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19’da 11’de

ekonomi spor

AB içişleri 
bakanları 

anlaşamadı

Sony 
Xperia Z5 
Premium 20’de

Gelişen piyasaları 
97 krizinden daha 
kötüsü bekliyor 23’te

bilimdünya

Çiftçiler eylem
için yollarda
Yunanistan genelinde 16 Eylül
Çarşamba günü çiftçi eylemleri
yapıldı. Özellikle kuzey Yunanistan’da
yoğunlaşan eylemlerde çiftçiler, tarım
sektöründeki sorunların çözümünü ve
çiftçilere yönelik vergilendirme
sisteminin yeniden ele alınmasını
istediler. »16

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi dernekler, son günlerde
Almanya’ya giriş yapan sığınmacılara
yönelik yardım kampanyası başlattı.
»17

Almanya’daki
derneklerden
mültecilere
yardım eli

2024 
Olimpiyatları 
adayı kentler

RODOP ve İskeçe illerinde
kapatılmasına karar verilen
sekiz azınlık ilkokulundan
ikisi, gösterilen tepkiler
üzerine kapatılmaktan
kurtuldu. Kapatma
kararlarına her iki ildeki
SÖPA mezunu öğretmen
derneklerinden de tepki
geldi. »8,9

İki okul
kapatma
kararından
kurtuldu

DEB Partisi’nin MYK
üyeleri ile AP milletvekili
adaylarının katılımıyla
gerçekleşen toplantı önemli
kararlara sahne oldu.
Toplantıda, Batı Trakya
Türkleri’nin verilmeyen
hakları ve yaşanan sorunlar
için imza kampanyası
başlatılması, ayrıca
bağımsız adaylara da
uygulanan yüzde 3’lük
seçim barajıyla ilgili hukuki
araştırmanın
yapılmasından sonra
Danıştay’a dava açılması
için çalışma başlatılması
kararlaştırıldı. »2

Gümülcine’de
uluslararası
tütün kongresi 
Uluslararası Tütün Kongresi bu yıl
Gümülcine’de yapıldı. Merkezi
Potekiz’de bulunan Uluslararası Tütün
Üreticileri Birliği’nin organize ettiği
kongreye değişik ülkelerden 200’e
yakın delege katıldı. »15

DEB Partisi’nden önemli kararlar

ÜLKE genelindeki seçmenler
sekiz ay içinde üçüncü kez sandık
başına gidiyor. Batı Trakya Türk
azınlığı da kendi temsilcilerini
belirlemek üzere oy kullanmaya
hazırlanıyor. Azınlık, 20 Eylül
seçimlerinde en az üç milletvekili
seçmeyi amaçlıyor. 

Batı Trakya Türkleri’nin en üst
temsil organı olan Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
azınlık seçmenine sandığa gitme
çağrısında bulundu. 

BTTDD de seçime katılmak
isteyen Batı Trakyalılar için
Türkiye’nin değişik şehirlerinden
otobüsler kaldıracak. 

Öte yandan, BTAYTD  kurulacak
hükümete azınlık sorunlarına
çözüm getirme çağrısında bulundu.
Dernek, azınlığın sorunlarını liste
halinde sıraladı. » 5, 6, 7

Pazar günü
sandık başına

»12-13

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Mete,
azınlık seçmenine sandığa gitme çağrısında bulundu.
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DEB Partisi MYK toplantısında 
önemli kararlar aldı

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri ile Avrupa Parlamentosu
milletvekili adaylarının katılımıyla 11
Eylül Cuma günü gerçekleştirilen
toplantıda önemli kararlar alındı. 

DEB Partisi’nin Gümülcine – Kozluköy
yolu üzerindeki yeni genel merkezinde
yapılan toplantıda, Batı Trakya
Türkleri’nin verilmeyen hakları ve
yaşanan sorunlar için imza kampanyası
başlatılması, ayrıca bağımsız milletvekili
adaylarına da uygulanan yüzde 3’lük
seçim barajıyla ilgili hukuki
araştırmanın yapılmasından sonra
Danıştay’a dava açılması için çalışma
başlatılması kararlaştırıldı. 

Toplantıda, DEB Partisi’nin yüzde
3’lük baraj nedeniyle 20 Eylül
seçimlerine katılamadığı belirtilerek,
partinin seçimlerde tarafsız kalacağı
vurgulandı ve seçmenlere sandığa
gitmeleri çağrısında bulunuldu. 

Toplantı, partinin kurucusu Dr. Sadık
Ahmet ve vefat eden kurucu üyeler için
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. 

Toplantının açılış konuşmasını DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
yaptı. DEB Partisi’ni sağlam temeller
üzerine oturtmaya çalıştıklarını,
azınlığın bu partiye ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
azınlığın sesi ve azınlığın bizzat kendisi
olduğunu ifade etti. 

Diğer partilerde de siyaset yapıldığını,
ancak azınlığın sorunlarının çözümü
bağlamında hiçbir gelişmenin
kaydedilmediğini söyleyen Ali Çavuş, bu
siyasi bölünmüşlüğün azınlığı
böldüğünü ve azınlığa zarar verdiğini
belirtti. Ali Çavuş, bu nedenle de DEB
Partisi’ni tekrar yapılandırdıklarını
anlattı. 

Yeni bir eğitim yılının başladığını da
hatırlatan Mustafa Ali Çavuş, eğitiminde
var olan sorunlara yenilerinin
eklendiğine dikkat çekti. Bir
koordinatörün keyfi uygulamalarla
Lozan Antlaşması’nı hiçe sayarak Türk
okullarını kapattığını ifade eden DEB
Partisi Genel Başkanı, bu keyfi

uygulamanın son bulması gerektiğinin
altını çizdi. 

“BARAJ NEDENİYLE 
SEÇİMLERE KATILMIYORUZ”
DEB Partisi Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri ve Avrupa Parlamentosu
adaylarının katılımıyla yapılan
toplantıda, 20 Eylül Pazar günü
gerçekleştirilecek erken seçimler de
değerlendirildi. 

DEB Partisi Başkanı, 20 Eylül Pazar
günü yapılacak erken genel seçime
yüzde 3’lük ülke barajı sebebiyle
katılamadıklarını, seçimde tarafsız
olacaklarını, ancak her Batı Trakya Türk
azınlığı ferdinin sandığa gidip, Türk
adaylarının bu seçimden zaferle
çıkmasını sağlayacak şekilde oyunu
kullanması gerektiğinin söyledi. 

Bağımsız milletvekili adaylarına da
uygulanan yüzde 3’lük seçim barajının
antidemokratik olduğunu belirten Ali
Çavuş, seçim barajı sorununun gerekli
hukuki araştırma yapıldıktan sonra
yargıya götürülmesinin kaçınılmaz
olduğunu söyledi. Ayrıca, çözüme
kavuşturulmayan azınlık sorunlarıyla
ilgili bir imza kampanyasının
başlatılması gerektiğini ifade etti. 

DEB Partisi Başkanı, diğer siyasi
partiler tarafından dile getirilmeyen
azınlık sorunlarının beş bin imzalı bir
metinle yeni kurulacak hükümete
sunulması gerektiğini, ekonomi, siyasi
temsil, eğitim, müftülük, vakıflar ve
kimliğin inkarı gibi temel sorunların
hem yeni iktidarın, hem de dünya
kamuoyunun gündemine taşınmasının
yerinde olacağını kaydetti. Ali Çavuş,
azimle çalışmanın devam etmesi
durumunda DEB Partisi’nin 5 yıl içinde
mecliste olacağına inandığını da
sözlerine ekledi. 

Toplantının devamında söz alan DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, geçen yıl yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden sonra
partinin etkisinin arttığını söyledi.
Rodop ilinde Dr. Sadık Ahmet tarafından

kurulan DEB Partisi’ni herkesin bildiğini,
ancak İskeçe ilinde de partiyi tanıtarak
büyüttüklerini söyleyen Ahmetoğlu, bu
gayretli çalışmalarından dolayı İskeçe il
yönetimini ve AP adaylarını tebrik etti. 

DEB Partisi’nin Batı Trakya Türk
azınlığının sesi olmaya devam edeceğini
belirten Ahmetoğlu, son zamanlarda
siyasi partilerin azınlık sorunlarından,
bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinden
bahsetmediklerini vurguladı ve bu
durumun değişmesi gerektiğini ifade
etti. 

Gümülcine’de yapılan toplantıya
konuk olarak katılan Dr. Sadık Ahmet’in
oğlu işadamı Levent Sadık Ahmet de
yaptığı konuşmada, partinin büyük bir
genel merkeze kavuşmasının Sadık
Ahmet’in hayali olduğunu belirtti.
Levent Sadık Ahmet, aile olarak her
zaman DEB Partisi’nin yanında
olacaklarını kaydetti ve partinin başarılı
olacağına gönülden inandığını ifade etti. 

İMZA KAMPANYASI VE 
DANIŞTAY’A DAVA 
Toplantıda, Batı Trakya Türkleri’nin
verilmeyen hakları ve yaşanan sorunlar
için imza kampanyası başlatılması,
ayrıca bağımsız milletvekili adaylarına
da uygulanan yüzde 3’lük seçim
barajıyla ilgili hukuki araştırmanın
yapılmasından sonra Danıştay’a dava
açılması için çalışma başlatılması
oybirliğiyle karara bağlandı. 
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PARTİSİ tarafından Kavala’da düzenlenen
mitinge katılmak üzere bölgeye gelen Aleksis
Çipras, Gümülcine’yi de ziyaret etti. Çipras,
Gümülcine’deki Venizelu caddesinde yürüdü,
buradaki vatandaşlarla sohbet etti ve halka kısa
bir selamlama konuşması yaptı.

“Biz sadece halka hesap veririz, artık söz
bundan sonra halkındır” diyen Çipras sözlerine
şöyle devam etti: “Mücadelemize tüm zorluklara
rağmen azimle devam edeceğiz. Biz Yunan
halkından ülkemizin geleceği ve kalkınması için

bize ikinci bir şans değil, ülkeyi yönetmek için ilk
kez şans vermesini istiyoruz. Halkı içine düştüğü
derin çukurdan biz çıkaracağız. Nasıl ki bir önceki
seçimlerde sürpriz yaptıysak, bu seçimlerde de
yapacağımız sürprizi herkes görecek.”

Çipras ve beraberindeki heyet daha sonra
Gümülcine’den ayrılarak Kavala’ya geçti. 

SİRİZA Başkanı Aleksis Çipras’a Gümülcine’yi
ziyareti sırasında, Rodop milletvekili adayları
Mustafa Mustafa ve Ayhan Kuruyusuf’un yanı sıra
diğer adaylar da eşlik etti.

Çipras: “Halkı
çukurdan biz
çıkaracağız”

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

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

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

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

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

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

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

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Yine seçim var…

S
on sekiz ayda üçüncü kez
sandık başına gidiyoruz.
Cumhurbaşkanlığı

seçiminde yaşanan tıkanmayla 25
Ocak’ta ilan edilen erken
seçimler, ülkedeki siyasi
istikrarsızlığın önüne geçemedi.

Ekonomik sıkıntıların siyasi
hayatta yarattığı çalkantılar,
Çipras hükümetinin imzaladığı
yeni memorandumla birlikte daha
da arttı.

Kreditörlerle yapılan
müzakerelerin tıkanması, ülke
halkının EVET mi, HAYIR mı
kararını vermek için referanduma
çağrılması ve sonuçta kaçınılması
mümkün olmayan anlaşma
masasına oturup, ağır ekonomik
koşulların kabul edilmesi 20 Eylül
erken seçimini kaçınılmaz kıldı. 

25 Ocak’te “Ümit Geliyor”
sloganıyla yola çıkan ve zaferi açık
ara belli olan SİRİZA’nın önünde
bu kez daha zorlu bir seçim var.
Yapılan anketler, seçim yarışının
iki büyük parti arasında
geçeceğini gösteriyor. SİRİZA ve
YDP. SİRİZA “geçmişi geride
bırakıp, geleceği kazanma” çağrısı
yaparken, YDP de SİRİZA’nın yedi
aylık icraatlarının
cezalandırılmasını istiyor.

Seçimlerden birkaç gün önce
yapılan iki anketten birinde
SİRİZA, diğerinde ise YDP önde
görünüyor. Aradaki fark ise 0.5 ile
0.6 arasında. Yani kıl payı. 

Seçim sonucunu oldukça
yüksek oranda olan kararsızların
belirlemesi bekleniyor. Bu arada
sandık başına gitmeyecek, oy
kullanmayacak bir kesim de var.
Bir kısmı tepkiden, bir kısmı da
“oy kullanacağım da ne olacak”
türünden ümitsizlik ve
bezginliklerden kaynaklı olacak.

Her ne olursa olsun, 20 Eylül
akşamı seçim sonuçları
açıklanmaya başlandığında bir
derbi maçı heyecanı yaşanacağı
kesin.

Siyasi tahminler, tansiyonun
hayli yüksek geçeceği bu
seçimlerden sonra da ülkeyi
yeniden bir koalisyon
hükümetinin yöneteceği yönünde.
SİRİZA mı, yoksa YDP mi
koalisyonun büyük ortağı olacak

henüz bilinmese de, bilinen tek
şey ne seçim sonuçlarının, ne de
kurulacak yeni hükümetin şeklinin
ekonomik tabloyu değiştirecek
güçte olacağı. Nedeni de çok
basit. İpler Yunanistan’ın elinde
değil. 

Durum ülke genelinde böyle…
Azınlık açısından seçimlere
baktığımızda, 25 Ocak’ta elde
edilen başarının altına
düşülmemesi gerektiği
düşüncesindeyim. 

Sekiz ay önce yapılan
seçimlerde azınlık Rodop ilinden
2, İskeçe ilinden 1 olmak üzere üç
milletvekili seçmeyi başardı. Hatta
son seçimler, İskeçe ilinde de iki
milletvekili seçilebilme şansının
olduğunu bize gösterdi. 

20 Eylül seçimlerinde
azınlıktan 17 aday seçim yarışına
katılıyor. İyi bir sonuç için
elimizdeki potansiyeli iyi
kullanmak, siyasi hesabımızı iyi
yapmak zorundayız. Önemli olan
oy gücümüzün heba olmaması, bu
potansiyelin sandığa olumlu
yansımasıdır. Doğru ve iyi
sonuçlara ise ancak doğru
hesaplarla ulaşmak mümkündür. 

Deyim yerindeyse ekspres bir
seçim dönemi yaşıyoruz.
Böylesine sıkıştırılmış bir
dönemde partilerin söylemleri
daha çok ekonomi politikaları ile
kısıtlı kalıyor. Ancak ekonomik
krizin yarattığı bu girdaba
sürüklenmememiz gerekiyor. 

Bu ne demek mi? Azınlık olarak
kriz tabii ki bizi de fazlasıyla
olumsuz etkiliyor. Tabii ki günlük
hayat mücadelesinin sırtımızda
yarattığı kambur hayli büyük.
Ancak azınlık olarak seçim öncesi
taleplerimizi dile getirmekten, bu
taleplerde ısrarcı olmaktan
vazgeçmemeliyiz. Bu nedenle Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin yaptığı çağrıyı
önemsiyorum. Azınlık sorunlarını
dile getiren bu çağrının takipçisi
de olacaklarını umuyorum.

Son mesajıma gelince… Oy
gücümüzü en iyi şekilde
yönetelim. Bu gücümüzü,
alınabilecek en iyi sonuca
dönüştürelim… 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

“Tek başına olmazsa 
koalisyon hükümeti kuracağız”

SİRİZA lideri Aleksis Çipras,
tek başına iktidar için mücadele
edeceğini, ancak bunun
gerçekleşmemesi
halinde koalisyon
hükümeti
kuracaklarını
söyledi.

20 Eylül'de
yapılacak erken genel
seçimler öncesi SİRİZA
ve ND liderlerinin
devlet televizyonu
ERT'de başlayan canlı
tartışma programı
devam ediyor. 

Seçimlerin hemen ardından
hükümet kuracaklarını söyleyen
Çipras, tek başına iktidar
hükümeti hedeflediğini, bunun
mümkün olduğunu belirtti.
Sonuç ne çıkarsa çıksın halkın
kararına saygılı olacağını
vurgulayan Aleksis Çipras,
hükümet kurma koşullarını
oluşturmak için çaba
göstereceğini belirtti. 

Çipras, merkez sağ Yeni
Demokrasi ile koalisyon kurmak

istemediğini ifade etti. Geçen
hükümette olduğu gibi yine

aşırı sağ Bağımsız
Yunanlar (ANEL) ile
hükümet kurmaya
ise sıcak baktığını
kaydetti.

Yeni Demokrasi
lideri Evangelos
Meymerakis ise
seçimlerin
ardından
SİRİZA ile bile

olsa ortak bir
anlaşma temelinde uzlaşma
hükümeti kurabileceklerini
söyledi. Geçen seçimlerden bu
yana çok şey gibi kendilerinin
de değiştiğini söyleyen
Meymerakis, Çipras'tan ortak
bir çerçeve oluşturulmasını
istedi.

Tartışma programı öncesi
oldukça keyifli oldukları
görülen Çipras ve Meymerakis,
canlı yayın öncesi tokalaştı.
Programın başlamasının
ardından iki lider, ekonomik
kriz üzerinden birbirine

SİRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras 11 Eylül
Cuma günü Gümülcine’yi ziyaret etti.

yüklendi. 
Zaman zaman liderlerin, sert

ifadelerle puan toplamaya
çalıştığı programda espri
yapmayı da ihmal etmedikleri
görüldü. 

Öte yandan, liderlerin
birbirine karşı saygılı ifadeler
kullanması dikkatlerden
kaçmadı. Program kuralları
gereği liderlerin karşı görüş
belirtmesi için rakiplerine sık
sık 'kırmızı kart' göstermeleri
programda gülüşmelere sebep
oldu.
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Ahmet AYDIN

Hadi hep birlikte sandığa koşalım…
20 Eylül Pazar sabahı vatandaşlık

görevimizi yapmak üzere sandık başına
gideceğiz. Tüm olumsuzluklara ve
kızgınlığımıza rağmen bayram yerine gider gibi
o sandığın başına gitmeliyiz. Demokrasinin ve
yasaların bize verdiği temsilcilerimizi belirleme
hakkını sonuna kadar kullanmalıyız. 

Sağduyulu vatandaşlar ve azınlık bireyleri
olarak bizleri temsil edecek milletvekillerini
seçmek ve parlamentoda “bizim de ülkemizde
adını ısrarla zikretmekten çekindiğimiz bir
azınlık var, bak o azınlığın temsilcileri de
aramızda” dedirtmek için, o sandığa gidip
adaylarımıza güçlüce bir destek vermeliyiz. 

Bu oyları verirken adaylarımıza da şunu
yüksek sesle hatırlatmalıyız: Bak biz seni
azınlık olarak seçiyoruz, sen bu azınlığın
vekilisin, parlamento koridorlarında yürürken,
omuzlarında bu azınlığın ağır koşullarının
yükünü taşıdığını hatırından çıkarma. 

Unutma ki sen 92 yıldır adı bir türlü
konulamamış, adı olmadığı için tarihi
dernekleri kapatılmış, hukuk ve yargı önünde
haklı bulunduğu halde derneklerini açma hakkı
tanınmamış, ecdat yadigârı vakıflarını
yönetmesine izin verilmemiş, özgürce kendi
iradesiyle müftüsünü seçememiş, seçtiği
müftüsü resmi makamlarca tanınmamış, pek
yakında camisindeki imamı bile seçmesine
engel olunacak bir toplumun mümessilisin. 

Eğitimi alaşağı edilmiş, çocukları çağdaş
eğitimden uzaklaştırılmış, yetersiz kalan
mekteplerine yenilerini katmasına müsaade
verilmemiş, hatta var olanları özerk olmalarına
rağmen çocuk azlığı bahane edilerek bazıları
kapatılmış, çift dilli anaokulu açmasına
katiyetle karşı çıkılmış, okullarında ders
verecek eğitmenlerin nasıl eğitileceği bile
muamma olan bir halkın vekilisin. 

Yunanistan’ın en geri kalmış bölgesi olan
bölgemizde çoğunluk ve azınlık arasındaki
kalkınmışlık, gelişmişlik ve yaşam kalitesi
bakımından oluşan farkın kapanması
konusunda devletin hiç ama hiçbir adım atmayı
düşünmediği, ekonomik anlamda dibe vurmuş
bir bölgenin mebususun. 

Üniversite bitirmiş azınlık mensubu
gençlerin bırakalım kamu dairelerinde
istihdamını, otoban gişelerinde bile
kendilerine şans verilmemiş, bu sebeple ya
baba ocağında rençperliğe mahkûm olmuş ya
da gurbet ellere yelken açmak zorunda kalmış
gençlerin ağabeyi ve umudusun. 

Gönül isterdi ki seni hiçbir partinin
tüzüğüne hapsetmeden gönderebilelim. Ancak
seçileceğiniz o parlamentoda belki de en çok
demokrasi sözcüğü kullanılacak, hatta zaman
zaman çok güçlü demokrasi vurguları
yapılacak. Oysa bu kadar çok demokrasi
vurgusu yapılacak o parlamento azınlık
seçmeni için sırtında demokrasi kamburu olan
bir parlamentodur. 

