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Gümülcine’ye prefabrik sınıf, İskeçe’ye vardiyalı eğitim!
Karayusuf’tan
liste açıklaması
Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, milletvekili adaylarının
listedeki yer sıralamasına ilişkin
olarak, “Adaylıklar konusu bugüne
kadar nasıl olduysa, önümüzdeki
seçimlerde de öyle olacak. Öyle
olmalı.” dedi. »9

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
Lisesi’nde önümüzdeki eğitim döneminde

“Eğitim
yasası için
görüşümüz
alınmadı”

vardiyalı eğitim yapılacağını söyledi.
İki azınlık ortaokuluna yapılan kayıtların
okulların kapasitesinin üzerinde olduğunu
belirten Keramaris, artan öğrenci sayısına

İlk kadın Başbakan Vasiliki Thanu
BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın istifasıyla başlayan
hükümet kurma çalışmaları sona erdi. Yeni Demokrasi
Partisi Başkanı Evangelos Meymarakis ile SİRİZA’dan
ayrılarak parti kuran ve parlamentoda en çok
milletvekiline sahip üçüncü siyasi güç haline gelen Halk
Birliği Partisi lideri Panayotis Lafazanis’e verilen
hükümeti kurma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, siyasi parti
başkanlarını telefonla arayarak, hükümet kurma
çalışmalarıyla ilgili olarak son bir kez görüştü.
Ardından Pavlopulos, Arios Pagos (Yargıtay)
Başkanı Vasiliki Thanu’yu seçim hükümeti
başbakanı olarak görevlendirdi. Yunanistan’ın ilk
kadın başbakanı Thanu, 27 Ağustos Perşembe
akşamı yemin ederek göreve başladı. »15

İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, Yunanistan’ın
Kasım 2014’te hazırlanan
azınlık eğitimiyle ilgili
yasanın azınlık öğretmen
derneklerinin bilgisi ve
olumlu görüşüyle
hazırlandığı iddiasına tepki
gösterdi. »6, 7

dünya

yanıt verebilmek amacıyla Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ne iki
prefabrik sınıfın yerleştirileceğini belirtti.
»6

bilim

IŞİD’e karşı
Dünyayı
anlaşmanın detayları
değiştirebilecek
19’da
11’de pil araştırması
ortaya çıktı

ekonomi

spor

Dünya ekonomisi
Aziz Yıldırım:
Çin’e
“Hedefimiz
20’de
23’te UEFA’da final”
endeksli

İskeçe
Müftülüğü’nden
“Kurban
Kampanyası”
İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü her yıl
olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç
sahiplerine yönelik “Kurban Kesimi
Kampanyası” başlattı. »2

“Türk toplumu
ayrımcılığa
maruz kalıyor”
İspanya’daki Aralar Partisi
Uluslararası İlişkiler Direktörü İnaki
İrazabalbeitia, Temmuz ayında
gerçekleştirdiği Batı Trakya ziyaretiyle
ilgili izlenimlerini kendi internet
sitesinde paylaştı. »7
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İskeçe Müftülüğü
“Kurban Kesimi
Kampanyası” başlattı
İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü her yıl
olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine
yönelik “Kurban Kesimi Kampanyası”
başlattı.
Konuyla ilgili olarak İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete imzasıyla yayınlanan
açıklamada, “İskeçe Müftülüğü olarak her
yıl olduğu gibi bu yıl da kurban etlerini
daha çok ihtiyaç sahibi olan kimselere
ulaştırmak üzere “VEKALET YOLUYLA
KURBAN KESİM ORGANİZASYONU”
başlamış bulunmaktadır. Bu kampanyada

toplanacak olan kurban bedelleri önce
bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kişilere
dağıtılacak, arttığı takdirde müftülüğün
öncülüğünde yurt dışına uygun görülen
yerlere de gönderilecektir.” ifadeleri yer
aldı.
Açıklamada, kurban bedel fiyatlarının
120 euro ile 150 euro arasında olacağı da
belirtildi. Ayrıca, imamlardan, kurban
kesemeyen ihtiyaç sahibi kişileri en yakın
zamanda Müftülüğe bildirmeleri istendi.

Cemil Kabza Ilıca’yla ilgili
iddialara tepki gösterdi

MUSTAFÇOVA Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Ilıca’daki kaplıca tesisleriyle ilgili
yerel bir gazetede yayımlanan haber
üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kabza,
Ilıca kaplıcalarının terk edildiğine dair
iddialara tepki gösterdi.
Mustaçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza imzasıyla yayımlanan açıklama
şöyle:
“Dün (19 Ağustos Çarşamba) İskeçe’de
yayınlanan yerel bir gazetede Ilıca
Banyolar Mahallesiyle ilgili bir haber yorum yayımlandı.
Sözkonusu haber-yorumda özellikle
eski otel binasının kendi kaderine terk
edildiği, çevrenin kirli olduğu, yeni tamir
edilen büyük banyonun çalışmadığı ve
genel manada bütün mahallede
terkedilmişlik hissinin uyandığı yazıldı.
Yeni yönetim olarak bir yılı daha
doldurmadan, sorumluluğu gerek eski
nahiye müdürlerine ve gerekse eski
belediye başkanlarına ithaf etme niyetinde
değiliz.
Ilıca Banyolar Mahallesinde
devraldığımız konumun değişmesi için
bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan
bazı hamleleri kamuoyu ile paylaşmak
istiyorum.
42.000 euro tutarındakı kaplıca
sularının tescil edilmesi ve bakanlık
tarafından onaylanması projesi, Turizm
Bakanlığı’nda onay aşamasındadır.
610.000 euroluk yeni banyo projesi,
(biyolojik arıtma tesisinin konumuyla ilgili
çıkan sorun yüzünden) proje henüz
tamamlanamamıştır. Ancak biyolojik
arıtma tesininin bugün bulunduğu yerden

başka bir yere taşınması için bütün
girişimler tamamlanmış olup proje, İdari
Genel Sekreterliğin onayına sunulmuştur.
Önümüzdeki aylarda bu projenin de
hayata geçmesiyle yeni banyonun
çalışabileceğini belirtmek itiyorum.
Banyolar Mahallesinin kaldırım, çevre
düzenlenmesi, çocuk parkı, patika yollar,
ışıklandırma ve bütün kablolaların yer
altına alınacağı yaklaşık 720 bin euroluk
projenin onayı alınmış, ihalesi yapılmıştır.
İhaleyi kazanan şirket önümüzdeki
günlerde çalışmalara başlayacaktır.
Sözkonusu yerel gazetede fotoğrafları
yayımlanan eski otel binasının yeniden
restorasyonu, alt katının Türk usulü
hamam haline dönüştürülmesi için 200
bin euroluk projenin ön onayı almıştır.
Bizler, Ilıca’daki kaplıcaların bölgemiz
için büyük bir nimet olduğu bilincindeyiz.
Bu nimetten toplumumuzun
faydalanabilmesi için, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da
çalışmalarımızı Allah’ın izniyle devam
ettireceğiz.
Ilıca Banyolar Mahallesi ile ilgili
yapılan ve kötü niyetli olduğuna inanmak
istemediğimiz her türlü yayınların,
yapacağımız çalışmalara fayda
sağlayabileceğine inanmak istiyoruz.
Ekonomik kriz bütün alanları olduğu
gibi yerel yönetimleri de ciddi manada
olumsuz etkilemiştir. Ancak her türlü
zorluğa rağmen bizler, belediye
sakinlerimize, soydaşlarımıza, zor şartlar
altında olsa dahi hizmet verme çabasını
sürdüreceğiz. ”
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6 saatte
Avrupa’ya
yüzdü!

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

İngiliz Times gazetesi, Avrupa’ya yüzerek kaçan
ilk Suriyeli’nin umuda kulaçlarını sayfalarına
taşıdı.
TIMES’a konuşan Hesham
Moadamani, Türkiye’den Ege’ye
atlayıp 6 saat yüzerek gücü
tükenmek üzereyken bir Yunan
adasına ulaştığını, ama dik
kayalıklar yüzünden toprağa
çıkamayınca, kendisini bir sahil
güvenlik gemisinin kurtardığını
anlattı.
Suriye’deki içsavaştan kaçan
24 yaşındaki Hesham
Moadamani, kendisini
Türkiye’den Yunanistan’a
geçirmek için insan
kaçakçılarının talep ettiği bin
doları bulamayınca, tam 5
kilometre yüzerek Avrupa’ya
ulaştı. İngiliz The Times
gazetesi, bu umut kulaçlarına
geniş yer ayırarak,
Moadamani’nin zorlu
yolculuğunu özetle şöyle
aktardı:
“Genç Hesham’ın ilk durağı
(Suriye’den kaçtıktan sonra)
Lübnan’dı. Ancak bu ülkedeki
hayat pahalılığı, Mısır’a devam
etmesine neden oldu. Burada iş
bulamayınca Suriye’ye dönse de
hükümet kontrolündeki bir
bölgede yaşayan ailesiyle bir
araya gelemedi. Yeniden
ülkeden ayrıldı ve üç kez Ürdün
sınırını geçme denemesinde
bulundu. Sonunda sınırı
geçtiğinde ise hapse atıldı ve
pasaportuna el konuldu.
Pasaportunu geri vermesi için
bir yetkiliye rüşvet verinceye
kadar oradaydı. Sonra, sık
kullanılan Türkiye-Avrupa
yolculuğunu yaptı ve nihai
hedefi olan Almanya’ya 1
Temmuz’da vardı.”

‘LAZER KURTARDI’
Gazeteye konuşan Moadamani,
kendisini Türkiye’den

Yunanistan’a geçirecek insan
kaçakçılarının istediği bin doları
bulamayınca, ne pahasına
olursa olsun Avrupa’ya
varabilmek için yüzmeye karar
verdiğini belirtti. Türkiye
kıyılarından Ege’nin sularına
atlayarak yaptığı yolculuğa, tüm
mal varlığı olan pasaportu, lazer
ışıklı kalemi ve cep telefonunu
plastik su geçirmez poşetlere
yerleştirip suya atlayarak
başladığını söyleyen genç
Suriyeli kaçak, 6 saat kadar
yüzüp pes etme noktasına
geldiğinde, 3 kilometre kadar
uzakta ıssız bir Yunan adası
görüp oraya ulaşmayı
hedeflediğini belirtti ve “Ancak
oraya ulaştığımda adanın
kıyılarının çok dik ve karaya
çıkmamın imkansız olduğunu
fark ettim” dedi.
Bir süre sonra bir gemi
gördüğünü ve lazer ışıklı

kalemini kullanarak onlara
işaret verdiğini söyleyen
Muadamani, geminin Yunan
Sahil Güvenliği olduğunu
görünce kurtulduğunu
anladığını belirtti.
Binlerce mültecinin
yaptığı bu zorlu yolculuğun
Türkiye-Yunanistan ayağını
yüzerek tamamlayan tek kişi
olduğunu iddia eden
Moadamani, 1 Temmuz’da
hedeflediği ülke olan
Almanya’ya ulaştığını da
sözlerine ekledi.
Moadamani, Almanya
sınırını geçişini ise,
“Almanya sınırını birkaç
metre geçtikten sonra polis
bizi durdurdu ve ‘Suriyeli
misiniz?’ diye sordu. Evet
dediğimizde de bize
gülümsedi ve ‘Almanya’ya
hoş geldiniz’ dedi” sözleriyle
aktardı.

“Midilli’deki dram için Avrupa yardım etmeli”
MİDİLLİ adası Ticaret Odası
Başkanı Evangelos Mirsinias,
adada yaşanan göçmen dramının
sadece Türkiye ve Yunanistan’ın
sorunu olmadığını vurgulayarak,
Avrupa’nın bu insanlara kapılarını
açmalarını ve sorunun çözümüne
yardımcı olmalarını istedi.
Mirsinias, adada son
zamanlarda çok büyük mülteci
sorunu yaşadıklarını, artık
rakamlara inanmakta
zorlandıklarını söyledi. Bu
insanları suçlamak gibi bir
düşünceleri olmadığını belirten
Mirsinias şöyle konuştu: “Biz de
Kuzey Ege Bölge Valiliği, Belediye
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ve Ticaret Odası olarak elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz.
Özellikle iç turizmdeki yoğunluk
nedeniyle son 2 haftada Atina’ya
ekstra gemi seferleri ekledik. Ona
rağmen bu seferler yeterli değil.
Bizim şu anda tek yapabildiğimiz
şey Avrupa Birliği ülkelerinden,
özellikle Kuzey Avrupa
ülkelerinden, hiç olmazsa bu
mültecilerin bir kısmını kabul
etmeleri ve bu sorunun
paylaşılması. Bu sadece
Türkiye’nin ve Yunanistan’ın
sorunu değil. Hep birlikte bir
çözüm yolu bulmamız gerekiyor.”

“Hıristiyan” göçmenlere “evet”,
“Müslüman” göçmenlere “hayır”…
uriye’de 2011 yılında
başlayan iç savaş, son
yıllarda doruğa çıkan insan
göçüyle değişik bir boyut
kazanmış durumda. Savaşın
yarattığı kaos ortamından kaçıp,
yeni bir hayat kurma peşinde olan
binlerce insan kendisine
Avrupa’da gelecek arıyor.
Bu hayalin önemli geçit
noktalarını ise Türkiye ve
Yunanistan oluşturuyor.
Türkiye’den Ege denizini aşarak
Yunanistan’a ulaşan Suriyelilerin
temel hedefi, ekonomik ve sosyal
hayat seviyesinin daha iyi olduğu
Batı Avrupa ülkelerine
ulaşabilmek. Bu umut yolculuğu
bazen çok kısa sürebiliyor.
Yakalanan kaçak göçmenler,
Ege’nin sularına gömülen hayatlar,
parklarda sürüp giden sefil
hayatlar, göçmen merkezlerindeki
zor yaşam koşulları, sınırları
geçmek ve nihai hedefe
ulaşabilmek için insanlık dışı
gayretler…
Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin
sayısının 2 milyon civarında
olduğunu düşünecek olursak,
Avrupa ülkelerinin kabul ettiği
göçmen sayısı oldukça komik.
AB’nin Suriyeli göçmenlere
uyguladığı kota bir tarafa, göçmen
kabulünde ortaya koyduğu bazı
kriterler de hayli ilginç.
Aslında buna ilginç demekten
çok “korkutucu” tanımlamasını
yapmak daha doğru olur. Niye mi?
Bu kriterlerden birinin “din” kriteri
olması ve bazı AB üyesi ülkelerin
sadece “Hıristiyan” göçmen kabul
edeceklerini resmen açıklamış
olması başka nasıl tarif edilebilir
ki?
AB ülkelerine iltica talebinde
bulunan sığınmacıların kabulünde
“Müslüman olmama” kriterinin
artık Birlik ülkeleri tarafından
cüretkar bir şekilde dile getiriliyor
olması gerçekten ürkütücü bir
gelişme.
Slovakya, Suriyeli

S
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göçmenlerden sadece Hıristiyan
olanları kabul edeceğini resmen
açıkladı ve ülkede cami olmaması
nedeniyle Müslümanların ülkeye
uyum sağlamasının zorlaşacağı
gibi hiç de inandırıcı olmayan bir
gerekçe ortaya sürdü.
Çek Cumhuriyeti de son
günlerde, kültürel farklılıklardan
dolayı Müslümanlardan ve Kuzey
Afrika ülkelerinden sığınmacı
kabul edemeyeceği
açıklamalarıyla gündeme geldi.
Yasa dışı göçü yoğun olarak
yaşayan ülkelerden biri olan
Macaristan da aynı tutum
içerisinde.
Aslında “Hıristiyan mülteci”
konusu ilk olarak 2 yıl önce
Avusturya hükümeti tarafından
gündeme getirildi. Ülkeye kabul
edilecek bin mültecinin “öncelikle
Hıristiyan kadın ve çocuklardan”
oluşacağı açıklamalarının tepkiye
neden olmasının ardından
“Hıristiyan mülteci” konusu kısa
bir sürede unutuldu. Ta ki son
günlerde yeniden gündeme
gelinceye kadar…
Mülteci kabul kriterlerinde din
unsurunun öne çıkarılması,
ayrımcılıktan başka bir şey değil.
AB normları, anayasa ve evrensel
insan hakları; kısacası insanla ilgili
her türlü anlaşma ve anlayışa ters
düşüyor.
AB içerisinde bu tür açıklama ve
politikaların dile getiriliyor olması
bile tehlikeli. “Hıristiyan Kulubü”
olma suçlamasıyla sıkça karşı
karşıya kalan AB’nin gerek
savunduğu ilkeler, gerekse temsil
ettiği çağdaşlık anlayışıyla ters
düşen bu sesleri bir an önce
susturması ve uluslarası bir
sorumluluk haline gelen kaçak
göçmenler konusunda elini taşın
altına koyabilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde “Hıristiyan
Kulubü” suçlamaları doğrulanmış
olacak, insana ve insan haklarına
verdiği önemin samimiyeti
sorgulanacak.

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

Siftahı
İlhan Ahmet
yaptı...

Miri azınlık ilkokulu

“PARTİ BAŞKANI
THEODORAKİS’LE ERKEN
SEÇİMİ KONUŞTUK”

AVUKAT İlhan Ahmet, Eylül
ayında yapılacak erken
seçimde, “Potami” partisinin
Rodop ili listesinden birinci
sıradan aday olacağını açıkladı.
İlhan Ahmet sosyal medya
hesabından, bir önceki
seçimlerde aday olduğu
POTAMİ partisi genel başkanı
Stavros Theodorakis’le Atina’da
biraraya geldiğini ve partisinin
Rodop ili birinci sıra adayı
olacağını belirtti.
POTAMİ Partisi’nden Rodop
ili birinci sırada aday olacağını
açıklayan İlhan Ahmet

açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “Bugün Atina’da, Potami
Partisi Genel Başkanı Sn.
Stavros Theodorakis, ülkemizde
yapılacak olan milletvekili
seçimlerinde Rodop ilinden
şahsımı birinci sıradan
milletvekili adayı göstereceğini
bana bildirdi. Bu onurlu teklifi
sizin de isteğiniz üzere kabul
etmiş bulunuyorum. Bu
mücadeleyi birlik ve beraberlik
içinde toplum olarak hep
beraber toplu olarak vermeye
sizleri davet ediyorum.”

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan İlhan Ahmet şunları
söyledi: “24 Ağustos Pazartesi
günü Atina’da parti genel
merkezinde parti başkanı sayın
Theodorakis’le görüştük.
Kendisi POTAMİ’nin bir önceki
seçimlerde en yüksek oranı
Rodop ilinde aldığını çok iyi
hatırlıyor. Rodop ilinde birinci
sıra adaylığı teklifine teşekkür
ettim ve bu teklifi kabul ettim.
Zaten bir önceki seçimlerde en
çok oyu alan aday olarak bu
gelişme beklenen bir
gelişmeydi. Bunu duyuracağımı
kendisine söyledim.
Önümüzdeki günlerde konuyla
ilgili resmi açıklama parti
tarafından yapılacak.
Yaptığımız görüşmede ülkedeki
son gelişmeleri ve tabii ki bir ay
sonra yapılacak seçimleri
konuştuk ve değerlendirdik.
Hatırlayacağınız üzere Ocak
ayındaki seçimlerde POTAMİ
partisi en yüksek oranını Rodop
ilinde almıştı. Önümüzde bir
seçim var. Biz de en iyisini
başarabilmek için mücadele
edeceğiz. Herkesin desteğini
bekliyoruz.”

BTTDD Genel Başkanı şube
ziyaretlerini tamamladı
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Edremit, Keşan ve İzmir şubelerini
ziyaret ederek dernek başkanlarıyla bir araya
geldi.

EDREMİT ŞUBE ZİYARETİ
BTTDD Edremit şube Başkanı Arif Yetim, Genel
Başkan Necmettin Hüseyin’in ziyaretinden ve Batı
Trakya camiası olarak yapılacak çalışmalar
hakkında fikirlerinin alınmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Genel Başkan Hüseyin de, 54. olağan
genel kurulda söz verdiği gibi tüm şubeleri
tek tek ziyaret ederek, yapmak istedikleri
faaliyetlerle ilgili olarak şube
yöneticileriyle karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmak istediklerini
söyledi.

İZMİR ŞUBE ZİYARETİ
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin
ziyaretleri kapsamında
BTTDD İzmir şubesini
ziyaret etti. BTTDD İzmir
şube Başkanı Mümin
Durmuş ve yönetim
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kurulu üyeleriyle dernek binasında bir araya
gelen Genel Başkana, Batı Trakya kökenli olan
İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da eşlik etti.
Necmettin Hüseyin şube yöneticileri ile yaptığı
istişare toplantısında, genel merkez yönetimi
olarak önümüzdeki dönemde planladıkları
faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi ve şube
yöneticilerinin görüş ve düşüncelerini aldı.
İzmir derneği yöneticilerine planladıkları her
türlü faaliyet ve çalışmada katkı sağlamaya hazır
olduklarını belirten Necmettin Hüseyin,
bugüne kadar yapılan çalışmalar için de
yönetim kuruluna teşekkür etti.

KEŞAN ŞUBE ZİYARETİ
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin şube ziyaretlerini Keşan’la
tamamladı. Keşan şube ziyaretinde
şube başkanı İsmail Beyli ve ikinci
başkan Yusuf Kara tarafından
karşılanan Genel Başkan
Necmettin
Hüseyin, şube
yöneticileriyle
fikir alışverişinde
bulundu.

Bundan birkaç yıl önce Batı
Trakya’daki bazı okullar öğrenci
sayısı azlığı gerekçesiyle
birleştirildi. Ancak bu
“birleştirme”den çok okul
“kapatma”ydı. Böylece çok
ciddi sayıda okul kapatıldı.
Özellikle az öğrencili köy
okullarının kapısına kilit
vuruldu.
Bilindiği üzere, Batı Trakya
Türk azınlığının eğitimi ve bu
eğitim statüsü uluslararası
anlaşmalarla belirlendi. Her ne
kadar tahrif edilse de azınlık
eğitiminin temeli başta Lozan
Antlaşması olmak üzere
Yunanistan ile Türkiye arasında
imzalanan anlaşmalara
dayanıyor.
Kapanan okullar azınlıkta
tepkilere neden olmuştu. Azınlık
eğitiminin özerk yapısı
gereğince bu okulların
kapatılmaması gerektiği ifade
edilmişti. Ancak ne yazık
–genelde olduğu gibi- azınlığı
kaale almama geleneği bu
konuda da bozulmadı!
Kapatılan okullardaki
öğrencilerin başka bir okulda
birleştirildiği bir bölge de güney
Meriç bölgesiydi. Dedeağaç
belediyesine bağlı Güvendik,
Dikilitaş ve Sağırlar köylerindeki
azınlık ilkokulları kapatıldı ve
buradaki öğrenciler Miri azınlık
ilkokuluna aktarıldı. Bu
yapılırken de okulları kapatılan
köylere, yeni okula (Miri
okuluna) ek sınıfların
yapılacağı, okulun araç –
gereçlerle donatılacağı sözleri
verildi.
Ancak okullar
“birleştirildikten” sonra ne ek
bina yapıldı, ne de araç – gereç
ve ekipman anlamında bir
değişiklik oldu. Miri okulu eski
tas, eski hamam şekilde devam
etti. Sadece öğrenci sayısı
artmıştı.
Şimdi Miri’den gelen

haberler bölge insanını ve
özellikle de öğrenci ve
öğretmenleri endişelendiriyor,
üzüyor, kaygı duymalarına
neden oluyor. Zira, üç sınıfla
hizmet veren ilkokulun yeni
eğitim yılından itibaren iki sınıfa
düşürüleceği ifade ediliyor.
Okul geçen eğitim yılında 27
öğrenciye hizmet verdi. Bu yıl
öğrenci sayısı bir artışla 28
oluyor. Ancak bakanlığın,
öğrenci sayısı 30’un altında
olduğu için okulu 3 sınıflı
olmaktan çıkartıp 2 sınıflı okul
statüsüne getireceği haberleri
bölgedeki azınlık
mensuplarında endişe yaratıyor.
Güney Meriç bölgesinde şu
anda biri Dedeağaç şehrinde,
diğer ikisi ise Miri ve Hasanlar
köylerinde olmak üzere sadece
üç azınlık ilkokulu kaldı. Okulun
sınıf, yani derslik sayısının
azalması öğretmen sayısının da
azalmasına yol açacak. Şu ana
kadar 4 öğretmenle hizmet
veren okul, bu durumda sadece
2 öğretmeni barındıracak. Bölge
sakinleri Miri azınlık
ilkokulunun 3 sınıflıdan, 2
sınıflıya indirgenmesinin okulun
kapatılmasına yol açabilecek
gelişmeleri
tetikleyebileceğinden
kaygılanıyor. “Bu olay
okulumuzun kan kaybetmesine
yol açar. Bu kan kaybı devam
ederse bu okul da kapanır”
diyenlerin, Miri ve civar
köylerde yaşayan Türklerin
çocuklarını azınlık ilkokulu
yerine, devlet okullarına
göndermelerinin özendirildiğini
anlatmaları da çok ilginç.
Miri ve civar köylerdeki
soydaşlar, okullarının
statüsünün düşürülmesi
ihtimaline karşı endişelerini ve
tepkilerini dile getiriyorlar.
Onların bu sesine kulak vermek
tüm yetkililerin görevi.

