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“Türk Akımı
Avrupa’nın enerji

güvenliğini artıracak”

Android için en iyi
alternatif klavyeler!

3’te

Önce soğuk duş,
ardından iyimserlik

23’te

bilimdünya

TBMM’ne üç
Batı Trakyalı
seçildi
TÜRKİYE’deki seçimlerde üç Batı
Trakyalı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne seçilmeyi başardı. Yeni
dönemde mecliste yer alacak üç Batı
Trakyalı vekil de Batı Trakyalılar’ın
yoğun olarak yaşadığı Bursa’dan.  »4

MEMORANDUM uygulamaları
çerçevesinde Andonis Samaras
başbakanlığındaki bir önceki hükümet
tarafından kapatılan Yunanistan
Radyo Televizyon Kurumu (ERT) iki yıl
sonra yeniden açıldı. Atina’nın Agia
Paraskevi bölgesinde bulunan ERT
genel merkezine ERT amblemi tekrar
dikilirken, iki yıl sonra ERT’in yerine
açılan NERIT kanalı da tarihe 
gömüldü. »3

ERT iki yıl sonra
tekrar yayında

İSKEÇE Müftülüğü, “Kur’an-ı Kerim’i
ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”
düzenledi. 6 Haziran Cumartesi günü
yapılan yarışma, İskeçe’nin Balkan
kolu köylerinden Elmalı’da
gerçekleştirildi.  »16

Kur’an-ı
Kerim’i ve
ezanı güzel
okuma
yarışması  

Fenerbahçe’de 
yerli dönemi 

sona erdi

RODOP ilinde yaklaşık iki
bin üretici, ortalama 1,5
milyon kilo kiraz üretiyor.
Fakat son günlerde bölgede
etkili olan aşırı rüzgar ve
fırtına kirazı olumsuz
etkiledi. Rodop Kiraz
Kooperatifi Başkanı Ferruh
Topal ve Yaka bölgesindeki
kiraz üreticileri GÜNDEM’in
sorularını yanıtladı. 

Öte yandan bu yıl 15.
yapılan “Kiraz Festivali”
Yassıköy Belediyesi
tarafından gerçekleştirildi.
Olumsuz hava şartları halkın
festivale yoğun ilgi
göstermesine engel olamadı.
Bölgemizdeki derneklere
bağlı ekiplerin konser ve
gösterilerinin yanısıra ünlü
şarkıcı Zafiris Melas’ın
konserini çok sayıda kişi
izledi. » 6, 7, 8

BULGARİSTAN
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, ülkede 1989
yılında yıkılan komünizm
rejimine karşı direnişin
öncülüğünü yapan 3 Türk'e
“Onurlu Yurttaşlık Görevi”
devlet nişanı verdi.

Cumhurbaşkanlığı
köşkünde düzenlenen
törende Mustafa Ömer, Yusuf
Babekoğlu ve Ali Ormanlı’ya
devlet nişanı verildi. »10

Bulgaristan’da
üç Türk’e
devlet nişanı İSKEÇE İli SÖPA Mezunu

Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, geçen Aralık ayında
mecliste onaylanan ve azınlık
eğitimine önemli değişiklikler
getiren yasa tasarısına bir kez
daha tepki gösterdi.

Yasa değişikliğinin öngördüğü
azınlık okullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
eğitimciler için Dedeağaç’ta
açılacak bir yıllık bölüme
(Didaskalio) de tepki gösteren
dernek, Dimokritos Üniversitesi’ne
bağlı olarak faaliyet gösterecek bir
yıllık ‘öğretmen okulu’nun
(Didaskalio) azınlık eğitimine
katkı sağlamayacağını belirtti. »9

İki bin üretici 
1,5 milyon kilo kiraz
Bölge insanı için önemli bir gelir kaynağı oluşturan kiraz üretimi,
her geçen yıl biraz daha artıyor. Yassıköy Belediyesi’nin
düzenledigi Kiraz Festivali ise 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Eğitim’deki uygulamalara tepki

»12, 13
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Hasan Kaşif son yolculuğuna uğurlandı

67 yaşında hayatını kaybeden Hasan
Hakkı Kaşif, 5 Haziran Cuma günü
kılınan Cuma namazı sonrası kalabalık
bir cenaze töreniyle defnedildi.
Yakalandığı amansız hastalık sebebiyle
uzun süredir tedavi gören Hasan Hakkı
Kaşif, son iki aydan bu yana Dedeağaç
Tıp Fakültesi Hastanasi’nde tedavi
görüyordu. Ancak hastalığın ilerlemesi
ve tedaviye olumlu cevap vermemesi
neticesinde Hasan Hakkı Kaşif’in
vücudu amansız hastalığa
dayanamayarak yenik düştü.

Eski Belediye Başkanı Hasan Hakkı
Kaşif, 5 Haziran Cuma günü Rodop
iline bağlı Büyük Sirkeli köyünde
kalabalık bir cenaze töreniyle toprağa
verildi. Törene, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, muhalefet
listelerinin başkanları, belediye meclis
üyeleri ve belediye çalışanları, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı, Rodop
ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios, Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcıları Ozan Ahmetoğlu ve Hasan
Hasan, eyalet meclis üyeleri Önder
Mümin, İsmail Hüse Mustafa, Ahmet
İbram, Tarkan Multaza, Rodop eski
milletvekilleri Ahmet Hacıosman ile
İlhan Ahmet, Kozlukebir eski Belediye
Başkanı Halit Mehmet, Susurköy eski
Belediye Başkanı Erdoğan Sait,
Hemetli eski Nahiye Müdürü Mehmet
Eminoğlu, Mehrikoz eski Nahiye
Müdürü Abdülkadir Hafız Hoca, bazı
Yunanlı yetkililer ve civar köylerden
çok sayıda soydaş katıldı. 

28 YIL BAŞKANLIK GÖREVİ
1948 yılında Büyük Sirkeli köyünde
doğan Hasan Kaşif, 67 yaşında vefat
etti. Hasan Kaşif, Rodop bölgesinde ve
belki de Yunanistan genelinde, yerel
yönetimde en uzun süre başkanlık
yapan bir siyasetçiydi.

Siyasete, 1978 yılında yapılan yerel

seçimlerde
eski Sirkeli
nahiyesine
başkan adayı
olarak
başladı.
Güven Listesi
ile katıldığı ilk
seçimi
kaybetti. Dört
yıl sonra
1982’deki
seçimlere aynı liste ile yeniden başkan
adayı olarak katılan Hasan Kaşif, bu
kez seçimleri kazanarak Sirkeli
Nahiyesi’ne müdür oldu.

1982 - 1998 yılları arasında yapılan
tüm seçimlerden galip olarak çıkan
Kaşif, aralıksız olarak 16 yıl boyunca
Sirkeli Nahiye Müdürlüğü görevini
yürüttü. 1998 yılında uygulamaya
konan Kapodistrias Planı’yla bölgedeki
nahiyelerin birleştirilmesiyle 20 köyden
oluşan Sirkeli belediyesine başkan
oldu. Hasan Kaşif, 1998, 2002 ve
2006’da yapılan yerel seçimleri de
kazanarak, belediye başkanlığı
görevine devam etti. 

16 yıl nahiye müdürlüğü ve 12 yıl da
belediye başkanlığı yapan Hasan Kaşif,
toplam 28 yıl hizmetle Batı Trakya Türk
azınlığında en uzun süre belediye
başkanlığı yapan kişi olarak tarihe
geçti. 

Hasan Kaşif, 2010 yılında hayata
geçen Kallikratis Planı’yla sınırları
daha da genişleyen Sirkeli merkezli
Kozlukebir belediye başkanlığı için
adaylık koymadı.  Ancak, dört yıl sonra
yerel yönetime geri dönmek istedi. 2014
yılı Mayıs ayında yapılan yerel
seçimlerde Güven Listesi ile Sirkeli
merkezli Kozlukebir belediyesine
başkan adayı oldu. 1982 yılından
2006’ya kadar katıldığı her seçimi
kazanarak başkan olmayı başaran
Hasan Kaşif, dört listenin yarıştığı 2014
seçimlerini son sırada tamamladı.

Anıl İmamoğlu trafik kazası geçirdi

Sirkeli eski Belediye Başkanı Hasan Hakkı
Kaşif, 4 Haziran Perşembe günü akşam saat-
lerinde vefat etti. Kaşif, doğum yeri olan
Sirkeli köyünde toprağa verildi. 

RODOP eski milletvekili avukat Hasan
İmamoğlu’nun küçük oğlu Anıl İmamoğlu 31 Mayıs
Pazar sabahı evine dönerken trafik kazası geçirdi.

Gümülcine yakınlarındaki Küçükköy
istikametinde kullandığı arabanın direksiyon

hakimiyetini kaybeden İmamoğlu’nun, yoldan
çıkarak duvara çarptığı öğrenildi. Kaza sonucunda 20

yaşındaki üniversite öğrencisi Anıl İmamoğlu, yaralı
olarak Dedeağaç hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelerden sonra ağabeyi Cihan
İmamoğlu’nun inisiyatifiyle Selanik Agios Lukas

hastanesine sevkedilen Anıl İmamoğlu’nun vücudunda
çok sayıda kırığın olduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun

ameliyata alındığı ve ameliyatın başarılı geçtiği kaydedildi.
Anıl İmamoğlu’nun, hayati tehlikesi olmadığı ifade

edildi. 

Kullandığı aracın kontrolünü kaybederek kaza
geçiren İmamoğlu’nun, Selanik’te Agios Lukas
Hastanesi’ndeki ameliyatı başarılı geçti. Anıl

İmamoğlu’nun vücudunda çok sayıda
kırık olduğu öğrenildi. 

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Babam ve ailemizin reisi, bölge halkına yıllarca

hizmet eden Sirkeli eski Belediye Başkanı
Hasan Hakkı Kaşif, 4 Haziran Perşembe günü vefatının

ardından, 5 Haziran Cuma günü kalabalık bir cenaze
töreni eşliğinde toprağa verildi.

Bu acılı günümüzde bizleri yalnız  bırakmayıp,
cenazeye katılarak acımızı paylaşan halkımıza,
komşularımıza, köylülerimize, akrabalarımıza,

dost ve tanıdıklarımıza, Türk ve Yunanlı           yetkili-
lere, kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcilerine teşek-

kürü borç biliriz.

Ailesi adına oğlu
Ayfer Hakkı Kaşif

Sirkeli eski Belediye Başkanı ve
Güven Listesi Başkanı komşumuz,
arkadaşımız, büyüğümüz ve
başkanımız sayın Hasan Hakkı Kaşif,
4 Haziran 2015 Perşembe günü
vefatının ardından, 5 Haziran Cuma
günü kalabalık bir cenaze töreniyle
kendi köyünde toprağa verildi.

Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, cenazeye
katılan halkımıza, tüm Türk ve Yunanlı yetkililere, ayrıca
Kozlukebir belediyesi başkan ve meclis üyelerine ve tüm
dostlarımıza teşekkür ederiz.

GÜVEN Listesi Adına

Adnan Sali – Kozlukebir Belediye Meclis Üyesi

VEFAT VE TEŞEKKÜR
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MEMORANDUM
uygulamaları çerçevesinde
Andonis Samaras
başbakanlığındaki bir önceki
hükümet tarafından kapatılan
Yunanistan Radyo Televizyon
Kurumu (ERT) iki yıl sonra
yeniden açıldı. Atina’nın Agia
Paraskevi bölgesinde bulunan
ERT genel merkezine dün ERT
amblemi tekrar dikilirken, iki yıl
sonra ERT’in yerine açılan
NERIT kanalı da tarihe
gömüldü. 

2013 yılının 11 Haziran
akşamı hükümetin aldığı bir
kararla kapatılan ERT,
kapatıldığı günün
yıldönümünde yeniden
seyircisiyle buluştu. ERT, 11
Haziran Perşembe sabahı geri
döndü. Yunan ulusal marşıyla
açılan kanalın ilk programını
gazeteciler Nikos Angelidis ve
Vasiliki Hayna gerçekleştirdi.
Programın ilk davetlisi ise
meclis başkanı Zoi
Konstandopulu oldu. Kanalın

ERT iki yıl sonra
tekrar yayına başladı

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

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

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

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

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

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

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

ilk programına önde gelen
hükümet yetkilileri de katıldı. 

Öte yandan ERT3’ün
Selanik’te bulunan tesislerini
ERT Başkanı Dionisis Tsaknis ve
şirketin CEO’su Lambis
Tagmatarhis ziyaret etti. İkili,
ERT’in eski çalışanlarıyla bir
araya gelerek, ERT3’ün de
yeniden çalışması konusunu
görüştüler. 

ERT’in açılmasıyla, kuruma
bağlı tüm radyo kanalları ile
bölgesel radyo istasyonlarının da
resmi bir şekilde yayına
başladığı ifade edildi. 

Kapandığı sırada 2.600
çalışanı bulunan ERT’in yeniden
açılmasını öngören kararla
birlikte eski işine dönmek
isteyen 1.665 kişinin dilekçe
verdiği bildirildi. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Eğitim: S.O.S

B
ir eğitim – öğretim yılının
daha sonuna geldik.
Sorunlarıyla, eksiklik ve

yetersizlikleriyle azınlık
okullarında bir yıl daha geride
kaldı. 

Azınlık eğitimi denince akla
gelen çözümsüzlükler, son yapılan
seçimlerle ilk kez iktidara gelen
solla da varlığını korumaya devam
etti. Ve görünen o ki devam da
edecek.

Eğitim, bir toplumun
şekillenmesi, gelişmesi, ilerlemesi
için en önemli zenginliktir.
Ekonomik refahtan çok, eğitim
düzeyinde sağlanan kazanımlar bir
toplumun seviyesini belirler, onu
yüceltir. İyi eğitilmiş toplumlar
başta kendileri olmaz üzere,
çevrelerine ışık ve umut kaynağı
olur. Eğitim, çağdaş olabilmenin en
önemli unsurudur. Cahillik ise
“karanlıktan” başka bir şey
değildir.

Batı Trakya Türk çocukları ne
yazık ki yıllardan bu yana
karanlığın içinde bırakılıyor. Azınlık
üzerine kurulan siyasi politikaların
önemli bir kısmı eğitimi, yani
çocuklarımızı, onların geleceğini
hedef alıyor. Amaç, susan,
konuşmayan, özgüveni olmayan
bireyler yetiştirmek ve bunları
kontrol altında tutabilmek. Ancak
bu düşünce yapısının çağdaş
dünyada artık yeri yok. Kontrolcü,
baskıcı politikalar sadece hedef
aldıkları kesimleri değil, toplumun
bütününü zehirliyor, herkese
olumsuz bir şekilde yansıyor. 

Fakat ülkemiz yöneticileri,
çağdışı kalan bu zihniyeti terk
etmemekte ne yazık ki ısrar
ediyorlar. Azınlık eğitimi
politikaları azınlığın iradesi dışında
gelişiyor. Eğitim alanında yaşanan
bu karanlık tabloya da doğal
olarak azınlık her fırsatta itiraz
ediyor. 

Yükselen bu sesleri duymayan,
bildiğini okuyan düzene karşı,
SİRİZA hükümeti ve onun
savunuları azınlık insanı için bir
umut olmuştu.

Ancak bu umut kapısından da
umutsuzluk çıktı. En azından farklı
bir şekilde düşünmemizi
gerektiren bir umut ışığı doğmadı. 

Eğitim Bakanlığı’nın demirbaş
bürokratlarına dokunamayan,
azınlık eğitiminde ANEL

rüzgarlarının esmesine izin veren,
muhalefet olduğu dönemde karşı
olduğu yasaları hayata geçirmeye
çalışan bir sistemle karşı karşıya
kalınca umutlu konuşmak pek de
mümkün olmuyor. 

Aralık ayında tüm itirazlara
rağmen meclisten geçen,
SİRİZA’nın red oyu kullandığı yasa
değişikliğinin uygulamaya
konması için atılan adımlara İskeçe
İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği’nden
yükselen itiraz seslerini, tüm
azınlık kuruluşlarının ve tabii ki
azınlığı temsil eden iktidar partisi
azınlık milletvekillerinin duyması
gerekiyor.

Özellikle milletvekillerimizin
sessizliklerini bozmaları, bu
konuda kendilerine temsil yetkisi
veren toplumlarına tatmin edici
cevaplar vermeleri gerekiyor. 

Ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik zorluklar malum…
SİRİZA hükümeti, tüm ülkenin
geleceğini etkileyecek
pazarlıkların peşinde. Kreditörlerle
uzun zamandan bu yana devam
eden müzakere ve pazarlıkların
yorucu ve yıpratıcı olduğunun
farkındayız. Ancak, ülkenin
gündemini işgal eden ekonomik
sorunlardan bağımsız olarak, biz
azınlığı ilgilendiren konuların,
ekonomik krizden etkilenmeden
yürürlüğe girdiğini, işlediğini de
görmekteyiz. 

Milletvekillerimiz, ülkenin
içinde bulunduğu duruma saygılı
olarak, azınlık konuları için uygun
konjonktürü bekliyor
düşüncesindeyim. Partilerinin bu
zor durumuna karşı anlayışlı bir
şekilde hareket ediyor ve azınlık
sorunları için uygun zamanı
kolluyorlar fikrindeyim. Ancak
temsil ettikleri toplumu
ilgilendiren konular ekonomik
krizin önüne geçebiliyorsa, onların
da hızla atağa geçmeleri gerektiği
kanısındayım.

Eğitimde kaydebilen her saniye,
telafisi olmayan eksikliklere neden
oluyor. Geleceğimizi doğrudan
etkileyen bu konuda gerek
milletvekillerimizin, gerekse
azınlık kurumlarının daha etkin
metodlarla çözüm arayışına
girmelerinin ve bu işin peşini
bırakmamalarının elzem olduğu
düşüncesindeyim. Nacizane fikrim
bu. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

YUNANİSTAN Radyo
Televizyon Kurumu’nun (ERT)
yeniden açılmasını
Gümülcine’deki ERA Radyosu
çalışanı Sami Karabıyıklı ile
konuştuk. Kurumun kapandığı
günde yeniden açılmasını
sembolik olarak çok önemli bir
hareket olarak nitelendiren
Karabıyıklı, “Bu zafer, bu başarı
azmin ve inancın bir
sonucudur.” diye konuştu. 

“İLK BAŞTA ŞAKA SANDIK”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan ERT bünyesindeki
Gümülcine’deki ERA
Radyosu’nun kadrolu çalışanı
gazeteci Sami Karabıyıklı,
ERT’in 2013 yılı Haziran ayında
ani bir kararla kapatıldığını
hatırlattı. Karabıyıklı şöyle
konuştu: “Biliyorsunuz
memorandum gereğince bazı
ekonomik kemer sıkma
önlemleri hayata geçiriliyordu,
hala da bu önlemler devam
ediyor. Bu çerçevede dönemin
hükümeti tarafından alınan bir
karar uyarınca ERT ani bir
kararla bir gecede kapatıldı.
Devlet televizyonunun yayını
gece yarısından itibaren
kesilmişti. Ben 1997’den beri
ERA’da çalışıyorum. Böyle bir
şey olabileceği hiç kimsenin
aklının kenarından bile
geçmedi. Bir hükümet devlet
radyo televiyon kurumunu
kendi eliyle kapattı.
Yunanistan’da bir süre resmi
yayın yapan radyo ve televizyon
yoktu. Bu dünyanın hiçbir
yerinde olmadı. Daha önce buna
benzer bir örnek yok. Bunu
duyan hiç kimse inanamadı. İlk
başta bunu şaka sandık desem
yalan olmaz. Fakat ERT aniden
kapatıldı.”

“ÇALIŞANLAR O GÜN
DİRENİŞE BAŞLADI”
Çalışanların ERT’in kapatılma

kararına sert bir şekilde tepki
verdiğini dile getiren Sami
Karabıyıklı, “Kurumun
kapandığı gece binlerce çalışan
ve aileleri ERT’in Agia
Paraskevi’deki binasında ve
bahçesinde toplandı. Binlerce
vatandaş da o direnişe destek
verdi.   ERT çalışanlarının
eylemi günlerce devam etti.
Ailesi, çocukları olan bir sürü
insan vardı. Bir gecede bunları
sokağa atamazsınız. Her ne
kadar inanılmaz olsa da bu
insanlar sokağa atıldı. Biz de
taşradaki radyo istasyonları
olarak direnişe başladık. Radyo
merkezlerini terk etmedik.
Yayına devam ettik. Direniş o
gün başladı. Hükümetin geri
adım atacağına inanıyorduk.
Fakat geri adım atılmadı. 2.600
çalışan işini kaybetti. Ancak
çalışanlar olarak biz de geri
adım atmadık. İki yıl boyunca
hakkımızı savunmaya devam
ettik. Resmi yayın olmasa bile
radyo yayınlarına devam ettik.
Ve sonuçta başardık.” dedi. 

“18 RADYONUN 17’Sİ İKİ 
YIL YAYINA DEVAM ETTİ”
ERT çalışanlarının
mücadelelerinde halktan büyük
destek gördüğünü anlatan Sami
Karabıyıklı, bunun önemine
değindi. Karabıyıklı şunları
ifade etti: “ERT’in kapatılması
kamuoyunda hoş karşılanmadı.
Toplumda önemli bir tepki
oluştu. çalışanların sürdürdüğü
direniş, toplum tarafından çok
ciddi destek gördü. ERT ilk defa
toplumdan bu kadar destek
gördü ve kucaklandı. Eğer bu
destek olmasaydı, bu başarı elde
edilemez ve bugün ERT iki yıl
aradan sonra yeniden
açılamazdı. ERT çalışanlarının
başlattığı mücadele ve direnişin
ilk gününden itibaren ülke
genelindeki 18 bölgesel radyo
istasyonundan Kavala radyosu

hariç, 17 radyo yayına devam
etti. Tabii bu yayına devam eden
çalışanlar bunu para almadan
yaptı. Yani bu yayın bir direniş
yayınıydı. Gümülcine’deki ERA
Radyosu’nda 17 kişi çalışıyordu.
İlk başlarda herkes işe geliyordu.
Tabii zamanla bu rakam azaldı.
Son dönemde düzenli olarak
radyo evine gelen ve yayının
devam etmesini sağlayan kişi
sayısı 4’e düştü. Ben de bu dört
kişiden biriydim. İki yıl boyunca
verilen bir mücadele vardı. Çok
ciddi bir kararlılık vardı.
Toplumun bu mücadeleye
verdiği destek vardı. Ve sonuçta
bir başarı elde edildi. Şu anda
ERT yeniden açıldı. Önemli olan
bundan sonra ERT’in hangi
yapılar içinde ve hangi
çalışanlarla faaliyetine devam
edeceğidir.” 

“Azmin ve kararlığın başarısı” 
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Aydın AHMET

Umudu yüreğimizden eksik etmeyelim...

