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19’da 11’de

ekonomi spor

13 milyondan 
fazla çocuk 

eğitim yoksunu

Sony, IFA 2015’te
Xperia Z5’le
yetinmedi!ı 20’de

Siyasi gelişmeler 
ekonomiyi de 
etkileyecek 23’te

bilimdünya

FUEN’den Rodos
ve İstanköy’de
keşif ziyareti
FUEN Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu ve Uluslararası Sınır
Tanımayan İnsan Hakları (HRWF)
Direktörü Willy Fautre, Rodos ve
İstanköy’de yaşayan Türk azınlığın
durumunu yakından gözlemledi. »4

Gökçeada (İmroz) Özel Rum Lisesi’nin
açılışı 28 Eylül’de gerçekleşecek.
Fener Rum Patriği Vartholomeos ise
12 Ekim’de düzenlenecek bir törenle
yeni açılan ortaokul ve lise binalarını
kutsayacak.   »7

Gökçeada 
Rum lisesine 
izin verildi

Hamzaoğlu 
hatanın sebebini

açıkladı

EĞİTİM Bakanlığı,
öğrenci azlığı gerekçesiyle
sekiz azınlık ilkokulunun
daha kapatılmasını
kararlaştırdı. Rodop ilinde
Payamdere, Karagözlü,
Muratlı ve Çuka ilkokulları,
İskeçe ilinde Sinikova,
Çaymahalle ve Güney
mahalle; Meriç ilinde ise
Aksakal köyü azınlık
ilkokullarının kapatılması
karara bağlandı. »6

Sekiz azınlık
okulu daha
kapatılıyor

RODOP dağlarındaki
geleneksel etkinliklerden biri
olan Alanteğe yağlı güreşleri,
28 – 30 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleşti. 

Kuzuren köyü
yakınlarındaki Alantepe
yaylasında yapılan
etkinlikleri, Kozlukebir
belediyesi organize etti.
Alantepe ağası ise Kızılağaç
köyünden Mümin Karabekir
oldu. 2015 Alantepe
Paşpehlivanı ünvanını ise
Türkiye’den Ahmet Yavuz
kazandı.  »8, 9

Gümülcine
Hastanesi
mescide kavuştu
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
mescit açıldı. Mart ayında hastane
yönetimine bir dilekçe sunan
Gümülcine Belediyesi Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, bu
talebin yerine getirilmesi nedeniyle
hastane yönetimine teşekkür etti.
»16

Alantepe’de güreş geleneği

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanlığı’nın
inisiyatifiyle 11-12 Eylül tarihleri
arasında yapılacak kongrede
tütün üreticileri temsilcileriyle,
tütün sektöründe faaliyet
gösteren şirketler bir araya
gelecek. 

Gümülcine’deki kongrede
ağırlıklı olarak Rodop ve İskeçe
başta olmak üzere Doğu
Makedonya - Trakya eyaletinde
10 bine yakın tütün üreticisinin
bölge ekonomisine katkısının
masaya yatırılması bekleniyor. 

GÜNDEM’e, “Dünyadaki
tütün üreticilerinin temsil
edildiği bir sivil toplum
örgütünün kongresini
bölgemizde yapması çok
önemli bir gelişmedir” diyen
Eyalet Başkanı Pavlidis, tütün
üretiminin bölge için her
zaman hayati öneme sahip
olacağını kaydetti. » 6

Gümülcine’de
tütün kongresi
Merkezi Portekiz’de bulunan Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği
(ITGA) bu yılki kongresini Gümülcine’de gerçekleştirecek. 
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ULUSLARARASI Göç Örgütü
(IOM) Sözcüsü Joel Millman,
Almanya’nın göçmenlerin AB’ye
ayak bastığı ilk ülkeye geri
gönderilmesine olanak tanıyan
Dublin Sözleşmesi’ni askıya
almasını ve AB ülkelerinin göçmen
krizini görüşmek üzere 14 Eylül’de
toplanma kararını “olumlu bir adım”
olarak değerlendirdi.

Millman, “Avrupa göçmen krizini
ciddiye alıyor, ancak süreç yavaş
işleyecek. Almanya harekete geçti,
ama AB 28 farklı ülkeden oluşuyor
ve göçmen krizinin çözümü uzun
sürecek. Avrupa’da kimlik kaybına
uğrama, iş kaybı gibi endişeler ve
korkular da var. Yapılacak
değişiklikler bu ülkeler için kolay
olmayacak; bu nedenle teşvik edici
olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Savaş, yoksulluk, siyasi baskılar
gibi nedenlerle Ortadoğu ve
Afrika’dan kaçarak Avrupa’ya
ulaşmak isteyen mültecilerin ve
göçmenlerin yeniden hayata
tutunmayı umut ettiği yol Libya’dan
İtalya’ya, Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ise Almanya
başta olmak üzere diğer AB ülkelerine uzanıyor.

IOM’in verilerine göre, geçen yıl Akdeniz’i geçerek
Avrupa’ya ulaşan kaçak ve sığınmacı sayısı yaklaşık 219 binken
bu yılın ilk sekiz ayında 350 binden fazla kişi İtalya ve
Avrupa’ya ulaştı.

İtalya’ya ulaşan 114 binden fazla göçmenin çoğu Afrika’dan
geliyor. Libya’dan çoğunlukla İtalya’nın Lampedusa adasına
ulaşan göçmenlerin 25 binden fazlası Eritreli. Eritreli
göçmenleri sırasıyla Nijeryalılar ( 11 bin 899), Somalililer (7 bin
538), Sudanlılar (5 bin 658) ve Suriyeliler ( 5 bin 495) izliyor.

Yunanistan’a ulaşan 218 bin göçmenin 88 binden fazlasını
Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. Türkiye üzerinden
Yunanistan’ın İstanköy, Sisam, Midilli ve Sakız adalarına

ulaşan mülteciler, adalardan
ayrıldıktan sonra Atina
üzerinden önce Balkanlar’a,
sonra da Avrupa’ya ulaşmayı
hedefliyor.

Atina’dan ayrılan
göçmenlerin ilk durağı
Makedonya. Başta Suriyeliler
olmak üzere Makedonya’ya
ulaşan kayıtlı göçmenlerin sayısı
48 bine ulaştı. Yaklaşık 48 bin
göçmenin 6 bin 593’ünü
kadınlar, 7 bin 480’ini çocuklar,
807’sini ise refakatsiz çocuklar
oluşturuyor.

Suriyeli göçmenleri sırasıyla
Afganistan (32 bin 414),
Arnavutluk (9 bin 713) Pakistan
(9 bin 4459 ve Irak uyruklular ( 5
bin 421) izliyor.

BM Çocuklara Yardım
Fonu’na (UNICEF) göre ise
Makedonya’daki kadın
göçmenlerin yüzde 12’si hamile.

Makedonya’nın güneyindeki
Gevgeli tren istasyonu ise

kendilerini Sırbistan sınırına götürecek “umut trenini”
bekleyen göçmenlerin bir sonraki durağı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre,
günde ortalama 3 bin kişi Makedonya’dan geçerek Sırbistan’a
giriyor.

Uzun, zorlu ve tehlikeli yolculuklarının ardından
Sırbistan’da mola veren göçmenler, “geçiş koridoru” olarak
kullanılan Miratovats kasabasından, tren, otobüs ya da
kamyonlarla Avrupa AB ülkesi Macaristan’a ulaşıyor. Ancak
birçok göçmenin ulaşmak istediği ülke ne Macaristan, ne de
Avusturya.

Macaristan üzerinden Avusturya’ya ulaşan göçmenlerin bir
sonraki durağı yeni hayat kurmak istedikleri Almanya, İsveç ya
da Norveç.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Avrupa’nın
krizin çözümüne yönelik “somut adımlar” atmaya başladığını,
ancak sürecin yavaş işleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), göçmen akınını masaya
yatırmak için olağanüstü toplanmaya
hazırlanırken, binlerce göçmen Yunanistan'ın
Midilli adasından Pire limanına ulaştı.

İki gemiyle adadan ana karaya geçen
göçmenlerin sayısının 4200'den fazla olduğu
belirtiliyor.

AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu kuruluşu
Frontex, geçen hafta Yunanistan'a varan
göçmen sayısının bir önceki haftaya kıyasla iki
katına çıkıp 23 bine ulaştığını duyurdu.

Bu yıl Yunanistan sınırlarına geçen göçmen
sayısının da 160 binden fazla olduğu ifade
edildi.

Hükümet, göçmenlerin ihtiyaçlarını
karşılamak için yeterli kaynağa sahip
olmadığını söylüyor; fakat insani yardım
kuruluşları Yunan yetkililerin daha fazla çaba
göstermeleri gerektiği görüşünde.

Binlerce göçmen 
Midilli adasından 
Pire’ye geçti

AB’den 
yeni göç
politikası
için ilk adım

İTALYA, Fransa ve Almanya'nın
dışişleri bakanları, son günlerde
yaşanan göçmen trajedileri üzerine
AB'nin bu konuda tutum değişikliğine
gitmesi talebiyle ortak bir belgeye
imza attı.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada, "Son günlerde
tanık olduğumuz, göçmenlerin
kötüleşen durumu karşısında İtalya,
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları
Paolo Gentiloni, Frank-Walter
Steinmeier ve Laurent Fabius,
Avrupa'nın bu krize güçlü bir yanıt
vermesi çağrısında bulunulan geniş
kapsamlı bir belgeyi imzaladı."
denildi.

İtalyan, Alman ve Fransız bakanlar,
Avrupa'nın mevcut göç ve iltica
yasalarının 25 yıl önce hazırlanmış
olduğuna ve günümüzdeki koşullar
karşısında yetersiz kaldığına vurgu
yaptı ve "Bunların içeriğini ve
uygulanmasını yeniden gözden
geçirmek gerekiyor" dedi.

Ortak belgeyle, mültecilerin Avrupa
topraklarında daha eşit biçimde
dağıtılması çağrısı da yapıldı.

Adımlar atılıyor, ancak
süreç yavaş işliyor
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CUMHURBAŞKANI Prokopis
Pavlopulos, mülteci akınıyla
ilgili olarak Avrupa’nın
sorumluluklarının farkına
varması gerektiğini, üye
devletlerin tek başlarına
gösterdikleri çabalarla bu
konunun üstesinden
gelinemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Pavlopulos,
geçici hükümette Dışişleri
Bakanlığı görevini üstlenen
Petros Moliviatis ile
görüşmesinin ardından
Avrupa’ya mülteci akınıyla ilgili
açıklamalarda bulundu.

Mülteci akınının güvenlik
meselesinden çok
insani bir sorun
olduğuna işaret
eden

Pavlopulos, “Avrupa sahip
olduğu ilke ve değerlerle bu
konuyu göz ardı edemez” dedi.

“Avrupa,

Pavlopulos: “Avrupa,
mülteciler konusunda
sorumlulukları olduğunun
farkına varmalı”
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Hülya EM‹N

Öyle bir ölsem çocuklar
Size hiç ölüm kalmasa

Aziz Nesin

S
osyal medyanın yaygın
kullanımı, iletişim
anlayışında ciddi

değişikliklerin olmasına neden
oldu. Habere, gelişmelere,
olaylara ulaşmak artık eskisinden
çok daha kolay. İnsanların
tepkilerini, duygu ve düşüncelerini
ifade etmekte yarıştıkları bu alan,
çoğu zaman toplu ifade ve
reaksiyon platformuna da
dönüşebiliyor.

Malum, son günlerin en can
acıtan olaylarından biri Suriyeli
masum insanların yaşadığı dram.
Ülkelerindeki savaş ortamı
nedeniyle yeni hayat arayışı içinde
olan insanların, hemen hemen her
gün Ege sularında yitip giden
hayatlarına tanık oluyoruz. 

Son olarak yine Ege’yi geçme
çabalarının hüsranla sona eren
kareleri, sosyal medyada geniş
yankı uyandırdı. Suriyeli küçücük
bir çocuğun sahile vuran cansız
bedeni, uzun zamandır yürekleri
sızlatan insanlık dramının simgesi
haline dönüşüverdi. İnsanlık
ayıbının bu fotoğrafı “twitter”ın en
çok konuşulan konuları arasında
yerini aldı.
“#KiyiyaVuranInsanlik” etiketiyle
binlerce “tweet” atıldı.

Garip bir tesadüftür ki çok kısa
bir süre öncesinde, “Dünya Barış
Günü” nedeniyle atılan tweetler,
facebook’ta paylaşılan mesajlar
sosyal medya hesaplarında dikkat
çekiyordu. Dünyada olmayan bir
barışın kutlandığı mesajların
yazıldığı o anlarda, Suriyeli 12 kişi
Bodrum’dan İstanköy’e, sonu
bilinmeyen bir yolculuğa
hazırlanıyordu. 

İnsanlık, tarihi boyunca ne
acılar yaşadı. Dünya savaşlarıyla
milyonlarca insan hayatını
kaybetti, milyonlarcası yaralandı,
sakat kaldı, şehirler yok oldu. Bu
büyük acıların tekrarlanmaması

için insanlık sözde önlemler aldı,
savaş karşıtı, barış yanlısı
mekanizmalar oluşturdu. 

Ama nafile… İnsanlık tarihinin
gördüğü en kanlı savaşın başladığı
1 Eylül’ün yıldönümünde,
dünyamızda yine insanlar ölmeye
devam ediyor. Çocuklar, kadınlar
hayatını kaybediyor. İnsanlar
katlediliyor, kadınlar tecavüze
uğruyor. Harabeye dönüşmüş
hayalet şehirler bugün de varlığını
sürdürüyor. 

Olmayan bir barış, olmayan bir
insanlık hüküm sürüyor, sözüm
ona “gelişmiş” dünyamızda. 

Biz ise tüm bu yaşananlara
gözlerimizi kapatmaktan başka ne
yapabiliyoruz? Çoğumuzun
bakmaya yüreği yetmeyen fotoğraf
kareleri, görüntüler, binlerce
insanın kaderi, yaşanmışlığı. 

O kıyıya vuran çocuğun, kendi
çocuğu olabileceği ihtimalini bile
düşünmek istemiyor insan! Birkaç
yıl önce gündelik hayatları içinde
yuvarlanıp giden binlerce,
milyonlarca Suriyeli de bugünlerini
akıllarının ucundan bile
geçirmiyorlardı. 

Dünya, çıkar grupları kana
doymuyor. Bizler de elleri kolları
bağlı, dili tutulmuş bir şekilde
ahlayıp vahlamanın ötesine
geçemiyoruz. 

Tarih, bu insanlık dramının
sorumlularını bir gün mutlaka
yargılayacak. Muhtemelen tüm biz
sessiz kalanları da. Ancak ne
vicdanlardaki rahatsızlık, ne
tarihin yargılamaları yeni felaket
ve dramların önüne geçemeyecek.
Savaşı başlatanların hüküm
sürmesine izin verdikçe değişen
bir şey olmayacak.

Ünlü Fransız şair – yazar Victor
Hugo’nun dediği gibi, “Birisi barışı
başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı
gibi.” 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

mülteciler konusunda
sorumlulukları olduğunun
farkına varmalı. Üye
devletler tek başlarına bu
konunun üstesinden

gelemiyor.” ifadesini
kullanan Pavlopulos,
Yunanistan’ın da her

zaman
sorumluluklarını
yerine getirmediğini

belirtti.
Avrupa’nın göç

politikasının 2008
yılında kabul edilen Göç

ve İltica Antlaşması’nda
belirlendiğini anımsatan

Pavlopulos, “Avrupa’nın
bugün hatırlaması ve

yapması gereken tek şey bu
antlaşmayı

uygulamaktır.”
dedi.

Kaçaklar İçin “Gemi Seferleri”

GALİNOS, bu yıl adaya giriş
yapan Suriyeli kaçak sayısının
son iki ayda adanın nüfusunu
aştığını, bu kişilerin Avrupa’ya
geçişi için gemi ya da uçak seferi
düzenlenmesini önerdiklerini
belirtti. Galinos, 2015 öncesinde
adadan yıllık ortalama 100
kaçağın yasadışı geçtiğini, ancak
son 2 ayda bu rakamın 90 bini
bulduğunu, böyle bir şeyi hiç
kimsenin beklemediğini söyledi. 

Ege denizindeki kaçak
geçişlerin uluslararası bir
problem olmasına rağmen
“Türkiye ve Yunanistan’ın sırtına
bırakılmış bir sorun” haline
geldiğini ifade eden Galinos,
“Şimdi adaların nüfusuyla
kıyaslanınca bu kaçakların gelişi
büyük problemler yaratmıştır.
Ama büyük problemlerin içinden
büyük çözümler çıkacağına
inanıyorum.” diye konuştu. 

Midilli belediyesinin kaçaklar
konusunda tek başına çözüm
üretmekte zorlandığını aktaran
Galinos şunları kaydetti: “Son iki
ayda Midilli adasından nüfusu
kadar yani 90 binin üzerinde
kaçak geçti. Kaçaklar, ne yazık ki
ciddi kazançlar sağlayan
kaçakçılar sayesinde geçiyor.
Kaçaklar, bazı çevrelerden karşı
kıyıya geçmek için bilet alıyor.
Bunların fiyatı bin eurodan
başlıyor. Oysa biz yasal olarak

aynı yolculuğu yapmak için 15
euro ödüyoruz. Şimdi anlayın ki
ne kadar para kazanılıyor. Her iki
kıyıda da insanların acısı ve
yoksul hallerini kullanarak bu
şekilde haksız kazanç elde eden
çok kötü insanlar var.”

Öncelikle en önemli konu ve
görevin bu çevreleri yok etmek
olduğuna dikkati çeken Galinos,
“Bu 90 bin sayısı her an artıyor.
Bir an önce çare bulunmazsa
gelecek aylarda bu kontrolden
çıkacak, o zaman da çok geç
olacak” dedi. 

Galinos, “Yunanistan ve
Türkiye kaçakların durumuyla
ilgili ne yazık ki Avrupa’da kötü
isim yapmış durumda.
Avrupalıların, ‘her iki ülkenin
bunu kendi lehlerine kullanıp
kazanç elde etikleri’ yönünde
asılsız düşünceleri var. Bu
yüzden bir an önce bir şeyler
yapmalıyız. İki ülkenin işbirliği
yapıp, kaçakları kullanarak
onlardan para kazananları yok
etmesi gerekiyor.” ifadelerini
kullandı. 

“ORTAK TEKLİF HAZIRLANSIN”
İç savaştan kaçanların istedikleri
ülkeye sığınma haklarının
olduğunu savunan Galinos,
Avrupa ülkelerinin bu konuda
kolaylık sağlaması gerektiğini
söyledi. AB’nin göçmenler

Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos kaçaklar
için “gemi seferleri” yapılmasını önerdi. 

konusunda çekimser
kaldığını, bugüne kadar
kendilerine bir yardım veya
teklifte bulunulmadığını
bildiren Galinos, kaçakların
durumuyla ilgili kendini
sorumlu hissedip bazı
girişimlerde bulunduğunu
dile getirdi. 

Avrupa Birliği ve
Birleşmiş Milletler’in
katılımıyla gelecek ay
adada toplantı düzenlemek
istediklerini ifade eden
Galinos, konunun çözümü
için Yunanistan adaları ve
Türkiye kıyılarındaki
kentlerin ortak kararıyla bir
teklif hazırlanmasını
önerdiklerini, bunun
soruna çare üretebileceğine
inandığını sözlerine ekledi.
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Ahmet AYDIN

Umutsuz bir seçime doğru...

B
ir ülkeye ekonomik bunalım
geldiğinde siyasi bunalım
kaçınılmaz oluyor. Kısaca

bunalımlar gelmeye görsün bir ülkeye.
Seçimler birbirini kovalar. Her seçim
ayrı bir külfet, ekonomik kayıp ve
umutsuzluk getirir. 

Bugün içinde bulunduğumuz
koşullar maalesef gelecek adına fazlaca
bir umut ışığı taşımıyor. “Sandığa
gideceğiz de ne olacak”la başlayan
cümleler, içinde bulunduğumuz
psikolojik ve sosyolojik durumu en iyi
anlatan cümlelerdir. İnsanımız gelecek
açısından ziyadesiyle karamsardır.
Kabul edilmesi muhtemel vergilendirme
yasası ve sigortalara gelecek zam ile
çiftçilerimiz büyük bir hayal kırıklığı
yaşayacaklardır. Azınlık insanı toprağa,
tarıma dayalı bir yaşam sürdüğü ve dar
gelirli bir ekonomiye sahip olduğundan,
gelecek açısından daha da kaygılılar. 