Sırf Batı Trakyalı Türk azınlık vekilleri
bağımsız seçilemesin diye bağımsız adaylara
da partilere uyguladığı antidemokratik %3’lük
ülke barajını dayatan bir parlamentonun
parlamenteri olacaksın. 

Ayrıca 1998 yılında kaldırılan vatandaşlık
yasasının etnik temizlik yapan 19. Maddesi
yüzünden vatandaşlığını kaybetmiş ve param
parça olmuş ailelerin toplanmaları adına bir
adım atılmamış, bu sebeple sosyolojik bir
travma yaşatılmış bir toplumun temsilcisi
olmak biliyorum çok zordur. Bu omuzlarına
yüklendiğin ağır bir sorumluluktur. Alın teri ile
çalışan, haram lokmadan uzak duran, nasırlı
ellerle atılacak oyun yükü çok ağırdır. Vebali

büyüktür. Biz sana sadece oy vermiyoruz, aynı
zamanda güven veriyoruz. 

Bize ihtiyaç duyduğunda seslenmen yeter.
Sana koşar ardın sıra saf saf diziliriz. Sakın ola
ki seni yalnız sanmasınlar. Bu güven şu
hikayedeki gibi olacaktır buna emin olabilirsin.
Savaşın en kanlı günlerinden biridir. Asker, en
iyi arkadaşının az ileride kanlar içinde yere
düştüğünü görür. İnsanın başını bir saniye bile
siperin üzerinde tutamayacağı ateş yağmuru
altındadırlar. Asker teğmene koşar:

-Teğmenim, fırlayıp arkadaşımı alıp gelebilir
miyim? 

- Delirdin mi? der gibi bakar teğmen.
-Gitmeye değer mi? Arkadaşın delik deşik

olmuştur. Büyük olasılıkla ölmüştür bile. Kendi
hayatını da tehlikeye atma. 

Asker ısrar eder. Teğmen: 
Peki, der. Git o zaman. 
İnanılır gibi değildir. Asker o korkunç ateş

yağmuru altında arkadaşına ulaşır. Onu sırtına
alır koşa koşa döner. Birlikte siperin içine
yuvarlanırlar. Teğmen, kanlar içindeki askeri
muayene eder. Sonra onu sipere taşıyan
arkadaşına döner: 

- Sana hayatını tehlikeye atmana değmez,
demiştim. Bak haklı çıktım. Bu zaten ölmüş.

- Değdi teğmenim, der asker hıçkırarak.
Gene de değdi, çünkü yanına ulaştığımda
henüz sağdı. Onun son sözlerini duymak
dünyaya bedeldi benim için. “Geleceğini
biliyordum Jim”, diyordu arkadaşım...
“Geleceğini biliyordum!” 

İşte bizim verdiğimiz güven böyle bir güven
olacak. Peki bütün bunları sayabilmemiz ve
vekilimize ağır sorumluluklar yükleyebilmemiz
için önce biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Çok
güçlü destek vermeliyiz adaylarımıza.
Sandıktan aldıkları güçle dimdik
yürüyebilmeliler parlamento koridorlarında. 

Birliği ve dirliği elden bırakmamalıyız. Birlik
ve beraberliğin yaşanamadığı bir toplumda,
kargaşa ve kavgaların insanları olumsuz
etkileyeceği, onları huzursuz ve mutsuz
insanlara dönüştüreceği bir gerçek. Atalarımız,
toplum hayatının ancak birlik ve beraberlikle
yaşanabileceğini belirtmişlerdir. İnsanların
çevrelerine karşı sorumlu olduklarını, hoşgörü
içinde, insanca yaşadıkları ölçüde mutluluğu
tadacaklarını özlü sözleriyle bizlere
hatırlatmışlardır: “Birlik dirliktir”, “Nerde
birlik, orda dirlik”. 

Birlik ve beraberlikle ilgili güzel bir hikaye
vardır: Bir çiftçinin üç oğlu varmış. Kardeşler
birbirleriyle geçinemez, hep kavga ederlermiş.
Baba, “Birbirinizi sevin, yardımlaşın!” dermiş.
Ama onlar, bu güzel öğüdü tutmazlarmış. Bir
gün baba, çocuklarını çağırmış:

- Bana on çubuk getirin, demiş. Çocuklar
çubukları getirmişler. Baba, bunları birbirine
bağlayıp oğullarına vermiş:

- Hadi kırın, demiş. 
Kardeşler, çubuk demetini kırmaya

çalışmışlar. Ama kıramamışlar. Çiftçi demeti
alıp çözmüş. Çubukları, bu kez birer birer
vermiş. Üçü de çubukları kolayca kırmış. Bu
olay üzerine çiftçi, şöyle demiş:

Görüyorsunuz işte! Tek olunca çabucak
parçalanan çubuklar, bir araya gelince
kırılamıyor. Siz de bir araya gelmez, tek
durursanız, kırılırsınız. Birleşmek güç
katıyor. Birbirinizle anlaşıp birleşiniz. O zaman
size kimsenin gücü yetmez. Siz de her güçlüğü
yenersiniz. Böylelikle hem gelişir, hem de
mutlu yaşarsınız. 

İşte birlik ve dirliğimizi koruyarak, hadi hep
birlikte sandığa koşalım. Kalın sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

Kammenos: “ANEL
meclis dışında kalırsa,
polikayı bırakacağım”

BAĞIMSIZ Yunanlılar Partisi (ANEL)
Başkanı Panos Kammenos, partisinin
meclise girememesi durumunda
politikayı bırakacağını açıkladı. 

Son dönemde açıklanan anket
sonuçlarını değerlendiren ANEL
Başkanı, partisinin 20 Eylül Pazar günü
yapılacak seçimlerde meclis dışında
kalması halinde politikadan
ayrılacağını söyledi. Son anketlerin
Bağımsız Yunanlılar Partisi’ni genelde
yüzde 3 barajının altında gösterdiğini
kaydeden Kammenos, ancak partisinin
bugüne kadar seçim yarışlarından
zaferle çıkdığını dile getirdi. 

PASOK ve Evangelos Venizelos’un

yer alacağı bir hükümete destek
vermeyeceğini ve böyle bir hükümette
yer almayacğaını dile getiren ANEL
lideri Kammenos, POTAMİ partisi
başkanı Theodorakis’in milli konularda
net bir tutum izlemesi halinde
kendisiyle ortaklık yapabileceğini
söyledi. 

Partisinin seçim barajına takılması
halinde siyaseti bırakacağını dile
getiren Kammenos şu ifadelere yer
verdi: “Eğer Yunan halkı bizi mecliste
görmek istemiyorsa o zaman
görmeyecek. ANEL Partisi meclise
giremezse politikayı bırakacağım”

Antarsia’nın
İskeçe’deki liste 
başı azınlıktan

20 Eylül Pazar günü yapılacak erken
genel seçimlerde Antarsia partisi İskeçe
ilinde liste başı olarak azınlıktan aday
gösterdi. Öğretmen Cemali Mülazım,
Antarsia partisi İskeçe ili birinci sıra
adayı oldu. 

Mülazım, uzun süredir partide aktif
görev alıyor.

Antarsia partisi İskeçe ili milletvekili

aday listesi şöyle: 
Cemali Mülazım
Vaso Aleksopulu
Maria Pistola
Stella Sundulunaki
Vasilis Tzotzis
Antarsia Partisi, Ocak ayında yapılan

seçimlerde ülke genelinde yüzde 0,64
oranında oy almıştı. 
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P
azar günü sandık başına gidip
tercihimizi yapacağız. Seçim var mı
yok mu, pek belli olmayan bir seçim

dönemi yaşadık. En azından benim şahit
olduğum “en heyecansız seçim”di
diyebilirim. Çünkü insanların beklentisi
çok azaldı. Umut küçüldü, iyimserlik
sıfırlandı. Bunun yerine ümitsizlik,
karamsarlık arttı. 

İnsanlarda genel bir tepki ve protesto
etme eğilimi var. Beklentilerin boşa çıktığı,
ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini
ve her tarafını etkisi altına aldığı, her
tarafın kara bir örtüyle örtüldüğü, umut
ışıklarının uzaklaştığı bir ortamda
insanların böyle düşünmesi, bu şekilde
hareket etmesi bir noktaya kadar doğal
karşılanabilir. 

Ancak tüm kötü gidişata rağmen hayat
devam ediyor. Bundan sonra da devam
edecek ve etmeli. “Bittik, mahvolduk”
naralarıyla bir yere varmak elbette ki
mümkün değil. Bence doğru da değil.
İnsan en kötü şartlarda dahi mücadele
edebilmeli ve “daha iyiyi” aramalı.
Bugünlerde ekranlara ve gazetelere
“yerleşmiş” olan savaşlardan kaçan

göçmen ve mültecilerin hayatları pahasına
“daha iyiyi” , “daha güzeli” aramaları bize
örnek olmalı. 

Evet biliyorum, sorunlarımız yığılı bir
şekilde olduğu gibi duruyor. Yıllardır
çözüm bekleyen azınlık sorunlarının
yanısıra başka sorunlar da eklendi. Hatta
belki daha da öncelik arzeden sorunlar
eklendi. Yıllarca maruz kaldığımız baskı ve
ayrımcılıklar, haksızlıklar bitmedi.
Herşeyden önce kendinize “Türk”
dediğiniz zaman bile suçlanıyor ve düşman
ilan ediliyorsanız, “Azınlık Sorunları”
alanında durum vahim demektir. Eğer
üzerinden 8 – 10  yıl geçmesine rağmen
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları
uygulanmıyorsa bu alanda bir adım ileriye
gidilmemiş demektir. Evet biliyorum, tüm
bu sorunlara yeni sorunlar eklendi. Bunlar
da yetmezmiş gibi büyük bir ekonomik kriz
geldi. Bu krizde ülkede en çok etkilenen
kesimlerden biri de Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu. Zira azınlık toplumu gerek
ekonomik, gerekse eğitim seviyesi
anlamında ülkede en geri kalmış, daha
doğrusu geri bırakılmış kesimlerin başında
geliyor. Dolayısıyla krizi de ağır bir şekilde

yaşıyor. 
Azınlığın çözüm bekleyen hem “azınlık

sorunları” var,  hem de ekonomik krizden
doğan çok ciddi yaşamsal problemleri,
sıkıntıları var. Batı Trakya Türkleri
önümüzdeki dönemde daha da zor günler
yaşayabilir. Bu nedenle sorunlara karşı
birlik olmak ve demokratik mücadeleyi
sürdürmek zorundadır. Azınlığın, Atina’da
parlamentoda temsilcilerinin olması,
sesinin orada duyulması elbette çok
önemli. Önemli olmanın da ötesinde zaruri.
Azınlık, mümkün olduğunca çok sayıda
milletvekili çıkarmak istediğinde ülkedeki,
özellikle aşırı milliyetçi çevreler tarafından
suçlansa da, hedef gösterilse de bu gayret
devam etmeli. Azınlığın, ülkenin
meclisinde, karar alma merkezlerinde
olmasını istemesi kadar doğal bir şey
olamaz. Aslında bu ülke için “tehlike” veya
“kayıp” değil, kazanımdır. Böyle
algılanması gerekir. Azınlığın
parlamentoda ve karar alma merkezlerinde
temsil edilmek istemesi, varlık göstermek
istemesi devlet tarafından “pozitif”
okunması gereken bir olaydır. 

İnsanımızın bu dönemde sandığa
gitmeme gibi bir eğilim içinde olduğunu
söylemek gerekir. Bunun doğru bir tercih
olmayacağını, doğru bir tepki yöntemi
olmayacağını vurgulamak isterim. Sandığa
gitmemekle ne bir sonuç alınabilir, ne de
bir yerlere işe yarayan bir mesaj
gönderebiliriz. Onun yerine oy hakkımızı
kullanıp, istediğimiz azınlık adaylarına oy
verip meclise göndermek ve ondan sonra
da gerektiğinde “hesap” sormak çok daha
doğru bir seçenektir. 

Azınlık önümüzdeki dönemde, iki
cephede mücadele etmek zorundadır.
Birincisi ekonomik kriz ve yaşam

mücadelesi. Ekonomik krizle mücadele son
derece zor ve meşakkatli olmasına rağmen
bu konuda azınlık toplumunun krizden
korunması şart. Azınlık insanının krizden
daha fazla etkilenmesini önleyecek
tedbirlerin geçiktirilmeden hayata
geçirilmesi gerekiyor. 

Öte yandan “azınlık hakları” alanında
yeni bir yol haritasının çizilmesi artık
zorunluluk arzediyor. Herşeyden önce
azınlık eğitiminin yok olmasını sinema
seyreder gibi seyredemeyiz. Bu konuda
mutlaka bir şeyler yapılmalı. Azınlık
okulları kapatılırken, öğrenciler
kitaplardan mahrum bırakılırken, azınlık
eğitimi statüsü her geçen gün biraz daha
aşındırılırken, yüzlerce çocuğumuz azınlık
ilkokulları yerine devlet ilkokullarına
giderken uzaktan oturup bakmak, “devlet
böyle istiyor biz ne yapalım” demek suça
ortaklık etmekten başka bir şey değildir. 

Tüm bu sorunların dile getirilmesi,
mücadelesinin yapılması, taleplerimizin,
beklentilerimizin Atina’ya iletilebilmesi için
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
sandığa gidip 300 kişilik parlamentoya
mümkün olduğunca çok sayıda
milletvekilini göndermesi gerekiyor. Peki
diyelim ki Pazar günü vekillerimizi seçtik
ve meclise gönderdik. İş bitti mi?
Kesinlikle hayır. Seçilecek
milletvekillerinin azınlık toplumuyla,
temsilcileriyle ve kurumlarıyla sürekli bir
diyalog ve istişare içinde olup, güçbirliği
ederek ortak bir mücadele buluşmaları
amaç olmalıdır. Ama bunun olabilmesi için
de azınlığın kendi sesini ve sorunlarını
duyuracak temsilcilerini seçmesi
gerekiyor. Erken genel seçimlerin ülkemize
ve azınlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

Haydi sandık başına...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Türkiye’deki Batı Trakyalılar oy kullanmaya geliyor

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri’nin
çatı kuruluşu Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği, 20 Eylül Pazar günü
yapılacak erken genel seçimlerde oy
kullanmak isteyenler için bir
organizasyon başlattı. BTTDD Genel
Merkezi tarafından yapılan açıklamada,
seçimlerde oy kullanmak üzere
Yunanistan’a gitmek isteyenlere İstanbul,
Bursa, İzmit, Adapazarı, İzmir, Soma ve
Yalova’dan otobüslerin tahsis edileceği
belirtildi. 

Konuyla ilglili olarak derneğin
açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneğinin organizasyonu ile 20 Eylül
2015 Pazar günü gerçekleşecek olan
Yunanistan Parlamentosu seçimlerinde
azınlık adaylarına sahip çıkmak ve oyunu
kullanmak, ayrıca devamında gelen
mübarek Kurban Bayramı’nı akrabaları

ile bir arada geçirmek için binlerce Batı
Trakya Türk’ü yollarda.  

“HEMŞEHRİLERİMİZ AZINLIK
ADAYLARINA SAHİP ÇIKACAK” 
İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, İzmir,
Soma ve Yalova gibi Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden hareket edecek olan
otobüsler ile Pazar günü Batı Trakya
Türkü adaylarına sahip çıkacakır. Ayrıca
üç gün sonrasında gelen mübarek
Kurban Bayramı’nı akrabaları ile birlikte
ifa etmek ve kurbanlarını sıkıntılı bir
süreçten geçen Yunanistan
ekonomisinden etkilenen
kardeşlerinede katkıda bulunarak Batı
Trakya’da kesmek isteyen hemşerilerimiz
de seçimde oylarını kullanmak üzere
derneğimizin bu organizasyonu ile
doğdukları topraklara seyahat
edecekler.”

Dernekten yapılan açıklamada,
Yunanistan’a gitmek isteyen Batı
Trakyalıların kendilerine en yakın BTTDD
şubelerine başvurarak kayıtlarını
yaptırmaları istendi. 

“VİZE VE İKAMET ENGELİ YOK”
Bu arada, vize ihlali ve oturma izniyle
ilgili sorunlar da derneğin girişimleri
sonucunda çözüme kavuşturuldu. 

BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, “Vize ihlali ve oturma izni
konusunda sıkıntılı durumda olan
hemşehrilerimizin de seçim vesilesi ile bu

durumdan kurtulmaları için
derneğimizin girişimleri sonucu sorun
çözüme kavuşturulmuştur. Seçime
gidecek hemşehrilerimize herhangi bir
ceza ve giriş yasağı uygulaması
yapılmayacaktır. Bizler Batı Trakyalıların
uzun süreli ikamet tezkeresi dahil tüm
sorunlarını çözmek için yoğun mesai
harcıyoruz. İnsanımız da Batı Trakyada
seçimlere katılarak kendi temsilcilerine
sahip çıksın ve bizim bu çözümleri
üretmemize katkı sağlasın. Hep birlikte
gücümüzü gösterelim.” ifadelerini
kullandı.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Gümülcine’ye bağlı Omurluköy’de ikamet eden

emekli öğretmen Mehmet Hasan (Hatip), 
10 Eylül 2015 Perşembe gecesi 

Allah’ın rahmetine kavuştu. 
Mehmet Hasan, 11 Eylül Cuma günü Omurluköy’de
kılınan Cuma namazı sonrasında düzenlenen cenaze

töreniyle 
köy mezarlığına defnedildi. 

Bu acı günümüzde cenazeye katılan, 
telefon ederek veya mesaj göndererek taziyelerini

ileten, acımızı paylaşan tüm akraba, dost, 
komşu ve yakınlarımıza teşekkür ederiz. 

Ailesi adına Mustafa Hasan
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Pazar günü sandık başına...

MUSTAFA MUSTAFA

MUSTAFA KATRANCI

AYHAN KARAYUSUF

İLHAN AHMET

HÜSEYİN ZEYBEK

BİROL HAKİFOĞLU

20 Eylül Pazar günü yapılacak erken genel seçime Batı
Trakya Türk azınlığından 17 aday katılacak. Rodop ve İskeçe
illerinde SİRİZA, To POTAMİ, Halk Birliği ve Antarsia
partilerinin beş kişilik aday listelerinde Türk adaylar birinci
sırada yer alırken, diğer partilerdeki azınlık üyeleri ise seçilme
ihtimali daha az olan alt sıraları paylaşıyor.

Seçim yasasına göre liste usulüyle yapılacak seçimlerde,
Rodop ilinde SİRİZA’dan eski milletvekili Mustafa Mustafa, To
POTAMİ partisinden İlhan Ahmet, Halk Birliği’nden Mustafa
Çolak, İskeçe’de ise SİRİZA’dan Hüseyin Zeybek ve Antarsia
partisinden Cemali Mülazım listelerde birinci sıradan aday
gösterildi. 

Önceki seçimlerde milletvekili seçilen Ayhan Karayusuf
SİRİZA’nın Rodop ili aday listesinde ikinci sırada yer aldı.
Ülkenin ikinci büyük partisi Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP)
Rodop ve İskeçe illerindeki Türk milletvekili adayları Mustafa
Katrancı ve Birol Akifoğlu aday listelerinde ikinci isim olarak
yer aldı. 

Diğer küçük partilerin her iki ildeki Türk adayları alt sıraları
paylaştı. 

Batı Trakya Türk azınlığı 25 Ocak’ta yapılan erken
seçimlerde, Rodop ilinden Mustafa Mustafa ve Ayhan
Karayusuf’u, İskeçe’den de Hüseyin Zeybek’i milletvekili
olarak parlamentoya göndermişti.

Batı Trakya Türk azınlık seçmeni, kendi
temsilcilerini belirlemek üzere sandık
başına gitmeye hazırlanıyor. Azınlık
sorunlarının yanı sıra ekonomik krizin de
vurduğu azınlık seçmeni, 20 Eylül erken
seçimlerinde sesini Atina’daki
parlamentoda duyurmak için vekillerini
seçecek. 

Rodop ve İskeçe illerinde azınlık
seçmenlerinin, oylarını azınlık üyesi
adaylara kullanmaları büyük önem taşıyor.
Azınlık seçmeni erken seçimden güçlü bir
temsil hakkıyla çıkmak istiyor. 

20 Eylül’de yapılacak erken seçimlerde,
azınlıktan 17 aday yarışacak. Seçimler yasa
gereği liste usulüyle yapılacak. 

Rodop ilinde üç Türk aday liste başında
yer alıyor: Mustafa Mustafa (SİRİZA), İlhan
Ahmet (Potami) ve Mustafa Çolak (Halk
Birliği). İskeçe ilinde de iki azınlık mensubu
liste başı. SİRİZA’dan Hüseyin Zeybek ile
Antarsia partisinden Cemali Mülazım.

