Sevgili okulumuz o halinle de olsa seni asla unutmadık.

Bir tütün mağazasından eğitim yuvasına dönüştürülen okulumuzu ziyaret eden T.C Atina Büyük Elçisi
Ekselansları Hasan GÖĞÜŞ bey efendi okulun müzesini ziyaret ettiğinde okul idaresine teşekkürlerini

sunarken yukarıdaki fotoğrafta görmektesiniz.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi çok büyük bir titizlikle kurduğumuz bu müze şimdi  ne mi
oldu? Öğrenciler çoğalınca müze ihtiyaçtan dolayı 40 kişilik sınıfa dönüştürüldü.

Eşyaları ise depolarımızda kutuların içinde yeni mekanını beklemektedirler.

Yukarıdaki fotoğrafta halen T.C. Atina Büyük Elçisi Ekselansları Kerim URAS onarılmış okulumuzu karış
karış gezerek bizi onurlandırmışlardır.

Bu esnada okul sahibi ile Büyük Elçi bey efendiye hediye takdimini görmektesiniz. Beyefendiye iadeyi
ziyarete şimdiye kadar gidemedik. Özür dileriz.

Yukarıdaki fotoğrafta virane okulumuzu ziyaret eden T.C. Gümülcine Başkonsolosu sayın Ahmet Riza
DEMİRER’ri okulumuzun bahçesinde öğretmen, yöneticilerle beraberliğimizi görmektesiniz.

Ekselans Ahmet Riza DEMİRER beyefendi halen Afrikada Büyük Elçi olarak vazife yapmaktadır.
Kendisi ile çok yakın arkadaşlığımız olduğunu hatırlatmayı uygun görüyorum.

gundem_932_Layout 1  29.05.2015  13:03  Page 21



GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuğun hayali arkadaşı

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
ir çok aile çocuğunun
tek başına oynarken
yanında bir arkadaşı

varmış gibi onunla
konuştuğuna tanık olmuştur.
Hatta bu hayali arkadaşın
çoğu zaman bir adı bile vardır.
Gezmeye giderken “Anne
arkadaşım Zeynep de bizimle
gelebilir mi?” gibi sorular da,
bu hayali arkadaşın çocuk için
ne kadar çok değerli
olduğunun bir göstergesidir.
Bu görünmez arkadaşların
yanısıra, çocuklar bazen
oyuncaklarını da, mesela bir
bebek ya da bir ayıcık, hayali
arkadaş olarak görebilirler.

Hayali arkadaş çocuğun
gelişiminde önemli rol oynar.
3-5 yaş arasında görülür.
Yapılan araştırmalara göre,
hayali arkadaşı olan
çocukların, zeki, yaratıcı ve
hayal güçlerinin son derece
gelişmiş olduğu tespit
edilmiştir.

Çocuğun gelişiminde hayali
arkadaşın pek çok faydaları
vardır. Bu arkadaş, çocuğun
korkularını yenmesinde
yardımcı olur. Onun problem
çözme becerisini arttırır.
Çocuğun duygularını
öğrenebilmek için onun hayali
arkadaşıyla olan
konuşmalarını dinlemek iyi bir
ipucudur. Özellikle aile içinde
yaşanan sıkıntılı dönemlerde,
anne-baba ayrılığı, yeni bir
kardeşin gelişi, aile içinde
yaşanan ölümler, sağlık
problemleri, yeni bir eve
taşınma, çocuğun yuvaya
başlaması ya da yuva
değiştirme gibi olayların
ortaya çıktığı zamanlarda
hayali arkadaşla oynanan
oyunlar daha sıklaşır. Bu
sayede çocuk, iç sıkıntılarını
dışarı atarak rahatlamaya
çalışır. Çocuğun hayali
arkadaşlarıyla konuşmaları
ona hissettirmeden
dinlendiğinde, onun sorun ve
sıkıntılarını öğrenmek
kolaylaşır. Çocuk bazen

annenin yerine geçerek,
arkadaşına annesinin ona
davrandığı gibi davranır,
bağırır, azarlar. Ya da baba
evde baskı uyguluyorsa, o da
hayali arkadaşına aynı şekilde
davranır. Anne baba kendi
davranışlarını çocuğun
davranışlarında görerek
hatalarını anlayarak
düzeltebilirler.