Ocakta kurulan hükümet kötü
gidişatı durdurma adına insanlara çok
büyük hayaller kurdurdu. Lakin
hayallerin sonu hüsran oldu. Koşullar
daha da ağırlaşarak geri döndü. Kâbus
gibi. 

Bu ağırlaşacak ekonomik koşulların
sürdürebilirliği kanımca çok zor
görünüyor. Kazancın %26’dan
vergilendirilecek olması, mevcut
durumda sigorta primlerini yatıramayan
insanlara zamlanmış sigorta primleri
dayatılacak olması, yaşamı
sanıldığından çok daha güçleştirecek ve
sağlık endişeleri de insanlarımızda
ayyuka çıkacak. On bin euro ortalama
geliri olan dört kişilik ailelerin sağlık
sigorta primlerini ve vergilerini
yatırdıktan sonra yaşamlarını idame
ettirebilecekleri paraları kalmayacaktır.
Bu sebeple bu sistemin sürdürülebilir
olması pek mümkün gözükmüyor. 

Peki bunu oylayacak ve kabul edecek
beyler Mars’tan gelmediler. Birçoğu
köylerden ve çiftçi yaşamını yakinen
tanıyan insanlar. Hangi vicdanla böyle
bir vergilendirmeye el kaldıracaklar ve
evet diyecekler. Bunu yaptıkları gün
küçük çiftçileri bitirecekleri gün
olacaktır. 

Demokles’in kılıcı gibi çiftçimizin
başında duran bu vergi yasasının
gölgesinde gidilecek bir seçim
insanımız için bir umut olabilir mi? 

Ekonomiye endekslenmiş bir
hükümetin demokrasi ve insan hakları
bağlamında ve özellikle azınlık hakları
bağlamında hiçbir adım atmaması da
ayrıca sorgulanması gereken bir
husustur. Hiçbir adımın atılmayışının
üstünü ekonomi ile örtmek çok
kolaydır. Nasıl olsa kılıf hazırdır. 

Azınlık eğitimi can çekişiyor.
Liselerimizin kâfi gelmediğini, başka
ortaokul ve liselere ihtiyaç
duyduğumuzu herkes görüyor. Geçici ve
günlük çözümlerden ziyade kalıcı
çözümler beklemek azınlık insanının en
doğal hakkı. Azınlık eğitimi ivedilikle
uygar ülkelerdeki eğitim standardına
getirilmelidir. Her yıl çocuk azlığı
bahane edilerek kapatılan okullarımız,
azaltılan dersliklerimiz bizi fazlasıyla

endişelendiriyor. 
Bu çağda azınlık sahip olduğu vakıf

mallarını idare etmekten men
ediliyorsa, azınlığın bizatihi seçeceği
idarecilere teslim edilmiyorsa
vakıflarımız, bu bölgede demokrasiden
bahsetmek mümkün müdür? 

Anlamsız bir şekilde tarihi
derneklerimizin tabelaları hala
mahzende bekletiliyorsa, AİHM’sinin
aldığı karalar uygulanmıyorsa,
demokrasi bölgemizde karanlık
ellerdedir. Hükümet bu karanlık
ellerden demokrasiyi alıp aydınlığa
çıkaramıyorsa, ben hükümetim
demesin.  Demeye de hakkı yok zaten.
Bugün seçime girecek partiler çıkıp, bu
konularda birkaç güzel laf etmiyorlarsa,
azınlık konularında atacakları adımları
şeffaf biçimde deklare etmiyorlarsa,
geleceğimizi sadece ekonominin içine
hapsediyorlarsa, ekonomi nasıl olsa can
alıcı bir nokta, buradan daha nemalanıp
azınlığı bir on yıl daha oyalarız diye
meseleye tilkice bakıyorlarsa, evdeki
hesabın birçok kez çarşıya uymadığını
hatırlatmak isterim.

Varsın böyle düşünsünler. Bu
mazlum halk yıllardır varla yoğun
arasında can çekişerek, ama dimdik
durarak birçok seçimde ince mesajlar
verdi; okumasını bilenlere. Buradaki
ince mesajları farklı algılayanlar, öküz
altında buzağı arayanlar hep çıktı,
çıkmaya da devam edecek. Eğer
aklıselim insanlar bu faşizan yorumların
kuyruğuna tutunarak politika yapmaya
kalkarlarsa, gün gelir ellerinde
tuttukları kuyrukla baş başa kalırlar. 

Bu seçimlerde azınlık artık güzel ve
yapıcı politikalar duymak istiyor. Eğitim,
müftülük, vakıflar, bağımsızlara
uygulanan antidemokratik %3’lük ülke
barajı gibi sorunların çözümünü
bekliyor. Bölgemizdeki demokrasiyi
Afganistan demokrasisinin gerisine iten
ellerden kurtarıp, gerçekçi bir
demokrasi haline getirilmesi gelecek
hükümetin vazifesi olmalı ve bu hassas
meselelerde kalıcı ve yapıcı çözümler
üretmelidir. Azınlık bunu bekliyor. 

Bu konuların dışında kamudaki
görevlendirmelerdeki adaletsizliği
sonlandıracak adımlar bekliyor.
Devamlı vurun abalıya mantığı artık
çağın gerisinde kaldı. 

Azınlık yaşadığı ülkenin güzel günler
görmesini, belki de kendisine
düşmanlık besleyen ve kendisini
düşmanmış gibi göstermeye çalışan bir
avuç kör milliyetçilerden daha fazla
istiyor. 

Üniversite bitirmiş çocuklarının fırsat
eşitliğinden yararlandığı günü görmek
istiyor. Bu ülkenin her noktasında
olmayı, dışlanmamayı ve kendisine her
alanda güvenilmesini arzu ediyor. 

Kendisine cadı gibi bakılmasından,
güvenilmemesinden çok sıkıldı ve
yoruldu. Eğitim almış insanlar bu güzel
ülkeye hizmet etmek, başarıyı barış
içinde paylaşmak istiyor. Umutsuzluğu
umuda dönüştürmek için özgürlükçü
geniş bir demokrasiye ihtiyaç var. 

Kalın sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

FUEN, Rodos ve
İstanköy’de
‘keşifte’ bulundu

AVRUPA Halkları Federal Birliği (FUEN) üyesi
olan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği’nin evsahipliğinde
gerçekleştirilen ziyaret sırasında, FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu ve Uluslararası Sınır
Tanımayan İnsan Hakları (HRWF) Direktörü
Willy Fautre, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk
azınlığın durumunu gözlemledi.

Heyet, Rodos ve İstanköy’de Türk azınlık
mensupları ve sivil toplum temsilcileriyle
biraraya geldi. Ziyaret sırasında heyet, Türk
azınlığın sorunlarını dinledi. Heyet ayrıca Rodos
ve İstanköy’deki tarihi Osmanlı eser ve yapılarını
ziyaret etti.

Avrupa Halkları
Federal Birliği

(FUEN), 27 – 30
Ağustos tarihleri

arasında
Onikiadalar’daki

Rodos ve İstanköy’e
keşif ziyareti

gerçekleştirdi.

Batı Trakya Eğitim Araştırma
Vakfı’ndan DEB Partisi’ne ziyaret

Batı Trakya Eğitim
Araştırma Vakfı Başkanı
Musa Yurt, İhlas Koleji
Genel Müdürü Hami Koç ve
Ömer Derin Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Hüseyin
Atilla Şener, 29 Ağustos
Cumartesi günü DEB
Partisi Genel Merkezi’ni
ziyaret ettiler.

Konuk heyet, Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş
ile görüştü. DEB Partisi’nin
kuruluşunu ve kuruluş
amaçlarını anlatan Ali
Çavuş, DEB Partisi’nin son
beş yıldır hayata geçirdiği
çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Musa Yurt ziyaretin amacının, Batı Trakya Eğitim Araştırma Vakfı’nın İhlas Koleji ve
İhlas Öğrenci Yurdu ile işbirliği çerçevesinde, Batı Trakyalı öğrencilere sunulacak eğitim
imkanlarını anlatmak olduğunu belirtti.
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M
alum erken seçime gidiyoruz.
Köşe yazımı da buna
ayırmayı düşünüyordum

doğal olarak. Kaldı ki seçim öncesi
dönem çok kısa. Üç hafta sonra sandık
başına gideceğiz. Partiler, adaylar,
listelerdeki sıralama, azınlığın
sorunları, çözüm beklentileri,
çözülmeyen sorunları, v.s, v.s...

Fakat gel gör ki, kızmızı tişörtlü, kısa
pantolonlu çocuğun o fotoğrafı beni
başka bir şey yazmaktan alıkoyuyor. Bir
sabah bilgisayarımı açtığımda karşıma
çıktı aniden. Yüzünü göremediğimiz,
düz saçlı, kısa pantolonlu, koyu renk
popularıyla, kırmızı tişörtüyle
yüzükoyun sahilde yatan bir çocuk.
Minik vücudunun yarısı sularda, diğer
yarısı karada bir çocuk. Suriyeli mülteci
çocuk. Savaşta dünyaya gelen, kısacık
ömrünü savaşta ve yollarda geçiren
günahsız, dünyadan habersiz,
dünyadaki çirkinliklerden,
kalleşliklerden, işe yaramazlıklardan,
dünyanın yüzkarası halinden bihaber
olan kırmızı tişörtlü çocuk. Akdeniz’in

serin sularında hayatının son
saniyelerini yaşayan ve burada
dünyaya gözlerini yuman çocuk.
Milyonlarca insanın serinlemek için
sularına girdiği Akdeniz, mülteci
çocuğa mezar oldu. Binlerce kişiye
olduğu gibi. Ama hiçbir fotoğraf, hiçbir
görüntü onunki kadar etkili olmadı.
Onunki kadar içimizi yakmadı,
acıtmadı, yaralamadı! 

BİTMEYEN DRAM!
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler

Yüksek Komiserliği, Temmuz ayında
Suriyeli mültecilerin sayısının ilk kez
dört milyonu aştığını, 2015 sonuna dek
4 milyon 250 bine çıkmasını
beklediklerini açıkladı. Sayıları dört
milyonu geçen mültecilerin en büyük
kısmını Türkiye barındırıyor. Dört
milyon mülteciden yaklaşık 2 milyonu
Türkiye’de. 

Suriyeli mültecilerin çoğu Türkiye,
Ürdün ve Lübnan’a kaçıyor. Geçtiğimiz
Haziran ayında Kuzey Suriye’den 24 bin

kişinin daha Türkiye topraklarına
geçtiğini belirten BMMYK Türkiye’deki
Suriyeli mülteci sayısının da 1,8
milyonu aştığını bildirdi. Ayrıca tüm
çatışmalara rağmen Irak’a göç edenler
de bulunuyor.

4 milyon sayısı, resmi rakamlarla
Türkiye’deki 1.805.255, Irak’taki
249.726, Ürdün’deki 629.128,
Mısır’daki 132.375 Lübnan’daki
1.172.753 ve Kuzey Afrika’daki yerlerde
bulunan 24.055 Suriyeli mülteciyi
kapsıyor.

Avrupa’daki 270 binden fazla
sığınma başvurusu sahibi Suriyeli ve
bölgeden üçüncü ülkelere yerleştirilmiş
olan binlerce Suriyeli bu rakama dahil
değil.

BM’nin verdiği bilgiye göre, Suriye
içinde evlerini bırakıp başka yere göç
etmek zorunda kalanların sayısı da 7,6
milyonu buldu. Birleşmiş Milletler
yaşanmakta olan krizin yaklaşık 25
yıldır yaşanan en büyük mülteci krizi
olduğuna ve daha da büyüyeceğine
dikkat çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri
Antonio Guterres, “Bu bir kuşak
boyunca yaşanan tek bir krizin yarattığı
en büyük mülteci kitlesi. Bu nüfusun
dünyanın desteğine ihtiyacı var ama
çok zor koşullarda yaşıyor, giderek
daha büyük yoksulluk içine giriyorlar”
diyor. 

Bu insanlar savaştan, acıdan,
gözyaşı ve sefaletten kaçıyor. Ve
“uygar” dünya her ne kadar bu
krizlerde, savaşlarda payı olsa da
öylesiye bakıyor, seyrediyor. Birkaç bin

göçmeni ülkesine kabul etmek için bile
“düşünen” batı ülkeleri sınırlarını çitle,
duvarla, askerle kapalı tutmaya
çalışıyor. Buda yetmezmiş gibi bazı
ülkeler ise sadece Hırısiyan mültecileri
kabul ediyor! 

Yirmibirinci yüzyılda medeniyetin
sözde “zirve” yaptığı dönemde hak,
adalet, barış, hoşgörü, dayanışma gibi
değerlerde dünya sınıfta kalmıştır.
Sahilde yüzükoyun öylesine sessizce
yatan kırmızı tişörtlü çocuk da bunun
fotoğrafıdır, ispatıdır. Macaristan’daki
tren istasyonuna yığılan ve polis
tarafından girişi engellenmeye çalışılan
çocuğun polise söylediği ise tüm
dünyaya adeta bir haykırıştır: “Biz
memleketimizden kaçmak istemiyoruz.
Savaşı durdurun yeter!” 

Dünyayı etkileyen, sosyal medyada
deprem yaratan, neredeyse herkesin
yorum yaptığı o fotoğrafı gören hiç
kimse bu çocuğun milliyeti ne, dini ne,
nereden geliyor ve nereye gidiyor diye
düşünmedi. Çünkü o görüntü en sert ve
acımasız yürekleri bile yumuşatabilen,
insanın içindeki “insanlığı” harekete
geçiren türdendi. Umarım bu drama
sessiz kalan dünyanın uyanması için
benzer fotoğraflar görmemize gerek
kalmaz!

Keşke o fotoğraf sahte olsa, keşke
orada o deniz olmasa, keşke o çocuk
ölmüş olmasa, keşke uyuyor gibi
görünen o çocuk gerçekten uykuda
olsaydı. Ve biz de seslenseydik; uyan
çocuk, sabah oldu, uyan, dünya uyuyor
ama sen uyan çocuk! Uyan be kızancık,
uyan!... 

Ozan AHMETOĞLU

Uyan be kızancık!

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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CUMHURBAŞKANI Prokopis
Pavlopulos’un görevlendirdiği Başbakan
Vasiliki Thanu başkanlığındaki hükümet
açıklandı. 

Yunanistan’ı erken seçime götürecek
ve yeni hükümet kuruluncaya kadar
görev yapacak ilk kadın Başbakan
Vasiliki Thanu kabinesi şöyle: 

Başbakan: Vasiliki Thanu
Dışişleri Bakanı: Petros Moliviatis
Maliye Bakanı: Yorgos Huliarakis
Maliye Bakan Yardımcısı: Trifon

Aleksiadis
Milli Savunma Bakanı: İoannis Giagos
İçişleri Bakanı: Antonis Manitakis
Kamu İdaresinden Sorumlu İçişleri

Bakan Yardımcısı: Mihalis Spurdalakis
Vatandaşı Korumadan Sorumlu

İçişleri Bakan Yardımcısı: Antonis
Makridimitris

Göç Konularından Sorumlu Bakan
Yardımcısı: Yannis Muzalas

Kültürden Sorumlu Bakan Yardımcısı:
Marina Lambraki – Plaka

Adalet Bakanı: Dimitris
Papaggelopulos

Ekonomi Bakanı: Nikos Hristodulakis

Eğitim Bakanı: Aggeliki-Efrosini Kiau
Denizcilik Bakanı: Hristos Zois
Çalışma Bakanı: Dimitris Mustakas
Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı:

Alkistis Protopsalti
Sağlık Bakanı: Athanasios Dimopulos
Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu

Bakan Yardımcısı: Dimitris Melas
Çevre Bakan Yardımsısı: Konstandinos

Musurlis
Makedonya - Trakya’dan Sorumlu

Bakan Yardımcısı Filippos Çalidis
Yolsuzlukla Mücadele Bakanı:

Panayotis Nikoludis
Devlet Bakanı: Eleftherios

Papageorgopulos
Hükümet Sözcüsü: Rodolfos Moronis

BATI TRAKYA KÖKENLİ 2 BAKAN
Yeni hükümet 28 Ağustos Cuma günü
yemin ederek göreve başladı. Yeni
kabinede Batı Trakya kökenli iki bakan
yer aldı. Makedonya – Trakya Bakan
Yardımcısı Filippos Çalidis İskeçeli,
Maliye Bakanı Yorgos Huliarakis ise
Gümülcine’ye bağlı Yassıköy kökenli. 

Vasiliki Thanu 
hükümeti açıklandı
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Gümülcine, Dünya Tütün
Kongresi’ne hazırlanıyor

GÜMÜLCİNE, Dünya Tütün
Kongresi’ne evsahipliği yapacak. Merkezi
Portekiz’de bulunan Uluslararası Tütün
Üreticileri Birliği (ITGA) bu yılki
kongresini Gümülcine’de
gerçekleştirecek. Doğu Makedonya -
Trakya Eyaleti Başkanlığı’nın
inisiyatifiyle 11-12 Eylül tarihleri arasında
yapılacak kongrede tütün üreticileri
temsilcileriyle, tütün sektöründe faaliyet
gösteren şirketler bir araya gelecek. 

Gümülcine’deki kongreye katılması
beklenen ülkeler arasında Yunanistan,
Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan,
Makedonya (FYROM), Kırgızistan,
Umman, Tayland, Çin yer alıyor. 

Dünya Tütün Kongresi’nde ağırlıklı
olarak tütün üretimi ve tütün
sektöründeki son gelişmeler, Avrupa
Birliği’nin yeni ortak tarım politikası,
tütün fiyatları, sigara karşıtı
kampanyaların tütün üretimine etkisi ve
tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlar ele
alınacak. Kongrenin özellikle doğu
(basma) tipi tütün üretimiyle ilgili
olacağı ifade edildi. 

Gümülcine’deki kongrede ağırlıklı
olarak Rodop ve İskeçe başta olmak
üzere Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde 10 bine yakın tütün
üreticisinin bölge ekonomisine
katkısının masaya yatırılması bekleniyor. 

PAVLİDİS: “TÜTÜN 
KONGRESİ’NİN BÖLGEMİZDE 
YAPILMASI ÖNEMLİ”
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, çok sayıda
ülkeden delegenin katılımıyla
gerçekleşecek Dünya Tütün Kongresi’yle
ilgili olarak GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Dünya Tütün Kongresi’nin
Gümülcine’de yapılması için daha önce
başvuruda bulunduklarını anlatan
Eyalet Başkanı Pavlidis, bu başvurunun
kabul edilmiş olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. “Dünyadaki
tütün üreticilerinin temsil edildiği bir
sivil toplum örgütünün kongresini
bölgemizde yapması çok önemli bir
gelişmedir” diyen Pavlidis, tütün
üretiminin bölge için her zaman hayati
öneme sahip olacağını kaydetti. 

Kongre’nin Yunanistan’ın en büyük ve
önemli tütün üreticilerinin bulunduğu
bölgede yapılmasının büyük öneme

sahip olduğunu belirten Pavlidis, 11 – 12
Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek
kongreye yurt dışından 100’ün üzerinde
delege katılacağını söyledi. 

Kongrenin “basma” olarak bilinen
doğu tipi tütünle ilgili olduğunu anlatan
Eyalet Başkanı, “Gümülcine’de yapılacak
kongrede basma tütünü ilgilendiren tüm
konular ele alınacak ve konuşulacak.
Peki bu kongreyi neden burada
yapıyoruz? Doğu Makedonya - Trakya
bölgesi, özellikle de Rodop ve İskeçe
illeri ülkemizin en önemli basma tütünü
üreticisi bölgeler. Çok sayıda
vatandaşımız bu üründen geçiniyor. Bu
üründen yaşamını sağlıyor. Tütün
üretiminin bitmesi demek binlerce
vatandaşımızın da bitmesi demektir.
Bölgeden göçün artması demektir.” diye
konuştu. 

