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Gündem

oku,

gündemi

yakala...

Mülteciler için
yardım
kampanyası...
İSKEÇE Müftülüğü ve Rodop – Evros
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği,
mültecilere yönelik yardım
kampanyası başlattı. »15

Batı Trakya’da bir grup Fenerbahçe
taraftarı, Anadolu Genç
Fenerbahçeliler (GFB) grubunu kurdu.
Grup sözcüsü Mümin Hasan,
GÜNDEM’e GFB’nin nasıl hayata
geçtiğini anlattı. » 4

Batı Trakya’da
Fenerbahçe 
taraftar grubu
kuruldu

Dündar en
başarılı üçüncü
belediye başkanı
Batı Trakya kökenli Bursa Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
ORC Araştırma Şirketi’nin düzenlediği
“Yılın En Başarılı Belediye Başkanları”
anketinde yüzde 57,5’lik oy oranıyla
Türkiye’nin en başarılı üçüncü başkanı
seçildi . »2

19’da 11’de

ekonomi spor

UNICEF uyardı:
Durum 

kötüleşiyor

Daha uzun 
ömürlü 

batarya için… 3’te

Levent S. Ahmet, 
BASMA şirketiyle

yollarını ayırdı 23’te

Rio Olimpiyat
oyunlarına mülteci

takımı katılacak

IRKÇI Altın
Şafak Partisi
Avrupa
Parlamentosu
Milletvekili
Lambros Fundulis
ve beraberindekiler,
Avrupa
Parlamentosu’nda
düzenlenen
“Yunanistan’da
Dernekleşme
Özgürlüğü” konulu
konferansın
yapıldığı salonu
bastı.  » 9

BAŞBAKAN Aleksis Çipras
ve Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, 8 Mart’ta İzmir’de
düzenlenecek Türk- Yunan İş
Konseyi’ne katılacak.
Toplantıda, iki ülke
ekonomik ilişkilerini gelinen
noktadan daha ileriye
götürmek için neler yapılması
gerektiğinin tartışılacağı
belirtildi. »3

Davutoğlu
ve Çipras
İzmir’de
buluşacak

bilimdünya

HÜSEYİN Zeybek, 2008
yılındaki vakıflar yasasında
tepki gösterilen maddelerin
değiştirilmesi için uğraş
verdiklerini ve yasayı azınlığın
kabul edeceği bir şekle
getirmek için mücadele
ettiklerini söyledi. 

İlhan Ahmet, “Yasa gereken
değişiklikler yapılmadan
hayata geçirilmeye çalışılır ve
seçimler bu şekilde yapılırsa
ciddi sıkıntılar doğar. Vakıf
idare heyetlerinin işlevsel
olması gerektiğini söylemek
istiyoruz.” dedi. 

Mustafa Mustafa ise vakıflar
sorununun adil ve şeffaf bir
şekilde çözüme kavuşturulması
gerektiğini belirterek, “Size bir
zamanlama, tarih ve kesin bir
süre vermeden niyetin bu
olduğunu dile getirebilirim.”
ifadelerini kullandı.  »6, 7 

AP’de Altın Şafak baskını!

Geçtiğimiz günlerde İskeçe’nin Yenice köyünde yaşanan mütevelli
başkanıyla ilgili tartışmalar, vakıflar sorununda çözüm arayışlarını
gündeme getirdi. Olay son bir haftada sosyal medya ve bazı
gazetelerde yer aldı. GÜNDEM gazetesi konuyla ilgili olarak azınlık
milletvekillerine sorular yöneltti.

Vakıflar sorununda
çözüm arayışları

»14
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Mustafa Dündar Türkiye’nin en başarılı
üçüncü belediye başkanı seçildi

DOST Partisi’nin ilk kuruluş
toplantısı yapıldı

BATI Trakya kökenli Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, ORC Araştırma
Şirketi’nin düzenlediği “Yılın En
Başarılı Belediye Başkanları”
anketinde yüzde 57,5’lik oy
oranıyla Türkiye’nin en başarılı
üçüncü başkanı seçildi. Dündar,
anket sonuçlarına göre 2015
yılında Bursa’nın en başarılı ilçe
belediye başkanı oldu.

Dünya Araştırmacılar Derneği
ESOMAR üyesi olan ORC
Araştırma Şirketi tarafından
yapılan ve Türkiye’deki 30
büyükşehir ve tüm ilçe belediye
başkanlarının dahil edildiği
“Yılın En Başarılı Belediye
Başkanları” anketi sonuçlandı. 

20 Aralık 2015 – 4 Ocak 2016
tarihleri arasında toplam 20 bin
680 kişiyle yapılan anket
sonucuna göre, aldığı yüzde
57,5’lik oy oranıyla Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, 2015 yılının en başarılı
ilçe belediye başkanları
sıralamasında Türkiye üçüncüsü
seçildi. 

İlk 10 içerisinde Bursa’dan
başka bir belediyenin yer
almadığı anket sonuçlarına göre,
aldığı yüzde 61,8 oy oranı ile
İstanbul Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu birinci,
yüzde 59 ile Ankara Sincan
Belediye Başkanı Mustafa Tuna
ikinci oldu. 

DÜNDAR: “ÇALIŞMALARIMIZI
SÜRDÜRECEĞİZ
Batı Trakya kökenli Belediye
Başkanı Mustafa Dündar,
“Bağımsız bir araştırma şirketi
tarafından düzenlenen ankette,
vatandaşlarımızın yaptığımız
çalışmaları takdir edip bizleri
Bursa’nın en başarılı ilçe belediye
başkanı seçmesi, bugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz projelerin ne
kadar doğru ve yerinde olduğunu
göstermesi açısından önemli.
Bize bu teveccühü gösteren

halkımıza çok teşekkür
ediyorum. Bursa’nın merkezinde
yer alan, tarihi ve doğal
güzelliklerinin yanı sıra, sahip
olduğu manevi miras yönünden
de son derece zengin bir şehir
olan Osmangazi’yi, herkesin
mutlu olduğu modern bir şehir
haline dönüştürünceye dek
çalışmalarımızı gece gündüz
demeden sürdüreceğiz.” diye
konuştu.

MUSTAFA DÜNDAR KİMDİR?
1965 yılında Rodop ilinin
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Dündarlı köyünde doğdu.
İlkokulu Dündarlı köyünde
tamamladıktan sonra ortaokul ve
lise tahsili için Türkiye’ye giderek
öğrenimini orada tamamladı. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra serbest avukatlık yaptı.
Bursa’da Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa
Şubesi’nin Yönetim Kurulu
üyeliğini ve 3 dönem de
başkanlığını üstlendi. 

Aktif siyaset içerisinde de yer
alan Dündar, Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin kuruluş aşamasında
Bursa Osmangazi İlçesi kurucu
yönetim kurulu üyeliği ve başkan
yardımcılığı görevlerinde
bulundu. 

3 Kasım 2002 milletvekili genel
seçimleri sonucunda 22. dönem
AK Parti Bursa Milletvekili olarak
parlamentoya girdi. TBMM
Akdeniz Parlamenter Asamblesi
Türk Delegasyonu üyesi ve TBMM
Dışişleri Komisyonu sözcülüğü
görevini üstlendi. Ayrıca TBMM
Türkiye – Yunanistan
Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanlığı’nı yürüttü. 

29 Mart 2009 yerel
seçimlerinde Bursa Osmangazi
Belediye Başkanı seçilen Dündar,
üst üste ikinci dönem belediye
başkanı olarak görevini
sürdürüyor.

BULGARİSTAN’da üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinden ihraç edilen eski
HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan, Sorumluluk,
Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi
(DOST) adlı yeni siyasi oluşumunun kurulması
için ilk toplantıyı düzenledi.

Parlamentoda kendisi gibi HÖH grubundan
ayrılan beş milletvekiliyle yeni siyasi yapıya
destek veren 200 kişilik bir grubun katıldığı
toplantıda konuşan Mestan, “Biz NATO ve
AB’deki ortaklarımızın değerlerini paylaşan
yeni bir parti olacağız.” dedi.

Konuşmasında, Rusya’nın Kırım’ı ilhak
etmesini de kınayan Mestan, “Biz, DOST olarak,
kendi seçimimizi yapmış bulunuyoruz.
Yaptığımız siyasi seçim asla Rusya ve Türkiye
arasında seçim olmamıştır” ifadesini kullandı.

Bulgaristan yasalarının getirdiği
sınırlandırmalar yüzünden, İsperih bölgesinde
bir toplantıda anadili olan Türkçeyi konuştuğu
için bir kez daha para cezası ödediğine değinen
Mestan, yeni partinin tüm Bulgaristan
vatandaşlarına açık olacağını söyledi.