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

H
em bireylerin hem de toplumların
yaşamında umut önemli bir yer
tutar. Umut tüm olumsuzluklara

direnmektir. Umudunuzu yitirdiğiniz an,
ruhunuz bedeninizi bir yıkıma götürür,
direncinizi ve yaşama sevincinizi
kaybedersiniz. Felek her sillesini attığında
ona olanca gücümüzle direnmeli ve
meydan okumalıyız. Her düştüğümüzde
şiddetle kalkmalı ve düştüğümüz noktadan
ileriye doğru ciğerlerimiz patlarcasına
koşmalıyız. Yaşamak ve mücadele etmek
için her daim bir sebebimiz olmalı. Aslında
bittik, şimdi kaybettik, dediğimiz nokta yeni
bir doğumun olacağı, yeniden bir atılımın
yapılacağı noktadır. İşte o noktada
teslimiyetçilikten kurtarıp kendimizi,
bilenerek ve daha fazla çalışarak büyük
hedeflere koşabiliriz. Teslimiyetçi bir
düşünceye esir olmadan, olabilirliği çok
zayıf gibi görünen birçok devasa işlerin
üzerinde gelebiliriz. Mazlumların ve
çaresizlerin tek bir gücü vardır birlik olup,
yardımlaşmak.
Bugün içinde bulunduğumuz şartlar çok
olumsuz gibi gözükebilir. Ekalliyette, küçük
topraklara mahkûm edilmiş, dar gelirli
bireylerden, ailelerden müteşekkil bir
toplum olabiliriz. Kıt kanaat geçinmeye
çalıştığımız, hayatımızı idame ettirdiğimiz
ülkemizin koşulları bizlere iyi olanaklar
sunmayabilir. Çocuklarımız adına gelecek
kaygılarımız olabilir, tüm bu olumsuzlukları
aşmanın yegâne yolu birbirimizi daha çok
sevmek, güvenmek ve birbirimize daha çok
saygı duyarak yardımlaşmaktır.
Çaresizlikler yeni çarelerin, yeni buluşların
bulunmasına ve yeni hayatların daha güzel
kurulmasına sebep olmuştur. Hayat tek
tüze bir çizgi gibi asla ilerlemez. Hayat kalp
atışları gibi inişli çıkışlıdır. Mutlu olacağınız
gibi mutsuz olacağınız günler de olacak
yaşamınızın içinde. Ağlarken akıttığınız
gözyaşları ile gülerken akıttığınız
gözyaşlarının harmanıdır yaşam. Önemli
olan mücadeleyi sürekli kılabilmek,
tutunduğunuz sabır dalını bırakmadan,
azimle çabalayarak, tırmanacağınız
bereketli ağacın zirvesinde hak ettiğiniz
meyveleri afiyetle yemektir yaşam. Bugün
azınlık olarak ülkemizin ekonomik
buhranından en fazla etkilenen bir
toplumuz. Çünkü kamusal alanda
kendimize yeteri kadar yer bulmamıza
olanak tanınmamış. Eğitim konusunda
taleplerimiz görmezlikten gelinmiş.
Anamızın ak sütü kadar helal olan vakıf
mallarımızın sahibiyiz, lakin içeri
alınmıyoruz. Okul öncesi eğitimde
çocuklarımıza ana dilimizi öğretmemize
imkân verilmiyor. Dini özgürlüğümüz
kısıtlanmış. Derneklerimizin önünden
kimliğimiz çalınmış. Kısaca mevcut azınlık
haklarımız gasp edilmiş. Bunun üzerine
ekonomik çöküntü baş göstermiş. İşte, bu
ahval ve şerâit içinde dahi umudumuzu
yitirmeyeceğiz. Zaman çok ama çok çalışma
zamanıdır. Günün ışıyacağı ve bizi içten bir
merhaba ile sımsıcak saracağı güne kadar
çalışmalıyız. Gerekirse karıncalar gibi
hedefe ulaşmayacağımızı bilsek bile, hedef
yolunda can vermenin bir şeref ve bir

erdem olduğunun bilinci ile çalışmalıyız. 
Bilmeliyiz ki nerede insan varsa, orada

umut vardır. İnsanın bulunduğu yerde umut
bitmez, yok olmaz. İnsanla gelen ilk
duygudur umut, insanla giden son duygu.
Bir şehir bombalandıysa, taş taş üstünde
kalmadıysa orada, yıkıntılar arasından
çocuk çığlığı geliyorsa, orada umut vardır.
Bir müddet sonra iniltiler kesilir, yerini
gülüşmeler ve sevinç haykırışları alır.
Nerede yürek çarpıyorsa orada umut
çiçekleniyor demektir. Umut da aşk gibi,
sağlıklı insanın varlığından atamadığı bir
gerçekliktir. Hastalıkların, yıkımların,
salgınların altından otlar gibi umut yeşerir
hep. Yalanlar, yanlışlar, oyunlar, düzenler
geçicidir. Zaman geçer ama ürün ve umut
kalır. Umut hemen bir tasarıya dönüşür,
tasarı hemen bir çabaya bağlanır; bir de
bakarsınız insanın yapıcı elleri toprağı,
bezi, tahtayı, taşı işliyor; boyalar birleşiyor
resim oluyor, taşlar kırılıyor, yontuluyor ve
şahane bir heykel meydana geliyor. Nerede
insan varsa orada yeni yeni eksiklikler
ortaya çıkar. İnsan dünyası bir
bitmemişlikler dünyasıdır. “Tamam” diyen
kendini bitirmiştir. İnsan sürecektir, bastığı
toprak var oldukça. Makine seslerinin
yükseldiği yerde umut nasıl bitermiş!
Baltanın odunla buluştuğu yerde, tırpanın
bizi otların sarmalamasına izin vermediği
yerde, küreklerin suyu hışır hışır yardığı
yerde, her şey bitebilir ama umut bitmez;
ekmek bitebilir, su bitebilir ama umut
bitmez.

Umutsuzluk mikrop saçar dünyaya.
“Tamam, bitti işte!” der umutsuz insan.
“Artık olmayacak!” Nedir olmayacak olan?
Güneş doğmayacak mı? Çocuklar
konuşmayacak mı? Tohum patlamayacak
mı? Tomurcuk yeşermeyecek mi? “Ben artık
yontulmam” mı diyecek taş? “Balıklarımı
vermem” mi diyecek denizler? Yağmur
vermekten mi kaçınacak bulutlar? Rüzgâr
esmeye yanaşmayacak mı? İnsanın olduğu
yerde bitimler yoktur. İnsanın olduğu yerde
değişimler vardır. Değişmelerden umut
doğar. Yıkımlardan bile umut doğar.
Bombalanan şehirler eskisinden daha güzel
kurulur. Düşmandan daha büyük
düşmandır umutsuzluk. Umutsuzluğa
düşen insan ipi eliyle geçirir boğazına.
Umutsuzluğa düşen kaptan gemiyi
kayalara bindirir. Umutsuzluğa düşen
sanatçı zirvede kalamaz. Umutsuzluğa
düşen savaşçı yenilir. Nerede umutsuzluk
varsa orada bitmişlik vardır. Umutsuzluğun
olduğu yerde insan yoktur artık, insan
biçiminde canlılar vardır, birbirlerini yiyen
canlılar. Oysa yaşanan gün nasıl olursa
olsun, beklenen gün her zaman daha
güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kısmen
kayıplarla, geleceği de hep umutlarla
doludur. Ummak, mutluluk merdiveninin ilk
basamağıdır. Çünkü umut, yaşam binasının
temel harcıdır. İyice düşünüp karar verin.
İstediğiniz nedir? Silik, beklentisiz, havanın
esişine, suyun akışına bırakılmış bir yaşam
mı? Ancak düşünen insanın umut etmeye
hakkı vardır. Umut bir yerde de duyulan
değişim isteğidir ve insanın yarınlarına
borçlanmasıdır.
Kalın sağlıcakla…

MUSTAFÇOVA Belediye Başkanı Cemil
Kabza başkanlığında oluşturulan Doğal
Afet ve Yangınlara Karşı Sivil Savunma
Komisyonu, yaz dönemi toplantısını
yaptı.

Belediyenin meclis toplantı salonunda
4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen
toplantıda özellikle yaz döneminde
yangınlara karşı alınacak tedbirler,
vatandaşların yangınlara karşı
bilgilendirilmesi ve yangın esnasında
kurumlar arası koordinasyonun
sağlanması konuları ele alındı.

İtfaiye, polis, ordu, Orman Müdürlüğü,
Elektrik Kurumu, Doğu Makedonya -
Trakya Sivil Savunma Müdürlüğü
temsilcilerinin bulunduğu toplantıda,
yangın anında kurumlar arası
koordinasyonun nasıl sağlanacağı
görüşüldü.

Mustafçova belediyesine bağlı
köylerde bulunan 65 yangın söndürme

noktasındaki teçhizatın tamamına
yakınının çalışır durumda olduğu, bazı
noktalardaki teçhizatın arızalanmış
olduğunun tespit edildiği ve bunların
belediye yönetimi tarafından en yakın
zamanda tamir edileceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, belediye
olarak özellikle yaz döneminde olası bir
orman veya ev yangını sırasında
itfaiyenin talimatları doğrultusunda her
türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını
söyledi. Kabza, “Elimizdeki bütün iş
makinaları, imar müdürlüğümüz, işçi ve
memurlarımız ile meclis üyelerinden
oluşan sivil savunma ekibimiz, itfaiyenin
vereceği talimatlar doğrultusunda
katkıda bulunmaya hazırdır. Bazı
köylerimizdeki yangın noktalarında
eksiklikler tespit edildi. Onları en yakın
zamanda tamir etmeye çalışacağız.” diye
konuştu.

Mustafçova belediyesi
olası yangınlara hazır

TÜRKİYE’deki seçimlerde üç Batı
Trakyalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
seçilmeyi başardı. Yeni dönemde mecliste
yer alacak üç Batı Trakyalı vekil de Batı
Trakyalılar’ın yoğun olarak yaşadığı
Bursa’dan. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden
üçüncü kez milletvekili seçilen ve aslen
Kozlukebir köyünden olan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu Bursa birinci
sıradan milletvekili seçildi. Geçen
seçimlerde ilk kez milletvekili seçilen,
Bursa’daki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği eski başkanlarından
avukat Hakan Çavuşoğlu ise Bursa altıncı
sıradan milletvekili seçildi. 

Batı Trakya kökenli üçüncü
milletvekili ise Milliyetçi Hareket

Partisi’nden. Aslen İskeçe’nin Elmalı
köyünden olan MHP milletvekili Tevfik
Topçu da üçüncü sıradan seçildi. 

SEÇİM SONUÇLARI
Türkiye’de 7 Haziran Pazar günü

yapılan seçimlerden AK Parti en çok oyu
alarak çıktı. Yüzde 40,85 oy oranıyla
birinci olan AK Parti, meclis
çoğunluğunu ise kaybetti ve 13 yıl süreyle
devam ettirdiği tek başına iktidar olma
hakkını yitirdi. Yüzde 40,85 oy oranı ve
258 milletvekiliyle AK Parti birinci, yüzde
24,96 oy oranı ve 132 milletvekiliyle CHP
ikinci, yüzde 16,30 oy oranı ve 80
milletvekiliyle MHP üçüncü ve yüzde
13,10 oy oranı ve 80 milletvekiliyle de
HDP meclise giren dördüncü parti oldu. 

TBMM’ne üç Batı
Trakyalı seçildi
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H
afta başında İskeçe SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği yazılı bir

açıklama yayınladı. Açıklama, başka
azınlık kuruluşlarının da katılımıyla
yapılan ve azınlık eğitimini ilgilendiren
iki toplantıdan haberdar ediyordu
kamuoyunu. Haberini gazetemizde
okuyabilirsiniz. Birinci toplantı, Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’ne geçtiğimiz
günlerde atanan Panayotis
Keramaris’in makamında yapılmış.
İkinci toplantı ise, geçen Aralık ayında
bir önceki hükümetin son günlerinde
yapılan yasa değişikliği uyarınca
azınlık okullarında Türk öğretmenliği
yapacak eğitimcilerin yetiştirilmesi
için kurulacak bir yıllık (!) ‘Öğretmen
Okulu’yla ilgili. 

Konunun ayrıntılarına
girmeyeceğim. Ancak İskeçe ili SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği’nin açıklamasının son derece
yerinde olduğunu, dile getirilen
tepkilerin son derece makul ve
mantıklı bir şekilde ifade edildiğini ve
açıklamanın azınlık toplumunda genel
bir kabul ve takdir gördüğünü
vurgulamak istiyorum. Üzülerek şunu

gözlemliyoruk ki; Batı Trakya Türk
azınlığına, özellikle de azınlık eğitimi
konusunda dayatma uygulamaları
devam ediyor. Azınlığın talepleri,
hassasiyetleri ve beklentileri hiçe
sayılarak, önceden başka hazırlanan
programlar uygulanmaya çalışılıyor.
Üstelik de “azınlıkla diyalog
yapıyoruz” süsü verilerek! İşin daha
da üzücü yanı ise; azınlığın tüm
bunlara organize, örgütlü, dinamik ve
kararlı bir tepki verememesi, alternatif
bir mücadele yol ve yöntemi
üretememesi. 

Azınlık eğitimindeki sorunlar her
eğitim yılının başında ve sonunda su
yüzüne çıkar. Neden? Çünkü azınlık
eğitimindeki uygulamalar bu
dönemde daha çok hissedilir. Bizim de
tepkilerimiz, bu konudaki haber ve
yorumlar doğal olarak yoğunluk
kazanır. Aslında sorun da galiba
burada. Çünkü eğitim döneminin
başında ve sonunda hatırlanan azınlık
eğitimi “mevsimlik” bir sorun gibi
görülüyor. 

Gazetemizin yayına hazırlandığı
Perşembe günü bir haber aldık. İki
azınlık ortaokul – lisesinde öğrenci

kayıtları başlamış. 11 Haziran
Perşembe itibarıyla öğrenci kayıtları
başlamış. Ancak ciddi bir sorun var
ortada. “Yetkili” makamlar kayıt
dönemini olabildiğince kısa tutmuş.
20 Haziran’da kayıt dönemi sona
eriyor. 20 Haziran da Cumartesi’ye
geldiği için 19 Haziran Cuma günü son
kayıt günü. Evet doğru duydunuz.
Aslında dolu dolu BEŞ gün. Yüzlerce
öğrencinin eğitim gördüğü Gümücline
Celal Bayar Azınlık Ortaokul – Lisesi ile
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi’ne kayıt yaptırmak
için sadece beş gün. Peki ama neden?
Lütfen biri beni, ilginin çok arttığı bu
okullara daha az öğrenci kayıt olması
için böyle bir yönteme
başvurulmadığına ikna etsin! Azınlık
ortaokul ve liselerine daha az
öğrencinin kaydolması için böyle bir
“çare”ye başvurulmuş olabilir mi?
Devlet bu kadar “küçük” düşünüyor
olabilir mi? 

Aslında bu ve bunun gibi
yöntemlerle azınlık okullarına kayıt
sayısı düşük tutulabilir. Sonra bu
okullara kayıt olmayan öğrenciler
mecburen devlet okullarına kayıt olur.
Bu sayede devlet yetkilileri, eğitim
bakanlığı temsilcileri, azınlık
öğrencileri için çeşitli programlarda,
projelerde çalışan akademisyenler,
büroratlar “azınlık eğitim sistemi kötü
olduğu için gördüğünüz gibi devlet
okullarına giden azınlık çocuk sayısı
hızlı bir şekilde artıyor” diye
“övünebilir”. 

Oh ne alâ memleket! Bir sorun daha
var. Aslında sıkıntı sadece kayıt
süresinin birkaç günle sınırlı
olmasınının yanısıra, yeni kayıt yapan
öğrenci sayısının yüksek olması
halinde okula alınacak öğrencilerin
KURAYLA belirlenebileceği söyleniyor.
Umarım bu doğru değildir. Perşembe

günü bu haber duyuluca, çok sayıda
kişi tedirginliğini ve tepkisini dile
getirdi. Eğer bu söylenen KURA olayı
doğruysa o zaman 25 yıl geriye
gidiyoruz demektir. 

Bu noktada azınlık kurumları
tarafından zaman zaman dile getirilen,
yeni azınlık ortaokul ve lise talebini de
hatırlamakta fayda var. Hala kura
olayından bahsediliyorsa, azınlık
okuluna kayıt yaptırmak için kura
uygulaması düşünülüyorsa ortada çok
büyük bir AYIP, ondan da daha büyük
bir HAKSIZLIK var demektir. Acaba
devlet ve hükümet yetkilileri, herşeye
rağmen azınlık ortaokul ve liselerine
bu yığılmanın sebebini anlayabiliyor
mu? Bunu biraz olsun düşünmeleri
gerekmez mi? Rodop ve İskeçe illerine
birkaç azınlık ortaokul ve lisesi açılmış
olsaydı, bugün bu yığılmadan ve
KURA’dan falan bahsetmek zorunda
kalmayacaktık. 

Azınlık okulunda okumak isteyip
de, çeşitli idari karar ve
uygulamalardan dolayı bu okullara
kaydı yaptırılmayan azınlık
öğrencilerinin eğitim hakkı ihlal
ediliyor demektir. Azınlık Eğitimi,
azınlığın kazanılmış hakkıdır. Bu hak,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na
uluslararası anlaşmalar, ikili sözleşme
ve anlaşmalar ve Yunanistan’ın kendi
çıkardığı yasalarca tanınmıştır. Azınlık
eğitim hakkı azınlığın uluslararası
hukukun güvencesi altında olan
hakkıdır. Bu kazanılmış hakkın ihlal
edilmesi ve azınlık öğrencilerinin
elinden alınması antidemokratik
olmakla beraber, hukuk dışıdır.
Zorumlu eğitimin tüm aşamalarında
devlet, azınlık çocuklarına Türkçe ve
Yunanca bir müfredata dayanan
AZINLIK EĞİTİMİ’ni sağlamak
zorundadır. Bu hak, azınlığın hem
vatandaşlık, hem azınlık hakkı’dır. 

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık Eğitimi, 
azınlığın kazanılmış hakkıdır

HAYATIN İÇİNDEN
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Milletvekili Karayusuf, Celal Bayar Lisesi’nin
sorunlarını dinledi

RODOP SİRİZA Milletvekili
Ayhan Karayusuf, 5 Haziran Cuma
günü Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Lisesi’ni ziyaret etti.

Milletvekili Ayhan Karayusuf
okul yönetimi ve okul encümen
heyeti başkanı Ahmet Arif Emin
ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika
süren görüşmede Okul Müdürü
Tünalp Mehmet ve Müdür
Yardımcısı Yorgo Maretti
milletvekili Karayusuf’a okulun
çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.

Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve

Lisesi Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif le Emin’de görüşen
Karayusuf, okul encümen
başkanından, önümüzdeki
öğretim yılında derslik
yetersizliği, yeni öğrenci kabulü
gibi karşılaşabilecekleri olası
eğitim sorunlarını dinledi.

Samimi bir ortamda geçen
görüşme sonrası milletvekili
Ayhan Karayusuf sorunların
çözümü için gerekli girişimlerde
bulunacaklarını belirttiği ifade
edildi.

Azınlık ortaokul - liselerine kayıtlar başladı

İSKEÇE ve Gümülcine’deki azınlık ortaokul
ve liselerine öğrenci kayıtları başladı. Edinilen
bilgilere göre; Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul – Lisesi ile İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul – Lisesi’ne öğrenci kayıtları
11 Haziran 2015 Perşembe günü itibarıyla
başladı. İki azınlık ortaokul – lisesine yeni
öğrenci kayıtlarının 19 Haziran Cuma gününe
kadar devam edeceği ifade edildi. Kayıt
süresinin çok kısa olması nedeniyle

Gümülcine ve İskeçe’deki azınlık ortaokul ve
lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin
en yakın zamanda okul yönetimlerine
başvurmaları gerekiyor. 

KAYIT SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ
Bu arada yetkili mercilerin öğrenci kayıt

süresini bir haftayla sınırlı tutması öğrenci
velilerinin tepkisine neden oldu. Veliler ve
okul yönetimleri öğrenci kayıt süresinin bir
haftayla sınırlı tutulmamasını talep ediyor. 
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RODOP iline bağlı Yassıköy
belediyesinin her yıl geleneksel
olarak düzenlediği 15. Kiraz
Festivali, bu yıl 5-7 Haziran
tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bölge halkı
Kiraz Festivali’ne yoğun ilgi
gösterdi.

Bu yıl onbeşincisi
gerçekleştirilen festivalin açılışı
ve protokol konuşmaları, 5
Haziran Cuma akşamı yapıldı.
Bulatköy’deki festival alanında
düzenlenen etkinliğe katılanlar,
festivalin ev sahibi olan
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı tarafından
karşılandı. Festivalin açılışına
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, T.C. Ziraat
Bankası Gümülcine Şube
Müdürü Mustafa Karabulut,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
Rodop - Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif, eyalet
meclis üyeleri Ahmet İbram,
Tarkan Multaza ve Önder
Mümin, yerel yöneticiler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu gazeteci İlhan
Tahsin’in yaptığı festival
programının açılış konuşmasını
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı yaptı. Tüm
katılımcıları selamlayan Başkan
Kadı, 15. Kiraz Festivali
etkinliklerine katılan herkese
teşekkür etti. Ekip olarak bu
bayrağı 8 yıl önce
devraldıklarını hatırlatan Kadı,
“Üstlendiğimiz bu görevin
önemini idrak ettik. Kendimize
hedef belirledik. Bu doğrultuda
canla başla çalışıp
hedeflerimize doğru yolumuza
devam ediyoruz. Kiraz üreticisi
ve ürünün desteklenmesi
yönünde çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz. Bu festivallerin
bölge kirazımızın Avrupa ve
dünya pazarlarına
sunulmasında önemli bir yeri
olmuştur. Bu yıl da ülkemizdeki
zor ekonomik şartlara rağmen
festival etkinliklerimizin
gerçekleştirilmesi için her türlü
fedakarlığı yaptık ve
festivalimizi gerçekleştiriyoruz.”
diye konuştu.

“KİRAZ KOOPERATİFİNİN
DAHA AKTİF 
ÇALIŞMASI GEREKLİ”
Son yıllarda dünya genelinde
mevcut tüm kaliteli kiraz
türlerinin bölgede bulunması,
kiraz dikili alanların çoğalmaya
devam etmesi ve kirazın 2008
yılından bu yana kalite belgesi
almış olmasının önemine işaret
eden Kadı, Kiraz Kooperatifi’nin
daha aktif çalışması gerektiğini

vurguladı. Kiraz kapasitesinin
artması gerektiğini de ifade
eden Kadı sözlerini şöyle
tamamladı: “4 bin ton yıllık
kapasite ile ülkemiz kiraz
üretiminin yüzde 10’una
sahibiz. Ancak bizden talep
edilen miktarın sadece 5’te
birini sunmaktayız. Son olarak
bu festivalin gerçekleşmesinde
sponsor olan firmalara ve
Bulatköy Kültür Derneği’ne
teşekkür ediyorum.”