“AVRUPA’NIN TÜTÜN ÜRETİMİNİN
ÖNEMİNİ ANLAMASI LAZIM”

Avrupa Birliği’nin, tütün üretiminin
ülkemiz ve bölgemiz için önemini
anlaması gerektiğini ifade eden Pavlidis,
Avrupa Birliği ülkelerindeki tütün
üretiminin zor bir dönemden geçtiğini
ifade etti. Eyalet Başkanı, “Avrupa’da
tütün ve sigara karşıtı kampanyalarla
ilgilenenlerin bir şeyi anlaması
gerekiyor. Tütün üretimi özellikle bazı
bölgeler için tek geçim kaynağıdır. Bu
bölgelerden biri de bizim bölgemizdir.
İnsanların geçim kaynağı tütün
üretimidir. Bu bölgelerde insanlar kolay
kolay başka ürünlere geçemez. Sağlık
kampanyaları nedeniyle tütün üretimine
zarar veren çevreler bunu anlamalıdır.
Bizim de bunu anlatabilmemiz gerekir.”
dedi. 

“TÜTÜN HAYAT 
TARZIMIZ OLMUŞTUR”
Tütün üretiminin en önemli ekonomik
geçim kaynağı olmanın yanı sıra,
bölgenin kültürel değerleriyle de
yakından ilgili olduğunu dile getiren
Pavlidis, “İnsanların günlük yaşamı,
hatta şehirlerin mimari yapısı bile tütün
üretiminden etkilenmiştir. Tütün
üretiminin etkisiyle şekillenmiştir.
Köylerdeki yaşam, tütün üretimi üzerine
şekillenmiştir. Tüm bunlar bizim
bölgemiz ve insanımız için çok
önemlidir. Tütün adeta hayat tarzı ve

kültür haline gelmiştir. Avrupa’nın bunu
görmesi ve anlaması şart.” diye konuştu. 

“TÜTÜN ÜRETİMİNİN ÖNEMİNİ
ANLATMA FIRSATIMIZ OLACAK”
GÜNDEM’in, “Köydeki tütün üreticisi bu
kongreden olumlu bir şey bekleyebilir
mi?” sorusunu yanıtlayan Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis şöyle dedi: “Tabii ki
bekleyebilir. Herkesin ve bütün
bölgelerin aynı olmadığını göstereceğiz.
Eğer tütüm üretimi alanında koruma

altına alınması gereken bölgeler varsa,
bu bölgelerden biri de Rodop ve İskeçe
illeridir. Az önce saydığım sebeplerden
dolayı basma tipi tütün üretimi bölgemiz
için çok önemlidir. Tüm bunları
kongreye gelecek olanlara anlatma ve
gösterme fırsatını yakalayacağız. Çünkü
bir gün kongre çalışmaları yapıldıktan
sonra, ertesi gün tütün üretiminin
yakından görülebilmesi ve
anlatılabilmesi için köy ziyaretlerimiz
olacak.”

Sekiz azınlık ilkokulu daha kapatılıyor!...

EĞİTİM Bakanlığı, öğrenci azlığı
gerekçesiyle sekiz azınlık ilkokulunun
daha kapatılmasını kararlaştırdı. 

Eğitim Bakanlığı, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’nün
raporuna dayanarak Rodop ilinde 4,
İskeçe ilinde 3, Meriç ilinde ise 1 azınlık
ilkokulunun kapatılmasına karar verdi.
Sözkonusu okullarda eğitim gören
öğrencilerin komşu köylerdeki
ilkokullara aktarılması kararlaştırıldı. 

Rodop ilinde kapatılması
kararlaştırılan Türk azınlık okulları,
Payamdere, Karagözlü, Muratlı ve Çuka
ilkokulları olarak belirlendi. İskeçe
ilinde Sinikova, Çaymahalle ve Güney
mahalle; Meriç ilinde ise Aksakal köyü
azınlık ilkokullarının kapatılması
karara bağlandı. 

Yeni eğitim – öğretim yılının
başlamasına az bir süre kala 8 azınlık
ilkokulunun kapatılması, azınlığın ve
özellikle okulları kapatılan köylerde
yaşayan soydaşların tepkisine neden
oldu. Özellikle dağlık bölgedeki

köylerde yaşayan vatandaşlar
okullarının kapatılmasının
yaşamlarına olumsuz yansıyacağını ve
ilkokul çağındaki çocukların her gün
kilometrelerce yol kat etmek zorunda
kalacağını vurguladılar. 

Bu arada, Rodop iline bağlı Çuka ve
Payamdere köylerinin dağlık bölgede
olmasından ve çocukların
gönderileceği ilkokulun uzakta olması
nedeniyle sözkonusu okulların Eğitim
Bakanlığı’nın kararından muaf
tutulması için girişimde bulunuldu.
Payamdere ve Çuka ilkokulu öğrenci
velilerinin, milletvekilleri ve Eyalet
Eğitim Müdürü ile görüştükleri ve
taleplerini ilettikleri öğrenildi. 

Soydaşlar, dağlık bölgede
yaşadıklarını ve çocuklarını
göndermek zorunda kaldıkları komşu
köylerin uzakta olduğunu belirterek,
özellikle kış şartlarında büyük
zorluklarla karşılaşacaklarını ifade
ettiler. 
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“Azınlık eğitimi sorunlarına 
her yıl yenileri ekleniyor”

“Azınlık eğitiminin önündeki
engeller kaldırılmalı”

TÜRKİYE’den Adalet ve
Kalkınma Partisi’nden
Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde yaptığı konuşmada,
Batı Trakya Türk azınlığındaki
eğitim alanında yaşanan
sıkıntıları dile getirdi.
Türkiye’deki Rum azınlık
ortaokulları açılması yönündeki
tüm engelleri kaldırdıklarını
söyleyen Turan, buna karşılık
Batı Trakya Türkleri’nin eğitim
hakkının önündeki engellerin
de kaldırmasını istediklerini dile
getirdi.

Milletvekili Turan
konuşmasında, “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olup da
çok çeşitli sebeplerden, ülkemizi
terk eden Rum
vatandaşlarımızın en temel
hakkı olan eğitim ve
öğretimlerini sağlamak bizim en
temel görevlerimizdendir.”
ifadelerine yer verdi.

Gökçeada’daki Rum

ortaokulunun açılışının
önündeki bütün engelleri
kaldırdıklarını anımsatan
Turan, “Adamıza geri dönen
Rum vatandaşlarımızın
çocuklarının okuyacağı lisenin
açılması yönünde de hiç bir
çekincemiz olmadığı gibi, tam
tersine eğer böyle bir ihtiyaç
doğarsa gene destekleriz. Siyasi
iktidarların asli görevlerinden
biri de vatandaşlarının eğitim ve
öğretim özgürlüğünü
sağlamaktır.” dedi.

Batı Trakya’da yaşanan
eğitim konusundaki sıkıntılara
da değinen Turan sözlerini,
“Ancak, Batı Trakya’da yaşayan
ve Lozan Anlaşması ile tanınan
Müslüman Türk azınlığının
yaşadığı sorunları üzülerek
izliyoruz. Batı Trakya
Türkleri’nin en temel hakkı olan
eğitim hakkının önündeki
engellerin kaldırmasını
bekliyoruz.” diyerek tamamladı.

İSKEÇE ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Azınlık Okulları
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı
ve yönetim kurulu üyeleri,
İskeçe SİRİZA milletvekillerini
ziyaret ederek, azınlık eğitimi
alanında yaşanan sorunları
aktardı. 

Dernek yöneticileri 25
Ağustos Salı günü, SİRİZA
Partisi İskeçe İl Teşkilatı
bürosunu ziyaret ederek
milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis ve il
teşkilatı genel sekreteri Yorgos
Hacitheodoru ile görüşerek
fikir alışverişinde bulundu. 

İskeçe Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği’nden
yapılan açıklamada “Bu
toplantıyı yeni eğitim – öğretim
yılına başlarken sürekli dile

getirdiğimiz Batı Trakya
azınlığının en önemli eğitim
sorunlarını bir kez daha
konuşmak ve değerlendirmek
amacıyla gerçekleştirdik.”
ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, dernek
tarafından eğitim bakanlığına
iletilen sorunların
milletvekilleriyle yapılan
toplantıda yeniden dile
getirildiği kaydedildi.
Toplantının en önemli gündem
maddesini ise, Türkçe ders
kitaplarının okullara
zamanında ulaştırılması ve
okullardaki 90 boş kadroya
sözleşmeli öğretmenlerin
atanması konuları oluşturdu.
Azınlık Öğretmenleri Derneği,
sözleşmeli öğretmenlerin
zamanında

görevlendirilmemesi
durumunda azınlık eğitiminde
yine büyük sıkıntıların
yaşanacağı endişesini dile
getirdi. 

İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, SİRİZA milletvekilleriyle
yaptıkları görüşmede, azınlık
eğitimindeki sorunlara her yıl
bir yenisinin eklenmesinin
toplumu ve eğitim camiasını
karamsar ve huzursuz ettiğini
söyledi. Şu ana kadar azınlık
eğitimi lehine atılmış bir adım
veya gelişmenin olmadığına
dikkat çeken Kıyıcı, azınlık
eğitimindeki gelişmeler ve
değişikliklerleden dolayı
rahatsızlığın artığına dikkat
çekti. 

TÜRKİYE Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı 1 Eylül Salı
günü aldığı kararla,
Gökçeada’da ilkokul ve
ortaokulunun ardından Rum

lisesinin açılmasına da izin
verdi.

Türkiye basınında yer alan
haberler ve yorumlarda,
Türkiye’nin bu tavrı ile Lozan

Anlaşması’na uyduğu, buna
karşılık Batı Trakya Türkleri’nin
birçok haksızlığa maruz kaldığı
ifade edildi.

Gökçeada (İmroz) Özel Rum

Lisesi’nin açılışı 28 Eylül’de
gerçekleşecek bir törenle
yapılacak. Fener Rum
Patriği Vartholomeos ise 12
Ekim’de düzenlenecek bir
törenle yeni açılan ortaokul ve
lise binalarını kutsayacak.
Lisenin şimdilik 4 öğrencisi var.

“SIRADA ANAOKULU VAR”
İstanbul’daki “İmroz Eğitim ve
Kültür Derneği” ve Atina’daki
“İmrozlular Derneği” bundan
sonra okullardaki öğretmenler,
öğrenciler ve adaya geri dönüş
yapan İmrozlu Rum ailelerin
desteklenmesi için dayanışma
çağrısında bulundu. Konuyla
ilglili açıklamada “İmroz
(Gökçeada) ve Tenedos
(Bozcaada) Rum cemaati ancak
bu sayede yok olmaktan
kurtulacak ve gelecek nesillerini
güvenceye alabilecek” denildi. 

Gökçeada (İmroz) Özel Rum

Lisesi’nin müdürü Makis
Kamburopulos ise şunları
belirtti: “Bir buçuk sene
boyunca uğraştık, derin bir
nefes aldık. Okul için
çalışmamız gayet zor oldu.
Çünkü hem Türkiye’deki
hükümetle, hem diasporayla,
hem de adadaki Rumlar
arasında koordinasyonu
sağlamaya çalışıyorduk. Artık
adadaki çocuklu genç Rum
çiftler eğitim olduğu için adada
kalabilecek. Şimdi sadece
anaokulu açmak kaldı. O da çok
zor olmayacak diye
düşünüyoruz. Geçen sene
aileler okul açılacak diye
Yunanistan’dan adaya taşınmış,
okul açılmayınca mağdur
olmuştu. Ama artık tüm
bunların geçmiş olmasını
diliyorum. Artık okulu 28 Eylül’e
hazırlamak için çalışmalarımızı
yürütüyoruz.”

Gökçeada’da Rum lisesinin açılmasına izin verildi
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RODOP dağlarındaki
geleneksel etkinliklerden biri
olan Alanteğe yağlı güreşleri, 28
– 30 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşti. 

Kuzuren köyü yakınlarındaki
Alantepe yaylasında yapılan
etkinlikleri, Kozlukebir
belediyesi organize etti.
Alantepe ağası ise Kızılağaç
köyünden Mümin Karabekir
oldu. 2015 Alantepe
Paşpehlivanı ünvanını ise
Türkiye’den Ahmet Yavuz
kazandı. 

28 Ağustos Cuma günü
Alantepe ağası Mümin
Karabekir’in davul zurna
eşliğinde civar köyleri gezerek
halkı davet etmesi ile başlayan
şenlikler, 30 Ağustos Pazar
günü yağlı güreş
karşılaşmalarının finalleri ve
kültürel etkinliklerle sona erdi.

Etkinliklere Gümülcine,
Selanik ve Türkiye’den
güreşçiler katıldı. Batı Trakyalı
güreşçiler için ilk kez Seçek’te
uygulanan yerel güreşçiler
kategorisi Alantepe’de de

uygulandı.
Cumartesi günü yağlı

güreşlerin ön eleme
karşılaşmaları yapıldı. Aynı gün
Bursa Osmangazi belediyesi
tarafından gönderilen Türk halk
müziği sanatçısı Ali Çakar,
Alantepe’de Batı Trakyalılara
konser verdi.

Pazar günkü program,
etkinliklere katılan protokolün
karşılanması ile başladı.
Protokol üyeleri, er meydanında
davul zurna eşliğinde tur atarak
halkı selamladılar. Program,
protokol konuşmalarıyla devam
etti.

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, 600 yılı aşkın
devam Alantepe yağlı
güreşlerinin bundan sonra da
yaşatılacağını söyledi. Başkan
Ahmet, “Biz bu organizasyonun
koordinasyonunu yapmaktan
gurur duyuyoruz. Bu yıl da giriş
ücreti talep etmedik. Amacımız
halkımızın buraya yoğun
şekilde katılımını sağlamak.
Etkinliğe ekonomik destek
veren sponsorlara, kardeş
belediyemiz Osmangazi
Belediyesi Başkanı Mustafa
Dündar’a, bu yıl bizleri
destekleyen Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan’a ve
Edirne Valiliği’ne teşekkür
ediyorum. Burada en büyük
teşekkürü ekip arkadaşlarıma
ediyorum. Bu alanda güreşecek
güreşçilere başarılar diliyorum.”
diye konuştu.

HRİSTOS METİOS
Rodop ilinden sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Hristos
Metios, etkinliklere
davetlerinden dolayı
organizatörlere teşekkür etti.
Metios, “Burada olmaktan
mutluluk duyduğumu ifade

etmek istiyorum. Komşu
ülkelerden gelen konuklarımıza
hoşgeldiniz demek istiyorum.
Bu etkinlikler tüm zorluklara,
ekonomik krize rağmen
insanların bir araya gelmesi ve
yakınlaşması için bir fırsattır.
Bundan dolayı belediye
başkanını tebrik ediyorum ve bu
etkinliği bundan sonra da
devam ettirmesini diliyorum.
Sporculara başarılar dilerim.
Önümüzdeki yıl yine burada
buluşmayı temenni ediyorum.
Hepinize iyi eğlenceler.” diye
konuştu.

ALİ YILDIZ
Bursa Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Yıldız da,
“Saygıdeğer misafirler, sizlere
belediye başkanımız Mustafa
Dündar’ın selamlarını iletmek
istiyorum. 600 yıldır yapılan bu
şenliklerin amacı, insanların
biraraya gelmesi ve dostlukların
pekişmesidir. Kardeş belediye
olarak üzerimize düşen
görevleri her zaman yapmaya
hazırız.” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM DOĞAN
Edirne Belediye Başkan
Yardımcısı İbrahim Doğan
konuşmasına, bu geleneğin
yaşatılmasında emeği geçenlere
teşekkür ederek başladı. Edirne
Belediye Başkanı Recep
Gürkan’ın selamlarını da ileten
Doğan, “Bu organizasyonda
biraz sonra güreşecek olan
değerli pehlivanlarımızın siz
değerli seyircilerimize çok güzel
anlar yaşatacıklarına
inanıyorum. Kıran kırana güreş
yapacaklarına inancımı
belirtmek istiyorum. Belediye
başkanımızın bu organizasyona
önümüzdeki yıllarda daha çok
destek vereceğini belirtmek
isterim.” görüşlerine yer verdi.

Yılların geleneği 
ALANTEPE güreşleri...
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ALİ RIZA AKINCI
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
herkesi selamlayarak başladığı
konuşmasında, “Batı Trakya’nın
aziz insanları, yurt dışından
gelen değerli misafirler hepinizi
muhabbetle selamlıyorum.
Burada yüzyıllar öncesine
dayanan çok köklü bir adeti
yaşatmak için bir araya geldik”
dedi.

Başkonsolos Akıncı sözlerine
şöyle devam etti: Sizlerle bir
arada olmak benim için
mutluluk ve onur vesilesidir.
Böylesi güzel bir adeti yaşatma

iradesi gösterdiğiniz için sizlere
teşekkür ediyorum. Bu kadar
güzel bir organizasyon yaptığı
için Kozlukebir Belediyesi’ni de
tebrik ediyorum. Burası nice
kahramanların, nice bileği
bökülmez yiğitlerin boy
gösterdiği bir medyan. Koca
Yusuf’ların, Kel Aliço’ların,
Kurtdereli Mehmet
pehlivanların burada
güreştiğini hisseder gibiyim. Biz
de hep birlikte bu adetin
yaşaması için, devam etmesi ve
gelecek nesillere aktarılması
için burada bulunuyoruz.
İnşallah öyle de olur ve devam

eder. Burası aynı zamanda
kaynaşma, bayram yapma, bir
araya gelme yeridir.”

GENİŞ ÇAPTA KATILIM
Alantepe yaylasındaki yağlı
güreş finalleri ve kültürel
etkinliklere çok sayıda davetli
katıldı. Tarihi Alantepe
etkinlerine katılanlar arasında
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, DEB Partisi
genel başkan yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu ve Hasan Hasan,
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği

Teşkilat Başkanı Musa Yurt,
Rodop – Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif, Eyalet Meclis
Üyeleri Tarkan Multaza ve
İsmail Hüse Mustafa,
Bulgaristan Koşukavak Belediye
Başkanı Sabiha Kerim Mehmet,
Kozlukebir Belediyesi
Toplumsal Hareket Listesi
Başkanı Saadettin Şakir
Hüseyin, Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Kozlukebir eski
belediye başkanı İbrahim Şerif,
Türkiye’den Özel Öğretim
Kurumları Birliği Başkanı Hami
Koç yer aldı. 

Konuşmaların ardından
Edirne’den gelen folklor grubu
gösteri sunarken, yine
Edirne’den gelen müzik grubu
katılımcılara Türk halk müziği
konseri verdi. Daha sonra ise
yağlı güreş müsabakalarına
geçildi. Kıran kırana geçen yağlı
güreşlerin başpehlivanı Edirneli
Ahmet Yavuz oldu. Alantepe’ye
gelen Batı Trakya genelinden
soydaşlar güreşlere yoğun ilgi
gösterdi. 

Kategorilerde güreşen ve
dereceye giren pehlivanlar
şöyle:

MİNİKLER
Nikos Ambelidis
Yorgos Vardanian
Mervan Sar Hasan

TOZKOPARAN
Argirios Grigorian
Hamza Hacı
Yunus Halil

KÜÇÜK ORTA
Ufuk Yanık
Necip Alioğlu
Ediz Salihoğlu

BÜYÜK ORTA
Yiğit Giden
Caner Koşum
Ayhan Aktürk

YEREL GÜREŞÇİLER
Niyazi İbiş
Selim Çelebi
Ercan Kaşayka

BAŞALTI
Nedim Anılgider
Gökhan Vurcanlı
Ali Rıza Özkayalar

BAŞPEHLİVANLIK
Ahmet Yavuz
Serkan Öğdüler

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği eski başkanları biraraya geldi
TÜRKİYE’deki Batı Trakya

Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, eski dernek
başkanlarıyla kahvaltıda biraraya
geldi. 

1 Eylül Salı günü
gerçekleştirilen buluşmaya eski
dernek başkanlarından Mustafa
Rumelili, Tahsin Salihoğlu,
Burhaneddin Hakgüder, Erol
Kaşifoğlu, Selahattin Yıldız’ın yanı
sıra işadamı Kaşif Samioğlu
katıldı. 

Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, eski genel başkanlara 54.
olağan genel kurulda kendisine ve
ekibine verdikleri destekten dolayı
teşekkür etti. Derneği ilgilendiren
konular ve Batı Trakya Türklerinin

sorunlarının ele alındığı istişare
toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Eski dernek başkanlarının
katılımıyla yapılan toplantıyla
ilgili olarak BTTDD tarafından
yapılan yazılı açıklamada, “20
Eylül 2015 tarihinde Yunanistan’da
yapılacak olan seçimlerin de
değerlendirildiği toplantıda, Batı
Trakya Türkleri’nin yine tek vucut
olarak Yunanistan’daki varlıklarını
tüm dünyaya haykırmaları için
seçimde uygulanabilecek
stratejiler değerlendirildi.
Kahvaltılı buluşmada Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’nin
önümüzdeki süreçte uygulayacağı
faaliyet ve çalışmaların da
istişaresi yapıldı.” ifadelerine yer
verildi.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Bursa Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi

B
u haftaki konumuzu,
Anavatan Türkiye’de
Veteriner Hekimi

yetiştiren ve benimde mezunu
olduğum Bursa Uludağ
Üniversitesi Veteriner
Fakültesi’nin kısa tanıtımına
ayırdım. Umulur ki bu dalı
meslek olarak seçecek genç
kardeşlerimize fakültemiz bir
tercih sebebi olur...

Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Türkiye’de veteriner
hekimi gereksiniminin
karşılanması ile Bursa ve
yöresindeki hayvancılık
potansiyelinin geliştirilmesine
katkı sağlanması amacıyla,
Devlet Planlama Teşkilatının
görüşleri ve Kalkınma
Planlarının hedefleri
doğrultusunda, o yıllarda ismi
Bursa Üniversitesi olan
Üniversite Senatosu’nun
14.05.1976 tarihli toplantısında
alınan kuruluş kararı ile
kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Bursa Üniversitesi’ne bağlı
olarak fiilen 14 Nisan 1978 günü
hizmet vermeye başlamış olan
Fakültenin kurucu Dekanlığına,
Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Cemal Nadi AYTUĞ
atanmış, ilk yürütme
organlarında ve eğitim
kadrosunda, Ankara Üniversitesi
ve İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesinden geçici
görevlendirmelerle gelen
öğretim üyeleri yer almışlardır.

Eğitim- Öğretime 20 Kasım
1978 günü, 46 öğrenci ile Et ve
Balık Kurumu arkasındaki
Karapınar geçici tesislerinde
başlanmış; o yıllarda, şehir
içerisinde Merinos’ta bulunan
Hayvan Hastanesi de Fakülteye
devredilerek Klinik Ünitesi
oluşturulmuştur. Devlet
Planlama teşkilatı yatırım
programına 1978 yılında alınan

Hayvan Sağlığı ve Hayvansal
Üretim Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Üniversite
Senatosu’nun 1986 yılındaki
kararı ile Uludağ Üniversitesi
Tarımsal Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin Veteriner
Fakültesi’ne bağlı birimi olarak
kurulmuştur.

Fakülte 1994 yılında
Karapınar’dan Üniversite’nin
Görükle Kampusu’ndeki yeni
Eğitim - Öğretim Binasına
taşınmıştır.  Fakültenin Klinik
Bilimleri ve Hayvan
Hastanesi’nin temeli 2002
yılında atılmış ve 2008 yılı
başında taşınılmış ve 7 gün 24
saat hizmet vermektedir.
Fakülte yeni binasını inşaatına
ise 2004 yılında başlanmış olup,
2007 yılı başında taşınılmıştır.
Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık
Binasının temeli de 2005 yılında
atılmış olup 2010 yılında
tamamlanmıştır.

*Fakülte 2001-2002 Eğitim -
Öğretim Yılında Kredili Eğitim
Sistemine ve 2003-2004 Eğitim-
Öğretim Yılından itibaren
Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı
Uygulamasına geçilmiştir. 2010-
2011 Eğitim-Öğretim yılından
itibaren ise asgari %30 İngilizce
eğitime başlanmıştır. Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1992 yılında tam üye olduğu
Avrupa Veteriner Eğitim
Kurumları Birliği (EAEVE)
tarafından Kasım 2004 tarihinde
akreditasyona yönelik birinci
değerlendirme sürecini
geçirmiş, Nisan 2008 tarihinde
ise ikinci değerlendirme
sürecinden geçmiş olup şartlı
akredite olmuştur. Nisan 2010
tarihinde EAEVE heyeti
tarafından son değerlendirme
yapılmış ve Haziran 2010
tarihinden itibaren ise tam
akredite olmuştur.

VETERİNER BAKIŞI

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

Milletvekili Zeybek
BTTDD Genel
Merkezi’ni ziyaret etti

EVROS ilindeki çiftçiler, Yunanistan ile Türkiye
arasındaki Kipi sınır kapısını kapatmaya
hazırlanıyor.

Evroslu çiftçiler, Ferecik’te 30 Ağustos Pazar
günü geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda,
16 Eylül Çarşamba günü başlatacakları eylemlerle
tarım sektörüne getirilen yeni düzenlemeleri
protesto etme kararı aldı.

Eylemde, memorandumun tarım sektöründeki
vergi ve sigorta sistemine getirdiği değişikliklerin
yarattığı sorunlara tepki gösterilecek. 

20 Eylül’de yapılacak erken genel seçim öncesi
yetkililere mesaj göndermeyi amaçlayan çiftçi ve
hayvan besicileri, Kipi sınır kapısı yakınlarına
barikat kuracak.

Evros Hayvan Besicileri Kooperatifi Başkanı
Hristos Parashudis, “Traktör ve tarım
araçlarımızla yollara döküleceğiz ve
protestomuzu dile getirmek amacıyla Kipi sınır
kapısını kapatacağız. Kuracağımız barikatın geçici
mi olacağı, yoksa günlerce yollarda mı
kalacağımız konusunda henüz bir karar almadık.
Duruma göre hareket edeceğiz. Bu belki en uygun
tercih değil, ancak ellerimiz kollarımız bağlı bir
şekilde yok olmayı bekleyemeyiz.” ifadelerini
kullandı.

Çiftçilerin düzenleyecekleri eylemler
kapsamında, 20 Eylül Pazar günü traktör ve tarım
araçlarıyla seçim merkezleri önünde de gösteri
yapabilecekleri belirtildi. 

Çiftçiler Kipi sınır kapısını
kapatmaya hazırlanıyor

İSKEÇE SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Zeybek, geçen Mayıs ayında seçilen Genel
Başkan Necmettin Hüseyin ve yönetim kurulu
üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette,
Genel Başkan Danışmanı Recep Üstün de hazır

bulundu. 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel

Başkanı Necmettin Hüseyin, iki dönem Yunan
parlamentosunda Batı Trakya Türk azınlığını
temsil eden Milletvekili Zeybek’e çalışmalarından
dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki ay yapılacak
erken seçimlerde başarı dileklerinde bulundu.

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

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

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

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

GÜN DEM 
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SONY, IFA’nın resmi açılışının
öncesinde 2 Eylül Çarşamba günü bir
basın toplantısı düzenledi. Burada, Sony
Corporation Başkan ve CEO’su Kazuo
Hirai Sony’nin Yüksek Çözünürlüklü Ses
(“Hi-Res Audio”) ve cep telefonu
alanlarındaki en yeni ürünlerini tanıttı.
Hirai, aynı zamanda Sony’nin dijital
görüntüleme ürünleri ve TV’ler de dahil
olmak üzere, diğer ürünleri ile
yaşanabilecek yeni deneyimlere de vurgu
yaptı. Hirai “Tüketici elektroniğinin
halen muazzam inovasyon potansiyeline
sahip olduğuna inanıyorum. Sony
olarak, hayatınızı daha da iyileştirecek ve
sizi hayretler içinde bırakacak
deneyimler sağlamaya devam edeceğiz,”
şeklinde konuştu.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
SES ÜRÜN YELPAZESİ
h.ear™ adı verilen yeni kulaklık
yelpazesi ve yeni Walkman® modelleri
sundukları inanılmaz Yüksek
Çözünürlüklü Ses ve göz alıcı renkleri ile
kullanıcının dünyasına heyecan katıyor.
Sade, abartısız ve zarif tasarımlara sahip
olan kulaklıklar ve Walkman®, seçkin,
canlı renk grupları ile sunulacak. Ürünler
kullanıcının mükemmel Yüksek
Çözünürlüklü Sesin keyfini çıkarmasına
imkân verirken bir yandan da tarzını
yansıtmasına yardımcı oluyorlar.

h.ear serisinde hem kulak üstü hem de
kulak içi tiplerde kulaklıklar yer alıyor.
“h.ear on” (kulak üstü) modellerinde şık
bir form faktörü ve kafa bandı ile
muhafaza üniteleri arasında neredeyse
fark edilemeyecek bağlantılar ile
kullanıcının kulaklarına harika şekilde
oturan, geleneksel kulaklıklardan çok
daha basit bir tasarım ortaya çıkıyor.
Bunun yanı sıra, “h.ear in NC” modelleri,
dijital gürültü engelleme özelliği ile
donatılan dünyanın ilk kulak içi Yüksek
Çözünürlüklü kulaklığı olması,
kullanıcının dışarıdayken bugüne dek hiç

olmadığı kadar kaliteli ve gürültüsüz
dinleme deneyimlerinin keyfini
sürebilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca, Sony ses kalitesi arayışında en
üst noktayı temsil eden ZX serisinin son
üyesi olan NW-ZX100HN Walkman®’i de
sunuyor. Yüksek Çözünürlüklü dijital
gürültü engelleme yeteneklerine sahip
olan NW-ZX100HN, Yüksek Çözünürlüklü
gürültü engelleyicili kulaklık ile birlikte
satılıyor. Bu Walkman®, 45 saate kadar
kesintisiz Yüksek Çözünürlüklü Ses
çalma imkânı sunarken öncüllerine
kıyasla daha da taşınabilir hale geldi.

DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME
Sony’nin en son dijital görüntüleme
yenilikleri arasında, daha önceden
açıklanan ve bir zamanlar sadece
profesyonellerin ulaşabildiği özellikleri
sıradan kullanıcılara getiren Sony Cyber-
shot™ dijital fotoğraf makinesi
yelpazesinin iki güçlü yeni üyesi RX100
IV ve RX10 II de bulunuyor. Her iki
fotoğraf makinesinin de süper yavaş
çekim (40x’a kadar) video çekim
özelliğine  (1000fps, 500fps veya 250fps
kare hızı; ve 50p veya 25p oynatma
formatında) sahip olması, en özel anları
video ile kaydetmeyi hiç olmadığı kadar
kolaylaştırıyor. Her iki model de,
dünyanın ilk bağlı DRAM bellek çipine
sahip 1.0 tip Exmor RS CMOS görüntü
sensörü sunuyor. Exmor RS aynı
zamanda 1/32000s maksimum hıza,
yüksek çözünürlüklü 4K video çekimi ve
daha fazlasına sahip ultra hızlı bir
Bozulmayı Önleyici Deklanşör’ü
mümkün hale getiriyor.

4K BRAVIA
Sony, daha önce çıkışı duyurulan ve
aralarında en ince kısmında yaklaşık 4,9
mm kalınlık (75 inç X91C serisi yaklaşık
15mm kalınlığındadır) ile dünyanın en
ince LCD TV’leri olarak dikkatleri üzerine
çeken 65 inç / 55 inç X90C serisinin de

bulunduğu zarif 4K BRAVIA TV
yelpazesini de vitrine çıkartıyor. 4K
Processor X1’in de eklenmesi ile bu
serilerin her biri netlik, renk ve
kontrastta ileri doğru atılmış dev bir
adımı temsil ediyor. Her bir serinin aynı
zamanda Android TV ile çalışması da çok
sayıda içeriğe erişim, sezgisel kullanım
ve akıllı telefonlar ile rakipsiz
entegrasyon ve çapraz fonksiyonelliğe de
imkân sağlıyor.

OYUN VE AĞ HİZMETLERİ
Sony Computer Entertainment’in “Project
Morpheus” sanal gerçeklik (VR) sistemi
PlayStation®4’ün sarmalayıcılığını bir
üst düzeye taşırken oyun dünyasının
geleceğini de gözler önüne seriyor.
Oyuncu, sadece başa takılan bir VR
birimini kullanmak suretiyle adeta
oyunun içine adım atmış gibi kendini
eksiksiz bir 360 derece sanal dünya ile
çevrelenmiş halde buluyor. Oyuncunun
yüzünü döndüğü yön ve başının
hareketleri büyük bir hassasiyet ile takip
edilerek oyuncunun başını her
çevirişinde sanal dünyadaki görüntülerin
de doğal ve sezgisel olarak gerçek
zamanlı dönmesi sağlanıyor. 1920 x RGB
x 1080 çözünürlüklü 5.7 inçlik OLED
ekran ve görüntüleri 120fps hızında
işleme becerisi ile donatılan Project
Morpheus, inanılmaz derecede akıcı
görüntüler üretirken oyunun sınırlarını

zorlayan bir varlık hissi de elde ediyor.
Project Morpheus’un, 2016’nın ilk
yarısında piyasaya sürülmesi
planlanıyor.

LİFE SPACE UX
Bunların yanı sıra, Sony fiziki alanları
canlandırarak bunlara arayüz getirmenin
tamamen yeni yollarını yaratan Life
Space UX yelpazesinden ürünleri de
sergiliyor. 10cm kübik Taşınabilir Ultra
Kısa Atımlı Projektör, kompakt
boyutlarına rağmen 20 ila 50 inçlik
görüntü yansıtabiliyor ve masanın
üzerinden duvara kadar her yere
kurulabiliyor. Senfonik Işıklı Hoparlör
ise, odanın her köşesini billur gibi net ses
ile dolduran ışıklı bir hoparlör. Yenilenen
tasarımlara sahip olan her iki ürünün de
gelecek baharda piyasaya sürülmesi
planlanıyor.

Halihazırda temin edilebilen 4K Ultra
Kısa Atımlı Projektör ve LED Ampul
Hoparlör’ün yanı sıra bu yeni ürünleri de
içinde barındıran Life Space UX
yelpazesi, kullanıcıların yaşam
alanlarında etkileşim biçimini kökünden
değiştirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılara
kendilerini çevreleyen ortamları
kullanmayı seçme biçimlerinde daha
fazla özgürlüksağlayarak daha anlamlı,
gerçekten interaktif alanlarda yeni yaşam
modları sağlıyor.

Sony, IFA 2015’te Xperia Z5’le yetinmedi!
11
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SOLDANSAĞA
1) Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli,
kaygan uzun ip – Su kıyısındaki görkemli ev 2) Bir
görevde temelli olan – Devlet büyükleri 3) Radon’un
simgesi – Ekseni boyunca delik silindir 4) Taraça –
Bal koymaya yarayan küçük tekne 5) (halk dili)
Yetişkin – Üç yaşına kadar olan at yavrusu – Çıplak 6)
Terbiyum’un simgesi – Kap, kacak – Beyaz 7) Kırmızı
– Baş kaldıran, isyan eden – Kızılımsı kahverengi 8)
Taş pamuğu, kaya lifi – Kötü göz 9) (kimya) Parafin –
Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya
gelmesinden oluşan eser 10) Bir yudumda içilecek
miktar – Amerika elmasından çıkan zamk 11)
Dünyanın uydusu – Bir tür keten, patiska veya basma
12) Kement – Tantal’ın simgesi – Eksiksiz, kesintisi
13) (halk dili) Ağabey – Hıristiyan, İsevi 14) Çırak ile
ustanın arasındaki kişi – (halk dili) Nisan.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Tombala vb. Oyunlarında sayıların yazılı olduğu
kağıt – Parazit 2) Elastiki – Dilsiz – Kıyı, kenar 3) Bir
nota – Uygun bulmama – Kayak – İlkel su taşıtı 4) Bir
meyve – (kadın için) Güçlü ve gösterişli, iri yarı 5)
Birinin buyruğu altında olan görevli – İki dağ
arasındaki sırt – Sodyum’un simgesi 6) Eşi olmayan,
biricik – Yansıma – Elde bulunan varlık, sermaya 7)
Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit kabak veya patlıcam
yemeği – Toryum’un simgesi – (psikolojik) Kaygı 8)
(mecaz) Dert – Platin’in simgesi – Telefonda hitap
sözü – Rubidyum’un simgesi 9) Kuzeybatı Kafkasyalı
halk – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 10) Lityum’un simgesi – Arap üslubunda olan
şey – Apansız 11) Soy – Yerine koyma, yerine
kullanma – Sebep, faktör.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Drahmi, Akaç 2) AA,
Ansız, Si 3) İcar, Trakit
4) Maliye, Mut 5) Et,
Krem 6) Esas, Ataşe 7)
Art, Fabl, İt 8) Riayet, İti
9) İş, Anaç, Arp 10)
Tank, İka 11) Kek,
Selamet 12) Os, Bek,
Mi 13) Terane, Akik 14)
Artma, Korna.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Daima, Ari, Kota 2)
Raca, Erişte, Er 3)
Alesta, Akort 4) Harita,
Yan, Sam 5) Mn,
Sfenks, Na 6) İstek,
Ata, Ebe 7) Ir, Rab, Çile
8) Azametli, Kakao 9)
Kuma, Taam, Kr 10)
Asit, Şiir, Emin 11) Çit,
Ket, Patika.
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Bugün yaz sıcağında canımız soğuk bir şeyler istediğinde buzdolabının
kapağını açıp alıveriyoruz. Oysa eskiden bu iş bu kadar kolay değilmiş.
Bundan binlerce yıl önce insanlar yiyeceklerini ve içeceklerini soğutmak için
kışın dağlardan ya da göllerden topladıkları buzları kullanırlarmış. Bu buzları
mahzenlerde depolar, sonra da yiyecek ve içecekleri soğutmada
kullanırlarmış. 

İnsanlar, zaman içinde buzu tatlı yapımında kullanmayı düşünmüşler.
Örneğin, meyve sularını buz, şeker ya da bal gibi malzemelerle karıştırarak
tatlılar yapmaya başlamışlar. Ancak bu soğuk ve lezzetli tatlıları yalnızca
varlıklı insanlar tüketebiliyormuş. Çünkü bu tatlıların yapımında kullanılan
buzları dağlardan ya da göllerden toplayıp getirmek çok zahmetli ve masraflı
bir işmiş. 

1589’da, İtalyan biliminsanı Giambattista Della Porta, üzerine tuz
koyulmuş buzun yiyecekleri daha hızlı ve daha fazla soğuttuğunu fark etmiş.
Çünkü buz, üzerinde tuz varken yiyeceklerden daha çok ısı alıyormuş.

İlk dondurmalar, Della Porta’nın keşfettiği bu özellikten yararlanılarak
hazırlanmış. Dondurma yapmak için, önce krema, süt ve şekerden oluşan bir
karışım hazırlanırmış. Bu karışım, bir kabın içine koyulur; bu kap da içinde
tuz ve buz olan bir başka kabın içine yerleştirilirmiş. Karışım, her yerinin eşit
şekilde soğuması için sürekli karıştırılırmış. Bu sırada eriyen buz, karışımın
ısı kaybederek donmasını sağlarmış. 

Bu işin en güç yanı karışımı sürekli elle karıştırmakmış. Çünkü
dondurmanın bu şekilde donması saatler alıyormuş. Bunun çaresini de
1846’da Nancy Johnson adlı ABD’li bir kadın bulmuş. Johnson, karıştırıcı bir
kol yardımıyla çevrilen ilk dondurma makinesini tasarlamış. 

Ardından dondurma yapmak çok kolaylaşmış. Zaman içinde dondurma
makineleri daha da geliştirilmiş. Daha sonra da dondurma fabrikaları
yapılmaya başlanmış.

Bazı kaynaklarda, MS 1. yüzyılda yaşamış ünlü Roma İmparatoru Neron’un
meyveleri üzerine kar serpiştirilmiş olarak yemeyi sevdiği anlatılır. Bu
nedenle köleleri sık sık dağlara kar toplamaya gönderirmiş. 

Dondurmanın ilk örneklerinden birinin Moğollarda görüldüğü söylenir.
Anlatılanlar göre, atlı Moğol askerleri çöl boyunca uzun yolculuklar yaparmış.
Bu yolculuklarda, yanlarına aldıkları yiyecekler arasında süt kaymağı da
olurmuş. Atlarıyla dörtnala giderlerken kaymak bol bol çalkalanırmış. Çölde
geceleri sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle donarmış. Bu da dondurma
benzeri bir çeşit soğuk tatlı olarak tüketilirmiş.

İlk dondurma tariflerini 13. yüzyılda Çin’den Avrupa’ya getiren kişinin
Marko Polo olduğu söylenir. Ancak bu bilginin doğruluğu kesin değildir.