Mestan, “Partimiz, etnik köken farklılıklarını
ülkemizin milli güvenliğine tehdit olarak
görmeyen, bunu bir zenginlik olarak algılayan
Bulgarlar, Türkler, Romanlar, Yahudiler ve hatta

Ermenilere açık olacaktır.” diye konuştu.
Mestan yaptığı açıklamada, kurultay

yapabilmek için 2 bin 500 imza toplamaları
gerektiğini belirterek, DOST oluşumunun aktif
bir çalışma temposuna girdiğini vurguladı.

Eski HÖH Genel Başkanı olarak Türkiye’nin
Rus uçağını düşürmesine ilişkin parlamentoda
okuduğu, NATO’yu destekleyen bir bildiri
yüzünden HÖH’den “aforoz edildiğini” ifade
eden Mestan, bu bildirinin HÖH partisinin
şimdiki yöneticileri tarafından alkışlandığını,
ancak sonradan iç hesaplaşma malzemesi
olarak kendisine karşı kullanıldığını kaydetti.

Lütfi Mestan, DOST partisinin ilk
kurultayının en geç 9 Nisan tarihine kadar
başkent Sofya’nın Halk Kültür Sarayı’nda (NDK)
yapılacağını ve partinin kurulacağını bildirdi.

Hatırlanacağı üzere, Hak ve Özgürlükler
Hareketi Onursal Başkanı Ahmet Doğan, HÖH
Başkanı Lüfti Mestan’ın Rus uçağının
düşürülmesinin ardından parlamentoda NATO
ve Türkiye’yi destekleyen bir bildiri okumasını
“büyük gaf” olarak nitelemişti. Mestan, bu
konuşmadan kısa bir süre sonra HÖH Merkez
İdare Kurulu tarafından partiden ve parlamento
grubundan ihraç edilmişti. Ardından partiden
beş milletvekili daha istifa etmiş ve HÖH’ün
milletvekili sayısı 30’a düşmüştü.

ADRES: S. Vembo 17 – ikinci kat
Tel: 25310 23058 – 6947804894 

ANTONİOS D. MİHALOPULOS

ORTOPEDİ UZMANI

ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR
İÇİN LASER TEDAVİSİ

Bel ağrıları, boyun ağrıları, 
tendinit rahatsızlıkları, eklem
rahatsızlıkları, kas yırtılması,

sporcu yaralanmaları... 
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BAŞBAKAN Aleksis Çipras ve Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 8 Mart’ta
İzmir’de düzenlenecek Türk- Yunan İş
Konseyi’ne katılacağı belirtildi.

İki ülke başbakanı, 8 Mart’ta Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenecek Türk-
Yunan İş Konseyi’ne katılacak. İki ülke
ekonomik ilişkileri gelinen noktadan daha
ileriye götürmek için neler yapılması gerektiği
tartışılacak. Konsey kapsamında bölgesel iş
forumları da düzenlenecek.

TELEFON GÖRÜŞMESİ
Bu arada, Başbakan Aleksis Çipras ile Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2 Mart
Çarşamba günü telefon görüşmesi
gerçekleştirdiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi’nin verdiği bilgiye göre,
iki lider mülteci akınlarının yönetilmesi, 7
Mart’ta Brüksel’de düzenlenecek olan AB –
Türkiye zirve toplantısı ve 8 Mart’ta İzmir’de
düzenlenecek olan 4. Yunanistan – Türkiye
Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı hakkında
konuştu.

Davutoğlu ve Çipras
İzmir’de buluşacak

SA Hİ Bİ: HüL YA EMİN
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.
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Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Ülkemdeki demokrasi
anlayışından UTANIYORUM

- Siz nesiniz?
- Türk asıllıyım.
- Size bunu sormadım. Size

Yunan asıllı Yunan vatandaşı
mısınız diye sordum.

- Hayır değilim!
- O zaman çekin Türkiye’ye

gidin!
Yıl 1990. Gümülcine adliyesinde

26 Ocak tarihinde görüşülen
davada hakim ile eski bağımsız
milletvekili Dr. Sadık Ahmet
arasında geçen bir diyalog bu.

Seçim ilanlarında Türk ifadesini
kullandıkları için Dr. Sadık Ahmet
ile İbrahim Şerif’in 18 ay hapis
cezasına çarptırıldığı davadan
bahsediyorum.

Tarih; 2 Mart 2016… Yer; Avrupa
Parlamentosu… 

Irkçı söylemleriyle öne çıkan
Altın Şafak partisinin Avrupa
Parlamentosu’ndaki temsilcisi,
AP’deki toplantı salonunu basıyor
ve elini koluna sallaya sallaya
“(Trakya’da) Müslüman azınlık var.
Türk olduklarına inanıyorlarsa,
Türkiye’ye gitsinler.” diye
haykırıyor.

26 Ocak 1990’da Sadık Ahmet
ve İbrahim Şerif davasını izlemek
için Gümülcine’ye gözlemci olarak
gelen dönemin İstanbul Barosu
Başkanı Turgut Kazan’ın Yunanlı
hakimi anlatırken tarif ettiği
intikam duygusu ve öfke, Altın
Şafak milletvekilinin de yüzüne
aynı şekilde yansımış.

Altın Şafak temsilcisinin
baskınını, “ne yapsa yeridir”
düşüncesiyle, tüm çirkinliğine
rağmen bir nebze de olsa kabul
etmek mümkün. Ya KKE AP
milletvekillerine ne demeli?
Yunanistan’ın komünistleri de önce
milliyetçi, sonra enternasyonel…
Neden garipsiyorum ki?

AP salonunda Altın Şafak
Milletvekili Lambros Fundulis ile
Avrupa Halk Partisi (EEP)
Milletvekili  Sógor Csaba
arasındaki diyaloğu izledikçe
gülsem mi ağlasam mı,
bilemiyorum.

Altın Şafak milletvekilinin kin ve
öfke dolu sözleri, aslında
Yunanistan’da azınlıklara karşı var
olan genel görüş ve politikanın bir
yansıması. 

AP’de Yunanistan’daki
örgütlenme özgürlüğünün
sorgulandığı bir paneli basmak ya
da kınamak yerine, ülkemiz
siyasetçileri, 2008 yılından bu yana
azınlık dernekleriyle ilgili AİHM
kararlarının neden
uygulanmadığına cevap versinler
lütfen.

Demokrasinin doğduğu yer
olmakla gurur duyan bir ülkenin
“safkan” evlatlarının önce
demokrasi geleneklerine gölge
düşürecek davranışlara bir son
vermeleri gerekir. Utanması
gerekenler demokrasinin ülkede
yara aldığını söyleyenler değil, bu
demokrasiye bıçağı sokup onu
yaralayanlardır.

Gerçek Yunan milliyetçisinin ilk
yapacağı şey, ülkesinin prestijine,
onuruna zarar verecek herşeyin
önüne geçmektir. Bunun tek yolu
ise, Yunanistan topraklarında
doğan demokrasinin temel
koşullarını uygulamaya koymak,
insana saygıyla hareket etmektir.

Gerçek demokratlar AP
salonlarında “utanın” diye
bağıranlar değil, “Ülkemde
olanlardan utanıyorum” diye
bağırabilenlerdir.

Ucuz kahramanlıklar,
kabadayılıklar benim ne olduğum
gerçeğini değiştiremez. Kimse
bana kim olduğumu, nerede
yaşamam gerektiğini dayatamaz.
Eğer buysa utanılması gereken
şey, ölümüne utanayım
yaptıklarımdan, hissettiklerimden. 

Kim olduğumdan tabi ki hiç
utanmıyorum. Ama ülkemde kim
olduğumu bana sürekli hatırlatan,
dayatan zihniyetten çok
utanıyorum. Kısacası, ülkemdeki
demokrasi anlayışından
UTANIYORUM…  

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Levent Sadık Ahmet, 
Trakya BASMA şirketiyle
yollarını ayırdı

BATI Trakyalı iş adamı Levent
Sadık Ahmet, TRAKYA BASMA A.Ş.
şirketi ile imzaladığı menajerlik
anlaşmasını tek taraflı olarak
feshettiğini açıkladı.

Levent Sadık Ahmet’in konuyla
ilgili yaptığı yazılı açıklamasında,
“25 Şubat 2016 tarihi itibariyle
TRAKYA BASMA A.Ş. şirketindeki
bütün görevlerimden, iş
yoğunluğum ve fikir ayrılığı
nedenleriyle istifa etmiş
bulunduğumu ve ilgili sözleşmenin
tarafımdan tek taraflı olarak
feshedildiğini değerli kamuoyuna

saygıyla beyan ederim.” ifadeleri
yer aldı.