Okullar 11 Eylül’de açılıyor
2015 – 2016 eğitim –
öğretim yılı 11 Eylül Cuma
günü başlıyor.
1998 yılında yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, okulların 11
Eylül’de açılmasını
öngörüyor. Şu ana kadar
ilgili kararnamede herhangi
bir değişiklik yapılmadığı
için, derslerin 11 Eylül Cuma
günü başlayacağı ifade
edildi.
Halk arasında okulların
erken seçim sonrasında
açılacağına ilişkin
söylentiler olsa da,
okulların açılma tarihinde
bir değişiklik yapılmadı. Seçimlerin 20 Eylül’de yapılması
halinde seçim merkezi olarak kullanılacak okullar 19 – 21 Eylül
tarihlerinde kapalı kalacak.
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“Başlığı size bıraktım”
zınlık ortaokullarına kayıt olayı
bir sorun haline dönüştü. Bunun
bir sorun haline gelmesindeki en
büyük pay devletin azınlık eğitimine olan
bakış açısıdır. “Azınlık eğitimini kendi
haline bırakayım, zamanla yok olup
gitsin, nasıl olsa azınlık toplumu da kuzu
gibi hiç bir tepki vermiyor” şeklinde
özetlenebilecek devlet politikası ve
uygulamasıdır.
İskeçe ve Gümülcine’deki sadece iki
azınlık ortaokul ve lisesi son 15 yılda
sürekli bir gelişme kaydediyor. Her iki
okulda da öğrenci sayısı bu 15 yıl içinde
sürekli olarak arttı. Dolayısıyla iki okulun
ihtiyaçları da arttı. Özellikle de yeni sınıf
ve ek bina konusunda. Ek sınıf ve bina
konusunda Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi, İskeçe’ye oranla çok
daha şanslı. Zira Celal Bayar Lisesi
devasa bir arsa üzerine kurulu. Arsanın
kenarından köşesinden tırtıklansa da,
okulun bahçesi ve boş alanı hala çok
büyük. Fakat Celal Bayar Ortaokulu –
Lisesi’nde de uzun yıllar yer sıkıntısı
prefabrik sınıflarla giderilmeye çalışıldı.
Bir süre sonra okulun ana binasını
oluşturan eski taş binanın yanına iki katlı
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yeni bir bina yapıldı. Fakat bu yıl da sınıf
ihtiyacı prefabrik sınıfla giderilecek.
Olayla ilgili haberi gazetemizde
okuyabilirsiniz. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Müdürü, iki azınlık
ortaokulundaki kayıt ve bina sorununa
değinirken, Gümülcine’ye iki prefabrik
sınıfın yapılacağını söyledi. Ancak
İskeçe’deki sorunun giderilmesi için bir
adım atılacağını ne yazık ki dile
getirmedi. Onun yerine İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu - Lisesi’nde
vardiyalı eğitim yapılacağını ifade etti.
Yani sabah ve öğleden sonra olmak üzere
iki vardiyada eğitim yapılacak. Bu durum
tabii ki hem öğrenciler için, hem veliler
için, hem de öğretmenler için zor bir
durum. Umarım yanılırım, ama böyle
olduğu takdirde azınlık ortaokulundan
ciddi bir oranda öğrenci kaçacak. “Acaba
amaç bu mu?” diye sorduğunuzu duyar
gibiyim.
Azınlığın tüm uyarılarına, tüm
çağrılarına ve yıllarca yaşanan sorunun
ortada olmasına rağmen devletimiz, iki
azınlık lisesindeki bina sorununu, yani
“yer” sorununu çözüme
kavuşturmamakta direniyor. Direndi ve

direnmeye devam ediyor. Peki ama
nereye kadar? İskeçe’de tütün
deposundan okula dönüştürülen ve her
yıl artan talebe yanıt verebilmek için
bodrum katına bile sınıf yapılan bir
binada bu yıl 600’ün üzerinde çocuk
eğitim görecek. Dolayısyla yeni bir okul
binası acil ihtiyaç olmaktan da öte geçti.
Yeni ve büyük bir okul binası hem ihtiyaç
değil bir zorunluluktur! Hem de çok acil.
Devletin ve devlet yetkililerinin, Batı
Trakya Türk azınlığına karşı
vurdumduymaz ve keyfi tavırlarından
vazgeçmelidir. Devlet vatandaşına
istediği türden eğitimi vermek
durumundadır. Türkçe ve Yunanca olmak
üzere iki dilli bir sisteme dayanan ve
azınlık okullarında verilen “Azınlık
Eğitimi” Batı Trakya’daki her azınlık
üyesinin hakkıdır. Bir kişi bile, istediği
halde bu hakkı kullanamıyorsa orada
eğitim hakkı ihlal ediliyor demektir. Bu
soruna acilen çözüm bulunması ve
İskeçe’deki azınlık ortaokulu – lisesinin
en azından bin öğrenci kapasiteli bir
binaya kavuşturulması şarttır.
Celal Bayar Lisesi’ne de yeni ve büyük
bir ek binanın acil ihtiyaç olduğunu,
durumun bundan sonra prefabrik
sınıflarla idare edilemeyeceğini herkesin
idrak etmesi gerekir.
*****
Azınlık eğitimi konusu ile alakalı
olarak azınlığın taleplerine olumlu yanıt
verilmemesi gerçekten bir sorun. Ancak
bir sorun daha var. O da devletin azınlık
eğitimiyle ilgili girişim ve
uygulamalarında gerek azınlık
kamuoyunu, gerek ülke kamuoyunu ve
en sonunda da uluslararası kamuoyunu
yanıltıyor olması. Geçen hafta haberini

yapmıştık. Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilciliği,
Birleşmiş Milletler’e bir rapor sunarak
Kasım ayında mecliste kabul edilen
azınlık eğitimiyle ilgili yasanın yol açtığı
ayrımcılıklara ve sorunlara değinmiş.
Yunanistan da buna cevap verirken, “Biz
bu yasayı azınlık öğretmen dernekleriyle
görüşerek ve onların olumlu yanıtını
alarak hazırladık” demiş. Bir defa azınlık
eğitimiyle ilgili kapsamlı bir yasa sadece
azınlık öğretmen derneklerinin konusu
değil. Bu konu azınlığın en önemli
meselesi ve tüm azınlığı ilgilendiriyor.
Kasım ayında yasa meclise
sunulduğunda ve mecliste görüşüldüğü
sırada ve mecliste kabul edildikte sonra
Batı Trakya Türk azınlığı buna tepki
gösterdi. Kaldı ki “görüşüp olumlu
görüşlerini aldık” denilen azınlık
öğretmen derneklerinden biri olan İskeçe
ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği yayımladığı yeni bir
açıklamayla bu iddiayı yalanladı. Bu çok
önemli. Dolayısıyla azınlık eğitimiyle ilgili
konularda azınlığın yanı sıra, uluslararası
platformun da yanıltılmaya çalışılması
hem üzücü, hem düşündürücü. Bu
taktiklerden vazgeçilerek, azınlık
toplumuyla ve azınlık kuruluşlarıyla ciddi
bir diyaloğa girmekten, çözüm üzerinde
politika üretmekten ürkmemek gerekir.
Yeni bir eğitim – öğretim yılının
arifesindeyiz. Aynı zamanda bir seçim
arifesindeyiz. Bu yazıya nasıl bir başlık
atsam diye düşünürken “Yeni eğitim yılı
sorunlarla başlıyor” dersem çok klasik
olacak diye düşündüm. Gerçekten de
öyle. Bir Batı Trakya klasiği: “Yeni eğitim
yılı sorunlarla başlıyor.” Bu nedenle
yazının başlığını siz okurlara bıraktım.
Zira, sorunun içeriği başlıktan çok daha
önemli.

BTTDD’nden Yılmaz Özdil’in yazısıyla ilgili açıklama
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri’nin çatı kuruluşu olan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Merkezi, aslen
Batı Trakyalı olan Türkiye
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nu sert bir dille
eleştiren köşe yazarı Yılmaz
Özdil’in maksadını aştığını
belirtti. Özdil, “Haymatlos Akıl
Öğretiyor” başlıklı yazısında
Mehmet Müezzinoğlu’nu,
“Cumhurbaşkanı yerine başkan
seçmiş olsaydık, Türkiye
bugünkü kaosu yaşamazdı”
sözleri nedeniyle sert bir dille
eleştirmişti.
Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel
Merkezi 20 Ağustos tarihinde
yayımladığı açıklamada,
“Kullandığı ifadelerle sayın
Yılmaz Özdil’in maksadını
aştığını düşünmekteyiz”
ifadesine yer verdi.
Derneğin açıklaması şöyle:
“19.8.2015 tarihli Sözcü
gazetesindeki köşe yazısında
kullandığı ifadelerle Sayın
Yılmaz Özdil’in maksadı aştığını
düşünmekteyiz.
Hatırlatmak isteriz ki;
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin milli dava olarak
kabul ettiği ve savunduğu bir
davanın tarafı olan bizler,
doğduğumuz ülke
Yunanistan’da uğradığımız

haksızlılar, insan hakları
ihlalleri ve Yunanistan’ın Lozan
Barış Antlaşması’nın
hükümlerini yok sayarak
uyguladığı baskılar, etnik
arındırma yasası olan Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın ırkçı 19.
Maddesi uygulaması neticesi
Yunan vatandaşlığından atılan
Batı Trakya Türkleri
anavatanları Türkiye’ye göç
etmek zorunda kalmışlardır.
Batı Trakya Türkleri’nin tamamı
1957-1958 yıllarında uygulanan
serbest göç hariç, haymatlos
statüsüne geçtikten sonra
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığına kabul
edilmişlerdir. Uluslararası
hukuka göre mensubu

bulunduğunuz ülkenin
vatandaşlığını kaybettiğinizde
doğal olarak haymatlos
durumuna düşersiniz ki, Batı
Trakya Türkleri hiçbir zaman
kendi istekleri ile haymatlos
olmamışlardır.
Ne büyük onurdur ki Batı
Trakya Türkleri , Anavatanları
Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığına kabul
edilmişlerdir.
Lozan Barış Antlaşması’na
göre garantör ülke olan
anavatanımızın bizleri kabulü
ile 1925-2005 yılları arasında
anavatan Türkiye’ye göç etmek
zorunda kalan 108 bin aile
(408.000 kişi) birinci kuşak
olarak Türkiye’ye

yerleşmişlerdir. Şu anda 3.- 4.
kuşağı yaşayan yaklaşık 2
milyon Batı Trakya
Türkü anavatanlarında
yaşamlarını sürdürmektedirler.
Vatanı kaybetmenin ne
demek olduğunu eminiz ki
hepinizden iyi bilen biz Batı
Trakya Türkleri anavatanımıza
olan minnet ve şükran
duygularımızla bağlı birer
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olarak; Cumhuriyetimizin
kurucusu ulu önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke
ve devrimlerine bağlı olarak
yaşamımızı devam
ettirmekteyiz.
Sayın Özdil, biz Batı Trakya
Türkleri 29 Ocak 1988 yılında
Türklüğümüzün Yunanistan
tarafından inkar edildiği gün
hariç her daima Cuma
namazımızı kıldık ve kılmaya
devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye
Cumhuriyeti devletinin
pasaportunu taşımak bizlere
gurur ve onur veriyor.
Anavatan da yaşayan biz Batı
Trakya Türkleri haymatlos
konumundan çıktıktan sonra
ülkemizin diğer vatandaşları
gibi değişik iş kollarında
çalışmakta, kendi iş
kollarımızda başarıyı yakalamış
ve en üst seviyelere gelmiş,
ülkemizin devletine bağlı birer
ferdi olarak devletimizin birlik

ve dirliğine hizmet etme gayreti
içerisinde yaşamımızı devam
ettirmekteyiz.
Sayın Özdil , ilgili yazısında
siyasi düşünce ve bakış açısı ile
içimizden biri olan Sayın
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanı Dr. Mehmet
Müezinoğlu’nu eleştirirken
farkında olmadan; Türkiye’nin
sadece Türkiye’de yaşayan
Türklerin vatanı olduğunu
düşünerek ,Türkiye’nin yurt
dışında yaşayan Türkler için ne
ifade ettiğini bilmeden
yönelttiği eleştiri okları ve
yanlış anlaşılmalara sebep
olabilecek ifadeler ile Batı
Trakya Türklerini rencide
etmiştir.
Batı Trakya Türkleri tarihte
olduğu gibi bugün de
anavatanlarına minnet ve
şükran duyguları ile bağlıdırlar.
Sayın Özdil bir kişiye karşı olan
siyasi duruşu neticesinde şu
anda yaklaşık 2 milyon kişiyi
yaftalayarak maksadı aşan bir
yazı ve ifade kullanmıştır. Bu
ifadelerinden dolayı kendilerini
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği adına bu ifadelerini
düzeltmeye davet ediyoruz.
Saygı ile kamuoyuna arz
ederiz.
Av. Necmettin Hüseyin
Genel Başkan”
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Gümülcine’ye prefabrik sınıf,
İskeçe’ye vardiyalı eğitim!
DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
Lisesi’nde önümüzdeki eğitim
döneminde vardiyalı eğitim
yapılacağını söyledi.
İki azınlık ortaokuluna
yapılan kayıtların okulların
kapasitesinin üzerinde
olduğunu belirten Keramaris,
artan öğrenci sayısına yanıt
verebilmek amacıyla Gümülcine
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ne iki prefabrik sınıfın
yerleştirileceğini belirtti.
Öte yandan, İskeçe’deki
azınlık ortaokulu ve lisesiyle
ilgili yapılmak istenen
çalışmalar konusunda zamanın
çok daraldığına dikkat çeken
Eyalet Eğitim Müdürü, bu
nedenle İskeçe’de sabah ve
öğleden sonra olmak üzere
vardiyalı eğitim yapılacağını
ifade etti.

İKİ PREFABRİK
İki şehirdeki azınlık ortaokulu
ve lisesinin, öğrencilerden gelen
talebi karşılamakta yetersiz
kaldığını anlatan Keramaris,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul ve Lisesi’yle ilgili
olarak, okul bahçesine iki adet
prefabrik sınıfın yerleştirilmesi
için Eğitim Bakanlığı’nın karar
aldığını söyledi.
Keramaris, “Gümülcine’deki
azınlık ortaokulu ve lisesi
bahçesine iki adet prefabrik
sınıfın getirilmesi ve
yerleştirilmesi için benim,
Azınlık Eğitimi Koordinatörü,
Gümülcine belediyesi ve sayın
bakan Baltas’ın bürosu
tarafından gerekli çalışmalar ve
girişimler yapıldı. Gümülcine
Belediye Başkanı, prefabrik

sınıfların monte edilmesi için
gerekli altyapı çalışmasını
yapacak. Ve sınıfların monte
edilmesi için gerekli çalışmalar
en kısa zamanda yapılacak.”
diye konuştu.

uygulama olarak öğleden sonra
iki sınıfın faaliyet gösterdiğini
hatırlatan Keramaris, okul
yönetiminin vardiyalı eğitim
istemediğini ve bu yönde rapor
verdiğini açıkladı.

İSKEÇE’DE
VARDİYALI EĞİTİM!

“YENİ OKUL BİNASI İÇİN
ZAMAN KALMADI”

Bu yıl rekor bir sayıya ulaşan
ortaokul birinci sınıf kayıtlarıyla
öğrenci sayısı önemli oranda
artan İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için
ise “yeni bina” veya “yeni sınıf”
talebine olumlu yanıt verilmedi.
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris, İskeçe’yle ilgili
olarak ise sabah ve öğleden
sonra olmak üzere vardiyalı
eğitim yapılacağını söyledi.
Geçen eğitim yılında pilot

Keramaris şöyle konuştu:
“İskeçe’deki azınlık ortaokuluna
büyük sayıda kayıt olduğu için
en iyi çözümü bulmaya çalıştık.
Eylül ayından birkaç gün önce
olduğumuz halde çözüm
bulunmadığı için üzgünüm.
Kurayı geri almamın sebebi,
baskılar değildir. Azınlık
eğitiminin daha iyi çalışmasına
katkı yapmak için kurayı geri
aldım. Dolayısıyla, okula
yapılan tüm kayıtlara yanıt
verebilmek için öğleden sonra

eğitimine gideceğiz. Okula
yakın bir bina bulunup birkaç
sınıfın oraya taşınması için bazı
çalışmalar yapıldı. Ancak
bunun için bürokratik engelleri
ve yeni bir okul binası için
gerekli olan teknik hazırlıkları
tamamlayabilmek için zaman
kalmadı.”
Haziran ayında önkayıt
döneminde Gümülcine Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu birinci
sınıfına 168 öğrenci
başvururken, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
birinci sınıfına 148 öğrenci
başvurmuştu.

DEDEAĞAÇ’TAKİ
‘ÖĞRETMEN EĞİTİM SINIFI’
FAALİYETE GEÇİYOR

Keramaris, azınlık okullarında
Türkçe öğretmeni olarak görev
yapacak eğitimcileri yetiştirecek
Dedeağaç’taki Trakya
Dimokritos Üniversitesi’ne bağlı
“Öğretmen Eğitim Sınıfı”nın
(Didaskalio) önümüzdeki eğitim
yılında faaliyete başlayacağını
söyledi.
Hatırlanacağı üzere Kasım
ayında kabul edilen yasayla,
azınlık okullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak
eğitimcilerin yetiştirilmesi için
Dedeağaç’ta bir “Öğretmen
Eğitim Sınıfı”nın oluşturulması
öngörülmüştü. Azınlık
kurumları ve temsilcileri ise
sözkonusu yasaya tepki
göstermişti.

Eyalet Eğitim Müdürü

“Eğitim yasası bizim görüşümüz alınarak hazırlanmamıştır”
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği,
Yunanistan’ın Kasım 2014’te hazırlanan
azınlık eğitimiyle ilgili yasanın azınlık
öğretmen derneklerinin bilgisi ve
olumlu görüşüyle hazırlandığı iddiasına
tepki gösterdi. Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi’nin Birleşmiş Milletler
(BM) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komisyonu’na sunduğu azınlık
eğitimiyle ilgili rapora yanıt veren
Yunanistan’ın adı geçen yasanın
öğretmen dernekleriyle diyalog halinde
ve olumlu görüşleri alınarak
hazırlandığı yönündeki cevabına, İskeçe
İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği karşı çıkarak tepki
gösterdi.

“TEPKİ VE ÇEKİNCELERİMİZİ
EĞİTİM BAKANINA BİLDİRMİŞTİK”
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan

ve azınlık eğitimine önemli değişiklikler
getiren yasa değişikliği tasarısının Yeni
Demokrasi Partisi, PASOK, Bağımsız
Yunanlılar Partisi ve Altın Şafak
Partisi’nin oylarıyla kabul edildiği
belirtilen açıklamada, “Bizler, İskeçe ili
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği olarak; sözkonusu
yasa ile ilgili çekincelerimizi,
tepkilerimizi ve hassasiyetlerimizi 10
Şubat 2015 tarihinde Eğitim Bakanı
sayın Baltas’a hitaben gönderdiğimiz
mektupta dile getirmiştik. Mektupta;
önceki hükümet döneminde azınlık
eğitimi ile ilgili olarak yapılan
düzenlemelere karşı olduğumuzu ve bu
düzenlemelerin özellikle İskeçe ili SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği ile hiçbir diyalog ve irtibata
girilmeden yapıldığını ve sözkonusu
yasa değişikliklerinin, azınlığımızın ve
bölgemizin ihtiyaç duyduğu eğitim
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sisteminin gereksinimlerinden uzak
olduğunu da ifade etmiştik.”
ifadelerine yer verildi.

“AZINLIK DERNEK VE
ÖĞRETMENLERİYLE İSTİŞARE
EDİLDİĞİ İDDİASINI BÜYÜK BİR
ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK”
Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Temsilciliği’nin BM’ye
sunduğu rapora dikkat çekilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Uluslararası Helsinki İnsan Hakları
Komitesi, Batı Trakya’daki azınlık
eğitimiyle ilgili olarak Birleşmiş
Milletler (BM) Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komisyonu’na
sunduğu raporda 2014 yılı sonunda
mecliste kabul edilen 4310/2014 sayılı
yasanın yol açtığı ayrımcılıkları ve
sorunları gündeme getirmiştir.
Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Temsilciliği, Batı Trakya
azınlığının tepki gösterdiği yasanın
önemli ayrımcılıklara neden olduğunu
belirtmiştir. Ancak İskeçe SÖPA
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı’ya hitaben gönderilen mektupta
ne yazık ki; Helsinki İnsan Hakları
Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras’ın raporuna yanıt
veren Yunanistan’ın, 2014 yılı sonunda
mecliste kabul edilen azınlık eğitimiyle
ilgili yasanın, azınlık öğretmenleri
dernekleriyle istişare halinde ve bu
derneklerin olumlu görüşü alınarak
hazırlandığını iddia ettiğini büyük bir
üzüntüyle karşıladık.”
İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği olarak,
yasa hazırlanırken hiçbir zaman
haberdar edilmediklerinin altı çizilen
açıklamada, “Yasanın
hazırlanmasında zerre kadar bir
katkımız olmamıştır” ifadesine yer
verildi.

“EĞİTİM BAKANI BALTAS
BİZLERLE GÖRÜŞMEYİ
REDDEDEREK TÜM KAPILARI
KAPATMIŞTIR”
Konuyu 10 Şubat 2015 tarihinde
bakanlığa ilettiklerini belirten İskeçe
Azınlık Okulları Öğretmenler
derneğinin açıklamasında, “Ayrıca
sayın bakanla da görüşebilmeyi
sürekli bir şekilde talep ettik. Fakat
maalesef SİRİZA hükümeti yasa
meclisten geçerken ret oyu
kullanmasına rağmen, iktidar
olduğunda yasayı bir an önce
uygulama hevesi ve gayreti içerisine
girmiştir. İskeçe ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği’nin büyük
çabalarına rağmen Eğitim Bakanı
sayın Baltas bizlerle görüşmeyi
reddederek tüm kapıları kapatmıştır.”
denildi.