Peki, dondurmayı külahta sunmayı ilk kim düşündü? 
Dondurma 1904’e kadar tabaklarda sunulurmuş. Bu tarihte, ABD’de

binlerce kişinin gezdiği çok büyük bir fuar düzenlenmiş. Bu fuarda
tezgahlarda pek çok ürün
sergileniyor, yiyecek ve içecekler
satılıyormuş. Bir dondurma
satıcısının hiç tabağı kalmamış.
Yan tezgahta da bugün
kullandığımız külahların
şeklinde hamur tatlıları satan
bir tatlıcı varmış. Tatlıcı
dondurmacıya tabak yerine, bu
külahları kullanmasını önermiş.
Fikir dondurma satıcısının
aklına yatmış, hemen işe
girişmişler. 

Fuarı gezen ziyaretçiler
dondurmayı bu şekilde
yemekten çok hoşlanmışlar.
Böylece dondurmanın külahta
sunulması düşüncesi tüm
dünyaya yayılmış. 

Dondurma 19. yüzyılın
ortalarına kadar genellikle
evlerde yapılırmış. Daha sonra

çok sevilen bir yiyecek haline gelmiş ve fabrikalarda
üretilmeye başlanmış.

Bir dondurma fabrikasında ilk olarak içinde süt,
krema ve şeker bulunan bir karışım
hazırlanır. Ardından, bu karışım
“pastörizasyon” işleminden
geçirilir. Pastörizasyonun
amacı, karışımın içinde
bulunan
mikroorganizmaları yok
etmektir. Bundan sonra sıra
“homojenizasyon” adı verilen
işleme gelir.
Homojenizasyon,
sütte ve kremada
bulunan
yağların çok
küçük parçalara
ayrılmasını
sağlar. 

Homojenizasyon,
bu yağ parçacıklarının
karışımın içinde
eşit olarak
dağılmasına da
katkıda
bulunur.

Homojenizasyon
işleminin ardından
karışım buzdolabında 4-5 C’de
soğutulup dinlendirilir. Sıra
meyve, çikolata, kuruyemiş
gibi maddelerin eklenmesine
gelir. Bunlar eklendikten
sonra karışım dondurma
makinelerinden geçirilir. Bu
makineler, karışımı bir yandan
sürekli karıştırır, bir yandan da
dondurur. Bu sayede dondurmanın içinde hava
kabarcıkları oluşur. Bu aşamada dondurma henüz

kısmen
donmuş bir
haldedir. Bu haldeyken
külahlara ya da kaplara
doldurulur. Son olarak da -30
C’de dondurulur ve o
bildiğimiz kıvamını alır. 

İlk dondurma fabrikası
1851 yılında ABD’de
kurulmuş. Ülkemizde
dondurma üretimini EBGA
(Yunanistan Süt Sanayii)
çubuk dondurma şeklinde
başlatmış. Türkiye’de ise 1957
yılında Ankara’da Atatürk
Orman Çiftliği Pastörize Süt
ve Mamülleri Fabrikası’nda
dondurma üretilmeye
başlanmış. 

Sevgiyle kalın, 
Cem abiniz...

Sevgili kardeşlerim
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Sevimli fare Muşmuş’un
dünyaya geldiği günden beri
güçsüz bir kuyruğu varmış.
Kendisi büyüyor, güçleniyor
ama kuyruğu hep cılız
kalıyormuş. Muşmuş bu
duruma çok üzülüyormuş.

Her gece yatmadan önce
kuyruğunu düşünürmüş.
Kendisinin de ablası Meluş gibi
güçlü ve güzel bir kuyruğu
olsun istermiş.

Yine böyle düşünceli ve
üzgün olduğu bir akşam çok
önemli bir karar vermiş. 

Kendi kendine,
- Üzülmenin bir faydası yok!

Kuyruğumun güçlenmesini
istiyorsam bir şeyler

yapmalıyım. Yarın sabah
erkenden kalkıp Gökkuşağı
Orkanı sakinlerinin her birine,
kuyruğumun güçlenmesi çin ne
yapabileceğimi soracağım. Elbet
içlerinden biri bana yardımcı
olur, demiş.

Ertesi gün uyanmış ve
hemen yola koyulmuş.
Karşısına her çıkana,
kuyruğunu güçlendirmek için
ne yapabileceğini soruyormuş.
Gökkuşağı Ormanı’nın en bilge
hayvanlarına danışmış.

Ancak hiçbiri, Muşmuş’un
kuyruğunun güçlenebileceğine
inanmıyormuş. Bu yüzden de
ona yardımcı olamamışlar.

Nihayet yaşlı fil Horti,
Muşmuş’a yardım edebileceğini
söylemiş.

-Muşmuşcuğum!
Daha önce
minik bir
sincap da

böyle

bir durumla karşılaşmıştı. Ona
düzenli olarak spor yapmasını
söyledim. O da hiç
vazgeçmeden kararlılıkla spor
yaptı. Sonunda güçlü ve güzel
bir kuyruğu oldu. Şimdi sana da
tavsiyem, kuyruğunu hareket
ettirerek spor yapman. Ama
unutma! Bu iki günlük bir iş
değil. Sonuç almak için uzun
süre çalışmalısın. Kararlı
olmalısın, demiş.

Ardından da hangi
hareketleri yapması gerektiğini
Muşmuş’a bir bir öğretmiş.

Muşmuş, Horti’ye teşekkür
ettikten sonra evine dönmüş. 

Ertesi sabah uyanmış ve hiç
vakit kaybetmeden Horti’nin
öğrettiği hareketleri yapmaya
başlamış. 

- Kuyruk üç kere sağa... Şimdi
üç kere sola… Şimdi tekrar
sağa… Hoop yukarı, hoop aşağı!

Kıvrıl kuyruk kıvrııl! Uza
kuyruk uzaaa!

Muşmuş,
kuyruğunu bir o
tarafa bir bu tarafa
sallayarak spor
yapıyormuş. 

Ablası
Meluş da

onun bu
halini gülerek

seyrediyormuş.
- Ha ha ha!

Böyle çalışınca
kuyruğunun

güçleneceğini mi
sanıyorsun? Çok

komik, diyormuş. 
Meluş’un gülmesi ya

da kuyruğunu sallayarak
yanından geçmesi Muşmuş’un

umrunda bile değilmiş. O
kararını vermiş bir kere. Ne
olursa olsun spor yapmaya 

devam edecek,
böylece güçlü bir
kuyruğa
kavuşacakmış.

Muşmuş artık
her gün düzenli
bir şekilde
spor yapıyor,
bıkmadan
usanmadan

kuyruğunu çalıştırıyormuş.
Hatta, Horti’nin ona söylediği

gibi kuyruğuyla ağırlık da
kaldırıyormuş. Horti’ye göre bu
çalışma, Muşmuş’un
kuyruğunun
güçlenmesi
için çok
önemliymiş.

Günler
günleri, aylar
ayları kovalamış. 

Bir sabah Muşmuş yine
uyanmış ve her zamanki gibi
spor yapmaya başlamış.

- Beş kere sağa, beş kere 

sola… 
Hoop yukarı,

hoop aşağı! 
Kıvrıl

kuyruk kıvrıııl!
Ablası Meluş, Muşmuş’un

sesiyle uyanmış.
- Yine mi Muşmuş? Kendini

boşuna yoruyorsun. Aylardır
bıkmadan usanmadan
çalışıyorsun. Vazgeç artık.
Kuyruğun hiçbir zaman benim
kuyruğum kadar güçlü ve güzel
olmayacak, demiş. 

Muşmuş, Meluş’a dönerek, 
- Emin misin? Gel istersen

kuyruklarımızı karşılaştıralım,
demiş. 

- Tamam, görelim bakalım ne
kadar güçlenmiş kuyruğun, diye
gülerek cevap vermiş Meluş.

İki kardeş yan yana
gelmişler. Kuyruklarını
uzatmışlar.

Meluş gözlerine inanamamış.
Muşmuş’un kuyruğu, kendi
kuyruğu kadarmış!

Şaşkınlığı geçtikten sonra
Muşmuş’a dönüp,

- Kardeşim, ben sana hep
güldüm. Kuyruğunun
güçlenmeyeceğini söyledim.
Ama sen asla vazgeçmedin.
Kararlılıkla çalıştın ve
başardın. Seni tebrik ederim.
Beni affedebilecek misin, diye
sormuş.

- Tabii ki affederim Meluş,
diye cevap vermiş. 

Sonra iki kardeş birbirlerini
sımsıkı kucaklamışlar. O
günden sonra her sabah
beraberce spor yapmışlar.

Sizin köşeniz                                     Belinay İsmail - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Bulutlar
çizdim. 
İki tane
insancık var 
ve bir sürü
düğmeler
çizdim.

4 Eylül 2015

Muşmuş’un kuyruğu
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VÜCUDUMUZDA olan bazı değişimler
bize uyarı işaretleri olabilir. Bazı
hastalıklara işaret eden bu belirtileri
sıralayalım.

AYAKTA UYUŞMA VE KARINCALANMA
El ve ayaklarda karıncalanma rahatsız
edici ve sık karşılaşılan bir sorundur.
Genellikle psikolojik kökenli de olsa ciddi
bir hastalığın işareti olabilir.

Bu hastalıklardan en önemlileri;
1. Şeker Hastalığı: En sık nedenlerden

biri diabetik nöropatidir. Sinsi seyreden
şeker hastalığının en önemli
belirtilerindendir.

2. Dolaşım Sorunları: Bacak
damarlarında tıkanıklık genellikle
ayaklarda karıncalanma ve yürürken
ağrılara neden olur.

3. B12 vitamini eksikliği, ağır metal
zehirlenmeleri, alkolizm, bazı kötü huylu
tümörler ve virüs enfeksiyonları bu
şikayete neden olur.

BACAKLARDA ÖDEM
Isınan havalarla birlikte vücutta su ve tuz
tutulumu artar ve fazla önemsenmez.
Ancak ödem çok ciddi hastalıkların
habercisi olabilir.

Vücutta sıvı toplanması bölgesel veya
tüm vücudu içerecek şekilde genel olabilir.

Genellikle alt ekstremitelerde, yani
bacaklarda görülen ödem masa başı
çalışmaya, hareketsizliğe ve sürekli
oturmaya bağlı olabilir. Ancak tek bacakta
olduğu zaman lenf akımında bir bozukluk,
tıkayıcı bir kitle veya damar hastalıkları
düşünülmelidir.

Her iki bacakta ödem ise varisler, kalp
yetmezliği, lenfatik tıkanıklık, karaciğer
hastalıkları ve böbrek hastalıklarında
görülebilir.

GAZ VEYA ŞİŞKİNLİK
Strese bağlı sindirim sorunları günümüzün
koşuşturmalı, gergin yaşam tarzının neden
olduğu modern bir rahatsızlıktır.

En sık görülen şikayetlerse gaz,
şişkinlik ve kramp şeklinde ağrılardır.

Çoğunlukla bu şikayetler
önemsenmeyip geçiştirilir. Ancak irritabl
bağırsak sendromu (huzursuz bağırsak

sendromu) her 4 kişiden birinde görülen ve
kişinin yaşam kalitesini düşüren en önemli
hastalıklardan biridir. Bu hastalıkta en
fazla görülen belirti gaz, şişkinlik ve
ağrıdır.

Ayrıca safra kesesi hastalıkları, kalın
bağırsak tümörleri ve son yıllarda sayısı
hızla artan pankreas kanserlerinin ilk
belirtileri karında sebepsiz şişkinlik, gaz ve
bazen kramp şeklinde ağrılardır.

KASIKLARDA AĞRI
Özellikle kadınların günlük yaşamlarını,
çalışma düzenlerini ve cinsel yaşamlarını
etkiler.

Sıklıkla gördüğümüz üriner sistem
enfeksiyonlarının genellikle ilk belirtisi
kasık bölgesinde ağrıdır.

Ayrıca üreme organlarının iltihabi
hastalıkları, yumurtalık kistleri, dış
gebelik, endometriozis (çikolata kistleri),
yine üreme organlarının ve mesanenin
kötü huylu tümörleri önemli
hastalıklardan bazılarıdır.

GÖĞÜS AĞRISI
Göğüs ağrısı, bazen önemsiz nedenlerden
kaynaklansa da bazen yaşamı tehdit eden
hastalıklardan meydana gelir. Acil
servislere yapılan başvuruların %5-10

kadarını göğüs ağrısı şikayeti
oluşturmaktadır.

Bu şikayetin kökeninde çoğu zaman
kalp, akciğer ve sindirim sistemi ile ilgili
ciddi bir hastalık gözlenebilir.

Kalbin koroner damarlarında tıkanıklık
ve kapak hastalıkları, Gastroözofageal
reflü, Mide-duodenum Ülseri, Gastrit,
Zatürre ve Akciğer Kanseri gibi tedavi
gerektiren ve ciddi sonuçlar doğuran
hastalıklar göğüs ağrısı yapan hastalıkların
başlıcalarıdır.

BAŞ AĞRISI
Baş ağrıları tüm dünyada polikliniğe
müracaatlarda en sık dile getirilen

yakınmayı oluşturuyor. Baş ağrılarının
300’den fazla farklı tipi vardır.

Birçoğunun nedeni tam bilinmemekle
beraber bazen altta yatan ciddi bir
hastalığın habercisi olabilir.
Baş ağrısı hekime danışılmadan en fazla
ilaç kullanılan şikayetlerin başında geliyor.
Halbuki toplumda oldukça sık görülen
hipertansiyonun ilk belirtisi baş ağrısı
olabilir. Günler, haftalar öncesi başlayan ve
giderek şiddetlenen ağrılarda beyin
tümörü gibi kafa içi basıncını artıran
hastalıklar olabilirler.

Ayrıca ateşli seyreden enfeksiyon
hastalıkları da baş ağrısının nedeni
olabilir.

Vücudumuzdaki
uyarılara dikkat

AMERİKAN Kanser Derneği ve pek çok doktor meme kanseri
teşhisi konan hastalarına da, hastalığın tekrarlama riskini
azaltmak için düzenli olarak haftada 4-5 saat egzersiz
yapmalarını öneriyor.

Egzersiz yapmak kan şekerini düzenleyerek kandaki insülin
benzeri büyüme faktörlerinin belli bir seviyede kalmasını
sağlıyor. İnsülin benzeri büyüme faktörleri meme hücrelerinin
büyümesini ve davranışını da etkileyen bir hormon. Yağ
hücreleri östrojen üretiyor ve fazla yağ hücresi demek fazla
östrojen üretimi demek. Meme hücreleri uzun süreli olarak fazla
miktarda östrojene maruz kaldıklarında ise meme kanseri
oluşma riski daha yüksek oluyor.

Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre çok hafif bile
olsa günde 2 saat egzersiz yapan kadınların meme kanserine
yakalanma riski, egzersiz yapmayan kadınlara göre %30 daha
düşük. Ancak, menopozdan sonra çok miktarda kilo almak, bu
olumlu etkiyi yok ediyor. 25 Haziran 2012'de yayınlanan bu

araştırma meme kanseri teşhisi konmuş 1504 kadın ve meme
kanseri teşhisi konmamış 1555 kadın üzerinde yapılmış.
Kadınların yaşları 20 ile 98 arasında değişiyor.

Araştırmaya göre doğurganlık çağında yani ilk çocuğun
doğumundan menopoza kadar egzersiz yapmış olmak en büyük
faydayı sağlıyor. Aynı ölçüde olmasa da, menopozdan sonra
düzenli egzersiz yapmak da riski azaltıyor.

İş, ev ve aile hayatının yoğunluğu içersinde düzenli olarak
egzersiz yapmaya zaman ayırmak imkansız gibi gelebilir. Ama
unutmayın riski azaltmada yaptığınız egzersizin düzenli olması
ve devamlılığı, şiddetinden daha önemli. Yürüyüş yapmak iyi
bir seçim olabilir.  

Egzersiz yapmaya günde 15 dakika yürüyerek başlayabilir ve
süreyi yavaş yavaş artırabilirsiniz. Farklı egzersiz çeşitleri için
spor salonlarından yararlanabileceğiniz gibi evde egzersiz
videoları ile çalışabilir ya da müzik eşliğinde dans edebilirsiniz.  

Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi

yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz

konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız. 

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

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

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

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

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

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

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

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

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

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

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

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

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

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

u
rç
la
r.
..

gundem_944_Layout 1  04.09.2015  19:48  Page 14



1519 Haziran 2015 GÜNDEMhaberGÜNDEMhaber 154 Eylül 2015

İSKEÇE’deki Bulustra (Avdira) belediyesi,
kanunda öngörülen şartlara uymayan sekiz
düğün salonu ve eğlence merkezinin ruhsatlarını
iptal etti. Çalışma izinleri iptal edilen düğün
salonları arasında Politia ve Apollon da yer alıyor. 

Bulustra belediyesi Yaşam Kalitesi Komisyonu
25 Ağustos Salı günü yaptığı toplantıda, giriş –
çıkış kavşağı olmayan ve ilgili yasada öngörülen
şartları yerine getirmeyen toplam sekiz düğün
salonu ve eğlence merkezinin ruhsatlarını iptal
kararı aldı. 

Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis,
belediyenin kanunu uygulamaktan başka bir şey
yapmadığını belirterek, işyerleri sahiplerinin
daha önce de uyarıldığını ve şartları yerine
getirmeyen merkezlerin ruhsatlarının iptal
edildiğini söyledi. 

Çitiridis, ruhsatları iptal edilen işyerlerinden
üçünün gerekli çalışmaları yapmak üzere
girişimde bulunduğunu ifade ederek, “Bu
işyerleri yasal şartları yerine getirmek için çalışma
başlattı. Şartları yerine getirdikleri takdirde
izinleri iade edilecek.” dedi. 

Bu arada, Apollon düğün salonu sahibi Stratos
Valsamis, salonun yasallığıyla ilglili sorunların
giderilmesi için çalışmalara başladıklarını ve
ruhsatı geri almak için önümüzdeki günlerde
girişimde bulunacaklarını söyledi. 

Öte yandan, Bulustra belediyesi anamuhalefet
listesi başkanı ve eski belediye başkanı Vasilis
Çolakidis belediye yönetimini kararından dolayı
eleştirdi ve eğlence merkezi sahipleriyle yeterince
diyaloğa girmediğini söyledi. 

ARALARINDA Rodop milletvekilleri Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf ile İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Stathis
Yannakidis’in de yer aldığı 70 SİRİZA milletvekili Aleksis Çipras’a destek
çağrısında bulundu.

Adı geçen milletvekillerinin imzalarının yer aldığı açıklamada, “3.
memorandumun önlemlerinden yara alanlar için karşı önlemlerin
planlanması ve hayata geçirilmesine, devlette gerçek düzenleme
yapılmasına ve ekonominin yeniden başlatılmasına öncelik vererek,
ülkede değişikliğe gidilmesi için Aleksis Çipras Başbakanlığı’nda güçlü
bir hükümet için net bir talimata ihtiyaç var.” görüşlerine yer verildi.

SİRİZA parlamento grubu çoğunluğunun ve toplumun iradesinin açık
ve net olduğu kaydedilen açıklamada, “Demokrasi, vatandaşların
kendilerini özgürce ifade etmelerinden korkmaz. Aksine gerektiğinde
bunun yapılmasını ister. Ülkemizin bir sonraki günü için biz bütün
gücümüzle hazırız.” denildi.

Düğün salonu ve eğlence merkezlerinin
çalışma izinleri iptal edildi

SİRİZA milletvekillerinden Çipras’a destek

İSKEÇE Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Stelios Moraitis, sahibi olduğu
Politia düğün salonunun ruhsatının iptal
edilmesiyle ilgili olarak, “Salonumuz her
anlamda yasaldır. 2008 yılında tüm para
cezalarını ödeyerek ve gerekli tüm
işlemleri yaparak Politia salonu her
anlamda yasallığını kazanmıştır. Çalışma
izninin iptal edilmesi büyük bir yanlış.”
açıklamasında bulundu. 

“İZNİMİZİ GÖKÇELER 
BELEDİYE MECLİSİNİN 
OYBİRLİĞİ KARARIYLA ALDIK”
Moraitis GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
“Sahibi olduğum Politia düğün salonu,
araç giriş – çıkışıyla ilgili izne sahip olan
tek işletmedir. Bunu vurgulamak
istiyorum. Bu izinle ilgili olarak
sayfalarca rapor ve belge sunduk.
Bununla ilgili olarak 2009 yılında eski
Gökçeler belediye meclisinin oybirliğiyle
aldığı karar var. Bulustra belediyesi, eski
Gökçeler belediyesinin kararının net
olmadığını iddia ediyor. Hatırlatmak
isterim ki; 2008 yılında iki salonumuz
için para cezaları ödedik. Askıda olan
tüm konuları halletmek ve
yasallaştırmak için çok uğraştık. Cezaları
kuruşuna kadar ödedik, tüm işlemleri
sonuçlandırdık. 2009 yılında da Gökçeler
belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı
kararla çalışma iznimizi aldık. Bulustra
belediyesinin bu kararı tanımaması çok
garip.” diye konuştu.