Hatırlanacağı üzere, Batı
Trakyalı işadamı Levent Sadık
Ahmet ile Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi tarafından kurulan
BASMA anonim şirketi arasında 11
Mart 2015 tarihinde menajerlik
anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma gereği TRAKYA BASMA
A.Ş. tarafından satın alınacak
tütünler, kooperatifin pazarlama
menajeri Levent Sadık Ahmet
tarafından pazarlanacaktı. 

gundem_son968_Layout 1  05.03.2016  16:07  Page 3



GÜNDEMhaber 4 Mart 20164

Batı Trakya’da Fenerbahçe 
taraftar grubu kuruldu

Batı Trakya’da bir
grup Fenerbahçe

taraftarı Anadolu
Genç

Fenerbahçeliler
(GFB) grubunu

kurdu.
Grup sözcüsü

Mümin Hasan
konuyla ilgili olarak

GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, “Biz

Batı Trakyalı
Fenerbahçeliler,

uzun yıllardan beri
Kadıköy’deki
maçlara grup

halinde gidiyorduk.
Ama bunun

zorluklarından çoğu
kişinin haberi

yoktu. Bizim
sıkıntımız toplu

bilet bulamamamız,
bulduğumuzda da
fiyatların yüksek

olmasıydı.
Ekonomik krizin

Yunanistan’da
gittikçe büyümesi
bizleri bir arayışa
soktu ve taraftar

gruplarını
araştırmaya

başladık. Kulübe en
yakın grubun
Anadolu Genç

Fenerbahçeliler
Grubu olduğunu

gördük. Bu yüzden
bu grubu tercih

ettik.” diye konuştu.

“BİLET BULMA SIKINTIMIZ
OLMAYACAK”
Türkiye’deki Anadolu GFB Grubu Başkanı
İbrahim Gümüştekin ile bir görüşme
gerçekleştirdiğini söyleyen Mümin Hasan
sözlerine şöyle devam etti: “Uzun uğraşlar
sonucunda İbrahim Gümüştekin ile bir
toplantı yaptım ve buradaki
Fenerbahçelilerin sorunlarını anlattım. O
da bana neler yapabileceğini anlattı. Daha
sonra bu konuyla ilgili olarak sosyal medya
üzerinden bir duyuru yayınladım.
Buradaki Fenerbahçeli taraftarlara bundan
sonra hiç bir bilet sıkıntımızın
olmayacağını izah etmeye çalıştım ve bu
konuda söz aldığımı bildirdim. Burada
toplantılar yaptık ve yönetimi oluşturduk.
İbrahim Gümüştekin’le tanışmak isteyen
taraftarları İstanbul’a götürdüm. Böylece
çok kısa süre içerisinde büyüdük ve
büyümeye de devam ediyoruz.”

“BİZ HER ZAMAN DOSTLUK
ELİMİZİ UZATACAĞIZ”

Yunanistan Anadolu GFB Grubu’nun tek
kişi tarafından yönetilmediğinin altını
çizen Grup Sözcüsü Mümin Hasan, “Bizler
Anadolu GFB Yunanistan grubu olduk. Bu
grup tek kişi tarafından yönetilmiyor;
grubun yönetim kurulu ve bölge
sorumlularının ortaklaşa aldıkları
kararlarla ilerlemeye devam ediyor ve bu
böyle devam edecek. Bu grupta tek adam
olmayacak. Grup olarak buradaki bütün
Fenerbahçelilere yardım edeceğimizin
sözünü veriyoruz. İlkemiz, Yunanistan’da
Beşiktaş’ın ya da Galatasaray’ın
taraftarlarıyla kardeşce anlaşmak. Biz
Anadolu GFB Yunanista Grubu olarak
sataşma, kötü söz, kırıcı davranış gibi
hareketlerden her zaman kaçınacağız. Biz
her zaman dostluk elimizi uzatacağız ve
karşılığını da bulacağından hiç şüphemiz
yok. Bizler buradan maçlara otobüslerle
gidip takımımızın her zaman yanında
olacağız ve Yunanistan’da her konuda
elimizi taşın altına koyacağız. Grubumuz
içerisinde siyaset ve dini gruplara hiç bir
zaman yer verilmeyecek. Taraftarlarımız
bizleri Anadolu GFB Yunanistan olarak
facebook sayfasından da takip edebilirler.”

İngiltere İşçi Partisi’ne
Varufakis danışmanlık
yapacak

ESKİ Maliye Bakanı Varufakis,
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi
Partisi’nin ekonomi danışmanı oldu. 

Yerel Islington Tribune gazetesine
konuşan İşçi Partisi Genel Başkanı
Jeremy Corbyn, Yannis Varufakis’in
Avrupa’daki tecrübesinden
faydalanmak istediklerini söyleyerek,
Varufakis’in partisine ekonomi
konusunda danışmanlık yapacağını
açıkladı. 

İktidardaki Muhafazakar Parti ise
Varufakis’in danışman olarak
görevlendirilmesini eleştirdi. Hazine
Bakan Yardımcısı Greg Hands, İşçi
Partisi’nin Varufakis ile çalışmasının
ekonomi stratejisini ortaya koyduğunu
söyleyerek, “Jeremy Corbyn,
Varufakis’in Avrupa’daki
tecrübesinden faydalanabileceğini
söylemiş. Bu tecrübe, resesyon,
sermaye kaçışı, bankaların günlerce

kapalı kalması ve hükümetin kamu
çalışanlarının maaşlarını
ödeyememesi demek. dedi. 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını
İngiltere’de yapan 54 yaşındaki Yannis
Varufakis, 2004-2006 yıllarında da eski
Başbakan Yorgo Papandreu’ya
ekonomi danışmanlığı yapmıştı. 

açıklamasında bulundu.

“DARAĞACINDA OLSAK BİLE SON
SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE”
Son olarak Fenerbahçe kulübünün,
Anadolu GFB Yunanistan grubunun her
zaman yanında olduğunu söyleyen sözcü
Hasan şunları ifade etti: “Fenerium’dan
grubumuza özel çıkan kaşkolumuz var.
Fenerium bizlere çok büyük indirimler
yapıyor. İlerleyen zamanlarda yine
Fenerium mağazasından ürünler
getirtmeyi düşünüyoruz. Bu sayede
takımımıza destek olduğumuzu
bildiğimiz için gerçekten gururluyuz.

Aynı şekilde önümüzdeki dönemde grup
üyelerimiz arasında çekiliş yapıp, imzalı
forma, kendi kaşkolumuz, kendi
ceketkerimizden ve bilet vermeyi
düşünüyoruz. Bu arada bir de gece
hazırlığımız var. Bu gecede
kazanacağımız parayı özel eğitime
ihtiyacı olan çocukların yararına
kullanmayı düşünüyoruz. Batı Trakyalı
Fenerbahçeliler olarak el ele
verdiğimizde çok daha güzel ve anlamlı
işlere imza atacağımıza şüphemiz yok.
Son sözüm; Darağacında olsak bile son
sözümüz Fenerbahçe.”
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eçen hafta içinde “vakıflar
sorunu” Batı Trakya’daki gündem
maddelerinden biriydi. 

Vakıflar sorunu, Batı Trakya Türk
azınlığının en önemli sorunlarından biri.
Azınlık yıllarca bu sorunun çözümü
isteniyor ancak bu konuda en küçük bir
gelişme olmadı. 1967’de iktidarı ele geçiren
Cunta idaresi Batı Trakya’daki azınlık
vakıflarına darbe yapıp seçimle işbaşına
gelen idare heyetlerini görevden alıp,
yerine tayinli idare heyetleri getirdiği
günden bu yana “vakıflar sorunu” devam
ediyor. Vakıflar meselesi Batı Trakya ve
Yunanistan’ın bir demokrasi sorunudur. 

İskeçe’nin Yenice köyünde yaşanan
mütevelli sorunu ve buna bağlı gelişmeler,
vakıflar meselesinin gündeme gelmesine
ve “vakıflarda seçim yapılacak” yorum ve
haberlerine neden oldu. Oldukça “dağınık”
bir manzara arzeden bu konunun nasıl bir
sürece gireceğini önümüzdeki günlerde
göreceğiz. 

Vakıflar konusunda bir

hareketlenmeden bahsetmenin ne kadar
doğru olduğunu hep birlikte takip
edeceğiz. Daha doğru bir deyişle, bu azınlık
sorunuyla ilgili olarak azınlığın talep ve
beklentileri doğrultusunda bir gelişme olup
olmayacağı merak konusu. 2008 yılında
çıkartılan vakıflar yasasını azınlık tepki
göstermişti. Dolayısıyla bu yasa
uygulanamadı. Şimdi bu yasanın yeniden
gündeme gelmesi ve bazı iyileştirmeler
yapılarak uygulanabilir hale getirilmesi için
bir niyet ve gayret var. Bu niyet ve gayretin
sadece azınlık milletvekilleri ve azınlık
kurumlarında mı, yoksa bu gayretin aynı
zamanda devlet ve hükümet yetkililerinde
de olduğu soru işareti. Gazetemize
konuşan milletvekili Hüseyin Zeybek’in de
dediği gibi “hükümeti ve bakanlığın bu
iradesinin olup olmayacağını göreceğiz.”
Umut edelim de hükümet ve devlet
yöneticileri ülkemizin bu demokrasi
ayıbından kurtulmak için gerekli iradeyi ve
dirayeti gösterirler. 