“YASA SIKINTI YARATMIŞTIR”
Açıklamanın son bölümünde ise şu
görüşlere yer verildi: “Azınlık
kurumlarıyla ve özellikle de İskeçe ili
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği ile diyalog
yapılmadan hazırlanan ve uygulamaya
konan, aynı anda önemli
ayrımcılıklara neden olan 4310/2014
sayılı yasanın, azınlık eğitiminde
yarattığı sıkıntıları büyük üzüntüyle
karşıladığımızı eğitim camiasının, tüm
kamuoyunun ve konuyla ilgilenen
Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Temsilcisi sayın Panayotis
Dimitras’ın dikkatine bir kez daha
sunmak isteriz.”
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“Yunanistan’da Türk toplumu
ayrımcılığa maruz kalıyor”
AVRUPA Parlamentosu eski
milletvekili, İspanya’daki Aralar Partisi
Uluslararası İlişkiler Direktörü İnaki
İrazabalbeitia, Temmuz ayında
gerçekleştirdiği Batı Trakya ziyaretiyle
ilgili izlenimlerini kendi internet
sitesinde yazdı. Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen Avrupa
Hür İttifakı’nı temsilen DEB Partisi’nin
davetlisi olarak Batı Trakya’ya gelen
İrazabalbeitia, İngilizce olarak kaleme
aldığı yazıda gerçekleştirdiği ziyareti ve
Batı Trakya Türklerinin sorunlarını
değerlendirdi.
Dr. Sadık Ahmet’in 20. ölüm
yıldönümünde düzenlenen anma
törenine katılmak için Batı Trakya’ya
gittiğini belirten İnaki İrazabalbeitia,
“Burada, AB sınırları içinde azınlıklara
yönelik ayrımcılığın örneklerine tanık
olma fırsatım oldu.” ifadesini kullandı.

DOKUNAKLI BİR TÖREN
İrazabalbeitia yazısında, “Sadık Ahmet
24 Temmuz 1995 tarihinde, trafik
kazasında ölmüş. Sadık bir doktor.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
kurucusuydu. Yunanistan’daki Türk
toplumunun lideri olan Sadık Ahmet
toplumun dilsel, kültürel ve insan
hakları savunucusu ve Yunanistan
Parlamentosu eski milletvekiliydi. Çok
dokunaklı ve duygusal törende,
Gümülcine mezarlığında binden fazla
kişi, Sadık Ahmet’i hatırlamak için
toplandı.” ifadelerini kullandı.

“BATI TRAKYA YUNANİSTAN’IN
EN AZ GELİŞMİŞ BÖLGESİ”
Yunanistan’daki Türk toplumunun
yaklaşık 150 bin kişiden oluştuğunu
kaydeden İspanya’nın Bask
bölgesindeki Aralar Partisi Uluslararası
İlişkiler Direktörü İnaki İrazabalbeitia,
Batı Trakya bölgesinin ekonomisinin
tarıma dayandığını ve bu bölgenin
Yunanistan’ın en az gelişmiş bölgesi
olduğunu kaydetti. İrazabalbeitia şöyle
devam etti: “Bu bölge Yunanistan’ın en
az gelişmiş bölgesi. Yani, Türk
toplumunu zor bir gelecek bekliyor.
Çünkü gençlerin bölgede aile kurmak ve

geçinmelerini sağlamak için fırsatlar
eksik. Diğer Avrupa ülkelerine ve
çoğunlukla da Almanya’ya olan göç,
gençler için tek umut gibi görünüyor.”

“YUNANİSTAN İKİ DİLLİ
ANAOKULUNA İZİN VERMİYOR”
Avrupa Parlamentosu eski milletvekili
İnazabalbeitia web sitesinde paylaştığı
yazısında, “Sivil toplum kuruluşlarının
üyeleri ile bir araya gelip, toplumun
durumu, kültürel ve dilsel haklar
eksikliği, yani sosyal durum hakkında
bilgi edinme fırsatım oldu.
Lozan Antlaşması, Yunanistan ile
Türkiye arasında 1923 yılında imzalandı.
Bu antlaşmayla Türkiye’deki Rum
toplumu ve Yunanistan’daki Türk
toplumuna hem kültürel, hem de siyasi
haklar verilmişti. Ancak, Yunan
makamlarının bu antlaşmayla ilgili
yorumu, Yunanistan’daki
Türklerin tanınması için
bir engel.
Örneğin, Lozan
Antlaşması
Yunanistan’da
ilköğretim
okullarında iki
dilli eğitim
(Yunanca ve
Türkçe) hakkını
Türklere
verilmiştir. Ancak
ortaokul veya
anaokul eğitimi
hakkında hiçbir şey
söylenmemiş. Şimdi,
Yunanistan’da zorunlu
olmakla birlikte,
hükümet iki dilli
anaokulları açılması
taleplerine olumlu
yanıt vermemektedir.
Çift dilli ortaokullar
için ise talebi
karşılanmamakta ve
hiçbir yeni lisenin
açılması için yetki
verilmemekte.”
dedi.

“TÜRK İSMİNİ TAŞIYAN
KURULUŞLAR HUKUK DIŞI
İLAN EDİLDİ”
Kıbrıs olaylarından sonra Yunan
makamlarının “Türk” kelimesinin
kullanılmasını engellediğini hatırlatan
İnazabalbeitia, bu sıfatı taşıyan
kuruluşların hukuk dışı ilan edildiğini
vurguladı.
İrazabalbeitia, Batı Trakya
izlenimleriyle ilgili yazısının şöyle
noktaladı: “Yunanistan’da Türk halkı
resmi olarak ‘Müslüman Yunanlılar’! Bu
çılgınca! Bu topluluğun bir üyesinin
bana söylediği gibi: ‘Dilim ve kültürüm
Türk, ama kendimi öyle
tanınlıyamıyorum. Ben ateistim,
Müslüman değilim. Peki ben neyim?”

“AB’NİN SAĞLAM POLİTİKASI
OLMADIĞI İÇİN ÜYE DEVLETLER
İSTEDİKLERİNİ YAPIYOR”
Inazabalbeitia, Yunanistan’daki Türk
toplumunun, Avrupa Birliği’nin
azınlıkların haklarını koruma
konusunda sağlam bir
politikaya sahip
olmamasının başka bir
kurbanı olduğunu
belirterek, AB üyesi
devletlerin azınlıkların
kültürel ve dilsel hakları
konusunda istedikleri
politikaları
uyguladıklarına
dikkat çekti.

ABTTF, Batı Trakya’daki
ziyaretlerine devam ediyor
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu, (ABTTF) Batı
Trakya’da Türk azınlığı kuruluşlarına yönelik nezaket
ziyaretlerinde bulundu.
ABTTF Başkan Yardımcısı Bülent Ekrem, 17 Ağustos
Pazartesi günü İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi makamlarında ziyaret etti.
22 Ağustos Cumartesi günü ise Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi İskeçe İl Teşkilatı ve İskeçe Türk Birliği’ne (İTB)
ziyarette bulunan Bülent Ekrem, DEB Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, İTB Başkanı Ahmet Kurt ve İTB yönetim
kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ekrem, yaptığı
görüşmelerde ABTTF’nin yakın geçmişte gerçekleştirdiği
çalışma ve faaliyetleri aktardı.
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SİRİZA’dan ayrıldılar
“Halk Birliği”ni kurdular...

İMZALANAN üçüncü
memorandum nedeniyle
SİRİZA içinde başlayan ve
geçtiğimiz haftalarda
şiddetlenen kavga, partinin
bölünmesiyle sonuçlandı.
SİRİZA partisindeki en
önemli fransiyonlardan biri
olan Panayotis Lafazanis
başkanlığındaki “Sol
Platform”, partiden ayrılarak
“Halk Birliği” (Laiki Enotita)
adında parti kurdu. Lafazanis
liderliğindeki 25 muhalif
milletvekili 21 Ağustos Cuma
sabahı SİRİZA’dan istifa

ederek, Halk Birliği partisini
kurduklarını açıkladılar.
Partinin başkanlığını Panayotis
Lafazanis yapacak.
Şu anda 25 milletvekiline
sahip olan Halk Birliği,
parlamentodaki üçüncü büyük
parti oldu.
Yeni partinin başkanı
Lafazanis, 21 Ağustos Cuma
günü düzenlediği basın
toplantısında, SİRİZA
yönetimini ve başbakan
Çipras’ı memorandumu kabul
ettiği için sert bir şekilde
eleştirdi. Çipras’ın, halkın

memorandumun etkisini
anlamadan seçime gittiğini
ifade eden Lafazanis, bu
taktikleri antidemokratik
olarak nitelendirdi. Seçimlere
büyük bir kararlılıkla
katılacaklarını dile getiren
Lafazanis, seçimlerden büyük
bir siyasi güç olarak
çıkacaklarını söyledi.
Memorandumlara karşı
mücadele edeceklerini ve iptal
etmek için çalışacaklarını
vurgulayan Lafazanis,
memorandumlara oy veren
hiçbir siyasi partiyle
çalışmayacaklarını kaydetti.
Haziran ayındaki
referandumda halkın yüzde
62’sinin memorandumlara
hayır dediğini belirten
Lafazanis, halkın bu iradesine
saygı gösterilmediğini kaydetti.
Lafazanis,
memorandumlardan
kurtulmak için eurodan
çıkmak gerekirse, planlı bir
şekilde bunun yapılacağını
söyledi. Halk Birliği Partisi
Başkanı, seçim öncesinde tüm
ilerici ve sol güçlere işbirliği
çağrısında bulundu.

Zoi Konstandopulu kendi
partisini mi kuruyor?
MECLİS Başkanı Zoi
Konstandopulu’nun kendi
partisini kuracağı öne sürüldü.
Ulusal basında yer alan
haberlere göre, SİRİZA yönetimi
ve başbakan Aleksis Çipras’la
şiddetli bir şekilde çatışan ve
görüş ayrılıkları yaşayan Meclis
Başkanı kendi partisini kurmak
istiyor. Ayrıca,
Konstandopulu’nun erken
seçimlerde SİRİZA’dan ayrılarak
Halk Birliği Partisi’ni kuran
Panayotis Lafazanis’le işbirliği

yapmasının muhtemel olduğu
belirtildi.
Konstandopulu’nun yakın
çevresinden edinilen bilgiye
göre, Meclis Başkanı erken
seçimlerin resmen ilan
edilmesini ve meclisin
dağılmasını öngören kararın
yayınlanmasını bekliyor.
Konstandopulu’nun
SİRİZA’nın tarihi simalarından
Manolis Glezos’la da yakın
temasta olduğu ifade ediliyor.

SİRİZA Merkez
Komitesi’nden
53 üye istifa etti
SİRİZA Partisi Merkez
Komitesi’nden 53 üye istifa etti.
SİRİZA Merkez Komistesi’nden
ayrılan 53 parti yöneticisi,
Panayotis Lafazanis
başkanlığındaki Halk Birliği’ne
(Laiki Enotita) katıldı.
53 üye yayımladıkları
açıklamada, “Yaşadığımız
gelişmeler ülke
tarihine ve aynı
zamanda solun
tarihine siyah
harflerle
yazılacaktır.”
dediler.
SİRİZA Merkez
Komitesi
üyeliğinden ayrılan 53
üye açıklamalarında
yeni memorandumu hayata
geçirmek istemedikleri için
partilerinden ayrılmayı tercih
ettiklerini ifade etti. Merkez
Komitesi’nden istifa eden üyeler,
memorandumun ve erken
seçimlerin parti içinde
tartışılmadan hayata geçirildiğini
vurguladı. Halk Birliği Partisi’ne
geçen 53 eski SİRİZA’lı
referandumda ‘hayır’ oyu veren
vatandaşların çıkarlarını ve
iradelerini korumak için ve aynı
zamanda halkın tükenmesine
neden olan memorandumlara

karşı mücadele edeceklerini dile
getirdiler.
Bu arada, SİRİZA’dan seçilen
Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Nikos Huntis de Merkez
Komitesi’nden istifa etti.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz
günlerde SİRİZA Genel Sekreteri
Tasos Koronakis de
görevinden istifa
etmişti.

“PLATFORM
2010’DAN
DESTEK”
Öte yandan, SİRİZA
içindeki gruplardan
biri olan “Platform 2010”
yayımladığı açıklamayla
parti yönetimine ve
başbakan Aleksis Çipras’a destek
verdi. Destek veren isimler
arasında Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Dimitris Papadimulis
de yer alırken, Atina Eyalet
Başkanı Rena Duru açıklamayı
imzalamadı.
14 milletvekili ve parti
yöneticisinin imzaladığı
“Platform 2010” açıklamasında
başbakan Çipras’ın tercihlerine
destek verildi ve partiden
ayrılarak Halk Birliği’ni kuran
eski partililer eleştirildi.
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Haritos: “Listede azınlık ve çoğunluğun temsil edilmemesi yanlış olur”
SİRİZA Partisi Rodop milletvekili adaylarından
Dimitris Haritos, SİRİZA’nın Rodop ili aday
listesinde çoğunluk ve azınlık toplumunun temsil
edilmesi gerektiğini söyledi. Haritos, dolaylı olarak
birinci sırada azınlık mensubu adayın, ikinci sırada
ise çoğunluk üyesinin aday yapılmasını istedi.
25 Ocak 2015 erken genel seçimlerinde Rodop
ilinde SİRİZA Partisi’nden milletvekili adayı olan
Dimitris Haritos yerel bir gazeteye açıklamalarda
bulundu.
Eylül ayında gerçekleştirilecek ve liste usulü ile
yapılacak olan seçimlerde, partisinin Rodop ilindeki
oy pusulasında çoğunluk ile azınlık nüfusunun
temsil edilmemesinin yanlış olacağını dile getirdi.
Haritos, Eylül ayı sonunda yapılması öngörülen
erken seçimle ilgili olarak; “Liste usulü, bizim
alanımızla ilgili olarak karmaşık bir konu. Bölgedeki
özellikten dolayı bu konu daha hassas bir konu
haline geliyor. Bu yüzden bu konuya yaklaşmamız
için ağırbaşlılık, siyasi kararlılık, kollektiflik ve
soğukkanlılık gerekiyor. Bunu söylememin sebebi,

listenin nasıl şekilleneceğine karar verecek parti
yönetimimiz bölgedeki verileri görmek zorundadır.”
ifadelerini kullandı.
Görüşünü partinin merkez yönetimine de
bildireceğini ifade eden Haritos, “SİRİZA’nın Rodop
lindeki oy pusulasında her iki nüfus grubunun da
temsil edilmemesi yanlış olur. Çünkü bu durum son
seçimlerde bizi destekleyen ve iki milletvekili
çıkarmamızı sağlayan çoğunluğa etki yapacaktır.
Her iki nüfus grubunun da temsil edilmemesinin
ağır siyasi etkileri olacağını düşünüyorum. Benim
kaygım, özellikle nüfusun büyük bir kesimiyle
ilgilenmiyoruz, onları yok sayıyoruz, izlenimini
vermememiz içindir.” açıklamasında bulundu.
Hatırlanacağı üzere 25 Ocak 2015 tarihinde
yapılan seçimlerde SİRİZA Partisi Rodop ilinde
oyların %48’53’ünü (32.276 oy) almayı başarmış ve
12.616 oy alan Mustafa Mustafa ile 9.559 oy alan
Ayhan Karayusuf milletvekili seçilmişlerdi. Dimitris
Haritos ise 5.934 oy almıştı.

Karayusuf: “Halk sıralamayı nasıl
belirlemişse listeler de öyle olur”
birinci gelen ben olmuştum. Benzer
şeyler o zaman da söylenmişti. Azınlık
adayı ilk sırada olursa SİRİZA oy alamaz
denmişti. Ne olduğunu hatırlarsınız. Biz
oylarımızı arttırmıştık. Halk sıralamayı
nasıl belirlediyse devamındaki
seçimlerde de bu durum aynen devam
etmiştir. Dolayısıyla 2012 yılında yapılan
liste usulü seçimlerinde liste başında yer
aldım ve çoğunluk oylarında herhangi
bir düşüş olmadı. Yani halkımız,
seçmenimiz sıralamayı nasıl belirlerse,
listedeki sıralama da öyle olur.”
ifadelerini kullandı.

“SİRİZA’YA VERİLEN
OYLAR SİRİZA’NIN
POLİTİKALARINA VERİLİR”
Milletvekili Karayusuf sözlerini, “SİRİZA
partisine verilecek olan oylar,
SİRİZA’nın politikalarılarına verilir.
Bölgeyi temsil eden milletvekillerinin
ismi ya da cismiyle hiç bir alakası
yoktur. Herkesin fikrine saygılıyız. Ama
gönül isterdi ki, partinin üyesi insanlar
açıklama yapmadan önce bu görüşlerini
partinin yerel örgütlerinde tartışsınlar.
Dolayısıyla bu şekilde yapılan
açıklamaların hiç bir siyasi değeri
yoktur.” diyerek tamamladı.

PASOK – KİDİSO – DİMAR işbirliğine doğru...
RODOP SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, milletvekili adaylarının
listedeki yer sıralamasına ilişkin olarak,
“Adaylıklar konusu bugüne kadar nasıl
olduysa, önümüzdeki seçimlerde de öyle
olacak. Öyle olmalı. Ben buna
inanıyorum.” açıklamasında bulundu.
Karayusuf GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, “Rodop ilinden seçilen
Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf’un
sadece azınlık seçmenini temsil ettiğini
kimse söyleyemez. Ben teamüllere
uyulacağına inanıyorum. Bugüne kadar
nasıl olduysa bundan sonra da öyle
olacaktır.” dedi.
SİRİZA Partisi’nden milletvekili adayı
olan Takis Haritos’un yaptığı
açıklamalara da değinen Karayusuf,
2012 yılında yapılan erken seçimleri
hatırlattı.

“BU OYLARIN İÇİNE ‘SOLMETRE’
KOYULMAYACAĞI GİBİ
‘MİLLİYETMETRE’ DE KONULAMAZ”
Milletvekili Karayusuf açıklamasında,
“Hiç kimse ne Ayhan Karayusuf’un, ne
de Mustafa Mustafa’nın Rodop ilinde
sadece tek bir kesimi temsil ettiğini

savunamaz. Bunun ne sol ile alakası
vardır, ne demokrasi ile alakası vardır.
Ne de çağdaşlıkla alakası vardır. Sonuç
itibariyle seçilen bu iki milletvekili
Rodop ili seçmeninin oylarıyla
seçilmiştir. Bu oyların içerisine nasıl ki
‘solmetre’ koyulmayacağı gibi
‘milliyetmetre-kökenmetre’
konulmaması gerekir.” diye konuştu.

“HALK SIRALAMAYI NASIL
BELİRLERSE LİSTELER DE
O ŞEKİLDE OLUR”
Tercihli yapılan seçimlerde oyların daha
çok şahıslara verildiğini kaydeden
Karayusuf, böylece adayların elde
ettikleri güç nispetinde partilerine güç
kattığını belirtti. Listelerde yer alanların
partilerine ne kadar güç kattığının net
bir şekilde anlaşıldığını anımsatan
Karayusuf, sözkonusu tartışmaların
anlamsız olduğunun altını çizdi. Daha
önceki seçimlerde olduğu gibi
teammüllerin uygulanması gerektiğini
dile getiren Karayusuf, “Bu durum
bugüne kadar hep böyle devam etmiştir.
Hatırlayacaksınız, 2012 yılında üst üste
iki kez seçim oldu. İlk seçimde listede

PASOK ile Demokrat Sosyalistler
Partisi (KİDİSO) seçim işbirliğine
gidiyor.
Yorgo Papandreu’nun Ocak ayında
kurduğu Demokrat Sosyalistler Partisi
Basın Sözcüsü ve Rodop ili eski
Milletvekili Yorgos Petalotis bir radyo
istasyonuna yaptığı açıklamada, iki
partinin seçimde işbirliği yapacağını
doğruladı ve anlaşmanın 28 Ağustos
Cuma gününe kadar sağlanacağını
söyledi.
Petalotis, PASOK ile KİDİSO’nun
Eylül ayında yapılacak seçimde işbirliği
yapacağını, ancak her partinin varlığını
sürdüreceğini ifade etti.
Petalotis, PASOK’un eski başkanı
Evangelos Venizelos’un bu işbirliğine
tepki gösterip göstermediği sorusuna

ise, “Bu konu PASOK yönetimini
ilgilendiren bir konudur” diye yanıt
verdi.
PASOK ile Papandreu’nun
başkanlığını yaptığı KİDİSO partisinin
yanı sıra DİMAR’ın da sözkonusu
işbirliğine dahil edileceği belirtiliyor.
Bunun gerçekleşmesi durumunda,
Eylül ayındaki erken seçime PASOK,
KİDİSO ve DİMAR birlikte katılacak.
Hatırlanacağı üzere PASOK Partisi
Başkanı Fofi Genimata, geçtiğimiz
günlerde orta sol ve sosyal demokrat
partilere açılım yapmış ve seçimlerde
işbirliği önerisinde bulunmuştu.
KİDİSO Partisi Başkanı Yorgo
Papandreu da sözkonusu çağrıya
olumlu yanıt vermişti.

gundem_943_Layout 1 31.08.2015 14:49 Page 10

10

GÜNDEMhaber

VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

28 Ağustos 2015

GAT 22. Olağan Genel
Kurulu’nu gerçekleştirdi

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Sığırlarda LCD hastalığı

E

konomik kriz sebebiyle zor
günler geçiren hayvan
üreticileri bu seferde yeni
bir tehtidle karşı karşıya... Evros
bölgesinde görülmesi nedeniyle
bölge karantina altında...
Komşumuz Anavatan Türkiye’ye
2013 yılında giren ve bütün illerinde
hızlı bir yayılım gösteren Lumpy
Skin Disease /LSD (Sığırların
Nodüler Ekzantemi) halk arasında
ise Afrika Hastalığı olarak bilinen bu
hastalık hakkında, daha önce
veteriner hekimlerine yönelik 6
Mart 2015 Cuma günü, Doğu
Makedonya-Trakya Eyaleti ve
bakanlıkça ortak, bir bilgilendirme
semineri düzenlenmişti. Özel
danışman Eeva Tuppurainen, bu
hastalığın geçmişi,klinik
semptomları ve tedavi sürecinde
alınacak önlemler hakkında bilgi
verdi. İsrail Veterinerlik İşleri daire
başkanı Nadav Galon ise bu
hastalığın ülkelerinde görülme,
yayılma süreci ve bugünkü durum
hakkında bilgi verirken,
mücadelede alınan önlemlere
değinilmişti. Hayvan sağlığı ve
üretim bakanlığından Dilaveris
Dimitrios ise hastalığa karşı
veteriner dairelerince alınacak
önlemlerden bahsederken,
Hondrokuki Eleni, şüpheli
durumlarda ilgili numunelerin
labaratuvarlara gönderilmesi
konusunda bilgilendirmişti. Son
konusmacı veteriner hekim
Bayramakis Sotiris ise hastalıkla
ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar
hakkında bilgi vermişti. Şimdi bu
tehtid bölgemizde ve bölge
karantina altına alındı.
Tekrar bu hastalalığa değinecek
olursak;
LCD ülkemizde “ihbarı mecburi
hastalıklar” listesinde yer alır. LSD
sığırların viral bir hastalığı olup,
başta sinekler olmak üzere hemen
her şekilde kolayca bulaşabiliyor.
Hastalığın kuluçka süresinin 28 gün
gibi uzun süreli olması filyasyon
(bulaşma-çıkış kaynağı araştırması)
tespitini ayrıca zorlaştırıyor. Bu
hastalığın tedavisi olmayıp,
mücadelesi; aşılama,
dezenfeksiyon, kordon-karantina,
tazminatlı itlaf/imha ve vektörlerle
(sinek vs.) mücadele şeklinde
yapılıyor.
Hastalık İngilizcesinden tam
tercüme ile yumrulu deri
hastalığıdır. Etkeni koyun-keçi
çiçek virüsü ile aynı gruptan bir
virüs. Virüs ailesi Capripoxvirus
olarak bilinir. İlk olarak 1929 yılında
Afrika’nın güney ülkelerinde çıkan
Lumpy Skin Disease daha sonra
Mısır ve İsrail’de de salgınlar
yapmış bulunuyor.
Lumpy Skin Disease (LSD) deri