“KİRAZ ÜRETİMİNİN
ARTMASI MEMNUNİYET
VERİCİ”
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı yaptığı
konuşmada, Yaka
bölgesinde üretilen
kirazın ekonomik
anlamda eylatin bir katma
değeri olduğunu söyledi.
Üretilen kiraz türlerinin
artmasının memnuniyet verici
olduğunu kaydeden Katrancı,
ticari açıdan da mücadele
verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf’u temsilen
danışmanı Hakan Mümin söz
aldı. Karayusuf’un meclis
çalışmalarından dolayı Atina’da
olduğunu belirten Mümin, ve
milletvekilinin katılımcılara
selamını iletti.

“EN LEZZETLİ 
KİRAZI BATI 
TRAKYA’DA TATTIM”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da
açılışta yaptığı konuşmasında,
“Öncelikle 15 yıldır böylesine
güzel bir festivali başlatan,
yapan, devam ettiren ve
gelenekleştiren tüm yetkilileri
kutlamak istiyorum. Batı
Trakya’nın çok verimli
toprakları var ve bu topraklarda
en verimli ürünlerden biri de
kiraz. Ben hayatımda yediğim
en lezzetli kirazı burada
tattığımı söylemek
durumundayım. Buraya
geldikten sonra öğrendim;
kuzey yarım kürede
Kaliforniya’dan sonra kirazın en
erken yetiştiği topraklar Batı
Trakya.” ifadelerini kullandı.

“KİRAZI DAHA İYİ
YETİŞTİRMENİN
YÖNTEMLERİ 
BULUNMALI”
Kirazın ekonomik değerinin
yüksek olduğunu anımsatan
Başkonsolos Akıncı sözlerini,
“Kirazı daha iyi yetiştirmenin ve
daha iyi yaygınlaştırmanın
yöntemleri bulunursa,
devamında bunun üzerinde
yoğunlaşılırsa burada yaşayan
herkes için tatmin edici
sonuçlar doğuracaktır. Ümit
ediyorum, bu yönde adımlar
atılır ve sonuçlar alınır.” diyerek

tamamladı.
Protokol konuşmalarının

ardından Ortacı Kültür Derneği,
Serez ilinden Zihne Bölgesi
folklor ekibi, GTGB folklor
ekibinin halk oyunları ve
GTGB saz ekibinin
söylediği birbirinden
güzel şarkılarla
halk doyasıya
eğlendi. 

Festivalin ikinci günü ise
Yunanistan’ın ünlü
şarkıcılarından Zafiris Melas

sahne aldı. Melas konserini tüm
bölgeden Bulatköy’deki
festivale gelen çok sayıda kişi
izledi. 

15. Kiraz Festivali’nin son
günü ise etkili olan aşırı rüzgar
ve fırtına nedeniyle programın
bir bölümü gerçekleştirilemedi. 

15. Kiraz Festivali’ne yoğun ilgi
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“HASAT GEÇ BAŞLADI”
Bu yıl Yaka kirazının üreticiler
için hüsran yılı olduğunu
söyleyen Topal, son günlerde
esen şiddetli rüzgarın kiraza
ciddi zarar verdiğini söyledi.

Bölgedeki kiraz üreticilerinin
zor günler geçirdiğini kaydeden
Topal, “Bu yıl itibariyle Yaka
bölgesindeki kiraz üreticileri
çok zor günler geçiriyor. Her şey
iyi giderken, bölgede esen
şiddetli rüzgar kirazlarımıza
büyük zarar verdi. Bir de bu yıl
hava şartlarından dolayı
üretimde geçikme oldu. Çünkü
bizler her yıl 10 – 12 Mayıs
tarihlerinde kiraz toplamaya
başlıyorduk. Ancak bu yıl 27
Mayıs tarihinde başladık. Bu da
ciddi bir geçikmeyi işaret
ediyor. Bizler kirazımızı diğer
ülkelere pazarlayana kadar
başka ülkelerde kirazlar
bölgeye gitmiş oldu. Dolayısıyla
pazar konusunda da ciddi
sıkıntılar yaşandı.” diye
konuştu.

“HAVA ŞARTLARINDAN
DOLAYI BU YIL
KİRAZLARIMIZ İYİ
DÖLLENEMEDİ”
Bu sezon kirazdaki
fiyatlandırma konusuna da
değinen Topal sözlerine şöyle
devam etti: “Geçen yıl yağmur
yağmasına rağmen ilk ve son
gün kilosuna 1,70 euro
ödenirken, bu yıl 1,20 ile 1,30
euro aralığında oldu. Bunun da
çok az bir miktarda ödendiğini
söyleyebilirim. Bunun tek
sebebi, bu yıl bölgede yaşanan
iklim şartlarıdır. Bir de
kirazlarımız açtığı zaman
yüksek kesimlere ve bölgeye
kar yağdı. Bu yüzden
kirazlarımız iyi döllenemedi ve
beklenen kalite olmadı. Bu
durumu ELGA yetkililerine
ilettik. Maalesef ELGA’dan,
bununla ilgili herhangi bir
tazminat ödemesinin
yapılmadığını öğrendik.”

“RÜZGAR ÖZELLİKLE
NAPOLYON VE TAŞ
KİRAZINA ZARAR VERDİ”
Geçtiğimiz hafta sonu bölgede
esen şiddetli rüzgarın kirazlara
büyük zarar verdiğinin altını
çizen Topal, özellikle Napolyon
ve Taş kiraz çeşitlerinin ciddi
anlamda etkilendiği belirtti. Bu
durumun böyle devam etmesi
halinde kirazın 0,40 euronun
bile altına düşme ihtimalinin
olduğunu belirten Kooperatif
Başkanı, “Öyle tahmin
ediyorum ki, bu yıl Yaka bölgesi
çok zor günler geçirecek. Hatta
kışı zor geçirecek. Bunun
yanında Avrupa ile Rusya’da
yaşanan ekonomik ve ticari kriz
ile ambargo olayı da bizi
olumsuz yönde etkiledi. Şu
anda kooperatifin sattığı ve
temasta olduğu bazı Avrupa
ülkeleri var. Kirazımızı
Almanya, Belçika, Hollanda,
İngiltere, Fransa gibi ülkelere

veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU YIL KİRAZ 
ÜRETİMİNDE GECİKME
YAŞANDI, BU DA ÜRETİCİYE
OLUMSUZ YANSIDI”
Fiyatların geçen yıla oranla
düşük seyirde olduğunu dile
getiren Topal sözlerine şöyle
devam etti: “Yaka kirazı bu yıl
hava şartlarından dolayı pazara
geç girdi. Dolayısıyla
pazarlamacı firmalar, kirazları
başka noktalardan temin etme
yoluna gittiler. Bu da Yaka kiraz
üreticisinin aleyhine oldu.
Çünkü geçen yıl kirazlarımız
tam zamanında yetişmiş ve
ilgili pazarlara ulaşmıştı. Hatta
öyle ki, geçen yıl bu zamanda
Yaka kirazının hasat zamanı
sona gelmişti. Bu yıl ne yazık ki
üretimde ve hasatta geçikme
yaşandı.”

Bölgede çok sayıda ailenin
geçimini kirazdan sağladığını
kaydeden Ferruh Topal, “İki bin
civarında aile kiraz üretimiyle
uğraşıyor. Bölgede yıllık kiraz
üretimi ise 1,5 milyon kiloyu
aşıyor. Bu üretim her geçen yıl
giderek artıyor. Yaklaşık 10 bin
dönüm ekili kiraz arazisi
olduğunu tahmin ediyoruz.
Artık bölgedeki kiraz üreticimiz
de her geçen yıl daha bilinçli
şekilde ürünlerini yetiştirmeye
çalışıyor. Üreticilerimiz,
üretilen kirazın ne kadar
kaliteli olduğunun da bilinci
içindeler. Dolayısıyla herkes
emeğinin karşılığını almak
istiyor. Ancak bu yıl hava
şartlarından dolayı işler iyi
gitmedi. Üreticiler üzgün ve
moralsiz.”

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA
BÖYLE OLURSA İŞİMİZ
DAHA ZOR OLACAK”
Her geçen yıl bölgedeki kiraz
üretiminin arttığını
anımsatanTopal, “Bir çok aile
her geçen yıl yeni dikimler
yapıyor. Dolayısıyla bu da
bölgede kiraz üretiminin
artmakta olduğu anlamına
geliyor. Ancak önümüzdeki yıl
da, bu yıla benzer bir durum

olursa işimiz daha zor olacak.
Devlet tarafından çeşitli
programlar çerçevesinde kiraz
arazilerinin üzeri örtülebiliyor.
Fakat bunun için iyi
hazırlanmış bir altyapı olması
gerekiyor. Maalesef bizim böyle
imkanlarımız yok. Çünkü kiraz
ekili arazilerimiz bir arada
değil, çoğu küçük küçük
arazilerde ekili. Bu da bizim
içim bir dezavantaj
oluşturuyor.” diye konuştu.

“ELGA TARAFINDAN 
HİÇ OLMAZSA
ZARARLARIMIZIN BİR
KISMI KARŞILANMALI”
Kooperatifin zarara uğrayan
kiraz üreticileri için ELGA’ya
(Tarım Tazminatları Kurumu)
başvurduğunu anlatan Topal
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bölgemizde etkili olaran
rüzgar ve fırtına nedeniyle
ELGA’ya başvurduk. Rüzgarın
kirazlara verdiği zarar ELGA’nın
zarar kapsamına giriyor.
ELGA’nın bölgede incelmelerde
bulunup zararlarımızı tazmin
etmelerini bekliyoruz. Bu
konuda bize ödeme yapılması
halinde, hiç olmazsa
zararlarımızın bir kısmı
karşılanmış olur diye
düşünüyoruz. İncelemelerin
tamamlanarak sonucun
açıklanmasını bekliyoruz.” 

Bölgedeki üreticileri ziyaret
GÜNDEM, vatandaşların
yaşadıkları sıkıntıları dinledi.
Üreticiler, kirazların şiddetli
rüzgar sonucunda birbirine
vurarak darbe alması
neticesinde çatladığı ve bu
yüzden pazarlama şirketleri
tarafından bölge kirazına

rabetin azaldığını dile
getirdiler. Sendelli köyünden
Hasan Mehmet isimli vatandaş,
kiraz üreticisinin eski yıllara
oranla bu yıl memnun
olmadığını söyledi.

“BİZLER ÜRÜNLERİMİZİ
TOPLAMAYA DEVAM
EDİYORUZ, AĞAÇTA
BIRAKACAK DEĞİLİZ”
Bu yılki hava şartlarının kiraz
üretiminde ciddi olumsuz
etkileri olduğunu belirten kiraz
üreticisi Mehmet, “Bu yıl
havalar pek iyi gitmedi. Bunun
kiraz üreticisini çok zor
durumda bıraktığını
söyleyebilirim. Kiraz
ağaçlarımızda çok bereket var,
çok mal var. Fakat bu rüzgarla
birlikte kirazlarımızda da
bozulmalar oldu. Rüzgar
ürünlerimize çok zarar verdi.
Bundan dolayı bölgedeki kirazı
satın alan firmalar kendilerini
çekmeye başladı. Ya da fiyatları
düşürmeye başladılar. Bizler
ürünlerimizi toplamaya devam
ediyoruz. Malımızı ağaçta
bırakacak değiliz. Allah
hepimizin yardımcısı olsun.”
diye konuştu.

Devamı 8. sayfada

İki bin üretici, 1,5 milyon kilo kiraz
Rodop İli Kiraz

Kooperatifi
Başkanı Ferruh
Topal, bu yılki

kiraz üretimiyle
ilgili olarak
GÜNDEM’e

konuştu.
Bölgede iki bin
civarında kiraz

üreticisi
olduğunu

söyleyen Topal,
yılda 1,5 milyon

kilo kiraz
üretildiğini

anlattı.
Kirazın bölge

insanı için ciddi
bir gelir kaynağı

olduğunu ifade
eden Kooperatif
Başkanı, “Kiraz,

artık bir
alternatif ürün

ve alternatif
gelir olmanın

yanı sıra geçim
kaynağı olma

yolunda. Fakat
hava şartlarının
olumsuz olduğu
yıllarda üretici
ciddi sıkıntılar

yaşıyor. Herşeye
rağmen

bölgemizdeki
kiraz üretimi
her geçen yıl

artıyor.
Gelecekte

kirazın Rodop ili
ve Yaka

bölgesiyle
özdeşleşmesi
gerekir.” diye

konuştu. 

KİRAZ
ÜRETİCİLERİ
GÜNDEM’E
KONUŞTU

KOOPERATİF BAŞKANI FERRUH TOPAL
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7. say fa nın de va mı

“EMEĞİMİZİN 
KARŞILIĞINI 
ALMAK İSTİYORUZ”
Kirazın en yüksek satış fiyatının
1,50 eurodan, şu an itibariyle
0,80 euro’a kadar düştüğünü
anlatan Mehmet sözlerine şöyle
devam etti: “Rençperimizin
işinin bu yıl hiç de iyi
gitmediğini söyleyebilirim.
Kiraz ağaçlarımızda mal oldu,
ürünlerimiz gayet iyi yetişti.
Ancak hasat dönemi pek iyi
gitmedi. Ülkemizde yaşanan bir
de ekonomik krizi düşünecek
olursak, çiftçimizin durumunun
gerçekten zor olduğunu
söylemek gerekir. İnşallah
yetkililer Yaka kirazına sahip
çıkarlar da, zararlarımız az da
olsa tazmin edilir diye ümit
ediyoruz. Aksi takdirde az önce
de dediğim gibi kiraz üreticisini
zor günler bekliyor. Bizler bu
kirazdan vazgeçemeyiz. Biz
kiraz ağaçlarının içinde
büyüdük ve emeğimizin
karşılığını almak istiyoruz.”

“KİRAZDA OLUŞAN
LEKELER ALICILARIN
HOŞUNA GİTMİYOR”
Sendelli bölgesinden bir başka
kiraz üreticisi İsmail Balcı da
GÜNDEM’e konuştu. Kendisiyle
kiraz toplarken konuştuğumuz
İsmail Balcı, kiraz üretiminin
bölge için önemine değindi.
Balcı kirazın son günlerde esen
şiddetli rüzgarın kurbanı
olduğunu söyleyerek şunları
söyledi: “Bu rüzgar maalesef
kirazlarımıza büyük zarar verdi.
Şiddetli darbe sonucu
kirazlarda lekeler oluştu. Bu
lekeler kirazın üstünde oluştu
ve bu durum alıcıların hoşuna
gitmedi. Fiyatların ilk hasat
dönemine göre düşük olduğunu
belirtmek isterim. Bizler geçen
yıl 20 Haziran tarihine kadar
kiraz toplamıştık. Yine de Allah
bilir ama, bu yıl bunu söylemek
oldukça zor.”

“KOOPERATİF 
DİĞER FİRMALARA 
PEK RAKİP OLAMIYOR”
Fiyat konusuna da değinen
Balcı, ilk başta ortalama kilosu
1,50 euro olan kirazın
bugünlerde 0,80 euroya kadar
düştüğünü belirtti. Bölgede
faaliyet gösteren kiraz
kooperatifinin bölge üreticisi
için çok iyi olduğunu, ancak
bunun amacına uygun bir
şekilde kullanılması gerektiğini
kaydeden Balcı, “Kooperatifin
varlığı ve bizler için kurulmuş
olması elbette güzel bir
gelişmedir. Ama ortaya pek
fazla iş koyamıyorlar. Fiyat
konusunda kooperatif, diğer
firmalara pek rakip olamıyor.
Bu konuda kooperatif daha
ciddi bir çalışma başlatabilir.
Bizlerin üretici olarak her
zaman kooperatifin yanında yer
almaya ve çalışmalarını
desteklemeye hazır
olduğumuzu da ayrıca
belirtmek isterim.” ifadelerini
kullandı.

“TÜCCARLARIN 
ELİNE KALDIK”
Gümülcine’nin Yaka
köylerinden Ayazma’da ikamet
eden kiraz üreticisi Mehmet

Yusuf, bu yıl kiraz üreticisinin
çok dertli olduğuna işaret
ederek, kirazın durumunun iyi
olmaması nedeniyle herkesin
moralsiz olduğunu söyledi. 

Bölgedeki kiraz üreticilerinin
kaderinin artık tüccarların
elinde olduğunu kaydeden
Yusuf, “Bizler kiraz üreticileri
olarak, bundan sonra
tüccarların eline kaldık. Bizlere
ürünlerimizin rüzgarlardan
dolayı zarar gördüğünü ve
fiyatın bu yüzden düştüğünü
söylüyorlar. Tüccarlar da
istediği ve beğendiği kirazı
alıyor. Beğenmediği kirazı
almıyor. Öte yandan bu yıl
havaların da pek yardım
etmediğini söylemek gerekir.
Kiraz için pek uygun hava
olmadı. Allah herkese yardım
etsin. Kiraz üretimi bizim bölge
için önemli bir gelir kaynağı.
Tabii doğal olarak insanlar da
hak ettiğini kazanmak istiyor.

İşler ters gidince de şikayetler
başlıyor.” diye konuştu.

“ÜRETİCİYE KARŞI 
DAHA ŞEFFAF OLUNMALI”
“Çiftçinin dostu Allah’tır” diyen
Yusuf sözlerine şöyle devam
etti: “Her tüccar kiraza istediği
fiyatı veriyor. Biz üreticilerin
buna itiraz etme hakkı yok.
Aslında bu iş daha gerçekçi
yapılabilir. Çünkü bizler
ürünümüzü topluyoruz, tüccara
kantarda teslime götürüyoruz.
Kirazımızı teslim ederken bile
kaç paraya satacağımızı
bilmiyoruz. Bence bu konuda
üreticiye karşı daha şeffaf ve
daha adil olunmalı. Ben böyle
düşünüyorum.”

“TOPLADIĞIMIZ 
ÜRÜNÜ KAÇ PARAYA
VERECEĞİMİZİ
BİLMİYORUZ”

Eşekçili köyünden Şasine Arap
ise bu yıl fiyatların çok düşük
olduğunu vurgulayarak, her
sabah uyandıklarında olup
bitenlerin karşısında
şaşkınlıklarını
gizleyemediklerini ifade etti.
Aşırı fırtına sebebiyle kirazlarda
meydana gelen zarara da dikkat
çeken Şasine Arap, “Bu yıl
kirazlarımızda yarı yarıya zarar
oldu diyebilirim. Öte yandan
kooperatife kasa almaya
gidiyoruz, uzun uzun kuyruklar
oluşuyor ve hiç de ilgilenen biri
yok. Kirazımızı teslim ediyoruz,
ama kaç para alacağımızı bile
bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün
gün tarlada topladığımızı
ürünümüzü kaç paraya
satacağımızı bilmeden öylesine
karartıya topluyoruz dersek
yalan olmaz. Allah herkese
yardım etsin; bize de etsin
evladım.” ifadelerini kullandı.

MEHMET HÜSEYİN
ŞASİNE ARAP

İSMAİL BALCI
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İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, geçen Aralık ayında
mecliste onaylanan ve azınlık
eğitimine önemli değişiklikler
getiren yasa tasarısına bir kez
daha tepki gösterdi. 

Yasa değişikliğinin
öngördüğü azınlık okullarında
Türkçe öğretmeni olarak görev
yapacak eğitimciler için
Dedeağaç’ta açılacak bir yıllık
bölüme (Didaskalio) de tepki
gösteren dernek, Dimokritos
Üniversitesi’ne bağlı olarak
faaliyet gösterecek bu bir yıllık
‘öğretmen okulu’nun
(Didaskalio) azınlık eğitimine
katkı sağlamayacağını belirtti. 

İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, “Bu öğretmen
okuluna (Didaskalio) karşı
olduğumuzu ve bu okulun
azınlık eğitimine zerre kadar bir
katkısı olamayacağını, okuldan
azınlık öğretmeni
yetiştirilemeyeceğine, tam
aksine azınlık eğitiminde yeni
oyunlar, yeni kaoslar meydana
geleceğine inandığımız için bu
okula geçmişte de, şimdi de,
gelecektede de, hayır demeye
devam edeceğiz.” ifadelerine
yer verdi. 

“SİRİZA YASAYA OY
VERMEDİ, ŞİMDİ
UYGULAMAYA ÇALIŞIYOR”
Derneğin açıklamasında,
azınlık eğitimine değişiklikler
getiren ve azınlık kurumlarının
tepkisini çeken yasa
değişikliğinin SİRİZA tarafından
onaylanmadığı hatırlatılarak,
SİRİZA’nın iktidar olduktan
sonra sözkonusu yasayı
harfiyen uygulamaya çalıştığı
vurgulandı. 

GÜNDEM’e konuşan İskeçe
İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı,
Dedeağaç’ta açılmak istenen bir
yıllık bölüme karşı olduklarını
belirterek, Selanik
Üniversitesi’ndeki Azınlık

Eğitimi Bölümü’nün
geliştirilerek resmi bir şekilde
çalışmasını istediklerini söyledi. 

İskeçe’deki Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği tarafından
yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Bilindiği üzere Aralık 2014
yılın sonlarında azınlık eğitimi
ile ilgili bir dizi değişiklikler
içeren bir yasa tasarısı mecliste
kabul edilmişti. İskeçe SÖPA
Derneği’nin ve tüm azınlığın
tepkilerine rağmen dönemin
Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve azınlık eğitimine
önemli değişiklikler getiren
yasa değişikliği tasarısı Yeni
Demokrasi Partisi, PASOK,
Bağımsız Yunanlılar ve Altın
Şafak Partisi’nin oylarıyla kabul
edilerek yasalaşmıştı. O
zamanın ana muhalefeti şimdi
ise iktidar olan SİRİZA Partisi
yasa mecliste görüşülürken red
oyu kullanarak azınlık
insanımızın çoğunluğunun
takdirini ve seçimlerde de
büyük desteği almasına rağmen
SİRİZA hü�ümeti bu yasayı bir
an önce harfiyen uygulama
gayreti içerisine girmiştir.

Bu sebepten dolayı
derneğimiz 3 Haziran 2015
tarihinde davet edilerek iki
önemli toplantıya katılmıştır.
Derneğimiz birinci toplantıyı
Gümülcine’deki Doğu
Makedonya ve Trakya Eyalet
Müdürü Panayotis Keramaris’in
bürosunda Eğitim Bakanlığı Din
İşleri Genel Sekreteri Yorgos
Kalancis’le gerçekleştirmiştir.

“AZINLIK EĞİTİMİNDE
İLERLEME KAYDEDİLMEDİ”
İskeçe SÖPA Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, sayın
Kalancis’e yeni hükümetle
azınlık eğitimi hakkında hiçbir
ilerleme kaydedilmediğini ve
eğitim alanında hala çok ciddi
sorunlar ve sıkıntıların devam
etmekte olduğunu bildirdi.
Özellikle 2014 yılında kabul
edilen ve uygulamaya çalışılan
yeni yasanın azınlık eğitimi
sorunlarına kesin çözüm

getirmediğini ve bu yasanın
azınlık temsilcileriyle
görüşülmeden alelacele
hazırlandığını bir kez daha dile
getirdi.”