Bu konuyla ilgili olarak bazı

düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Azınlık
vakıfları ve vakıflar sorunu, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının çok önemli
mesellerinden biri. Bu konuda ortaya
konacak olası bir çözüm önerisi projesinin
azınlığın kabul etmesi son derece önemli.
Bunun için de azınlığın talepleri ve
hassasiyetleri çok önemli. 2008 yılındaki
yasa, şehirlerdeki yani Gümülcine, İskeçe
ve Dimetoka’daki vakıfların birkaç parçaya
bölünmesine imkan veriyordu. Bunun
dışında bölge genel sekreterine vakıflar ve
vakıf idareleri üzerinde aşırı yetki
tanıyordu. Bu idare heyetlerini görevden
alma yetkisi de yine bölge genel
sekreterine verilen bir diğer yetki. Bunun
yanısıra, bölge genel sekreteri küçük küçük
okul vakıf idarelerini birleştirme ve
bunların başına yönetici atama yetkisine
sahipti. Yani, seçimle işbaşına gelecek bir
yönetimin başında aşırı yetkilerle
donatılmış ve seçimle işbaşına gelecek
yöneticilerin işini “zorlaştıracak” yetkilere
sahip bir “üst amir” öngörülüyordu. Bu
yasa bu haliyle yarım asırlık vakıflar
sorununa demokratik bir çözüm değil, “yarı
demokratik” bir çözüm getirmeye yönelik
bir düzenlemeydi. Dolayısıyla da azınlık
tarafından kabul görmedi. 

Vakıfların bölünmemesi ve vakıf
mallarının yönetiminin seçimle işbaşına
gelecek idare heyeti (Cemaat İdaresi)
tarafından yönetilmesi bu konuda azınlığın
“kırmızı çizgisi” olmalıdır. “Vakıflar
sorununu çözeceğiz” derken vakıflarda çok
başlılık yaratacak, beraberinde yetki
kargaşasına yol açacak bir düzenlemeye
izin verilmemelidir. Tam tersine,
benimsenecek çözüm yarım asırlık vakıflar

sorununa adil ve kesin çözüm getirmelidir. 
Zira son birkaç yıldır yaşadığımız olaylar

bu konuda iyimser olmamıza engel oluyor.
Örneğin azınlık eğitiminin en önemli konu
başlığı olan “öğretmen sorunu”nda son
beş yılda edindiğimiz tecrübe mevcut
sorunu çözerken yeni ve daha derin
sorunların açıldığını gösteriyor bize. Azınlık
“SÖPA kapatılsın, yerine üniversite
düzeyinde dört yıllık fakülte açılsın”
derken, devlet alternatifini hazırlamadan
SÖPA’yı kapattı, yerine ilk önce Selanik’te
bir bölümü açar gibi yaptı, sonra ondan
vazgeçip karşımıza üniversite eğitiminden
sonra birbuçuk yıllık bir seminer programı
niteliğinde “Didaskalio”yu çıkardı. Konu
hala belirsizliğini koruyor. 

İkinci örnek; 2014 yılındaki azınlık
eğitimi yasası. Azınlıkla diyalog yaparak
yasayı hazırlayacağız denmesine rağmen
tasarı azınlığa “karşıdan gösterildi” ve bir
hafta sonra meclise getirilerek
yasalaştırıldı. Azınlık milletvekillerinin ve
azınlık kurumlarının topyekün tepkisi fayda
etmedi. 

Üçüncü örnek; “İerodidaskalos”
uygulaması. Azınlık kurumlarının topyekün
muhalefetine karşın Müslüman Türk
çocuklarına “Yunanca İslam dini dersi”
uygulaması hayata geçirildi. Son yıllarda
azınlıkla ilgili hayata geçirilen tüm “yeni”
uygulamalar yeni sorunlar doğurdu.
Vakıflar konusunun benzer bir akıbete
uğramaması, azınlığın bu kez “tehdit –
tehlike” değil, “vatandaş” muamelesi
“demokratik talepleri olan toplum”
muamelesi görmeyi hak ettiğini
vurgulamak istiyorum. 

Ozan AHMETOĞLU

Vakıflar konusunda ne oluyor?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

GTGB iki etkinliğe
ev sahipliği yaptı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB), 26 Şubat Cuma akşamı iki
farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Her
iki etkinliğe de konuşmacı olarak
Türkiye’den Kırklareli Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç katıldı. 

Etkinlikte ilk olarak Kırklareli
Üniversitesi’nin tanıtımı yapıldı. Rektör
Aykaç tanıtımda üniversitenin
öğrencilere sunduğu olanakları ve
üniversite bölümleri hakkında bilgi
verdi. Öğrencilerin üniversiteyi tercih
etmeleri durumunda her türlü yardımın
sağlanacağını belirten Aykaç,
öğrencilerin sorularını da yanıtladı. 

Tanıtımın ardından Prof. Dr. Mustafa
Aykaç, “Ekonomi, İnsan ve
Uluslararası İlişkiler” konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Sunuma, Trakya

Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Hatipler de katıldı. 

Etkinlik sonunda GTGB Başkanı
Koray Hasan, katılımlarından dolayı
Prof. Dr. Mustafa Aykaç’a ve Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Hatipler’e ebru tablo
hediye etti.

Etkinliğe, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Muavin
Konsolos Osman Şahin, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, BİHLİMDER Başkanı
Mehmet Emin ve çok sayıda soydaş
katıldı.

BURSA’da yaşayan Batı Trakyalı Türkler
tarafından oluşturulan “Batı Trakyalı
Dostlar” grubu çalışmalarına devam
ediyor. Şubat ayı olağan toplantısını
geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla
gerçekleştiren “Batı Trakyalı Dostlar”,
gelecek dönem için planladıkları
faaliyetleri ele aldılar. 

Grubun Dönem Sözcüsü İsmail Hayat ve
grup kurucularından Hasan Ali Çavuş,
katılımcıları son dönemde yaşanan
gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. İsmail
Hayat, Batı Trakyalı Dostlar’ın yeni
katılımlarla büyümeye devam ettiğini
belirterek, “İnandığımız yolda yılmadan
yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

BTTDD’YE TEŞEKKÜR
Geçen yıl “29 Ocak Milli Direniş Günü”nü
Bursa’da anmanın gururunu yaşadıklarını
hatırlatan Hayat, “O gün Batı Trakya

Türkleri Dayanışma Derneği’ne bir çağrı
yapmıştık. Daha sonra da bunu defalarca
yineledik. Sonuçta bu yıl BTTDD’nin farklı
illerdeki şubelerinde ‘29 Ocak’ çeşitli
etkinliklerle anıldı. Biz de dernek üyeleri
olarak söz verdiğimiz gibi Bursa’daki
etkinliğe katıldık. Buradan genel merkeze
ve şubelerine teşekkür ediyoruz. Bunun her
yıl yapılması gerektiğinin de altını
çiziyoruz. Bu noktada her türlü desteği
vermeye hazır olduğumuzu belirtmek
isteriz.” ifadelerini kullandı.

ÜYELERDEN TAM DESTEK
“Batı Trakyalı Dostlar” grubu
kurucularından Hasan Ali Çavuş da, Batı
Trakya’ya yönelik planlanan yeni bir
projenin sunumunu yaptı. Üyelerin büyük
desteğini alan kampanyanın önümüzdeki
günlerde duyurulacağı açıklandı. 

“Batı Trakyalı Dostlar Grubu”
çalışmalarına devam ediyor
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Vakıflar sorununda çözüm arayışları

HÜSEYİN ZEYBEK
Yenice’de yaşanan gelişmelerde adı
geçen SİRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, 2008 yılında hazırlanan vakıflar
yasasında azınlığın karşı çıktığı
maddelerin düzeltilmesi halinde yasanın
uygulanabileceğini söyledi. 