Aile çocuğa hiç bir zaman
çocuğa bu hayali arkadaşıyla
ilgili sorular sormamalıdır.
Çünkü çocuk bunu gizleyecek
ve arkadaşıyla fısıltıyla
konuşmaya başlayacaktır. Bu
da çocuğun yaratıcılığına mani
olacaktır. Ailenin bu arkadaş
konusunda endişe etmeleri
gereken durum ise, çocuğun
başka arkadaşlarının
olmaması ve diğer çocuklarla
arkadaşlık kuramaması
durumudur. O zaman da
bunun sebeplerinin
araştırılması gerekir. Çünkü
başka çocuklarla oynamak
istemeyen, arkadaşları
olmayan çocuğun başka bir
sorunu olabileceği
düşünülerek, bir uzmandan
yardım istemek daha doğru
olacaktır. 5 yaşından sonra da,
artık hayali arkadaşın
devreden çıkması gerekir.
Çünkü çocuk, artık okula
başlamayla birlikte, yaşıtları
ile zaman geçirmenin ve oyun
oynamanın daha eğlenceli
olduğuna inanarak, hayali
arkadaşını unutur. Zaten
çocuk, okula başladıktan
sonra, anne baba çocuğu
arkadaşlarının doğum
günlerine, çocuk tiyatroları ve
sinema filmlerine, sosyal
sportif faaliyetlere ve çocuğun
yaşıtlarının bulunduğu çeşitli
ortamlara, etkinliklere
götürerek onun
sosyalleşmesine katkıda
bulunmak için çaba
göstermelidir. Çünkü çocuk
sosyalleşerek gerek okulda
gerekse arkadaşlık
ilişkilerinde başarılı
olabilecektir.
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Kolukebir’de
“Uçurtma Şenliği”  

RODOP iline bağlı Kozlukebir
belediyesinin düzenlediği
“Uçurtma Şenliği”, 24 Mayıs
Pazar günü Kozlukebir stadında
gerçekleşti. Şenliğe başta
çocuklar olmak üzere bölge halkı
yoğun ilgi gösterdi. 

Şenlikte çocuklara Kozlukebir
belediyesi tarafından uçurtma
balon ve küçük oyuncaklar
hediye edildi. Şenlik alanına
kurulan şişme oyun parkında
çocuklar doyasıya eğlenirken,
palyaço ve sihirbaz gösterileri de
büyük ilgi gördü.

“Uçurtma Şenliği” ile ilgili
GÜNDEM’e konuşan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
belediye olarak ilk defa
çocuklara yönelik böyle bir
etkinlik düzenlemekten dolayı
büyük memnuniyet duyduğunu
ifade etti. Önümüzdeki
dönemlerde de buna benzer
etkinliklerin farklı bölgelerde
düzenleneceğini kaydeden
Belediye Başkanı, “Hepimizin
bildiği gibi Kalikratis programı
sonucunda bir çok belediye
birleştirildi. Bunun neticesinde
farklı ve uzak bölgelerde yaşayan
insanlarımızın birbirlerini
tanıması ve kaynaşması çok
zaman alıyor. Bizler de bu
düşünce çerçevesinden yola
çıkarak başta çocuklarımız
olmak üzere, aileleri böyle güzel
bir etkinlikte bir araya getirmek
istedik. Buradaki amacımız,

insanları bu tür etkinliklerde bir
araya toplayarak daha iyi
iletişim kurmalarını, çocukların
ise bir araya gelerek kendi
aralarında ve toplum içinde
daha sosyal olmalarını
sağlamaktır.” diye konuştu.

Zaman zaman bazı konularda
belediye olarak eleştirildiklerini
de hatırlatan Rıdvan Ahmet
sözlerini şöyle tamamladı:
“Bizler büyük bir belediyeyiz.
Eksikliklerimizin tamamen

bitmesi elbette mümkün değil.
Örneğin bazı yollarda
eksikliklerimiz var. Bu
eksikliklerimizi tamamen
ortadan kaldırmaya
çalıştığımızda, azınlık insanımız
da bu tür etkinliklerden mahrum
kalacaktır. Biz belediye olarak
bir taraftan altyapı çalışmalarını
sürdüreceğiz, diğer taraftan da
insanımıza yönelik bu tür
kültürel ve sportif faaliyetleri
hayata geçirmeye çalışacağız.”