İskeçe SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği’nden
yapılan açıklamada, dernek
yönetiminin aynı gün içinde,
Dedeağaç’ta oluşturulması
planlanan ve azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni
olarak görev yapacak
eğitimcilerin yetiştirilmesi
öngörülen bir yıllık ‘öğretmen
okulu’yla (Didaskalio) ilgili
toplantıya katıldığı belirtildi. 

BİR YILLIK ‘ÖĞRETMEN
OKULU’ (DİDASKALİO)
Dimokritos Üniversitesi
Rektörlük Binası’nda yapılan
toplantının ‘öğretmen
okulu’nun programını
oluşturmayı üstlenen heyetin
daveti üzerine gerçekleştirildiği
bildirildi. Derneğin
açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “Bu heyet üç aylık bir
çalışmadan sonra hazırlamış
olduğu programını sunmak ve
öğretmen
okulunun (Didaskalio) bundan
sonra azınlık eğitimindeki
rolünü anlatmak için bizleri
davet etti. Toplantıya, İskeçe
SÖPA Öğretmenler Derneği,
Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Öğretmenler Derneği, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ve Rodop
Hıristiyan Öğretmenler Derneği
katıldı.

“DEVLET DİDASKALİO’YU
RESMİLEŞTİRMEYE
ÇALIŞIYOR”
Selanik Özel Pedagoji
Akademisi’nin yerine Selanik
Üniversitesi’nde açılan ‘Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün dördüncü
yılına girmesine rağmen
resmileşmemesi ve azınlık
tarafından gereken ilgi ve
duyarlılık gösterilmemesini
fırsat gören devlet, yeni yasayla
bu okulu da kapatıyor ve

yerine Dedeağaç’ta, Trakya
Dimokritios Üniversitesi’ne
bağlı olarak ‘Azınlık Programı’
için bir yıllık eğitim verecek
olan bir öğretmen
okulunu (Didaskalio) alelacele r
esmileştirmeye ve
kurumsallaştırmaya
çalışmaktadır. En ilginç olan
tarafı da bazı kesimler
tarafından Selanik Aristotelio
Üniversitesi’nde faaliyette olan
dört yıllık ‘Azınlık Eğitimi
Bölümü’nü göz ardı ederek bu
yeni öğretmen
okulunu (Didaskalio) bir
pedagoji bölümü imiş gibi
görmeleri ve desteklemeleri
bizleri hayrete
düşürmektedirler.

Malumunuz Yunanistan
genelinde yıllar önce ilköğretim
öğretmenlerinin ve
üniversitelerin itirazlarıyla iki
yıllık öğretmen okulları
(Didaskalio) kapatılmıştır. Hal
böyleyken, hükümet bu yasayla
yalnız ve yalnız Azınlık Eğitimi
– Türkçe Programı için lisans
üstü öğretmen okulu kuruyor ve
bu okuldaki öğretim ve eğitim
süresi hakkında da hiç bir şey
yasayla netleşmiş değildir. Aynı
anda, Yunanca Program
öğretmenleri ile Türkçe Program
öğretmenleri arasında ciddi
farklılıklar yaratmaktadır.
Türkçe Program öğretmenleri
için öğretim süresi hem
uzatılmakta hem de
zorlaştırılmaktadır. ”

“DİDASKALİO’DA
ÖĞRETMEN
YETİŞTİRİLEMEZ”
Dernek Başkanı Nurettin Kıyıcı
ve Genel Sekreter İrfan Kalfa
imzasıyla yayımlanan açıklama
şöyle sona erdi: “Bu bağlamda
toplantıda söz alan İskeçe İli
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı,
10 Şubat ve 16 Nisan 2015
tarihlerinde Eğitim Bakanı
Aristidis Baltas’a gönderdiği
mektuplara değinerek, azınlık
okullarında öğretmenlik
yapacak kişilerin eğitileceği
Dedeağaç’taki okulda yapılacak
birkaç aylık eğitimin yetersiz
olacağını tekrarladı. 

“AZINLIK EĞİTİMİNDE
HERKES ÜZERİNE 
DÜŞEN SORUMLULUĞU
ÜSTLENSİN”
Bizler İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği olarak,
yasa 2014’te meclisten geçerken
nasıl karşı çıktıysak şimdi de
aynı şekilde Dedeağaç’ta
Dimokritios Üniversitesi’ne
bağlı Azınlık Programı için bir
yıllık azınlık eğitimi verecek
olan bu ‘Öğretmen
Okuluna’ (Didaskalio) karşı
olduğumuzu ve bu okulun
azınlık eğitimine zerre kadar bir

katkısı olamayacağını, okuldan
azınlık öğretmeni
yetiştirilemeyeceğini, tam
aksine azınlık eğitiminde yeni
oyunlar, yeni kaoslar meydana
geleceğine inandığımız için bu
okula (Didaskalio) geçmişte de,
şimdi de, gelecekte de hayır
demeye devam edeceğiz. Bu
yeni oluşuma evet diyen ve
destek veren siyasetçilerimiz
olsun, kurum kuruluşlarımız
olsun herkes üzerlerine düşen
sorumluluğu üstlensin. Bizler
İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği olarak ne
pahasına olursa olsun bu işin
içine girmedik ve girmeyeceğiz.
Azınlık Eğitimi’nin geleceği için
azınlığın temsilcileri, kurum
kuruluşları ve herşeyden önce
azınlılk toplumu kararını versin.
Zira eğitim en önemli
sorunlarımızdan biri olduğu
için herkes eğitim hakkında
üzerine düşen sorumluluğunu
üstlenmelidir.”

NURETTİN KIYICI:
“DİDASKALİO DEĞİL,
SELANİK’TEKİ AZINLIK
EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜ
İSTİYORUZ”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Nurettin Kıyıcı, azınlık
eğitiminin ele alındığı iki
toplantıya davet edilerek
katıldıklarını kaydetti. Kıyıcı,
azınlık eğtimindeki sorunların
önemine değinerek, “Azınlık
eğitiminde ciddi sorunlar var.
Geçen yılın sonunda kabul
edilen yasa değişikliği bu
sorunları çözmek yerine yeni
sorunlar getirdi. Bu konuda tüm
toplum, tüm kurumlar ortak bir
çalışma yapabilmeli. Çünkü bu
mesele tüm toplumu
ilgilendiren genel bir sorun. Ve
tabii ki ciddi bir sorun.” dedi.   
Azınlık eğitimine önemli ölçüde
değişiklikler getiren yasa
değişikliğine tüm azınlık
kurumları gibi kendi
derneklerinin de tepki
gösterdiğini anlatan Nurettin
Kıyıcı, “Biz bunu defalarca dile
getirdik. Azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak eğitimciler
için Dedeağaç’ta sadece bir yıl
eğitim verecek bir bölüm açmak
istiyorlar. Biz buna hayır dedik
ve demeye devam ediyoruz.
Selanik Üniversitesi’nde açılan
dört yıllık Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün azınlık okullarımız
için öğretmen yetiştirecek bir
kurum olmasını istiyoruz. Bu
bölümün geliştirilerek,
iyileştirilerek resmi bir şekilde
faaliyet göstermesini talep
ediyoruz.” dedi. 

Kıyıcı, azınlık eğitimi için
tüm toplumun ciddiyetle
üzerinde çalışması gerektiğini
ve sorumluluğu üstlenmesi
gerektiğini söyledi. 

Azınlık eğitiminde’ki 
uygulamalara tepki
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SALMONELLA TEHDİTLERİ

S
almonellozisi, Salmonel
la cinsin deki
etkenlerden ileri gelen

kanatlıların büyük bir
çoğunluğunda önemli hastalık
tablolarına ne den olan bir
enfeksiyondur. Ayrıca
kanatlı Sal monella türlerinin
bazılarının insanda da enfek -
siyon yapması nedeniyle
Salmonellozis, kanat lılardan
bulaşabilen önemli zoonoz
enfeksiyon olarak
değerlendirilmektedir.

Tüm dünya ülkelerinde
genel olarak sinsi bir şekilde
yayılıp ortaya çıkması ve
hastalık görülmesi
problemlere,  çok yönlü ciddi
ekonomik   kayıplara
(sürülerde ölüm, verim kaybı,
yoğun antibiyotik kullanımı,
damızlıklardan vertikal
bulaşma nedeni ile sağlıksız
ticari sürüler, gıda zehirleri )
sebep olmaktadır. Bu nedenle
uzun yıllardan beri tavuk ve
hindi kümeslerinde dünya
çapında pullorum hastalığı ve
tavuk tifosu ile ilgi li kontrol
çalışmaları yapılmaktadır. Bu
hastalıklarda en basit
uygulamalar, da mızlık
kümeslerin Salmonella
gallinarum ve Sal monella
pullorum’dan arınmış olarak
yetiştirilmesi ve bu sürülerden
elde edilen civcivlerin indirekt
ve direkt olarak bu
organizmalarla temasının ön -
lenmesi esasına
dayanmaktadır.

Salmonellalar düz
çomakcıklar şeklinde yaklaşık
olarak 0.7-1.5x2.0-5.0 nm
boyutlarında, iki türü hariç
(Salmonella gallinarum,
Salmonella pullorum ) peritrik
flagellaları (kamçı) aracılığı ile
hareketli, sporsuz, kapsülsüz,
Gram negatif bakterilerdir.

Salmonellalarda Dirençlilik
Salmonella’lar ısıya

dayanıklı değillerdir, 55 oC’de
20 dk da tahrip olurlar. Ancak
düşük ısıya oldukça
dirençlidirler. 

Özellikle soğukta saklanan
yiyeceklerde uzun süre canlı
kalmaları nedeniyle
Salmonella’lardan ileri gelen
zehirlenmelerde bu dirençlilik
unutulmamalıdır. 

Antiseptiklere ve
antibiyotiklere oldukça
duyarlıdırlar. Güneşte ve
gölgede birkaç gün, oda
sıcaklığında 228 gün,  yumurta
kabuğunda 23 gün, gaitada 1
ay, durgun suda 5 ay,
altlıklarda 2-9 ay, kümeslerde
5-6 ay canlı kalabilmektedirler 

Salmonellalar oda

sıcaklığında depolanan süt
tozlarında 12 ay, süt ve bitter
çikolatalarda ise 18 ay sonra
bile izole edilebilmektedir. 

S. typhimurium ve S.
enteritidis’in 23oC de 7 yıl
süreyle depolanan
dondurmalardan izole edildiği
bildirilmektedir. 

S.gallinarum fenol(1:1000),
biklorür de  merkür (1:20 000),
Potasyum permanganant
(1:100) ve formolde (1:50) 3 dk
içinde inaktive olur. 

Son 15 yıldır artmakta olan
Salmonellozis, uluslararası
halk sağlığı ve ekonomileri
tehdit eden önemli bir
enfeksiyon olmuştur. 

İnsan ve hayvanlar
Salmonella’nın en önemli iki
kaynağını oluştururlar.
Salmonella bakterileri
homoterm (insan ve memeli
canlılar) grubu canlıların
intestinal florasında normal bir
flora üyesi olarak bulunmazlar. 

Fakat kuşlar, kaplumbağa ve
reptillerin (sürüngenler)
genellikle normal florasında
bulunurlar. 

Epidemiyolojik analizler
enfeksiyonun ana kaynağının
kontamine olmuş (hastalık
bulaşmış) tavuk eti, yumurta ve
yumurta ürünleri olduğunu
göstermekteyse de
primer(öncelikli) kaynak hasta
insan ve omurgalı hayvanların
bağırsaklarıdır. Dışkı ile dışarı
atılan Salmonella’lar uzun süre
canlılıklarını korumaktadırlar. 

Bu Salmonella kaynaklarına
ait dışkı veya lağım suları
yoluyla çevresel kirlenme ve bu
yolla su ve gıda kaynaklarının
kontaminasyonu söz konusu
olduğu gibi, hayvansal
gıdaların enfekte olmuş
hayvanlardan doğrudan
kontaminasyonu (bulaşması)
da söz konusudur. 

Diğer taraftan gıda
üretiminin her aşamasında
önemli bir yeri olan insan,
Salmonella bulaşmasında
önemli bir faktör olarak yer
almaktadır 

Çiftlik hayvanlarında
enfeksiyon, yedikleri
kontamine yemlerden,
meralardan, su kaynaklarından
kaynaklanabileceği gibi
çiftlikte taşıma sırasında veya
hayvan pazarlarında,
mezbahalarda hayvandan
hayvana veya insandan
hayvana temas yoluyla da
gerçekleşebilmektedir. 

Bu tür salmonella
tehditlerinden korunmada
hijyen kuralları büyük önem
arzetmektedir.

VETERİNER BAKIŞI

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

Bulgaristan’da 3 Türk’e
devlet nişanı ödülü

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, Bulgaristan’da 1989 yılında yıkılan
komünizm rejimine karşı direnişin öncülüğünü
yapan 3 Türk’e “Onurlu Yurttaşlık Görevi” devlet
nişanı verdi.

Hükümetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı
köşkünde düzenlenen törende Mustafa Ömer,
Yusuf Babekoğlu ve Ali Ormanlı’ya devlet nişanı
verilmesi töreni sırasında ülkede 45 yıl süren
komünizm dönemindeki vahşetler bir kez daha
hüzünle hatırlandı.

Cumhurbaşkanı Plevneliev, 10 Kasım 1989
tarihindeki diktatörlüğün çöküşünün, 26 yıl önce
Türk ve Müslümanların direnişi ile başlayan ve
“Mayıs Olayları” olarak bilinen hareketle start
aldığını ifade etti.

Plevneliev, eski rejimin zorla isimlerini
değiştirmeye, dinini yasaklamaya çalıştığı bir
dönemde Bağımsız İnsan Hakları Koruma Derneği
ve Demokratik İnsan Hakları Ligi gibi Türklerin
kurduğu örgütlerin cesur bir mücadele
verdiklerinin altını çizdi.

Hiç bir totaliter idare halkın ruhu ve
iradesinden daha güçlü olmadığını belirten
Plevneliev sözlerine şöyle devam etti: “Eğer
bugün eski totaliter rejim ile ilgili gerçekleri açık
olarak konuşabiliyorsak, bunu baş eğmeden
adaletsizlikle mücadele veren o Bulgaristan
vatandaşlarının gösterdiği cesaretleri sayesinde
yapabiliyoruz. Demokrasimizin varlığı, önemli
ölçüde bugün saygıyla ödüllendirdiğimiz bu
kişilerin totaliter eziyet mekanizmalarına karşı
mücadelesine borçludur. Mayıs olaylarına katılan
30 bin kişilik hareket demokrasinin gelmesini
sağladı.”

“CEHENNEMİ YAŞADIK”
Bulgaristan’da 1988 yılında kurulan Demokratik
İnsan Hakları Ligi’nin Başkanı Mustafa Ömer,
tören sonrası yaptığı açıklamada kendisi ve
ailesinin maruz kaldığı eziyetleri anlattı.
“Adlarımızın zorla değiştirilmesi bir cehennemin

dibiydi” diyen Ömer, kurdukları örgütün
komünizme karşı direnişi başlatan en büyük
teşkilatlardan biri olduğunu söyledi.

Ömer, memleketi olan Güneydoğu
Bulgaristan’daki Koşukavak (Krumovgrad)
kentinde 5, ülke genelinde ise 50’ye yakın kişinin
öldürüldüğü direniş olaylarında bir çok insanın
sürgün edildiği ve dövülerek sakat bırakıldığını
anlattı.

ÜÇÜNCÜ NESİL BELENE MAHKUMU
Cumhurbaşkanı Plevneliev’in elinden nişanını
alan Yusuf Babekoğlu da, dedesi ve babasından
sonra ülkenin kuzeyindeki Belene Toplama
Kampı’nda hapis yatmış olan üçüncü nesil
mahkum” olduğunu belirtti.

Halen Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve
Coğrafya Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan
Yusuf Babekoğlu ise ülkenin Doğusundaki Varna
bölgesinde, 1988 yılında kurulan Bağımsız İnsan
Hakları Koruma Derneği’nin başkan yardımcısı
olarak görev yaptığı gerekçesiyle önce okuduğu
üniversiteden atıldı, ardından sürgün edildi.

“Bizim muhalefetimiz, aslında Bulgaristan’ın
insan hakları için mücadele veren en radikal
muhalefetiydi” diyen Babekoğlu, “Er veya geç
gerçekler ortaya çıkar, hak yerini bulur” ifadesini
kullandı.

“ASLA TERÖRİST OLMADIK”
Bulgaristan’daki ‘Mayıs Olayları’nın zemini
yaratan bir direniş ağı oluşturan Babekoğlu,
yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak,
Belene kampına yollanmış. Eski rejim, iradesini
kıramayacağını görünce kendisini sınır dışı
ederek Avusturya’ya göndermiş. Törene katılan
Babekoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz asla
terörist olmadık. Sivil, medeni bir savaşım yaptık.
Bulgaristan’da Türklerden kaynaklanan bir
bölücülük hareketinin olabileceğine
inanmıyorum. İstediğimiz tek şey olduğumuz
gibi, rahat bir yaşam sürdürebilmekti.”

İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu kermese hazırlanıyor
İSKEÇE Merkez Türk Azınlık İlkokulu

Okul Aile Birliği tarafından, 13 Haziran
Cumartesi günü “Öğrenci Şenliği ve
Yardım Kermesi” düzenlenecek. Okulun
bahçesinde düzenlenecek etkinliğe çok
sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla öğrenci velileri, İskeçeli esnaf
ve işadamlarının katkılarıyla
düzenlenecek olan kermes 9:00 - 21:00
saatleri arasında açık olacak. Kermeste
öğrenci velileri tarafından pastalar,
börekler ve tatlı gibi yiyeceklerin
yanısıra, çeşitli eşyalar da satışa
sunulacak. 
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AKILLI telefonların
klavyeleri, ilk BlackBerry’nin
küçük düğmelerinden bu yana
çok geliştiler. Ancak her şeye
rağmen telefonumuzla gelen
varsayılan sanal klavye, bazen
bizi memnun etmeyebiliyor.

Örneğin otomatik
tamamlamayı beğenmiyorsanız
veya klavyenizin, sayıları ayrı
olarak göstermesini
istiyorsanız, alternatif
klavyelere yönelmeniz
mümkün. Play Store, farklı
alanlarda avantaj ve
dezavantajlara sahip alternatif
klavyeyle dolup taşıyor.

Seçeneklerin çok olması
harika, ancak sanal klavye
seçenekleri her geçen
gün artıyor ve
aralarından seçim
yapmak zaman
alıcı bir iş haline
geliyor. Acaba
hangisi size daha
uygun? Bu sorunun
cevabını daha kolay
bulabilmeniz için Android
klavyelerini araştırdık. İşte
seçtiğimiz en iyi alternatif
klavyeler.

Google Keyboard (ücretsiz)
İsmi sizi yanıltmasın,

Google’ın klavyesinin
piyasadaki diğer üçüncü parti
klavyelerden kalır hiçbir yanı
yok. Material Design tasarımı
sayesinde Android Lollipop’la
eş bir görünüm deneyimi sunan
klavye, çizerek yazma, yazdıkça
öğrenen otomatik düzeltme,
“kelime kısayolları”
ayarlayabilme, sesten metne
dönüştürme gibi özelliklere
sahip. Klavyenin uluslararası
klavyelere özel tuş düzenleri de

bulunuyor.
Fleksy (ücretsiz, uygulama

içi satın almalar var)
Fleksy’nin minimalist stili,

sanatsal temaları ve zengin
işlevleri, onu en iyi
klavyelerden biri yapıyor.
Ücretsiz deneme sürümü olarak
açılan uygulamayı Google
hesabınızla eşitlediğinizde
tamamen ücretsiz hale
getirebiliyorsunuz. Fleksy’nin
eşsiz özellikleri arasında
klavyeyi görünmez yapabilme,
yazma tercihlerinize göre
kendini

ayarlayan
tuşlar var.

MessagEase
(ücretsiz)

MessagEase’in
alıştığınız geleneksel
QWERTY klavyelerden
biri olmadığını baştan
söyleyelim. Bu klavye, akıllı
telefon öncesinin klavyelerini
modern hale getirmeyi
amaçlıyor. Normal klavyeye
alışanları başta şok edecek olsa
da MessagEase’in tuş düzeni,

şaşırtıcı bir
biçimde iyi

işliyor.

Uygulamanın
Play Store’daki

açıklamasına inanacak
olursanız, MessagEase ile rekor
sahibi Swype’tan çok daha hızlı
yazmanız mümkün.

Swype (0,99 dolar)
“Gezegenin en isabetli

klavyesi” olma iddiasını taşıyan
Swype, birçok Android’li
cihazda ön-yüklü olarak geliyor.
250 milyon gibi geniş bir
kullanıcı kitlesine sahip Swype,

“metin mesajını en hızlı
yazma” konusunda
Guinness Dünya Rekoru’na
sahip.

Minuum (30 gün ücretsiz,
3,20 dolar)

Mini boyutlu BlackBerry
klavyelerine özlem duyan
kullanıcılar hala var. Bu
klavyelere yaklaşmayı başaran
Minuum ise, tüm klavyeyi
ekranın altında gösterilen bir
satıra sığdırıyor. Böylece
yazdıklarınızı görmek için geniş
bir alan, size kalıyor. Minuum,

metin tahminine
dayandığından çizerek
yazanları memnun etmeyebilir.
Ancak uygulama hızla
geliştirildiğinden, bu yöntemin
yakın gelecekte eklenmesini
bekleyebilirsiniz.

SwiftKey (ücretsiz)
2010 yazında çıkan SwiftKey,

uzun süredir varlığını koruyan
Android klavyeleri arasında.
Uzun süredir varsayılan
klavyeden daha iyi olduğunu
rahatça söyleyebileceğimiz
SwiftKey, artık eskisi kadar
farklı görünmüyor.

SwiftKey’in en dikkat çeken
özelliği ise eski mesajlarınızdan
ve yazma stilinizden faydalanan
“fluency engine” adlı metin
tahmin / düzeltme özelliği.