Konunun, Yenice’de yaşanan
mütevelli sorunuyla gündeme geldiğini
ve ulusal gazetelerde yer alan
haberlerden sonra sosyal medyaya
taşındığını dile getiren Zeybek olayı
şöyle özetledi: “Sosyal medyada olay
biraz çarpıtıldı. Bazı kişiler bunu
suistimal etmeye çalıştı. Yenice köyünde
18 yıldır mütevelli başkanlığı yapan bir
kişi var. Gençler, buna ‘gel seçim
yapalım’ demiş. Şunu da söylemekte
fayda var; bazı köylerde vakıf yasası
uygulanıyor, bazı köylerde
uygulanmıyor. Devlet işine geldiği
zaman uygulamış, gelmediği zaman
uygulamamış. Bildiğiniz gibi köylüler
belirli
zaman

aralıklarında kendi aralarında toplanır
ve mütevelli, yani vakıf yönetimlerini
seçerler. Daha sonra bu sonuçları tayinli
müftüye götürürler. Bazı köyler tayinli
müftüye götürüyor, bazı köyler
götürmüyor. Karmaşık bir durum
sözkonusu. Yenice’deki gençler de
mütevelli başkanından rahatsız olduğu
için imza topluyor ve bu imzaları tayinli
müftüye veriyor. Tayinli müftü de kabul
ediyor. Ertesi gün eski mütevelli heyeti
başkanı da tayinli müftüye gidip kendi
topladığı imzaları veriyor. Tayinli müftü
de bunun atamasını yapıyor. Köylüler bir
gün İskeçe’ye geliyor. Beni de arayıp
tayinli müftülüğe çağırıyorlar. Ben de
tayinli müftülüğe gittim. Halkın haklı
talebini savunmak için gittim. Gidilmesi
gerekiyor muydu yoksa gerekmiyor
muydu o ayrı bir mesele. Ben oraya taraf
olarak gittim. Orada büyük olaylar oldu.
Ondan sonra bakan devreye girdi. Eğitim
Bakanı beni aradı. Ertesi gün Atina’ya
gittiğimde Eğitim Bakanı’yla görüştüm.
Azınlığın vakıfları demokratik ve şeffaf
bir şekilde yönetmek istediğini söyledim.
Şu anda bir yasa var. Azınlık bu yasayı
iki maddesi hariç kabul ediyor. 2008
yılında da bunlar gerek milletvekilleri
gerekse azınlık avukatları tarafından dile
getirilmiş.” 

“AZINLIĞIN İTİRAZI 
İKİ MADDEYE”
Batı Trakya Türk azınlığının 2008 yılında
hazırlanan vakıflar yasasında iki
maddeye tepki gösterdiğini ve bu
maddeler nedeniyle sözkonusu
yasayı kabul etmediğini
hatırlatan Milletvekili
Zeybek, “O dönemde de
azınlık çekincelerini dile
getirmiş. Yasanın kötü
bir yasa olduğunu
söyleyemeyiz. Azınlık
yasadaki iki maddeye
karşı çıkıyor. Birincisi;
vakıf mallarının okul
vakıflarına göre
bölünmesi. Yani azınlık
vakıfları birkaç parçaya
bölünüyor. Azınlık bunu kabul
etmiyor. İkincisi ise; bölge genel
sekreterine istediği anda keyfi
olarak vakıf yönetimlerini
değiştirme yetkisi. Bu
iki madde

haricinde

azınlık yasayı kabul ediyor. O zaman
azınlık  bunu dile getirmiş. Yasaya
iyileştirmeler yapılması istenmiş. Fakat
bu dikkate alınmamış.” dedi. 

“YASAYI AZINLIĞIN
KABUL EDECEĞİ ŞEKLE 
GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Azınlığın istemediği ve tepki gösterdiği
maddelerin değiştirilmesi ve
düzeltilmesi için mücadele ettiklerini
kaydeden Hüseyin Zeybek sözlerine
şöyle devam etti: “Biz bunun için
mücadele ediyoruz. Yani yasayı azınlığın
kabul edebileceği bir şekle getirmeye
çalışıyoruz. Azınlığın kabul etmediği
maddelerin değiştirilmesi ve
düzeltilmesi için uğraş veriyoruz. Fakat
bazı kişiler benim hiç tasvip etmediğim
şekilde olayı facebook ortamına
taşıyarak, farklı yönlere çekmeye
çalıştılar. Bu çok yanlış. Biz bir mücadele
verme gayretindeyiz. Yasayı azınlığın
kabul edeceği şekle getirmeye
çalışıyoruz. Bakanlıkta böyle bir irade
var mı, yok mu, onu göreceğiz.
Önümüzde bir fırsat var. Azınlık
sorunlarının çözümüne vakıflar, cemaat
idareleri sorunundan başlayalım
diyoruz. Bunu yaparken de bunu
kafamıza göre yapmıyoruz. Bunu tabii ki
azınlığın çıkarları ve haklarını dikkate
alarak yapıyoruz.” 

Vakıflar yasasında azınlığın karşı
çıktığı maddelerle ilgili olarak
görüşmelere devam ettiklerini anlatan
Zeybek, “Şu anda kesin bir şey yok. Biz
taleplerimizi iletiyoruz. Ümit ediyoruz ki,

bu çağrılarımıza olumlu yanıt
alırız. Böylelikle yıllardan beri

çözüm bekleyen vakıflar
sorunu demokratik bir
şekilde çözüme
kavuşur.” diye konuştu. 

İLHAN 
AHMET

Konuyla ilgili olarak
gazetemizin sorularını

yanıtlayan Rodop ili POTAMİ
Partisi Milletvekili İlhan

Ahmet, vakıflar

yasasında azınlığın kabul etmediği ciddi
noktaların olduğunu vurguladı. Son
günlerde Batı Trakya’daki azınlık
vakıflarıyla ilgili bir hareketlenmenin
olduğunu kaydeden Milletvekili İlhan
Ahmet, bu sorunla ilgili olarak azınlığın
talep ve beklentilerine cevap
verilmesinin önemine değindi. 

“DANIŞMA KURULU’NDA
HAZIRLADIĞIMIZ 
VAKIF YASASINI 
HÜKÜMETE SUNMUŞTUK”
Milletvekili olarak görev yaptığı 2004 –
2007 yılları arasında Danışma
Kurulu’nda kendi başkanlığında bir vakıf
yasası komisyonu oluşturulduğunu
hatırlatan İlhan Ahmet, “2004 – 2007
yılları arasında milletvekili olduğum
dönemde vakıflar konusunda büyük
mücadele verdiğimi söylemek isterim.
Danışma Kurulu’ndaki komisyonda
hazırladığımız vakıf yasasını hükümete
sunmuştuk. 2008 yılında yine Yeni
Demokrasi Partisi iktidarında hükümet
bir vakıf yasası hazırladı ve açıkladı. O
dönemde ben milletvekili değildim.
Sayın Hacıosman ve Mandacı
milletvekiliydi. Açıklanan yasada bizim
istemediğimiz bazı noktaların ve
maddelerin olduğunu gördük. Oldukça
güzel bir yasaydı. Ancak kesinlikle kabul
edemeyeceğimiz iki madde vardı.
Birincisi; okul vakıfları, ikincisi ise bölge
genel sekreterine okul vakıfları
konusunda çok fazla yetki vermesiydi.
Tabii tayinli müftüye de oldukça fazla
yetki veriyordu.” diye konuştu. 

Geçtiğimiz günlerde
İskeçe’nin Yenice
köyünde yaşanan

mütevelli başkanıyla
ilgili tartışmalar,

vakıflar sorununda
çözüm arayışlarını

gündeme getirdi.
Olay son bir haftada

sosyal medya ve
bazı gazetelerde yer

aldı. 
GÜNDEM gazetesi,

konuyla ilgili olarak
azınlık

milletvekillerine
sorular yöneltti.

Yasayı
azınlığın kabul
edebileceği bir

şekle getirmeye
çalışıyoruz. Azınlığın
kabul etmediği
maddelerin
değiştirilmesi
ve düzeltilmesi
için uğraş
veriyoruz. 

“ “
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“BU YASAYA GÖRE 
ÇOK SAYIDA VAKIF 
YÖNETİMİ OLUŞACAK”
2008’deki vakıflar yasasının hayata
geçirilmesi halinde Gümülcine ve
İskeçe’de çok sayıda okul vakıf
yönetiminin ortaya çıkacağını anlatan
Milletvekili şunları söyledi: “Yasa,
vakıflarda seçim öngörmesine rağmen
okul vakıflarının oluşturulmasını
kararlaştırıyor. Dolayısıyla karşımıza çok
sayıda vakıf yönetimi çıkacak. Yani iki,
hatta üç, dört, beş başlılık oluşacak. Bu
konuda yasanın bu maddesi bölge genel
sekreterine birkaç okul vakfını birleştirip
onların başına başkan tayin etme yetkisi
veriyor. Bu haliyle bu yasa Batı
Trakya’daki azınlık vakıfları sorununu
çözemez. Biz bunu söylemek istiyoruz.”