Anketlerde başa baş mücadele!
20 Eylül Pazar günü yapılacak

seçimlere çok az bir süre kala açıklanan
anket sonuçları, SİRİZA ile YDP
arasında kıyasıya bir mücadele
yaşanacağını gösteriyor. Başı çeken iki
büyük parti arasındaki farkın çok az
olduğu gözlenirken, bir ankette
birincilik SİRİZA’ya, diğerinde de
YDP’ye geçiyor. 

Kamuoyu yoklamalarında
kararsızların oranı ise  yüksek çıkmaya
devam ediyor. Başa oynayan iki büyük
parti arasındaki seçimlerin galibini
belirleyecek olanların da kararsız
seçmenler olacağı ifade ediliyor. 

Bu arada, son hafta yapılan
anketlerin çoğunda bir önceki
hükümetin küçük ortağı Bağımsız
Yunanlılar Partisi’nin (ANEL) yüzde 3
seçim barajını aşamadığı gözleniyor.
Yakın zamana kadar seçim barajını

aştığı görülen Mezkez Birliği Partisi’nin
(Enosi Kentroon) de oranlarında düşüş
yaşanıyor. Ancak anketlerin büyük
bölümünde Merkez Birliği Partisi’nin
yüzde 3’ün üzerinde olduğu göze
çarpıyor. 

Seçimlerin son haftasında açıklanan
üç anketin sonuçları şöyle: 

KAPA RESEARCH şirketinin anketi: 
SİRİZA: %29 
YDP: %28,4
Altın Şafak Partisi: %6,7
PASOK – DİMAR: %5,9
KKE: %5,5
POTAMİ: %5
Halk Birliği Partisi: %3,5
Merkez Birliği: %3,2
ANEL: %3
GPO şirketinin anketinde ise SİRİZA

ile YDP eşit oy oranına sahip. Sonuçlar
şöyle: 

SİRİZA : %27
YDP: %27
Altın Şafak Partisi: %5,8
PASOK: %5,8
KKE: %5
POTAMİ: %4,1
Halk Birliği Partisi: %3,1
ANEL: %2,9
Merkez Birliği Partisi: %2,9
Makedonya Üniversitesi tarafından

yapılan anket: 
YDP: %30
SİRİZA: %29,5
Altın Şafak Partisi: %6,5
KKE: %5,5
POTAMİ: %5
PASOK: %5
Merkez Birliği Partisi: %4
Halk Birliği Partisi: %3
ANEL: %2,5
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BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, 20 Eylül erken
seçimlerinde üç azınlık milletvekilinin
seçilebileceğini söyledi. Hüseyin,
‘’Türk’ün oyu Türk’e’’ tavırlarını net
olarak sürdürdüklerini söyledi.

Bursa’da “Batı Trakyalı Dostlar”
grubunun Almira Oteli’nde
gerçekleştirdiği toplantıda konuşan
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Nüseyin, Yunanistan’da 20 Eylül Pazar
günü yapılacak seçimlerle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Batı Trakya
Türkleri’nin İskeçe ve Gümülcine’de
azınlığı temsil edecek adayları

Yunanistan meclisine göndermek
zorunda olduğunu ifade eden Hüseyin,
bu defa isimlerin değil parti listelerinin
oylanacağını hatırlattı. 

“İKİ PARTİ ÖNDE GİDİYOR”
Seçimin iki güçlü partisinden biri olan
SİRİZA’nın Gümülcine’den 1’inci ve 2’inci
sıraya halen milletvekili olan Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf’u
koyduğunu, Yeni Demokrasi Partisi’nin
(YDP) ise ikinci sıradan Mustafa
Katrancı’yı aday gösterdiğini kaydeden
Hüseyin, POTAMİ Partisi’nden İlhan
Ahmet’in, SİRİZA’dan ayrılanların
kurduğu Halk Birliği Partisi’nden de

Mustafa Çolak’ın birinci sıra adayı
olduğunu vurguladı. İskeçe’den ise
mevcut milletvekili Hüseyin Zeybek’in
SİRİZA’da birinci sıradan yeniden aday
gösterildiğini hatırlatan Hüseyin,
YDP’nin ise Birol Akifoğlu’nu ikinci
sıraya koyduğunu dile getirdi. BTTDD
Genel Başkanı, ‘’Gerçekçi bir analizle
Gümülcine’den 2, İskeçe’den 1 olmak
üzere Türk azınlığın en az 3 milletvekili
ile temsil edileceğini düşünüyorum.’’
diye konuştu.

“HİÇ ŞÜPHEM YOK”
Batı Trakya Türkleri’nin her zaman
olduğu gibi oylarını azınlık için
kullanacağından hiç şüphesi
olmadığının altını çizen Necmetin
Hüseyin, ‘’Yunan bize oy atmıyor. Bu
nedenle bizler de tercihimizi Türk
adaylardan yana kullanmalıyız.
Azınlığın bu anlamda bir lüksü yok.
Türk’ün oyu Türk’e tavrımızı net olarak
sergileyeceğiz. Ben Batı Trakya
Türkü’nün aklına, zekasına
güveniyorum. Kendilerini temsil edecek
adaylara oylarını vereceklerdir.’’
ifadesini kullandı. 

BTTDD Genel Başkanı Hüseyin, Batı
Trakya Türk azınlığının kronikleşen
sorunlarının halen çözüm beklediğini,
buna bir de ekonomik krizin eklendiğini
vurgulayarak, “Azınlığın dik durabilmesi
için ekonomik koşulların sağlam olması
lazım. Bizler bunlara kafa yormalıyız. Bu
konularda önemli çalışmalar başlattık.’’

dedi.

“SORUNLARI ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ İLE 
BAKANIMIZA İLETTİK”
Türkiye’de yaşayan Batı Tarkya
Türkleri’nin sorunlarına da değinen
Necmettin Hüseyin, geçtiğimiz günlerde
bunların çözümüne yönelik Ankara’ya
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Hüseyin, derneğin eski genel
başkanlarından Tahsin Salihoğlu ve Erol
Kaşifoğlu ile birlikte Batı Trakyalı olan
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu
ziyaret ettiklerini ve söz konusu sorunları
çözüm öneri ile birlikte kendisine
aktardıklarını açıkladı. İkamet tezkeresi,
üniversiteye giriş ve harçlar, sosyal
güvenlik, tapu ve akserlik konuları başta
olmak üzere birçok sorunun çözüm
beklediğine dikkat çeken Hüseyin,
seçimlerin ardından ilgili diğer bakanlar
ve müsteşarlarla biraraya gelerek, bu
konularda önemli adımlar atılabileceğini
ifade etti. 

Bazı üniversitelerin Batı Trakyalı
öğrencilerden 9 bin lira yıllık harç
aldığını, ayrıca bunun 4 katı banka
teminatı istediğini de belirten Necmettin
Hüseyin, bu konuda çok şikayet geldiğini
anlattı.

Gecenin sonunda Batı Trakyalı
Dostlar grubu adına Hasan Ali Çavuş,
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin’e plaket sundu.

Devamı 8. sayfada

“Hedef en az 3 Türk milletvekili”

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD),
erken seçim sonrasında
kurulacak hükümete azınlık
sorunlarına çözüm getirme
çağrısında bulundu. Dernek
tarafından yapılan açıklamada,
azınlığın sorunları liste halinde
sıralandı. Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının
uluslararası antlaşmalar ve
anayasada yer alan insan ve
azınlık haklarından
yararlanamadığı belirtildi. 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin
açıklaması şöyle: 

“Daha önce altı çizildiği
üzere, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı uluslararası
antlaşmalarda ve Yunanistan
Anayasası’nda yer alan temel
insan ve azınlık haklarından
faydalanamamaktadır. Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği olarak
beklentimiz, aşağıda ayrıntılı
olarak belirtilen sorunların
azınlık yetkilileri ile diyalog
çerçevesinde bir an önce
çözümlenmesidir. 

EĞİTİM
1923 yılında imzalanan Lozan
Barış Antlaşması’na göre,
azınlığın eğitim statüsü özerktir.

Yunanlı yetkililer azınlığın
özerk eğitim statüsünü
zedeleyen, uluslararası ve ikili

antlaşmalara aykırı birçok
kanun, kanun hükmünde
kararname ve bakanlık kararları
çıkartmıştır.

Okul öncesi eğitim
Yunanistan’da 2006 yılından
beri zorunlu hale gelmiş
bulunuyor. Bu kanun, azınlık
eğitim sistemi açısından,
uluslararası ve ikili
antlaşmalara aykırı bir biçimde
yapılmıştır.

Yunanlı yetkililer Türk
azınlığına, kendi anaokullarını
kurma izni vermemektedir.

Türk azınlık okulları için
öğretmen yetiştirme sistemi
halen belirsizliğini
korumaktadır.

Çift dilli olan azınlık ortaokul
ve liselerinin sayısı yetersizdir.

KAPATILAN KURULUŞLAR
İsimlerinde “Türk” kelimesini
bulundurduklarından dolayı,
Türk azınlığının yıllardır faaliyet
göstermiş olan kuruluşları
(İskeçe Türk Birliği, Gümülcine
Türk Gençler Birliği ve Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği), azınlık haklarını garanti
altına alan, Yunanistan’ın taraf
olduğu uluslararası belgelerin
hükümlerine aykırı olarak
kapatılmıştır.

Yunanistan’da bir birey
kendini Türk olarak
tanımlayabilir, fakat kendini
Türk olarak tanımlayan azınlık

bireyleri kolektif olarak bu
haktan faydalanamamaktadır.

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, Yunanistan’ın
dernekleşme özgürlüğünü ihlal
ettiğini karara bağlamıştır.
Buna rağmen, Yunan
mahkemeleri Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin bu
kararlarını dikkate
almamaktadır. 2008 yılından
beri Türk azınlığı bireyleri bu
kararların uygulanmasını,
kapatılan kuruluşların resmi
olarak yeniden açılmasını
beklemektedir.

Yunan Mahkemeleri, yeni
kurulmak istenilen Türk
kuruluşları başvurularını da
kabul etmemekte ve buna,
bireysel tanım hakkının kolektif
olarak kullanılamayacağı
açıklamasını getirmektedir.

Çelişkili kararlarıyla, Yunanlı
yetkililer, isimlerinde “Roma”
ve “Pomak” ibareleri bulunan
kuruluşların kurulmasına izin
vermektedir.

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
Yunanlı yetkililer, Batı Trakya
Türk azınlığının dini özerkliğine
saygı göstermemektedirler. Bu
dini özerklik 1881 İstanbul, 1913
Atina, 1920 Yunanistan’daki
Azınlıkların Haklarının
korunmasına dair Sevr
Antlaşması ve 1923 Lozan
Antlaşmalarıyla garanti altına

alınmıştır.
Yunanlı yetkililer, Türk

azınlığının kendi dini liderini /
Müftüsünü seçme iradesine
saygı göstermemektedir ve Türk
azınlığın seçilmiş müftülerini
tanıma konusunda hiçbir adım
atmamaktadır.

Dini yetkiyi gasp etme
suçuyla azınlığın seçilmiş
müftüleri aleyhine ceza davaları
açılmış ve seçilmiş müftüler
mahkum ettirilmiştir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, bu
davaların Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 9. maddesine
aykırı olduğuna karar vermiş ve
Yunanistan’ı mahkum etmiştir.  

Bu kararın varlığına rağmen,
geçtiğimiz günlerde Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü sayın İbrahim
Şerif aleyhine aynı suçlama ile
soruşturma açılmış olması,
Yunanlı yetkililerin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını ve imzalamış
oldukları Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ni ne kadar hiçe
saydıklarının yeni bir örneğini
teşkil etmektedir.   

VAKIFLAR
Müslüman Vakıfları, azınlığın
temel kültürel, tarihi ve dini
mirasını oluşturmaktadır. 

Kurulacak hükümete “sorunları çöz” çağrısı
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Antlaşmalar, temel insan ve azınlık hakları
belgeleri hükümlerine aykırı olarak, Askeri
Cunta rejiminden günümüze kadar bu
Vakıfların yönetim kurullarını hep Yunan
Hükümetleri atamaktadır.

2007 yılında yürürlüğe giren yasanın
(No: 3554) hükümleriyle vakıfların var olan
borçları silinmiştir, fakat vakıf mallarına
verilen para cezaları ve gelir vergileri halen
yürürlüktedir.

Vakıfların idaresi ve yönetimiyle ilgili
yasa (No: 3647/2008), azınlığın görüşleri ve
önerileri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ 
OLAN 3370/1955 SAYI VE 
TARİHLİ YUNAN VATANDAŞLIK
KANUNU’NUN 19. MADDESİ
1998 yılına kadar yürürlükte olan Yunan
Vatandaşlık Kanunu’nun 19. Maddesi
şöyledir: “Yunan asıllı olmayan bir kişi,
Yunanistan’ı geri dönmeme niyetiyle terk
ederse, Yunan vatandaşlığını kaybedebilir.
Bu aynı zamanda Yunan asıllı olmayıp da,
yurt dışında doğan ve ikamet eden kişiler
için de geçerlidir. Anne - babaları veya
bunlardan hayatta olanının Yunan
vatandaşlığını kaybettiği durumlarda
bunların yurt dışına yerleşik reşit olmayan
çocukları da vatandaşlıktan çıkartılabilir.
İçişleri Bakanı, Vatandaşlık
Komisyonu’nun olumlu görüşünü alarak
bu konularda karar vermektedir”.

Bu madde çok açık ve net bir etnik /
kültürel soykırım örneğidir.

3370/1955 sayı ve tarihli Yunan
Vatandaşlık Kanunu’nun 19. Maddesi 43
yıl boyunca yürürlükte kalmış ve yaklaşık
60 bin civarında Müslüman Türk’ün Yunan
vatandaşlığını kaybetmesine sebep
olmuştur.

Dönemin İçişleri Bakanı Nisan 2005’te,
1998 yılına kadar 46.638 Müslüman
Türk’ün vatandaşlıktan çıkarıldığını
açıklamıştır (1998 yılında çıkan dönemin
Yunanca yayınlanan gazeteleri kişi sayısını
60.000 olarak vermiştir).

23 Ocak 1998 tarihinde bu madde
yürürlükten kaldırılmış, fakat bu geriye
dönük uygulanmadığı için, Yunanistan’da
ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk
azınlık mensubu, halen Yunan
vatandaşlığını geri alamamıştır.

SOSYAL KATILIM
Batı Trakya’da, nüfusun yaklaşık yarısı
Türk azınlığına mensup Yunan
vatandaşlarından oluşmaktadır, fakat Türk
azınlık mensubu devlet memurlarının
sayıları bu nüfus oranına hiç
yansımamaktadır.

SİYASİ KATILIM
Batı Trakya Türk azınlığının siyasi
temsilinde yapısal kısıtlamalar
bulunmaktadır.

24 Ekim 1990 tarihinde ilk kez %3’lük
seçim barajı getirilmiştir.

Siyasi partilerin dışında, bu seçim
barajı ayrıca bağımsız adaylar için de
uygulanmaktadır. Bu sayede azınlık, Millet
Meclisi’nde kendi partisi veya bağımsız
milletvekili aracılığıyla temsil edilme
şansını kaybetmiştir.

Yunan hükümeti, Batı Trakya
bölgesinin demografik yapısını
değiştirmeye ve azınlık üyelerinin bölgesel
yönetimlerde nüfus oranını azaltmaya
yönelik uygulamalara gitmiş, bu da
azınlığın yerel düzeyde siyasi temsilci
oranının düşmesine sebep olmuştur.”

7. say fa nın de va mı

İSKEÇELİ öğretmenler eğitimdeki
sorunların çözümü için gösteri
düzenledi. İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği de
azınlık okullarındaki sorunlara dikkat
çekmek amacıyla gösteriye katıldı. 

11 Eylül Cuma günü İskeçe şehir
meydanında yapılan gösteriyi, İskeçe
İlköğretim Öğretmenleri Derneği, İskeçe
Ortaöğretim Eğitimcileri Birliği, İskeçe
ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği ve Okul Aile
Birlikleri düzenledi. Gösteride, eğitim
alanında yaşanan eksiklikler, özellikle
de kadro boşluğu sorunu protesto
edildi. 

Konuşmacılar, öğretmen eksikliği
nedeniyle eğitim yılının çok büyük
sorunlarla başladığına ve bazı okullarda
ders yapılamadığına dikkat çekti.
Ayrıca, okullarda görev yapan temizlik
görevlileriyle ilgili problemlerin çözüme
kavuşmadığı ve okulların
temizlikçilerden yoksun bir şekilde
eğitim yılına başladığı ifade edildi. 

NURETTİN KIYICI: 
“AZINLIK EĞİTİMİNDE 
BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR”
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları

Öğretmenler Derneği de İskeçe’deki
eyleme katılarak, azınlık eğitimindeki
sorunlara dikkat çekti. Azınlık
eğitiminde büyük eksiklikler ve
sorunların olduğunu söyleyen Kıyıcı, bu
yıl İskeçe iliinde iki, Batı Trakya
genelinde de 6 azınlık ilkokulunun
kapandığını belirtti. Kıyıcı, azınlık
ilkokullarına Türkçe ders kitaplarının
hala ulaşmadığını ifade ederek, bu
sorunun bir an önce çözüme
kavuşmasını istedi. Dernek başkanı

Kıyıcı, sadece azınlık ilkokullarında
görevli okul müdürlerinin ders
saatlerinin arttırıldığına dikkat çekerek,
bu durumun öğretmen sayısında
azalmaya neden olduğunu vurguladı.
Dernek başkanı, azınlık okullarındaki
öğretmen yetersizliğinin ciddi boyutlara
ulaştığını ve boş kadroların olduğunu
belirterek, bu sorunun ciddiyetle ele
alınması ve çözüm getirilmesi
gerektiğini kaydetti. 

Eğitimdeki sorunlar için
İskeçe’de gösteri yapıldı

İki okul kapatma 
kararından kurtuldu

DOĞU Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’in
kararıyla kapatılmasına karar
verilen sekiz azınlık
ilkokulundan ikisi gösterilen
tepkiler üzerine
kapatılmaktan kurtuldu. Yeni
eğitim yılında Rodop ilinde
dört, İskeçe ilinde üç, Meriç
ilinde de bir azınlık
ilkokulunun, öğrenci
yetersizliği gerekçe
gösterilerek kapatılmasına
karar verilmişti. 

Okulları kapatılan köy
sakinleri ve eğitim dernekleri
olaya tepki göstererek kararın
gözden geçirilmesi istediler.
Özellikle dağlık bölgedeki
okullarda eğitim gören

öğrenci velilerinin Rodop ve
İskeçe’deki azınlık
milletvekilleri ve eğitim
müdürlüğü nezdinde
yaptıkları girişimler sonuç
getirdi. Eyalet Eğitim
Müdürlüğü, Rodop ilinin
dağlık bölgesinde yer alan
Payamdere ve İskeçe’nin
dağlık bölgedeki Çaymahalle
azınlık ilkokullarının
kapatılma kararını geri aldı.
Payamdere ve Çaymahalle
ilkokullarının dağlık bölgede
bulunması ve faaliyette olan
en yakın köy ilkokulunun
uzak mesafede olması
sözkonusu kararda etkili
oldu. 

Öğrenci velilerinin, kışın
dağlık bölgedeki köylerden

öğrencilerin uzak mesafedeki
başka köy okullarına
gitmelerinin son derece zor
ve tehlikeli olacağını ifade
ettikleri bildirildi. 

Kapatılma kararı geri
alınan Rodop ilindeki
Payamdere azınlık
ilkokulunda 6, İskeçe ilindeki
Çaymahalle ilkokulunda ise 9
öğrenci eğitim görüyordu. 

Rodop ilindeki dağlık
bölgede bulunan Çuka
ilkokulu ile İskeçe ili dağlık
bölgesindeki Sinikova azınlık
ilkokulları ise kapatılmaktan
kurtulamadı. 

Payamdere ve Çaymahalle
okullarının dışında
kapatılması kararlaştırılan
diğer altı ilkokula ise yeni
eğitim yılı itibarıyle kilit
vuruldu. 

NURETTİN 
KIYICI
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan İskeçe
İli SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı
şunları söyledi: “Ne yazık ki
gereken diyalog yapılmadan
okullarımız kapatılıyor. İlk
önce sekiz okul kapatılacak
deniyor. Sonra göz boyamak
için birkaç tanesi

kapatılmıyor. Özellikle
köylerimizdeki okulların
durumu çok iyi incelenmeli.
Bu kararların gözden
geçirilmesi gerekiyor diye
inanıyorum.” 

MEHMET 
ŞERİF
Rodop – Evros İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif ise
kapatılması kararlaştırılan
sekiz okuldan ikisinin
kapatılmamasının sevindirici
olduğunu belirterek, “Ancak
şu an kapanan altı okulumuz
var. Açık kalanlar için
seviniyoruz, ancak kapatılan
okullarımız için üzülüyoruz.
Rodop ili dağlık bölgedeki
Çuka okulunun mutlaka açık
kalması gerekirdi. Ne yazık ki
gereken istişare yapılmadan
okullar kapatıldı. Bu kararlar
alınmadan önce bu köylerle
görüşülmesi gerekiyor. Bir
çok köyün özel durumu var.
Öğrenci velileriyle görüşün,
durumu değerlendirin
diyoruz. İnsanlar ne yapacak,
başka okullara mı gidecek,
gidebilir mi, mümkün mü
değil mi? Zannedildiği kadar
kolay değil bu kapatma işi.”
ifadelerini kullandı. 
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İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, yeni eğitim –
öğretim yılı nedeniyle bir
mesaj yayınladı. 