üzerinde şişliklerle görülüyor. Aynı
şişlikler iç organlarda da oluşuyor.
Sütün birdenbire azalması, şiddetli
düşkünlük hali, gebelerde yavru
atma, hızla zayıflama, topallık ile
kendini gösteriyor. Hastalık sokucu
sineklerle bulaştırılıyor. Doğrudan
temas da bulaşma yolu. Ağız ve
burundan gelen akıntılarla veya süt
ile temas bulaşma kaynağı
olabilirse de hastalığın sokucu, kan
emici sineklerle bulaşması başlıca
yayılma yolu.
Hastalığın yayılması yüzde 3-85
olarak bildiriliyor. Ölüm oranı
düşük. LSD ( Lumpy Skin
Disease)’den ölüm oranı yüzde 3
olarak bildirilse de ikincil
enfeksiyonlarla bu oran
yükselebiliyor. Kuluçka dönemi 2-5
hafta. Ergin sığırlar biraz daha
dayanıklı olup, buzağılar hastalığa
çok hassas. Jersey ırkı sığırların
ise, diğer ırklara göre daha hassas
olduğu biliniyor. Baş, boyun, meme
çevresi ve ayaklarda sert şişlikler
kendini gösterir. Ayrıca, karaciğer,
işkembe, dalak, akciğer ve sindirim
yolunda bu şişkinliklerin aynısı
oluşur. LSD böcek ısırması,
kurdeşen, deri tüberkülozu, nokra
ve benzer deri hastalıklarıyla
karışabilir. Tam olarak serolojik
testler veya virüs izolasyonu ile
kesin teşhis yapılıyor.
Hastalığın tedavisi yok. İkincil
enfeksiyonlar için antibiyotik
kullanılabiliyor. Uzun bir süre
içerisinde tedavi mümkün.
Hastalıktan korunma için iki
yöntem var. Birincisi sineklerle
mücadele, ikincisi ise aşılama.
Afrika ülkelerinin birçoğunda,
Güney Afrika, Etiyopya, Mısır,
Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi
ülkelerde aşısı bulunuyor.
Hastalıktan korunmada bilinen
tüm biyogüvenlik uygulamalarının
tamamen yerine getirilmesi
gerekiyor. Örneğin; hayvan
nakillerinin kontrol altına alınması,
karantina, temizlik, dezenfeksiyon,
hastalıktan dolayı kesilen
hayvanların imhası gibi önlemlerin
ihmal edilmemesi gerekiyor.
LSD sığırlarda görülen bir viral
hastalık olarak bilinir. Ama; aynı
zamanda zoonoz’dur. Yani
insanlara da bulaşma ihtimali var.
Bu yüzden gerek patlamış
şişliklerden gelen akıntılar, gerekse
ağız, burun ve göz akıntılarından
sakınmak, antiseptik, dezenfektan,
deterjan kullanmayı ihmal etmemek
gerekiyor. Virüsün yara kabukları
içerisinde canlı kalabildiği gün
sayısı ise 35-40 gün olarak
saptanmış.
Gerekli önlemlerin alınması ve
hastalığın bölgemizde ilerlememesi
dileklerimle…

1995 yılında Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında
kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu’nun (GAT) 22. olağan
genel kurulu 23 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.
Gümülcine’de’ki BTAYTD lokalinde yapılan
genel kurul toplantısında eski GAT yönetim
kurulu faaliyet raporunu sundu. Ardından tüzük
gereği yeni yönetim kurulu seçimine gidildi.
Divan Kurulu Başkanlığı’na Tayfun Mahmut,
sekreterlik görevlerine de Mutlu Şakir Musa ile
Gizem Mehmet getirildi.
Yeni yönetim kuruluna toplam 7 kişi aday
olduğu için oylama yapılmadı ve aday olan 7 kişi

yeni GAT yönetim kurulunu oluşturdu. Ardından
yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek
görev dağılımı yaptı.
Yeni GAT yönetim kurulunda görev dağılımı şu
şekilde oldu:
Başkan: Emre Mustafa
Asbaşkan: Erdem Deli İbrahim
Asbaşkan: Sezer Sali
Kasadar: Okan Lütfi Halil
Genel Sekreter: Reyhan Ramadan Sali
Sportif Faaliyetler Sorumlusu: Taner İmam
İsmail
Teşkilat Sorumlusu: Gizem Mehmet

Trakya Tütüncüler
Kooperatifi’ne hırsız girdi!

GÜMÜLCİNE’deki Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
binasına hırsız girdi. 22 Ağustos
Cumartesi gecesi geç saatlerde
meydana gelen olay, sabah
kooperatif çalışanlarının
işyerine gelmesiyle fark edildi.
Olayla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, hırsız ya
da hırsızların binanın ‘Tarım
Bildirimleri’nin (OSDE) yapıldığı

bölüme girdiklerini ve bu olayın
şimdilik ne amaçla yapıldığını
tahmin edemediklerini belirtti.
Olayı gerçekleştiren kişilerin
kimler olduğu konusunda
henüz bilgi sahibi olmadıklarını
kaydeden Başkan Esat, “Binaya
giren kişi veya kişilerin
amacının ne olduğunu anlamak
zor. Bu hırsızlık girişiminin
amacının, sadece kooperatif
işlemlerini olumsuz yönde
etkileyebilmek olabileceğini

düşünüyoruz. Polise haber
verildi. Polis geldi, parmak izi
aldı ve sonucu bekleyeceğiz.”
diye konuştu.
Hırsızlık olayıyla ilgili olarak
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin olay yerine gelerek
incelemelerde bulunduğu,
parmak izi aldığı ve olayla ilgili
soruşturma başlattığı ifade
edildi.
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Dünyayı değiştirebilecek 3 pil araştırması!
GÜNDEMbilim-teknik

28 Ağustos 2015

SÜREKLİ yeni bir “pil devrimi”
gerçekleşiyor. Peki neden hala lityum iyon
pilleri kullanıyoruz?
Daha iyi piller için büyük bir beklenti var.
Cihazlarımız ve otomobillerimiz gelişmeler
kaydederken onlara güç sağlayan piller, pek
değişmediler. Medyada yeri yerinden
oynatacak, büyük pil buluşlarına sıkça
rastlıyoruz, ancak yeni teknolojileri geniş
çapta ticarileştirmek, kolay bir iş değil.
Yeni pilleri laboratuvarda üretmek, elbette
önemli bir aşama ancak onu fabrikada
güvenli olarak, milyonlarca kez, rekabetçi bir
fiyatla üretmek ayrı bir iş. Elbette bu, yarışın
durması anlamına gelmiyor. Elektrikli
otomobil üreticileri, daha hesaplı, daha hafif
ve daha güçlü pillerin peşindeler. Tıbbi
implantlar ve hatta giyilebilir teknoloji
üreticileriyse “görünmeyecek” kadar küçük
pillerle çalışıyorlar. Yenilenebilir enerji
firmaları, binlerce kez şarj ve deşarj olup,
kararlılığını koruyan pilleri araştırmaktalar.
Bu yazımızda dünyayı gerçekten
değiştirebilecek üç pil araştırmasını yakından
inceleyeceğiz.
Lityum iyon piller, herhangi bir işaret
vermeden patlamak gibi tehlikeli bir özelliğe
sahipler. Katı hal piller ise bu sorunu
inceleyerek çözmeyi amaçlıyor.
Lityum iyon pillerin çoğu, iki elektrot ve
sıvı durumdaki elektrolitten oluşuyor. Sorun,
bu elektrolitin çok yanıcı olmasından
kaynaklanıyor. Zarar görmesi halinde pil,
alev alıyor.
Katı hal pilleri ise sıvı elektrolitten
kurtularak, onun yerine farklı bir maddeyi
koyuyor. Elektrotların arasında iyon iletimini
sağlayacak olan bu madde, genellikle farklı
metallerin karışımından oluşuyor. Teknolojiyi
heyecan verici kılan diğer özelliği ise,
hücrelerinde sıvıya yer vermediği için daha
az yalıtım katmanına sahip olması ve
dolayısıyla daha küçük, daha hafif
olabilmesi. Dolayısıyla katı hal pilleri, daha
hafif ve güvenli pillere ihtiyaç duyan
otomobil üreticileri için oldukça ilgi çekici

hale geliyor. ABD Enerji Bakanlığı’nın ARPA-E
bölümü, katı hal pilleri geliştirmek üzere
birden fazla proje yürütüyor.
Bu arada 8 yıllık bir firma olan Sakti3, bir
süredir katı hal lityum piller üretme işine
yoğunlaşıyor. Firma, geliştirmekte olduğu
teknolojiyi sır gibi sakladığı için elektrolit
yerine ne kullandığını bilmiyoruz. Bildiğimiz,
Sakti3’ün önemli isimlerin yatırımlarını
üzerine çektiği. Bir başka katı hal firması olan
QuantumScape, benzer şekilde sessiz ve
derinden ilerliyor. Dedikodulara göre firma,
Sakti3’e benzer fikirlerin peşinde.
Peki katı hal pillerini neden cihazlarımızda
kullanmıyoruz? Nedeni basit: Bu piller, henüz
ticarileşmeye hazır değiller. Pil teknolojisinin
önündeki en büyük engel, kullanılan gizli
elektrokimyasal sosun hangisi olduğu değil,
onu fabrikada tekrar, bildiğimiz pilden ucuza,
yüksek ölçekte üretmek.
Lityum, pil maddelerinin en
önemlilerinden ancak alev almaktan öte bir
dizi dezavantajı var. Lityumu çıkarmanın
zorluğu bir tarafa, lityumun elektron yayan
bazı maddelerin verimliliğine ulaşamadığı
biliniyor.
İsrailli firma Phinergy, son birkaç senedir
lityuma hiç ihtiyaç duymayan, “alüminyum
hava pili” üzerinde çalışıyor. Bu pillerde
elektrotlardan bir tanesi, alüminyum
levhadan, diğeri ise oksijenden (oksijen ve su
elektroliti) oluşuyor. Oksijen, levhayla
etkileşimde bulunduğunda enerji üretiliyor.
Alüminyum hava pilleri uzun süre önce
ortaya çıktılar, ancak son birkaç senedir
tekrar ilgi toplamış durumdalar. Journal of
Power Sources’ın 2002’deki bir araştırması,
alüminyum hava pillerinin benzinin yerine
geçebilecek tek uygun alternatif olduğunu
ileri sürmüştü. Bu piller, teoride lityum iyon
pillerin 40 katını saklayabiliyorlar.
Şimdi sıra yine aynı soruya geldi: Oksijenli
otomobiller neredeler, neden hiçbir yerde
lityum alüminyum pil kullanmıyoruz? İşin aslı
şu ki bu pillerde enerji üretilmesi için
gerçekleşen kimyasal reaksiyon, önemli bir
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Aykırı 3) Ir, Şalvar 4)
Makam, Alçak 5) Kurye,
Kasa 6) Tan, Akçe, Av 7)
Ton, Araba 8) Np, Star
Ki 9) Elem, Repo 10)
İtina, Anma 11) Ayakaltı
12) Dolu, Aya, Cs 13)
Aroma, Andık 14) Kan,
Zar, Gri.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Asım, Tane, Odak 2)
Baraka, Pli, Ora 3) Lr,
Kunt, Etalon 4) Afşar,
Osmiyum 5) Amyant,
Na, Az 6) Yal, Ek, Araka
7) Ayva, Çare, Ayar 8)
Kalker, Palan 9) Sırça,
Akont, Dg 10) Ar, Asabi,
Mıcır 11) Cılkava, Pa,
Ski.

SOLDANSAĞA

dezavantajla geliyor. Alüminyum, oksijenle
etkileşimde bulundukça özelliğini yitiriyor.
“Birincil” hücre olarak bilinen türdeki bu
pilde akım, yalnızca tek yönde, anottan
katota doğru akıyor. Bu, alüminyum hava
pillerinin tekrar şarj olamayacağı,
tükendiklerinde değiştirilmelerinin gerektiği
anlamına geliyor. Yaygın kullanım için bu
durum, büyük bir problem teşkil ediyor.
University of Michigan Battery Lab’den Greg
Less’e göre servis istasyonları, otomobillerin
pillerini hızla değiştirecek altyapıya sahip
olana kadar lityum-iyon piller, daha tercih
edilebilir olacak. Pilleri düzenli olarak
değiştirme zorunluluğu, alüminyum hava
pillerinin elektronik cihazlarda pek
kullanılmayacağını gösteriyor.
Alüminyum hava pilleri üzerindeki
araştırmalar, yine de devam ediyor. Onu
birkaç sene içinde piyasaya ulaştıracağını
söyleyen Phinergy dahil birkaç firma var.
Geleneksel pillerin büyük sorunlarından
bir başkası, boyutları. Elektronik

1
1
2

1) Eski Yunan para birimi – Yer altı su oluğu 2)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Anlayışsız – Müzikte bir
nota 3) Kira – Bir feldspat türü 4) Devlet gelir ve
giderlerini yöneten kuruluş – Kıvanç, saadet 5)
Temel besin maddesi – Güzel kokulu merhem 6)
Başlıca, asal – Elçilik uzmanı 7) Arka, geri – Alegorik
hikaye – Köpek 8) Sayma, itibar etme – İtici güç 9)
Bir değer yaratan emek – İri, kart – Üç köşeli ve telli
bir tür çalgı 10) Paletli savaş taşıtı – Yapma, etme 11)
Tatlı çörek – Esenlik 12) Osmiyum’un simgesi –
(halk dili) Sert, katı – Bir nota 13) Ezgi, makam – Yarı
saydam bir taş 14) Çoğalma – Klakson.

5

YUKARIDANAŞAĞIYA

8

1) Her vakit, sürekli olarak – Çıplak – Kuruluşlarda
bir gruba tanınan kontenjan sayısı 2) Hindistan’da
prenslere verilen ünvan – İnce şeritler halinde
kesilip kurutulmuş hamur – Rütbesiz akser 3)
Tetikte – Çalgıyı ayarlama 4) Yeryüzü taslağı – Taraf,
cihet – Çölde esen rüzgar 5) Manganez’in simgesi –
Yunan mitolojisinde efsanevi yaratık – Sodyum’un
simgesi 6) Bir şeye duyulan eğilim, arzu – Baba, cet
– Doğum yaptıran kadın 7) (halk dili) Şarkı – Tanrı –
Zahmet, sıkıntı 8) Gururlu, kibirli – Hint bademi 9)
Aynı erkekle evil olan kadınlar – Yemek, yiyecek –
Kripton’un simgesi 10) (kimya) Hamız – Ebedi bir
anlatım biçimi – İnanılır, güvenilir 11) Çalı çırpıdan
yapılan duvar – Engel – Keçi yolu, çığır.
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9
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11
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14
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cihazlarımınızın neredeyse tüm parçaları
küçülürken piller, küçülmüş değiller. Örneğin
Apple’ın en yeni laptop’unun büyük bölümü,
pil tarafından harcanıyor.
Sorun laptop’lardan da ileriye gidiyor.
İnsan vücudunda kullanılacak kadar küçük
pillere ihtiyaç duyan implantları düşünün.
Veya Solar Impulse gibi, enerjiyi depolamak
için tüy hafifliğinde pillere ihtiyaç duyan uçak
projelerini. Peki ya giydiklerimizi bilgisayara
dönüştüren Project Jacquard’ı düşünürsek?
“3 boyutlu” olarak adlandırılan mikro
piller üzerindeki araştırmalar devam ediyor.
Peki 2 boyutlu pil ile 3 boyutlu pil arasında
ne fark var? 2 boyutlu pilin tarihi, çok basit:
Bu pilde elektrolit tarafından ayrılan iki
elektrot bulunuyor. Kabaca “rulo keke”
benzetebileceğimiz 3 boyutlu pillerde ise
elektrotların yüzey alanı, onları mikroskobik
katmanlarda sıkıca kenetleyerek artırılıyor.
Yüzey alanının artması, iyonların bir
elektrottan diğerine daha kolay geçiş
yapması, dolayısıyla pilin güç yoğunluğunun
artması anlamına geliyor.
Bilim adamları, bu küçük mucizeleri
üretmenin birçok farklı yolunu
araştırmaktalar. Örneğin bir Harvard takımı,
2013’te 3 boyutlu yazıcı yardımıyla, lityum
“mürekkepten” faydalanarak nano boyutlu
anot ve katotlar üretmeyi başarmıştı.
University of Illinois ise daha yakın bir
zamanda 3 boyutlu pil üretmek için
kullandığı “holografik taşbaskısı” tekniğini
açıkladı. Bu teknolojide 3 boyutlu yapıyı
oluşturmak için çok isabetli optik ışınlar
kullanılıyor. Bu durumda elektrotlar, pilin
kendisi haline geliyor.
Ancak tüm pillerde olduğu gibi burada da
güç yoğunluğu (pilin enerji üretme oranı) ve
enerji yoğunluğu (pilin toplam kapasitesi)
arasında bir takas sözkonusu. Her ikisinde
aynı anda iyi olmaksa zor. Illinois takımı her
şeye rağmen bunun için çalışıyor ve eğer
teknolojiyi ticarileştirmeyi başarırsa, büyük
şeyler olabilir.
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Sevgili dostlar
Hemen hepimiz ergenlik
dönemindeki kızımızla arkadaş
olmaya çalışıyor, bununla da
gurur duyuyoruz. Oysa
sanılanın aksine uzmanların
önerisi şu; Kızınızla “arkadaş
olmayın”, sadece iyi iletişimi
olan anne-kız olmaya çalışın.
Ergenlik dönemindeki bir
genç kız, annesine sıkıntılarını
ve mutluluklarını paylaşacak
kadar yakınlık hissedebilir.
Fakat sizin bazı durumlarda
izin veren merci olduğunuzu
mutlaka hatırlatmanızda yarar
var.
Arkadaşlık ilişkisi kurmak
ergenlik çağındaki genç kızda,
“Eğer annemle arkadaşsak, ben
de istediğim saatte
eve gelebilirim,
istediğim saatte
yatabilirim. Ders
çalışıp çalışmamaya
ben karar
verebilirim.” gibi
ucu açık durumlara
neden olabiliyor. Arkadaş, “her
davranışı kabul eden”
anlamına geliyor. Bu
nedenle arkadaşça
yaklaştığınız için
yaşadığınız bu
sorunlardan sonra otorite
kurmaya başladığınızda ise
“Eskisi gibi davranmazsan ben
de seni böyle cezalandırırım”
düşüncesiyle sert tepkiler
verebiliyor.
Peki, anne - kız ilişkisi nasıl
olmalı?
Kızınız size bir şeyler
anlattığında onu eleştirmeden
dinlemeye özen gösterin.
Sözünü bitirmesini bekleyin.
Her cümlesine yorum yapmak
zorunda hissetmeyin. Bazen
sizden cevap beklemeden
sadece anlatmak isteyebilir.
Onu dinleyerek saygı

Anne kız ilişkilerinde
sorunlar ve çözümleri

Arkadaşlık ilişkisi kurmak
ergenlik çağındaki genç
kızda, “Eğer annemle
arkadaşsak, ben de istediğim
saatte eve gelebilirim,

duyduğunuzu
konuşma sırasındaki
beden dilinizle ifade edin.
“Hı-hı”, “Evet” kelimeleriyle ve
kafa sallama gibi beden
hareketleriyle onu dinlediğinizi
gösteren mimiklerde bulunun.
Yanlış olduğunu
düşündüğünüz şeyler varsa,
yasaklamak ya da ceza vermek
yerine neden yanlış olduğunu
anlatın. Rimel sürmesini
istemiyorsanız, “ Bir daha
sürdüğünü görmeyeceğim!”
yerine, “Özel günlerde ve hafta
sonu bir gün sürersen daha
uygun olur, istersen gidip
birlikte sana rimel seçebiliriz?”
gibi yumuşak geçişler yapın.
Ona “Geç kalmayacaksın!”

istediğim saatte yatabilirim.
Ders çalışıp çalışmamaya ben
karar verebilirim.” gibi ucu
açık durumlara neden
olabiliyor.

yerine, “Geç kalınca
endişeleniyorum” gibi cümleler
kurun. İyi bir iletişim kurmayı
başarmışsanız, sizi
dinleyecektir.
Eğer yine sizi dinlemiyorsa
bu kez, “Peki o zaman rimel
sürmeye devam et. Galiba
sözümü dinlemediğin sürece
harçlığından kesinti
yapabilirim.” diye cezalar
vermeniz gerekebilir. Bu
durumda bir uzmandan
yardım alınması yanlış bir
şeyler yapmanızı engelleyebilir.
Çalışmasına rağmen
derslerinde başarılı olamıyor
ve bundan mutsuzluk
duyuyorsa, ona yardım
edebileceğinizi ama sorunun
nerde olduğunu anlamak için
çalışma stilini anlatmasını
isteyebilirsiniz. Ancak ders
çalışmıyor ve okulla ilgili

Mem le ketimden Man za ra lar...

sorumluluklarını yerine
getirmiyorsa, uygun bir dille
yerine getirmesi gereken
yükümlülüklerini hatırlatmayı
da ihmal etmeyin. Sizin de
yükümlülüklerinizin olduğunu
ve bunun büyümenin bir
göstergesi olduğunun altını da
çizin.
Yaşadığı sıkıntılarda
kızınızın yanında olun.
Arkadaş ilişkilerindeki
uyumsuzluklarda, kendi
ergenlik deneyimlerinizi de
katarak nasıl aşabileceğiyle
ilgili ona yardımcı olun.
Mümkün olduğunca arkadaş
seçimine karışmayın, çok yanlış
olduğunu düşündüğünüz
arkadaşlıklarında fikrinizi
yaptırım uygulamadan belirtin.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Süt Aşuresi

FOTO: Hasan Hasan

Malzemeler
1 kg. süt
4 dolu kaşık nişasta
1 bardak şeker
1 avuç kuru üzüm
8-10 adet kuru incir
8-10 adet kuru kayısı
1 adet elma
Antep fıstığı – üzeri için
Hazırlanışı
Tüm kuru meyveleri ve
elmaları küp küp doğrayın.
Sütten bir bardak ayırın ve
nişastayı o bir bardakta
eritin.
Kalan süt ve şekeri şeker
eriyin-ceye kadar kaynatıp,
nişastalı sütü ilave ederek kaynatmaya devam edin.
Koyulaşmaya yakın

doğradığınız kuru meyveleri ve
elmayı ilave edin.
Kıvam alınca kaselere doldurun,
soğuyunca fıstık ile süsleyip
servis edin.
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Gözaltı morluklarından kurtulmak için güzellik sırları
Gözaltı morlukları için kesin bir
çözüm arıyorsanız bakım, makyaj ve
estetik hilelerini deneyebilirsiniz.
Genetik faktörler, düzensiz yaşam
tarzı, uykusuzluk, kötü beslenme,
ilaçlar, hormonlar ve yaşlanmanın
neden olduğu gözaltı morlukları
günümüzde birçok kadının sorunu.
Yüze yorgun ve uykusuz bir görünüm
veren gözaltı morluklarından
kurtulmak için artık birçok yöntem
kullanılıyor. Bakım, makyaj ve estetik
hileleriyle gözaltı halkalarını
azaltmak veya gidermek mümkün.
Pudra.com gözaltı morluklarından
kurtulmak isteyenlere bakım, estetik
ve makyaj sırları veriyor.
GÜNEŞ KREMİ
Göz çevrenizdeki deri çok ince
olduğundan güneşle teması
hiperpigmentasyona ve cilt kanserine
yol açabiliyor. Göz çevresi kreminizi
mutlaka güneş koruma faktörlü
seçmelisiniz.
MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİ
Göz kaleminizi çıkarmak için
gözünüzü ovalamanız mor halkalara
sebep olabilir. Göz makyajı temizleme
yağları makyajınızı yumuşatarak
daha az gözlerinizi ovalamanızı
sağlar. Ayrıca bu şekilde kirpikleriz
daha az dökülür.
SOĞUK SU
Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak
gözaltı torbalarını daha görünür
yapar ve morlukları çoğaltır. Aynı
durum yüzünüze buhar banyosu
uyguladığınızda da geçerli.
AYDINLATICI KREMLER
Arbutin, kojik asit, meyankökü, C
vitamin ve papatya özü, melanin
üretimini azaltan içeriklerdir. Göz
çevresini aydınlatıcı bir krem satın
alıyorsanız, içeriğinde bu özlerin
olmasına dikkat edin. Bunlar renk
eşitsizliğini gidermezse
dermatoloğunuz hydroquinine içeren
bir krem önerebilir, ama bu içeriğin
tahriş edici özelliği olduğundan
dikkatli kullanmalısınız.
ANTİHİSTAMİNİK İLAÇ
Alerjikseniz, bağışıklık sisteminizin
ürettiği histaminler gözaltlarınızdaki
kılcal damarların çatlamasına sebep
olabilir. Göz çevresini kaşımak,
hiperpigmentasyona bağlı kaşıntıları
tekikleyebilir. Ağız yoluyla
alabileceğiniz bir antihistaminic ilaç
kaşınmayı control altına alacaktır.
Ayrıca kafein içerikli kremler alerjik
reaksiyona bağlı olarak şişmiş
damarlarınızın küçülmesine de
yardımcı olabilir.
LAZER UYGULAMALARI
Göz altınızdaki mavimsi ve kırmızı
renk bozukluklarını azaltmak için
dermatoloğunuz damar görünümü
azaltan lazer ugulamalarını
önerebilir.
HYALÜRONİK ASİT DOLGUSU
Çökmüş gözaltlarınıza doktoronuz
hyaluronic asit dolgusu yapabilir. Bu
göz altlarınızın daha az çökük
olmasına ve aydınlanmasına
yardımcı olur.