“VAKIFLAR SORUNUNUN 
ÇÖZÜME KAVUŞMASINI 
ELBETTE Kİ İSTİYORUZ”
Vakıflar sorununun çözüme kavuşmasını
istediklerini vurgulayan İlhan Ahmet,
itiraz edilen maddelerin değiştirilmesini
şart olarak gördüklerini söyledi. Ahmet,
“Biz elbette ki vakıflar sorununun
çözüme kavuşmasını ve Cemaat
seçimlerinin yapılmasını istiyoruz ve
bekliyoruz. Elbette ki bu sorunun, yani
Cemaat idareleri probleminin çözüme
kavuşmasını destekliyoruz. Ancak
azınlığın karşı çıktığı maddelerin de
muhakkak değiştirilmesini istiyoruz. Bu
talebimiz kabul edilirse tabii ki yasayı
kabul ederiz. Ancak yasada gerekli
düzeltmeler mutlaka yapılmalı. Bu
benim kararım değil, Danışma
Kurulu’nun ve azınlığın kararı.” dedi. 

“GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER
YAPILMAZSA CİDDİ 
SIKINTILAR DOĞAR”
Vakıflar sorununun mevcut yasa
iyileştirimeden çözüme kavuşturulmaya
çalışılması ve Cemaat seçimlerinin bu
şekilde yapılması halinde ciddi
sorunlarla karşılaşılacağını dile getiren
Milletvekili İlhan Ahmet, azınlığın
bundan 7 – 8 yıl önce çekincelerini
ortaya koyduğunu söyledi. Ahmet,
“Gereken değişiklikler yapılmadan
hayata geçirilmeye çalışılır ve seçimler
bu şekilde yapılırsa ciddi bazı sıkıntılar
doğar. Vakıf idare heyetlerinin, yani
Cemaat idarelerinin işlevsel olması
gerektiğini söylemek istiyoruz. Hükümet
böyle bir açıklama yaparsa, biz de

değerlendirmemizi yaparız ve halka
duyururuz. İlla ki yapılsın diye bir
vakıflar yasası veya seçimi yapılmamalı.
Azınlık istekleri ve hassasiyetleri çok
önemli.” ifadelerini kullandı. 

“HENÜZ BİZDEN BİR 
ŞEY İSTENMEDİ”
Vakıflar sorunuyla ilgili olarak henüz
kendisinden istenen bir şey olmadığını
ve bilgi verilmediğini belirten İlhan
Ahmet, “Bu konuda hükümetten,
bakanlıktan veya diğer milletvekili
arkadaşlardan bir şey istenmedi. Bir bilgi
de verilmedi. Katkı yapmamız istenirse
seve seve bunu yaparız. Unutmayınız ki,
vakıflar problemi azınlık hakları ve insan
hakları sorunudur.” diye konuştu.

MUSTAFA 
MUSTAFA
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, son günlerde kamuoyunda
tartışılan “vakıf seçimleri” konusuyla
ilgili olarak, Batı Trakya’da çözüm
bekleyen azınlık sorunlarından biri olan
vakıflar sorununun bir an önce çözüme
kavuşmasını istediklerini belirterek,
çözümün adil ve kabul edilebilir olması
gerektiğini vurguladı. Mustafa, “Şehir
vakıflarının, yani Gümülcine, İskeçe ve
Dimetoka’daki vakıfların adil ve şeffaf bir
şekilde yapılacak seçimlerle belirlenecek
yönetimler tarafından yönetilmesi
gerektiğine inanıyoruz. Bunun için bir
yöntemin bulunabileceğine inanıyoruz.”
diye konuştu.  

“KESİN TARİH VEREMEM,
AMA NİYET VAR”
Konunun son günlerde İskeçe’nin Yenice
köyünde yaşanan mütevelli sorunuyla
gündeme geldiğine dikkat çeken Mustafa
Mustafa, vakıflar konusunun veya
vakıflar sorununa getirilecek çözümün
bu olaydan bağımsız olarak ele alınması
gerektiğini söyledi. Milletvekili Mustafa

Mustafa şöyle konuştu: “Ülkenin içinde
bulunduğu durum herkes tarafından
malum. Bu nedenle sorunu belki de
istediğimiz hızla gündeme getirip
çözüme kavuşturamıyoruz. Ancak
eninde sonunda bu tip gereksiz
cenkleşmelerin olmaması için bu
sorunların nihai çözümlere
kavuşturulması gerekiyor. Size bir
zamanlama, tarih ve kesin bir süre
vermeden niyetin bu olduğunu dile
getirebilirim.”

“DÜZENLEMEYİ OTURUP ELE
ALMAMIZ GEREKİYOR”
Vakıflarda seçim yapılması halinde
bunun hangi yasayla yapılacağına ilişkin
soruyu yanıtlayan Milletvekili Mustafa
Mustafa, konuyla ilgili olarak henüz
kesin alınan bir karar olmadığını
kaydederek şunları söyledi: “Şu anda
mevcut olan 2008 yasası var. Ondan
önce ise yasa değil, ama teamül vardı.
Bunları otutup tartışmak gerekiyor.
Mevcut yasa mı uygulanır, yoksa mevcut
yasaları dikkate alarak yeni bir
düzenleme mi yapılır, bunları oturup
konuşmamız ve ele almamız gerekir.
Hem toplum olarak, hem de bakanlık
olarak.” 

“VAKIFLARIN AÇIKLIK VE
ŞEFFAFLIKLA YÖNETİLMESİ
ACİLİYET ARZEDİYOR”
Vakıfların bir an önce şeffaf bir şekilde
yönetilmesi gerektiğine inandığını
vurgulayan Mustafa Mustafa, “Vakıflar
bizim için çok önemli bir konu ve çok

önemli bir kurum. Vakıflar ve vakıfların
işleyişi ekonomik ve sosyal bir faaliyet.
Dayanışmaya ve sosyal politikalara
ihtiyacımız olan bir dönemde vakıfların
açıklıkla ve şeffaflıkla yönetilmesi
aciliyet arzediyor. Bugünkü durumun
sona ermesi gerekiyor. Vakıflar sorunu,
müftülük ve müftülük yetkileri gibi
konulardan bağımsız olarak bir an önce
halledilmesi gerekiyor. Ülkede,
ekonominin her alanında şeffaflığın
getirilmesi için, gri alanların ortadan
kaldırılması için genel bir çaba var.
Bizim toplum olarak vakıflar sorununun
da bir az önce çözüme kavuşmasını
istememiz çok doğal.” dedi.

“KESİN VE SOMUT 
KARARLAR ALINMIŞ DEĞİL”
Konunun son günlerde sosyal medyada
tartışıldığını hatırlatan Milletvekili
Mustafa, “Biraz suni gündemlerin
oluşturulduğuna da inanıyorum. Yok o
müftü olacak, şu müftü olacak diye bazı
tartışmalar ve haberler görüyoruz. Tabii
herkes istediğini söylemek ve yazmak,
arzusunu dile getirmek konusunda
serbesttir. Onun ötesinde ben size
şunları çözdük, hallettik deme
durumunda değilim. Genel doğrultuyu
dile getiriyorum. Onun ötesinde vakıflar
sorunuyla ilgili olarak somut ve kesin
kararlar alındığını söylemek mümkün
değil.” ifadelerini kullandı.  

Rodop Milletvekili Mustafa Mustafa,
katmerleşmiş vakıflar sorununun adil ve
şeffaf bir şekilde bir an önce çözüme
kavuşması gerektiğini söyledi. 

Biz elbette ki
vakıflar
sorununun

çözüme kavuşmasını
ve Cemaat
seçimlerinin
yapılmasını istiyoruz.
Ancak azınlığın karşı
çıktığı maddelerin de
muhakkak
değiştirilmesini
istiyoruz. Bu
talebimiz kabul
edilirse tabii ki
yasayı kabul
ederiz. 

“ “
Ülkenin içinde
bulunduğu
durum herkes

tarafından malum. Bu
nedenle sorunu belki
de istediğimiz hızla
gündeme getirip
çözüme
kavuşturamıyoruz.
Ancak eninde sonunda
bu tip gereksiz
cenkleşmelerin
olmaması için bu
sorunların nihai
çözümlere
kavuşturulması
gerekiyor. Size bir
zamanlama, tarih
ve kesin bir süre
vermeden niyetin
bu olduğunu dile
getirebilirim.

“ “
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YOĞUN katılımın olduğu konferansta
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nils
Torvalds (ALDE), ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı Arık, Edessa
Makedon Eğitim ve Kültür Hareketi
Kurucusu Eugenia Natsulidu, Yunan
Helsinki İzleme Komitesi Sözcüsü
Panayote Dimitras ve UNPO Program
Sorumlusu Johanna Green konuşma
yaptılar.