“2015-2016 yeni eğitim ve
öğretim yılının öğrencilerimiz
ve toplumumuz
için umutların yeşerdiği,
eğitim sorunlarımızın
çözüme kavuştuğu
ve aydınlık bir geleceğe atılan
ilk adım olmasını Allah’tan
niyaz ediyoruz” ifadelerine
yer verilen mesajda, azınlık
eğitiminde yaşanan
sorunlara dikkat çekildi. 

Eğitim yılı mesajında şöyle
denildi: “Öğrencilerimizi en
iyi şekilde yetiştirmek tüm
enerjimizi harcayarak,
dinimize, kültürümüze,örf  ve
adetlerimize bağlı, dürüst ve
çalışan bireyler yetiştirmek,
okullarımızı sıcak bir yuva
haline getirmek bütün
öğrencilerimizi sevgiyle
kucaklamak en büyük
görevimiz olmalıdır.” 

“AZINLIĞIN ÖZERK
EĞİTİM STATÜSÜNÜ HİÇE
SAYAN KANUN VE
KARARNAMELER
ÇIKARILDI”
Yeni eğitim yılının azınlık
açısında sorunlarla başladığı

belirtilen açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “2015-
2016 azınlığımızın yeni eğitim
ve öğretim yılı maalesef yine
büyük sorunlarla başlamış
bulunmaktadır.

Ülkemiz Yunanistan ne
yazık ki azınlığın özerk
eğitim statüsünü hiçe sayan
birçok kanun, kararname ve
bakanlık kararları
çıkartmıştır. Özellikle 2014
yılı sonlarında azınlık eğitimi
ile ilgili bir dizi değişiklikler
içeren yeni yasa tasarısı,
azınlık eğitiminde bir çok
yeni sorunlar ve sıkıntıları da
beraberinde getirmiştir.

Eğitim Bakan Yardımcısı
sayın Kurakis’in 2015 - 2016
eğitim - öğretim yılı
içerisinde Yunanistan
genelinde hiç bir okul
birleştirilmesi yapılmayacak
kararına rağmen, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü, Batı
Trakya’da öğrenci azlığı
gerekçesiyle altı azınlık
ilkokulunu daha kapatmış
bulunmaktadır.”

“AZINLIK OKULLARI
KAPATILIYOR, ÖĞRETMEN
KADROLARI
AZALTILIYOR”
Azınlık okullarında yaşanan

sorun ve eksiklere de
değinilen eğitim yılı
mesajında şöyle denildi:
“Devletimiz bir taraftan
azınlık okullarının sayısını
azaltırken öbür taraftan da
müdürlerin ders saatlerini
yükselterek öğretmen
kadrolarını da azaltma
gayreti içerisine girmiştir.
Yaklaşık sekiz aydan
beri 2015-2016 eğitim -
öğretim yılı içerisinde Türkçe
kitaplarımızla ilgili sıkıntı
yaşanacağına dair yetkililere
defalarca yazılı ve sözlü
uyarılarımıza rağmen kimse
bu konuya kulak asmadı ve
ne yazık ki şu anda
öğrencilerimizin sıralarında
Türkçe kitaplar
bulunmamaktadır.

Azınlık okullarımızdaki
yaklaşık 8 yıldan beri boş
olan 90 kadroya sözleşmeli
öğretmenler henüz
atanmamıştır. Boş kadrolar
ve sözleşmeli öğretmenler
hakkında bakanlığa 3 kez
yazı gönderdik, sürekli
girişimlerde
bulunulduk. Sözleşmeli
öğretmenlerin acilen
atanmaması durumunda
azınlık eğitiminde yine
büyük sıkıntıların yaşanacağı
endişesi içerisindeyiz.”

“Okul kapatma kararı geri alınsın”
RODOP – Evros İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, azınlık ilkokullarının kapatılma kararına tepki

gösterdi. Dernek, sekiz azınlık ilkokuluyla ilgili kapatma kararının geri alınmasını istedi. 
Konuyla ilgili olarak Eğitim Bakanı Angeliki Efrosini Kiau’ya mektup yazan dernek yönetimi, azınlık

ilkokullarının kapatılmasına karşı olduğunu belirtti. Özellikle dağlık bölgelerdeki okulların kapatılmasına karşı
çıkan dernek, okul kapatma kararının kurumlarla diyalog yapılmadan alındığını dile getirdi. Eğitim
müdürlüklerinin ve encümen heyetlerinin bilgilendirilmeden okulların kapatıldığına dikkat çekilen mektupta,
okulların sadece kaynak tasarrufu nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Eğitim Bakanı’na gönderdiği mektupta, okul
kapatma kararının eğitim camiasında ve toplumda büyük tepki yarattığı da dile getirildi. 

Son yıllarda çok sayıda azınlık ilkokulunun birleştirildiğini belirten dernek, bunun sonucunda azınlık
okullarındaki eğitim kalitesinin artmadığı gibi, bu durumun azınlık okul sayısında azalmaya ve eğitimci
kadrosunda da erimeye neden olduğunu ifade etti. 

Rodop – Evros İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, Eğitim Bakanlığı’ndan, sekiz azınlık ilkokulunun
kapatılmasını öngören Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Müdürü’nün 31 Ağustos 2015 tarihli kararını yeniden
değerlendirmesini ve sözkonusu kararı geri almasını istedi.

“Azınlık eğitimi 
statüsü hiçe sayıldı”

MERKEZİ İstanbul’da bulunan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, Türkiye’de yaşayan Batı
Trakyalıların sorunlarını AK Parti
Bursa Milletvekili ve Türkiye Sağlık
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na
aktardı. Hüseyin, Müezzinoğlu ile
yaptığı görüşmede, Batı Trakya
Türkleri’nin oturma izinleri ile ilgili
sorunlar başta olmak üzere,
karşılaşılan problemlerim 10 ana
başlık altında sıralandığı bir rapor
sundu. 

Aslen Batı Trakyalı olan Sağlık
Bakanı ile yapılan görüşmeye,
derneğin eski başkanlarından
Tahsin Salihoğlu ve Dr. Erol
Kaşifoğlu da katıldı. Toplantıda,
aslen Gümülcineli olan Sağlık
Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller
Genel Müdürü  ve BTTDD’nin eski
yönetim kurulu üyesi Dr. Hüssem
Hatipoğlu da hazır bulundu.  

Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ile yaptığı görüşmede,
Batı Trakya Türkleri’nin oturma
izinleri ile ilgili sorunlar başta
olmak üzere, karşılaşılan
problemlerim 10 ana başlık altında
sıralandığı bir rapor sundu. 

Hüseyin, oturma izinleri ile ilgili
sıkıntıların, ikamet tezkerelerinin,
geçen yıl Nisan ayında uygulamaya
konulan «Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu» ile
kurulan Göç İdaresi’ne
devredilmesiyle yaşanmaya
başlandığı belirtildi. BTTDD Genel
Başkanı, Batı Trakya Türkleri’ne
yeniden uzun süreli oturma izni
hakkının verilmesi gerektiğini ifade
etti.  

BTTDD Genel Başkanı, on
başlıkta toplanan sorunları ve
çözüm önerilerini yaklaşık bir
buçuk saat süren görüşmede Bakan
Müezzinoğlu’na aktardı.

Batı Trakya Türkleri’nin en kısa
sürede söz konusu
konularda  müjde beklentisi
içerisinde olduğunun altını çizen
Genel Başkan, raporu kabul eden
Bakan Mehmet Müezzinoğlu  başta
olmak üzere, çalışma toplantısına
katkı sağlayan eski dernek genel
başkanları Tahsin Salihoğlu ve Dr.
Erol Kaşifoğlu ile Sağlık Bakanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Genel
Müdürü ve BTTDD’nin eski yönetim
kurulu üyesi Dr. Hüssem
Hatipoğlu’na teşekkür etti. 

Batı Trakyalıların
sorunları Bakan
Müezzinoğlu’na 
aktarıldı
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvancılıkta biyogüvenlik 
ve dezenfeksiyon

B
ilindiği üzere bölgemiz
geçen yıl KOYUN ÇİÇEĞİ
ve MAVİ DİL virusu

tehditi altında idi ve de bu
sebeple binlerce hayvan itlaf
edilmişti. Bu yılda Evros
bölgesinde başgösteren,
büyükbaşların NODÜLER DERİ
EKZANTEMİ bir başka değişle
SIĞIRLARIN AFRİKA HASTALIĞI
bölgemizi tehdit etmeye ve hızla
yayılmaya başlaması, bu
hastalıklardan korunma ve
yayılmalarını önleme açısından bir
kez daha biyogüvenlik ve
dezenfeksiyon, bu tür sorunlu ve
de tehdit altında bulunan
işletmeler açısından önem arz
eder olmuştur.

Peki nenir biyogüvenlik?
Kısaca değinelim...

Biyogüvenlik; Sürü sağlığını
korumak için, hastalıkların çıkışını
önlemek veyahut ta en aza
indirmek için gösterilen çabadır.
Kısaca hastalık etkenlerini
sürüden uzak tutmak için yapılan
işlemlerin bütünüdür. Alınan
biyogüvenlik tedbirlerinin
yetersizliği bu tür hastalıkların
yayılımını hızlandırmakta ve
büyük ekonomik kayıplar
yaşanmasına sebebiyet
vermektedir. Biyogüvenlik
önlemlerinin önemli bir bölümünü
de dezenfeksiyon
oluşturmaktadır. Hayvancılık
işletmelerinde dezenfeksiyon
uygulaması, biyogüvenlik
zincirinin önemli bir halkasıdır. Bir
işletme için uygun olan
dezenfektanları seçmek ve seçilen
dezenfektanı doğru şekilde
uygulamak bu konudaki başarının
püf noktasını oluşturur.

Hayvancılık işletmesi olarak
tabir ettiğimiz ağıl veya
barınaklarda temizlik
uygulamaları üç aşamalı olarak
gerçekleşir:

1-Mekanik temizlik 2-
Dezenfeksiyon 3-Sterilizasyon

Mekanik olarak yapılan
temizlik, tüm kaba kirlerin gübre
ve benzeri maddelerin kazınması,
toplanıp atılması, süpürülmesi
işlemleri ile başlatılır. Takiben
basınçlı su, basınçlı hava ile artık
maddelerin yüzeylerden sökülüp
atılması işlemi ile devam eder.
Son yıkama suyuna sabun ya da
deterjan katılması, yüzeylerdeki
yağlı kirlerin sökülmesine
yardımcı olur..

Kaba temizliği yapılan ve
yıkanan bir yüzey temiz
görünümlüdür. Fakat bu yüzey
üzerinde pek çok bakteri, küf ve
benzeri maddelerin bulunacağı

unutulmamalıdır.
Temizleme işlemlerinin ikinci

aşamasında, yüzeylerde bulunan
mikroorganizmaların öldürülme
işlemleri yapılmalıdır. Bir
ortamdaki virus, bakteri, mantar
ve benzeri mikroorganizmaların
sayıca azaltılıp zarar vermeyecek
düzeye indirilmelerine
“dezenfeksiyon”, tüm olarak
öldürülüp yok edilmelerine ise
“Sterilizasyon” denir. Üretim
birimlerinde dezenfeksiyon
işlemlerinin iyi bir şekilde ve
periyodik olarak yapılması
yeterlidir. Sterilizasyon ise
enjeksiyon aletleri, aşı makineleri,
bazı araç gereç ve üretim
birimlerinde çalışan personelin
ellerine uygulanmalıdır.

Dezenfeksiyon amacı ile
kullanılan çeşitli kimyasal
maddelere ise dezenfektan ismi
verilir. Dezenfektanların Ortak
Özellikleri; mikrop öldürücü
olmaları, insan ve hayvan için
zehirleme özelliklerinin
bulunmaması, suda eriyebilir
olmaları, kalıcı kötü koku
bulundurmamaları, madeni
eşyalar veya diğer malzemeyi
tahrip edici olmamalarıdır. Ucuz
ve temini kolay dezenfektanlar
tercih sebebidirler. Dezenfektan
seçiminde dikkat edilmesi
gereken husus ise etkinliği ve
güvenirliği olmalıdır.

Son olarak ta biyogüvenliğin
temel ana kurallarından kısaca
bahsetmek istiyorum. Bu kurallar:

1-İşletmenin kurulacağı yerin
arazisi isabetli seçilmelidir.

2-İşletmeye yapılacak giriş-
çıkışlarda sınırlama olmalıdır.

3-Araç trafiğinin kontrol altında
tutulmalı, giriş ve çıkış yapan
araçlar dezenfekte edilmelidir.

4-Hastalıklar işletmeye
taşınmamalıdır. Bu bilinci taşıyan
ekip oluşturulmalıdır.

5-Başka işletmelere yapılan
ziyaretler sınırlandırılmalı, tehlike
durumlarında ziyaretler kesinlikle
engellenmelidir.

5- Herhangi bir hastalık
durumunda mutlaka yetkili
mercilerle temasa geçilmelidir.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: 
Modern hayvancılık

işletmelerinde artık hastalıklara
yer yoktur. Hastalıklar,
hayvancılık işletmelerine ve ilgili
endüstrilere çok büyük kayıplar
verebilir. Yukarıda bahsttiğimiz
biyogüvenlik ve gerekli
korunmalar yapılmadığı zaman
verim kayıpları ve ilaç masrafları
işletmeye daima pahalıya mal
olur.

VETERİNER BAKIŞI

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

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) olağan yaz kongresi, 13
Eylül Pazar günü İskeçe Türk Birliği (İTB)
lokalinde gerçekleşti.

Kongrede Sibel Osmanoğlu Divan Kurulu
Başkanı, Metin Kasımoğlu ve Cemalettin Efendi
ise Divan Kurulu Sekreterleri olarak görev yaptı.

BTAYTD Başkanı Ahmet Kara, Şubat ayından
bu yana gerçekleşen etkinlikleri ve özellikle de
yapısal değişiklikleri anlattı. Yüksek katılımın
olduğu genel kurulda üyelerin görüş ve
eleştirilerini dinleyen Başkan Ahmet Kara,
kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

BTAYTD’nin olağan yaz
kongresi gerçekleşti 

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
azınlık seçmeninden sandığa
giderek oyunu kullanması
çağrısında bulundu. “Oy hakkı
kutsaldır” diyen Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete,
“Halkımız mutlaka sandığa
gidip oyunu kullanmalıdır. Oy
hakkı vatandaşa verilen çok
önemli haktır. Mutlaka
kullanılması gerekir. Tabii
oyunu da kullanırken, hak

edeni tercih etmelidir. Hak eden
bu desteği almalıdır. Bunu
vurgulamak istiyorum.” dedi. 

Topluma kimin fayda getirip
getirmeyeceğini azınlık
seçmeninin çok iyi
değerlendirebileceğini ifade
eden Ahmet Mete şöyle
konuştu: “Oyumuzu
kullanmamız lazım. Oturup,
şartları değerlendirip en iyisini
seçmemiz lazım. Biz kendi
temsilcimizi seçmemiz lazım.
Tabii seçilecek

milletvekillerinden Atina’ya
gidip tüm sorunları çözmesini
beklemiyoruz. Oynanan
oyunlar, derin devletin
yaptıkları hep bilinen şeyler. Biz
Atina’ya gidecek vekillerin bizi
temsil etmesini ve Batı
Trakya’ya zarar getirmemesini
bekliyoruz. Halkımızın lehine
faydalı işler yapmasını
bekliyoruz. Azınlık olarak
temsilcilerimizi seçmek
istiyoruz. Bunun yolu da
sandığa gitmekten geçer.
Sandığa gitmemekk ve oy
kullanmamak doğru bir tepki
biçimi olamaz. Bu geleneği
sürdürmeliyiz. Sandık başına
gideceğiz ve oyumuzu
kullanacağız. Hiç kimseye oy
vermek istemiyorsan bile gidip
beyaz oy atarsın. Fakat azınlık
seçmeninin yapması gereken
kendi adaylarını, yani azınlık
üyesi adayları desteklemektir.
Ben Türk azınlık seçmeninin
sağduyuyla hareket edeceğine
ve en doğruyu yapacağına
inanıyorum.” 

“Temsilcilerimizi seçmek
sandığa gitmekten geçer”

EDEBİYAT ÖĞRETMENİNDEN ÖZEL DERS 
Selanik Aristotelio Üniversitesi mezunu Gümülcineli edebiyat öğretmeni,

ortaokul ve lise öğrencilerine  eski Yunanca, yeni Yunanca, tarih ve
kompozisyon gibi edebiyat derslerinde özel ders vermektedir. 

Ayrıca ilkokul öğrencilerine Yunanca’nın daha iyi 
öğrenilmesi için özel dersler vermektedir. 

Bilgi için telefon numarası: 6978218023 , email: marinakomo@gmail.com
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SONY’nin yeni amiral
gemilerinden en büyüğünü,
Xperia Z5 Premium’u elimize
alıp, denedik!

5,5 inç’lik bir telefonun 4K
ekrana gerçekten ihtiyacının
olup olmadığını merak
ediyorsunuz, hatta
incelememizi muhtemelen bu
yüzden okuyorsunuz.
Aklınızdan geçeni baştan
söyleyelim: Bizce 4K ekran,
Sony’nin ses getirme
çabasından çok daha fazlasını
getirmiyor.

Xperia Z5 Premium,
3840x2160 piksel ekranıyla
keskinlik anlamında en yüksek
çözünürlüklü telefonları bile
geride bırakıyor. Tabi bu yüksek
çözünürlüğe uygun içerik
bulamadığınız sürece, tüm
bunların pek bir anlamı
kalmıyor. Kaydettiğiniz 4K
videoları tabi ki 4K ekranınızda
izleyebilirsiniz, ancak
piyasadaki QHD telefon
ekranları zaten yeterince
etkileyici.

Ancak Z5 Premium’un tek
üstün özelliği, 4K ekranı değil.
Belki çıktığında biraz pahalı
olacak, ancak telefon birçok
yeteneğe sahip.

Xperia Z5’in tasarımına
bakacak olursak, onun normal
Z5’le aynı yansımalı metali
kullandığını ve arka yüzünde
Xperia logosuna yer verdiğini
görüyoruz. Yeni arka yüzey,
özellikle gümüş modelde biraz
garip görünüyor. Böyle bir
telefonun şık mı yoksa abartılı
derecede parlak mı
göründüğünün kararını vermek,

size kalıyor.
Sony Xperia Z5 Premium, 5.5

inç’lik ekranına rağmen elinize
aldığınızda phablet hissi
vermiyor. Tek elle kullanmanın
kolay olduğunu söylemiyoruz,
ancak bunu iPhone 6 Plus’ta
yapmanız daha zor. Kısacası
Xperia Z5 Premium büyük bir
telefon, ancak tutması
beklediğimizden daha kolay.

4K ekrana dönecek olursak
Sony, 806 dpi’lik ekranının
telefonlara eşi benzeri
görülmemiş bir teknoloji
getirdiğini düşünüyor. Ancak
QHD ekranların bile gereksiz
olduğunun söylenebildiği bir
dönemde Sony’nin 4K ekranı
haklı çıkaracak nedenler
sunması gerekiyor. Biz normal
kullanımda 4K’nın fazladan
sunduğu keskinliği göremedik.
Her ne kadar olumlu
yaklaşmaya çalışsak da 4K
çözünürlük, bir telefon için çok
fazla. QHD ve hatta Full HD
telefonların biraz olsun eksik
olduklarını söyleyebilsek, 4K
için heyecanlanabilirdik, ancak
durum böyle değil.

Tahmin edebileceğiniz üzere
telefonlar için henüz 4K içerik
yok ve Sony’nin telefonuna
yüklediği 4K videolar da bize
pek etkileyici gelmedi.

Xperia Z5’teki üst seviye
kamera özellikleri, Premium
modelde korunmuş. 23MP’lik
kamera, Z5 Premium’un en
önemli yeteneklerinden bir
tanesi. Kameranın 0.03 saniyede
otomatik olarak
odaklanabilmesi, neredeyse her
durumda net kareler

yakalayabileceğinizi gösteriyor.
Bunu denememizde hareket
halinde çektiğimiz fotoğraflarda
ispat edebildik; çektiğimiz
kareler bulanıklıktan uzak,
gayet netti. Farklı ışık
seviyelerinde aynı performansı
sağlayabilir miyiz, bunu henüz
bilmiyoruz. Ancak Sony,
telefonunun piyasadaki en iyi
kamera deneyimini
sağlayacağından emin.

Xperia Z5 Premium,
3.430mAh pille de gelse 4K
ekranı, bu konuda hep şüphe
uyandıracaktır. Sony’ye göre
cihaz, iki gün pil ömrü sunuyor
ancak bu kulağımıza pek
inandırıcı gelmedi. Yine de pil

konusunda sorun
yaşanmayacak gibi görünüyor.