Kipi’de 95 bin mermi ele geçirildi
POLİS, Kipi sınır

kapısında otomobilindeki
gizli bölmelerde 95 bin 150
adet 22 mm’lik mermi ile
Türkiye’ye gitmek isteyen
28 yaşındaki bir Suriye
vatandaşını yakaladı.

Türkiye’ye gitmek için
Avusturya plakalı bir
otomobille Kipi hudut
kapısına gelen Suriyeli’nin

İngiliz ehliyetinin sahte
olduğu anlaşılınca araç
aranmaya başlandı.
Otomobilde gizli
bölmelerde onbinlerce
mermi bulundu.
Mühimmatın Suriye’de
Esad rejimine karşı
savaşan ılımlı muhaliflerin
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
için olduğundan şüphe

ediliyor. 
Polisin yanı sıra, Yunan

İstihbarat Teşkilatı (EİP) de
Kipi’de ele geçirilen
mermilerle ilgili
soruşturma başlattı. Adı
açıklanmayan 28
yaşındaki Suriyeli
Dedeağaç savcılığına
sevkedildi. Mermilere el
kondu.
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Trabzonspor Yönetim
Kurulu çok tartışılacak bir
karar aldı. Bordo mavililer
gelecek sezon Avrupa Ligi’ne
katılmaları halinde ‘yedek’
kadroyla mücadele edecek.
Trabzonspor Yönetim Kurulu
Üyesi Köksal Sadıklar,
gelecek sezon
odaklanacakları tek noktanın
Süper Lig şampiyonluğu
olacağını belirterek,
“Şampiyonluğu söke söke
alacak bir kadro
oluşturacağız” dedi.

Sadıklar, yaptığı
açıklamada, son 2 sezonda
UEFA Avrupa Ligi’nde
gruplara kaldıklarını ancak lig
şampiyonluğu konusunda
kadronun yıprandığını ve
hakem faktörlerinin de
etkisiyle bu hedeflerine
ulaşamadıklarını anlattı.

“AVRUPA LİGİ 
PRESTİJLİ AMA PARA
KAZANDIRMIYOR”
Avrupa Ligi’nin prestij
olduğunu, ekonomik olarak
bir katkı sunmadığını belirten
Sadıklar, şöyle devam etti:
“Avrupa’da gruplara kaldık,
tarihimizde ilki
gerçekleştirdik ama
yaşadığımız sakatlıklar,
aldığımız paraya değmedi.
Ziraat Türkiye Kupası’nı da
sayarsak üç kulvar, yeni
oluşmuş bir kadroyu yıprattı.
Gelecek sezon bütün
gücümüzü şampiyonluk için
kullanacağız. Şampiyonluğu
söke söke alacak bir kadro
oluşturacağız. UEFA
kriterlerini yerine getirdik.
Transferde bir engel yok. Tek
hedefimiz lig şampiyonluğu
olacak. İkincilik, üçüncülük,
Ziraat Türkiye Kupası veya
Avrupa’da gruplar, bizi lig
şampiyonluğu olmadan bir
yere taşımaz. Bu camianın
bütünlüğünü ancak lig
şampiyonluğu sağlar.
Avrupa’yı hep marka değeri
olarak düşündük ama
şampiyon olursak marka
değeri zaten gelir.”

“AVRUPA’DA YEDEK
KADROYLA MÜCADELE
EDECEĞİZ”
Yönetim olarak, gelecek
sezon Avrupa’da yedek
ağırlıklı bir kadroyla
mücadele etme yönünde
karar aldıklarını dile getiren
Sadıklar, “Bunu tartıştık ve
iki sezonu göz önüne
aldığımızda daha doğru bir
karar olduğunu düşündük”
ifadesini kullandı.

Son imparator 
Batı Trakyalı Hamzaoğlu

Trabzonspor’dan 
flaş Avrupa kararı!

Fenerbahçe’nin İstanbul
Başakşehir ile 2-2 berabere
kalması üzerine,Galatasaray
ligin bitmesine bir hafta kala
şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaraylı taraftarlar
şampiyonluk ve 4. yıldız
sevincini doyasıya yaşadı.
Taksim Meydanı’nda toplanan
Galatasaray taraftarları
şampiyonluk sevincini doyasıya
yaşadı.