Altın Şafak Partisi üyesi üç Yunanlı
Avrupa Parlamenteri’nin etkinliği
protesto etmesi ve ev sahibi milletvekili
ile tartışması ile başlayan konferansta
AP milletvekili Csaba Sógor,
konuşmasına bu saldırıyı kınayarak
başlarken Avrupa’nın sadece ekonomik
krizle değil, sosyal ve ahlaki bir krizle de
karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Avrupa’da 40 milyondan fazla insanın

azınlık mensubu olduğunu, ancak bu
insanların sorunlarının 21. yüzyılda hala
devam ettiğini belirten milletvekili,
Yunanistan’ın da azınlık hakları
noktasında kötü bir sicile sahip
olduğunu dile getirdi.

“AZINLIK HAKLARI 
KONUSUNDA SÖYLEM İLE 
EYLEM ARASINDA 
UÇURUM VAR”
Daha sonra söz alan ABTTF Başkanı
Habipoğlu, konferansa ev sahipliği
yapan milletvekiline ve konuşmacılara
teşekkürler etti. Habipoğlu, azınlıkların
hakları konusunda AB’de söylem ile
eylem arasında ciddi bir uçurum
olduğunun altını çizerken, mülteci
sorununun azınlık hakları konusunu
unutturmaması gerektiğini vurguladı. 

AP milletvekili Torvalds ise

konuşmasında tarihsel süreç içerisinde
azınlık sorunlarına kısaca değinirken
kendi ülkesi Finlandiya’daki başta İsveç
azınlığı olmak üzere, azınlıkların
durumu hakkında bilgilendirmede
bulundu.

“TEMELDE ETNİK KİMLİĞİN
TANINMAMASI VAR”
ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık konuşmasında,
Yunanistan’da Türk azınlığın örgütlenme
özgürlüğünün ihlal edilmesinin
temelinde etnik kimliğin tanınmaması
sorununun olduğunu belirtti. Arık, Batı
Trakya Türk Azınlığı’na ait İskeçe Türk
Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik
Derneği’nin, sadece isimlerinde geçen
“Türk” veya “azınlık” kelimeleri
nedeniyle kapatıldığını veya kuruluş
başvurularının Yunan mahkemeleri
tarafından reddedildiğini vurguladı.
2007 ve 2008 yıllarında AİHM’nin bu
davalarda Yunanistan aleyhinde karar
verdiğini, ancak bu kararların bugüne
kadar uygulanmadığını dile getiren
Kırmacı Arık, azınlık hakları konusunda
AB’nin daha aktif çaba göstermesi
gerektiğini ifade etti.

MAKEDON AZINLIĞIN 
ÖRGÜTLENME 
ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ
Edessa Makedon Eğitim ve Kültür
Hareketi Kurucusu Eugenia Natsulidu,
Makedon azınlığın örgütlenme
özgürlüğünün ihlaline ve Makedon
Kültür Evi Derneği’nin yaşadığı
sorunlara değindi. 

“YUNANİSTAN AİHM 
KARARLARINI 
UYGULAMIYOR”
Yunan Helsinki İzleme Komitesi Sözcüsü
Panayote Dimitras ise Yunanistan’ın
sistematik olarak örgütlenme
özgürlüğünü ihlal etmesi konusunda
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin
tutumu hakkında konuştu. Avrupa
Konseyi’nin AİHM ve Bakanlar Komitesi
yoluyla Yunanistan’ı sürekli eleştirdiğini
anlatan Dimitras, Birleşmiş Milletler’in
ise Yunanistan aleyhinde tavsiye
kararları aldığını söyledi. 1927’de
kurulan İskeçe Türk Birliği’nin yaklaşık
60 yıl sonra sadece isminden dolayı
kapatılmak istendiğini dile getiren
Dimitras, AİHM kararlarını uygulamayan
Yunanistan’ın açıkça “bu kararlar benim
için bir anlam ifade etmiyor” demek
istediğini belirtti.

Türk ve Makedon
azınlığın 
örgütlenme
özgürlüğü 
AP’de ele alındı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), 2 Mart Çarşamba günü Temsil
Edilmeyen Uluslar ve Halklar Örgütü
(UNPO) ile Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu’nda ortak bir konferans
düzenledi. “Yunanistan’da Örgütlenme
Özgürlüğü: Avrupa Azınlık Hakları
Standartlarında Bir Boşluk” konulu
etkinlik, Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Csaba Sógor (EPP)’un ev sahipliğinde
gerçekleşti.
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IRKÇI Altın Şafak Partisi
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Lambros Fundulis
ve beraberindekiler, Avrupa
Parlamentosu’nda düzenlenen
“Yunanistan’da Dernekleşme
Özgürlüğü” konulu konferansın
yapıldığı salonu bastı. 

“TÜRK AZINLIK YOKTUR”
Romanya’daki Macar Azınlığı
mensubu Avrupa Halk Partisi
(EEP) Milletvekili  Sógor Csaba,
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) ve
UNPO’nun ortaklaşa
düzenlediği konferansa
müdahale eden Altın Şafak
üyeleri, Yunanistan’da Türk
azınlık olmadığını, dolayısıyla
söz konusu konferansın
Yunanistan karşıtı bir etkinlik
olduğunu iddia ettiler. 

ALTIN ŞAFAKÇILAR
ROMANYALI
MİLLETVEKİLİYLE 
TARTIŞTI
Altın Şafak Milletvekili Lambros
Fundulis, konferansın
organizatörlerinden biri olan AP
Milletvekili Sógor Csaba ile
sözlü tartışmaya girerek, bu
konferansın Yunanistan’ın
içişlerine karışmak amacıyla
yapıldığını, Yunanistan’da Türk
azınlık bulunmadığını, sadece
Yunan Müslümanları
bulunduğunu iddia etti. Sógor
Csaba ise Altın Şafak
milletvekiline medeni bir
davranış sergilemediği için
salonu terk etmesi gerektiğini
söyledi. Bunun üzerine daha
fazla sinirlenen Altın Şafak
Milletvekili Lambros Fundulis
“Utanın, sizin Yunanistan’ın
içişlerine karışma hakkınız yok,
ben buraya ülkemi savunmaya
geldim, Yunanistan tektir ve
bağımsızdır. Kendisini Türk
hissedenler Türkiye’ye gitsin, bu
konferansın düzenlenmesi için
FYROM ve Türkiye’den maddi
destek alıyorsunuz
utanmalısınız.” ifadelerini
kullandı. Fundulis’e refakat
eden bazı kişiler Yunanca
olarak konferansın
katılımcılarıyla söz dalaşına
girdi. 

Csaba, tartışma sırasında
kendisinin Yunanistan’ın
haklarını savunmak için burada
olduğunu söyleyen Fundulis’e,
“Hayır siz Avrupa
vatandaşlarının haklarını
savunmak için buradasınız.
Gördüğüm kadarıyla Avrupa
Parlamentosu üyesisiniz, ancak
hiç de öyle davranmıyorsunuz’’
diyerek salondan dışarı
çıkmalarını istedi.

Uzun süren tartışmanın
ardından Altın Şafak grubu
konferanstaki katılımcılara
hakaretler savurarak salonu
terk etti.

VOZEMBERG VE 
KKE PARTİSİ DE 
ETKİNLİĞİ ELEŞTİRDİ
Bu arada, Yeni Demokrasi
Partisi AP Milletvekili Eliza
Vozemberg ile Yunanistan
Komünist Partisi (KKE) Avrupa
Parlamentosu Grubu da
Yunanistan’daki azınlıkların
örgütlenme özgürlüğünü konu
alan toplantıyı eleştirdi. 

EFA SALDIRIYI KINADI
Altın Şafakçıların Yunanistan’da
Türk ve Makedon azınlıkların
örgütlenme özgürlüğünün
tarışıldığı toplantıyı basmalarını
ve organizatörlere yönelik
saldırılarını, Avrupa
Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür
İttifakı (EFA) bir açıklama
yayımlayarak kınadı.

EFA’nın 2 Mart Çarşamba
tarihli açıklamasında şu
ifadelere yer verildi:
“Yunanistan’daki faşist Altın
Şafak Partisi üyesi Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri ve
bazı yardımcıları, bugün erken
saatlerde Avrupa
Parlamentosun’da AP
Milletvekili Sógor Csaba, ABTTF
ve UNPO tarafından düzenlenen
‘Yunanistan’da Örgütlenme
Özgürlüğü’ konulu konferansın
yapıldığı salona girerek
konferansı şiddet yolu ile
böldüler. EFA, Avrupa
Parlamentosu Başkanı Martin
Schulz’un konu ile ilgili acil
müdahalesini talep ederken
diğer Yunanistan AP
milletvekillerine demokrasi ve
çoğulculağa karşı saldırıyı
kınamaya çağırır. Yunanistan,
Türk ve Makedon azınlıklarını
reddetmeye devam ettiği sürece
bu tür kabul edilemez şiddetli
eylemlerin devam edeceğinin
artık farkına varmalıdır.”