Sony’nin telefonuna eklediği
bir başka yeni teknoloji,
telefonun yan tarafındaki
düğmeye entegre edilen parmak
izi tarayıcısı. Bu sayede
düğmeye dokunarak telefonun
kilidini anında açmanız
sağlanıyor. İşlevi deneme şansı
bulamasak da (güvenlik
ayarlarını kendimize göre
değiştirmemiz gerektiğinden),
güç düğmesine bastığımızda
cihazın hızla uyandığını
gördük.

Android Pay ödeme sistemi
yakında kullanıma
açılacağından bu tür bir oturum

açma sistemine ihtiyaç
duyulacak. Dolayısıyla parmak
izi tarayıcısı, Sony’nin akıllıca
bir hamlesi olarak
değerlendirilebilir.

Sony Xperia Z5 Premium,
gövdesinden 4K ekranına her
şeyiyle üst düzey olduğunu
gösteren, yüksek kalitede bir
telefon. 4K ekran çoğu kullanıcı
için gereksiz olarak görülecek
olsa da, PS4 Remote Play, Hi-
Res ses, su ve toz geçirmezlik
gibi özellikler Z5 Premium’u
çekici hale getiriyor.

Sony Xperia Z5 Premium’un
rakipleri karşısındaki
durumunu ise fiyatı ve pil ömrü
belirleyecek gibi görünüyor.

Sony Xperia Z5 Premium
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SOLDANSAĞA
1) İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf –
Yönetimsel 2) Avuç içi – Her yiyeceği canı çeken –
İridyum’un simgesi 3) Altın yaprak – Nazizm yanlısı
kimse 4) Kimse, kişi – Disprosyum’un simgesi – (halk
dili) Duman 5) Talyum’un simgesi – Bir jimnastik türü
6) Mürekkep kurutma kumu – Bir oyunda, kişilerden
birinin kendi kendine yaptığı konuşma 7) Sarp ve zor
geçit – Kül rengi, boz Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit
kabak veya patlıcan yemeği – Donarak yağan su
buharı 9) Töre bilimi – Arka, geri – Plütonyum’un
simgesi 10) Zirkonyum’un simgesi – Üstü açık su
yolu – Yol yordam 11) Kamu – Yapılar 12) Lakin, fakat
– Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu – Dolaylı olarak
anlatma 13) Püstürtülen sıvı demeti – Büyük delikli
kalbur 14) Bir şeyin tadını nasıl olduğunu anlamak –
Kayıkta dümen kolu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) İddia, tez – Bir jimnastik aracı – Birinin buyruğu
altında olan görevli 2) Balkon, taraça – (ticaret)
Takas 3) Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının
ağırlığı – Yeşile çalar toprak rengi – Bir ay adı 4)
Baba, cet – Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir
ağaç – İlaç 5) Tatlı çörek – Gerçekleştirilmesi zamana
bağlı istek – Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
6)Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm – Tibet
öküzü 7) Köpek – Üç telli bağlama – Dingil 8) İnanılıp
çok bağlanılan düşünce, ülkü – İşlenmemiş, taşlı
toprak – İçi çukur kap – Dünyanın uydusu 9)
İsyankarlık – (yapıda) Kat 10) Risk – Almak, alıp
götürmek 11) Gözün renkli bölümü – Bir gök cisminin
ufkun altına inmesi – Tanrı tanımaz kimse.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Sarpa,
Akont 2) Ahu, Vira, Aa
3) Al, Yalıtkan 4)
Takaza, Alt 5) Kar, Mali
6) Kat, Bekçi 7) Ekü,
Asap, Ak 8) Falaka, Sağ
9) Ek, Kapris 10) Ata,
Ta, Isı 11) Bor,
Natamam 12) Azamet,
Tb 13) Eseme, Ambar.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Saat, Kefe, Böke 2)
Ahlak, Kakao, Os 3) Ru,
Kakül, Trake 4) Yara,
Aka, Zom 5) Avaz, Taka,
Nane 6) İlam, Saptama
7) Arı, Aba, Rate 8)
Katalepsi, Atom 9) Klik,
Asım, Nb 10) Naat, Çağ,
Satma 11) Tan, Kik,
Cımbar.
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Aslan, kaplan, leopar, jaguar ve kar leoparı… İri gövdeleri, güçlü kasları,
keskin dişleri ve pençeleriyle çok iyi birer avcı olan büyük kedileri daha
yakından tanımaya ne dersiniz?

Kedigiller ailesinin Panthera cinsinden olan beş kedi türüne büyük kediler
deniyor. Çok hızlı koşabilen, uzağa sıçrayabilen ve gizlice iz sürerek avlanan
büyük kedilerin görme, işitme ve koklama duyuları çok gelişmiştir. Büyük
kedilerin bazıları ağaçlara kolayca tırmanırken, bazıları çok iyi yüzer. Kar
leoparı dışında büyük kedilerin hepsi kükrer. Bu onların sesli iletişim
biçimlerinden biridir. Kükremeleri onları diğer kedilerden ayıran en belirgin
özellik olarak bilinir. 

Büyük kediler yalnızca etle beslenir. Bir aslan bir öğünde yaklaşık 25
kilogram et yiyebilir.

Memeli hayvanlar olan büyük kedilerin gebelik süresi üç dört aydır. Yeni
doğan yavrular annelerinin sütüyle beslenir. Yavrular kendileri avlanmaya
başlayıncaya kadar anneleri
tarafından beslenir ve
korunur.

ASLAN

Aslanlar, Afrika ve Asya kıtalarının tropikal bölgelerinde, savana adı
verilen seyrek ağaçlı çayırlıklarda yaşar. Erkek aslanların uzunlukları 2,5
metre, kütleleriyse yaklaşık 230 kilogramdır. 

Aslanların dişileriyle erkeklerinin görünüşleri farklıdır. Erkek aslanların
ensesinde ve boynunda yele adı verilen uzun killer vardır. Erkek aslanlar
yelesi olan tek büyük kedidir. Bu sayede, çok uzaktan bile bir aslanın dişi mi
erkek mi olduğu kolaylıkla anlaşılır. Ayrıca dişi aslanlar, erkeklerden biraz
daha küçüktür. 

Diğer kedilerden farklı olarak aslanlar sürü halinde yaşar. Her sürünün bir
lideri olur. Bu da erkek aslanlardan biridir. Sürüde genellikle birkaç erkek
aslan, dişi aslanlar ve yavrular olur. Lider olan erkek aslan sürüyü
tehlikelerden ve sürünün dışındaki erkek aslanlardan korur. Sürünün besin
gereksinimini dişi aslanlar avlanarak karşılar. 

KAPLAN
Uzunlukları 2,5 – 3 metre arasında olan kaplanlar, Asya kıtasında yaşar.

Kaplanlar kedilerin en büyüğüdür. Kütleleri 300 kilogramı bulabilir. 
İyi bir yüzücü olan kaplanlar avlanmak ya da kendilerini korumak için

gerekirse ağaca da tırmanabilir. Genellikle geceleri avlanır ve avlarını gizlice
iz sürerek yakalarlar.

Her kaplanın kürkündeki çizgiler kendine özgüdür; tıpkı insanların parmak
izi gibi. Kürklerinde bulunan çizgiler ağaçlık alanlarda kolayca gizlenmelerini
sağlar.

LEOPAR
Büyük kedilerin en küçüğü olan leopar, pars ya da panter adlarıyla da

bilinir. Türüne göre uzunluğu 1,5 – 2 metre ve kütlesi de 50-90 kilogram
arasında olur. 

Leoparlar Afrika ve Asya kıtalarında yaşar ve gece avlanır. Ağaçlara iyi
tırmanan bu büyük kediler, avlarından arta kalanları sürükleyerek ağaç
tepelerine taşır ve burada saklar.Çok iyi tırmanan leoparlar, kendilerinden iki
kat ağır olsa bile avlarını rahatlıkla ağaca çıkarabilir. 

JAGUAR
Jaguarlar, büyük

kediler arasında
Amerika’da yaşayan tek
türdür. Çoğu zaman
Amazon Yağmur
Ormanları’nda yaşar.
Jaguarların kütleleri 160
kilograma kadar çıkabilir. 

Çok iyi yüzen jaguarlar
genellikle suya yakın
yerlerde yaşar ve beslenmek
için su içmeye gelen
hayvanları avlar.

Leoparlarla jaguarların kürklerinin desenleri birbirine çok benzer.
Leoparların kürklerinde ortası boş irili ufaklı siyah benekler bulunur.
Jaguarlarda bu beneklerin ortasında siyah noktalar vardır. 

KAR LEOPARI
Kar leoparları Asya kıtasında yaşar. Bir kar leoparının uzunluğu 1 – 1,5

metre arasında değişirken, kütlesi de 25 – 55 kilogram arasında olur. Büyük
ayakları sayesinde karda batmadan yürüyebilen kar leoparları alaca
karanlıkta avlanır.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim

Dişi aslan
Erkek aslan

Leopar

Jaguar
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Sincap  Baba, Yeşil
Orman’daki ağaçlardan
birinde yaşıyormuş.

Fındık onun en sevdiği
yiyecekmiş. Sincap Baba,
fındıkları dişleriyle kıtır kıtır
kırar sonra da afiyetle yermiş.

Fakat ne yazık ki Sincap
Baba diş temizliğine dikkat
etmiyormuş. Bu yüzden de bir
dişi çürümüş. 

Birkaç gündür diş ağrısı
yüzünden hiçbir şey
yiyemiyor, günden güne
zayıflıyormuş.

Arkadaşları ona diş
doktoruna gitmesini
söylüyorlarmış. Ama Sincap
Baba korktuğu için Doktor
Sincap’a gitmiyormuş.

Onu en çok üzen ise diş
ağrısı yüzünden artık fındık
yiyememesiymiş.

Bir akşam Sincap Baba’nın
dişinin ağrısı iyice artmış.
Ağrısı geçsin diye yapmadığı
şey kalmamış.

Son olarak bir avuç
pamuğu ağrıyan dişinin
üstüne yerleştirmiş. Çenesini
de kocaman bir bezle sarmış.
Ama ne fayda!

- Ayyy, ooof! Dişim, derken
sabahı zor etmiş.

Ağrısı bir türlü geçmek
bilmiyormuş. Artık doktora
gitmekten başka çaresi
kalmamış. 

Sabah erkenden yola
koyulmuş. Doktor Sincap’ın
yaşadığı ağacın altına gelip
yukarı doğru seslenmiş:

- Aman doktor! Canın
doktor! Şu dişime bir baksan…

Günlerdir ne
uyuyorum, ne de
yemek yiyebiliyorum.

Doktor Sincap,
kocaman göbeğini
hoplata hoplata
yuvasından çıkmış.

- Sincap Baba sen
misin, diye sormuş. 

- Evet benim
doktorcuğum… 

- Yukarı gel de dişine
bir bakayım.

Sincap Baba ağır ağır
çıkmış ağacın tepesindeki
yuvaya.

Doktor Sincap, Sincap
Baba’nın dişine bakmış.

- Dişin çok kötü çürümüş.
Onu hemen çekmemiz lazım,
demiş.

- Hayır, hayır! Çekmeee…
Zaten korkuyorum, diye
bağırmış Sincap Baba. 

Korkuyla
başını öbür
tarafa
çevirince
yanı
başındaki
fındık dolu tabağı görmüş.

- Bunları hastalarım için
hazırlıyorum. Ne kadar
güzeller değil mi, demiş
Doktor Sincap.

- Bütün hastalarınız için
mi, diye sormuş Sincap Baba.

- Evet! Ne zaman bir
sincabın dişini çeksem
kendisine istediği kadar fındık
yiyebileceğini söylüyorum.
Ayrıca hastalarıma fındık da 
hediye ediyorum. Yani… Bu
tabaktaki fındıklardan alıp 

yiyebilirsiniz. Tabii çürük 
dişinizi çektikten sonra…

Sincap Baba, “Ne yapsam 

acaba? Kaç
zamandır dişimin
ağrısı yüzünden hiçbir

şey yiyemiyorum. Fındığı da
çok severim. Hem canım da
çekti.” diye düşünürken
kocaman fındıklara bakmış.

“Fındıklar çok lezzetli
olmalı.” demiş kendi kendine.

Sincap Baba daha fazla
dayanamamış ve fındıklara
bakarak bağırmış:

- Doktooor! Fikir
değiştirmeden çürük dişimi
çeeek!

Doktor Sincap zaten hazır
bekliyormuş. Çürük olan dişi
çabucak çekmiş.

Sincap Baba’nın dişi
çekilirken canı fazla
yanmamış. Bu yüzden çok
şaşkınmış.

- Canım yanar sanıyordum.
Halbuki korkacak bir şey
yokmuş. Teşekkür
doktorcuğum, demiş.

Ardından Doktor Sincap’ın
verdiği fındıkları cebine
doldurmuş. Evine doğru yola
koyulmuş.

Çok sevinçliymiş! Çünkü
dişinin ağrısı geçmiş.

Ormanda yürüyor ve
zıplıyormuş. Yolda gördüğü
her sincaba bir fındık verip diş
doktorundan kormamalarını
söylüyormuş.

- Gittim Doktor Sincap’a. 
Son vermek için ağrısına.
Önce biraz korktum, 
Ama gerek yokmuş

kormaya.
Sizler de benim gibi gidin

doktora!

Sizin köşeniz                                     Azra İsmail - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Ağaç, bulut,
güneş, 
annem için bir
tane koltuk  
ve çocuk
çizdim.

18 Eylül 2015

Sincap Baba’nın 
çürük dişi
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VÜCUDUMUZUN
hastalıklara karşı direncini
artırmak için en doğal koruyucu
olan, bitkilere başvurmamız
gerekiyor.

Üst solunum yolu
hastalıklarının en büyük
savaşçıları olan ekinezya,
ıhlamur, adaçayı ve zencefil ile
bağışıklık sisteminizi
güçlendirebilirsiniz.

Üst solunum yolu
hastalıkları denince akla ilk
gelen bitkilerden biri
ekinezyadır.Yapılan bilimsel
nitelikteki deneysel ve klinik
çalışmalar bu bitkinin soğuk
algınlığı etkenlerine karşı
vücudun bağışıklık sistemini
desteklediğini ortaya
koymaktadır. Yayımlanan
çalışmalarda ekinezya
ürünlerinin soğuk algınlığına
yol açan (influenza virüsü ve
solunum sinsityal virüs) ve uçuk
virüsü gibi virüsler üzerinde
öldürücü etkisi bulunduğu
gözlenmiş. Bu çalışmalarda,
ekinezyanın hem bu virüsleri
öldürdüğü, hem de virüslerin
yol açtığı iltihap etkenlerinin
(sitokinler) miktarını kontrol
ederek üst solunum yollarındaki
iltihabın yol açacağı hasarı
engellediği gözlemlenmiş.

Soğuk algınlığı denince
aklımıza gelen bitkilerden bir
diğeri de ıhlamur çiçekleridir.
Ihlamur çiçeklerinin de “iltihap
giderici” ve “ağrı giderici”
etkileri bulunduğu deneysel
olarak ortaya konulmuştur. 

Ihlamur içerisindeki
bileşenlerden bazıları (flavonoit)

iltihap giderici ve ağrı kesici etki
gösterirken, bazı bileşenlerin
(müsilaj) de boğazı
yumuşatması neticesi boğazda
tahrişi önlediği ve bu suretle
soğuk algınlığı şikayetlerinin
hafifletilmesinde tedaviye
yardımcı olduğu görülmektedir. 

Ağız ve boğaz iltihaplarında
etkili olduğu bilinen bir başka
bitki ise adaçayıdır. Özellikle
bitkinin içerdiği uçucu
bileşenlerin ağız ve boğaz
iltihaplarında (farenjit, jinjivit
gibi) yararlı olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla çay
şeklinde hazırlanan (kesinlikle
kaynatılmadan) adaçayı ile
hazırlanan gargaranın bu
amaçla kullanılması

AFRİKA kökenli bir bitki olan Aloe Vera
zambakgiller familyasından olmasına rağmen
kaktüse benzer bir görünümü vardır. İçeriğindeki
vitaminler, mineraller, aminoasitler ve
enzimlerle alternatif tıp sektörü için oldukça
önemli bir bitkidir.

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre, ciltte
oluşan yara ve yanık gibi deformasyonlarda
oldukça etkili olduğu kanıtlanan Aloe Vera anti-
bakteriyel etkisiyle enfeksiyon tedavilerinde ve
sindirim sistemi hastalıkları kapsamında yer
alan kabızlık, hemoroit, mide ülseri, huzursuz
bacak sendromuna karşı kullanılmaktadır. 

Peki, Aloe Vera’yı bu denli kıymetli yapan
nedir? Yeşil kabuk bölümünün altında yaprağın iç kısmında
bulunan ve parankim hücreler tarafından imal edilen müsilaj
görünümlü renksiz kısım olan jeldir. Bu jeli yaprakları ortadan
ikiye ayırarak veya yaprakları blenderdan geçirerek elde

edebilirsiniz ve kullanım amacınıza yönelik olarak
dondurucuda bekletip kullanmanız tavsiye
edilmektedir. 

Aloe Vera’ları evinizde saksılarda yetiştirebilirsiniz.
Fazla su sevmeyen bu bitki toprağı kuruduğunda
sulanmalıdır ve güneş altında 1 m uzunluğuna
erişebilir.

Evde Aloe Vera’lı 
Anti-Aging Maske 

Kozmetik ve alternatif tedavi yöntemlerinde sıkça
tercih edilen Aloe Vera’nın cilt üzerindeki olumlu
etkilerine ek olarak yaşlanmayı önleyici bir etkisi
vardır. Evinizde yetiştirdiğiniz Aloe Vera’dan bir

yaprak kopararak içindeki jeli 2 kaşık bal, 2 tatlı kaşığı badem
yağı ve 5-6 damla kadar gül yağı ile karıştırın ve ellerinizle yukarı
doğru masajlar yapın. Ciltte oluşan yaşlanmayı gidermek için ne
kadar etkili olduğunu fark edeceksiniz.

Aloe Vera jelinizi kendiniz yapın...

önerilmektedir. 
Yeni yayımlanan bir klinik

çalışmada, adaçayı ile
ekinezyanın birlikte
uygulandığında dezenfektan
gargaradan daha etkili olduğu
görülmüştür. İsviçre’de son 3
gün içerisinde boğaz ağrısı
şikayeti ile hastaneye başvuran
155 gönüllü üzerinde yürütülen
bu çalışmada, bileşiminde

ekinezya ve adaçayı içeren
gargaranın, 5 gün süre ile günde
10 defa kullanılması ile üçüncü
günden başlayarak etkili olduğu
gözlenmiş. Deneyde paralel
olarak bir başka grup hastada
yürütülen çalışmada 2 saat ara
ile ağıza sıkılan bir dezenfektan
çözeltisinden (klorhekzidin/
lidokain) daha yüksek etki
bulunmuştur.

Soğuk algınlığının önlenmesi
ve tedavisinde yararlı olacak bu
üç bitkinin yanı sıra zencefil
rizomlarının yararları, beklenen
etkinin desteklenmesi
bakımından önemlidir. Bilimsel
çalışmalar zencefil içerisindeki
bazı bileşenlerin (gingerol,
şogaol) kuvvetli iltihap giderici
etkisi bulunduğunu ortaya
koymaktadır. 

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu dönemde sizi

yoran koşullar var. Bu
durum gerek iş, gerekse özel

hayatınızla ilgili olabilir. Finansal
konularda zorlanabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Her açıdan

paylaşımcı olmaya bakmalı,
çift durumların getirdiği

kararsızlıkları aşmalısınız.
Finansal yatırımlarda olumlu gelişmeler
olabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İlişkileri ve
ortaklıkları gündeminize

getiren gelişmeler söz konusu.
Sosyal hayatta sizi heyecanlı kılan
paylaşımlar olabilir.

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) İşle ilgili
konularda daha hareketli

günler içindesiniz. Duygusal
hayatınızda karşılaşacağınız

bir sürpriz sizi mutlu kılacak.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Dinlenmek,

kısıtlayıcı olayların dışında
kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal
ilişkilerde son derece canlı günler
devam ediyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Özel hayatınızı içine alan
gelişmelere özen
göstermelisiniz. Kaynakların
zorlanacağı dönemler ve

harcamalar yakında.
Kararlarınızda temkinli olmalısınız

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yakın
çevrenizde sizi hoşnut

eden bir hareketlilik söz
konusu. Her açıdan yeni
faaliyetler içinde yer alacaksınız.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)
Son dönemde
edindiğiniz maddi

destekler her açıdan yeni
fırsatlara işaret etmekte.