KAPATICILAR
Eğer gözaltı morluklarınız için hızlı
bir çözüm arıyorsanız, kapatıcı
kullanabilirsiniz. Doğru kapatıcı daha
genç ve dinlenmiş görünmesiniz
sağlar. Kremsi yapıda ve katı
formdaki kapatıcalar gözaltı
morluklarınızı daha iyi gizleyebilir ve
daha kalıcıdır.
Ten renginize uygun, gözlatı
morluklarınızı en iyi biçimde
saklayacak kapatıcı rengini bulmanız
çok önemli. Şeftali tonlu kapatıcılar
gözaltınızdaki morluğu nötrleyebilir.
Sarı bazlı kapatacılardan kaçının,
cildinizde aydınlatıcı etkisi yaratır ve
morluklarınızı daha da ön plana
çıkarır.
DOĞRU UYGULAMA
Parmağınıza çok az kapatıcı alın,
hafifçe parmağınıza yayın ve
gözaltlarınıza pat pat vuruşlar
uygulayın. Cildin en koyu olduğu
yerden başlayın ve daha doğal bir
görüntü için iyice yedirin. Alt kirpik
dibinizin bittiği yerde bırakın. 20’li
yaşlardaki kadınlarda bile artık
mimic çizgileri var ve buraya kapatıcı
sürmek kaz ayaklarını ortaya
çıkarıyor.
Gözyaşı torbalarınızın hemen
yanında morluklarınız olabilir. Oraya
da kapatıcı uygulamayı unutmayın.
Yüzünüzün ortasında makyaj
yaptığınızın işareti olan yuvarlaklar
olsun istemiyorsanız burnunuzun
kenarlarına kadar iyice yedirin.
MAKYAJ BAZI
Tüm bunları yaptığınız halde
gözaltı morluklarınızın görünümünde
azalma yoksa, makyaj bazı
kullanmanız gerekebilir. Gerçekten

koyu gözaltlarını aydınlatmanın tek
yolu cildi şeftali tonlu bir krem bazla
kapatıcıya hazırlamak. Bazı nemli bir
süngerle uygularsanız, ince bir yapı
sağlayabilirsiniz. Bazın üzerine
günlük kapatıcınızı sürebilirsiniz.
DOĞRU RENKTE FAR
Işıltılı nude renkte krem ya da toz
far, cildinizden bir tık daha koyuysa
gözlerinizi aydınlatabilir. Eğer daha
açık renkteyse yüzünüze demode ve
donuk bir ifade verebilir. Far seçerken
bunlara dikkat etmelisiniz.

KIRPIK KIVIRICI
Kirpikleriniz kıvrık olduğunda
gözaltlarınıza gölge düşmez ve
gözleriniz daha açık görünür. Böylece
gözaltı morluklarınızın yüzünüze
verdiği yorgunluk ifadesi azalır.
GÖZ KALEMİ
Gözlerinizin içine açık şeftali
tonlarnıda kalem çekmek gözlerinizi
aydınlatırken gözlatı morluklarınızın
ve kırmızılığın da daha az
görünmesini sağlar.

Kaşlarınızı kalınlaştırmak için hint yağını deneyin

Kaşlarını kalınlaştırmak ve kirpiklerini
dolgunlaştırmak isteyenleri hint yağının mucizevi
etkileriyle tanıştıralım. Ucuz, etkili ve doğal bir çözüm
arıyorsanız hint yağının faydalarından yararlanın.
Son yıllarda kalın kaş trendi yükselişte. Kadınlar bu
trende uymak için kaçlarını kalınlaştırmanın formülünü
arıyor. Kaş bakım ürünlerinin yanı sıra elbette birçok
doğal yağdan da destek alıyoruz bu konuda. Kaş
kalınlaştırmak için son günlerin gözde formülüyse hint
yağı. Hint bitkisinin tohumundan elde edilen hint yağı,
yüksek miktarda ricinoleic asit içeriyor ve E vitamin,
mineral, protein bakımından oldukça zengin.
Kozmetikten ilaç sektörüne kadar pek çok alanda
kullanılan hint yağının aynı zamanda tedavi edici
özelliği de bulunuyor.
Peki hint yağı kaçları nasıl kalınlaştırıyor? İltihap
karşıtı ve antibakteriyel özelliğe sahip hint yağı, kaç ve

kirpik döplerinde kısa sürede etkisini göstererek,
dökülen kirpiklerin ve küsen kaşların yeniden çıkmasına
yardımcı oluyor.
HİNT YAĞINI KAÇ VE KİRPİKLERDE
NASIL KULLANMALI?
Hint yağını kullanırken dikkat etmeniz gereken en
önemli nokta, derinize çok fazla sürmemeye dikkat
etmeniz olacak. Hint yağı, cilde fazla sürüldüğünde
gözenerleri kapatıp cildin hava almasını
engelleyebiliyor. Her uygulamadan önce yüzünüzü
temizlemeye özen gösterin. Özellikle banyodan çıktıktan
sonra uygulamanızda fayda var. minik bir pamuk
parçasıyla kaşınıza ve kirpiklerinize her akşam
yatmadan önce hint yağı uygulayın. Üç ay içinde kaç ve
kirpiklerinizin kalınlaştığını göreceksiniz.
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Kolonoskopi
nedir?
KOLONOSKOPİ, hastaları en çok
endişelendiren tıbbi işlemler arasında
yer alıyor. Özellikle bazı hastalar,
kolonoskopi yaptırması gereken bir
durum söz konusu olduğunda,
hastaneye gitmeyi bile erteleyebiliyor.
Oysaki başta kolon kanseri olmak üzere
yaşamsal önem taşıyan birçok hastalığa
erken tanı olanağı sağlayan
kolonoskopi, hastaya tedavi ayrıcalıkları
sunuyor.

50 YAŞ SONRASI DÜZENLİ
YAPTIRILMASI GEREKİYOR
Kolonoskopi kalın bağırsağın
görüntülenmesine yarayan bir tanı
yöntemidir. Ultrason, tomografi, sanal
tomografi ve dışkıda gizli kan tetkiki gibi
işlemler sindirim sistemi hakkında
birtakım ön bilgiler verir. Ancak alınan
sonuç, kolonoskopi kadar kapsamlı
olmamaktadır.

Kolonoskopide, bir ucunda kamera
olan yaklaşık serçe parmak kalınlığında
siyah bir hortum ile bağırsağa girilir ve
içerisi incelenir. Hiçbir şikayet olmasa da
50 yaş sonrası doktorunun önereceği
aralıklarla kolonoskopi yaptırılması
gerekmektedir.
Hangi durumlarda kolonoskopi
yapılır?
• Birince derece akrabalarda kolon
kanseri veya kolon polibi teşhis edilmesi
• Dışkıda kan
• Kansızlık ve demir eksikliği
• Bazı kronik hastalıklar
• İltihaplı bağırsak hastalıkları
• Dışkılama alışkanlığında ciddi
değişiklikler
• Kabızlık ya da ishal
• Kilo kaybı
• Uzun süren karın ağrısı
Dışkıda kan her zaman kanser

habercisi değildir, hemoroid de olabilir.
Ancak bunun doğru teşhis edilmesi için
mutlaka doktora danışmak
gerekmektedir.

POLİPLERİN ERKEN
TEŞHİSİ ÖNEMLİ
Polip, bağırsağın içinden gelişen küçük
yapılardır. Bunlar zaman içinde
büyüyüp, kanserleşme riski
taşımaktadır. Eğer polipler erken tespit

Her derde deva meyve: Kayısı
MUTFAĞINIZDA olmazsa olmaz diyebileceğimiz çok özel bir
meyve var: Kayısı! Hem tazesi, hem kurutulmuşu muhteşem bir
sağlık küpü.

potasyuma ihtiyaç duyar. Kayısıda bol miktarda bulunan
potasyum vücuttaki elektrik kontrolünü de kolaylaştırır. Kan
basıncını düzenler ve felç riskini azaltır.

KAYISI 4 VİTAMİNİ DEPOSU
A vitamini hücre yenilenmesinde ve sağlıklı bir hamilelik ve
bebeğin gelişmesinde çok önem taşır. Ayrıca akne ve cilt
sorunlarının çözümünde önemli bir destekçidir.

ANEMİYE KARŞI KAYISI
İçeriğindeki demir ve bakır zenginliği, hemoglobin oluşumunu
desteklediği için, anemi tedavisine destek olur. Demir eksikliği
halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi ve sindirim sistemi
sorunlarına neden olur. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği,
organların düzenli çalışmasını engeller. Kayısı kırmızı kan
oluşumu açısından önem taşır.

LİF KAYNAĞI
Vücudunuzdaki bağırsak fonksiyonlarını çalıştırmak ve
iyileştirmek için, kayısı en önemli destekçilerinizden biri
olacaktır. Kolorado Üniversitesi yaptığı araştırmada, bir fincan
kayısıda 3 gram lif olduğunu açıkladı.
C VİTAMİNİ YÜKSELTİR
C vitamini kayısıda iyi oranda bulunur. Bu vitamin bildiğiniz gibi
antioksidandır ve kanser gibi önemli hastalıklara karşı
koruyucudur. Ayrıca kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yaşa
bağlı macula (retina) dejenerasyonu riskini azaltmaya
yardımcıdır.
POTASYUM ZENGİNİ
Vücuttaki her hücre, doku ve organ, düzgün çalışmak için

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi
kabuğunuza çekilip, biraz
kafa dinlemek isteyebilirsiniz.
Çevrenizdeki pek çok insanın negatif
enerjisi sizi sıkabilir.

ASTIM HASTALARINA YEDİRİN
Kayısı yağının doğal bir anti-astım ilacı olduğu düşünülmektedir.
Hastalıkla ilgili semptomların tedavisine yardımcı olur. Astım
ataklarını, akciğer ve solunum sistemi üzerindeki baskıyı
azaltmaya yardımcı olur.
KİLO VERMENİZE YARDIM EDER
Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde, kilo kaybında önemli
destekçilerinizdendir. Vücutta sindirim sistemini desteklediği
için yararlıdır. Ayrıca metabolizmanın hızlanmasına destek olur.
Kalorisi düşük olduğu için, diyet listelerinde yer alır.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Olaylardan
kolay etkileneceğiniz bir hafta.
Duygularınız derin ve yoğun
olacak. Sevdiğiniz konularla ilgilenin.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Heyecanlı ve
atak bir tavır
sergilemeniz mümkün.
Duygularınızı denetleyin ve güç
mücadelelerinden uzak durun. .

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İlişkilere bakış açınız
değişiyor. İsteklerinizin gücü
sizi harekete geçirecek ve
İsteklerinizi ortaya koymak için
büyük bir gayret göstereceksiniz.

Ağustos) Çok eski
tanıdıklara rastlayabilir,
eski dostlarınızla
karşılaşabilirsiniz. Duyacağınız
haberlerden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Davetler,
organizasyonlar ve ekip
çalışmalarında başarılı
olacağınız bir dönemdesiniz…
Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

Karmaşık duygular içine girebilir
ve yanılmış olduğunuzu
düşünebilirsiniz. Ancak
karşılaştığınız olaylar ve
karışıklıklar sizi fazla
zorlamayacak.

edilir ve çıkartılırsa, poliplerin neden
olacağı kolon kanserinin önüne geçilmiş
olur.

HASTA - DOKTOR
UYUMU ÖNEMLİ
Kolonoskopi konusunda hastaları en çok
ailesi ve yakın çevresinden duydukları
kaygılandırmaktadır. Anlatıldığı kadar
zorlu bir işlem değildir. İyi bir bağırsak
temizliği, işlem kalitesini yükseltir.
Ayrıca düzenli olarak alınan ilaçlar varsa
doktor bilgilendirilmeli ve özellikle kan
sulandırıcı ilaçların işlem sırasında
kanama riskini artırabileceği
unutulmamalıdır. İşlemden bir gün önce
hiçbir şey yenilmemesi ve sadece sıvı
alması gerekmektedir.
Suyun yanı sıra soda, elma suyu ya da
farklı alternatifler de tüketilebilir. Sıvı
tüketimi hastaya göre planlanır.
Tansiyon düşüklüğünde tuzlu su da
önerilir. Kolonoskopi öncesi hastanın
durumuna uygun temizlik solüsyonları
kullanılır. Bunlar, yaşa ve sağlık
durumuna göre seçilir. Ancak en
önemlisi, hastanın bir gün önceden
berrak sıvı tüketmesi ve doktorunun
verdiği ilaçları kurallarına uygun şekilde
kullanmasıdır.
Hasta, işlem sonrası gaz şikayeti
yaşayabilir. Bunun nedeni, kolonoskopi
sırasında bağırsağı görmek için verilen
hava kaynaklıdır. Kısa süre içinde geçer.
Kolonoskopi kaygısının yersiz ve yanlış
olduğu, uzman ellerde yapılırsa ve hasta
üzerine düşeni yaparsa son derece etkili
sonuç verdiği unutulmamalıdır.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sevdiklerinizin ilgisi ve
desteği ile kendinize olan
güveniniz yükselecek. Küçük
seyahat planlarınız olabilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Hareket halinde
olmak keyfinizi yerine
getiriyor. Çevrenizin ilgisi
moralinizi yükseltecek.
Böylece kafanızı karıştıran
sorunlardan uzaklaşacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Sürprizler
keyfinizi yerine getirecek.
Sürpriz aşklar ve heyecan
verici maceralar,
duygularınızı harekete
geçiriyor.

Tanışacağınız ilginç kişilerle
arkadaş olabilir, yeni edindiğiniz
dostlukları güçlendirmek için
keyifli organizasyonlar
yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Hayatı ve olayları
sorguladığınız bir
dönemdesiniz, fakat
anlayışlı ve yapıcı
davranmayı
başaracaksınız. Böylece isteklerinizi
ortaya koymanız daha kolay olacak.
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İlk kadın Başbakan
Vasiliki Thanu...
SİRİZA – ANEL koalisyon
hükümetinin başbakanı ve SİRİZA
başkanı Aleksis Çipras’ın istifasıyla
başlayan hükümet oluşturma çalışmaları
sona erdi. Meclisteki ikinci parti olan
Yeni Demokrasi Partisi başkanı
Evangelos Meymarakis ile SİRİZA’dan
ayrılarak parti kuran ve parlamentoda en
çok milletvekiline sahip üçüncü siyasi
güç haline gelen Halk Birliği Partisi lideri
Panayotis Lafazanis’e verilen hükümeti
kurma görevi sona erince
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos,
siyasi parti başkanlarını telefonla
arayarak, yeni hükümet kurulup
kurulamayacağı konusunu görüştü.
Arios Pagos (Yargıtay) Başkanı Vasiliki
Thanu’yu seçim hükümeti başbakanı
olarak görevlendirdi. Yunanistan’ın ilk
kadın başbakanı Thanu, 27 Ağustos
Perşembe akşamı yeni ederek göreve
başladı. Thanu başbakanlığındaki seçim

hükümetinin ise 28 Ağustos Cuma günü
açıklanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı
Pavlopulos, SİRİZA lideri Çipras,
Bağımsız Yunanlılar Partisi lideri
Kammenos, KKE genel sekreteri
Kuçumbas ve Altın Şafak lideri
Mihaloliakos’un siyasi liderler zirvesinin
yapılması konusunda isteksiz olduklarını
tespit ederken, YDP lideri Meymarakis,
Halk Birliği lideri Lafazanis, POTAMİ
başkanı Theodorakis ve PASOK lideri
Genimata’nın liderler zirvesinin
toplanması konusunda istekli
olduklarını tespit etti.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı
Pavlopulos hükümet kurma imkanlarının
tükendiğini gördüğü için meclisi
feshedip, seçim hükümeti kurulması için
Arios Pagos (Yargıtay) Başkanı Vasiliki
Thanu’ya görev verdi. Ülkenin ilk kadın
başbakanı Thanu, 27 Ağustos Perşembe
akşamı yemin ederek göreve başladı.

Dolaphan Gençlik Festivali’ne binlerce kişi katıldı
İSKEÇE ilinin Mustafçova
belediyesine bağlı Dolaphan
köyündeki gençlik derneği, 23
Ağustos Pazar akşamı
“Gençlik Festivali” düzenledi.
Dolaphan köyünün Para
Mahallesi bölgesinde
düzenlenen festivale başta
köy halkı olmak üzere, civar
köylerden binlerce kişi katıldı.
Bu yıl dördüncüsü
düzenlenen festivalde
sergilenen geleneksel
kıyafetler ve eşyalar
ziyaretçiler tarafından büyük
beğeni topladı. Balkan

kültürünü yansıtan sinevizyon
gösterisi ile eski
fotoğraflardan oluşan sergi
katılımcılara duygulu anlar
yaşattı.
Festival kapsamında folklor
gösterileri ile tiyatro
gösterilerinin yanı sıra sahne
alan Vegas müzik grubu
muhteşem bir müzik ziyafeti
sundu.
Köy gençlerinin katkılarıyla
düzenlenen festivale Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe

SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu
Murat Ertaş, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt, azınlık
temsilcileri ve diğer yerel
yöneticiler katıldı.
Festival sırasında yapılan
protokol konuşmalarında
konuşmacılar, birlik ve
beraberlik mesajı vererek,
organizasyonda emeği
geçenleri tebrik ettiler.

ABTTF: “Yunanistan gerçek
dışı iddialara son vermelidir”
AVRUPA Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, “Ülkemiz
Yunanistan’ın Kasım 2014’te
mecliste kabul edilen azınlık
eğitimiyle ilgili yasanın azınlıkla
diyalog içerisinde hazırlandığı
iddiası gerçeklerle
bağdaşmamakta olup yeni yasa
ile amaçlanan devletin azınlık
eğitimindeki kontrol ve yetkisini
artırmaktır” dedi.
İskeçe İli Selanik Özel Pedagoji
Akademisi (SÖPA) Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği’nin yayımladığı
açıklamaya değinen ABTTF,
“Gündem gazetesinin haberine
göre, İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği’nin basın açıklamasında
dernek başkanı Nurettin Kıyıcı’ya
hitaben gönderilen mektupta
Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Temsilcisi Panayotis
Dimitras’ın Batı Trakya’daki
azınlık eğitimiyle ilgili olarak
Birleşmiş Milletler (BM)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komisyonu’na sunduğu
raporuna yanıt veren
Yunanistan’ın sözkonusu yasanın
azınlık öğretmen dernekleriyle
istişare halinde ve bu derneklerin
olumlu görüşü alınarak
hazırlandığı iddiasının büyük bir
üzüntüyle karşılandığı, yasanın
hazırlık sürecinde ve
uygulanmasında azınlık

kurumlarıyla ve özellikle de
dernekleriyle hiçbir diyalog
kurulmadığı ifadelerine yer
verilmektedir.”
değerlendirmesinde bulundu.

“BU YASA İLE DEVLETİN
AZINLIK EĞİTİMİNDEKİ
KONTROL VE YETKİSİNİN
ARTIRILMASI
AMAÇLANMAKTADIR”
ABTTF Başkanı Habipoğlu
açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “27 Kasım 2014 tarihinde
Yunan meclisi tarafından kabul
edilen 4310/2014 sayılı eğitim
yasası ile ülkemiz Yunanistan
Batı Trakya Türk azınlığını yok
saydığını bir kez daha ispat
etmiştir. Hiçbir surette
azınlığımıza danışılmadan
hazırlanan ve uygulamaya konan
yeni eğitim yasası ile
azınlığımızın eğitim özerkliğine
son bir darbe daha vurulmuştur.
Meclisteki oylamada azınlığımız
mensubu milletvekillerinin de
karşı oy kullandığı yasa ile
devletin azınlık eğitimindeki
kontrol ve yetkisinin arttırılması
amaçlanmaktadır. Azınlık eğitim
sistemindeki sorunların çözümü
ülkemiz Yunanistan’ın gerçek dışı
iddialarına artık son vererek
azınlığımız ile derhal doğrudan
diyaloğa geçmesi ile mümkün
olabilecektir. Azınlık olarak
beklentimiz ve talebimiz bu
yöndedir.”

gundem_943_Layout 1 31.08.2015 14:49 Page 16

16

GÜNDEMhaber

Bitki Doktoru

Salih TOPAL
Ziraat Mühedisi

salihtopal@hotmail.gr /www.tarim.gr

Bitkilerde kalsiyum eksikliği
alsiyum bitkilerde
diğer elementlerin,
minerallerin bitki
içinde dolaşımını dengeler.
Hücre duvarlarında koruyucu
etkisi var. Yeni oluşumların
devam edebilmesi filizlerin
gelişebilmesi kalsiyum
sayesinde mümkün olur.
Yoksa hücreler korunamaz,
dağılmalar olur ve çürüme
başlar. Eğer bitki topraktan
kalsiyum alamazsa ölüm
sürecine girer, fazla
yaşayamaz. Bir bitkinin
varlığının, ağırlığının en büyü
kısmı karbon, geri kalan
çoğunluk potasyum ve
kalsiyumdur. Diğer
elementlerin varlığı çok azdır.
Karbon havadaki
karbondioksitten alınır.
Kalsiyum ise ancak topraktan
ve sudan alınabilir. O halde
bitkinin topraktan ne kadar
çok kalsiyum alması
gerektiğini hesap edebiliriz.
Yaklaşık olarak potasyum ile
aynı miktarda diyebiliriz.