Android için en iyi alternatif klavyeler!
11
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SOLDANSAĞA
1)Uygulama, Pratik – (halk dili) Yalan 2) Alıntı,
iktibas – En çok, çoğu kez 3) Rubidyum’un simgsei
– Bitki öz suyu 4) Vakit – Sürekli 5) Ezgi, makam,
Mavi 6) O yer – At üretilen çiftlik – Zirkonyum’un
simgesi 7) Dar ve kalın tahta – Babanın kız kardeşi,
hala 8) Neptünyum’un simgesi – Oyunda berabere
kalma – Ün, şöhret 9) Baharat satan dükkan, aktar
– Bir ay adı 10) Rütbesiz asker – Hoşnutluk 11)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Bir suçu
bağışlama 12) Tantal’ın simgesi – Dostlar –
Arsenik’in simgesi 13) Kudret, iktidar – Una benzer
madde 14) Klakson – Ayak direme.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Özel oluş veya davranış biçimi, stil – Yerinde
sağlam durmayan – Eşi olmayan, biricik 2)
Kaymak taşı, su mermeri – Platin’in simgesi – Dört
köşe döşeme taşı 3) Tulyum’un simgesi – Anlam –
Deriden sızan tuzlu sıvı – Kripton’un simgesi 4)
Çatı kirişi tahtası – Cihaz 5) Açar, açkı – Anlam 6)
Engel – Hz. Muhammed’in niteliklerini oven kaside
– Okuyucu 7) Üzüntü, dert – Lakin, fakat –
Hastalığın mikrobuyla hazırlanan eriyik 8) Boşa
çıkarma, rast getirememe – (kısaca) Avrupa Birliği
– Bir ağaç türü 9) Bir sanat dalı – Savurganlık,
tutumsuzluk – Stronsiyum’un simgesi 10) (halk
dili) Şarkı – Tutanak – Baba, cet 11) Kir ile kaplı
olan – Cerahat – Bir işin sırasını gösteren plan.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Asabiye, Gem 2) Nifak,
Korna 3) İr, Saf, Badi 4)
Moka, Larva 5) Akarsu,
Uyma 6) Torna, Eke 7)
Sarig, Rey 8) Pa, Blok,
Na 9) Bakkal, Ate 10)
Ay, Aneztezi 11) Us,
Gurk 12) Kamera, Adak
13) Oba, Ulu, İti 14)
Tarif, Tiran.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Animato, Barkot 2)
Siroko, Pay, Aba 3) Af,
Karsak, Umar 4)
Basarna, Kase 5) İka,
Sarban, Ruf 6) Flu,
İllegal 7) Ek, Ego, Su,
Ut 8) Obur, Katra 9)
Gravyer, Tekdir 10)
Endam, Enez, Ata 11)
Mai, Arya, İlkin.
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Mem le ke tim den Man za ra lar...

Küçük bir çocuğa sahip
olmak daha fazla alışveriş
yapmayı gerekli kılarken, aynı
çocuk herhangi bir alışveriş
yapılmasını neredeyse imkansız
hale getirebilir. Neden mi?
Mesela, rastan aldığı bir yiyecek
ya da oyuncağı almanız için
diretiyor ya da ağlama krizine
giriyor olabilir. Acıkmışsa,
susamışsa veya tuvaleti
gelmişse bu ihtiyaçlarının
hemen karşılanması
gerekiyordur. Bir anda gözden
kaybolup yürüyen merdivenlere
doğru hamle yapıyor olabilir. Ya
da rastaki ürünleri devirmekle
meşguldür. 

Bu kadar karamsar tablo
yeter! O alışveriş yapılacak! Peki,
ama nasıl? Bu konuda aktarmak
istediğim bazı önerilerim var.  

Alacağınız şey,
ayakkabı gibi
mutlaka çocuğunuza
uyması gereken bir
şey değilse,
alışverişe giderken
onu yanınızda
götürmeyin. Evde çocuğunuzla
beraber kalacak biri
olduğunda, mesela
hasta sonu sabahları
uygun olan
dükkanlardan alışveriş
yapın. Ya da çocuğu
olan bir arkadaşınızla çocuk
bakma-alışveriş yapma işbirliği
organize edin. Dönüşümlü
olarak biriniz çocuklarla
otururken diğeriniz alışveriş
yapabilirsiniz ya da alışveriş
görevini eşinizle dönüşümlü
olarak paylaşabilirsiniz. İ

Acıkmış, yorulmuş ve huysuz
bir çocuğu mağazaya götürerek
felaket filmi çevirebilirsiniz.
İyisi mi evden çıkarken yanınıza
çocuğunuzun ihtiyaçlarını
giderebileceğiniz kadar bol
malzeme alın. Atıştırmalıklar ve
su almayı ihmal etmeyin. 

Bir çocuğu market

reyonlarında kovalayabilecek
kadar çevik olan herhangi biri
sizinle gelebilir. Tek başına
bebek bakmak için
yeterince büyük
olmayan
akrabanız bir
çocuk bile siz
alışveriş
yaparken
çocuğunuzun
peşinde koşma
işini iyi becerebilir. 

Evden çıkmadan
önce ayrıntılı bir
ihtiyaç listesi
hazırlayın.
Genelde dükkanda
ilerlerken aynı
bölümlerde
bulunan
eşyaların
beraber
gruplandığı
sırada

düzenlenmiş sabit
bir örnek liste yaparsanız

bu daha da kolay olur. Donmuş
gıdaları ve kolay bozulabilecek
diğer yiyecekleri en sona yazın.
Kıyafet, ev eşyaları ve diğer
alışveriş gezintileri için de
listeler yapın. 

Ona ne alışverişi
yapacağınızı (yemek, ayakkabı,
kitap) söyleyin. Bunu söylerken,
“Şeker ya da oyuncak
almayacağız” gibi cümlelerle
onun aklına yeni şeyler
sokmayın. Çocuklar bu gibi
fikirleri kendi başlarına üretme
yeteneğine yeterince sahiptirler.
Yapmanız gereken, sade
cümlelerle onu olumlu olarak
alışverişe hazırlamak olmalı.
Ondan beklediğiniz davranış

konusunda da yine
çocuğunuza olumlu
yaklaşmalısınız. Örneğin
süpermarketin otomatik
kapılarından
geçmeden önce,
“Alışveriş

arabasına
bineceksin,
listedeki

yiyecekleri bulmama yardım
edebilirsin ve onları arabaya
koyabilirsin” deyin. “İçeride
yürüyemezsin ve hiçbir şeye
dokunamazsın” gibi olumsuz
cümleler sarf etmeyin. 

Süpermarkette koşmasından
ziyade çocuğunuzu alışveriş
arabasına binmeye ikna
ederseniz alışveriş sürenizi
kısaltabilirsiniz. Listenizde az
malzeme varsa bebek arabasını
kullanabilirsiniz. Alışveriş
esnasında çocuğunuzun meşgul
olması için oyuncaklar getirin.
Oyuncakları arabaya bağlayın.
Aksi takdirde zamanınızın
yarısından fazlasını geride
düşmüş oyuncağı aramakla
geçirebilirsiniz. 

Uzun uzun etiket okumayı,
karşılaştırarak alışveriş
yapmayı yalnız başınızayken
yapın. Çocuğunuzla gittiğinizde

daha önce kullandığınız
ürünlerden satın alın. İnceleme
işlemini bir an bile uzatsanız
çocuğunuzu üç reyon ötede
bulabilirsiniz. 

Oyuncak departmanı,
porselen ve kristal eşya bölümü
ya da şekerleme bölümü gibi
tehlikeli noktalara ya hiç
uğramayın ya da oralardan çok
hızlı geçin. 

Alışveriş arabasını itmekle,
en sevdiği bisküvi kutusunu
taşımakla, almasına izin
verdiğiniz ürünün iki çeşidi
arasından birini seçmekle
meşgul edebilirsiniz onu.
Çocuğunuz işe yaradığı için
kendini iyi hissedecektir ve belki
de alışveriş hakkında bir şeyler
öğrenecektir. 

Sevgiler,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 12 Haziran 2015

Çocuklarla alışverişin
incelikleri...

Raftan aldığı bir yiyecek
ya da oyuncağı almanız için
direten ya da kınamaya hazır
diğer müşterilerin önünde
ağlama krizine giren bir

çocukla alışveriş yapmak
istemezsiniz herhalde.
Öyleyse, bu önerileri dikkate
almalısınız. 

Malzemeler:
• 3 yumurta
• 250 gr.
yumuşak mar-
garin (oda
sıcaklığında)
• 2 su bardağı
toz şeker
• 1 portakal suyu ve rendesi
• 3 yemek kaşığı yoğurt (ılık olsun)
• 1 paket kabartma tozu veya 1 tatlı kaşığı karbonat
• Aldığı kadar un

Hazırlanışı:
Yumurta, yoğurt, yağ, şeker, portakal suyu ve rendesi-
iyice karıştırılır. Karbonat ve un ilavesi ile yumuşak
hamur yapılır. Yağlı kağıt serili tepsiye, iri yuvarlaklar
alınıp şekil verilir ve toz şeker serpilen kurabiyeler tep-
siye yerleştirilir. Ön ısıtma yapılmış fırında 200 dercede
pişirilir.

Şam  Kurabiyesi

Foto: Hasan Hasan
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Daha iyi beslenin, daha iyi hissedin!
Nasıl hissetmek,  aynada kendinizi nasıl görmek

istiyorsunuz? Dürüst olalım, mazeretleri ve
başkalarını suçlamayı bırakın. Hadi ufak değişiklikleri
önemseyin, daha önceki başarılarınızı hatırlayın,
kendinizle gurur duyacağınız şeyler bulun, hatta
bunları yazın. Kendinize güvenin ve yeni yıla girerken
beslenmenizdeki küçük değişiklikleri bedeninize
yaptığınız bir yatırım olarak görün.

Birçok çalışma, egzersizin ruh halini iyileştirmeye
yardımcı olduğunu; depresyon, stres ve mutsuzluk
halinden uzak durmayı sağladığını kanıtladı. Günde
sadece yarım saatinizi yoga, yürüyüş, dans, bisiklet
veya pilatese ayırarak enerjinizi toplayabilirsiniz.
Buradaki anahtar kelime, ‘süreklilik’. Egzersiz
yaptığınızda kendinizi iyi, güçlü hissetmenizi
sağlayan ve güveninizi artırmaya  yardımcı endorfin
salgılanır. 

Somon, orkinos ve sardalya gibi balıklar, duygu
durumunuzu iyiye doğru artıracak omega-3 ve D
vitamini içerir. EPA, omega-3 yağ asitlerinin bir çeşidi
olup mental iyilik üzerinde etkilidir. Bitkisel
kaynaklarda bulunmaz, yani diğer omega-3
kaynakları ceviz veya keten tohumu tüketerek bu
maddeyi alamazsınız. 

Gün içindeki yoğunluğumuz o kadar fazla ki, sabah
07.00-08.00’de kalkıyor ve gece 23.00-24.00 gibi
yatağa giriyoruz. Yani 7/24 koşuşturma halindeyiz.

Bir çoğumuzunsa bu koşuşturma içinde pilimizin
bittiği saatler, öğleden sonra 16.00-17.00’ye denk gelir.
Sabahki koşuşturmanın vermiş olduğu yorgunluk,
tavan yapar ve bu saatler günün kendimizi en yorgun
ve enerjimizi en düşük hissettiğimiz zamanları olur.
Bu durumu çözmenin çok kolay bir yolu var; doğru
saatte protein bakımından zengin bir ara öğün
tüketmek. Çeşitli çalışmalar, proteinin beyin
hücrelerinin uyanmasını ve odaklanmasını
sağladığını ortaya koyuyor. Light yoğurt, 1-2 dilim az
yağlı peynir, 1 bardak süt veya 10-15 fındık sizi
kendinize getirecektir.

Öğle yemeği sonrasında üzerinize rehavet
çöküyorsa, soğuk veya sıcak yeşil ya da siyah çay
tercihiniz olabilir. Çay, akşam saatleri için de idealdir,
çünkü yeterli kafein alımını sağlayarak uykuyu
uzaklaştırıp canlılık verir. Kahve içmeyi tercih
edenlerdenseniz Türk Kahvesi iyi bir seçimdir.  

Kuru üzüm, en pratik enerji sağlayıcınız olacaktır.
Kuru üzüme genelde yeterli değer verilmez, ancak
enerjiyi yükseltici karbonhidrat ve potasyum içerir.
Yanında bir bardak tarçınlı süt, daha uzun süre tokluk
hissi verir.

Hücreler, sıvı ve elektrolit dengesini sağlayamaz,
sonuç olarak kas yorgunluğu gözlenir. Eğer kas
hücreleri yeterli sıvı alamazsa, yeterli performansı 

göstermez.
Özellikle egzersiz esnasında yeterli sıvı almak, büyük
önem taşır. Egzersiz sırasında terle kaybedilen vücut
sıvısını yerine koymak için düzenli olarak her yarım
saatte bir su tüketin. Gün içinde baş ağrılarınızın ve
yorgunluğunuz sebebi, az su içmeniz olabilir.

Boyun fıtığı mı, 
kas ağrısı mı? perdeler -1-

Son zamanlarda boynunuzda ciddi
bir ağrı mı başladı? Bu ağrı kolunuza da
yayılıyor mu? Kollarınız ve ellerinizde
güç kaybı mı var?

Ağrılarınızın boyun fıtığı mı yoksa
başka bir hastalıktan mı
kaynaklandığını öğrenmek için bu yazıyı
okumanızda fayda var…

Omurlar arasında bulunan diskler,
omurgaya yüklenmeyi azaltarak
aktaran kıkırdağımsı elastik
yastıkçıklardır. Diskler, yaşlanmaya
koşut olarak yıpranır, dejenerasyon ile
elastikiyetleri azalır ve fıtıklaşmaları
kolaylaşır. Boyun fıtığının en sık belirtisi
olan boyun ve kol ağrılarının nedenleri
çok geniş bir yelpaze oluşturur. Bu
ağrılar, boyun fıtığı dışında; basit bir kas
spazmı, mekanik boyun ağrısı, eklem ve
omurga kireçlenmeleri, yumuşak doku
hastalıkları ve zorlanmaları, omurganın
ve yumuşak dokuların iltihabından,
enfeksiyon hastalıklarından, apselerden,
kemik hastalıkları ve kırıklarından,
metabolik, hormonal, romatizmal ve iç
organ hastalıklardan, çeşitli
tümörlerden ve daha birçok hastalıktan
kaynaklanabilir. 

Bu nedenle, ağrılarınızın kaynağı,
özellikleri, seyrinin sorgulanması, çok
yönlü sistemik ve nörolojik muayene,
temel ve ileri tetkikler ve görüntülemeler
olası hastalıkların ayrımında yararlıdır.
Bu nedenle boyun ve/veya kol ağrılarınız
tanıya yönelik önemli ipuçları verebilir.
Ağrının yeri, başlangıç şekli, zamanı,
şiddeti, süresi, yayılımı, niteliği (yanıcı,
batıcı, delici), ağrıyı tetikleyen ya da
artıran ve azaltan faktörler, ağrının

iklim şartları ile ilgisi, ağrının istirahat
ve hareket ile ilgisi, gece şiddetlenmesi,
uykudan uyandırması hatta
uyutmaması hekimi yönlendirmede
anlamlıdır. 

AĞRILARINIZ VAR AMA 
AMELİYAT GEREKLİ Mİ?  
Basit mekanik boyun ağrılarında ya da
omurilik ve sinir basısı yapmayan boyun
fıtıklarında cerrahi tedavi uygulanmaz.
Cerrahi tedavinin alternatifleri; boynun
istirahate alınması, ilaç tedavisi,
boyunluk, traksiyon (yumuşak dokuları
germek, eklem aralıklarını genişletmek
yada kırık kemik parçalarını birbirinden
uzaklaştırmak için vücudun bir
parçasına uygulanan çekme tekniği),
lokal enjeksiyonlar, fizik tedavi ve
egzersizlerden oluşur. 
Ancak, omurilik ya da belirgin sinir kökü
basısı yaparak kuvvet kaybı, yürüme
bozukluğu, idrar ve gaita kontrol kusuru
gibi nörolojik belirti ve bulgulara yol
açan; klinik tablo ile görüntüleme
bulgularının uyumlu olduğu boyun
fıtıklarında zaman geçirmeden acil
olarak ameliyat yapılır. Sinir kökü
basısının belirgin olduğu ve felç (motor
kayıp) ile seyreden ya da cerrahi
dışındaki tedavilere yanıt vermeyen,
şiddetli ve ısrar eden ağrılarda da yine
cerrahi tedavi düşünülmelidir. 

Boyun fıtıklarında cerrahi girişimler
ile çok iyi sonuçlar alınabilir. Bu
ameliyatlar, küçük bir açıklıktan yapılan
ve hastanın çok kısa sürede normal
yaşama dönebildiği ameliyatlar
olabileceği gibi bazı hastalarda çok

kompleks ve büyük ameliyatlar da
gerekebilir. Günümüzde yüksek
teknolojinin getirdiği imkanlar, cerrahi
mikroskop ve endoskobun kullanılması
ile cerrahi tedavi alternatifleri ve
imkanları son derece çeşitlenmiştir ve
en kapsamlı ve büyük ameliyatlar bile
yüksek bir başarı oranı ile

gerçekleştirilebilmektedir. 
Bu ameliyatlar zamanında ve doğru

bir şekilde yapıldığında sinir dokusuna
(omurilik ve sinir köklerine) ait
fonksiyonlar korunabilir; kayıp varsa
geri dönebilir, omurganın koruyuculuğu
yeniden sağlanabilir ve ileride
oluşabilecek risklerin önüne geçilebilir. 

GÜNDE 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN

HAFTA ÜÇ KEZ YAĞLI BALIK YİYİN

DOĞRU DOZDA KAFEİNLE YORGUNLUĞUNUZU ATIN

13GÜNDEMbuket

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN ARA ÖĞÜNLER TÜKETİN

KURU ÜZÜME YER AÇIN

SU İÇMEK İÇİN BAHANELER YARATIN

12 Haziran 2015
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GARDIROBUMUZA
yazlıkları dizdik, hem psikolojik
hem de fiziksel olarak
kendimizi yaza hazırladık…
Ancak iple çektiğimiz yaz
mevsimi bir türlü gelmedi. Bir
günde dört mevsimi
yaşadığımız şu günlerde
vücudumuzun dengesi de iyice
şaşıyor.  Hal böyleyken
hastalıklar kaçınılmaz.

Son günlerde kas
tutulmaları, soğuk algınlığı,
boğaz ağrısı ve sinüzit
şikayetlerinin arttığı gözleniyor.
Özellikle hamileler, çocuklar,
kronik hastalığı olanlar  ve
yaşlılar üzerinde havaların
olumsuz etkileri daha da fazla.  

Bir soğuk, bir sıcak havalar,
aynı günde birkaç mevsimi
yaşadığımız bu günler, fırsatçı
mikropları da harekete
geçiriyor. Daha ince giyiniyoruz,
pencere açık uyuyoruz, yaz
yağmuru deyip ıslanmaktan
korkmuyoruz, daha soğuk
yiyecek ve içecek tüketiyoruz.
Bu da hastalıkları beraberinde
getiriyor. Bu durum ise kas
tutulmaları, sırt ve bel ağrısı,
boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi pek
çok sikayetlerin artmasına
neden oluyor.

YAŞLILAR VE 
HAMİLELER DİKKAT!
Yaşlılar, gebeler, çocuklar ve
kronik hastalığı olanların ısı
kontrol merkezi daha çok
zorlanır.  Isı değişimine karşı

daha hassastırlar. Bu havalarda
beslenmelerine ve giyimlerine
özen göstermeliler. Sıcak ve
soğuk havaya karşı kolay
giyinip çıkarabilecekleri
kıyafetleri tercih etmeliler. Kalp,
tansiyon ve böbrek hastalarının
özellikle beslenmelerine dikkat
etmeleri gerekiyor.  

Yeterli miktarda sıvı alımı ve
ilaçlarını daha da düzenli
almaları gerekiyor. Kalp
hastaları daha sık elektrolit
ölçümlerini yapmalı. Bazen bu
hastalarda el uyuşukluğu
olabiliyor. Bu durum aşırı
terlemeye bağlı sodyum ve
potasyum kaybından olabilir.
Kayısı, muz, üzümde potasyum
oranı yüksektir.  

HALSİZ VE DURGUNSANIZ
Atmosferde yaşanan basınç ve
iyon değişikliklerinin beyin
dalgalarımızı etkileyerek ruh
halimizde gel gitlere neden
olduğu kanıtlanmıştır. Havada
negatif iyonların artışı kişilerde
depresyon, halsizlik, sabahları
yataktan kalkarken zorlanma,
aşırı uyuma isteği ve
durgunluğa neden olabiliyor.

BU HAVALAR VÜCUT 
ISISINI BOZUYOR
Vücudumuzun normal ısısı 37.5
derecedir. Vücudumuzun
içindeki biyokimyasal
reaksiyonlar metabolizma hızı,
bütün enzimatik reaksiyonlar
bu optimal ısıda gerçekleşir.

Beynimizin ortasında
hipotalamus denilen merkezde,
vücut ısısını ayarlayan
termoregülatör vardır. Bir nevi
termostat gibi düşünebiliriz.
Dışarıdaki ısı ne olursa olsun,
vücut ısısını ayarlayan merkez,
dışarıdaki ısıyı bir termostat
gibi algılayarak vücut ısınızı
artırıp ve azaltarak optimal
düzey olan 37.5 derecede
tutmaya çalışır.  

Ancak ani sıcaklık düşüşleri
ve yükselişlerinde bu merkez
zorlanır ve destek isteyebilir.
Dışarıdaki ısı çok fazla ise bu
merkez öncelikle böbreklere,
deriye sonra akciğerlere uyarılar
gönderir. Deri, dışarıdaki ısı çok
sıcak ise ateş yükselmesin diye
terler. Terleyerek vücut ısısını
dengede tutar. Böbrekler ise
fazla idrar yapmayarak, vücutta
su tutar,  akciğerler de bu suyu
solunumla buhar yapıp dışarıya
atar, bu şekilde vücut ısısı
dengede kalır.

Soğuk havalarda ise vücut
ısısını dengelemek için
termoregülatör merkez enerjiye
ihtiyaç duyar. Gıdalardan aldığı
enerjiyle ısıyı korumaya çalışır.
Ancak 7 - 10 derecelik ani ısı
düşüş ve artışlarında
beynimizdeki termoregülatör

merkez zorlanır. Vücut ısısını bu
dönemlerde korumak için iyi
beslenmek ve doğru giyinmek
gerekir.  

YAZ YAĞMURU DEMEYİN!
Meteorolojiyi takip ederek
giyinmekte fayda var.
Çantanızdan şemsiyenizi eksik
etmeyin. Havalar henüz
yağmurun vücudumuza verdiği
zararı engelleyecek kadar sıcak
değil.  Yağmurda ıslanıp
ardından rüzgarın çarpması,
vücut ısısının düşmesine neden
olur. Bağışıklık sistemi düşer ve
enfeksiyona açık bir hale gelir.
Nezle virüsleri bu havaları
sever.  Vücut ısısı düşük,
bağışıklık sistemi zayıfsa ve
yeterli savunma mekanizması
devreye giremiyorsa solunum
yolu enfeksiyonları, sinüzit,
bronşit, zatürre ve ishal gibi
şikayetler sık yaşanır.

KAHVALTI YAPMAYANLAR
TEHLİKEDE!
Özellikle bu havalarda düzenli
kahvaltı şart. Kahvaltı kültürü
edinmek çok önemli.  Sabah bir
kahve içip işe gidenlerde kalp
çarpıntısı,  gastrit ve stres
kaçınılmaz oluyor.  Mutlaka
evden çıkmadan en azından bir

dilim ekmek, bal, bir bardak
çayla da olsa kahvaltı edilmeli.
Kahvaltı, vücudun bağışıklık
sistemi için büyük önem taşıyor.  

Bunun yanı sıra yeterli
miktarda sıvı çok önemli.
Günde 2 -3 litre su tüketilmeli.
Çok sıcaklarda vücut hararetini
düşürmek için su içmek lazım.
Ayran ve soda gibi soğuk
içecekler de tercih edilebilir.
Sıcak havalarda vücut terleme
yoluyla sodyum ve potasyum
kaybeder. Sodyum ve potasyum
ihtiyacı için tuzlu ayran veya
maden suyu içilebilir. 