Ancak yeni kazançlar elde etmek
konusunda kendinizi disipline
sokmalısınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayata bakışınızı ve yaratıcı
yanlarınızı yenilediğiniz
süreçler sizi önemli adımlar

atmaya itecek. Duygusal alanda
da olumlu gelişmeler pek yakında. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi baskı altına
alabileceğiniz söylenebilir.
Geleceğe yönelik kararlı

adımlar atmaya bakın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Kendinizi daha iyi
gösterebileceğiniz aktiviteler
içindesiniz. Sosyal açıdan renkli
geçecek bir hafta.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
İÇalışkanlığınızı göstermek, aldığınız

sorumlulukların üstesinden
gelmek adına daha
istikrarlı hareket
edebileceksiniz. Yine bu
dönem kişisel alanda

önemli başlangıçlar için harekete
geçmektesiniz. b

u
rç
la
r.
..
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Soğuk algınlığına
karşı mücize
bitkiler!
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Uluslararası Tütün Kongresi
Gümülcine’de yapıldı

ULUSLARARASI Tütün
Kongresi bu yıl Gümülcine’de
yapıldı. Merkezi Potekiz’de
bulunan Uluslararası Tütün
Üreticileri Birliği’nin organize
ettiği kongre 11 Eylül Cuma
günü Gümülcine’deki Arcadia
otelinde gerçekleştirildi. 

Kongreye Yunanistan,
Türkiye, Bulgaristan, Potekiz,
Sırbistan, Makedonya (FYROM)
ve Lübnan’dan 200’e yakın
delege katıldı. Kongrede
tütünün geleceği ve Doğu
Makedonya Trakya bölgesindeki
tütün üreticilerinin sorunları ve
sektörün geleceği masaya
yatırıldı. Ayrıca tütünün kaçak
ticaretten korunmasının
önemine vurgu yapıldı. 

2014’TE ÜRETİM ARTTI
Yunanistan, tütün üretiminde
Avrupa Birliği’ndeki en önemli
ülkelerden biri olmaya devam
ediyor. Özellikle doğu (basma)
tipi tütünde Yunanistan ve
özellikle de Batı Trakya bölgesi
öncü olmaya devam ediyor.
2005’te ülke genelinde 105 bin
ton olan tütün üretimi 2006’da
20 bin tonun altına düştü.
Ancak tütünün ülke ekonomisi
ve ihracattaki katkısı nedeniyle
2014’te basma tiği tütün üretimi
33 bin tona çıktı. 

“BASMA TÜTÜN
DESTEKLENMELİ”
Gümülcine’de gerçekleştirilen
kongrede, Avrupa Birliği’ne
yönelik olarak tütün üretiminin
desteklenmesi mesajı çıktı. 11
Eylül tarihinde Gümülcine’de
yapılan kongrede doğu (basma)
tipi tütün üretiminin Avrupa
Birliği’nin Ortak Tarım Politikası
uyarınca primlerde yapılan
kesintilerden muaf tutulması ve
tütün üretiminin desteklenmesi
talep edildi. 

Uluslararası Tütün
Kongresi’ne, Uluslararası Tütün
Üreticileri Birliği (ITGA) Başkanı
François Vander Merwe, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, Rodop
SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Rodop
POTAMİ milletvekili adayı İlhan
Ahmet, Rodop YDP milletvekili
adayı Mustafa Katrancı,  eyalet
meclis üyeleri Önder Mümin,
Tarkan Multaza, Ahmet İbram,
İşadamı Levent Sadık Ahmet ve
diğer yetkililer katıldı.

“TÜTÜN SEKTÖRÜ HİÇ BİR 
ZAMAN YOK OLMAYACAK”
Uluslararası Tütün Üreticileri
Birliği (ITGA) Başkanı François
Vander Merwe basın
toplantısında yaptığı
açıklamada, tütün üretiminin ve
üreticilerinin korunması
gerektiğini belirterek, “Dünyada
1 milyardan fazla insan tütün
ürünlerini kullanıyor. 30
milyondan fazla insan ise tütün
işiyle uğraşıyor. Dünya Sağlık
Örgütü’nün ve aktivistlerin tek
hedefi bu sektöre son vermektir.
Biz bu kongre aracılığıyla doğru
bilgilendirme yapmak ve
yasalarla ilgili doğru bilgiler
vermek istiyoruz ki, tütün
üreticileri de gerekli kararları
alabilsinler.” görüşlerine yer
verdi.

Tütün sektörünün hiç bir
zaman yok olmayacağını
kaydeden Merwe, “Çünkü tütün
sektörü güçlü bir sektördür.
Hükümetler de bu sektörü
desteklemeli ve korumalıdır.
Bizim vermek istediğimiz mesaj
budur. Daha öncesinde
İskeçe’yi ziyaret etme fırsatım

olmuştu ve gerçekten
etkilenmiştim. Yetkililer, tütün
üreten ve işleyen insanları gelip
burada yerinde görmeli.
Özellikle de tütüne son vermek
isteyenler, bu insanların
ekmeğini nasıl kazandıklarını
görmeli. Bu sektörün
savunulması ve desteklenmesi
gerekiyor. Gerekli piyasa ve
market var.” diye konuştu.

PAVLİDİS: “EYALET OLARAK
TÜTÜNÜ DESTEKLİYORUZ”
Doğu Makedonya - Trakya

Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis
de bu etkinliğin Gümülcine’de
yapılmasını kabul eden ITGA
Başkanı’na teşekkür ederek, bu
kongrenin bir çok yöne mesaj
gönderdiğini dile getirdi. 

“Eyalet yönetimi olarak tütün
sektörünü destekliyoruz.
Bölgemizin mimarisi, tarihi ve
mirası tütünle bağlantılıdır.”
diyen Pavlidis, “Tütün ve
özellikle de basma tipi tütün
bizim ürünümüzdür.
Eyaletimizde tütün on binlerce
insana ekmek veriyor. Aynı
zamanda da başlı başına bir
kültür teşkil ediyor. Ben bu
kongrenin son derece başarılı
geçtiğini düşünüyorum. Eyalet
yönetimi olarak tütün üretimini
ve üreticilerini desteklediğimizi
vurgulamak istiyorum.”
ifadelerine yer verdi. 

KONTOS: “TÜTÜN SOSYAL 
YAPIYI AYAKTA TUTUYOR”
İskeçe Yeni Demokrasi Partisi
milletvekili Alekos Kontos da
kongrenin son derece başarılı
olduğunu belirterek, kongreden
tütünün desteklenmesi
mesajının çıktığını söyledi.
Tütün üretiminin İskeçe ve
Rodop illerinde sosyal yapıyı
ayakta tuttuğunu dile getiren
Kontos, Gümülcine’de
gerçekleştirilen kongreyle
bunun çok daha iyi
anlaşıldığını ifade etti. 

ESAT: “DEVLET BU MESAJI 
DOĞRU BİR ŞEKİLDE
ALMALI”
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat konuşmasında tütün
üretiminin bölge için önemine
değindi. Bölgede yaşayan 10 bin
ailenin tütün sayesinde
geçimini sağladığını kaydeden
Esat, “Bölgede 10 bin aile
tütünden yaşıyor. Gümülcine’de
yapılan bu uluslararası
etkinliğin verdiği mesajı
hükümetin ve devletin çok iyi
anlaması gerekiyor. Rodop ve
İskeçe’deki 10 bin ailenin
yaşayabilmesi için devletin bu
mesajı doğru bir şekilde alması
şart.” diye konuştu. 

“TARIM ÜRETİCİLERİNİN
REFAHI İÇİN HER TÜRLÜ
ÇABAYI DESTEKLİYORUM”
Kongrede söz alan Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza
da konuşmasında, “Mustafçova
Belediye Başkanı sıfatıyla ve
İskeçe’nin tütün üreten bir
bölgesinin sakini olarak,
çiftçilerin ve özellikle de temsil
ettiğim İskeçe’nin dağlık
bölgesindeki tarım üreticilerinin
refahı için bütün kurumlardan
yapılacak her türlü çabayı
desteklediğimi belirtmek
isterim.” diye konuştu.
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YUNANİSTAN genelinde 16 Eylül
Çarşamba günü çiftçi eylemleri yapıldı.
Özellikle kuzey Yunanistan’da yoğunlaşan
eylemlerde çiftçiler, tarım sektöründeki
sorunların çözümünü ve çiftçilere yönelik
vergilendirme sisteminin yeniden ele
alınmasını istediler. 

Yunanistan Çiftçi ve Hayvan Besicileri
Mücadele Komisyonu Başkanı Hristos
Gondias, çiftçilerin yollara çıkarak ilk
uyarıyı yaptıklarını belirtti. Gondias,
ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek genel
kurullarla eylemler hakkında kararların
alınacağını söyledi.  

Kuzey Yunanistan’daki eylem
noktalarından biri de Gümülcine oldu.
Gümülcine’deki eylem, Gümülcine
Belediyesi Çiftçiler Derneği, Şapçı –
Maronya Çiftçiler Derneği, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi ve Rodop ili Hayvan
Besicileri Birliği tarafından organize edildi.
Rodop ilindeki çiftçiler traktör ve özel
arabalarla Gümülcine’nin batı girişinde
buluştu. Konvoy halinde şehre giren
çiftçiler, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
binasına geldi. Yorgos Pavlidis’le görüşen
çiftçi ve hayvan besicileri temsilcileri
taleplerini dile getirdikleri bildiriyi eyalet
başkanına teslim ettiler. 

“TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA
EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ”
Çiftçi eylemleriyle ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat şunları
söyledi: “Ekonomik kriz, çiftçi ve hayvan
besicilerini büyük sıkıntıya soktu. Son
yıllarda bütün sektör büyük sorunlar
yaşıyor. Çok sayıda aile geçim sıkıntısı
çekiyor. Önümüzdeki aylarda hayata
geçirilecek yeni önlemler var. Çiftçilere ve
hayvan besicilerine yönelik vergiler var.
Tüm bunlar önümüzdeki aylarda önümüzde
bulacağımız problemler. Tarım sektörü ve
çiftçiler zaten çok zor durumda. Hayata
geçirilecek yeni vergilendirme sistemiyle
çiftçiler çok daha büyük sıkıntılar
yaşayacak. Biz bütün bunların gözden
geçirilmesini istiyoruz. Bugün için ülke
genelinde çiftçilerin yollara çıkması
kararlaştırılmıştı. Bu bir anlamda uyarı
eylemi oldu. Göreve gelecek yeni hükümetle
tarım kesimi olarak görüşeceğiz ve
sorunlarımızın çözümünü isteyeceğiz. Eğer
taleplerimiz tatmin edilmez, karşılanmazsa
eylemlere daha dinamik olarak devam
edeceğiz. Çiftçi kesimi, hakları için
mücadele etmeyi öğrenmek zorundadır.
Evde, kahvede oturarak mücadele olmuyor.
Oturduğumuz yerde şikayet ederek bir şey
kazanmak mümkün değil.”  

Çiftçiler yollara çıktı...

İlhan Ahmet’ten Celal
Bayar ve DEB ziyareti

POTAMİ Partisi Rodop ili birinci
sıra milletvekili adayı İlhan Ahmet,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokul – Lisesi ile DEB Partisi’ni
ziyaret etti. 

İlhan Ahmet’e azınlık lisesine
ziyareti sırasında, Potami partisinin
Selanik milletvekili adayı Hristina
Tahiu da eşlik etti. İki milletvekili
adayı, encümen heyeti, okul yönetimi
ve öğretmenler tarafından karşılandı.
Öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir
eğitim yılı dileyen İlhan Ahmet,
encümen heyeti ve okul müdüründen
Celal Bayar Azınlık Lisesi’nin
sorunları hakkında bilgi aldı. 

İlhan Ahmet, bu yıl 800 öğrencinin
eğitim göreceği okulda sınıf
sıkıntısının çekildiğini belirterek,
ihtiyaç duyulan prefabrik sınıfların
geç gelmesi nedeniyle sorun
yaşanmasının üzücü olduğunu
söyledi. Ahmet, Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nin yeni, çağdaş
ve büyük bir okul binasına ihtiyaç
duyduğunu belirterek, “Eşitliği sözde
değil, özde yaşamak istiyoruz” dedi. 

DEB PARTİSİNE ZİYARET
Bu arada İlhan Ahmet, DEB

Partisi’ni de ziyaret etti. 
DEB Partisi’nden yapılan

açıklamaya göre, İlhan Ahmet
Gümülcine’deki parti genel merkezini
ziyaret ederek, DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’la görüştü. 

Ziyaret sırasında DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
milletvekili adayı İlhan Ahmet’i tebrik
ederek başarı diledi. DEB Partisi’nin
antidemokratik yüzde 3’lük seçim
barajı nedeniyle seçimlerde yer
alamadığını hatırlatan Ali Çavuş,
partinin de tarafsızlığını koruyacağını
söyledi. Ali Çavuş, azınlık seçmeninin
seçimlerde mutlaka sandığa gitmesi
gerektiğini ve oyunu Türk adaylara
vermesinin önemli olduğunu da
vurguladı. 

POTAMİ Partisi milletvekili adayı
İlhan Ahmet de DEB Partisi Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’a iyi dilekleri için
teşekkür etti ve seçim çalışmaları
hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında, DEB Partisi Genel
Başkan Danışmanı Aydın Ahmet de
hazır bulundu.
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

KURBAN İBADETİ
“Kurban” kelimesi; yaklaşmak,

Allah’a yakın olmaya vesile olan
şey anlamına gelir. Dinî terim
olarak kurban, Allah rızasını
kazanmak amacı ve ibadet
niyetiyle belirli vakitte, belirli
nitelikleri taşıyan hayvanı
usulünce kesmek demektir.

Yüce dinimiz insanı yaratıcısına
yakınlaştırmak, O’na ulaştırmak
veya Allah ile kulu arasındaki bağı
sağlamlaştırmak ve benzeri
maksatlarla çeşitli ibadetleri
meşru kılmıştır ki, Namaz, Oruç,
Hacc, Zekât ve kurban ibadeti de
bunlardan bazılarıdır.

Bir ibadet olarak kurban
insanlık tarihi kadar eskidir.
İnsanlık tarihi boyunca hemen
bütün dinlerde kurban kesmek,
insanı Allah’a manen yaklaştıran
bir ibadet sayılmıştır. Kur’an-ı
Kerim’de Hz. Âdem’in iki oğlunun
Allah’a kurban takdim
ettiklerinden haber verilmesi
“Onlara, Âdem’in iki oğlunun
haberini gerçek olarak anlat: Hani
birer kurban takdim etmişlerdi de
birisinden kabul edilmiş,
diğerinden ise kabul edilmemişti.
(Kurbanı kabul edilmeyen kardeş
(Kabil), kıskançlık yüzünden), -
Andolsun seni öldüreceğim- dedi.
Diğeri (Habil) de-Allah ancak
takvâ sahiplerinden kabul eder-
dedi” (Mâide, 5/27) ve ekledi,
“Andolsun ki sen, öldürmek için
bana elini uzatsan (bile) ben sana
öldürmek için el uzatacak değilim.
Ben âlemlerin Rabbi olan
Allah’tan korkarım. Ben istiyorum
ki, sen, hem benim günahımı hem
de kendi günahını yüklenip ateşe
atılacaklardan olasın; zalimlerin
cezası budur. Nihayet nefsi onu,
kardeşini öldürmeye itti ve onu
öldürdü: bu yüzden de
kaybedenlerden oldu. Derken
Allah, kardeşinin cesedini nasıl
gömeceğini göstermek için yeri
eşeleyen bir karga gönderdi.
(Katil kardeş) –Yazıklar olsun
bana! Şu karga kadar da
olamadım mı ki, kardeşimin
cesedini gömeyim dedi ve ettiğine
yananlardan oldu.” (Mâide 5/28-
29-30-31).

Bu Ayet-i Kerimeler, Allah’a
yaklaşmak maksadıyla O’na
kurban ibadetinin insanlıkla
birlikte başladığına işaret
etmektedir. Âdem’in iki oğlu Hâbil
ve Kâbil’dir. O günün uygulaması
gereği Kâbil, bir miktar değersiz
ekin, Hâbil ise en iyi bir koç
kurban ederek Allah’a
sunmuşlardır. Allah, Hâbil’in
kurbanını kabul etmiş, Kâbil’in
kurbanını ise kabul etmemiştir.

Kurban,  Allah’ın dininin
işaretlerinden biridir. Yüce Allah,
her semavî din mensupları için

kurban ibadetini meşhur kılmış
olduğunu şu ayette açıkça beyan
etmektedir. “Kurbanlık deve
sığırları da, sizin için Allah’ın
(dininin) nişanelerinden (kurban)
kıldık. Sizin için onlarda hayır
vardır. O halde, onları saf saf
sıralanmış dururken (kurban
edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın
adını anın. Yanları yere yaslandığı
vakit (yani canları çıktığında)
onların etlerinden yiyin, kanaat
edip istemeyene de, isteyene de
yedirin. Böylece onları sizin
emrinize verdik ki, şükredesiniz.”
(Hacc, 22/36)

Bunun yanında bir başka
Ayette ilâhî dinlerin hepsinde
kurban hükmünün varlığına işaret
edilmektedir. “Biz, her ümmete
–(Kurban kesmeye uygun) hayvan
cinsinden kendilerine rızık olarak
verdiklerimiz üzerine Allah’ın
adını ansınlar diye- kurban
kesmeyi gerekli kıldık. İlâhınız bir
tek İlâh’tır. Öyle ise, O’na teslim
olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve
mütevazi insanları müjdele.”
(Hacc, 22/34)

Kurban kesen kişi kazancı ile
aldığı ya da yetiştirdiği bir
hayvanı sırf Allah’ın emri
olduğunu düşünerek ve hiçbir
maddî karşılık beklemeksizin
kurban eder. Böylece insan
Allah’ın emrine boyun eğmekte,
kulluk bilincini ortaya
koymaktadır.

Arefe günü sabah namazından
sonra başlayıp Kurban
Bayramı’nın dördüncü gününün
ikindi namazının sonuna kadar
her farzdan sonra teşrik tekbirleri
çekmek vaciptir. Bu tekbir
sözleriyle bizler, hac görevini
yapanlarla aynı sözleri ve
duyguları paylaşmış oluruz.

Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim
ve İsmail arasında geçen çetin
imtihanı yeniden yaşamaktadır.
Böylece kendimizin de Hz.
İbrahim ve İsmail gibi Allah’a itaat
imtihanına hazır olduğumuzu
simgesel bir davranışla göstermiş
oluruz.  

Kurban ibadetinin hem bireye,
hem de topluma birçok yararı
vardır. Bu ibadet bize başkalarını
da düşünme ve onlara yardım
etme alışkanlığı kazandırır.

Kurban ibadeti, toplumsal
bilincin canlanmasına, toplumda
dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin
gelişmesine katkıda
bulunmaktadır. Özellikle
komşular arasındaki dostluk ve
kardeşlik bağlarının
kuvvetlenmesini sağlar.

Yüce Mevlâ’dan keseceğimiz
kurbanlarımızın kabulünü niyaz
ederim. Bayramınız mübarek
olsun.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUKur’an Kursu 
öğreticilerine 
seminer düzenlendi

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı
Kur’an Kursu öğreticileri için 14 Eylül Pazartesi
günü bir seminer düzenlendi.

Gümülcine’deki müftülük binasında
düzenlenen seminerde, Gümülcine Seçilmiş
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Kur’an Kursu
öğreticilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerin açılışında hazır bulunan
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Kur’an Kursu öğreticilerine yeni eğitim - öğretim

yılının hayırlı ve başarılı geçmesi dileklerini
iletti.

Seminerle ilgili olarak müftülük tarafından
yapılan açıklamada, “Seminerde geçmiş yılın
muhasebesi, bu yıl için planlanan yenilikler,
dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
Düzenlenen bu seminerlerle 2015-2016 eğitim –
öğretim yılı resmen başlamış oldu.” ifadelerine
yer verildi.

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi dernekler, son günlerde
Almanya’ya giriş yapan sığınmacılara yönelik
yardım kampanyası başlattı. 

Konuyla ilgili olarak ABTTF tarafından
yapılan yazılı açıklama şöyle: “ABTTF’nin
öncülüğünde ve koordinasyonunda başlatılacak
yardım kampanyaları ile Almanya’da yerleşik
üye derneklerimiz, kendi üyelerinden ve
destekçilerinden toplayacakları her türlü kişisel
temizlik malzemesi, kıyafet ve ayakkabı ile
çocuklar için oyuncak, kalem ve defterleri

mültecilere bağışlanmak üzere kurulu oldukları
bölgedeki mülteciler için gönüllü angaje olan ve
acil yardımda bulunan kuruluşlara teslim
edecekler. Tamamen ABTTF üyesi
derneklerimizin inisiyatifiyle başlatılacak bu
yardım kampanyaları ile Almanya’da yaşayan
Batı Trakya Türkleri başta Suriye ve Irak olmak
üzere Ortadoğu’da yaşanan savaş ve çatışmalar
nedeniyle evlerini ve vatanlarını terk etmek
zorunda kalan bu insanlarla dayanışma
sergileyerek bir nebze olsun onların acılarını
dindirmeye çalışacaklar.”