K

Toprakta genellikle bitki
ihtiyacını karşılamaya yetecek
düzeyde kalsiyum bulunur.
Özellikle kurak ve yarı kurak
bölge topraklarında yıkanma
olmadığı için, fazla doygunluk
oranı yüksektir. Toprakta
bulunan bazik elementler
içinde kalsiyum başta
gelmektedir.
Yaşlı yapraklardan genç
yapraklara hareket etmediği
için eksiklik belirtileri ilk
olarak genç yapraklarda veya
dokularda görülür. Bitkinin
kök gelişimi zayıflar. Genç
yapraklarda kenar ölümleri,
kıvrılma ve kırışma olur.
Meyveler yumuşar ve raf
ömürleri kısalır. Şeker
pancarında uç yanıklığı oluşur.
Domateste çiçek burnu
çürüklüğü, karpuz ve biberde

28 Ağustos 2015

Hayvan besicilerine
veterinerle sözleşme
zorunluluğu

de benzer belirtiler görülür.
Elma ve armutta mantarsı
leke, acı çürük ve acı beneğe
rastlanır. Birçok meyve ve
sebzelerde dış ve iç zararlar
görülür. Meyvelerin pazar
değeri düşer ve ucuz olur.
Bütün bu bitki dokularına
kalsiyum iyonlan
transpirasyona bağlı olarak
ksilem borularda oluşan
aşağıdan yukarı doğru su
hareketi ile taşınır. Ksilem
suyunda kalsiyum iyonları
konsantrasyonu düşük ise
veya meyveden terleme
(transpirasyon) düşük ise,
meyvelere ulaşan kalsiyum
iyonlan miktarı yetersiz kalır
ve simptomlar ortaya çıkar. Bu
nedenle daha önce absorbe
edilmiş olan kalsiyumun
meyve oluşum döneminde
floemde taşınarak meyveye
ulaşması güçtür. Meyve olumu
devresinde topraktan
kalsiyum iyonlan alınarak
ksilem yolu ile meyveye
ulaşmadığı takdirde
meyvelerde kalsiyum
noksanlığı zararları
görülebilecektir.
Yukarıda açıklanan
nedenlerle, bitkilerin
meyvelerinde görülen
kalsiyumun noksanlığı
zararlarını önlemek için ona
uygun yöntem, kalsiyum
içeren çözeltilerin doğrudan
meyveye püskürtülmesidir.
Ancak bu işlem, döllenmeden
sonra meyvelerin büyüme
döneminde yapılmalı ve birkaç
kez tekrarlanmalıdır. Bu
şekilde meyvelerde kalsiyum
noksanlığına bağlı zararların
ortaya çıkması önlenebilir.
Noksanlık zararları
meyvede görüldükten sonra
bunun tedavisi mümkün
değildir.

Geçtiğimiz aylarda Tarım Bakanlığı’nın aldığı
karara göre, büyük ve küçük baş hayvan
besicilerine veteriner hekimlerle sözleşme yapma
zorunluluğu getirildi. İlgili karar gereği bundan
sonra büyük baş ve küçük baş hayvan
sahiplerinin veteriner hekimlerle sözleşme
yapması gerekiyor.
Tarım Bakanlığı, 25 Ağustos 2015 tarihinde
aldığı kararla, hayvan besicileri ile sözleşme
yapacak veteriner hekimleri belirledi. Karara göre
bir yıllık sözleşme yapılacak veterinerler ilgili
ağıllarda özellikle kan alma, brucella aşılaması
yapacak olup, diğer sağlık konularında da hayvan
besicilerine yardımcı olacak.

Bakanlığın belirlediği listeye göre Rodop ilinde
sadece aşağıdaki veteriner hekimlerle sözleşme
yapılabilir:
1-Köse Hasan Ahmet
2- Abdurrahman Cevat
3-Ahmet Tayfun
4-Eksakoidis Aristidis
4-İoannidis Yorgos
6-Basalis Theodosios
7-Barda Maria
8-Canidis Spiridon
9-Tsatsakulias Fotios

“Yunanistan’a yapılan yardım
başka ülkelere yapılmadı”
Avrupa Birliği (AB) Yardım
Fonu (ESM) Başkanı Klaus
Regling, Yunanistan’a yapılan
yardım paketini değerlendirdi.
ESM Başkanı yaptığı
açıklamada, Yunanistan’a
yapılan üçüncü yardım
paketinin doğru olduğunu dile
getirdi. “Yunanistan bu pakette
sağlanan imkânları iyi
değerlendirirse sıkıntılarından
kurtulacak.” ifadelerini
kullanan Regling, Yunanistan’a
sağlanan imkânların bu güne
kadar başka ülkelere
sağlanmadığına da dikkat
çekti.
Yunanistan’ın ESM hesaplarına
göre bir daha bir pakete
ihtiyacın olmaması gerektiğini
söyleyen Regling,
Yunanistan’da yanlış adımların
atıldığı takdirde yine bir yardım
paketine ihtiyaçlarının
olabileceği sinyalini verdi.
Yunanistan’ın hata yapmaması
için ve anlaşmalarına riayet

etmesi için ara ara yapılacak
denetim raporlarının hata
potansiyelini azaltacağına
inandığını kaydetti.
Avrupa Birliği Merkez
Bankası’na olan borçlarını
ödemesi için ESM 20 Ağustos’ta
Yunanistan’a 13 milyar euro
gönderdi. Regling, ödemelerin

hangi koşullarda ESM
tarafından Yunanistan’a
yapılacağı sorusuna,
ödemelerin sadece ve sadece
Yunanistan’ın reform paketinde
onayladığı reformların hayata
geçirildiği takdirde
yapılacağının altını çizdi.
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DİN VE TOPLUM

Batı Trakyalılar Soma
Maden Şehitliği’ndeydi

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Huzurlu bir hayat için
lemleri bilinen ve
bilinmeyen her şeyi yoktan
yaratan ve varlıkları terbiye
eden Rabbimiz, kullarının aile ve
toplum hayatlarında güven ve huzur
içinde olmalarını istemektedir. O, bu
amacın gerçekleşmesi için insanlığın
var oluşundan itibaren
peygamberler ve kitaplar göndermiş,
emirler ve yasaklar bildirmiştir.
İnsanoğlunun hayatında en önemli
husus, güven dolu, huzurlu bir
yaşam sürebilmektir. Bu da ancak
Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla
elde edilir.
Dinimizde ibadetlerin gayesi
insanları dengeli, güvenli ve huzurlu
bir hayat yaşamayı eğitmektir.
Çünkü ibadetler, ruhumuzun huzura
kavuşmasına ve davranışlarımızı
ölçülü kullanmamıza neden olur.
Özellikle beş vakit namaz insanı
günlük bir programa, hayatı disiplin
altına almaya ve zamanı iyi
kullanmaya alıştırır. Bu nedenle
ibadetlerde esas olan samimiyet ve
devamlılıktır. Yoksa “ben çok ibadet
edeceğim” deyip bir müddet sonra
terk etmek dengelerin bozulmasına
sebep olur.
Bir grup hanım Peygamberimiz
(s.a.s.)’e gelip kocaları çok ibadet
ettikleri için onları ihmal ettikleri
şeklinde şikâyette bulunduklarında;
Peygamberimiz o kişileri azarlamış
ve “hanımlarınızın da hakkı var.
İbadet edeceksiniz ama aile hayatını
da ihmal etmeyeceksiniz.” diyerek
uyarıda bulunmuştur.
Hiçbir şeyde ölçüyü kaçırmamak
gerekir. Ölçüyü bozan da küçük bir
şeydir. Meselâ yemekte fazla tuz
konulduğu zaman lezzetli de olsa o
yemek artık yenmez. Dozu
kaçırmamak lâzımdır. Doz; sınırı
aşmak demektir. Aslında doz denilen
şey gerçeğin ölçüsüdür. Çiçeğe iyilik
yapacağım diye, fazla su verilirse
gelişme hemen durur. İlaçta doz
sınırı aşılırsa, zehir halini alır.
“Söz” de ilaç gibidir. Az olursa
faydalı, çok olursa zararlıdır. Söze
dikkat etmeli. Söz söylemede az
söylemek ve çok söylemek dengeyi
bozduğu gibi, hangi sözü nerede
kullanılacağında da denge gerekir.
Güzel bir söz var; “Her sözün doğru
olmalı fakat her doğruyu söylemek
senin hakkın değildir.” İlaca
benzeyen bir başka şey de acıma
duygusudur. Ölçülü ve dikkatli
kullanmalıdır. Meselâ bir anne;
çocuğunu hep yanında olmasını
ister. Ama çocuğu topluma faydalı ve
saygın bir meslek sahibi olması için
zorlu bir tahsil hayatı geçirmelidir.
Çocuğumun uzak diyarda, gurbet
ellerde olmasına dayanamıyorum
deyip onun tahsilini engellemeye
kalkmak acıma olmaktan çıkar,
çocuğunun geleceğini karanlığa
boğar.

A

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Başkanı Necmettin Hüseyin, Soma’ya giden
İskeçeli gençlerle Soma Madenciler Şehitliği’ni
ziyaret etti.
Konuyla ilgili olarak BTTDD tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“İskeçe’den İzmir ve çevresinde kültürel ve
turistik gezi için gelen gençlerin son durağı
Soma oldu.
Soma’ya gelişlerinde ilk ziyaretlerini Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Soma
Şubesine gerçekleştiren gençler burada Genel
Başkan Av. Necmettin Hüseyin, Soma şube
kurucu Başkanı ve Genel Merkez denetim kurulu
üyesi Ahmet Kereci, Soma Şube Başkanı
Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından karşılandı.
Şube ziyareti anısına şube Başkanı Mehmet
Akıncı tarafından kendilerine takdim edilen
İskeçe Saat Kulesi tablosunu alan gençler, Genel
Başkan ve şube yöneticileri ile birlikte
geçtiğimiz yıl elim bir maden kazası sonucu
hayatını kaybeden 301 madencinin anısına
oluşturulan madenciler şehitliğini ziyaret etti.
Daha sonra Soma Ticaret Odası ziyaret
edilerek gençler için hazırlanan öğlen yemeği
hep birlikte yendi.
Öğle yemeğinin ardından Soma Belediye
Başkanı Hasan Ergene makamında ziyaret
edildi.
11 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı
döneminde Soma’da yaşayan Batı Trakyalı
hemşerilerimize büyük katkı ve desteği bulunan
başkan Ergene’ye Genel Başkan Av. Necmettin
Hüseyin teşekkür ederek İskeçe Saat Kulesi’nin
tablosunu sundu.
Belediye Başkanı Hasan Ergene’de ziyaretin
anısına Av. Necmettin Hüseyin’e madenci
heykeli takdim etti.
Sayın Ergene burada yaptığı konuşmada
Soma’nın en güçlü STK’sı olarak faaliyetlerini

yürüten ve hemşerilerini birlik - beraberlik
içinde bir arada tutan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Soma şubesi başkan ve
yöneticilerini gençlerin huzurunda tebrik etti.
Grup gezinin devamında rehber eşliğinde
geçen yıl gerçekleşen maden kazasının olduğu
alanı gezerek bilgi aldı. Darlak turundan sonra
Soma’ya dönen ekip kendileri için hazırlanan
akşam yemeğine katıldı.
Akşam yemeğine gençlerle birlikte Genel
Başkan Av. Necmettin Hüseyin, şube Kurucu
Başkanı ve Genel Merkez Denetim kurulu Üyesi
Ahmet Kereci, Soma şube Başkanı Mehmet
Akıncı, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık
Doğruer ve şube yöneticileri katıldı.”

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.
GÜNDEM

Her şeyin ifratı zararlıdır. Aşırı
arzu, aşırı gıda, aşırı spor, aşırı
iyimserlik, aşırı güven, hatta aşırı
sevgi; tüm aşırılıklar bu espriye
girer. Ne israf, ne cimrilik. her şeyi
değerince yer vererek hayatta
dengeyi korumalı. İsraf,
küçümsemenin bir sonucudur. “Bir
damla sudan ne çıkar?” bir kez dedi
mi insan, musluktan akan sular
barajları tüketir. Saniyede bir damla,
ayda bir ton demektir. Efendimiz,
ırmakta abdest alan bir sahabiye,
suyu israf etmekte olduğunu söyler.
Sahabi de; “Ey Allah’ın Rasulü,
ırmakta abdest alırken de israf olur
mu?” diye sorar. Sevgili
Peygamberimiz de; “Evet, ırmakta
da olsa israf olur” buyurdu.
Huzur içte sağlanan dengenin
meyvesidir. Bu denge içersinde
büyür ve yücelir ruh. Her dengesizlik
yokluk alemine bir davetiyedir.
Biyolojik olarak dengeli olmak
yetmez, ruh alanında da denge lazım
insana. Denge hayatımızın birçok
alanlarında ortaya çıkmaktadır:
Madde ve mana arasındaki
denge. Şuursuz ve şuurlu bir hayat
arasında denge. Gaflet ve uyanıklık
arasındaki denge. Korku ve ümit
arasındaki denge. Öğrenme ve
öğrendiklerini hayata taşıma
arasındaki denge. Dünya ve ahiret
arasındaki denge. İnsanî
münasebetlerimiz arasındaki denge.
Kendi varlığımızla dünya arasındaki
denge.
Kur’an-ı Kerim’de bize hep
dengeden bahsetmekte bizi dengeli
olmaya çağırmaktadır. Kur’anda
meseleler ele alınırken ve insanlara
hitap edilirken; orta yolu, dengeli ve
ölçülü davranmayı, ifrat ve tefritten
kaçınmayı öngörmektedir. Bu da bizi
huzurlu bir hayata kavuşturur.
Kur’ân insanı, Rabbini tanıyan,
O’nunla irtibatı kesmeyen ve hep
O’nunla olan kimsedir. Böyle bir
insan, Allah’a güvenip inanan, O’na
bağlanan, içini O’na döken, O’nu
anmakla huzur bulan kimsedir. Bu
ise ibadeti O’na hasretmekle ve
duayı yalnızca O’na etmekle
gerçekleşir. Dindar insan, asıl
kaynağı olan yaratıcısı ile tanışık ve
barışık kimsedir. Yine dindar kişi, iç
dünyası ile barışık olan kimsedir.
Yaratıcısı ile barışık olan, kendisi ile
barışık olur, kendisi ile barışık olan
diğer insanlarla barışık olur. Bu
yüzden dindar kişi ölçülü, dengeli,
verimli ve uyumlu kişidir. O halde
topluma yararlı, verimli insan
yetiştirmek için dinden kaçmak ve
korkmak yerine, İslâm dinini doğru
anlayıp, gereğini yapmaktır.
Unutmayalım, ruhun gıdası dindir,
ama önemli olan bu gıdayı sağlıklı,
düzenli, devamlı ve dengeli bir
biçimde alabilmektir.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!

Γ

ια τρίτη φορά μέσα σε εννιά
μήνες η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε
μια εκλογική αναμέτρηση και
ενώ τα οικονομικά προβλήματα
καθημερινά διογκώνονται, η ασφυξία
της πραγματικής οικονομίας είναι
παρούσα και τα πολύ σκληρά μέτρα του
τρίτου μνημονίου περιμένουν την σειρά
τους για να υλοποιηθούν. Και όλα αυτά,
ενόψει της αξιολόγησης της ελληνικής
οικονομίας του Οκτωβρίου, από την
οποία θα κριθούν και οι εκταμιεύσεις
των δόσεων της νέας δανειακής
σύμβασης, που είναι απολύτως
απαραίτητες για την χρηματοδότηση του
ιδιωτικού τομέα, των επενδύσεων και
την συνέχιση των έργων που
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά
προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ.
Η Ελλάδα ποτέ δεν φημιζόταν ως
χώρα για την πολιτική της σταθερότητα
και για την ορθολογική λειτουργία του
πολιτικού της συστήματος. Από το 1974,
μόνο σε τρεις περιπτώσεις υπήρξε
εξάντληση της τετραετίας και αυτό
συνέβη το 1981, το 1989 και το 2004,
οπότε και οι εκλογές προκηρύχθηκαν
οριακά λίγο πριν την συνταγματική
ολοκλήρωση των θητειών των
κυβερνήσεων Ράλλη, Α. Παπανδρέου
και Σημίτη, αντιστοίχως. Σε όλες τις
άλλες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε
πρόωρη διάλυση της Βουλής. Μάλιστα,
το 2012, είχαμε και την περίφημη Βουλή
των δύο ημερών, όταν και άνοιξε η
Βουλή μετά τις εκλογές της 5ης Μαΐου
2012 για να ορκιστούν οι βουλευτές και
να εκλεγεί πρόεδρος του σώματος και
αμέσως μετά διαλύθηκε για να
προκηρυχθούν εκλογές για τις 17

Ιουνίου 2012.
Αυτή η συνεχής επίκληση της λαϊκής
κυριαρχίας, που εκδηλώνεται με την
αδιάκοπη προσφυγή σε εκλογές μπορεί
να τονώνει την αίσθηση του πολίτη ότι
καλείται ο ίδιος με την ψήφο του να
διαμορφώνει τις εξελίξεις, από την άλλη
πλευρά όμως δημιουργεί προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία του κράτους, με
αποτέλεσμα το πλεονέκτημα να
κινδυνεύει να μετατραπεί σε
μειονέκτημα.
Η δημοκρατία στο επίπεδο των
εκλογών μπορεί λοιπόν να λειτουργεί
στην Ελλάδα υπέρ του δέοντος, μια
σειρά από θεσμικές τομές όμως που θα
έπρεπε να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό
του κράτους, παραμένουν ανενεργές.
Έτσι, με την αλλαγή κάθε κυβέρνησης
αλλάζουν οι διοικήσεις των δημοσίων
οργανισμών, οι διευθυντές διαφόρων
διοικητικών μονάδων, οι διοικητές των
τραπεζών, των νοσοκομείων, οι
διευθυντές εκπαίδευσης και γενικότερα
όλοι σχεδόν οι αρμοί της διοίκησης.
Στην συνέχεια, διορίζονται στο δημόσιο
«τα δικά μας παιδιά», με διαδικασίες
που κάθε άλλο παρά αξιοκρατικές είναι,
κατά παρέκκλιση και της κείμενης
νομοθεσίας. Για να φύγει στο τέλος η
προηγούμενη κυβέρνηση, να έρθει η
επόμενη και ο φαύλος κύκλος να
διαιωνίζεται.
Ο κ. Τσίπρας εξελέγη στις 25
Ιανουαρίου με το 36,5% της λαϊκής
ψήφους και συγκρότηση κυβέρνηση με
τους ΑΝΕΛ του κ. Καμένου,
επιδιώκοντας την
επαναδιαπραγμάτευση με καλύτερους
όρους του ελληνικού προγράμματος. Επί
έξη μήνες ζήσαμε το μαρτύριο της
σταγόνας, οπότε κάθε φορά που

φθάναμε κοντά σε συμφωνία με τους
δανειστές, πάντα κάτι συνέβαινε και η
συμφωνία ανατρεπόταν. Η κυβέρνηση
ισχυρίζεται ότι η συμφωνία δεν
προχωρούσε γιατί κάθε φορά οι
ευρωπαίοι και το ΔΝΤ έβαζαν
καινούργια προαπαιτούμενα στο
τραπέζι, ενώ οι εταίροι μας ισχυριζόταν
ότι υπήρχε έλλειμμα εμπιστοσύνης στον
τρόπο που διαπραγματευόταν η
κυβέρνηση.
Τελικά, καταλήξαμε σε ένα
δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου με κλειστές
τράπεζες και με ερώτημα για το κατά
πόσο θέλαμε να εφαρμοστεί η
προηγούμενη πρόταση που μας είχαν ο
δώσει ο κ. Γιούνγκερ ως πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Πήγαμε στις
κάλπες και με ένα βροντερό 62%,
απαντήσαμε «Όχι», στην πρόταση των
δανειστών, την οποία θεωρήσαμε πολύ
σκληρή για να την φέρουμε στις πλάτες
μας, μετά 5 χρόνια μνημονίων και
άδικης οικονομικής πολιτικής.
Αμέσως μετά το δημοψήφισμα, ο
πρωθυπουργός που είχε δεσμευτεί ότι
θα έφερνε άμεσα συμφωνία με την
Ευρώπη, πήγε στις Βρυξέλλες και αφού
διαπραγματεύτηκε σκληρά για 17 ώρες,
πέτυχε μία νέα συμφωνία, ένα
καινούργιο μνημόνιο, που φάνηκε πολύ
πιο βαρύ από τα προηγούμενα.
Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε τα
πολιτικά αντανακλαστικά της Αριστερής
Πλατφόρμας» του ΣΥΡΙΖΑ που άρχισε
να μην ψηφίζει στην Βουλή τόσο την
μνημονιακή συμφωνία όσο και τους
πρώτους εφαρμοστικούς νόμους.
Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί η
κυβερνητική πλειοψηφία των 151
βουλευτών που είναι απαραίτητη για να
λάβει μια κυβέρνηση ψήφο
εμπιστοσύνης από την Βουλή.
Διαμορφώθηκε όμως παράλληλα μια
νέα πλειοψηφία από την υπερψήφιση
του τρίτου μνημονίου από τους
βουλευτές της Ν.Δ., του Ποταμιού και
του ΠΑΣΟΚ για να δημιουργηθεί έτσι
για πρώτη φορά στην ελληνική Βουλή
πλειοψηφία περισσότερων των 220
βουλευτών υπέρ ενός μνημονίου. Πολλοί
είπαν τότε ότι δεν χρειαζόταν εκλογές
αφού θα μπορούσε ο κ. Τσίπρας να
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τεθεί επικεφαλής ενός ευρύτερου
διακομματικού κυβερνητικού σχήματος.
Όπως αποκάλυψε όμως ο ίδιος ο
απερχόμενος πρωθυπουργός σε
πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη,
είχε αποφασίσει ήδη από τις 17 Ιουλίου,
αμέσως μετά την συμφωνία στις
Βρυξέλλες, να καταφύγει σε εκλογές.
Και αυτό γιατί ήθελε να λάβει εντολή
από τον λαό για την υλοποίηση μιας
νέας συμφωνίας που ερχόταν σε
αντίθεση με όσα είχε διακηρύξει πριν
από τις εκλογές του Ιανουαρίου, όταν
μιλούσε για την «Ελπίδα που έρχεται».
Τα υπόλοιπα είναι λίγο- πολύ
γνωστά. Ο κ. Λαφαζάνης και 25
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησαν
δικό τους κόμμα και ανεξάρτητη
κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας ότι
δεν θα διστάσουν να επιστρέψουν την
χώρα σε εθνικό νόμισμα. Η Ν.Δ., με
μεταβατικό αρχηγό τον Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, αναζητά νέα πολιτική
ταυτότητα μετά την πενταετία Σαμαρά
και των πληγών που άφησε αυτή στο
σώμα της συντηρητικής παράταξης. Το
Ποτάμι προβάλλεται ως μια αξιόπιστη
ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη που θα
μπορούσε να μετέχει μετά τις εκλογές σε
κυβέρνηση με ευρωπαϊκό πολιτικό
προσανατολισμό, το ΠΑΣΟΚ ψάχνεται
για συνεργασίες με το κόμμα του
Γιώργου Παπανδρέου και την ΔΗΜΑΡ
μαζί με ό,τι απέμεινε από τον κάποτε
μεγάλο χώρο της κεντροαριστεράς, το
ΚΚΕ υποστηρίζει ότι είναι η μόνη
συνεπής αντι-μνημονιακή και φιλολαϊκή
δύναμη που δεν αλλάζει απόψεις
ανάλογα με την συγκυρία και η Χ.Α.
ψαρεύει στα θολά νερά της απελπισίας
και του προβλήματος των προσφυγών
και της μετανάστευσης.
Είχαμε γράψει πριν μήνες σε αυτήν
εδώ την στήλη για τα «πολιτικά
ατυχήματα» που έχουν συμβεί στην
Ελλάδα με πολλές κυβερνήσεις τα
τελευταία χρόνια οι οποίες κέρδισαν τις
εκλογές με μεγάλες πλειοψηφίες και
μεγάλες προσδοκίες από τον λαό και
τελικά αποδομήθηκαν και έπεσαν μέσα
μικρό χρονικό διάστημα. Θα έχει την
τύχη των Καραμανλή, Παπανδρέου και
Σαμαρά και ο Αλέξης Τσίπρας;
Η απάντηση στις 20 Σεπτεμβρίου!