Ruhsatları iptal edilen sekiz işyerinin

20 yıldır faaliyette olduğunu belirten
Moraitis, Bulustra belediyesinin
sözkonusu kararla daha önce bu görevi
yapan yetkilileri töhmet altında
bıraktığını vurguladı. Moraitis, “Tekrar
ediyorum. Biz tüm para cezalarını
ödeyerek ve tüm bürokratik işlemleri
yaparak, iznimizi aldık. Yerel yönetimde
devamlılık olması gerekir. Daha önce bir
belediyenin aldığı kararı, bugün başka
bir belediyenin tanımaması diye bir şey
olamaz. Bugün izinleri iptal eden
belediye yönetimi daha önce izinleri
veren yerel yönetim için sorumluluk
arayacak mı? Bulustra belediyesi diğer
konuları bırakıp, salonlara giriş –
çıkışları yok diye izinleri iptal ediyor.
Yine söylüyorum; biz iznimizi almıştık.
Fakat yeniden izin almamız gerekiyorsa
onu da alırız. Anlaşılan belediyelerde
değişim oldukça izinleri de
yenileyeceğiz.” ifadelerine yer verdi. 

Bugüne kadar siyasi ve ekonomik
rakiplerinin oyunlarına gelmediğini dile
getiren Moraitis, “2008 yılında sahibi
olduğum işletmeyle ilgili bir yasallık
tartışması ortaya çıktığında vali
yardımcılığı görevinden hemen istifa
ettim. Sorumluluk üstlenmekten ve
gerekeni yapmaktan hiç bir zaman
kaçınmadım. Ancak herkes görevini
ciddiyetle ve doğrulukla yapmak
zorundadır. Vatandaşlarımızın şunu
bilmesini isterim ki, Politia salonu her
açıdan yasaldır.” dedi.

ÇİTİRİDİS: “AMACIMIZ 
SALONLARI KAPATMAK DEĞİL,
YASALARI UYGULAMAKTIR”
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan
Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı
Yorgos Çitiridis, ilgili yasanın tüm
eğlence merkezlerinde araç giriş – çıkışı
için özel bir kavşağın olmasını zorunlu
kıldığını belirterek, “Biz belediye olarak
kanunları uygulamaya çalışıyoruz.
Yapmak istediğimiz bu. Başka bir
amacımız yok.” dedi. 

Çitiridis, sözkonusu işletmelerin
Temmuz ayında uyarıldığını ve o günden
bugüne kadar tüm eğlence merkezi ve
düğün salonu sahiplerinin yeniden
belgeleri hazırladıklarını ve belediyeye
başvurduklarını söyledi. Çitiridis, “Sayın

Moraitis’in sahip olduğu düğün
salonlarının da aynı sorunu var. Zaten
sayın Moraitis de belgeleri hazırlayarak
birkaç gün önce belediyemize başvurdu.
Eğer sorunlu olmasaydı herhalge
başvurmazdı.” diye konuştu. 

Belediye Başkanı Çitiridis, Politia
düğün salonu için eski Gökçeler
belediyesinden verilen iznin yeterli
görülmediğini ifade etti. 

Belediye yönetimi olarak sözkonusu
eğlence merkezleri ve düğün salonlarını
kapatmak amacını gütmediklerini
anlatan Çitiridis, “Amacımız bu salonları
kapatmak değil. İnsanlara sorun
yaratmak değil. Bizim amacımız yasada
öngörülenleri uygulamaktır. Sanırım
herkes buna anlayış gösterecektir.” diye
konuştu. 

Moraitis: “Politia salonu her açıdan yasaldır”
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Gümülcine Hastanesi 
mescide kavuştu

GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi’ne
mescit açıldı. Geçtiğimiz günlerde
ibadete açılan mescitte, Müslümanlar
rahatlıkla dini ibadetlerini yerine
getirebilecekler.

Konuyla ilgili olarak geçen Mart
ayında hastane yönetimine bir dilekçe
sunan Gümülcine Belediyesi Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, bu
talebin yerine getirilmesinden dolayı
hastane yönetimine teşekkür etti.

Azınlık insanının hastaneden
bulunduğu sırada dini ibadetlerini
yerine getirebileceğini kaydeden

Mustafaoğlu, “Hastane yönetimine
konuya duyarlılığından dolayı çok
teşekkür ediyorum. Bir çok
vatandaşımız dini ibadetlerini hastane
balkonlarında yerine getirmek zorunda
kalıyordu. Bu duruma defalarca şahit
oldum. Artık mescidin açılmasıyla bu
durum ortadan kalkmış oldu. Burada
şunu da hatırlatmak istiyorum.
Bölgemizde buna benzer diğer
kurumlarda da mescit ihtiyacının
olduğunu düşünüyorum. İnşallah
diğer kurumlarda da buna benzer
uygulamarı görürüz.” dedi.

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB) folklor ve müzik ekibi, 31 Ağustos – 4
Eylül tarihleri arasında başkent Atina’da düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya
Matematik Bilimleri ve Uygulamalar Konferansı’nın açılış yemeğinde sahne aldı.
Atina’ya giden ekibe, GTGB Başkanı Koray Hasan eşlik etti.

Etkinlikte Erkan Demiroğulları yönetimindeki GTGB folklor ekibi yöresel oyunlar
sergiledi. Müzik öğretmeni Mümin Ali yönetimindeki GTGB müzik grubu da küçük bir
konser verdi. 

GTGB tarafından yapılan yazılı açıklama, konferansın Sakarya Üniversitesi, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Dünyası Matematikçiler Derneği,
Mohammed V Üniversitesi ve Hassan II Üniversitesi tarafından desteklendiği belirtildi.

GTGB ekipleri Atina’daydı

İSKEÇE’de Alpay Elmalı -Pervin
Tüccar ile Cengiz Mandacı - Aysel
Saitoğlu çiftleri dünya evine girdiler.

Yıllardan bu yana İskeçe Türk
Birliği ve DEB Partisi İskeçe il
teşkilatında yöneticilik yapan İsmet
Tüccar’ın, Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Öğretmenliği mezunu kızı Pervin
Tüccar ile Mustafçova Belediyesi eski
meclis üyesi Ekrem Elmalı’nın, İskeçe
Meslek Yüksek Okulu Bankacılık
Bölümü mezunu oğlu Alpay Elmalı, 28
Ağustos Cuma akşamı İskeçe’deki
Apollon salonunda yapılan düğünle
evlendiler. Alpay – Pervin çiftinin
nikahı, salonda iki aileden şahitler
huzurunda İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete tarafından kıyıldı.

Öte yandan, Anadolu Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Bölümü son sınıf
öğrencisi Cengiz Mandacı ile İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü mezunu Aysel
Saitoğlu hayatlarını birleştirdi. İskeçe
eski milletvekili Çetin Mandacı’nın
oğlu Cengiz ile Koyunköy’de ikamet
eden inşaat firması baş ustası Sami
Saitoğlu’nun kızı Aysel için 29 Ağustos
Cumartesi günü Küçük Öksüzlü
köyünde damat evinde geleneksel
damat tıraşı töreni ve köy düğünü
yapıldı. Köy düğününe Edirne’den
gelen davul – zurna ekibi ayrı bir renk
kattı. Cengiz – Aysel çiftinin 1 Eylül
Salı günü İskeçe’nin Apollon
salonunda gerçekleşen düğün
törenine de çok sayıda davetli katıldı. 

Hayatlarını birleştiren genç çiftleri
ve ailelerini, akrabaları, yakınları ve
azınlık kurum temsilcileri yalnız
bırakmadı. 

GÜNDEM gazetesi olarak genç
çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. 

Gençler erdi muradına...
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hac ibadetini anlamak ve yaşamak

H
ac, sözlükte yönelmek,
ziyaret etmek anlamına
gelir. Dini bir terim

olarak hac; yılın belli günlerinde
(Kameri aylardan Zilhicce ayında)
kurallarına uygun şekilde ihram
denilen örtüye bürünerek
Arafatda ayakta durmak ve
Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu kutsal
yerleri belirli zamanlarda ziyaret
eden kimseye hacı denir.

İslam dininin temel
ibadetlerinden birisi olan hac,
imkanı olan her Müslüman’ın,
zilhicce ayının 8 – 13 üncü günleri
Kabe’yi, Arafat ve Mina’yı ziyaret
ederek belli bazı dini görevleri
yerine getirmek suretiyle yaptığı
ibadeti ifade eder.

İslâm’ın beş temel şartından
biri olan hac hem mal hem de
bedenle yapılan bir ibadettir.
Maddi durumu iyi olanların
ömürlerinde bir defa hac
ibadetini yapmaları farzdır. Yüce
Allah Kur’an’da: “Şüphesiz
insanlar için kurulan ilk mabed,
Mekke’deki çok mübarek ve
bütün âlemlere hidayet kaynağı
olan Beyt (Kabe)dir. Onda apaçık
deliller, İbrahim’in makamı
vardır. Oraya giren güvene erer.
Ona bir yol bulabilenlerin Beyt’i
haccetmesi Allah’ın insanlar
üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr
ederse, şüphesiz Allah bütün
âlemlerden müstağni (kimseye
muhtaç değil, her şey ona
muhtaç) dir.” (Ali İmran suresi
96-97) buyurmuştur.
Peygamberimiz de haccı
Müslümanlığın beş esasından
biri olarak saymış, yapılışını
bizzat uygulayarak
Müslümanlara öğretmiştir. 

Hac ibadeti dilleri, ırkları,
eğitim düzeyleri, kültürleri, örf ve
adetleri birbirinden farklı
milyonlarca Müslüman’ın aynı
zaman ve aynı mekanlarda bir
araya gelmesi ile eda
edilmektedir.

İbadetleri Allah katında
makbul kılan temel unsur kulun
ihlasıdır. İhlas ile yapılmayan
ibadetlerin Allah katında değeri
yoktur. İhlas kulun
düşüncelerinde, sözlerinde,
işlerinde, tutum ve
davranışlarında daima Allah’ın
hoşnutluğunu aramasıdır. Her
söz ve her işinde yaradanın
rızasını kazanmaktan başka bir
maksat ve gayesinin
bulunmamasıdır. 

Yüce Allah buyuruyor ki;
“Kuşkusuz, azığın en hayırlısı
takva (Allah’a karşı gelmekten
sakınma)dır. Ey akıl sahipleri,
bana karşı gelmekten sakının.”
(Bakara Sûresi 2/197)

Hac ibadetine Müslümanlar
mikat mahalline geldiklerinde,
niyet edip telbiye getirerek
ihrama girer ve Allah ile buluşma
ve kavuşmayı simgeleyen hac
ibadetine buradan başlarlar.
Böylece diğer zamanlarda helal
olan bazı söz ve davranışları
kendilerine haram kılarlar.
Önceden zaten haram olanlardan
sakınma hususunda ise daha
fazla hassasiyet gösterirler. Zira
şartlarına ve ihram yasaklarına
riayet edilmeden yapılan hac
Allah katında makbul olmadığı ya
da cezayı gerektirdiği gibi, ibadet
ruhu ile bağdaşmayan söz, fiil ve
davranışlarla manen kirletilen
hac da bir kıymet ifade etmez.

Hacı adayı gerçekte hacı
olabilmek için bedeni ile ruhu ile
aklı ile duygu ve düşünceleri ile
söz ve davranışları ile Hakk’ın
rızasına uygun hareket etmelidir.
Hac dönüşünden sonraki
hayatında da sorumsuzca ve
sınırsızca hareket edemeyeceğini
haram ve helal ölçülerine göre
yaşaması gerektiğini bilmelidir.

Arafat’ta vakfe yaparken Hz.
Adem (a.s)’i ve eşini hatırlamalı
onlar gibi dua, tevbe ve istiğfar
etmeli, hata ve kusurunu Allah’a
arz ederek ondan af dilemelidir.
Cemaratta şeytan taşlarken Hz.
İbrahim ve Hz. İsmail gibi şeytanı
hayatından kovmalı, Mina’da
keseceği kurban ile birlikte
kendisini Allah’a hakkı ile
kulluktan alıkoyan nefsinin kötü
arzu ve isteklerini de kontrol
altına almalıdır.

Kabe’yi gördüğünde adeta
Kabe’nin Rabbini
görüyormuşçasına tazim etmeli;
tavafın yalnızca yüce Allah’a
yönelmenin ve onun huzuruna
eğilmenin ve ondan başkasına
kulluk etmemenin fiili bir
göstergesi olduğunu bilmelidir.

Bu nedenle Müslümanlar
gerek ruhlar aleminde gerekse
hac ibadeti esnasında Allah’a
verdikleri sözü tutmalı, her türlü
haram ve yasaktan uzak
durmalıdırlar. Peygamberimiz
buyuruyor ki;

“Kim Allah için hacceder de
kötü söz ve davranışlardan
sakınır ve günahlara sapmazsa -
kul hakları hariç - annesinin onu
doğurduğu günkü gibi
günahlardan arınmış olarak
döner” (2 Buhârî “Hac”) 

Batı Trakya’dan bu yıl hacca
gidecek olan tüm hacı
adaylarımızın yolu açık olsun,
hacları mebrur olarak evlerine
dönmelerini Cenâb-ı Hak nasip ve
müyesser eylesin.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUGümülcine
Müftülüğü’nden 
kurban kampanyası

BATI Trakya’da bazı
belediyelerde başkan
yardımcıları değişti. Yassıköy,
Kozlukebir ve Topiros
belediyelerinde, başkanların
atadığı yeni yardımcılar
görevlerine başladı.

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Rodop iline bağlı Kozlukebir
belediyesinde, Sirkeli
bölgesinden sorumlu belediye
başkan yardımcısı değiştirildi. 

2014 yılı Mayıs ayında
yapılan yerel seçimler sonrası
seçimleri kazanan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, başkan yardımcılığı
görevlerine Sinan Ahmet, Yusuf
Sali, Ahmet Kasap ve İsmail
Molla Mehmet’i getirmişti.

Kozlukebir belediyesinde
sadece Sirkeli bölgesi başkan
yardımcılığı görevinde
değişiklik oldu. Sinan Ahmet’in
yerine Omurluköy’den Cemil
Ahmet başkan yardımcılığı
görevine getirildi. Yusuf Sali,

Kozlukebir bölgesi başkan
yardımcısı, Ahmet Kasap
Mehrikoz bölgesi başkan
yardımcısı ve İsmail Molla
Mehmet Hemetli bölgesi
başkan yardımcısı olarak
göreve devam ediyor.

Kozlukebir belediyesinde
meclis başkanlığı görevini
Mehmet Arnavut, meclis
başkan yardımcılığı görevini
Mehmet Eminoğlu, sekreterlik
görevini de Sebahattin Arabacı
yürütüyor.

TOPİROS BELEDİYESİ
Topiros Belediye Başkanı
Thomas Mihoğlu, 1 Eylül Salı
gününden itibaren iki belediye
başkan yardımcısını
değiştirdiğini duyurdu. Sunay
Hüseyinoğlu ise belediye
başkan yardımcılığı görevine
devam edecek. 

İrini Theodoraki ve
Konstandinos Yuvancik, bir
yıllık başkan yardımcılığı
görevlerinin ardından istifa

ettiler.
İstifaları kabul eden belediye

başkanı Thomas Mihoğlu,
göreve Stergios Kuramidis ile
Hrisostomos Kotopulos’u
getirirken, bu değişikliğin
kendi planları dahilinde
olduğunu ve göreve geldiği
andan itibaren listesinde yer
alan birçok isimden
yararlanmak istediğini belirtti.

Stergios Kuramidis, Sivil
Koruma ve Temizlik İşlerinden
Sorumlu belediye başkan
yardımcılığına getirilirken,
Hrisostomos Kotopulos ise İdari
ve Mali İşlerden Sorumlu
belediye başkan yardımcılığını
üstlendi.

YASSIKÖY BELEDİYESİ
2014 yılı Mayıs ayında yapılan
yerel seçimler sonrası yeniden
göreve gelen Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, başkan
yardımcılığı görevlerine Özcan
Mehmet ve Ramadan Topçu’yu
getirmişti.

1 Eylül itibariyle, eski
Susurköy belediyesinden
sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı Özcan Mehmet’in
yerine Nadir İdris getirildi.
Yassıköy bölgesinden sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı
Ramadan Topçu’nun yerine ise
Ömer Sabri görev yapacak.

Bu arada, Meclis Başkanı
Sedat Arap, Meclis Başkan
Yardımcısı Nurten Osman ve
sekreterlik görevini yürüten
Erkan Kınç görevlerine devam
edecek.

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü “Kurban Bağışı
Kampanyası” başlattı.
Kampanyaya katılmak
isteyenler için son başvuru
tarihi 22 Eylül Salı günü. 

Müftü İbrahim Şerif
konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Türkiye Diyanet
İşleri Vakfı aracılığıyla ihtiyaç
sahibi din kardeşlerimize
ulaştırılmak üzere vekalet
yoluyla kurban bağışı bu yıl
da devam etmektedir.”
ifadesine yer verdi. 

Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü, bir kurban
bedelinin 150 euro olduğunu
ifade etti.

Başkan yardımcıları 
değişti
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H ΜΠΛΟΦΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

A
πό την έναρξη της κρίσης και
μετά στην Ελλάδα στήθηκαν
κάλπες συνολικά ένδεκα (11)

φορές και πάμε για την δωδέκατη (12η)!
Ευρωεκλογές και γενικές εκλογές το
2009, περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές το 2010 σε δύο γύρους, διπλές
γενικές εκλογές το 2012, ευρωεκλογές το
2014, περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές το 2014 σε δύο γύρους, γενικές
εκλογές τον Ιανουάριο του 2015,
δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015 και
νέες γενικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του
2015. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα κάθε
έξι μήνες υπάρχει ένας λόγος για να
ψηφίζουμε…  

Σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις,
δύο φορές ήρθε πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δύο
φορές η Ν.Δ., δύο φορές ο ΣΥΡΙΖΑ και
μία φορά το «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα
που ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και
έλαβε 62%! Στις κατά καιρούς
κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν
μετείχαν κόμματα όπως το ΛΑΟΣ του
Γιώργου Καρατζαφέρη, η ΔΗΜΑΡ του
Φώτη Κουβέλη, οι ΑΝΕΛ του Πάνου
Καμένου, το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη
Βενιζέλου ως συνεργαζόμενος εταίρος
στην κυβέρνηση Παπαδήμου και
Σαμαρά, η Ν.Δ. του Αντώνη Σαμαρά
επίσης ως συνεργαζόμενος εταίρος στην
κυβέρνηση Παπαδήμου και στην
συνέχεια από τον Ιούνιο του 2012 στην
τρικομματική με ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
που έγινε τελικά δικομματική όταν
αποχώρησε η ΔΗΜΑΡ, τον Ιούνιο του

2013. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι
τον Νοέμβριο του 2011 είχαμε την
μοναδική αυτοδύναμη κυβέρνηση των
τελευταίων έξι ετών και αυτή ήταν υπό
τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνολικά η
χώρα αυτά τα έξι χρόνια απέκτησε τρεις
εκλεγμένους πρωθυπουργούς, τους
Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα, έναν
μεταβατικό μετά από συμφωνία των
κομμάτων, τον Λουκά Παπαδήμο και
δύο υπηρεσιακούς, δηλαδή τους
ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
Παναγιώτη Πικραμένο και Βασιλική
Θάνου. 