Maçın bitiş düdüğü ile
birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar
şampiyonluk kutlamaları için
Taksim Meydanı’na akın etti.
Ellerinde bayraklarla meydanda

toplanan çok sayıda Galatasaray
taraftarı, ellerinde sarı-kırmızı
bayraklar ve meşaleler eşliğinde
şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Florya’ya akın ettiler
Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin

İstanbul Başakşehir ile 2-2
berabere kalması sonucu
şampiyonluğunu ilan eden sarı-
kırmızılı ekibin taraftarları
Florya Metin Oktay Tesisleri’ne
akın etti. 4. yıldızı takmanın
sevincini yaşayan taraftarlar,
meşaleler ve bayraklarla
tesislerin önüne gelerek
şampiyonluk sevincini doyasıya
yaşamaya başladı. 

G.Saraylılar’ın
şampiyonluk 
kutlaması

FUTBOL hayatına
Rodop ili Yassıköy
Belediyesine bağlı
Susurköy’ün okul
bahçesinde başlayan
Galatasaray’ın hocası
Hamza Hamzaoğlu,
futbol yolculuğuna 40
yıldır devam ediyor.
2014-15 sezonu
şampiyonu Galatasaray’a
20. Şampiyonluğunu
kazandırarak, formaya
dördüncü yıldızı takan
teknik direktör ise Batı
Trakyalı Hamza
Hamzaoğlu. Hiç
şüphesiz bu büyük
zaferin en büyük mimarı
teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu oldu. Hamza
yönetimindeki takımını
ilk yılında şampiyon
yapması memleketi Batı
Trakya’da da sevinçle
karşılandı. 

Ama bu noktaya kolay
gelinmedi. Sezona Ünal
Aysal ve İtalyan Cesare
Prandelli’yle giren
Cimbom’da önce başkan

ardından İtalyan hoca
gitti. Duygun Yarsuvat’ın
seçilmesinin ardından
müthiş ikili ‘Ali Dürüst –
Abdürrahim Albayrak’
göreve geldi. Kulübe için
seçilen Hamza
Hamzaoğlu ‘yaralı
Aslanı’ yeniden kükretti.
Islıklanan futbolcular
Hamzaoğlu’nun elinde
parladı. Kariyerinde
Galatasaray’da forma
giydiği için Florya’yı iyi
bilen Gümülcine
Susurköylü Hamza
Hamzaoğlu önce
“Cimbom’un kalbini”
onardı.

İLK YILINDA 
ZAFERE ULAŞTI
Takımın liderleri
Sneijder, Burak, Selçuk,
Melo ve Muslera’dan
sorumluluk almasını
isteyen Hamza
Hamzaoğlu bir kenara
itilen Yasin, Emre Çolak,
Hamit, Olcan gibi
isimlerin hepsinden

faydalandı. Prandelli
döneminde 1.06 gol
ortalaması olan
Galatasaray, Hamzaoğlu
idaresinde bu rakamı
2.38’e yükseltti. 4 hafta

üst üste 2’şer gol yiyen
takımı müthiş bir
savunma ekibine çevirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar
ona “Son İmparator”
lakabı taktı. Makam,

şöhret sevmeyen Batı
Trakyalı Hamzaoğlu’nun
omzunda yeni bir apolet
var: O ARTIK ŞAMPİYON
HOCA.

26 Mayıs 2015 Salı 16:14
Yunanistan’ın üç

büyüklerinden biri olan AEK
futbol takımı, 2 yılın ardından
yeniden Süper Lig’e yükseldi.

Yunanistan’ın üç
büyüklerinden biri olan
AEK futbol takımı, 2 yılın
ardından yeniden Süper Lig’e
yükseldi. İstanbullu Rumların
1924’te kurdukları AEK, ikinci
lig play off maçlarında
topladığı 25 puanla adını
Süper Lig’e yazdırdı. 
Yunanistan futbolunun efsane
takımlarından AEK, yeniden
Süper Lig’e yükseldi. 2013
yılında 3. Lig’e düşen AEK,
önce 2. Lig’e yükseldi. 2. Lig

play off maçlarında dün
oynanan maçta İraklis’i 1-0
yenerek puanını 25’e çıkaran
AEK, matematiksel olarak
Süper Lig’e çıkmayı
garantiledi. AEK-İraklis
mücadelesinin 59.
dakikasında Dimitris
Anakoğlu, ceza sahası
dışından attığı golle takımının
770 gün süren kara günlerine
son verdi.
Türkiye’den göç etmiş
İstanbullu Rumların 1924’te
kurduğu ve 91 yıllık tarihinde
11 defa lig şampiyonu olan
AEK, 2013 yılında küme
düşmüştü.