TURP VE DOMATES 
BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ
Bağışıklık sistemimizin doğru
çalışabilmesi için bol sebze ve
meyve, sodyum, potasyumun
yanı sıra B12, H vitamini
(Biotin),  çinko ve magnezyum,
selenyum almak lazım.
Domateste bulunan selenyum
ve likopen bir anti kanserojen
ve bağışıklık sistemini koruyan
maddelerdir.  Kanserleşmeye
yakın hücreleri yakalar ve
öldürürür. Turp, karpuz,
kırmızıbiber de bağışıklık
sistemi ve kalp için önemli
sebzelerdir. 

14

Bağışıklığı güçlendiren öneriler

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini

üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.

Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem  sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata

bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.b

u
rç
la
r.
..
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Kur’an-ı Kerim’i ve ezanı güzel
okuma yarışması Elmalı’da yapıldı

İSKEÇE Müftülüğü, “Kur’an-ı Kerim’i
ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”
düzenledi. 6 Haziran Cumartesi günü
yapılan yarışma, İskeçe’nin Balkan kolu
köylerinden Elmalı’da gerçekleştirildi. 

Elmalı Spor Tesisleri’nde düzenlenen
yarışmada öğrenciler toplam üç
kategoride yarıştı. Elmalı’daki etkinliğe
bölgedeki soydaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Miniklerin heyecanını ise yakınları ve
İskeçe halkı ilgiyle izledi. 

Final yarışmasında daha önce İskeçe
Gazhane Camii’nde 92 öğrencinin
katıldığı elemeleri geçen 22 öğrenci
yarıştı. Etkinliğin sunuculuğunu İskeçe
Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu
yaparken, jüri üyeliğini Türkiye’den
gelen kurra hafız Ali Şahin, Vaiz ve
İskeçe Arenmahalle Kur’an kursu hocası
Sedat Karadayı, Şahin Tekke Camii
İmamı ve Kur’an kursu hocası Mehmet
Emin Aguşoğlu, Demircik imamı ve
Kur’an kursu hocası Rıdvan Deli ve
Elmalı imamı ve Kur’an kursu hocası
Hüseyin Kahyaoğlu yaptı. 

Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışmasında birinciliği Ketenlik ve
Demircik Kur’an kursları kazanırken,
Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması’nda ise
Kozluca Kur’an kursu birinci geldi. 

Etkinlikte onur ödülüne layık görülen
Serin Mahallesi Kur’an kursu öğrencisi
Dilek Rasimoğlu, Basaykova Kur’an
kursu öğrencisi Bengül İmam, geçen
yılki yarışmanın birincisi olan Elmalı
Kur’an kursu öğrencisi Gülçin Basasalih
birer aşir okudu. Son olarak Türkiye’den
gelen Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
İmamı ve Hatibi Kurra Hafız Ali Şahin’in
okuduğu Kur’an ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin duasıyla etkinlik sona
erdi. 

Elmalı köyünde gerçekleştirilen
“Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma
Yarışması” finaline İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, eyalet meclis üyesi Hüseyin
Maehmet Usta ve diğer yerel yöneticiler,
çok sayıda din görevlisi ve soydaşlar
katıldı. 

Yarışma sonunda katılımcılara, çeşitli
hediyeler verildi.

Yarışmalar üç ayrı grup halinde
yapıldı.

1. GRUP
İlkokul 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında
gerçekleşen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması”nda birinci grupta
final için şu öğrenciler yarıştı:

- Abdullah Şebek – Demircik köyü
- Azra Karahüseyin – Elmalı köyü
- Erhan Karadayı – Ketenlik köyü
- Hasan Kamo – Kozluca köyü
- Hayrullah Şeh – İskeçe Sünne

Mahallesi
- Hüseyin Molla Ahmet – Koruköy
- Kebire Aguşoğlu – Şahin köyü
- Muhammed Cihan – İskeçe Çınar

Mahallesi
- Sabri Hamaç – Misvaklı köyü
- Salih İbrahim Paşevik köyü
- Sertan Günevdar – Sakarkaya köyü

- Simar İsmetoğlu – İnhanlı köyü

1. GRUPTA DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER

1- Erhan Karadayı - Ketenlik Kur’an
Kursu

2- Simar İsmetoğlu - İnhanlı Kur’an
Kursu

3- Hasan Kamo - Kozluca Kur’an Kursu
4- Azra Karahüseyin - Elmalı Kur’an

Kursu
5- Abdullah Şebek - Demircik Kur’an

Kursu

2. GRUP
İkinci grupta ortaokul 1. 2. ve 3. sınıf
öğrencileri yarıştı. “Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma Yarışması”nda bu grupta
finalde yarışan öğrenciler şu isimlerden
oluştu:

- Emre Kehaya – Ketenlik köyü
- Hilmi Sarı – Kozluca köyü
- Hüsran Sülko – Elmalı köyü
- Rıdvan Aguş – Şahin köyü
- Zerrin Kavas - Paşevik köyü   

2. GRUPTA DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER

1- Hüsran Sülko - Elmalı Kur’an Kursu
2- Rıdvan Aguş - Şahin Kur’an Kursu
3- Zerrin Kavaz - Paşevik Kur’an Kursu

3. GRUP
İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında
“Ezan’ı Güzel Okuma Yarışması”nda
final için yarışanlar: 

- Erhan Karadayı – Ketenlik köyü
- Hasan Karabaş – Kozluca köyü
- İsmail Köse – Ilıca Aşağı Mahalle
- Kazım Arnavut – Şahin köyü
- Muzaffer Rasimoğlu – Serin Mahalle

GRUPTA (EZAN YARIŞMASI)
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

1- Hasan Karabaş - Kozluca Kur’an
Kursu

2- Erhan Karadayı - Ketenlik Kur’an
Kursu

GAZETECİ Ahmet Davut, geçtiğimiz
günlerde rahatsızlanarak Gümülcine
Devlet Hastanesi’nde gözlem altına
alındı. Bir süre önce kalp krizi geçiren
Ahmet Davut, iki gün boyunca
hastanede kaldı. 

Gümülcine’den yayın yapan Joy FM

radyosunda program yapan eski Olay
gazetesi sahibi Ahmet Davut, 3 Haziran
Çarşamba sabahı kendisini iyi
hissetmeyince hastaneye gitti. Ahmet
Davut hastanede gözlem altına alındı.  

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Davut şu ifadelere yer verdi:
“Kendimi biraz halsiz hissettim. Bunu
üzerine hastaneye geldim. Doktorlar
gerekli kontrolleri yaptılar. Beni
gözlem altında tutmaya karar verdiler.
İki gün boyunca hastanede kaldıktan
sonra taburcu oldum. Merak edilecek
bir durum yok. Hepinizin bildiği gibi
kısa bir süre önce kalp krizi
geçirmiştim. Doktorlar kalp ile ilgili
olarak bazı kontroller yaptılar.
Buradan sizlerin aracılığıyla tüm radyo
dinleyecilerimi ve Batı Trakya halkını
ve geçmiş olsun dileklerini iletenleri
selamlamak istiyorum.”

Gazeteci Ahmet Davut
hastanede tedavi gördü
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Ç
eşitli yollarla tütün
yaprağı üzerine gelen
taze bir konid (tohum),

eğer orada küçük bir su
damlacığı bulursa hemen
çimlenir. Yaprak dokusuna çim
tüplerini salar, bir süre hücre
aralarında gelişerek yeniden
konidiler vermek üzere
stomalardan yaprak yüzeyine
çıkar. Bu süreye fungusun
“kuluçka” veya “inkubasyon”
devresi denir. Bitkinin
duyarlılığına ve çevre
koşullarına göre bu süre 4 ile 11
gün arasında değişir. Fungus,
her kuluçka sonunda yeni bir
döl oluşturarak çevreye yayılır
ve salgınlar yapar. Hastalığın
gelişmesi için en uygun sıcaklık
dereceleri 18–24 C ‘ler arasıdır,
2 C’nin altında ve 27 C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda gelişme
durur.
Fidelerin toprak yüzeyine
çıkmasından itibaren, hasat
sonuna kadar geçen süre
içerisinde tütünler bu hastalığa
yakalanabilirler. Hastalığa
yakalanan fideler sağlamlara
oranla daha sarıdır. Bu sarılık,
fidelikte bulaşmanın başladığı
yerden çevreye doğru genişler.
Hasta fidelerin yaprakları
bombeli bir görünüm alır ve uç
kısımları hafifçe aşağıya kıvrılır.
Üstten sarımsı görülen
yaprakların alt yüzlerine
bakılacak olursa grimsi veya
kirli beyaz – açık eflatun renkli
bir tabaka görülür. Hava
koşulları hastalığın gelişmesine
uygun giderse, lekeler büyür ve
tüm yaprağı kaplar. Böyle
bitkiler gelişemez ve kururlar.
Tarlada hastalık belirtileri daha
çok alt yapraklarda görülür.
Yapraklar üzerindeki ilk
belirtiler, açık yeşil daha sonra
sarıya dönen lekelerdir. Bu

lekeler kısa zamanda büyür,
lekeli bölgeler kurur ve daha
sonra yaprak delinir ve yırtılır.
Hastalık bitkiye büyüme
konisinden bulaşırsa, bitkilerde
gelişme durur ve yapraklarda
anormallikler oluşur.
Fidelikte, tohumların çimlenip
fidelerin toprak yüzeyini
örtmesinden sonra, tarlada ise
dikim işi bittikten sonra
ilaçlamalar başlanmalıdır.
Hastalığa dayanıklı fidelerde
haftada bir, duyarlı fidelerde
aralıksız dört günde bir ilaçlama
yapılmalıdır. Tütün mildiyösü
mücadelesinin amacı, hastalık
bulaşmasından bitkiyi koruyucu
ilaçlama yapmaktır. Fidelerin
ilaçlanması, sabahları yapılan
sulamadan 1–1,5 saat sonra
yaprakların üzerine su
damlacıklarının kurumasından
sonra yapılmalıdır. Son yıllarda
yağmurların artması hastalığın
daha kolay ve hızlı bir şekilde
yayılmasına neden olur.
Özellikle yağışlı havalarda
ilaçlamalara dikkat edelim.

DEMOKRATİK Sol Parti’nin
(DİMAR) yeni genel başkanı
Thanasis Theoharopulos oldu.

DİMAR başkanlığı için, daha
önce partinin Merkez Komitesi
sekreterliği görevini yürüten
Theoharopulos, DİMAR Pire eski
milletvekili Maria Yannakaki,
Merkez Komitesi üyesi Vangelis
İncidis ve parti üyesi
Aleksandros Polihroniadis
yarıştı. Başkanlık yarışını
kazanan isim ise Theoharopulos
oldu. 590 delegenin oy
kullandığı kongrede Thanasis
Theoharopulos 312, Maria
Yannakaki 241, Vangelis İncidis
18 ve Aleksandros Polihroniadis
ise 6 oy aldı. 

“BU BİR YENİLENME
TALİMATIDIR”
Partinin yeni başkanı Thanasis
Theoharopulos seçildikten
sonta yaptığı ilk açıklamada,
“Kongre üyelerine bana
güvenerek beni başkanlığa layık
gördükleri için teşekkür ederim.
Bu bir yenilenme ve yeniden
başlama talimatıdır. Geleceğe
bakan ilerici bir politika için
verilmiş bir talimattır.” diye
konuştu.

Aslen Veria’lı olan
Theoharopulos 36 yaşında ve

tarım ekonomisi üzerinde
doktorası bulunuyor. Bunun
yanında gerek yurt içi ve gerekse
yurt dışında üniversitelerde
tarım politikası, tarımsal
kalkınma ve Avrupa
bütünleşmesi konuları üzerine
dersler veren Theoharopulos,
kuruluşundan bugüne kadar
DİMAR Partisi’nin içinde yer
aldı.

Theoharopulos ayrıca

DİMAR Partisi yeni
başkanını seçti

DİMAR’ın YDP-PASOK-DİMAR
koalisyon hükümetinden
ayrıldığı 2013 yılı Temmuz ayına
kadar Tarımsal Kalkınma ve
Gıda Bakanlığı’nın Avrupa
Kaynakları ve Altyapıları Özel
Sekreterliği görevini üstlendi.
Theoharopulos, 2014 yılı Ocak
ayından 2015 yılı Şubat ayına
kadar ise DİMAR’ın Merkez
Komitesi Genel Sekreterliği
görevini yürüttü.

DEB Partisi’nden “Yardım
Elini Uzat” kampanyası 

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Ramazan ayı boyunca
yardıma muhtaç ailelere yiyecek
yardımı için kampanya başlattı.
Kampanya ile ilgili olarak DEB
Partisi tarafından yapılan yazılı
açıklama şöyle:
Yardım kampanyasına katılmak
isteyen parti üyelerimiz ve
vatandaşlar, uzun ömürlü,
dayanıklı yiyecekleri parti
bürolarımıza ulaştırabilirler.
Ekonomik krizin artmasıyla
sayılarında önemli artış yaşanan
yardıma muhtaç ailelere yönelik
yiyecek yardımı, partimizin köy
ve mahalle temsilcileri ile

koordinasyon halinde
yürütülecek ve yiyecekler
ailelere, DEB Partisi köy ve
mahalle temsilcileri tarafından
ulaştırılacaktır.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere başlatılan kampanya
kapsamında, kuru gıda ve uzun
süre bozulmayan yiyecekler
kabul edilecektir. Yardıma
muhtaç ailelere ve yardım
amaçlı faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarına yiyecek
yardımını kapsayan “YARDIM
ELİNİ UZAT” kampanyamıza
tüm vatandaşlar katılabilir.
Kampanya çerçevesinde

partimizin üyelerinden ve diğer
vatandaşlardan para yardımı
kabul edilmeyecektir.
Kampanyamıza katılmak isteyen
vatandaşların uzun ömürlü
dayanıklı yiyecekleri parti
bürolarımıza veya köy ve
mahalle temsilcilerimize
ulaştırmaları rica olunur. 
Vatandaşlar daha fazla bilgi için
DEB Partisi yöneticilerine veya
parti bürolarına başvurabilirler. 
İrtibat ve Ayrıntılı Bilgi İçin: 

DEB PARTİSİ GENEL MERKEZİ
Adres : V. Pavlu 7 (Sultantepe)
Gümülcine
Tel/Fax : 0030 2531 102124
E-Mail
: debpartisi_1991@hotmail.gr

DEB PARTİSİ İSKEÇE İL
TEŞKİLATI BÜROSU
Adres: Thiras ve Thermopilon
Köşesi, Zemin Kat 
Tel: 0030 2541066795 
E-
Mail: deb_iskece@hotmail.com

DEB PARTİSİ MERİÇ İL
TEŞKİLATI BÜROSU
Adres: Büyük Derbent köyü –
Meriç ili 
Tel: 0030 2554 0 34236

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 

Ziraat Mühedisi

Salih TOPAL

Tütün mildiyösü

Bitki Doktoru

salihtopal@hotmail.gr /www.omatege.gr

gundem_934_Layout 1  12.06.2015  13:00  Page 16



GÜNDEMhaber 1712 Haziran 2015

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

RAMAZAN AYI İLE BULUŞMA

R
amazan ve oruçla gelen
fırsat mevsimi;
fenalıklardan sıyrılma,

iyilikleri kuşanma zamanı...
İftar ve sahur saatleri. Yüz
binlerin Kur’ân’la buluştuğu
mukabeleler. Açlığın verdiği
sükûnetin hayat akışına yön
vermesi. Bütün bu güzellikler,
kutlu mevsimin armağanları...
O kutlu misafir, her yıl
geldiğinde sanki bize şöyle
seslenir: Ey insan! Hakiki
değerini ancak oruç ikliminde
yüklendiğin erdemlerle
bulacaksın. Sabır, rıza ve infak
gibi hasletlere nefsini
alıştırdıkça, murakabe duygusu
gibi ulvî bir zirveye
tırmanacaksın... 

Bakara Sûresi’nin 183 ila 187
ayetleri arası bize o mükemmel
ibadetle ilgili esasları anlatıyor.
İlk iki ayetten şunu anlıyoruz ki:
Günahlardan korunmamız için,
sayılı günlerde olmak üzere,
bizden öncekilere olduğu gibi,
bize de oruç farz kılınmıştır.

Bahsi geçen ayetlerde
bundan sonra dikkatimizi çeken
merhamet tezahürü; hastalık
veya yolculuk gibi meşru
sebeplerle oruç tutamayanlara
gösterilen kolaylık yoludur.

Merhamet sahibi Allah; bir
yıl süresince biriken ihtiras
kirinden arınmak için gereken
ilacı, belirtilen zamanda
mazereti sebebiyle
alamayanlara; başka bir vakitte
misli misline kaza etme
ruhsatını getiriyor. Şayet kişi
buna da imkan bulamamışsa,
artık o fidye verebilir. İhtiyaç
sahibi bir kardeşinin karnını
doyurur. Böylece, oruç
tutmakla erişeceği zirvelere
doğru yol almış olur. İnfak
duygusunu yaşar, paylaşmanın
güzelliğini iliklerinde hisseder.

Rabbimiz, ayetlerinde öyle
izah ediyor ki; oruç emri,
kullara sıkıntı çektirmek için
değil, kolaylıkla günahlardan
sakınma yolunu göstermek için
gelmiştir. 

Çünkü oruç; Allah’ın izni
olmadan nimete el sürmemeyi
öğreten irade eğitimidir;
kuşatıcı bir ibadettir. Bu
yönüyle o, insana hayatın
lezzetini tattırır.

Sahibine dünyadan el etek
çekip inzivaya çekilme gibi  bir
hayat önermez. Bilakis o,
insana kabından çıkmayı telkin
eder. Çevresini görmeyi, olup
bitenler hakkında düşünmeyi
ve bir şeyler yapmayı öğretir.
Zor gibi görünen haller içinde,
ebedi kolaylığın anahtarını

sunar. Fakat, buna rağmen
oruç, insanlara ibadetlerin en
meşakkatlisi gibi görünür.

Rûhu’l-Beyân’da şöyle
denilmiştir: “Allah Teâlâ sizin
için, zorlukla beraber olan
kolaylığı istiyor. Bu sebeple siz,
Allah’ın emrine uymaktaki
zorluğa bakmayın. Bilakis, o
zorluğa katlandıktan sonra
meydana gelecek olan
kolaylığa bakın.”

Gerçek şu ki; ramazan-ı şerif
ayı, bu ümmet hakkında
bereket ve pek çok bakımdan
kolaylık vesilesidir. Ramazanla
başlayan hareketlilik, toplumun
her kesimini kuşatan bereket
haline dönüşür. Belki de bu
bereketin sırrı, onu talep eden
herkese açık olmasındadır.
Çünkü hiçbir sınırlama
olmaksızın herkes -sebeplere
tevessül ettiği ölçüde- bu
iklimden nasibini alabilir... 

İnsanoğlu bir kere yolunu
şaşırmaya görsün. Olacak işleri
bırakır da, hiç olmayacak
beklentilerin peşine düşer.
Günümüzde olduğu gibi, yüz
binlerce kişi arasında yapılacak
kampanyalara ümit bağlar.
Kendisine isabet etme ihtimali
çok düşük olan kazançlar
uğruna maddî külfetlere girer
de, şartlarına uyan herkesin
kazanacağı daha baştan ilan
edilen kurtuluş kapılarına
doğru istekle yürümekte
tereddüt eder. Halbuki Allah’ın
va’dettiğine uymakta ebedî
saadet var. Rasûlullah’ın “aman
ha!” dediklerinden
sakınmamakta ise ebedî hüsran
var.

Hadislerde oruç ve ramazan
iklimi öyle tasvir ediliyor ki, o
potada eriyen bir Müslüman;
elinden ve dilinden herkesin
emin olduğu örnek bir insan
olabilir. Ve bu haliyle onun
mevcudiyeti, cümle aleme
rahmet olur. Çünkü uzuvlara
sahip olmak, ramazan
ikliminde, oruçla birlikte daha
kolaydır.

Diyebiliriz ki, orucun hedefi;
Müslüman’ı gönlü, yüce
hedeflere ayarlı bir insan
derecesine yükseltmektir. Ol
Hakk’ın nazargâhıdır diye gönül
kırmaktan sakınan örnek
şahsiyet haline dönüştürmektir. 

Oruçta bu kıvamı arayana ne
mutlu. Peygamberimiz’in
müjdelediği üzere; umulur ki,
böyle bir arayışta olanlara
cennet müştaktır...
Ramazanınız mübarek olsun...

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİki dernekten ortak
sağlık paneli

GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık Mahallesi’nde 3
Haziran Çarşamba günü sağlık paneli
düzenlendi. Panele konuşmacı olarak
Gümülcineli Ortopedi Uzmanı Dr. Hüseyin Salih
katıldı. Doktor Salih kadınlara, ortopedik
hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği
(BTAYTD) Kadınlar Kolu ile Harmanlık Azınlık
Eğitim Kültür ve Spor Derneği Kadınlar Kolu’nun
katkılarıyla düzenlenen panele mahallede
ikamet eden kadınlar büyük ilgi gösterdi.

“BAYANLARIMIZIN ÇOK SORU SORMALARI
BİLGİYE AÇ OLDUKLARINI GÖSTERİYOR”
Panel sonunda Ortopedi Uzmanı Dr. Hüseyin
Salih yaptığı açıklamada, paneli organize eden
ve kendisini davet eden kurumlara teşekkür etti.
Panelin çok başarılı geçtiğini ifade eden Dr.
Salih, “Ben bayanların katılımından çok

memnun kaldım. En çok da bana sorulan
sorulara sevindim. Bayanlar panel boyunca
hastalıklarla ilgili çok soru sordular.
Bayanlarımızın çok soru sormaları bilgiye aç
olduklarını gösteriyor. Bir şeyler öğrenmek
istediklerini gösteriyor. Ben bu tür bilgilendirici
panellerin ve toplantıların devam etmesini
arzuluyorum. Bu çalışmaların yararlı olduğuna
inanıyorum.” diye konuştu.

Dr. Hüseyin Salih sözlerini şöyle tamamladı:
“Bayanlara ortopedi konusunda sık rastlanan
bel, sırt, diz, bacak ağrıları ve kemik erimesi
konularında bilgiler verdim. Onlara önce bu
hastalıkların nedenlerini anlattım. Ardından
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdim. Panel,
soru cevap şeklinde geçti ve ben bundan çok
mutlu oldum. Oldukça yararlı bir panel
olduğunu düşünüyorum.”

Avrupa’da yatırımcı
güveni azaldı

EURO Bölgesi’nde Sentix
Yatırımcı Güven Endeksi
haziran ayında 17,1 puana
geriledi.

Piyasa beklentilerine ilişkin
araştırmalar yapan Sentix’ten
yapılan açıklamada, Euro
Bölgesi’ne ilişkin Güven
Endeksi’nin mayıs ayındaki 19,6
puandan haziran ayında 17,1
puana gerilediği kaydedildi.