Έξι πρωθυπουργοί σε έξι χρόνια,
σημαίνει ότι αυτή η χώρα παράγει
περισσότερους πρωθυπουργούς από
όσους μπορεί να καταναλώσει το
πολιτικό μας σύστημα…Για να δώσουμε
μία τάξη μεγέθους, να αναφέρουμε ότι
από το 1974 μέχρι το 2007, σε διάστημα
37 ετών η Ελλάδα απέκτησε όλους κι
όλους πέντε εκλεγμένους
πρωθυπουργούς από τον λαό, τους Κ.
Καραμανλή, Α. Παπανδρέου, Κ.
Μητσοτάκη, Κ. Σημίτη και Κ.
Καραμανλή τον νεότερο, άλλους τρεις οι
οποίοι αναδείχθηκαν με
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τους Γ.
Ράλλη, Τζανή Τζανετάκη και
Ξενοφώντα Ζολώτα και έναν
υπηρεσιακό, τον Ιωάννη Γρίβα. Άρα,
συνολικά 9 πρωθυπουργοί σε 37 χρόνια
και 6 πρωθυπουργοί μέσα στα τελευταία
6 χρόνια!  
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα Μνημόνια
εκτός του ότι έχουν διαλύσει την

ελληνική οικονομία και την κοινωνία,
έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πλήρη
αποσάρθρωση του πολιτικού μας
συστήματος. Οι πολίτες, έντρομοι από
τις συνέπειες της φτωχοποίησής τους,
αλλάζουν τις κυβερνήσεις σαν τα
πουκάμισα και ψάχνουν να βρουν την
σωτηρία τους μέσα από διαφορετικές
επιλογές σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Οι βουλευτές, που κάποτε γινόταν
εμφύλιος πόλεμος εάν τολμούσαν να
φύγουν από τα κόμματά τους, τώρα
ανεξαρτητοποιούνται και μεταπηδούν
από κόμμα σε κόμμα σαν να είναι μία
φυσική και αναπόδραστη λειτουργία του
κοινοβουλευτισμού. Η αυτοτοποθέτηση
των ψηφοφόρων στην διαχωριστική
γραμμή, Δεξιά-Αριστερά, έχει ατονήσει
σε πολύ μεγάλο βαθμό και μπορείς να
βρεις παλαιούς Νεοδημοκράτες πλέον
στον ΣΥΡΙΖΑ και παλαιούς Πασόκους
στους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπως και
την Ραχήλ Μακρή ως κλασσικό
παράδειγμα αυτής της κατηγορίας που
ξεκίνησε από τους ΑΝΕΛ ως γνήσιο
τέκνο της πατριωτικής δεξιάς,
μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ για να σκίσει
τα Μνημόνια και τώρα συμπορεύεται με
το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη για
να μάς επιστρέψει στην δραχμή.          

Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν ενώ
63.000 επιχειρήσεις -κυρίως
μικρομεσαίες- κινδυνεύουν να
«κατεβάσουν ρολά», αφήνοντας στον
δρόμο περίπου 138.000 εργαζόμενους,
ενώ νέες περικοπές περιμένουν τους
μισθούς του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, με βάση έρευνα που
διεξήχθη από τους εμπόρους και τους
επαγγελματίες σε συνεργασία με την
εταιρεία Marc στο διάστημα 21 έως 27
Ιουλίου σε δείγμα 1.005 μικρών
επιχειρήσεων, το 46,3% των
επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ πιθανό
τον κίνδυνο λουκέτου (έναντι 32,9%
στην αντίστοιχη έρευνα Φεβρουαρίου
2015), ενώ άμεσο κίνδυνο κλεισίματος το
επόμενο εξάμηνο αντιμετωπίζει το 27,3
% των μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το 41,1% των επιχειρήσεων

δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να
μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο
επόμενο εξάμηνο, ενώ δεδομένης της
έλλειψης προοπτικής για αύξηση της
ζήτησης και των επενδύσεων, η
πρακτική αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί
λύση ανάγκης για τις επιχειρήσεις.

Στο πεδίο των φορολογικών
υποχρεώσεων, παρά τις ευεργετικές
ρυθμίσεις των 100 δόσεων για
φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές
που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (τρεις στις
δέκα δηλώνουν ότι έχει κάνει αίτηση
υπαγωγής έναντι 11% για την
προηγούμενη ρύθμιση), παραμένει η
εκπεφρασμένη αδυναμία τους να
εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο
επόμενο εξάμηνο (το 37,9% δηλώνει
αδυναμία πληρωμής). Μεγάλο μέρος
των καθυστερημένων οφειλών αφορά
τις ασφαλιστικές οφειλές προς το κύριο
ασφαλιστικό ταμείο των επαγγελματιών,
τον ΟΑΕΕ (35,6%).

Τέλος, παρότι ο επιχειρηματικός
κόσμος εμφανίζεται αρκετά
επιφυλακτικός και διχασμένος από τις
πολιτικές διεργασίες και τη νέα εκλογική
μάχη, θεωρούν ότι η κυβέρνηση που θα
προκύψει από τις επικείμενες εκλογές
καλείται, μαζί με την εξασφάλιση
πολιτικής σταθερότητας, να αναζητήσει
«λύσεις» για την επίτευξη οικονομικής
ανάκαμψης και αποκατάστασης του
κλίματος εμπιστοσύνης.

Με άλλα λόγια, όταν στην Ελλάδα
έχουμε εκλογές τα κόμματα και η
κοινωνία εισέρχονται σε μια παράλληλη
πραγματικότητα η οποία δεν έχει σχέση
με αυτό που θα ζήσουμε μετά τις
εκλογές και αυτό που ζούσαμε πριν την
προκήρυξή τους. 

Σπεύδω λοιπόν να ενημερώσω ότι
δυστυχώς μετά τις εκλογές,
ανεξαρτήτως αποτελέσματος έρχεται για
τους περισσότερους συμπολίτες μας ο
πιο βαρύς χειμώνας των τελευταίων
ετών. Και δεν αναφέρομαι στον καιρό
φυσικά…     

MUSTAFÇOVA belediyesi, Sosyal
Dayanışma Kartı sahiplerine bedava şeftali
dağıtacak.

Konuyla ilgili olarak Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza tarafından
yapılan yazılı açıklamaya göre
vatandaşlara bedava şeftalı dağıtım
programı şöyle: 

- 3 Eylül Perşembe günü sabah saat
09:00-14:00

- 4 Eylül Cuma günü sabah saat 09:00-
14:00

Şeftali teslim alımı esnasında kart
sahiplerinin Sosyal Dayanışma Kartı ve
kimlik (Taftotita) göstermesi gerekiyor.
Dağıtım, Şahin-Elmalı yolu üzerinde
bulunan Belediye Kesimhanesi’nde
yapılacak. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek
isteyenlerin 2541 3 52319 numaralı telefona
başvurabileceği ifade edildi. Mustafçova
belediyesinin Sosyal Dayanışma Kartı
sahibi 421 vatandaşa bedava şeftali
dağıtımı yapacağı belirtildi. 

Mustafçova belediyesinde şeftali dağıtımı başladı

20 Eylül Pazar günü yapılacak
erken seçim öncesinde siyasi parti
liderlerinin katılımıyla iki “debate”
(liderler tartışması) yapılması
konusunda pürüzler çıktı. SİRİZA ve
Yeni Demokrasi Partisi yönetiminin,
20 Eylül Pazar gününe kadar iki
“debate” düzenlenmesi için
uzlaştığı ifade edildi. Tüm liderlerin
katılacağı tartışma için ise henüz bir
tarih belirlenemedi.

Edinilen bilgiye göre SİRİZA
partisi YDP’ye, biri tüm siyasi
liderlerle, diğeri de sadece SİRİZA
lideri Aleksis Çipras ve YDP başkanı
Vangelis Meymarakis’le olmak
üzere iki “debate” önerdi.  YDP,
SİRİZA partisinin önerisine olumlu
yanıt verdi ve parti başkanının
programının bu öneriye göre

ayarlanacağı kaydedildi. 
Ancak diğer partilerin, tüm siyasi

parti başkanlarının katılımıyla
yapılması planlanan debate
konusunda uzlaşamadıkları ifade
edildi. PASOK lideri Fofi
Genimata’nın önerilen tarihte
Selanik’te olacağı belirtilirken, diğer
bazı siyasi parti başkanlarının da
“debate” hakkında çekincelerini
ortaya koydukları dile getirildi. Tüm
siyasi liderlerin katılımıyla
yapılması önerilen ‘debate’
konusunun önümüzdeki günlerde
netlik kazanması bekleniyor. 

SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras ile
Yeni Demokrasi Partisi lideri
Vangelis Meymarakis’in katılacağı
“ikili debate” 14 Eylül Pazartesi
günü gerçekleştirilecek. 

İkili ‘debate’ tamam, 
çoklu ‘debate” kesin değil
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)  Çocuklara
Yardım Fonu (Unicef), Orta Doğu ve Kuzey
Afrika'da bir kuşağın eğitim alma
umutlarının tükendiğini söylüyor.

Unicef'in raporuna göre Suriye, Irak,
Yemen ve Libya'da 9 bin okul kullanılmaz
halde. Raporda bölge genelinde
öğretmenlere ve okullara yönelik saldırılar
da listeleniyor.

Unicef'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan
sorumlu bölge müdürü Peter Salama,
"Çatışmaların yıkıcı etkisi bölge genelinde
çocuklar tarafından hissediliyor" dedi.

Salama, "Bu yalnızca okullara yönelik
fiziksel bir zarar değil. Okul çağındaki bir
kuşak, umutlarının ve geleceklerinin
tükendiğini, çaresizliğe sürüklendiklerini
görüyor" diye konuştu.

Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Sudan'da
okul çağındakilerin yaklaşık yüzde 40'ına
denk gelen 13.7 milyon çocuk eğitimden
mahrum. BM, bu oranın gelecek aylarda

yüzde 50'ye çıkabileceğini söylüyor.
Okullara saldırı
Unicef raporuna göre 2014 yılında Suriye,

Irak, Libya, Filistin, Sudan ve Yemen'de 214
okula saldırı düzenlendi.

Suriye'de de 2011 yılı Mart ayından bu
yana her 4 okuldan biri kapandı ve 2
milyondan fazla çocuk eğitimden yoksun
bırakıldı.

Raporda, "Bölgede adam öldürme, adam
kaçırma ve öğrencilerin, öğretmenlerin,
eğitim personelinin keyfi tutuklanmaları
sıradanlaştı" deniyor.

Binlerce öğretmen çatışma kaygısından
görevlerinden ayrılırken, çocuklar da
ailelerine yardımcı olmak için çalışmaya
başladı.

Unicef, okula gidemeyen çocukların
savaşa da katıldığını belirtiliyor.

Peter Salaman, bölgede eğitim
olanaklarının geliştirilebilmesi için yıl 300
milyon dolar ek fona ihtiyaçları olduğunu

Unicef: Orta Doğu'da 13 milyondan fazla 
çocuk eğitimden yoksun

BM, Orta Doğu'daki savaşların 13 milyon
fazla çocuğu eğitimden yoksun bıraktığını
duyurdu.
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

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

25310 36900
AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

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

Şap c›: 25320 22222
He met li: 25310 30866

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Siyasi gelişmeler 

ekonomiyi de etkileyecek
20 Eylül’de gerçekleşecek erken seçimler,

kreditörlerin Ekim ayında tamamlamayı
öngördükleri ilk denetimi sektere
uğratacak.  Bu durum taksitlerinin
ödenmesinin gecikmesi anlamına geliyor.
Siyasi gelişmelerin, borçların yeniden
yapılandırması planlamasını da etkilemesi
bekleniyor.

Ağustos ayında onaylanan ve
sonbaharda Yunanistan’a verilmesi
planlanan 3 milyar euronun ödenmesi için
gerekli koşulların ne olduğu konusu da
açıklık kazanmış değil. İlk planlama 2
milyar euronun Eylül ayında, 1 milyar
euronun da Ekim ayında ödenmesi
şeklindeydi. 

Kreditörler, siyasi gelişmelerin
hükümetin hızlı bir şekilde kurulmasına
uygun olmadığını ve Ekim ayında
tamamlanması beklenin ilk kontrolün
planlandığı şekilde yapılamayacağı
görüşünde. 

Ülkeye 3 milyar euroluk yardımın
girmemesi durumunda da devlet
bütçesinin, Kasım ayı sonuna kadar
dayanabileceği belirtiliyor. 

Uluslararası Para Fonu’nun Avrupa
Birimi Direktörü Poul Thomsen,
Yunanistan’la ilgili programın
değerlendirilmesinin büyük bir ihtimalle
geçikeceği görüşünü paylaştı. 

Gecikmenin ortaya çıkaracağı sorunlar
maddeler halinde şu şekilde sıralanıyor:

Yunanistan, 3 milyar euroluk taksidi
almakta gecikecek. Bu da süresi biten
borçların ödenmesinde zorluk yaşamasına
neden olacak. Yunanistan, IMF karşısındaki
yükümlülüklerini yerine getirme
konusunda bir kez daha zorlanacak.
Yunanistan’ın, Eylül ayı içerisinde IMF’ye
dört taksit halinde 1,6 milyar euro ödemesi
gerekiyor (Bu miktar Ağustos ayında alınan
ödenekten karşılanacak). 13 Ekim’de ise 460

milyonluk, Kasım ayında da 180 milyon
euroluk taksitlerin ödenmesi gerekiyor.
Yunanistan, Aralık ayında ise IMF’ye 1,2
milyar euroluk taksit ödemek zorunda. 

Yunanistan’ın borcunun yeniden
yapılanması konusundaki görüşmeler
sarkacak. Var olan programlama,
kreditörlerin öncelikli olarak yapacağı
denetimin tamamlanmasını, daha sonra
önlemler konusunda anlaşmaya varılmasını

ve son olarak da IMF’nin Yunanistan’la ilgili
yeni bir programı onaylamısını öngörüyor.
Tüm bunlar için öngörülen süre Kasım başı
olarak belirlenmişti. Kreditörlerin
denetimiyle ilgili her türlü gecikmede, bir
sonra atılması gereken adımları olumsuz
yönde etkileyecek. 

Euro Bölgesi’nin bankalar için verdiği
yapılandırılma süresi ise 15 Kasım’da sona
eriyor. 

Issing: Yunanistan’ın 
Euro’dan çıkması daha iyi

EURONUN mimarı
olarak tanınan Avrupa
Merkez Bankası eski
Başekonomisti Otmar
Issing, Yunanistan’ın
para birliğinden
ayrılmasının ülke için
daha iyi olacağını
söyledi. 

Goethe Üniversitesi
Finansal Çalışmalar
Merkezi Başkanı Issing,
“Euronun geri dönüşü
yok, ancak her ülke için
durum böyle mi, işte bu
ucu açık bir soru.” diye
konuştu.

Avrupa Merkez Bankası eski Başekonomisti
Issing, Yunanistan’ın para birliğinden
ayrılmasının ülke için daha iyi olacağını
söyledi.
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Muhterem hemşehrilerim;
Sohbetimizde Batı Trakya ve

Balkanların 150 yıllık tarihini anımsatan
bir “BELGE”yi sizlerle paylaşıyoruz.

Bu “BELGE” ile bütün bölgemize şu
mesajı vererek bazı hatırlatmalar yaparak
başlığımızda “ÜZGÜNÜZ” kelimesini niye
kullandığımızı anlatmaya çalışacağız.

Geçmiş yazım süreci içinde belki bazı
cümle ve kelimeleri kullanmış olabiliriz.
Bunun için de peşinen mazur
görülmemizi rica ederiz.

Efendim; Biz Batı Trakya Türkleri
aşağı yukarı “BİRİNCİ BALKAN
SAVAŞINDAN” bu yana bu bölgede “31
AĞUSTOS 1913’ten 26 veya 28 Ekim 1913”
hariç hep “AZINLIK” olarak yaşadık ve
yaşıyoruz.

Yani “AZINLIK” olarak yaşamanın ne
demek olduğu iliğimize kemiğimize
işlemiştir. Ayrıca çok açık olarak
söyleyelim, dünyada dini, ırkı, rengi ne
olursa olsun bütün “AKILLI” insanlara
şunu da hatırlatıyoruz:

“ALLAH HİÇ KİMSE”ye “AZINLIK
HAYATI YAŞATMASIN” çünkü o hayatın
şerbetini tatmamış olanlar onun  acısının
ne olduğunu bilemezler diyoruz.
Sohbetimizin başlığındaki “ÜZGÜNÜZ”
kelimesine gelince: “EVET” Bize
“KOYUNSUNUZ” dendiği halde “KOYUN”
olarak da melemek için ona uygun bir
usul ile “SES” çıkarmamız icab ediyor o
da ancak: “ANADİLİMİZ”le olur. Peki
“ANADİLİMİZİ” nerede nasıl öğreneceğiz.

Efendim, kendi okullarımızda olur bu
iş değil mi?

Eee bunlar nasıl okullarmış. Yanda
gördüğünüz “GÜMÜLCİNE
RÜŞTİYESİ”nin “AHMET EFENDİ”ye
verdiği tasdiknamede gördüğünüz gibi.

Peki bugün “ORTAOKULLARIMIZ” yok
mu?

Var efendim. Biri Gümülcine’de
“CELAL BAYAR ORTAOKULU” diğeri de
İskeçe’de “MUZAFFER SALİHOĞLU
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
ORTAOKULU”muz mevcut.

Bu duruma göre bugün niye
“ÜZGÜNÜZ” diyoruz. efendim hemen
söyliyelim. “KOYUN” Kabul edilen azınlık
ailesi “KOYUN” olmaktan kurtulmak için
çocuklarını diğer canlı varlıklar gibi
okutarak “KOYUN” olmaktan kurtarmak
istiyoruz.

Ve bugünkü iki azınlık “ORTAOKULU”
binaları kafi gelmiyor. Onun için de gerek
Gümülcine’de gerekse İskeçe’de buna bir
çare arıyoruz. Bu ihtiyacın karşılanması
için bütün Batı Trakya Türkleri azınlık
yöneticileri az-çok bizi yöneten hükümet
mensuplarına tabii daima yasal, mantık
dahilinde ve bu bölgenin coğrafi yapısı
ile iklim şartlarını da göz önüne alarak
“ÜZÜNTÜMÜZÜ” kaldıracak bir
“ÇÖZÜM” bekliyoruz, “KİRİYES” ve
“KİRİYOSLARDAN”

Son söz mü?
Biz, akıllı hükümet ricaline

“OKUMUŞ” insandan hiç kimseye zarar
gelmez düşüncesindeyiz. Onun için de
“BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA SİZİN
ÇOCUKLARINIZ GİBİ OKUYUP ADAM
OLSUN” diyoruz. EĞER MÜSAADE
EDERSENİZ TABİ.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti ÇOK ÜZGÜNÜZ
Söylediklerimiz nazarı itibara alınmıyor

Gümülcine Rüştiyesi diploması

Yeni Türk harfleri ile izahı şöyle:
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda öfke kontrolü
nasıl sağlanabilir

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

P
ek çoğumuz sokakta
ya da misafirlikte, ya
da kendi çocuğumuzda

öfke nöbetlerine tanık
olmuşuzdur. Çocuk “sinir
krizleri” geçirerek kendini
yerden yere vurarak
istediğini yaptırmaya çalışır.
Annenin yalvarıp yakarmaları
da işe yaramaz, anne çaresiz
kalır.

Bu durum bazı çocuklarda
ne yazık ki oldukça sık
görülmektedir. Bu tür
çocuklar, misafirlikte,
alışverişte, sokakta veya
başka yerlerde istediklerine
ulaşabilmek için bağırıp
ağlarlar, kendilerini yerlere
atarlar ve hiç bir şekilde de
ikna olup susmak bilmezler.

Eğer bir çocukta bu tür
davranışlara oldukça sık
rastlanılıyorsa, çocuğun anne
baba ve diğer aile bireyleriyle
olan ilişkisini ve genel
psikolojik durumunu
incelemek gerekir. Depresif
ve endişeli çocuklar daha
fazla öfke nöbeti
geçirebilirler. Çünkü bu tür
çocukların psikolojik
sorunları vardır. Bunun için
de çocuğun bu ruh haline
neden olan durumların
araştırılması gerekir.

Yaşıtlarına göre daha fazla
korunan, aile büyükleri
tarafından koruma altına
alınmış olan (anneanne-
babaanne gibi), her istediği
yapılan, şımartılan
çocuklarda öfke nöbetleri
daha sıklıkla görülmektedir.
Çünkü çocuk her dediğinin
yapılmasına alıştığı için, bir
engelleme durumunda
bağırıp çağırmaya başlar ve
saldırgan davranışlar da
gösterebilir. Bir şekilde bu
davranışıyla çocuk aileyi
kendi otoritesinde ve kendi
kontrolünde tutmaya çalışır.
Çocuğun bu şekilde
davrandığında istediklerini
yerine getirmek yanlıştır. Ona
“hayır” diyebilmek gerekir ve
bu “hayır” kelimesinin de
kararlı bir şekilde söylenmesi
son derece önemlidir. Çünkü
çocuk anne babanın söyleyiş
şeklinden “hayır”
sözcüğünün ne kadar geçerli
veya geçersiz olduğunu
sezebilme gücüne sahiptir.