Almanya’daki derneklerden
mültecilere yardım 
kampanyası
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«Το όνομά μου Αμπτιραχμάν Αλί Γιουσούφ. 
Αν με βρείτε καλέστε την μάνα μου»

T
α σωσίβια που

περισυλλέγονται στη Μεσόγειο

καταγράφουν την Οδύσσεια

των ανθρώπων που ξεριζώνονται

καθημερινά με την ελπίδα να ξεφύγουν

από τα δεινά του πολέμου, της πείνας

και της ανέχειας. 
Κάθε ένα φέρει το βάρος του

ταξιδιού και της διάσωσης και συχνά,
κομμάτια από την προσωπική ιστορία
του κάθε πρόσφυγα. Αυτό το σωσίβιο, η
μόνη ασφάλεια που είχε ένας άντρας,
μια γυναίκα ή ακόμα κι ένα παιδί κατά
την προσπάθειά του να διασχίσει τη
θάλασσα για να φτάσει στην Ευρώπη,
έχει γραμμένα - σύμφωνα με τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα- συχνά μια
ευχή, μια προσευχή για ασφαλές ταξίδι ή
ακόμα και ένα μήνυμα ή τα τηλέφωνα
συγγενών και φίλων για να ενημερωθούν
σε περίπτωση που ο άνθρωπος που
φοράει το σωσίβιο δεν καταφέρει να

φτάσει ζωντανός. «Μαμά να ξέρεις ότι σ'
αγαπώ».

«Το όνομά μου είναι Αμπτιραχμάν
Αλί Γιουσούφ. Αν με βρείτε καλέστε
αυτό το νούμερο. Αυτή είναι η μάνα
μου» είναι μερικά από τα μηνύματα που
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρήκαν
γραμμένα πάνω στα σωσίβια.

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με ακραίες
συνθήκες, χρησιμοποιούν το σωσίβιο
σαν ένα μέσο επικοινωνίας με τους
επιζώντες και τους διασώστες. Σε
συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθυντής
προγραμμάτων του ελληνικού τμήματος
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Απόστολος
Βεΐζης, υποστηρίζει ότι εκτός από τα
σωσίβια, ακόμα και τα ρούχα τους
γίνονται φορείς μηνυμάτων και
προσωπικών ιστοριών. «Κάποιες φορές
βρίσκουμε τις μπλούζες χωρίς να βρούμε
τον άνθρωπο. Και εκεί έχουμε το
δίλημμα, να πάρουμε τηλέφωνο να

ενημερώσουμε τους δικούς του ή μπορεί
να βρεθεί ζωντανός;» .

«Το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει ότι
οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα
ταξίδια είναι πλήρως ενήμεροι για τους
κινδύνους που μπορεί να
αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνουμε,
επίσης, πόσο απεγνωσμένοι νιώθουν για
να θέτουν τον εαυτό τους και τις
οικογένειές τους σε τόσο μεγάλο
κίνδυνο», υπογραμμίζουν οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα. 

Όπως υποστήριξε μια μητέρα από τη
Συρία στον κ. Βεΐζη «όταν είμαστε στη
Συρία είναι σίγουρο ότι θα πεθάνουμε
είτε από μια βόμβα, είτε από τις
δυνάμεις του Άσαντ, είτε από το
Ισλαμικό Κράτος. Το να μπω με τα
παιδιά μου σε μια βάρκα για να φύγω
προς την Ευρώπη είναι για μένα μια
επιλογή που έχει το ρίσκο να πεθάνουμε.
Έχουμε όμως μια πιθανότητα να
επιβιώσουμε από αυτό το ταξίδι και να
ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο».

Με αφορμή την έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προσφυγική κρίση, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, παραδίδουν στους
πρωθυπουργούς των κρατών - μελών
την επιστολή της Διεθνούς προέδρου
Τζοάν Λιου μαζί με ένα από αυτά τα
σωσίβια, που υπογραμμίζει τον εφιάλτη
του σχεδόν μισού εκατομμυρίου
προσφύγων που έχουν διασχίσει τη
Μεσόγειο μέσα στο 2015, και των
διαρκώς αυξανόμενων προσφυγικών
ροών σε χώρες όπως η Ουγγαρία: «Όταν
οι Υπουργοί σας συγκεντρωθούν

σήμερα για μια ακόμα Σύνοδο Κορυφής
για τη λεγόμενη “μεταναστευτική
κρίση”, ας λάβετε υπόψη σας ότι οι
αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στις
προηγούμενες συνόδους έχουν αποτύχει
σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουν την
κατάσταση. Ορισμένα μέτρα μάλιστα,
έχουν κάνει την κατάσταση ακόμα
χειρότερη: οι φράχτες και ο
αναγκαστικός έλεγχος των δακτυλικών
αποτυπωμάτων το μόνο που
καταφέρνουν είναι να ωθούν τους
ανθρώπους να επιλέγουν ακόμα πιο
επικίνδυνα μονοπάτια […] Οι πολιτικές
αυτές έχουν μετατρέψει μια προβλέψιμη
και διαχειρίσιμη εισροή ανθρώπων σε
μία ανθρωπιστική κρίση στις
Ευρωπαϊκές ακτές, τα σύνορα, τους
σταθμούς τρένων και τους
αυτοκινητοδρόμους. Η τρέχουσα
προσέγγιση της 'μη υποδοχής' και των
κλειστών συνόρων έχει προκαλέσει
θανάτους, τραυματισμούς και χάος».

Με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να
ενημερώσει το κοινό για την ανάγκη
δημιουργίας οδών  νόμιμης διέλευσης
και της παροχής  αξιοπρεπών συνθηκών
υποδοχής σε όλους, η ομάδα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ξεκινήσει
μια καμπάνια με hashtag #SafePassage
και τη φωτογραφία ενός σωσιβίου
ρωτώντας: «Φαντάσου να έπρεπε εσύ να
φορέσεις αυτό τι σωσίβιο. Τι θα έγραφες
και σε ποιόν;  Βοηθήστε μας να
διαδώσουμε την έκκληση μας στους
Ευρωπαίους ηγέτες: δημιουργία νόμιμης
και ασφαλούς διέλευσης».

TOPİROS (İnhanlı) Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay
Hüseyinoğlu başkanlığında 150
kişilik bir grup Keşan’ı ziyaret
etti. 

Hüseyinoğlu ve
beraberindeki heyet, Keşan
Lisesi önünde Keşan Belediye
Başkan Yardımcısı Cengizhan
Aktan, Keşan Ticaret ve Sanayi
Odası (KTSO) Meclis Başkanı
Yüksel Alioğlu, KTSO Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Helvacıoğlu tarafından
karşılandı. 

“İÇİMİZ KAN 
AĞLIYOR”
Hüseyinoğlu Keşan Lisesi
önünde yaptığı açıklamada,
“Keşan ımızı geçen yıl da ziyaret
etmiştik. Bu yıl bayram
vesilesiyle aramızdaki dostluğu
ve kardeşliği daha ileriye
götürmek, ticareti daha ileriye
götürmek için Keşan’a üç otobüs
halinde günübirlik gezi
düzenledik. Bu gezimizde
bizlere ev sahipliği yapmakta
olan Keşan Belediyesi’ne, KTSO
başkanlarına ve çalışanlarına,
Keşan Emniyetine ve Keşan
halkına bizlere gösterdiği
misafirperverlikten ötürü bir kez
daha teşekkür ediyorum.
Burada değinmek istediğim bir
konu da biz yurt dışında
yaşayan Müslüman Türkler
olarak bizim de içimiz terör
olaylarıyla birlikte,
şehitlerimizle birlikte kan
ağlamakta. Akan kanın bir an

önce durmasını ve güzel
ülkemize hep birlikte güzel bir
şekilde sahip çıkılmasını
bekliyoruz. Temennimiz,
isteğimiz güçlü bir Türkiye.
Güçlü Türkiye bizler içinde
güçlü bir azınlık demek.” diye
konuştu.

“MANEVİ 
DESTEKLERİNİZ 
ÖNEMLİ”
Keşan Belediye Başkan
Yardımcısı Aktan ise, “Gelen
misafirlerimize teşekkür
ediyorum. Kendileri geçen yıl da
ziyaret etmişlerdi. Bizim burada
son günlerde yaşadığımız terör
olaylarıyla sıkıntılarımız,
onların orada ekonomik olarak
yaşadığı sıkıntılar var. Soydaş
olarak ilişkilerimizi sıcak
tutmak yoluyla birbirimize
destek olmak zorundayız. Bizim
onlar için yapabileceklerimiz
olabilir. Onların bizim için
manevi destekleri önemli. Aynı
zamanda Keşan’ın ticari hayatı
açısından karşılıklı ilişkiler
önemli. Kendilerine hoş geldiniz
diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KTSO Meclis Başkanı Alioğlu,
“Ben de Topiros Belediye
Başkan Yardımcısı’na ve Topiros
Belediyesi’ne üç otobüsle
Keşan’a geldikleri için teşekkür
ediyorum. Tabii onlar da böyle
güzel yağmurlu bir havada
bereketleriyle geldiler. Hepsine
iyi alışverişler diliyorum.
İnşallah güzel bir şekilde
burada alışverişlerini yaparlar.

Burada şehitlerimizin acılarını
da bizlerle paylaştılar.
Kendilerine bundan dolayı da
ayrıca teşekkür ediyorum.”
dedi.

KTSO Meclis Başkanı
Helvacıoğlu da şunları kaydetti:
“Topiros Başkan Yardımcımıza
teşekkür ediyorum. Bizim hem
acımızı paylaştılar, hem de
ülkemize moral desteği olmak
üzere yaklaşık 150 kişiyle
alışverişe geldiler. Her yıl
yaptığımız işbirliğini bu yıl da
bayram arifesinde yapmanın
memnuniyetini yaşıyoruz.
Belediyemiz, kaymakamlığımız
ve ticaret odamız olarak
misafirlerimizi ağırlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz.”

Topiros Belediyesi’nden Keşan’a ziyaret 

Eski milletvekili Manolya’nın eşi 
denizde ölü bulundu

RODOP eski milletvekili Hrisa Manolya’nın eşi Tasos
Rapsomanikis, Rodop iline bağlı Alkiona bölgesindeki sahile
yakın bir yerde ölü bulundu. Rapsomanikis’in cesedinin
sahilden 450 metre açıkta bulunduğu ifade edildi. 

Eski milletvekili Manolya’nın eşi Tasos Rapsomanikis’in balık
tüfeğiyle dalış yaptığı ifade edildi. Tapu Kadastro
Müdürlüğü’nden emekli olan Rapsomanikis’in cesedi,
profesyonel dalgıçlar tarafından denizden çıkartıldı. 

Hayatını kaybeden Rapsomanikis’in bölgede eşi Hrisa
Manolya ile birlikte tatil yaptığı kaydedildi. 

Amatör balıkçı olan ve sık sık balık tüfeğiyle dalışlar yapan
Rapsomanikis’in daha önce kalp rahatsızlığı olduğu, ancak son
dönemde sağlık sorunları yaşamadığı belirtildi. 

Rapsomanikis’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Gümülcine
Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 
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AVRUPA Birliği, haftalardır mülteci
krizine ortak çözümde anlaşamıyor.
Pazartesi akşamı Brüksel’de toplanan AB
içişleri bakanları, yedi saat süren toplantıda
mülteci paylaşımında yine anlaşamadı. 

Bakanlar, Yunanistan, İtalya ve
Macaristan’daki sadece 40 bin mültecinin
paylaşımı konusunda anlaşma sağladı.
Bu üç AB ülkesinde geriye kalan 120 bin
mültecinin paylaşımında ise
prensipte uzlaşmaya varıldı.
Ancak hangi ülkenin 120 bin
mülteciden ne kadarını alacağı
konusunda kesin bir sonuç
alınamadı.

Bakanlar, 160 bin
mültecinin

dışında AB Komisyonu’nun önerisi
doğrultusunda mültecilerin kotayla AB
ülkelerine paylaştırılması konusunda ise
yine anlaşamadı. 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere, “Bunu 8 Ekim’de yapılacak

toplantıda karara
bağlayacağız” dedi.

Almanya, toplantı
öncesinde
Avusturya
sınırında

kontroller
başlatarak, AB’de

uzlaşma sağlamayı
zorlamak

istiyordu. Ancak
doğu avrupa ülkeleri

kotaya karşı çıkıyor.
Macaristan, Polonya, Çek

Cumhuriyeti ve Slovakya
kota mecburiyetine karşı. 

8 Ekim’deki toplantıda
da bir anlaşma
sağlanamazsa, oylama
yapılacak ve oybirliği
olmadan oy çoğunluğuyla
kota mecburiyeti
getirilecek. 

AB içişleri bakanları ANLAŞAMADI!
Mülteci krizine çözüm bulmak için

Brüksel’de yedi saat süren toplantı yapan AB
İçişleri Bakanları, mülteci paylaşımında
anlaşamadı. Bakanlar, 8 Ekim’de yeniden
toplanmaya karar verdi.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK
Bakanlar toplantısında Arnavutluk,
Makedonya, Kosova ve Karadağ’ın
güvenli ülkeler listesine alınması
kararlaştırıldı. Başlangıçta
Türkiye’nin de güvenli ülke ilan
edilmesi amaçlanıyordu. Ancak
Güneydoğu’da yeniden başlayan
çatışmalar nedeniyle Türkiye, güvenli
ülkeler listesine alınmayacak. 

MERKEZİ KAMPLAR
AB İçişleri Bakanları Yunanistan ve
İtalya’da merkezi kampların

kurulması, mültecilerin buralarda ilk
kayıtlarının yapılması ve buradan AB
ülkelerine paylaştırılması konusunda
anlaştı. 
Almanya İçişleri Bakanı da Maiziere,
Yunanistan’ın kamp kurulmasına
hazır olduğunu bildirdi. 
İki ülkedeki kampların masrafını AB
ülkeleri karşılayacak. 
İçişleri bakanları sınırlarda daha
etkili kontroller talep etti.
Macaristan’da sınır ihlaline hapis
cezası öngören yasa salı günü
yürürlüğe girdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya
yönelik saldırılarına tepki

İSRAİL askerlerinin Yahudi yerleşimciler
eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girişi ve ardından
Filistinlilere müdahalesi uluslararası
kamuoyundan çok fazla tepki aldı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-
mun, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesi
ve ardından
yaşanan olaylar
nedeniyle
sözcülüğü
aracılığıyla yaptığı
yazılı açıklamada,
eski Kudüs
kentinin kutsal
yerlerinde
gerilimin
artmasından
endişe duyduğunu
belirtti.

Beyaz Saray
Sözcüsü Josh
Earnest, günlük basın toplantısında, Mescid-i
Aksa'daki şiddet ve artan gerilimden "derin kaygı"
duyduklarını belirterek, "ABD, tüm şiddet
eylemlerini, özellikle çok sayıda insan için kutsal
olan yerlerdekileri kuvvetle kınıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye
Afham, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya
yönelik saldırılarını kınadı. 

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da, İsrail
yönetimi ve Yahudi yerleşimcilere Aksa'ya yönelik
saldırıları ile yerleşim birimleri inşasına son
vermesi çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, "Bu, işgalci
İsraillilerin, Aksa'yı zaman ve mekan olarak ikiye
bölme projesi için yaptığı terör eylemlerinin bir
parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı
Sawsan Chebli, "Harem-i Şerif'de ve Mescid-i

Aksa çevresinde
gerginliklerin
azaltılması için her
şey yapılmalı."
dedi. 

Yahudiler
tarafından yılbaşı
olarak kabul
edilen "Roş Aşana"
tatili nedeniyle
yaklaşık 50 Yahudi
yerleşimci Tarım
Bakanı Uri Ariel
eşliğinde pazar
günü Mescid-i

Aksa'ya girmiş, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya
alınmasını protesto eden ve içeri girmek isteyen
Filistinlilere askerler ses bombası, göz yaşartıcı
gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Müdahale sırasında aralarında kadınların da
bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gerginlik pazar gününden bu yana devam
ederken Salı sabahı İsrail askerleri postallarıyla
Mescid-i Aksa'nın etrafı camekanla çevrili
minberinin yakınına kadar girmiş ve çatısına
çıkmıştı.

FRANSA Başbakanı Manuel
Valls, Avrupa'yı etkisi altına alan
göçmen krizi karşısında
ülkesinin gerektiği taktirde
sınırlarında, Schhengen
kurallarını askıya alıp  kimlik
kontrolü uygulamasına
geçebileceği uyarısında
bulundu.

Avrupa'daki göçmen krizi ile
ilgili olarak meclis genel
kurulunda konuşan Valls,
''Fransa, sınırlarında yeniden
kimlik kontrolü uygulamasına
geçici olarak gitme konusunda
tereddüt etmeyecek." dedi.

Valls, Almanya'nın yeniden
başladığı gibi sınırda kimlik
kontrolü uygulamasının
gerektiği taktirde bir kaç gün

içinde veya bir kaç hafta içinde
uygulamaya sokulabileceğini
ifade etti. Valls, Euro Bölgesi’nde
serbest dolaşımı öngören
Schengen anlaşmasının,
koşulların değişmesi halinde
üye ülkelere bu fırsatı tanıdığını
savundu.

Göçmen krizi ile mücadele
konusunda AB'nin daha iyi
dayanışma içinde olması
gerektiğini kaydeden Valls,
birliğin dış sınırlarını da aynı
şekilde koruması gerekliliğine
işaret etti. 

Valls, hükümetin, kaçak göç
ile mücadele için gümrük polisi
sayısının artıracağını ve bu
meslek grubu için 900 ilave
kadro açılacağını söyledi.

Fransa Schengen sınırlarında
kontrol uygulamasına geçebilir

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Gelişen piyasaları 97 krizinden

daha kötüsü bekliyor

VIKTOR Shvets ve Chetan Seth öncülüğündeki
Macquarie analistlerine göre 1997’deki Asya finans
krizi gelişen piyasalar için bir kalp krizi olduysa,
mevcut durum kronik bir kardiyovasküler
hastalığa benziyor.

1997 yılında Tayland bahtına yönelik spekülatif
ataklar ülkeyi para birimini devalüe etmeye
zorlamıştı. Bu girişime ardından Filipinler,
Malezya, Singapur ve Endonezya da hızlı bir
şekilde katıldı. Sonrasında Hong Kong’un hisse
senedi piyasasında büyük düşüşler yaşandı, bu da
küresel piyasalardaki kayıplara öncülük etti.

1997 ile gelişen piyasalarda şu sıralar yaşanan
satış dalgası ile paralellikler bulunsa da Macquarie
analistleri mevcut durumun daha kötü
olabileceğini belirtiyor. Bu benzerlikler arasında
doların güçlü seyri, emtia fiyatlarının gerilemesi ve
ticaretin yavaşlaması yer alıyor. Dolardaki yükseliş
gelişen piyasaların borçlarını finanse etmesini
güçleştiriyor.

Analistler, “Gelişen ekonomiler ve piyasalar,
1997’deki gibi sert bir kalp krizi geçirmek yerine,
kronik bir haftalık olarak tanımlanabilecek ve
daha uzun sürecek sıkıntılı bir dönem ile karşı
karşıya kalabilir. Çin’in küresel ticaret sistemine
entegre olması gelişen piyasaların hızlı bir şekilde
toparlanmasına destek olmuştu. Ancak bu ortam
gelişen ülkelerin önümüzdeki 5-10 yılda
karşılaşacakları bir durum değil. Uzun vadeli
yapısal değişimler son dönemdeki aşırı borçlanma
ve kapasite aşımından etkileniyor.”
değerlendirmesi yaptı.

Analistlere göre gayrisafi yurtiçi büyüme, dış
borç ve cari işlemler açığı bakımından bazı ülkeler
uzun vadeli bir düşüş riskine karşı daha açık.
Türkiye, Güney Afrika ve Malezya gibi ülkeler bu
temelde en büyük riske sahip görülüyor. Çin,
Filipinler ve Güney Kore daha iyi pozisyon almış
durumda.

İşsizlik yüzde 24,6’ya geriledi

Macquarie’a göre gelişen piyasalar 1997 tipi bir kriz ile karşı karşıya
değil, daha kötüsü ile yüzleşecek.

İŞSİZLİK oranı yüzde 24,6’ya
geriledi. Yunanistan İstatistik Kurumu
verilerine göre, 2015 yılının Nisan-
Mayıs - Haziran dönemindeki işsizlik
oranı bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 2 oranında azalarak, yüzde
26,6’dan yüzde 24,6’ya düştü. 

İKİ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ
Resmi işsizlik oranında azalma
olmasına rağmen genç nüfustaki
işsizlik oranı hala çok yüksek
seyrediyor. Buna göre 2015 yılının
ikinci üç aylık dönemde ülke genelinde
gençler arasındaki işsizlik yüzde 49,5
düzeyinde. Kadınlar arasındaki işsizlik
oranı ise Nisan-Mayıs-Haziran
döneminde yüzde 28,3 oldu. 2014
yılında aynı dönemin işsizlik oranı
yüzde 30,4’tü. 

Bölgeler dağılımında ise Nisan-

Mayıs-Haziran döneminde en yüksek
işsizlik oranı Batı Makedonya
bölgesinde görüldü. Batı Makedonya
eyaletinde işsizlik oranı yüzde 30,1.

Batı Trakya’nın da dahil olduğu
Doğu Makedonya - Trakya eyaletinde
ise yılın ikinci üç aylık döneminde
işsizlik oranı yüzde 23,4 oldu. Geçen
yılın aynı dönemindeki işsizlik oranı
ise yüzde 23,8’di. 