Stuttgart Derneği’nden DEB Partisi’ne ziyaret 19 bin 101 kişiye iş imkanı

ALMANYA’daki Stuttgart ve Geniş
Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği
Başkanı ve ABTTF Başkan Yardımcısı
İbrahim Yusuf Hüseyin, 27 Ağustos
Perşembe günü Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ile

görüşen konuk dernek başkanı Hüseyin,
bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. DEB Partisi tarafından yapılan
açıklamada, görüşmede Batı Trakya Türk
azınlığının sorunlarının ele alındığı ve
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu
belirtildi.

İŞ ve işçi Bulma Kurumu’ndan
(OAED) yapılan açıklamaya göre
19.101 kişiye yeni iş imkanı doğacak.
Bu programdan faydalanmak
isteyen kişilerden aranan şartlar ise
OAED’e işsiz olarak kayıtlı olması ve
18 yaşından büyük olması
gerekiyor.
Program beş ay süreyle
bakanlıklar, eyalet yönetimleri ve
sigorta kurumlarında uygulamaya
sokulacak.
Programın toplam maliyeti ise

72.327.655 euro olup 25 yaşından
küçük işsizlere günlük okarak 17,27
euro, 25 yaşından büyük olanlara
ise 19,81 euro yevmiye ödeneceği
belirtildi.
Programdan yararlanmak
isteyenler 26 Ağustos ile 14 Eylül
tarihleri arasında İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun elektronik ortamdaki
adresi olan www.oaad.gr
adresinden 24 saat boyunca
programa kayıt yaptırabilecekler.

gundem_943_Layout 1 31.08.2015 14:49 Page 19

19

GÜNDEMdünya

28 Ağustos 2015

ABD ile IŞİD’e
karşı varılan
anlaşmanın
detayları
ortaya çıktı
TÜRKİYE'nin IŞİD'e karşı
yürütülen mücadeleye katılması
için ABD ile varılan anlaşmanın
detayları ortaya çıktı. Buna
göre, çok yakında başlayacak
operasyonlarda anlık
istihbaratlarla, zaman
hassasiyetli saldırılar
düzenlenecek. Bölgeye kısa
menzilli hava savunma sistemi
de kuruluyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu pazar günü
teknik detayların
görüşüldüğünü, IŞİD'e karşı
ortak mücadele için Ankara ve
Washington'ın imzaları attığını
açıklamıştı. Ancak anlaşmanın
ayrıntıları gizli tutuluyordu.
Hürriyet gazetesi o anlaşmanın
detaylarına ulaştı. Buna göre
çok yakında başlayacak
operasyonlarda, anlık
istihbaratlarla, zaman
hassasiyetli saldırılar
düzenlenecek. Bölgeye kısa
menzilli hava savunma sistemi
de kuruluyor.
Edinilen bilgiye göre, Türk ve
ABD genelkurmayının harekat

merkezleriyle, koalisyonun
Katar'daki harekat merkezi
arasında 24 saat açık
koordinasyon iletişimi olacak.
Sahadan gelen istihbaratlar
doğrultusunda hava
operasyonlarının hangi
bölgelerde yapılacağı koordineli
şekilde hazırlanacak. Hedefleri
hangi ülke uçaklarının vuracağı
önceden belirlenip, buna göre
bölge üzerinde güzergah
belirleme yapılacak. Uçakların
ikili veya daha çoklu kollar
halinde operasyon yapıp
yapmayacağı da önceden
kararlaştırılacak. Gerektiğinde
bir ülkenin uçakları hedefleri
vururken, diğer ülke uçakları
koruma görevi üstlenebilecek.
Hava operasyonlarının
büyük çoğunluğu İncirlik çıkışlı
olacak. Diyarbakır, Batman ve
Malatya-Erhaç Üsleri de ABD
uçaklarına açık olacak. Bu üsler
gerek görüldüğünde
operasyonel olarak
kullanılacak.
Anlaşmada bir ayrıntı daha
var. Geçen ay ABD ve Almanya,

Türkiye'nin Suriye sınırında
konuşlu, uzun menzilli hava
savunma sistemi Patriot'ları
çekeceğini açıklamıştı. Anlaşma
kapsamında bölgeyi kaplayacak
şekilde kısa menzilli hava
savunma sistemi kurulacak. Bu
sistemin kurulması için gereken
malzemelerle birlikte ABD'nin
Avrupa'daki filolarından
İncirlik'e daha fazla uçak da
gelecek.

“ANLAŞMAYI
MEMNUNİYETLE
KARŞILIYORUZ”
Beyaz Saray Sözcüsü Josh
Earnest, ABD ve Türkiye’nin,
IŞİD karşıtı koalisyon
operasyonlarına Türkiye’nin
tam katılımını sağlayan
anlaşmaya ilişkin, “IŞİD’in
zayıflatılıp nihayetinde
yenilmesine dönük onların
(Türkiye) yapacakları bu önemli
katkıyı kesinlikle memnuniyetle
karşılıyoruz” dedi.

ABD’de iki gazeteci
canlı yayında öldürüldü
ABD'nin Virginia eyaletinde
bir televizyon muhabiri ile bir
kameraman canlı yayın
yaptıkları sırada öldürüldü.
CBS News televizyon kanalı,
Roanoke bölgesindeki yerel
kanalı WDBJ-TV’de çalışan
Alison Parker ve Adam Ward’un
canlı yayın sırasında silahlı bir
kişinin saldırısına uğradığını ve
iki medya mensubunun
hayatını kaybettiğini bildirdi.
Muhabir Alison Parker’ın, bir
kişiyle turizm konusunda
röportaj yaptığı sırada
öldürülmesi kamera kayıtlarına
da girdi. İki gazeteciyi öldüren
kişinin etrafa 7-8 el ateş açtığı
belirtildi.

SALDIRGAN
İNTİHAR ETTİ
Öte yandan, medya
mensuplarını öldüren kişinin,
meslektaşları Vester Lee
Flanagan olduğu bildirildi.
Sabah saatlerindeki
saldırının meydana geldiği
Franklin County'nin Polis Şefi
Bill Overton, düzenlendiği basın
toplantısında, olayın ardından

kaçan ve polislerle karşılaşınca
kendini vuran Flanagan’ın
kaldırıldığı hastanede öldüğünü
açıkladı.
Virginia Valisi Terry
McAuliffe, zanlının, daha önce
öldürülen kişilerle aynı TV
kanalında çalıştığını ifade
ederek, Flanagan'ın iş yerinden
memnun olmayan bir kişi
olduğunu bildirdi. McAuliffe,
ayrıca, konunun terör saldırısı
değil, adi bir vaka olarak
görüldüğünü bildirdi.

Kanalda, “Bryce Williams”
ismini kullanan Flanagan'ın
Şubat 2013'te işten çıkarıldığı ve
Mayıs 2014'te kanala ayrımcılık
suçlamasıyla dava açtığı
öğrenildi. Ancak dava, Temmuz
2014'te düştü.
Cinayetin ardından zanlının
“Bryce Williams” adıyla twitter
ve facebook hesapları kapatıldı.
Yine de Flanagan'ın kaçarken,
öldürme anına dair ikinci bir
videoyu sosyal medyada
paylaştığı görüldü.

Earnest, günlük basın
brifinginde, bir soru üzerine,
Türkiye’nin son haftalarda
IŞİD’in zayıflatılıp yenilgiye
uğratılmasına yönelik
uluslararası koalisyona daha
fazla katkı sunması çağrısında
bulunduklarını hatırlattı.
“Şimdi anlaşma sağladık ve
Türkiye’nin bu yöndeki çabalara
daha fazla angaje olmasına
yönelik taahhütlerini aldık.
IŞİD’in zayıflatılıp nihayetinde
yenilmesine dönük onların
(Türkiye) yapacakları bu önemli
katkıyı kesinlikle memnuniyetle
karşılıyoruz” diyen Earnest,
IŞİD’e katılan yabancı
savaşçılarla mücadeleye ilişkin
bir soru üzerine de Suriye ile
olan uzun sınırı ve Suriye’deki
istikrarsızlığın Türkiye’ye
oluşturduğu güvenlik tehditleri
nedeniyle Ankara’nın belirgin
kaygılarını defalarca dile
getirdiğini anımsattı.

“BU ANLAŞMA IŞİD’İ
OLUMSUZ ETKİLEYECEK”
Bu nedenle ABD ve diğer
koalisyon partnerlerinin 800
kilometreyi aşkın sınır boyunca
güvenlik sorununu ele almak
için Türkiye ile etkin bir şekilde
çalışma yürüttüğünün altını
çizen Earnest şunları kaydetti:
"Açıkçası bu anlaşma IŞİD’i
olumsuz etkileyecek ve IŞİD ile
mücadelede bizim çabalarımıza
olumlu etki sunacak. Aynı
zamanda Türkiye içindeki
güvenlik durumuna da pozitif
etki sağlayacak. Dolayısıyla
Türkiye’nin bu çabalara
yenilenmiş taahhütlerini
memnuniyetle karşılıyoruz.
ABD ve koalisyon ortaklarımız,
Türkiye ve Suriye arasındaki
uzun sınırın tamamen
güveninin sağlanması için
onlarla yakından çalışıyor."

“Avrupa göçmen kriziyle başa çıkabilir”

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Mülteciler Yüksek Komiseri
Antonio Guterres, Avrupa'ya
ulaşmak isteyen göçmenlere
yardım edilmesi gerektiğini
vurgulayarak, " Avrupa zor bir
durumla karşı karşıya, ancak
göçmenlerin sayısı Avrupa'nın
toplam nüfusuna nazaran
düşük veAvrupa bu krizle başa
çıkabilecek kapasiteye sahip"
dedi.
Guterres, Fransa İçişleri
Bakanı Bernard Cazeneuve ile
BM Cenevre Ofisi'nde
düzenlediği basın
toplantısında, insan
kaçakçılarıyla mücadele
edilmesi gerektiğinin altını
çizdi.
Guterres, "İnsan
kaçakçılarıyla mücadele eder,

mağdurları korur ve şimdiki
işlevsiz sistem yerine
Avrupa'ya kaçan göçmenlerin
sığınma başvurusunda
bulunabileceği düzgün işleyen
bir sistem oluşturursak, krizle
başa çıkabiliriz" ifadelerini
kullandı.
Guterres, Avrupa Birliği'ne
krizin çözümü için çabalarını
yoğunlaştırması ve
hızlandırması çağrısında
bulundu.
Guterres insani yardım
kuruluşlarının bütçe sıkıntısı
yaşadığına da değinerek,
Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki
Suriyeli sığınmacılara yardım
etmek için bütçenin
hedeflenenin altında kaldığını
söyledi.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:

Dünya ekonomisi Çin'e endeksli
Dünyanın, alüminyum, demir ve nikel gibi en büyük emtia ithalatçısı
Çin ekonomisinden gelen haberler, bu ülke ile ticaret yapan ülkeler
tarafından yakından takip ediliyor.
DÜNYANIN en büyük emtia ithalatçısı
durumundaki Çin'in son 10 yılda yüzde 7'nin
altına inmeyen büyüme rakamları 2014'ten
sonra hız kesti. Emtia fiyatları, ülkedeki
ekonomik yavaşlamanın petrolden metallere
her şeyde arz fazlası sorununu
şiddetlendireceği endişesi ile 16 yılın en düşük
seviyesine indi.
Bu durum, ihracatı emtiaya bağlı ülkelerin
ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturmaya
başladı. Çin ekonomisindeki gelişmelere bağlı
olarak gelirleri azalan ülkelerin para birimleri
değer kaybederken, ekonomik büyümelerde
yavaşlamaya, enflasyon oranlarında ise
yükselmeye tehdidi oluştu.
Özellikle maden şirketlerinin gelirlerin
düşmesi, yatırımların askıya alınmasına sebep
oluyor. Azalan gelirler, iç tüketimde
zayıflamalara yol açıyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dünya
Bankası ise emtia üretici ülkelerin zor bir
döneme girdiği uyarısında bulundu.
ÇİN EMTİA TÜKETİMİNDE
DÜNYA LİDERİ
Çin, dünya çapında üretilen termal kömürün
yüzde 50'sini, alüminyumun yüzde 48'sini,
nikelin yüzde 47'sini, çinkonun yüzde 45'ini,
bakır, demir cevheri ve kurşunun yüzde
44'ünü, platinin yüzde 30'unu, paladyumun
yüzde 20'sini, petrolün yüzde 15'ini,
doğalgazın yüzde 8'ini ve nükleer enerjinin
yüzde 5'ini tüketiyor.

25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592
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İHRACATININ EN AZ YÜZDE 15’İNİ
ÇİN’E YAPAN 35 ÜLKE VAR
Birleşmiş Milletler'in ticaret istatistiklerini
yayımlayan "UN Comtrade" sitesinden
derlenen bilgilere göre, dünyada yaklaşık 35
ülke ihracatının yüzde 15'inden fazlasını Çin'e
yapıyor. Özellikle bu ülkelerde, Çin
ekonomisinde yaşanan gelişmeler endişe ile
takip ediliyor.
Çin'e kara komşusu olan Moğolistan

ihracatının yüzde 88'ini, Asya ülkelerinden
Türkmenistan ise ihracatının yüzde 65'ini
Çin'e gerçekleştiriyor. Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Hong Kong, Mali ve Gambiya ise
ihracatlarının yarısından fazlasını Çin'e
yapıyor. Solomon Adaları, Moritanya, Sierra
Leone Cumhuriyeti, Angola ve Zambiya'nin
Çin'e yönelik ihracat oranları ise yüzde 40'ları
buluyor.
Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Sudan ve
Oman ihracatının yüzde 30'unu, Avustralya,
Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore,
İran ve Kazakistan ise toplam ihracatlarının
yüzde 20'sinden fazlasını Çin'e yapıyor.
ÇİN GEÇEN YIL YAKLAŞIK 2 TRİLYON
DOLARLIK İTHALAT YAPTI
Sanayi üretimi açısından dünyanın fabrikası
olarak kabul edilen ülkedeki yavaşlama
küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Büyüme
sorunu yaşayan küresel ekonominin Çin'deki
duruma paralel olarak daha da kötüye gitmesi
bekleniyor.
Çin geçen yıl toplamda 1 trilyon 958 milyar
dolarlık ithalat yaptı. Sadece Güney Kore'den
yapılan ithalat 190 milyar doları buldu. Bunun
da 130 milyar dolarını elektronik teçhizat,
medikal, makina ve kimyasal ürünler
oluşturdu. Çin, kıta sahanlığı sorunu yaşadığı
Japonya'dan ise geçen yıl elektronik ürünler
başta olmak üzere yaklaşık 163 milyar dolarlık
ithalat yaptı.
ABD, geçen yıl Çin'e 160 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdi. Bunun yaklaşık 17
milyar doları yağlı tohum ihracatı ile ortaya
çıktı. Yine aynı dönemde Çin, Almanya'dan
105 milyar dolara yakın ithalat yaptı. Bunun
27,4 milyar dolarını taşıt ithalatı oluşturdu.
ÇİN AVUSTRALYA MADEN
SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKTU
Emtia ihracatına önemli ölçüde bağımlı olan
Avustralya, geçen yıl 61 milyar doları bakır
cevheri, 12 milyar doları petrol ve 3,2 milyar
doları bakır olmak üzere, Çin’e toplamda 98

milyar dolarlık ihracat yaptı. Düşük emtia
fiyatları Avustralya'nın gelirini azaltarak,
ülkedeki maden yatırımlarını frenledi. Azalan
şirket yatırımlarının, ülkede işsizliğe yol
açması bekleniyor.
Asya'nın en büyük petrol ve doğalgaz
ihracatçılarından Malezya, Çin’e petrol, palm
yağı ve kauçuk başta olmak üzere 56 milyar
dolarlık mal sattı. Gelirinin yüzde 30'unu
petrol satışından elde eden Malezya'nın para
birimi, petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve
güçlü doların emtia piyasalarında talebi
azaltması üzerine değer kaybetmeye başladı.
Yine önemli emtia ihracatçısı olan Brezilya,
geçen yıl Çin’e 52 milyar dolarlık ürün ihraç
etti. Bunun 19 milyar doları demir cevheri,
18.8 milyar doları yağlı tohumlar ve 7.1 milyar
doları da petrol ve orman ürünlerinden
oluştu.
SUUDİ ARABİSTAN’TAN ÇİN’E 49
MİLYARLIK PETROL İTHALATI
Gelirinin büyük bölümü enerji ihracatına
dayalı olan Rusya, Çin'e 2014'te toplam 30
milyar dolarlık petrol ve doğalgaz sattı. Rusya
yine ülkeye 3,2 milyar dolarlık orman ürünleri
satışı gerçekleştirdi.
Dünyanın önemli petrol ihracatçısı Suudi
Arabistan ise geçen yıl Çin’e yaklaşık 49
milyar dolarlık petrol ürünleri ihracatı yaptı.
ABD TAHVİLLERİNİN YÜZDE
20’SİNİ ÇİN ALIYOR
Öte yandan, ABD hazine tahvillerinin yüzde
20'sini Çin elinde tutuyor. ABD Hazine
Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2015'de söz
konusu tahvillerin maddi karşılığı 1 trilyon 271
milyar doları buluyor. Çin, bu yolla ABD'nin
ekonomisine de finans sağlayarak ihracatın
önünü açıyor. ABD, ihracatının yaklaşık yüzde
7'sini Çin'e, ithalatının yüzde 17'sini de
Çin'den yapıyor.
Çin, ABD'ye yapılan doğrudan yatırımların
yüzde 2,5'ini oluşturuyor.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterm hemşehrilerim;
Başka zamanda yazmıştık.
Ama bir daha hatırlatalım.
İskeçede “KIZ ve ERKEK
RÜŞTİYESİ (ORTAOKULU) taa
1875’ten 1920’ye kadar vardı.
Elimizdeki arşivler arasında
1906’da İskeçe Sünne
mahalleli fırıncı SITKI
efendinin sanki bu yıl verilmiş
hiç yıpranmamış bir ortaokul
diploması mevcut. İleride bir
anı olarak bu sohbet
sayfamızda sizlerle
paylaşacağız.
Demek ki 1920’den 10 Mayıs
1965 kadar İskeçe’de azınlık
“ORTAOKULU” yoktu.
Bugün bütün İskeçe azınlık
ailesinin bir “ORTAOKUL’U ve
LİSESİ” mevcut.
“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL
MUZAFFER SALİHOĞLU
AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ.”
Bu yıl bu biricik azınlık
irfan ocağımızın kuruluşunun
50’ci yılını kutluyoruz.
Bu yıl bu irfan ocağımıza
yaraşır bir hamle ile isimlerini
neşrettiğimiz sevgili
yavrularımız 50’ci yıla yaraşır
bir rekor müracaat ile herkezi
imrendirecek bir şekilde
büyük dedelerinin kendilerine
miras bıraktığı bu okulu tıklım
tıklım doldurarak
zenginleştirmektedirler.
Bu azınlık okulumuzun bu
günkü binası eski ve yeni
öğrencileri alacak durumda
değil.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi
sevgili yavrularımız bugün bizi
yöneten “Amcalardan,
teyzelerden, kiria ve
kiryoslardan” “ANADİLİMİZ
TÜRKÇE’yi ve VATAN DİLİ
RUMCAYI” doğru – dürüst
öğrenip büyük okullara
gidelim, büyük adam olalım,
bu sayede hem kendimize,
hem ailelerimize, hem de
vatana faydalı olalım” diyor
sevgili yavrularımız.
Biz mi ne diyoruz?
“SEVGİLİ MELEK YÜZLÜ
YAVRULARIMIZ. MERAK
ETMEYİN. ZORLUKLAR NE
KADAR BÜYÜK OLURSA
OLSUN.
BİZ ONLARI AŞACAĞIZ.
ÇÜNKÜ BİZ HAKLIYIZ VE
ALLAH DAİMA HAKLININ
YANINDA OLDUĞUNA
İNANIYORUZ.
DUYUYORMUSUNUZ, BAYAN,
BAYLAR, KİRİYELER ve
KİRYOSLAR.
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BİZ ve ÇOCUKLAR
ÇÖZÜM İÇİN BEKLİYORUZ
Aşağıda isimlerini
okuduğunuz ilkokul mezunu
öğrencilerimiz İskeçe
“GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK
ORTAOKUL birinci sınıfına 23
ilkokuldan rekor bir sayı ile
müracaat eden öğrenci
listesini görmektesiniz.
KETENLİK KÖYÜN’DEN
1.Hamide Osmançe
2.Hakan Abdullahoğlu
3. Enez İbrahim
4.Taner İsmail Kehaya
5.Fatma İsmail Kehaya
6.Aysu Karadayı
7.Erhan Karadayı
8.Fatma Karadayı
9.Aysel Kehaya
10.Ayşenur Kıyıcı
11.Meral Kurucu
12.Ceyda Bölük
13.İrfan Osman Kehaya
14.İrfan Osman Kehaya
15.Fatma Osman Kehaya
16.Salih Osmançe
17.Eray Palazlı
18.Nida Palazlı
19.Nida Palazlı
20.Rabia Palazlı
21.Mustafa Petlo
22.Erhan Peçenek
23.Mert Pingal
24.Seher Saitoğlu
25.Sudenaz Bölük
26.Sude Topçu
27.Koray Havacı
28.Hasan Halilçe
29.Aliye Hacıoğlu
30.Fatma Hacıoğlu
31.Salih Hoçka
32.Hüseyin Hoçka
33.Ayşe Nil Velioğlu
34.Aslı Osmançe
35.Aysel Karadayı
İSKEÇE MERKEZ TÜRK
İLKOKULU’NDAN
1.Hüseyin Emin
2.Hasan İbrahim
3.Feyza Karahüseyin
4.Emine Bekir
5.Feyza Bozoğlu
6.Hümeyra Bozoğlu
7.Çağla Osmanoğlu
8.Batuhan Sefer
9.Deniz Tahir
10.İzel Cambaz
11.Senem Hint
12.Cemali Ali
13.Ahmet Abdül
14.Yağmur Abdül Halil
15.Selma Zümre
16.Enez Kavaz
17.Barışkan Macar
18.Hasan Nizam
19.Semanur Deli Ahmet
20.Beyza Dede
21.Arzu Otuzbir
22.Dirar Sakallı
23.Turgay Sefer
24.Emine Trampa
25.Hilmi Ferhat
26.Furkan Hamaç

27.İsmet Fatih Hacı Hüseyin
28.Hatice Hüseyin
29.Mehmet Hacı Memiş
(İskeçe 14. İlkokulun’dan)
ŞAHİN’DEN
1.Kebire Aguşoğlu
2.Betül Velibaşa
3.Sami Yazıcı
4.Emre Kambur
5.Cemali Kambur
6.Cahide Kopel
7.Enez Kurak
8.Ayşenur Kuşçu
9.Emine Bayraktar
10.Fatma Deli Hüseyin
11.Hasan Deli Hüseyin
12.Emine Ömer Kehaya
13.Fatma Ömer Kehaya
14.Sabiha Uzun
15.Emre Sefer
16.Hafize Hoçka
KORU KÖYÜN’DEN
1.Defne Ahmetoğlu
2.Alican Alioğlu
3.Işınsu Kır Hüseyinoğlu
ELMALIKÖYÜN’DEN
1.Berna Elmalı
2.Selen Azizoğlu
3.Samet İmamoğlu
4.Fahri Katunlu
5.Hasan Şahinli
6.Merve Cambaz
7.Azra Karahüseyin
8.Mert Banca
9.Hasan Kara Ahmet
MUSTAFÇOVA’DAN
1.Emine Mekere
2.Melek Emir