Bazı anne ya da baba,

çocuğun istekleri ne kadar
sonsuz da olsa bu isteklerini
yerine getirebilmek için adeta
onun kölesi haline gelirler.
Bu davranışlarıyla da çocuğa
ne büyük bir kötülük
yaptıklarının farkında
değillerdir, ne yazık ki!
Halbuki çocuğun isteklerine
kulak tıkayıp, onun
ağlamalarını
önemsemeyerek, o sırada
onun dikkatini başka şeylere
çekmeye çalışarak bu
durumu daha kolay
atlatabilirler. Ancak sabırlı ve
kararlı olmak son derece
önemlidir. Çocuk,
bebekliğinden itibaren her
istediğinin olamayacağını
öğrenmeye başlamalıdır.

Öfke kontrolünün zor
sağlanabildiği çocuklara spor
ve sosyal faaliyetler de son
derece yardımcı
olabilmektedir. Yüzme,
futbol, basket, voley, çeşitli
el becerisi kursları (resim,
seramik gibi) ve ayrıca müzik
aleti çalmayı öğrenme
çocuğu rahatlatabilecek
aktivitelerdir.

Ayrıca arkadaşlarıyla daha
çok vakit geçirebileceği
oyunlar oynaması da çocuğu
rahatlacaktır. Çünkü oyun,
çocuğun birikmiş enerjisini
boşaltıp, rahatlamasına
yardımcı olacaktır.

Çocuğumuzun bu
davranışı karşısında ona sert
davranarak bağırıp
azarlamak ya da
cezalandırmak yanlıştır.
Sakinliğimizi koruyarak,
kendisini çok sevdiğimizi
söyleyip, isteklerinin her
zaman gerçekleşmesinin
mümkün olamayacağını ona
sakin bir şekilde anlatarak
yardımcı olmaya çalışmalıyız.

Anne babalar olarak
çocuklarımızı hiç bir şekilde
ihmal etmememiz gerektiğini
bilerek her fırsatta kendilerini
ne kadar çok sevdiğimizi
onlara söylemeli ve
hissettirmeliyiz.
Çocuklarımızın bizlere ve
bizim sevgimize ne kadar çok
ihtiyaçları olduğunu
unutmadan, onları
şımartmadan sevgimizi
vermeyi başarabilmek çocuk
eğitimindeki temel kuralların
en önemlilerindendir.
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İskeçeli güreş severlerden
Çardak ziyareti

İSKEÇE’nin ova bölgesinden yaklaşık 60 kişilik
güreşsever grubu, 25 – 26 Ağustos tarihleri
arasında Türkiye’deki Çardak ve Gökçeada’ya gezi
düzenledi.

25 Ağustos Salı günü Gökçeada’yı ziyaret eden
grup, geceyi Çanakkale’de geçirdikten sonra 26
Ağustos Çarşamba günü Çanakkale’nin Çardak
ilçesinde düzenlenen geleneksel güreş
karşılaşmalarını izledi. 

Topiros (İnhanlı) Belediye Başkan Yardımcısı

Sunay Hüseyinoğlu da Çardak ziyaretine katılanlar
arasında yer aldı.

Geleneksel Çardak güreşleri ziyareti, her yıl
olduğu gibi bu yıl da DEB Partisi Ova Bölgesi
Sorumlusu Ömer Muzafferoğlu ile Kırköy Kültür
Derneği Güreş Kolu Başkanı Aziz Sebahattinoğlu
tarafından organize edildi. Ziyaret sonrası
organizatörler ve katılımcılar Çardak Belediye
Başkanı Basri Ulaş’a gösterdikleri ilgiden dolayı
teşekkür etti.
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Real Madrid Kulübü, 2014-
2015 sezonunda 660,6 milyon
avro gelir elde ettiğini ve net
karının 42 milyon avro
olduğunu duyurdu.

Real Madrid Yönetim
Kurulu, 19 Eylül’de yapılacak
olağan genel kurul toplantısı
öncesinde kulübün geçen
sezonki bilançosunu açıkladı.
Buna göre bir sezon öncesine
oranla yüzde 9,4’lük artışla
toplam 660,6 milyon avro
gelir elde eden Real Madrid
Kulübü, bu zamana kadarki en
yüksek gelirini açıklamış oldu.

İspanyol kulübünün 2014-
2015 sezonundaki net karı da
bir önceki sezona oranla
yüzde 9,1’lik artışla 42 milyon
avro olarak belirtildi. Ayrıca
Real Madrid’in net servetinin
41,6 milyon avro artışla 412,1
milyon avroya çıktığı
bildirildi. Kulübün net
borcunun ise 95,8 milyon
avro olduğu görüldü.

Hamza Hamzaoğlu 
hatanın sebebini açıkladı

Real Madrid’den
rekor gelir

Grosskreutz transferinde çıkan sorunlar
nedeniyle sarsılan Galatasaray’da teknik
direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda
bulundu. Grosskreutz’da yaşanan hatanın
sebebinin yoğunluktan olduğunu belirten
Hamzaoğlu, Alman oyuncunun Ocak ayına
kadar oynayamayacak olmasının çok büyük
bir sorun yaratmayacağını belirtti.

Grosskreutz transferinde çıkan sorunlar
nedeniyle sarsılan Galatasaray’da teknik
direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda

bulundu.

“YOĞUN SÜREÇTEN 
DOLAYI HATA OLUŞTU “
Hamzaoğlu şöyle dedi: “Yaklaşık 2 aydır
takip ettiğim bir oyuncuydu. Aslında
trasferi düşünmediğim zamanda, Kevin’i
getirmemiz , sağlık kontrolleri derken süreç
biraz uzadı. Melo’nun gidişi, Alex Telles’in
gidişi. Yoğun bir süreç yaşandı. Bir hata
oluştu. Yoğunluktan kaynaklanan bizim
sistemimizden kaynaklanan bir hata. Melo
ve Alex’i göndermemize gerek yoktu.
Buradan halledebilirdik. Ama bizim Kevin’i
buraya getirmemiz lazımdı, sağlık
kontrolünü burada yapmak zorundaydık.
imzaları burada atmak zorundaydık. Ama
sorun değil. Biz Kevin’i farklı altrenatiflerde
düşünmüştük. İleriye dönük bir oyuncu
olduğu için transferini istemiştik. Sorun
değil. Ocak ayında yanımızda olacak.

“MELO ÖNCE ‘KALMAK İSTİYORUM’
DEDİ SONRA GİTTİ
“Melo’yla konuştuk, kalmaya karar

verdiğini söyledi. Biz de anlaştık. Son gün
Melo geldi. Gitmek istediğini söyledi.
Hocam böyle bir teklif var, ben gidip
oynamak istiyorum dedi. Gitmek isteyen bir
oyuncuya son gün gidemezsin demek sorun
yaratır. İki oyuncu da kendisi gitmek istedi.
Melo’nun yerini doldurabileceğimizi
düşünüyoruz. Kaldı ki karlı bir transfer
olduğunu düşünüyoruz. Alex’in yerini de
kapatabiliriz, Olcan’la Carole’la
doldurabiliriz. Bruma’ya da 1 sene şans
verdim. Oynasın. Inter, Alex’i kadrosuna
katmak isterse düşünür, biz de ona göre
transfer yaparız. 

“BU KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE
YETER”
Kevin haricinde 24 kişilik bir kadromuz var.
Biz bu kadroyla hem Şampiyonlar Ligi’nde
hem de ligde devam edebileceğimize
inanıyoruz. Kevin takımla birlikte çalışacak.
Bunu doğru buluyorum. Takımdaki
arkadaşlarıyla tanışma fırsatı olacak. Onu
da Ocak ayında en hazır halinde takıma
katmış olacağız.”

Aziz Yıldırım’a
ceza yok

Tedbirsiz olarak
Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu’na sevk edilen
Fenerbahçe Başkanı Aziz
Yıldırım ceza almadı.
Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu, Yıldırım’a
sportmenliğe aykırı
açıklamada bulunmasından
dolayı sevk yapılmış ise de
isnat olunan disiplin ihlalinin
unsurları oluşmadığına karar
verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu, PFDK’ya sevk edilen
Fenerbahçe Başkanı Aziz
Yıldırım’a ceza vermedi.

Osmanlıspor Teknik
Sorumlusu Mustafa Reşit
Akçay, rakip takım
sporcusuna yönelik
sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle takdiren 1 resmi
müsabakada soyunma
odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı ve 6.500 TL para
cezası ile cezalandırıldı.

En çok Robin van Persie konuşuldu

SPOR Toto Süper Lig’de 1. Transfer ve
Tescil dönemi kapanırken, Türk basınında
en çok Hollandalı yıldız Robin van
Persie’nin transferinin yer aldığı ortaya
çıktı.

Medya takip ajansı Interpress’in yaptığı

araştırmada, Fenerbahçe’nin Manchester
United takımından kadrosuna kattığı ünlü
golcü Robin van Persie’nin, transferin
devam ettiği 12 hafta boyunca toplam 5 bin
863 haberle ilk sırada yer aldığı belirlendi.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden

Portekizli Luis Nani, 4 bin 237 haberle
transfer döneminin en çok konuşulan ikinci
futbolcusu olurken, Antalyaspor’un
renklerine bağladığı dünyaca ünlü
Kamerunlu golcü futbolcu Samuel Eto’o da
4 bin 133 haber ile transfer döneminde en
sık gündeme gelen üçüncü futbolcu oldu.

Transferin döneminin en çok konuşulan
sporcuları listesinde ise, Bursaspor’da
sezonu gol kralı olarak tamamlayan
Brezilyalı Fernandao’nun Fenerbahçe’ye
transferi spor sayfalarında 4 bin 104 haberle
yer alırken, Alman Milli Takım oyuncusu
Lukas Podolski’nin Galatasaray’a transferi
ise 3 bin 716 haberle gündeme geldi.

Listenin ilk on sırasında Beşiktaş’ın
renklerine bağladığı Alman golcü futbolcu
Mario Gomez ile eski futbolcusu Ricardo
Quaresma da yer alırken, Trabzonspor’un
uzun uğraşlar sonucu Sevilla’dan renklerine
kattığı Kamerunlu oyuncu Stephane M’bia
ve Lazio’dan transferi Luis Cavanda ile
Fenerbahçe’nin Santos’tan aldığı Josef de
Souza’nın da bulunduğu saptandı.

BODRUM’da, cesedi
kıyıya vuran 3 yaşındaki
Suriyeli mülteci Aylan’ın
yürek yakan görüntüsü
Beşiktaşlı Quaresma’yı
çıldırttı. Portekizli futbolcu,
‘Dostum’ başlıklı bir
mektup yazarak, tüm
dünyaya sesledi.

Bütün dünyada mülteci
sorunu giderek artarken,
zarar gören çocuklar için
Ricardo Quaresma’dan
örnek bir hareket geldi. Şu
an Portekiz Milli Takımı
kampında bulunan
Beşiktaşlı yıldız, kişisel
blogundan son derece
duygusal bir mektup

paylaştı.
Özellikle Avrupa’yı

mülteci sorununa duyarlı
olmaya çağıran ve çocuk
ölümlerinin önüne
geçilmesi için tedbirler
alınmasını isteyen
Quaresma’nın bu davranışı
büyük ilgi gördü. İşte
Ricardo Quaresma’nın
‘Dostum’ başlıklı o
duygusal mektubu:

Baştan başlamak
“Dostum; Hayal et…

Çocuğun kollarının
arasında. Ülkeni terk etmek
zorunda kalmışsın.
Savaştan ve açlıktan
kaçıyorsun, gizlenmek

zorundasın. Dünyada seni
kabul edecek bir yer
bulmak için umutsuzca
kaçıyorsun. Baştan
başlamak istiyorsun.
Çocuğuna hak ettiği güzel
hayatı sunmak için baştan
başlamak istiyorsun.

Şimdi hayalini sonlandır.
Avrupa gerçeğini gör. Neler
olup bittiğini. Savaştan
kaçan çocuklar, aynı
zamanda bizim de
çocuklarımız. Onlar da bir
gelecek ve daha iyi bir
dünya hakkına sahipler.

Bu sorunu çözmek bizim
elimizde. Bunu önlemek
için kayıtsız kalamayız.”

Quaresma çocuk ölümlerine isyan etti
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Kıyıya vuran çocuk
dünya gündeminde

BODRUM'dan  İstanköy (Kos) adasına geçmeye
çalışan 12 Suriyeli mülteci, teknelerinin batması
sonucu hayatını kaybetti. Faciada ölen bir çocuğun
sahile vuran cesedinin görüntüleri ise sosyal
medyada ve uluslararası basında infial yarattı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Nilüfer Demir'in
çektiği fotoğrafla ilgili olarak,
#KiyiyaVuranInsanlik etiketiyle Twitter'da 125
binden fazla tweet atıldı.

İlk botta 2'si çocuk 8, ikinci botta ise 3'ü çocuk 4
kişi olmak üzere toplam 12 kişi öldü. 9 kişinin
kurtulduğu olayda, suda kaybolan 2 kişinin
bulunması için arama kurtarma çalışması
başlatıldı. Aylan (3) ve Galip (5) adlı Suriyeli
kardeşlerin cesetleri kıyıya vurdu. Faciada
çocukların annesinin de hayatını kaybettiği
belirtildi.

Suriyeli küçük çocuğun fotoğraf karesi, yalnızca
Türkiye'yi değil, dünyayı da ayağa kaldırdı. 

Daily Mirror gazetesi, olayı "Dayanılmaz" olarak
nitelendirdi. Gazete, "Trajedinin insani yüzünü

gösteren bu yürek burkan fotoğraf karşısında,
dünya artık kayıtsız kalamaz" yorumunda
bulundu.

Dünyaca ünlü The Guardian gazetesi manşetten
verdiği fotoğraf hakkında, "Avrupa'daki kaçak
krizinin şok edici ve acı gerçeği... Fotoğraf, Avrupa
Birliği'nin kaçak krizine karşı yeterli adım
atmadığının göstergesi." diye yazdı.

The Independent gazetesi, büyük bir insani
felaket yaşandığına dikkat çekti. İngiliz
hükümetinin yeteri kadar önlem almamasını
eleştiren gazete, "Hala bunun bizim bir sorumuz
olmadığına inanıyor muyuz?" sorusunu sordu.

The Times gazetesi "Avrupa bölündü"
manşetiyle çıktı... Gazete "Liderler ne kadar kaçak
kabul edecekleri konusunda uzlaşamazken, ölen
çocukların cesetleri kıyılara vuruyor" diye yazdı.

Daily Mail gazetesi de bu fotoğraf karesini
"İnsani bir felaketin küçük kurbanı..." olarak
nitelendirdi.

MERYEM ŞERİF
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 6.TERCİH                                                                

TIP FAKÜLTESİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

İPEK TASIM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1.TERCİH

EMRAH HÜSEYİN
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                                                                          

TIP (EGE  ÜNİVERSİTESİ)
BİYOLOJİ  (EGE  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                         

MATEMATİK   (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)  

İREM MOLLA İSA
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                      
ECZACILIK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                 

ECZACILIK (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  

DUYGU HASAN
TIP FAKÜLTESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ)

BESLENME VE DİYETETİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

SEHER SUKA
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

HUKUK (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)

ÖMER USTA ÖMER 
ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 4.TERCİH  

BUSE ŞAKİR
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                                                
SINIF  ÖĞRETMENLİĞİ  (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ)

CEM GARİPPOĞLU
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)                                                                                  
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
KAMU  YÖNETİMİ (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)  

OGÜN SAKALLI HÜSEYİN
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2.TERCİH   

MELTEM ALİ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                                           
A.Ö. İKTİSAT (İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                              

İKTİSAT  (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                           
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ)                                                             
İKTİSAT (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                   

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  (TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ)

AYLIN SALİH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                                                             

İŞLETME (MARMARA   ÜNİVERSİTESİ)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ) 

ÖZDEMİR İSMAİL
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                                            

FELSEFE (ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                    
SOSYOLOJİ (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ) 

MEHMET HOCA OSMAN
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕ.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )                                                                                    

LOJİSTİK  (ÇANAKKALE  18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                        
KAMU  YÖNETİMİ (KIRKLARELİ    ÜNİVERSİTESİ) 

EZGİ ŞAKİR
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.ΤΕ.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)                                                                                 

SAĞLIK KURUMLARI  İŞLETMECİLİĞİ  (KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ)                                                  

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ  (ÇANAKKALE 18
MART ÜNİVERSİTESİ 

EMRE HACI ŞERİF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)                                                                              

İKTİSAT (TRAKYA   ÜNİVERSİTESİ) 

GAMZE MUMİN 
MİMARLIK (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)                                                                                      

MİMARLIK (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ) 

FERRUH MEHMET
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ECZACILIK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

GİZEM ALİ HAŞİM 
ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ  GIDA  MÜHENDİSLİĞİ                                                                                    

KİMYA  (NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ)                                                                                           
BİYOLOJİ  (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ) 

SİNEM MEHMET
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ) 

MERVE SALİ
ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ                                                                  
ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ (ESKİŞEHİR ANADOLU

ÜNİVERSİTESİ)                                                         
BİYOLOJİ  (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                  

GIDA  MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

BATUHAN KADI 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 

AYNUR  ÇAKIR 
PSİKOLOJİK DANIŞMALIK VE REHBERLİK  (GAZİ

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
BESLENME VE DİYETETİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

MUSTAFA MUSTAFA
KAMU  YÖNETİMİ (ISPARTA  ÜNİVERSİTESİ)      

FUNDA HÜSEYİN
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ (TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ) ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
(SAKARYA ÜNİVERSİTESİ)                                                 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
(KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)   

TANER NURİ 
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ (NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ)                                                                     

TARİH (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)
TARİH(ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ )                                                                                                        

EKONOMETRİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

SEDA YUSUF
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

(TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

BUSE KAŞİF
ULUSLARARASI  İLİŞKİLER 
( ANKARA ÜNİVERSİTESİ)                                                                   

HUKUK  (YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ)                                                                                       
BİYOLOJİ (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                            

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ)                                                              

BESLENME VE DİYETETİK  (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                        
BESLENME VE DİYETETİK (KIRKLARELİ

ÜNİVERSİTESİ)

HATİCE AHMET
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)  TÜRK DİLİ VE

EDEBİYATI                                                             
OKUL ÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                                 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)

MEHMET AHMET
TURİZM  İŞLETMECİLİĞİ (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                       

TURİZM  İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL  İŞLETMECİLİĞİ
(TRAKYA   ÜNİVERSİTESİ)   

BÜŞRA REŞİT LATİF
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ  (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

FOTOĞRAFÇILIK  VE KAMERAMANLIK  (ÇANAKKALE 18
MART ÜNİVERSİTESİ)                             

SOSYAL HİZMETLER (SAKARYA  ÜNİVERSİTESİ)   

EMRE YUSUF
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ (ÇANAKKALE 18 MART

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ( NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ)  

NERGİS NEZİR MEHMET
OKUL ÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                              
TİBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ  A.Ö.) 

ÖZKAN HALİL 
ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ  ÇÖMÜ (ÇANAKKALE)                                                                                  

İLAHİYAT  NKÜ (TEKİRDAĞ)  

AYŞE MEDİNE
İŞLETME (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                   

İŞLETME (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ) 

AYŞE KARABELA
VETERİNERLİK  (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ)                                                                                           

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM  
(ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                         

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ).

ESRA MOLLA HASAN
HEMŞİRELİK (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                              

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (ÇANAKKALE
18 MART ÜNİVERSİTESİ)                           

ÇOCUK GELİŞİMİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                                       
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) 

GALİP MEHMET
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ (ÇANAKKALE 18 MART

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
İŞLETME (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                
ANESTEZİ ( TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

MUSTAFA HÜSEYİN
İŞLETME (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ) 

ÇİĞDEM MUSTAFA
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

EDA MUSTAFA
İŞLETME (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

ESMA PADALI
MATEMATİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

HALUK AHMET ŞERİF
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ ( NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ) 

YAVUZ BEKİR
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ

ÜNİVERSİTESİ) 

SEHER ÇAKIR
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

HASAN HASAN
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

MEKATRONIK MÜHENDİSLİĞİ (KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ) 

QUANTUM DERSHANESİ
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINDA 2015 YILINDA DA AÇIK ARA ÖNDE

SİZ DE İSMİNİZİ KAZANANLAR  LİSTESİNE  YAZDIRIN...
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