Yılın ikinci üç aylık döneminde ülke
genelindeki çalışan sayısı toplam 3
milyon 625.545 olurken, bu dönemde iş
bulan kişi sayısı 162.794 oldu. Bu
artışta yaz döneminde artan turizmin
etkili olduğu ifade edildi. 

Bu arada, bir yıl önce çalışan
129.444 kişi ise yılın ikinci üç aylık
döneminde işsiz kaldı. Çalışanların
yüzde 9,5’inin ise part time (yarım gün)
işlerde çalıştığı belirtildi. 
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#  ŞİİR SOKAKTA
Muhterem

hemşehrilerim
Son günlerin çeşitli

insani duygularından
uzak, kan, göz yaşı,
çocuk çığlığı, eş
hüsranı, ana – baba
feryadı furyasından
biraz uzaklaşmak için
sizleri her kelimesi bir
numune, her satırı, aşk,
hasret, özlem ve derin –
içten vatan ve sevgili
sıcaklığı anlatan genç,
yaşlı, uzak – yakın olan
bütün insanlara hitap
eden örnek ve
enterasan şiirlerle ki
buna kalpleri (AŞK)
dolu gençler, 

# ŞİİR SOKAKTA
diyerek:

Eski İskeçenin o
tarihi evlerine pencere
altlarına, köşelerine
okuduğunuz şiirleri
yazan gençlerin
duygularını nasıl ifade
ettiklerini sizi
dinlendiririz diye bu
şiirleri duvarlarda
yazılmış olduğu gibi
fotoğrafladık ve sizin
zevkinize sunuyoruz.

***
Muhterem

hemşehrilerim;
Bu şiirleri 23 Temmuz

Cuma günü evimden
çarşıya gider iken uzun
sokaktan değil, eski
İskeçe’nin daracık
sokaklarını arşınlarken
bu eski İskeçe
merkezinin bir
köşesinde bulunan bir
kafeteryadan:

Riza amca, diye bir
ses geldi. “Şimdi bu
kafeteryada ekmek
parası için çalışan güleç
yüzlü eski bir kız
öğrencimiz”.

Beni kolumdan tuttu
ve eski su
değirmenlerine giden
ORFEOS sokaktaki eski
tarihi evlerin cam
altlarına # ŞİİR
SOKAKTA

Başlığı altında
yüzlerle hatta binlerle
insanın geçtiği bir yerde
düzgün el yazısı ile
yazılmış o şiirleri
fotoğrafladık ve sizinle
paylaşıyoruz.

Bu şiirler kimin mi?
Vatan, vatanın

havasına, suyuna,
insanına hasret şimdi
Moskovanın dışında
koca bir KAYA  taşının
altında yatan büyük
şairindir.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti

Yukarıdaki iki  beyiti birbirini çok seven gençlere ithaf ediyoruz.

Yukarıdaki şiir İsekçe’nin çok zengin tütün
tüccarlarından ve bugün İskeçe Muzaffer

SALİHOĞLU “gündüzlü özel azınlık ortaokulu
ve lisesinin sahibi yine İskeçe’nin SÜNNE

mahallesinde beş dönüm bahçe içinde olan
konağın sahibi 1941’de Bulgarlar İskeçe’ye

geldiğinde PRİZNE’ye sürgün edilişinin
duygularını işte yukarıdaki şiirde okuyoruz.

Yukarıdaki şiiri, Yassıören köyünden İstanbula ilk tahsile
giden ve 1918 – 1920 arası savaş yüzünden tahsiline
devam edemeyen fakat halkına öğretmenlik yaparak
hizmet eden ÇOLAK İbrahim efendinin bu çok manalı
şiirini mutlaka çok sakin ve huzur içinde olduğunuz

zaman okumanızı hatırlatırız. Bu haftaki sohbete uygun bir de Yunanca şiir

Yukarıdaki fotoğrafta pencere altlarına yazılan ve şiirde de
anlatıldığı gibi sigarasını bir nefeste yarılayan Bülent kardeşimizi

görmektesiniz. 
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuza ders 
çalışmayı sevdirebiliriz

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

O
kulların açılmasıyla
birlikte aile ile çocuk
arasında ders çalışma

ile ilgili tartışmalar da başlar.
Çünkü çocukların pek duymak
istemedikleri “derslerini
bittirdin mi?”, “ne zaman ders
çalışacaksın?” gibi sorular
devreye girer. Çocuklar da
genellikle bu sorular
karşısında, inatla çalışmak
istemediklerini söylerler.

Çocuğa baskı uygulamadan
önce anne baba kendilerine
düşen bir takım sorumluluk ve
görevlerin olduğunu
unutmamalıdır. Bunlar, çocuğu
tanımak, onun beceri ve
yeteneklerini keşfetmek,
okuldaki durumunu sıklıkla
takip etmek, öğretmen ve
arkadaşlarıyla olan ilişkilerini
izlemektir. Özellikle
öğretmenleriyle işbirliği
yapmak, diyalogda
bulunabilmek çok önemlidir.
Aile – öğretmen arasında
çocuğun sıkıntılarını,
problemlerini konuşulabileceği
ve çözümlerin üretilebileceği
görüşmelerin olması gerekir.

Her anne baba kendi
çocuğunu farklı ve üstün
görmektedir. Dolayısıyla da
çocuktan, onu yorabilecek ve
zorlayabilecek beklentileri
olabilir. Ya da çocuk başardıkça
daha fazlası istenebilir. Bu
beklentiler sonucunda, çocuk
bazen özgüvenini kaybederek
aileye karşı da kin besleyebilir.
Anne babaya karşı ters
davranarak, onları üzmek için
ders çalışmayı reddederek,
onlardan intikam almaya
çalışır. Anne babanın cevabını
araması gereken soru, çocuğun
neden ders çalışmak istemediği
sorusudur. Öncelikle ona nasıl
davrandıklarını, yani kendilerini
sorgulamaları gerekir. Aşırı
ders çalıştırma baskısı, çocuğu
eleştirerek kötü öğrenci
olduğunu, tembel bir çocuk
olduğunu ikide bir kendisine
söylemek, çocuğu aksi ve
derslere karşı isteksiz yapar.
Çocuğun durumu ne olursa
olsun, her zaman öncelikle
kendisinin iyi özelliklerinin
övülmesi gerekir.

Yani çocuğa olumsuz
eleştirilerde bulunmadan önce,
onun olumlu yönlerini, başarılı
olduğu dersleri takdir ederek,
arkasından da olumsuz
eleştirilerin söylenmesi gerekir.
Eleştiriyi yapar yapmaz da, yine
onun olumsuz bir davranışıyla

karşılaşmamak için, iyi bir
özelliğini söyleyerek,
kızmasına zaman
bırakılmamalıdır.

Çocuğa sürekli ödevlerini
yapması gerektiğini
hatırlatmak. Zamanla “nasıl
olsa ödevimi ne zaman
yapmam gerektiğini annem
bana söyler” diyerek, çocukta
bir beklenti geliştirir. Böylelikle
de kendisine söylenmeden
ders çalışmaya başlamaz.

Genellikle çocukları okula
yeni başlayan anneleri bir
sıkıntı alır. Kendileri de
öğrencilik yıllarına geri dönmüş
gibi davranırlar. Bu gergin ve
mükemmelliyetçi beklenti de
çocuğa zarar verir. Çünkü
özellikle annenin gerginliği
çocuğuna da yansır ve çocuk
özgüven problem yaşar. Bunun
için de anne baba, çocuk en
kötü notlar aldığında bile, onu
eleştirip yargılamadan sevgi ve
şefkatle, anlayış ve özveriyle
çocuğün yanında olmalıdırlar.
Çocuğu kendisinden daha
başarılı olan arkadaşlarıyla
kıyaslamak da onun ve örnek
gösterilen arkadaşına karşi da
kin beslemesine neden olur.
Anne baba, her çocuğun farkli
bir zeka düzeyi ve yeteneklere
sahip olduğunu kabul
etmelidir.

Son olarak, çocuğun ders
çalışma programı, anne
babayla birlikte yapılabilir.
Öncelikle, çocuk okuldan
döndükten sonra,
dinlenebilmesi ve oyun
oynaması için kendisine zaman
verilmelidir. Ders çalışması için
de odasında yalnız kalmalıdır.
Ancak zorlandığında, yardım
estediğinde, yardım edilmeli,
sonra yine yalnız kalmalıdır.
Çocuk, ders çalışırken de diğer
aile fertlerinin onun dikkatinin
dağılacağı hareketlerde
bulunmaması gerekir,
televizyon izlemek, gibi. Onlar
da kendilerine bir uğraş bulup
oturmalıdırlar. Gazete, kitap
okumak, elişi yapmak gibi.
Böyle bir programı
uygulayabilmek için de,
öncelikle kararlı olmak gerekir.
Kısa bir süre uygulayıp, “bu da
işe yaramadı” diyerek bitirmek
yerine, taviz vermeden, bunu
sürdürmek gerekir. Biraz zor da
olsa, zamanla çocuk buna
alışıp uyum sağlayacaktır.
Sabrederek alınan kararların
uygulanması son derece
önemlidir.

22 18 Eylül 2015

Dr. Hüseyin Baltacı
muayenehanesini açtı
İSKEÇELİ genç doktor Hüseyin

Baltacı muayenehanesini açtı. İç
Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Dr.
Hüseyin Baltacı’nın muayenehanesi,
İskeçe şehir meydanında Astron
Center’de bulunuyor. 

İskeçe’de doğan Hüseyin Baltacı,
İskeçe Merkez Türk İlkokulu’ndan
mezun olduktan sonra ortaokulu İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Ortaokulu’nda, liseyi
de İskeçe 1. Genel Lise’de dereceyle
tamamladı. 

Selanik Aristotelio Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazanan Baltacı, 2004
yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet
(agrotiko) çerçevesinde iki yıl Edessa’ya
bağlı Kaymakçalan ilçesinde görev
yapan Hüseyin Baltacı, iki yıla yakın bir
süre de Selanik’te özel bir klinikte çalıştı.
Selanik Agios Pavlos Hastanesi’nde İç
Hastalıkları ve Dahiliye uzmanlığı yapan
Baltacı, uzmanlık sınavlarını da
başarıyla verdi. 

Geçtiğimiz günlerde çalışma iznini
alan Dr. Hüseyin Baltacı İskeçe şehir
meydanındaki Astron Center 3. kattaki
muayenehanesini açtı ve hizmet
vermeye başladı. 
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Atinada oynanan
Şampiyonlar Ligi’ndeki
Olympiakos maçı öncesi
Bayern Münih taraftarlarıyla,
polisi arasında gergin anlar
yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
Bayern Münih ile Olympiakos
arasındaki karşılaşma
öncesi, Alman taraftarlar ile
Yunan polisi arasında sıcak
saatler yaşandı.

Yunan polisi tribünlerdeki
karışıklığın ardından Bayern
Münih taraftarlarına sert bir
müdahalede bulundu. Polisin
sert müdahalesinin ardından
bazı Bayern taraftarların da
karşılık verdiği belirtildi. 

2024 olimpiyatlarına aday 
beş kent belli oldu

Bayern
taraftarına 
Yunanistan’da şok

2024’te düzenlenecek olimpiyat
oyunlarına ev sahipliği yapmak için
yarışacak beş kent belli oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
bu kentlerin; Los Angeles, Hamburg,
Roma, Budapeşte ve Paris olduğunu
açıkladı.

IOC, 2024 olimpiyatlarının ev sahibini
Eylül 2017’de de Peru’nun başkenti
Lima’da yapılacak oylamada seçecek.

9 yıl sonraki olimpiyatlar için adaylığı
gündeme gelen kentlerden biri de
Kanada’nın Toronto şehriydi. Ancak
Toronto Belediye Başkanı John Tory
başka konlara öncelik vermeleri
gerektğini gerekçe göstererek oyunlara
aday olmayacaklarını açıklamıştı.

IOC’nin geçen ay kurallarda yaptığı
değişiklikle, oyunlara aday olan her kent
oylamaya katılabiliyor.

Daha önce ise 100 IOC üyesinin oyuna
sunulacak kentler, özel bir komite
tarafından seçiliyordu.

2022 Kış Olimpiyatlarına aday
kentlerden Oslo, Stockholm, Krakow ve
Lviv’in adaylıktan çekilmesi, IOC’yi
kurallarda değişikliğe itti.

Los Angeles ve Paris iki kez ev
sahipliği yaptı

2024 Yaz Olimpiyatlarına aday
kentlerden Los Angeles ve Paris daha
önce iki kez olimpiyatlara ev sahipliği
yapmıştı. (Los Angeles 1932 ve 1984’te,
Paris 1900 ve 1924’te)

Image copyrightEPA

Paris 2012’deki oyunların ev
sahipliğini Londra’ya keybetmiş, Roma
ise bütçe kaygıları nedeniyle 2020
adaylığından çekilmişti.

2024 adaylarından Hamburg’da Kasım
ayında olimpşyat adaylığı ile ilgili
referandum yapılacak. Ancak halkın
adaylığa destek vermesi bekleniyor.

Başkenti Budapeşte ile olimpiyat
yarışına katılacak Macaristan ise yaz
olimpiyatlarının tarihinde en başarılı 10
ülke arasında yer alıp, şu ana dek
oyunları organize etmemiş tek ülke.

Galatasaray
istemeden 
tarihe geçti!

Galatasaray Şampiyonlar
Ligi’nde son galibiyetini
2013-2014 sezonunda
Juventus’u İstanbul’da 1-0
yenerek elde etti. Bu zaferin
ardından Devler Ligi’nde
yaptığı 9 maçın 7’sini
kaybederken, 2’sinde
berabere kaldı. Cim Bom bu
kulvarda son 6 sınavından
yenilgiyle ayrıldı.

Bu kulvardaki son
zaferini , 2013-2014 sezonu B
Grubu’ndaki son maçında
Juventus’u İstanbul’da 1-0
yenerek elde eden “Cim
Bom”, kendisini son 16 takım
arasına taşıyan bu galibiyetin
ardından çıktığı 9
Şampiyonlar Ligi maçından
7’sini kaybederken, 2
beraberlik elde edebildi.  

Juventus maçının ardından
son 16 turunda Chelsea ile
İstanbul’da 1-1 berabere kalıp,
rövanşı 2-0 kaybeden
Galatasaray, organizasyona
veda etti. Sarı-kırmızılı takım,
2014-2015 sezonundaki 6
grup maçını 5 yenilgi ve 1
beraberlikle tamamladı.

Geride kalan sezon
Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk
maçında Anderlecht ile
İstanbul’da 1-1 berabere kalan
sarı-kırmızılılar, ardından
Arsenal (1-4 ve 1-4), Borussia
Dortmund (0-4 ve 1-4) ve
Anderlecht (0-2) ile yaptığı 5
maçtan da yenilgiyle
ayrılmıştı.

UEFA’dan 
yeni turnuva!

AVRUPA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa
Ligi’nin ardından yeni bir turnuvayla daha
tanışmaya hazırlanıyor. UEFA, iki organizasyona
da katılma hakkı elde edemeyen takımları bu
yeni turnuvaya dahil etmeyi planlıyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin
ardından yeni bir turnuvayı hayata geçirmenin
planlarını yapıyor.

Henüz sadece düşünce aşamasında olan yeni
organizasyonda; Şampiyonlar Ligi ve UEFA
Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde edemeyen ve
turnuvaların ön eleme turlarında elenen
takımların yer alması bekleniyor.

UEFA’ya üye 54 ülke federasyon temsilcisinin
katıldığı toplantıda, Avrupa kupalarına daha
önce katılma hakkı elde edememiş kulüplerin
planlanan turnuva sayesinde uluslararası
arenada önemli tecrübeler elde edebilecekleri
dile getirildi.

Taslak halinde olduğu iddia edilen yeni
turnuvanın finalinin Şampiyonlar Ligi ve UEFA
Avrupa Ligi’nin aksine yıl sonunda
yapılabileceği ifade edildi. İngiliz The Guardian
gazetesi, bu yeni organizasyonun 2018’den önce
hayata geçirilmeyeceğini yazdı.

UEFA Başkanı Michel Platini ve yönetimi daha
önce uluslararası arenada çok başarılı olamamış
bazı ülkeleri ve takımları ödüllendirmek adına
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 16 yerine 24
takımla düzenlenmesine karar vermişti.

Platini başkanlığındaki UEFA, Avrupa’da
futbolun daha geniş kitlelere yayılması
düşüncesiyle Euro2020’nin farklı ülkelerde
yapılması kararını almıştı.
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Mustafçova Belediyesi’nden
bozayılara karşı önlem… 

MUSTAFÇOVA Belediyesi,
dağlık alandaki bozayılara karşı
önlem aldı. Yerleşim
bölgelerindeki çöp bidonları,
ayıların açamayacağı özel
bidonlarla değiştirildi. 

Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, bozayıların
yerleşim bölgelerine
yaklaşmalarına neden olan çöp
bidonlarının kaldırıldığını
söyledi. 

Kabza, “Mustafçova
Belediyesi’nin Bulgaristan’a
sınır olan bölgesinde bozayı
yaşadığını biliyoruz. Ayrıca yine
bizim belediyemize sınır olan
doğal hayatı koruma altına alan
‘Natura’ olarak bilinen bölge
var. Bu bölge AB programları
çerçevesinde destekleniyor. Bu
bölgede yaşayan hayvanlar
koruma altında. Koruma altına
alınan hayvanlardan biri de
bozayıdır. Özellikle ayıların
yiyecek aramak için yerleşim
bölgelerine ve sürü sahiplerinin
ağıllarına yakın bölgelere indiği
ve bazı küçük ve büyükbaş
hayvanlara da zarar verdiği
görülmüştür. Bunu
önleyebilmek için  bozayıların

sık sık görüldüğü

bölgelere yerleştirmek amacıyla
özel olarak üretimiş demir çöğ
bidonları hazırlandı. Bu
bidonlar Natura bölgesine sahip
olan belediyelere dağıtıldı. Tabii
bu da yine AB programı
çerçevesinde oldu. Bizim
belediyemize tahsis edilen 27
çöp bidonunu teslim aldık.
Bunların özelliği ayılar
tarafından açılamıyor olması.
Diğer çöp bidonlarını ayılar
devirip çöpleri
karıştırabiliyorlardı.” diye
konuştu.

Yeni bidonların ayılar
tarafından açılamıyor olmasının
ayıların yerleşim bölgelerine
gelmesini bir nebze de olsa
engelleyeceğine inandıklarını
belirten Cemil Kabza, koruma
altında olan hayvanların özel bir
ekip tarafından beslendiğini
söyledi. 

Kabza sözlerine şöyle devam
etti: “Biz belediye olarak 27 çöp
bidonunu belediyemizde Natura
bölgesine sınır olan Sadnoviça,
Yassıören, Çaymahalle, Paşevik,
Kozluca ve Demircik köylerine
yerleştirdik. Bunun, ayıların
yerleşim alanlarına gelmesini
bir nebze de olsa engeleyeceğini
düşünüyoruz.”

“Mustafçova belediyesinde
bugüne kadar ayılar tarafından
bir saldırı oldu mu?” sorusuna
Kabza, “Bugüne kadar herhangi
bir kişiye karşı saldırı olmadı.
Fakat ayı ile karşı karşıya kalan
insanlar olduğunu biliyoruz. Bir
çok küçük ve büyükbaş
hayvanların zarar gördüğünü
söyleyebilirim. Natura
bölgesinde bu işi takip eden
uzman kadronun yıllık raporları
yayımlanıyor. 2013 yılı için
yayımlanan raporda belirtildiği
gibi ağıl ve sürülerin en çok
zarar gördüğü bölge Mustafçova
belediyesi oldu. Ben buradan
Mustafçova Belediye Başkanı
olarak bölge halkımdan, çevre
temizliğine büyük bir

hassasiyet göstermelerini,
çöpleri bidonların dışına
atmamalarını rica ediyorum.”
dedi. 

Belediye Başkanı Kabza
ayrıca, önümüzdeki günlerde
geri dönüşümle ilgili bir çalışma
başlatılacağını da sözlerine
ekledi. 

Bulgaristan işadamları Gümülcine’de
BULGARİSTAN’da turizm alanında faaliyet

gösteren işadamları ,14 Eylül Pazartesi günü
Gümülcine’de turizm yetkilileri ile bir araya
geldiler.

Bulgar işadamları, Yunanistan – Bulgaristan
Sınırlar Arası İşbirliği Programı ile hayata
geçirilen “Green Spots” programı çerçevesinde
bölgeyi ziyaret ettiklerini ifade ettiler.

“Green Spots” programı çerçevesinde
Bulgaristan’ın üç bölgesi ile Yunanistan’ın
İskeçe, Rodop ve Evros illerindeki turistlik
noktalar, anıtlar, tarihi eserler ve turizm
işletmeleri kayıt altına alınacak, bunlarla ilgili
broşürler hazırlanarak, iki ülke arasındaki
turizm alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
için çalışmalar hayata geçirilecek. 
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