Bu sonuçla, iki ay üst üste
gerileyen Güven Endeksi’ne

ilişkin piyasa beklentisi 18,7
puan düzeyindeydi.

Açıklamada, Sentix
Ekonomik Endeksleri’nin yine
de Euro Bölgesi’nde ekonomik
toparlanma olduğuna işaret
ettiği belirtilerek, “Hala
çözülmemiş Yunanistan
durumu, güçlü bir euro ve uzun
vadeli daha yüksek getirinin
arka planında yatırımcıların
kararlarındaki düzeltmeler
gerçekten bir sürpriz olarak

gelmiyor. Ve bileşik endeksin
yanı sıra endeksin bileşenleri de
hala yılın başındaki seviyeden
daha yüksek görünüyor.”
ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 12 yıllık geçmişe
sahip Sentix Endeksi, haftalık
bazda 900’ü kurumsal olan
yaklaşık 4 bin kayıtlı
yatırımcının piyasa
değerlendirmelerini ve
beklentilerini ölçüyor.
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Το ψέμα των “υφεσιακών” μέτρων

«Δεν είναι οι “υφεσιακές” πολιτικές
αλλά η υφεσιακή διάταξη του
πελατειακού και κρατικοδίαιτου
οικονομικού και πολιτικού συστήματος
που χαρακτηρίζει το ελληνικό μόρφωμα.
Είναι τα εμπόδια επιχειρηματικότητας
και η ανάσχεση της ελευθερίας της
πρωτοβουλίας και της δημιουργίας των
πολιτών, οι άνισες και κομματικά
διατεταγμένες ευκαιρίες, τα ιεραρχικά
και διαπλεκόμενα επιχειρηματικά
συμφέροντα των εκάστοτε κομματικών
ημετέρων, που μετατρέπουν και θα
μετατρέπουν κάθε μέτρο οικονομικής
πολιτικής σε ύφεση». Αυτά υποστηρίζει
μεταξύ άλλων σε άρθρο του που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα capital.gr ο
καθηγητής Γιάννης Τσαμουργκέλης ο
οποίος διδάσκει Διεθνή Οικονομικά στο
Παν/μιο του Αιγαίου. Όπως σημειώνει ο
ίδιος επιχειρώντας μια βαθιά τομή στα
άδυτα της ελληνικής οικονομίας και των
δυσλειτουργιών της «έχει γεμίσει το
λεξιλόγιο των κάθε λογής πολιτευτών με
την παράθεση “υφεσιακά” ως περιγραφή
και διάκριση των μέτρων οικονομικής
πολιτικής». 

«Αυτή η προπαγανδιστικά αλόγιστη
χρήση των λέξεων ερμηνεύει ως
υφεσιακό οτιδήποτε περιορίζει τα
διαθέσιμα εισοδήματα και τη
ζήτηση. Ωστόσο, η επιστημονική αλήθεια
απέχει παρασάγγας από την λεκτική
αυθαιρεσία του πολιτικού προσωπικού
της εποχής.

Καταρχήν ύφεση σε μια οικονομία
ορίζεται διεθνώς η συνεχής για δύο
τρίμηνα μείωση του ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντος μιας χώρας. Από την
άλλη ένα μέτρο οικονομικής πολιτικής
διακρίνεται σε επεκτατικό ή
περιοριστικό. Για παράδειγμα μια
αύξηση των δημοσίων δαπανών που
αυξάνει το δημοσιονομικό έλλειμμα
θεωρείται επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική, ενώ μια μείωση των δαπανών ή
η αύξηση της φορολογίας ορίζεται ως
περιοριστική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα μέτρο
οικονομικής πολιτικής καταλήγει
σε αναπτυξιακό ή υφεσιακό αποτέλεσμα
μέσω της συσχέτισης του με τα άλλα
μέτρα πολιτικής, τους παραγωγικούς
φορείς, τις οικονομικές σχέσεις, και τον
τρόπο διάρθρωσης της πραγματικής
οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα
και καταφανώς επεκτατικά μέτρα όπως η
αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων
στις αρχές της δεκαετίας του 1980,
κατέληξαν σε αναπτυξιακή στασιμότητα
και ύφεση καθώς δεν συνέτειναν στην
αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν
αποκλειστικά το κόστος παραγωγής και
τις τιμές καταλήγοντας σε υψηλό
πληθωρισμό, υψηλότερη φοροδιαφυγή
και μειωμένες επενδύσεις. Ανάλογα ο
δημοσιονομικός επεκτατικός
εκτροχιασμός του 2007-8 ουδόλως
κατέληξε σε ανάπτυξη καθώς συνιστούσε
σπατάλη που οι φορολογούμενοι
καλούνται έκτοτε να καλύψουν σε ένα
καθεστώς ύφεσης. Όπως δεν είναι τυχαίο
ότι περιοριστικά μέτρα δημοσιονομικής
πολιτικής μπορούν να καταλήξουν σε
ανάπτυξη όπως στην περίοδο 1999-2001

στο μέτρο που περιορίζουν το κόστος
λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα και
απελευθερώνουν την εκμετάλλευση
παραγωγικών δυνατοτήτων.

Τα ελληνικά και διεθνή ιστορικά
δεδομένα καθιστούν σαφές και ευρέως
αποδεκτό το συμπέρασμα ότι η
αναπτυξιακή αποτύπωση των μέτρων
οικονομικής πολιτικής εξαρτάται θετικά
από την ευέλικτη οργάνωση μιας
οικονομίας, την ευχέρεια της
επιχειρηματικότητας και της
κινητικότητας των συντελεστών
παραγωγής και της εργασίας, τα
διευρυμένα όρια του ανταγωνισμού, το
φθηνό και προσβάσιμο το χρήμα από τις
επιχειρήσεις, το περιορισμένο αλλά
αποτελεσματικό ρόλο του δημόσιου
τομέα σε ένα φορολογικά δίκαιο
περιβάλλον με πολιτική σταθερότητα και
κοινωνική πρόνοια. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο κάθε ορθό μέτρο περιοριστικής ή
επεκτατικής πολιτικής που εντάσσεται σε
ένα συνεκτικό σχεδιασμό με σταθερή
στρατηγική στόχευση,επιτυγχάνει ισχυρό
αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ενώ καθιστά
ευκολότερη την ταχεία διάγνωση των
λανθασμένων επιλογών οικονομικής
πολιτικής.

Και εδώ ακριβώς υπεισέρχεται ο
ρόλος των αγκυλώσεων και των
ανεπαρκειών της ελληνικής οικονομίας
που επισημαίνουν την στρατηγική και
επείγουσα αναγκαιότητα των
μεταρρυθμίσεων. Στη χώρα μας είναι οι
περιορισμοί των πελατειακών πολιτικών
και οικονομικών σχέσεων, η ανεπάρκεια
των καθυστερημένων θεσμών και η
κρατικοδίαιτη παραγωγική δομή που δεν
επιτρέπουν την τελεσφόρα εφαρμογή
μέτρων πολιτικής, αποσοβώντας ή
μετριάζοντας την ύφεση,
σταθεροποιώντας και διευρύνοντας τις
παραγωγικές δυνατότητες της
οικονομίας ή ακόμα, επιτρέποντας τη
γρήγορη διάγνωση των λαθών
οικονομικής πολιτικής.

Πόσο καιρό μας έχει πάρει για να
εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία στο ΙΚΑ
ή στις εφορίες; Πόσες οπισθοχωρήσεις
έχουν γίνει στην εισοδηματική

προσαρμογή για να εξυπηρετηθούν
ειδικές ομάδες όπως οι φαρμακοποιοί, οι
τραπεζικοί, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ κλπ.
Πόσες μέρες χρειάζεται τελικά η έναρξη
ή η λήξη μιας επιχείρησης; Γιατί η
ανεργία αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα;
Πόσα χρόνια χρειάζονται για να
αποκατασταθεί η αποτελεσματικά του
συστήματος υγείας και την
καταπολέμηση της
υπερσυνταγογράφησης; Τι χρειάζεται για
να ελεγχθούν οι κρατικές ή ιδιωτικές
ολιγοπωλιακές συμπεριφορές που
αντιβαίνουν κάθε αρχή ανταγωνισμού;
Πως είναι δυνατό να μην ελέγχεται η βία
και η παρανομία στον αθλητισμό; Πότε
επιτέλους θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή;
Γιατί κυριαρχεί ακόμα η διαφθορά; Γιατί
αυτονόητες αλλαγές που σε άλλες χώρες
εφαρμόζονται αυτόματα και σε ορισμένο
χρόνο, στη χώρα μας δεν υλοποιούνται
ποτέ ενώ το “σύστημα” βρίσκει πάντα
τρόπο να αναπαράγει τις παθογένειες
του.

Λοιπόν, δεν είναι οι “υφεσιακές”
πολιτικές αλλά η υφεσιακή διάταξη του
πελατειακού και κρατικοδίαιτου
οικονομικού και πολιτικού συστήματος
που χαρακτηρίζει το ελληνικό μόρφωμα.
Είναι τα εμπόδια επιχειρηματικότητας
και η ανάσχεση της ελευθερίας της
πρωτοβουλίας και της δημιουργίας των
πολιτών, οι άνισες και κομματικά
διατεταγμένες ευκαιρίες, τα ιεραρχικά
και διαπλεκόμενα επιχειρηματικά
συμφέροντα των εκάστοτε κομματικών
ημετέρων, που μετατρέπουν και θα
μετατρέπουν κάθε μέτρο οικονομικής
πολιτικής σε ύφεση. Μέχρις ότου
καταλάβουμε ότι το πρόβλημα της χώρας
είναι οι μεταρρυθμίσεις, ο ουσιαστικός
εξευρωπαϊσμός της χώρας και η
απελευθέρωση της από το πελατειακό
πολιτικό σύστημα των κομματικών
κοτζαμπάσηδων που μέσω του
υπερτροφικού και σοβιετικού τύπου
δημόσιου τομέα καταπνίγουν και
εκμεταλλεύονται την ελεύθερη δράση
πολιτών και επιχειρήσεων υπέρ των
εκάστοτε νομίμων ή παρανόμων
(φοροφυγάδων και άλλων) ημετέρων».

PASOK’ta üç aday yarışacak 

PASOK Partisi yeni başkanını
seçmeye hazırlanıyor. Başkanlık
yarışına üç aday katılıyor.

Parti üyeleri 5-7 Haziran
tarihlerinde Atina’da
gerçekleşen 10. PASOK
Kongresi’nde bir araya geldiler.
Kongrede, Merkez Seçim
Komisyonu üyeleri seçildi. Parti
üyeleri, 14 Haziran Pazar günü
ise partinin yeni başkanını
seçecekler. 

PASOK Partisi Genel Başkanı
Evangelos Venizelos’un parti
liderliğinden ayrılacağını
açıklamasının ardından üç isim
adaylığını açıkladı. Başkanlık
için Fofi Gennimata, Andreas
Loverdos ve Odisseas
Konstandinopulos yarışacak.

Parti tüzüğüne göre, başkan
adayı olabilmek için konge

üyelerinin yüzde 10’unun
imzasını almak gerekiyor.
Başkan adaylığını açıklayan Fofi
Gennimata kongre üyelerinden
670, Odisseas Konstandinopulos
317, Andreas Loverdos ise 300
imza toplayıp adaylıklarını
açıkladılar.

Başkan adayı olmak isteyen
yazar Thanasis Himonas ise
kongre üyelerinin  yüzde
10’undan imza alamadığı için
aday olamadı. 

PASOK Partisi’nin ülke
genelinde kayıtlı üye sayısı
40.000 civarında. 5 – 7 Haziran
tarihlerinde yapılan kongreye
ülke genelindeki üyeleri
temsilen 2.392 üye ve delege
katıldı. Merkez Seçim
Komisyonu (MSK) için 2.153
delege oy kullandı.

130 seçilmiş üyeden oluşan
Merkez Seçim Komisyonu’nun
tüzük gereği üyelerin yüzde 30’u
kadın olması gerekiyor.
Seçilmişlerin haricinde MSK’da
13 milletvekili, 2 AP milletvekili,
sendika ve sosyal örgüt
başkanları yer alıyor.

Fofi Gennimata, Andreas
Loverdos ve Odisseas
Konstandinopulos arasında
geçecek başkanlık yarışını kimin
kazanacağını 14 Haziran Pazar
günü ülke genelindeki il
teşkilatlarında üyelerin
kullanacağı oylar belirleyecek.
Adaylık için kongre üyelerinden
en çok imza toplamayı başaran
Fofi Genimeta’nın şansının diğer
iki adaya göre daha fazla olduğu
belirtiliyor.

İskeçe’de son hatim Ilıca’da

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Kur’an
Kursları’nın düzenlediği törenlerinin sonuncusu 7 Haziran Pazar
günü Ilıca Aşağı Mahallesinde gerçekleşti.

Hocalığını İzzet Osmanoğlu’nun yaptığı Ilıca Aşağı Mahalle
Kur’an Kursu’nun hatim töreni çocukların okudukları Kur’an-ı
Kerim, şiir ve ilahilerle gerkeçleştirildi.

İskeçe’nin Bulgaristan sınırına yakın Ilıca köyündeki hatim
törenine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yanısıra, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Murat
Ertaş, milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi
Başkan Cemil Kabza, müftülüğe bağlı din görevlileri ve çok
sayıda soydaş katıldı.

Etkinliğe katılanlara öğle namazını müteakip, Ilıca Aşağı
Mahalle gençliğinin hazırladığı geleneksel etli pilav ve ayran
ikram edildi.
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Savaş mağdurlarından
Sırp lidere suç duyurusu

BOSNA Hersek'teki Soykırım Mağdurları ve
Tanıkları Derneği ile Srebrenitsa ve Jepa Anneleri
Derneği, ülkedeki iki
entiteden biri olan
Bosna Sırp
Cumhuriyeti (RS)
Başkanı Milorad Dodik
hakkında suç
duyurusunda
bulundu.

Derneklerden
yapılan ortak
açıklamada,
Srebrenitsa'daki
soykırımı inkar ederek,
ülkedeki farklı dini ve
etnik gruplar arasında
nefrete, anlaşmazlığa
ve bağnazlığa neden
olduğu gerekçesiyle Dodik hakkında suç
duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklama, Dodik'in birçok kez katliam
mağdurlarını aşağıladığına ve açık bir şekilde
Srebrenitsa'daki soykırımı inkar ettiğine dikkat
çekilerek, son olarak Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin

Boşnak Başkan Yardımcısı Ramiz Salkiç
tarafından entite meclisine sunulan Srebrenitsa

Soykırımı'nın
Kınanması Kararı
hakkında, "Bizim bu
konudaki duruşumuz
net. Srebrenitsa'da
katliam yapıldığına
kimse karşı çıkmıyor,
ancak burada
yapılanlar
Saraybosna'nın
savunduğu gibi
soykırım değildir."
ifadesini kullandığı
hatırlatıldı.

Derneklerin
açıklamasında,
Milorad Dodik'in bu

hareketiyle, Srebrenitsa'daki soykırımı, soykırımın
kurban yakınları için önemini inkar ettiği
vurgulandı.

Dodik hakkındaki suç duyurusunun, hem
Saraybosna Kanto Savcılığına, hem de Bosna
Hersek Savcılığı’na yapıldığı bildirildi.

RUSYA’nın İngiltere Ticaret Ataşesi
Boris Abramov, Rusya'dan Türkiye'ye
uzanacak Türk Akımı projesinin
Avrupa’nın enerji güvenliğinin
artırılmasına katkıda bulunacağını
söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da
gerçekleştirilen Rus Enerji Forumu’nun
açılış konuşmasını yapan Abramov,
geçen yılın aralık ayında BOTAŞ ile
yaklaşık yıllık 63 milyar metreküp
kapasiteye sahip bir doğalgaz boru
hattının oluşturulması konusunda
anlaştıklarını anımsatarak, "Bu doğalgaz
Rusya’da Türkiye’ye Karadeniz’in altında
ulaştırılacak. Bin 100 kilometrelik
doğalgaz hattı (ilk etapta) 47 milyar
metreküplük doğalgazı Türkiye -
Yunanistan sınırına kadar taşıyabilecek"
dedi.

Türk Akımı projesinin Yunanistan’a
ilerletilmesinin son derece önemli
olduğunun altını çizen Abramov, şunları
kaydetti: "Yunanistan’daki
ortaklarımızın da bu projeye büyük
destek verdiklerini belirtmeliyim.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
Avrupa’ya olan doğalgaz tedarikinin
çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya’dan Türkiye’ye uzanacak bu boru

hattı Avrupa’nın enerji güvenliğini
büyük oranda artıracak."

Rusya’nın halen güvenilir bir enerji
ortağı olduğunu vurgulayan Abramov,
"Avrupa her zaman bizim en önemli
ortağımız oldu ve olmaya da devam
edecek. Ukrayna’daki politik
problemlerin hiçbirinin Rusya’nın bu
ülke için sağladığı enerjinin devamına
engel olmamasını umuyorum." diye
konuştu.

Lambert Enerji Danışmanlık Üst
Yöneticisi Philip Lambert ise G7
Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama
ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in
fosil yakıtlara alternatif oluşturmak
konusunda anlaşmaya varmış
olmalarının, Rusya için tehdit
oluşturduğunu öne sürdü.

Lambert, "Bunun hiçbir ticari tarafı
yok. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya
çalışmak Avrupa’ya yaklaşık 3 ila 5 kat
gibi daha fazla bir maliyet yaratacak."
dedi.

Rusya’nın özellikle enerji alanındaki
uluslararası ortaklıklarının Batı medyası
tarafından anlatılmadığını iddia eden
Lambert şu görüşleri ifade etti: "90’lı
yılların başında Rusya’da
özelleştirmenin adı bile telaffuz

edilmiyordu.
1990 yılından
itibaren Batı da
bizim
kullandığımız
metotları
kullanmaya
başladı. Rusya
aslında Batı
medyasında
gösterilenin
aksine enerji
sektöründe
uluslararası
ortaklıkları
sahiplendi.
Rusya’nın enerji
üretiminin yaklaşık yüzde 10'u

halihazırda yabancı şirketlerinin
sahipliğindedir."

“Türk Akımı Avrupa’nın enerji
güvenliğini artıracak”

ABD ordusunun, canlı
şarbon bakterilerini yanlışlıkla
gönderdiği laboratuvar sayısı
68'e yükseldi. 

ABD Savunma
Bakanlığı'ndan (Pentagon)
yapılan açıklamada, canlı
şarbon bakterilerinin
yanlışlıkla gönderildiği
laboratuvar sayısının 68'e
çıktığı, bu laboratuvarlardan
birinin de İngiltere'de
bulunduğu belirtildi. 

Yeni sayımla, şarbon
bakterilerinin yanlışlıkla
gönderildiği ABD'deki eyalet
sayısı 19'a, ülke sayısı da 4'e
yükseldi. 

ABD Savunma Bakanlığı,

geçen ay sonunda, Utah
eyaletindeki Dugway'de
bulunan orduya ait araştırma
tesisinde tam anlamıyla etkisiz
hale getirilmeyen canlı şarbon
bakterilerinin dikkatsizlik
sonucu Teksas, Maryland,
Wisconsin, Delaware, New
Jersey, Tennessee, New York,
California ve Virginia olmak
üzere 9 eyaletteki
laboratuvarlar ile Güney
Kore'deki Osan hava üssüne
yollandığını açıklamıştı.

Şarbon bakterilerinin,
Kanada ve Avustralya'daki
tesislere de gönderildiği
bildirilmişti. 

Şarbon
krizi

büyüyor

Rusya’nın İngiltere Ticaret Ataşesi
Abramov, Rusya'dan Türkiye'ye uzanacak
Türk Akımı projesinin Avrupa’nın enerji
güvenliğinin artırılmasına katkıda
bulunacağını söyledi.

Bosna'daki savaşın mağdurları ve kurban yakınları,
"soykırımı inkar ettiği" gerekçesiyle Bosna Sırp Cumhuriyeti
Başkanı Dodik hakkında suç duyurusunda bulundu.
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BRÜKSEL’de Avrupa Birliği ile Latin
Amerika ülkeleri arasında yapılan zirve
toplantısı Yunanistan ile AB arasında yeni
bir yüksek düzeyli müzakere toplantısına
sahne oldu.  Başbakan Çipras, Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande ile hafta içinde
biraraya geldi. Yapılan görüşmelerden
sonra taraflar Yunanistan ile yürütülen
müzakeler konusuyla ilgili olarak olumlu
mesajlar verdi. 

Başbakan Aleksis Çirpas’ın AB Komisyon
Başkanı Jean Claude Juncker ve Almanya
Başbakanı Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande ile yapması
planlanan görüşmelerin ertelendiği
haberleri, Yunan tarafında soğuk duş etkisi
yaptı. AB ile Yunanistan arasında devam
eden müzakelerde ilerleme olmadığı
gerekçesiyle görüşmenin ertelendiği
haberlerinden sonra, Yunan tarafının
önlemler konusunda geri adım attığı ve
önceden planlanan görüşmelerin bu sayede
gerçekleştiği kulislerde konuşuldu. 

AB ülkeleri ile Latin Amerika’daki devlet
başkan ve temsilcileri arasında Brüksel’de
yapılan zirve toplantısı için Belçika’ya giden
Başbakanı Aleksis Çipras, önce AB
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker,
ardından da Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande ve Almanya Başbakanı
Angela Merkel'le görüştü.

Merkel ve Hollande, görüşmeden
açıklama yapmadan ayrılırken, Alman
hükümet sözcüsü, tarafların, Yunanistan'la
kreditörler arasındaki müzakerelerin daha
yoğun şekilde sürdürülmesi konusunda
mutabık kaldıklarını söyledi. Çipras ise
"Çözüme doğru gittiğimizi düşünüyorum.
Avrupa'nın siyasi liderlerinin, Yunanistan'a

uygulanabilir bir çözüm önerilmesi ve
sosyal uyum ve sürdürülebilir borç ile
emniyetli şekilde büyümeye dönüş ihtimali
verilmesi gerektiğini anladıklarına
inanıyorum" dedi. Mevcut mali programda
kalan 7,2 milyar euroluk kredinin serbest
bırakılması için Yunanistan'ın Haziran
sonuna kadar kreditörlerle anlaşması
gerekiyor. Aksi halde Yunanistan, gelecek
haftalar ve aylarda IMF geri ödemesi başta
olmak üzere borç yükümlülüklerini yerine
getiremeyebilecek. AB kaynakları,

Yunanistan'ın tasarruf hedeflerini ve
mevcut mali programın uzatılmasını
tartışmaya daha açık olduğunu söylüyor.

Borç krizine ilişkin mutabakata
varamayan liderlerin müzakerelerin
hızlandırılmasında hem fikir olduğu
belirtildi. Yunanistan’a yönelik kurtarma
programının 7,2 milyar euroluk son
diliminin serbest bırakılması için ay sonuna
kadar Yunanistan ile alacaklıların
anlaşması gerekiyor. Aksi halde Atina,
gelecek haftalar ve aylarda borç

IMF ve Yunanistan arasında devam
eden mali yardım müzakerelerinde görüş
ayrıkları olduğu ve taraflar arasında
anlaşma ihtimalinin oldukça uzak olduğu
açıklandı.