AEK, iki yıl aradan 
sonra Süper Lig’de
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Çocuklar Bratankova’da buluştu

Edirne’nin ünlü tava ciğeri artık GÜMÜLCİNE’de                                                                             

Lezzetin
adresi SOFRAM

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

Yemeğin Kralı!...

Krallara layık hizmet

SOFRAM’da

Adres:
Kilkis sokağı  

Gümülcine /  Komotini 
(King Food karşısı) 

BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) tarafından düzenlenen
Çocuk Şenliği, İskeçe’nin Mustafçova
belediyesine bağlı Bratankova
köyünde düzenlendi. 23 Mayıs
Cumartesi günü gerçekleştirilen 11.
Çocuk Şenliği, Mustafçova
belediyesinin katkılarıyla düzenledi. 

İskeçe ilinin Balkan kolu
köylerinden Bratankova köyündeki
stadyumda düzenlenen etkinlikte
azınlık derneklerine bağlı ekipler ve
Balkan kolu köylerinden çocuklar
gösteriler sundu. Etkinliğe azınlık
temsilcileri, dernek yöneticileri,
gösteri sunan öğrenci velileri,
Bratankova ile civar köylerden
soydaşlar katıldı. Çocuk Şenliği’nde
sahne alan çocuklar, şarkılar söyledi,
halk oyunları gösterileri sundu, piyes
oynadı ve şiirler okudular. Azınlık
çocukları, etkinliği izleyen
büyüklerinden tam not aldılar. 

“BARIŞIK BİR DÜNYA 
İÇİN ÇALIŞIN”
Çocuk Şenliği’nin açılış konuşmasını
yapan Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami Toraman, “Her
zaman azınlık eğitiminin ve azınlık
çocuklarının yanında yer almış azınlık
insanının güvenini ve desteğini
kazanmış olan kurumumuz Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin
düzenlemiş olduğu 11. Çocuk
Şenliği’ni hep birlikte kutluyoruz. Çok
kültürlü bir bölge olan Batı Trakya’da
bu çocuk şenliklerinin azınlık ve

çoğunlukla birlikte kutlanabilmesi
daha etkili olurdu. Hatta bu şenliklerin
tüm Balkanlar’ı ve Balkan çocuklarını
kapsaması ne kadar iyi olurdu.
Temennimiz ileriki yıllarda bunun da
gerçekleşmesidir. Sevgili çocuklar,
barışık bir dünya için çalışın. Bu
çabanız karşılıksız kalmaz. Muhakkak
becerirsiniz. Bu çabanızda bizleri her
zaman yanınızda bulacaksınız. Dünya
barışını sizler kuracaksınız. Bunu
başaracak güçte ve yetenektesiniz.”
İfadelerini kullandı.

“MUSTAFÇOVA İÇİN BİR İLK”
Etkinliğin Bratankova köyünde
düzenlenmesinde katkı sağlayan
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza ise konuşmasında, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği’nin 11. Çocuk
Şenliği’nin bölgelerinde yapılma
fikrini memnuniyetle kabul ettiklerini
belirterek, “Bu organizasyona ortak
olmak istediğimizi söyledik. Bu şenlik
Mustafçova belediyesi için bir ilktir.
Eksiklikler olabilir, ancak temel
düşünce çocuklarımız için bir
faaliyetin düzenlenmesiydi.
Çocuklarımız bizim geleceğimizdir.
Onlar için ne yapsak azdır. Bu akşam
buradaki etkinlikle verilen mesajları
da çok iyi anlamamız gerekir.” dedi. 

Kabza, etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçen Bratankova gençliği ile
Dolaphan Gençlik Derneği’ne de
teşekkür etti. 

Devamı 18. sayfada
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