3.Meryem Kurt
4.Muhammed Kurt
5.Tunahan Kurt
6.Ayhan Mekere
7.Berkan Mekere
8.Sevda Mekere
9.Feride Hoçka
10.Tuncay Hüseyinbaşa
11.Berkay Kabza
ILICA’DAN
1.İsmail İmam
2.Emine İmam Efendi
3.Abdullah Şehrin
4.Ömer Veli
5.Eyyüp Şehrin
6.Furkan İmam Efendi
7.Nazan Kara Hüseyin
PAŞEVİK’TEN
1.Salih İbrahim
2.Hüseyin Boz
3.Emre Arnavut
4.Sabri İbrahim
5.Enez Kule
KIZILCAKÖY’DEN
Süleyman Alioğlu
ARABACIKÖY’DEN
1.Recep Muhacır Murat
2.Eren Mustafa
3.Bora Tahsin
4.Furkan Hacı Hüseyin
BEKEOBASIN’DAN
1.Batuhan Necatioğlu
2.Necati Necatioğlu
KOYUNKÖYÜN’DEN
1.Fulya Yusufoğlu
2.Fulden Yusufoğlu

3.Timur İsmailoğlu
4.Fatma Bandak
KIRKÖY’DEN
Esen Şinasioğlu
SAKARKAYA’DAN
Salih Abdullahoğlu
KARAKÖY’DEN
1.Esma Şakir
2.Ayberk Samioğlu
KİREÇÇİLER’DEN
1.Hakan Mehmet Usta
2.Hasan Müminoğlu
3.Halil Bandak
4.Hikmet Can Ömeroğlu
GÖKÇELER’DEN
1.Ayşegül Arabacı
2.Emre Veli
3.Ece Veli
4.Murat Mahmut
5.Emre Çıtak
6.Seren Hasanoğlu
KARAÇANLAR’DAN
1.Fahri İmamoğlu
2.Fatma Mehmet
3.Caner Mehmet
SÜNNETÇİKÖY’DEN
1.Sudenaz Yunusoğlu
2.Betül Musa
MİZANLI’DAN
1.İsmail Veli
2.Sabri Hamaç
GENCERLİ’DEN
Ayşenil Velioğlu

Yukarıdaki fotoğrafta azınlık okulunda bir “YERCEĞİZE” kavuşmak için “ALLAH’a” dua eden sevgili yavrularımızı görmektesiniz
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Türk - Yunan Kültür
Sergisi Midilli’de açıldı

Çocuğumuza okuma
alışkanlığı kazandıralım
ocuğun zihinsel,
duygusal ve sosyal
gelişiminde önemli bir
uyarıcıdır. Bunun için de
anne baba olarak
çocuğumuzun
bebekliğinden itibaren ona
kitap okumak bizim
görevimiz olmalıdır.
Çocuğumuzun duygusal
gelişiminde sevgi, şefkat ve
güven sözcükleri çok
önemlidir. Bu nedenle de
çocuklar kendilerine sevgi
ve güven ileten kitaplara
büyük ilgi duyarlar. Anne ve
babanın bunu temel alarak
çocuklarına okuyacakları
kitapları seçmeleri gerekir.
2 yaşından başlayarak
çocuklara resimli
kitaplardaki hayvanları,
eşyaları anlatarak, çocuğun
kitapla tanışmasını
sağlayabiliriz. Bu kitapçıklar
onun kelime hazinesinin
gelişmesinde çok faydalı
olacaktır. Çocuğumuza ne
kadar çok konuşur ve
okursak, ona ne kadar çok
şey anlatırsak, o da o kadar
erken ve düzgün
konuşacaktır.
3-4 yaşlarındaki
çocuklar, kendilerine
resimli öykü kitaplarının
okunmasını isterler. Bu
kitaplardaki hayali
kahramanlarla kendilerini
özdeşleştirirler. Bunun için
de dikkat etmemiz gereken,
bu öykü kahramalarının
çocuğumuza iyi örnek
olabilecek özelliklerde
olmasıdır. Yani kitap
seçerken, şiddet ve korku
içeren kitaplar seçmekten
kaçınmalıyız. Sevgi ve
güveni öğreten kitapları
tercih etmeliyiz.
Her gün belirli saatlerde
çocuğumuza bu kitaplardan
okuyarak, onun kitapla
tanışmasını sağlayabiliriz.
Kendimiz okuduktan sonra
da, çocuğumuzdan bize
anladıklarını anlatmasını
isteyebiliriz. Çocuğumuz
okuduklarımız dışında
şeyler de katarak
anlatacaktır. Bu durumda
onu eleştirmek yanlıştır.
Çünkü bu durum onun
gelişiminin bir parçasıdır ve

Ç

onun kendi hayal dünyasını
yansıtmaktadır. Önemli
olan çocuğun, olayları
anlatırken kullanacağı
kelime sayısı ve
konuşmasındaki akıcılıktır.
6-7 yaşlarında çocuk
daha çok doğa, hayvan ve
çocuk konulu öyküleri
tercih eder. 6 yaşındaki
çocuk, yatağa yatarken
yarım saat kendisine kitap
okunmasını ya da
kendisinin okumasını ister.
Bu dönem, çocuğun
okumaya karşı ilgisinin
pekiştirilmesi açısından en
uygun dönemdir.
10-12 yaşalarından sonra
çocuklar, kitap konusunda
kendi tercihlerini yapmaya
başlarlar. Erkekler
genellikle spor, bilim,
macera kitapları seçerken,
kızlar romantik, duygusal
öykü ve şiir kitaplarını
seçerler.
Çevremde gözlemlediğim
kadarıyla çocuk ve
gençlerimizin okumaya
karşı çok ilgili olmadıkları
dikkatimi çekmekte! Ancak
bunu aşmak yine kendi
elimizde olduğu için, anne
baba olarak iyi örnek teşkil
edebilmek için her zaman
önümüzde bir kitap
olmasına dikkat etmemiz
gerekir. Hem kendimiz
okuyarak, hem de daha
okumayı öğrenememiş olan
küçük çocuklarımıza da
sürekli kitap okuyarak,
buna öncülük etmemiz son
derece önemlidir. Gerek
kendimizin gerekse
çocuklarımızın dil gelişimi
açısından kitap okumak ve
okutmak büyük önem
taşımaktadır.
Ayrıca dernek ve
birliklerimizin
kütüphanelerindeki
ansiklopedi ve kitaplardan
faydalanmaları için
çocuklarımızı teşvik edebilir
ve hatta birlikte gidip kitap
seçiminde bulunabiliriz.
Kitap okumak bireylerin,
dolayısıyla da toplumların
gelişimini sağlayarak, bakış
açılarının da çeşitliliğine yol
açar. Bol kitap okumalı ve
okutmalı günler...

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında ticari ve
sosyo-ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve Ege’nin
iki yakasının dostluk gölüne dönüştürülmesi
amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ExpoAegean 2015 Fuarı çerçevesinde düzenlenen Ticari
Turistik ve Kültür Sergisi her iki ülkeden katılımla
açıldı.
Midilli Adası (Lesvos) Ticaret Odası ile Yunan
Adaları Kalkınma Odaları Birliği tarafından 21-24
Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ticari
Turistik ve Kültür Sergisi’nin amacının, Yunanistan
ve Türkiye arasında turizm işbirliğini genişletmek
ve özellikle iki ülke şehirleri arasında turizm ve
ekonomik işbirliğinin arttırılmasına yönelik

olduğu bildirildi.
Yunanistan’ın Midilli Adası (Lesvos) Ticaret
Odası ile Yunan Adaları Kalkınma Odaları
Birliği’nin öncülüğünde gerçekleşen serginin
açılışında; Midilli Belediye Başkanı Spiros
Galinos’un yanı sıra Kuzey Ege Belediyeler Birliği
Başkanı Thrasivulos Kalogridis, Ayvalık Belediye
Başkanı Rahmi Gençeri, Midilli Ticaret Odası
Başkanı Evangelos Mirsinias, Ayvalık Ticaret Odası
Başkanı İbrahim Kantarcı, her iki ülkenin ticaret
odalarının temsilcileri, sergiye açtıkları stantlarla
destek veren Türk ve Yunanlı esnaflarla çok sayıda
vatandaş hazır bulundu.

Treni farketmeyen talihsiz
genç hayatını kaybetti

GÜMÜLCİNE - Yassıköy istikametinde Melikli
köyü yakınında bulunan demir yolu geçidinde 23
Ağustos Pazar gecesi meydana gelen trafik
kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki
Mümin Duban’ın İskeçe iline bağlı Karaçanlar
köyünden olduğu öğrenildi. Kısa bir süre önce
Almanya’nın Stuttgart şehrinden Batı Trakya’ya
tatile gelen talihsiz genç kullandığı araçla geçide
zamansız girdi. Bunun üzerine Dedeağaç –
Selanik seferini yapan tren, aniden önüne çıkan

araca çarptı ve aracın şoförü olay yerinde
yaşamını yitirdi. Kazada trenin çarptığı araç
hurdaya döndü.
Kaza sonrası olay yerine ambulans, iftaiye ve
polis ekipleri geldi. Araç etrafında polisler araçta
başka kişi ya da kişilerin olma ihtimaline karşılık
inceleme yaptı ve inceleme sonrası araçta sadece
bir kişinin olduğu tespit edildi.
Talihsiz genç ambulansla otopsi için
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Aziz Yıldırım: Hedefimiz
UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamak

“İbrahimovic
Türkiye’ye neden
gelmesin”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı
Aziz Yıldırım, hedeflerinin bu
yıl UEFA Avrupa Ligi’nde final
oynamak olduğunu söyledi.
Aziz Yıldırım, yaptığı
açıklamada 2004’te gençler ve
Hooijdonk gibi tecrübeli
oyuncuları alarak bir dönem
başlattık. Bu sene de aynı şeyi
yaptık dedi.

“PEREIRA’YI GIULIANO
TERRANEO GETİRDİ”
Aziz Yıldırım şöyle konuştu:
“Sayın Aykut Kocaman ile
başlayan dönemde de sportif
direktörlük sürecini
başlatmıştık. Giuliano Terraneo
daha önce de Fenerbahçe’ye
hizmet etti. Zico ve Edu’nun
gelmesinde bize yardımcı oldu.
Artık bizimle çalışması için
teklifte bulunduk. Teknik
direktör Vitor Pereira’yı da
tamamen Giuliano Terraneo
getirdi. Benim hiçbir
müdahalem olmadı,
konuşmamız olmadı.
Oyuncularda da teknik
direktörle birlikte karar
verdiler”.

“HOCA, TÜRKİYE LİGİNİ
YENİ TANIYOR”
Zamana ihtiyaç duyduklarını
beliren Yıldırım, “Yeni bir takım
kuruluyor, yeni bir düzene
geçiyoruz. Bunun için zamana
ihtiyaç var. Hoca, Türkiye ligini
yeni tanıyor. Hiç ummadığınız
takımlar gelip, apayrı bir
performans gösterir. Bu yüzden
her takımı ciddiye almak
gerekir. Türkiye Ligi zor bir lig.
UEFA Avrupa Ligi’nde bile
herkes kazanmak için
oynamıyor.

“BİR TRANSFER
DAHA YAPACAĞIZ”
Bir transfer daha yapacağız. Sağ
kanada bir oyuncu alacağız.
Feghouli için Velencia ile
görüşmelerimiz var. Birinci
tercihimiz o. Ancak olmayabilir
de. Belki de devre arasında
transfer ederiz. John Terry’i

yazıyorlar. Terry 33 yaşında.
Terry’i alacaksan Alves’i niye
gönderiyoruz?”

“HEDEFİMİZ UEFA AVRUPA
LİGİ’NDE FİNAL OYNAMAK”
“Önemli olan takıma genç ve
kaliteli oyuncuları
kazandırmak, gelecek için
yatırım yapmak. Hedefimiz
UEFA Avrupa Ligi’nde final
oynamak.” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN YANDEX
İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYLA
ROBBEN VE İBRAHİMOVOC’İ
ALACAK BÜTÇESİ VAR”
Aziz Yıldırım şöyle devam etti:
“Fenerbahçe enteresan bir
camiadır. Türkiye’nin en büyük
sivil toplum örgütüdür. Biz bu
dönem içerisinde bir milyon üye
projesini başlattık, gayet de iyi
gidiyor. Şimdi de taraftarımızın
Fenerbahçe Yandex’i
kullanmalarını rica ediyoruz.
Fenerbahçe’nin Yandex ile
yaptığı bu anlaşmayla Robben
ve İbrahimovic’i alacak bütçesi
vardır. Yarın ise Messi ve
Ronaldo’nun alınabilmesi için
bir çalışmadır. 25 milyon
Fenerbahçelinin yalnızca bir
milyonunun Fenerbahçe
Yandex’i kullanması, 36 milyon
dolar, daha fazla kişinin
kullanması ile 100 milyon

Hüseyin
FINDICAKLI

Süper Kupa Galatasaray’ın
Futbolda bütün ülkelerde lig
ve kupa şampiyonluğunu
kazanan takımlar aralarında
sezonun en büyüğünü ortaya
çıkarmak için karşılaşırlar.
Türkiye’de ilk yıllarda
Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

olarak oynanmakta idi. Şimdi ise
bütün Avrupa’da olduğu gibi bu
kupanın adını değiştrip Süper
Kupa ismini koymuşlardır. Ancak
bu kupa resmi bir kupa olmayıp
ne FİFA ne de UEFA tarafından
tanınmaktadır.

dolara ulaşılabilir. Türkiye’de
yapılan en büyük projelerden
biridir. Eğer Nisan ayına kadar
bu beklentimiz yerine getirilirse,
Fenerbahçe taraftarı Messi ve
Ronaldo’yu alabilir. Biz değil,
taraftar alır bu oyuncuları.”

“İBRAHİMOVİC’İN
MENAJERİ, ‘EĞER
TÜRKİYE’YE GELİRSEK
FENERBAHÇE’YE
GELECEĞİZ’ DEDİ”
Yıldırım İbrahimovic’le ilgili

olarak da şunları kaydetti:
“İbrahimovic ile ilgili bir
kulübümüz bundan 1.5 ay önce
menajeri aradılar. Ondan sonra
biz de İbrahimovic için
konuştuk. İşte bu gelecek olan
katkılara güvendim.
İbrahimovic 14 milyona yakın
para alıyor. Kulübü ile
görüşüyor, Milan’la da
görüşüyor. İbrahimovic’in
menajeri, ‘Eğer Türkiye’ye
gelirsek Fenerbahçe’ye
geleceğiz’ dedi.”

Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
SÜPER Lig’de 2014/2015 sezonunu şampiyon olarak
tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gitmeyi
garantileyen Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. C Grubu’na
düşen Cim Bom, Benfica (1. torba), Atletico Madrid (2. torba) ve
Astana (4. torba) ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri
Monaco’da yapılacak kura çekiminde belli oldu.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GRUP EŞLEŞMELERİ:
A GRUBU: PSG, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Malmö
B GRUBU: PSV Eindhoven, Manchester United, CSKA Moskova,
Wolfsburg
C GRUBU: Benfica, Atletico Madrid, GALATASARAY, Astana
D GRUBU: Juventus, Manchester City, Sevilla, Borussia
Mönchengladbach
E GRUBU: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma, BATE
F GRUBU: Bayern Münih, Arsenal, Olympiakos, Dinamo Zagreb
G GRUBU: Chelsea, Porto, Dinamo Kiev, Maccabi Tel Aviv
H GRUBU: Zenit, Valencia, Lyon, Gent

İngiltere ve İspanya’da Kral
Kupası da oynanmaktadır.
Türkiye’de bu Süper Kupa adı
altında oynanılan bu
müsabakada 9 yıl önceleri
kurulmuş olup bunların dördünü
Galatasaray, üçünü Fenerbahçe
ve birer defa Beşiktaş ve
Trabzonspor takımları
kazanmıştır.
Aynen Avrupa Şampiyonlar
Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa
Ligi şampiyonu olan takımların
karşılaştıkları gibi. Bu bir nevi
takımlar için iyi bir gelir kaynağı
da olmaktadır. Bu organizasyon
yarı resmi bir maçtan öte geçmiş
olmamasına rağmen maçta
sadece liglerde olduğu gibi maç
esnasında ancak üç oyuncu

değiştirme hakkı vardır.
Genellikle bu maçlar sezonun
açılmasına yakın bir dönemde
oynanmaktadır. Maça
federasyon başkanı katılmakta
olup kupayı kazanan takımın
kaptanına vermektedir.
Galatasaray taraftarı soruyor
başka kupa var mı diye?
Yeni sezonun başladığı bu
günlerde bütün takımlara
başarılar dilerim. Böylece bir
sezonda üç kupa birden kazanan
takım olarak tarihe geçti. Bu
arada Fenerbahçe takımı da
diğer farklı spor branşlarında
gösterdiği başarılarla, bir sezon
da üçten fazla kupa almayı
başarmış ve tarihe geçmiştir.

Trabzonsporlu futbolcu
Erkan Zengin,İsveç Milli
Takımı’ndan yakın arkadaşı
olan Zlatan İbrahimovic’in
Türkiye’de futbol
oynayabileceğini söyledi.
NEDEN GELMESİN?
Bordo-mavili takımın
Türk asıllı İsveçli
oyuncusu, yaptığı
açıklamada, gelecek yıl
takımıyla sözleşmesi
bitecek olan ıbrahimovic’in
sık sık adının Türk
kulüpleriyle anılması
konusunda.”İbrahîmovic,
Türkiye’ye gelir, niye
gelmesin? Şu an 32 yaşında.
33 yaşına girecek. Bir yıl
sonra neden gelmesin?
Türkiye’ye Van Persie de
diğerleri de geliyor. Türkiye
ligi bence Fransa liginden
daha iyi” diye konuştu.
4 BÜYÜKLERİ BİLİYOR
İbrahimovic’in
transferiyle ilgili çok
konuşmadığını söyleyen
Erkan Zengin, “Çok fazla
transfer olaylarıyla ilgili
konuşmaz. Orada
Trabzonspor’u,
Galatasaray’ı,
Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı
biliyor. Neden
gelmesin?” ifadesini
kullandı.
60 GOL ATAR
Erkan Zengin, golcü
oyuncunun kalitesinin belli
olduğunu
kaydederek, “İnanılmaz bir
futbolcu, o anlatılmaz,
onunla oynamak lazım.
Burada en çok golü atan
kim? Türkiye liginin rekoru
kaç? Rekor diyelim 30’sa
Türkiye’de 60 gol atar.
Kaliteli bir futbolcu. Her
zaman onunla oynamak
isterim. Trabzonspor’da
birlikte oynamak isterim.
Onunla oynamak bir başka,
herkes ister. Çok farklı bir
insan ve
futbolcu” değerlendirmesin
de bulundu.
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Dr. Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’nın
galibi GAT Larisa Teşkilatı oldu
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı
altında faaliyetlerini sürdüren Genç
Akademisyenler Topluluğu (GAT), 7. Dr.
Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’nı
gerçekleştirdi.
Rodop iline bağlı Sirkeli köyü futbol
stadında düzenlenen turnuvanın final
maçında GAT Larisa Teşkilatı ile GAT
Selanik Teşkilatı takımları karşı karşıya
geldi. Maç öncesi bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. Dostluğun, kardeşliğin
ve centilmenliğin ön plana çıktığı maçta
her iki takım oyuncuları muhteşem bir
oyun sergilediler. Orta hakem Bülent
Devletoğlu yönetimindeki maçta,
sahadan galip ayrılan takım GAT Larisa
Teşkilatı oldu. Karşılaşma, GAT Larisa
Teşkilatı’nın 7-3’lük üstünlüğüyle
sonuçlandı.
GAT Larisa Teşkilatı takımına
şampiyonluk kupasını, Dr. Sadık
Ahmet’in oğlu işadamı Levent Sadık
Ahmet verdi. Turnuvada ikinci olan GAT
Selanik Teşkilatı’na da kupasını,
BTAYTD yönetim kurulu üyeleri Mehmet
Mehmet ve Yüksel Esat verdi. Ayrıca her
iki takımın oyuncularına turnuva
anısına madalya takdim edildi.
Dr. Sadık Ahmet’in 20. ölüm
yıldönümünde düzenlenen 7. Dr. Sadık
Ahmet Futbol Turnuvası’na GAT Atina,
GAT Selanik, GAT İzmir, GAT Larisa,
BTAYTD ve GAT İstanbul olmak üzere
toplam 6 takım katılmıştı.

Final maçını izlemeye gelenler
arasında Ziraat Bankası Gümülcine Şube
Müdürü Mustafa Karabulut, işadamı
Levent Sadık Ahmet, DEB Partisi
yönetim kurulu üyesi Murat Yunus,
Kozlukebir belediyesi Güven Listesi
Başkanı ve meclis üyesi Adnan Salih,
BTAYTD yönetim kurulu üyeleri Mehmet
Mehmet ve Yüksel Esat, ABTTTF eski
Başkanı Necmi Hasanoğlu ve çok sayıda
seyirci yer aldı.

“Sığınmacı yurtlarının önünde
protesto yasaklanmalı”
ALMANYA’da
Hıristiyan Demokrat Parti
(CDU) Federal Milletvekili
ve Birlik Partileri
(CDU/CSU) Meclis Grubu
Uyum Politikaları
Sorumlusu Cemile Yusuf,
sığınmacıların kaldığı
yurtların önünde
protestoların yasaklanması
gerektiğini bildirdi.
Batı Trakya kökenli olan
Cemile Yusuf yaptığı yazılı
açıklamada, anayasadaki
can güvenliğinin
sağlanması hakkının
sığınmacılar için de geçerli
olduğunu belirterek,
"Yaralama, zorlama ve
halkı belirli bir gruba
kışkırtmaya yönelik
eylemlerde bulunan,
hukuk devletinde hesabını
vermekle yükümlüdür.
Toplantı ve gösteri
hakkının anayasal
güvencesi esastır, ancak
şiddet eğilimli yürüyüş ve
gösteriler siyasi düşünce
toplantılarıyla bir
tutulamaz. Heidenau'da
aşırı sağcı ve ırkçı
grupların eylemleri suçtur.
Devletin birincil görevi
bireyleri şiddetten
korumak ve bu ilkeden tek
bir geri adım atmamaktır.

Bu nedenle polisin
yasaklama yetkisini,
sığınmacı yurtlarının
önünde sözde siyasi
amaçlı olan gösteriler için
daha sıkı bir şekilde
uygulamasını talep
ediyorum." ifadelerini
kullandı.
CDU'nun tek Türk
kökenli milletvekili olan
Yusuf, benzer gösterilerin
siyasi bir fikri dile getirmek
amacından uzak, aksine
şiddet ve linç amaçlı
olduğunu savunarak
şunları kaydetti: "Yurtların
önünde toplanan aşırı
sağcıların yarattığı
manzaralara da,

Brandenburg Kapısı
önünde toplanan aşırı
sağcılara tahammül
edilmemeli. Her iki örnek
de korunmaya muhtaç
insanlara yönelik bir tehdit
ve ülkemizin imajını
zedeleyen eylemler. Buna
sempatiyle bakanlar da
sorumluluk
taşımaktadırlar, çünkü o
kişiler de aşırı sağcıların
sığ nefret söylemlerinin bir
parçası ve destekçisi
oluyorlar. Mültecilerin ve
sığınmacıların da tüm
bireyler gibi temel hakları
var. Can güvenliğinin
korunması içlerinde en
önemlisi.”