IMF sözcüsü yaptığı açıklamada,
Yunanistan ile mali yardım
müzakerelerinde ciddi görüş ayrılıkları
olduğunu, taraflar arasında anlaşma
ihtimalinin oldukça uzak olduğunu
söyledi.

IMF sözcüsü, Yunanistan ile teknik
müzakerelerin tamamen durduğunu ve
IMF heyetinin Brüksel'e döndüğünü ifade
etti.

IMF’den Yunanistan’a kötü haber

Başbakan Çipras’ın Brüksel’de, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande ile yaptığı görüşmelerden olumlu mesajlar
geldi.

IMF ile Yunanistan arasında devam eden
görüşmelerde anlaşma ihtimalinin çok uzak
olduğu belirtiliyor.
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İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU ÖZEL
GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ
10 MAYIS 1965’ te KURULDU -5-

Muhterem heşehrilerim;
Bu hafta sizlerle paylaştığımız

sohbetimiz 19 Mart 1952 tarihli ve 502
sayılı “TRAKYA” gazetesinden alıntıdır.

Bugün dahi Batı Trakya Türklerine
örnek olacak yazıyı, büyük ve eşsiz
insan Üstad NURİ efendi o dönemin
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Sofokli VENİZELOS’un
mahiyetinde Ankara’yı ziyaretleri
dönüşünde kaleme aldığı bu yazıyı
bütün Batı Trakyalı soydaşlarımızın
okumasını rica ederiz.

Niçin mi?
“BİR İŞİ GERCEKLEŞTİREBİLMEK

İÇİN, HERŞEYDEN ÖNCE PARA
BULMAK LAZIMDIR. BİZ BU FİKİRDE
DEĞİLİZ . HER ŞEYDEN ÖNCE

YAPILACAK İŞİN LUZUMUNA
İNANMAK VE ONUN FAYDALARINI
TESPİT ETTİKTEN SONRA TEŞEBBÜSE
GEÇMEK LAZIMDIR.” diyen Üstad
NURİ efendi, yani yürek olmadıktan
sonra, inanç olmadıktan sonra önce
“PARA”olsa neye yarar,  inançlı bir
ruhla hareket ederek başarıya
ulaşılabilir, mesajını üstad NURİ efendi
tam 63 yıl önce vermiştir. 

Ama devamında da şöyle diyor
Üstad NURİ efendi; 

“Münevver yetiştirmek için bel
bağlayabileceğimiz yegane müessese
bir ortaokul olabilir. Öğretmenleri
Türkiye’den gelecek bir ortaokuldan
gerek Türk lise ve öğretmen okullarına
gerekse Rum lise ve üniversitelerine

göndermek üzere talebe yetiştirebiliriz.
Hiç bir yere gitmeseler bile seviyesi
yüksek, Türk diline vakıf ortaokul
mezunları, esnaf veya rençperimiz
bulunması da son derece mühim bir
kazanç olacaktır.” 

Üstad NURİ efendinin; 
“Hey hemşehri! Kendi okulunu kur,

kendi “ANADİLİNİ” çocuklarına öğret,
ama TÜRKÇE kadar RUMCA’da öğret”
uyarısı bugün de hepimizin önemle bu
tavsiyelere uyarak çocuklarımızı
eğitmek herhalde yarım asır önce bu
hatırlatmalara uymamız doğru olur
dersek herhalde hiç bir hemşehrimizin
itirazı olmaz diye düşünüyoruz.

Onun için de biz bugün bir an dahi
tereddüt etmeden üstadın okuduğunuz
makalesini de göz önüne alarak bütün

Batı Trakya Türklerine şöyle diyoruz: 

“Muhterem hemşehrilerim;
ANADİLİMİZ TÜRKÇE’yi okutan

okullara sahip çıkınız. Bu okulların
ayakta kalabilmeleri için bütün azınlık
ailesi hep birlikte mücadele edelim.
Eksikliklerini tamamlayalım ve
yarınlar için azimli, kararlı, ve hiç bir
şeyden çekinmeden tam eğitimli bir
gençlik yetiştirelim” diyerek yarın
sabah azınlık okullarının kapılarının
önünde buluşalım mı? 

Sohbetimizi üsdat NURİ efendinin
şu cümlesi ile tamamlıyoruz: 

“Her iş başlangıçta biraz zordur.
Fakat başlanır başlanmaz bir çok
kolaylıklar bir birini takip eder.”

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Okullar tatile girerken!

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

O
kulların tatile
girmesiyle birlikte
aileleri de çocuğa

verimli bir yaz tatili
geçirtebilme telaşı ve endişesi
sarmaya başlar. Tatilde de
çocuklarının bütün bir yıl
boyunca okulda aldığı eğitimi
takviye edebilme isteği
hakimdir. Yaz tatili uzun bir
süreyi kapsadığı için gerek
çocukların bilgilerinin
pekiştirebilmesi gerekse
onların sosyalleşmelerinin
geliştirilmesi açısından önemli
bir dönemdir.

Öncelikle çocukları okula
yeni başlayacak olan anne
babalarda çocuğa okuma
yazma öğreterek okula
gönderme isteği görülebilir.
Ancak bu son derece yanlış bir
düşüncedir. Çünkü okuma
yazma öğrenerek okula
başlayan çocuk, okulda ilgisiz
ve isteksiz olabilir. Kendisi
okumayı sökmüş olduğu için
öğretmenin öğrettikleri ona
sıkıcı gelebilir. Dolayısıyla da
okulda kendisinin bildiklerini
öğrettiklerini söyleyerek okula
gitmek istemeyebilir. Bunun
için de okula yeni başlayacak
olan çocuklara yaz tatilinde
okuma-yazma öğretmek
yerine, onların el, parmak
kaslarını geliştirebilecek
oyunlar öğretilmelidir. Bu
oyunlar, çeşitli yapboz
oyunları, kesip yapıştırmalar,
bahçede ya da kırlarda çeşitli
aktiviteler, çeşitli zeka ve
yetenek geliştirici oyunlar v.s.
olabilir. Ayrıca da çocuğa
çeşitli masal kitapları
okuyarak kendisinden
anladıklarını anlatmasını
istemek, hatta kendisinin de
bize bazı masallar anlatmasını
istemek, onun dil gelişimine
katkı sağlayacaktır.

İlkokulda okuyan çocuklara
da sınıfı ve çocuğun
yeteneklerine göre tatil
kitapları, el becerisi ve el işi
kitapları, ayrıca derslerine
destek olabilecek yardımcı
ders kitapları alınmalıdır.
Çünkü okullarımızdaki
eğitimin her zaman aileler
tarafından desteklenmeye
ihtiyacı vardır. Bunun için de
çocuklara hikaye, bilmece-
bulmaca, fıkra kitapları,
ansiklopediler ve çeşitli
araştırma kitapları alınarak,
anadillerini doğru bir şekilde
geliştirebilmeleri de
sağlanmalıdır. Ayrıca
yunancayı da iyi bir şekilde
öğrenebilmeleri için çeşitli

yunanca dergi ve kitaplar
alınıp okunması gerekir.

Ne yazık ki çocuklarımız
tatilde kitap okumak yerine,
çoğu zaman bilgisayarı tercih
etmektedirler. Ancak buna
ailenin kontrollü yasaklar
getirebilmesi gerekir.
İlkokuldaki bir çocuk,
bilgisayar başında günde en
fazla bir saat geçirmelidir.
Daha fazlası çocuk için
zararlıdır. Onun bilgisayar
bağımlısı olmasına neden
olabilir. Orta öğrenimdeki
çocuklar için de en fazla üç
saat bilgisayar başında
kalmak yeterlidir. Eğer aile,
“ben başedemiyorum” diyorsa
ve bilgisayarın yerine başka
seçenekler getiremiyorsa, o
zaman da bilgisayarı ortadan
kaldırmak tek çözüm olacaktır.

Tatilde çocuklar için belki
de en faydalı ve “hayır”
diyemeyecekleri aktivite
“spor”dur. Futbol, basket,
voley gibi oyunlar onların
zihinsel ve bedensel gelişimini
desteklemektedir. Ayrıca
gerek spor faaliyetleri,
gerekse çocuğun arkadaşları
ile oynadığı grup oyunları,
onun sosyalleşmesine destek
olur. Gününü bilgisayar
başında geçiren çocuk
sosyalleşemez ve zihinsel
gelişimi de engellenir. Çünkü
yapılan araştırmalar, çok fazla
bilgisayar karşısında kalmanın
zeka gelişimini olumsuz
etkilediğini göstermiştir.

Tatil yapmak elbette ki
bütün öğrencilerin hakkı.
Ancak tatilde öğleye kadar
uyumak, düzensiz beslenerek
abur cubur yemek çocuğa
zarar verebilir. Bunun için de
aile, çocuğa verimli bir tatil
programı hazırlayarak, ortak
faaliyetlere de yer vermelidir.
Mesela birlikte alışverişe
gitmek, bahçe işleriyle
uğraşmak, evcil hayvan
beslemek, evde kek, pasta
yapmak, birlikte yürüyüşler
yapmak, bisikletlerle
dolaşmak, maçlar
düzenlemek, hem çocuğa
büyük keyif ve mutluluk verir,
hem de aileyle paylaşılan
zaman, onun özgüveninin
gelişmesine katkı sağlar.

Her anne babanın amacı,
başarılı, mutlu çocuklar
yetiştirmek olduğuna göre,
onlara biraz daha fazla zaman
ayırarak bunu başarabiliriz.

Keyifli ve verimli bir yaz
tatili olması dilekleriyle...

22 12 Haziran 2015

Eczacılar 24 
saatlik greve gitti

Kuru Kahveci İbrahim

Sorumlu Kişi: GALİP HÜSEYİN
Tel/Faks:00302531022284                    e-mail: galip7272@web.de

Cep: 004915736108944

“Kuru Kahve” deyince,

Gümülcine’de artık
 akla

gelen ilk
 isim.

Taze
çekilmiş

kuru kahve
ve tüm çay
çeşitlerinin
yanı sıra,
ikramlık

paketli çikola-
ta ile şeker-
leri de bula-

bilirsiniz.

HÜKÜMETİN reformlar çerçevesinde doktor
reçetesi gerektirmeyen ilaçların satışının serbest
bırakılması kararına itiraz eden eczacılar, 10
Haziran Çarşamba günü 24 saatlik grev
gerçekleştirdi.

Eczacılar Birliği’nin (PFS) çağrısı üzerine
gerçekleştirilen grev nedeniyle tüm ülkede sadece
nöbetçi eczaneler hizmet verdi.

PFS’den yapılan açıklamada, ilaçların

marketlerde satılmasının ilaç fiyatlarının
artmasına neden olacağı belirtilerek, hükümetin
kararından vazgeçmemesi durumunda eczacıların
eylemlerini genişleteceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Panayotis Kurublis ise bu konuda
eczacıların yanında olduğunu belirterek, reçetesiz
ilaçların satışının serbest bırakılmasının
kreditörlerin “anlamsız
ısrarından” kaynaklandığını söyledi.

Kahvemizi

Almanya’da marketlerden de

temin edebilirsiniz.

Merkez:
Gr. Marasli 13 (Pazar yeri arkası)
Şube; Ermu 78 (Yeni Cami yanı)

69100 KOMOTHNH
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2018 ve 2022 Dünya
Kupaları’nın ihale süreçleri ile
ilgili soruşturma sürerken,
2026 Dünya Kupası’nın teklif
sürecinin askıya alındığı
açıklandı

Mayıs 2017’de Malezya’nın
başkenti Kuala Lumpur’da
yapılacak FIFA Kongresi’nde
2026 Dünya Kupası’nı
düzenleyecek olan ülke de
seçilecekti. Ancak FIFA’da
yaşanan son gelişmeler
nedeniyle ihale sürecinin
askıya alındığı açıklandı. FIFA
sözcüsü yaptığı yazılı
açıklamada, “2026 FIFA Dünya
Kupası ihale sürecinin,
yaşanan son gelişmeler
nedeniyle askıya alınmasına
karar verilmiştir. Bu kararla
ilgili gelişmeler, FIFA İcra
Kurulu toplantısında ele
alınacaktır”ifadesini kullandı.
2026 Dünya Kupası ihale
sürecinin ertelenme kararı,
2018 Rusya ve 2022 Katar
Dünya Kupalar’ının ihaleleri
için devam eden
soruşturmaların ışığında
alındı. FIFA’nın üst düzey
yöneticilerinin gözaltına
alındığı 27 Mayıs’ta Zürih’te
düzenlenen operasyonla, 2018
ve 2022 Dünya Kupası
kapsamında “kara para
aklandığı” gerekçesiyle açılan
soruşturmanın gölgesinde 29
Mayıs’ta düzenlenen kongrede
5. kez başkanlığa seçilen
Blatter, 4 gün sonra istifa
etmişti. Bu arada İsviçre’de
gözaltına alınan 7 FIFA
yetkilisinden biri Federal Ceza
Mahkemisi’ne temyiz
başvurusunda bulundu. 

Fenerbahçe’de yerli
dönemi sona erdi

FIFA’dan 2026 şoku

PORTEKİZLİ Vitor Pereira, Fenerbahçe
Futbol Takımı’nın tarihindeki 70. teknik
direktör oldu. 
Fenerbahçe’nin 108 yıllık tarihinde futbol
takımında 35 yabancı, 34 de Türk teknik
direktör görev yaptı.

İsmail Kartal’ın 2014-2015 sezonunun
ardından görevini bırakmasıyla teknik
direktör arayışına başlayan sarı-lacivertli
kulüp, 5 sezon aradan sonra takımın başına
yabancı bir teknik adam getirdi.

Pereira, İsmail Kartal’ın görevi
bırakmasının ardından bir sezon sonra
teknik adam değişimine giden
Fenerbahçe’de, Aziz Yıldırım’ın başkanlığı
döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıracak
16. teknik adam olacak.

YERLİ DÖNEMİ SONA ERDİ
Son 5 sezonda teknik direktör tercihlerini
yerlilerden yana kullanan Fenerbahçe’de bu
dönem sona erdi.

2010-11, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında
takımı efsane futbolcusu Aykut Kocaman’a
emanet eden sarı-lacivertlileri, 2013-14’te
Ersun Yanal, 2014-2015 sezonunda da İsmail
Kartal’a çalıştırmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 5 sezonda yerli
teknik direktörlerle 2 şampiyonluk yaşadı.

İLK PORTEKİZLİ TEKNİK ADAM
Vitor Pereira sarı-lacivertli takımın
tarihindeki ilk Portekizli teknik direktörü
olacak. Fenerbahçe’de bugüne kadar 12
değişik ülkeden toplam 35 yabancı teknik
adam görev yaptı. Toplamda 7 Macar, 6
Yugoslav, 5 Alman teknik adam görev
alırken, 4’er İngiliz ve Brezilyalı, 2’şer Hırvat
ve Rumen, 1’er Hollandalı, İskoç, İtalyan,
Slovak ve İspanyol teknik adam sarı-
lacivertli takımın başına geçti.

“Sarı Kanaryalar”ın 35 yabancı teknik
direktörü şunlar: Josef Swenk (Macar),
James Elliot (İngiliz), Nemettz (Macar), John
Prayr (İngiliz), İgnace Molnar (Macar), Peter
Molley (İngiliz), James McCormick (İskoç),
Laszlo Szekely (Macar), Zarko Mihailoviç
(Yugoslav), İmre Markoş (Macar), Miroslav
Kokotoviç (Yugoslav), Oscar Hold (İngiliz),
Abdullah Gegiç (Yugoslav), Traian İonescu
(Rumen), Constantin Teasca (Rumen),
Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav
Kaleperoviç (Yugoslav), Friedrich Rausch
(Alman), Branko Stankoviç (Yugoslav),
Todor Veselinoviç (Yugoslav), Karlman
Mezsöly (Macar), Pal Csernai (Macar), Guus

Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovak),
Holger Osieck (Alman), Tomislav İviç
(Hırvat), Carlos Alberto Parreira (Brezilya),
Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Bariç
(Hırvat), Joachim Löw (Alman), Zdenek
Zeman (İtalya), Werner Lorant (Alman),
Christoph Daum (Alman), Zico (Brezilya),
Luis Aragones (İspanya).

YERLİ TEKNİK ADAMLAR
Sarı-lacivertli takımın tarihinde görev alan
34 yerli teknik adam şunlar: Dalaklı
Hüseyin, Galip Kulaksızoğlu, Fuat Hüsnü
Kayacan, Mustafa Elkatip, Sami Coşar, Zeki
Rıza Sporel, Lebib Elmas, Reşat Erte,
Hikmet Mocuk, Necmettin Çakar, Fikret
Arıcan, Cihat Arman, Reşat Nayır, Necdet
Erdem, Selahattin Torkal, Basri Dirimli,
Sabri Kiraz, Necdet Niş, Nedim Günar,
Şükrü Ersoy, Enver Katip, Ziya Şengül,
Yılmaz Yücetürk, Ömer Kaner, Tınaz Tırpan,
Erol Togay, Rıdvan Dilmen, Turhan
Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin,
Tamer Güney, Aykut Kocaman, Ersun Yanal,
İsmail Kartal.

ŞAMPİYONLAR
Tarihinde Türk teknik adamlarla sadece 3
kez lig şampiyonluğu bulunan
Fenerbahçe’nin şampiyonluk yaşadığı

teknik direktörler şöyle: Ignace Molnar
(1959, 1967-68), Laszlo Szekely (1960-61),
Miroslav Kokotoviç (1963-64), Oscar Hold
(1964-65), Tarian Ionescu (1969-70),
Waldeira Parreira Didi (1973-74, 1974-75),
Tomislav Kaleperoviç (1977-78), Branko
Stankoviç (1982-83), Todor Veselinoviç
(1984-85, 1988-89), Carlos Alberto Parreira
(1995-96), Mustafa Denizli (2000-2001),
Christoph Daum (2003-2004, 2004-2005),
Zico (2006-2007), Aykut Kocaman (2010-
2011), Ersun Yanal (2013-2014).

EN UZUN VE AZ SÜRE 
GÖREV YAPANLAR
Sarı-lacivertli takımda en uzun süre görev
yapan teknik direktör toplam 6 dönem
takımı çalıştıran Ignace Molnar. Macar
teknik adam, 1947-48 sezonunun yanı sıra,
1957-60 ve 1967-69 yılları arasında 6 sezon
sarı-lacivertli takımın başında bulundu ve 2
kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de en az süre görev yapan
teknik direktörler üçer maçla Ömer Kaner
ile Erol Togay oldu. Rıdvan Dilmen 5, Tamer
Güney 9, Oğuz Çetin ve Zdenek Zaman ligde
takımın başında 10’ar maç bulunurken,
Tınaz Tırpan ve Enver Katip ikişer ay, İngiliz
James Mc Cormick ise 3 ay ile en kısa
çalışan teknik adamlar olarak dikkati çekti.

Transfer ayı gelince ligler ve
kupa maçları bitmiş olur. Ölü
sezonda transfer başlar.
Takımların teknik direktörlerin
takımındaki zaaf olan yerleri bir
rapor hazırlayarak, idare

heyetine sunar. İdare heyeti de
bu doğrultuda hareket ederek
gereken tranferleri yapmaya
çalışır.

Bazı futbolcuların oynadıkları
takımlarda mukavelesi olunca

bu sefer takımların idarecileriyle
anlaşma zemini hazırlamaya
bakarlar. Günümüz futbolunda
artık renk aşkı kalmamıştır.
Onun için futbolcu evvela paraya
bakar. Futbolcu basında her gün
bu futbolcu Galatasaray’a bu
futblcu Fenerbahçe’ye veya
Beşiktaş’a gidecek diye yazarlar.
Ertesi günü ise tam aksini
yazarlar. Kısacası futbolcular
olduğu gibi basına da büyük bir
sermaye sağlamış olurlar. İşin
tuhaf tarafı mukavele imzalamak
için futbolcular dolar veya evro
istemektedirler.

Bazıları aldıkları paranın
karşılığını veremeyenler
sayılamayacak kadar çoktur.
Bilhassa ufak takımlardan

büyük takımlara transfer olan
futbolcuların sahada ayakları
tutulmaktadır. Bu sefer bu
futbolcuyu kiralık olarak ufak
takımlara verilmektedir. Bana
göre takımlar alt yapıya önem
vermelidirler. Çünkü alt yapıdan
gelecek bir futbolcu, o takımın
havasına alışık olduğundan
daha çabuk uyum sağlar.

Transfer ayı
Transfer ayı gelince gör

futbolculardaki telaşı
Göreceğiz bakalım kim olacak

bu sene transferin başı
İmza atmak için milyonlarca

dolar isteriz derler
Sonra paraları alınca sahada

adeta yürürler

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Transfer ayı

Duygun Yarsuvat,
TFF Başkanlığına
aday olacak

Galatasaray’ın eski başkanı
Duygun Yarsuvat’ın Türkiye
Futbol Federasyonu’na (TFF)
aday olacağı öğrenildi.

Sezon ortasında
Galatasaray’a başkan seçilen
Duygun Yarsuvat’ın
döneminde sarı-kırmızılı
takım 20. şampiyonluğa
ulaşıp, 4. yıldızı takmış ve
ardından da Türkiye Kupası’nı
müzesine götürmüştü.

Yarsuvat, TFF başkanlığına
adaylığı konusunda kulislerde
adının geçtiğinin
hatırlatılması üzerine bir
gazeteye yaptığı açıklamada,
“Türk futbolunu birleştiren
mesajlar verebilirim.
Heyecanlandım açıkçası.
Kimden geldiğini merak
ediyorum. Herhalde
konuşulmuş. Düşünmek
başka bir şey aday olmak
başka bir şey. Adaylığı
düşünüyorum açıkçası” dedi.
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İdadiye’de kermes şenliği
GÜMÜLCİNE İdadiye Azınlık İlkokulu’nda, 6 Haziran

Cumartesi günü kermes ve yıl sonu etkinliği düzenledi.
Kermese başta çocuklar olmak üzere, öğrenci velileri ve
yakınları yoğun ilgi gösterdi.

İdadiye Azınlık İlkokulu Aile Birliği tarafından okul
yararına düzenlenen kermeste, öğrenci ailelerinin hazırladığı
birbirinden farklı yiyecek ve eşyalar standlarda satışa
sunuldu. Kermese gelen çok sayıda ziyaretçi standlardan alış
veriş yaparken, çocuklar da okul bahçesinde çeşitli oyunlar
oynayarak doyasıya eğlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Rodop – Meriç illeri
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Mehmet Şerif,
Rodop -  Meriç Bölgesinden Sorumlu Azınlık Eğitim Programı
Danışmanı Mehmet Derdiman, İdadiye İlkokulu Encümen
Heyeti Başkanı Ercan Ahmet, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, öğrenci velileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

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) 

gundem_934_Layout 1  12.06.2015  13:01  Page 24