EFA, ALTIN ŞAFAK
MİLLETVEKİLLERİNİ 
AP BAŞKANI’NA 
ŞİKAYET ETTİ
Konferansta üç temsilcisi
bulunan EFA (Avrupa Hür
İttifakı) Partisi, 3 Mart 2016
tarihinde AP Başkanı Schulz’a
bir mektup göndererek, bu
saldırıyı ve dile getirilen
tehditleri şiddetle kınadığını ve
yapılan bu eylemin demokratik
değerler adına kabul edilemez
olduğunu belirtti. Mektupta bu
tür hareketlerin, insanları
korkutmak ve tartışmaları
sekteye uğratmak suretiyle
Yunanistan’da azınlık hakları
konusunda statükoyu koruma
çabalarının bir parçası

olduğunu vurgulayan EFA
Başkanı François Alfonsi, DEB
Partisi ile Rainbow (Vinozhito)
Partisi’nin EFA üyesi olduğunu
dile getirirken, Yunanistan’ın bu
partilerin temsil ettiği Makedon
ve Türk azınlıkların lehine
verilen AİHM kararlarını hiçe
saydığını söyledi. 

Altın Şafak milletvekillerinin
kendilerinden özür dilenmesi
talebine karşılık veren Alfonsi,
asıl özür dilemesi gerekenlerin
demokratik değerlere tamamen
zıt davranışlarda bulunanlar
olduğunu vurguladı. Alfonsi
mektubun sonunda AP
Başkanı’ndan, söz konusu
milletvekillerine mevcut
mekanizmalar dahilinde gerekli
şekilde cevap verilmesini talep

etti.
Bu arada, “Yunanistan’da

Örgütlenme Özgürlüğü: Avrupa
Azınlık Hakları Standartlarında
Bir Boşluk” konulu etkinlik
öncesinde Altın Şafak üyesi AP
milletvekilleri Eleftherios
Sinadinos, Lampros Funtulis ve
Georgios Epitidios, AP Başkanı
Martin Schulz’a hitaben bir
mektup kaleme aldı. 

Mektupta bu konferansın
düzenlenmesi konusunda ev
sahibi AP milletvekili ve
mensubu olduğu EPP Grubu’na
suçlamalarda bulunan Altın
Şafak milletvekilleri,
konferansın iptal edilmesini ve
böyle bir girişim için özür
dilenmesini istediler. 

9

AP’de Altın Şafak baskını!

“Yunanistan’da Yaşayan 
Türklerin Güncel Sorunları”
İzmir’de konuşulacak

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
İzmir Şubesi ile Rodos İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ortak bir
panel düzenliyor. “Yunanistan’da Yaşayan
Türklerin Güncel Sorunları” konulu
panel 5 Mart Cumartesi günü
gerçekleştirilecek. 

Panelin moderatörlüğünü
İzmir Baro Başkanı ve BTTDD
İzmir eski şube başkanı olan
avukat Aydın Özcan yapacak. 

Panele konuşmacı olarak
katılan isimler şunlar:

- Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı (Rodos
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Levent Kayapınar ( İzmir Katip

Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)
Rıdvan Mollaisa ( Mimar – Gümülcine

Belediyesi meclis üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit (Dokuz
Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve

İnkilap Tarihi Enstitüsü öğretim
üyesi)

İzmir fuarının içindeki Gençlik
Tiyatrosu Salonu’nda 6 Mart
Pazar günü saat 13.00’de
başlayacak olan panele herkesin

davetli olduğu belirtildi.
Bu arada, Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği İzmir Şubesi, 5
Mart Cumartesi saat 19.00’da Anemon

Fuar Otelde “Dayanışma Gecesi” düzenleyecek.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Köpeklerde aşılama

B
u haftaki konumuzu,
köpeklerde aşılamaya
ayırdık. Aşı nedir?

Aşılamanın önemi ve neden aşı
yaptırmalıyız? Kısaca değinelim:

Aşı hastalık etkeninin belirli
yöntemler kullanarak etkisiz
hale getirilmesiyle
(inaktivasyon) hazırlanan ve
canlıya uygulanmasıyla o canlıyı
o hastalık etkenine karşı bağışık
hale getiren yani canlıyı o
hastalıktan koruyan öldürülmüş
veya hastalık yapıcı etkisi
ortadan kaldırılmış
mikroorganizma içeren
karışımdır. 

Aşılamanın önemi
Doğadaki herhangi bir

canlının, sağlıklı bir şekilde
hayatını devam ettirebilmesi
için aşılama çok önemlidir. Canlı
doğduğu anda anne sütü
(kolostrum) ile birlikte annedeki
antikorları (maternal antikor) da
alır böylece; ilk, doğal aşılama
gerçekleşmiş olur. Yavru kedi ve
köpekler, güçlenip, kendi
kendilerine antikor üretecek
zamana gelene kadar (yaklaşık
45 gün) anne sütü ile
hastalıklardan bu vesileyle
korunurlar. Bundan sonra
genellikle yavrular
sahiplendirilirler ve artık onları
hastalıklardan koruyacak
antikorları taşıyan anne sütünü
alamadıkları için de hastalıklara
açık hale gelirler. Bu dönemde,
yavruların yaşamlarını sağlıklı
devam ettirebilmeleri için
koruyucu hekimlik önem
kazanır. Koruyucu hekimlikte;
canlının yaşamını tehlikeye
sokabilecek veya kalıcı arazlar
bırakabilecek bazı hastalıkları
daha ortaya çıkmadan önlemek
için birçok viral veya bakteriyel
hastalığa karşı aşılar
kullanılmaktadır. Böylece bu
hastalıklardan
kaynaklanabilecek maddi ve
manevi hasarlar önlenmiş olur.

Neden aşı yaptırmalıyız?
Hayvanlarımızı hastalıklara
karşı korumanın en etkili
yollarından başta da belirttiğim
gibi, aşılamadır. Ancak,
köpeklerimizi aşılama ile her
hastalığa karşı koruyamayız.
Aşıların köpeklerimizi sadece
enfeksiyöz viral hastalıklara
karşı koruduğu
unutulmamalıdır. Oysa
köpeklerimiz sadece
mikroorganizma ve viruslarla
karşı karşıya değildir. İç ve dış
parazitler de köpeklerimizin
önemli problemlerindendir ve
bunlarla mücadelede rutin

antiparaziter uygulamaları etkili
olmaktadır. Öte yandan
köpeklerimizi yanlış beslenme
sonrası da önemli hastalıklar
beklemektedir. Neden aşı
yaptırmalıyız sorusuna geri
dönecek olursak, canlılar
hastalık etkeniyle ilk kez
karşılaşacak olursa o etkene
karşı bağışık olmadıkları için
bağışıklık sistemleri yeterli
gelmemektedir ve adeta hiç
tanınmayan bir düşmana
yenilme gibi canlı
hastalanmaktadır. Bundan
dolayıdır ki enfeksiyon
yapabilme kabiliyeti
(enfektivite) elinden alınmış
mikroorganizmalar canlıya
verilerek canlının o etkenle
tanışması sağlanmakta ve ikinci
bir karşılaşmada canlının
koruma stratejilerini geliştirmiş
bir şekilde etkenle en kısa
sürede başa çıkması söz konusu
olmaktadır.

Köpeğim ne zaman aşı
olmalı?

Köpeğinizin aşılarına, 45
günlük olunca başlanması
gerekmektedir. Detaylı aşı
programı için yavru köpeğinizle
birlikte mutlaka Veteriner
Hekiminize başvurmanız
gerekmektedir.

Aşı olmadan önce önemli
bilgiler

Köpeğinizi veteriner hekime
aşılanması için götürdüğünüzde
veteriner hekiminiz köpeğinizi
muayene edecek, vücut ısısına
bakacak ve size bir takım
sorular soracaktır. Eğer
köpeğiniz bir enfeksiyon
geçiriyorsa aşı yapılması
sakıncalı olmaktadır. Bu
durumda öncelikle mevcut
hastalığının teşhis edilip
tedavisinin yapılması
gerekmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere hasta
hayvanınıza aşı yapılmaz.

Aşılama öncesi antiparaziter
uygulamanın önemi burada
yatmaktadır. Henüz
aşılanmamış köpekleriniz
hastalıklara karşı çok duyarlı
olmaktadır. Aşılanmamış veya
aşılansa da henüz yeterli
bağışıklığa erişmemiş
hayvanlarınızın (3 aylığa kadar
olan hayvanlarınız) başka
hayvanlarla temas etmesine izin
vermeyin. Park ve yollar da bu
hayvanlar için tehlikeli
bölgelerdir. Bu tip yerlerde
hayvanlarınızın bulunması
hastalanmasına yol açabilir
dikkatli olmanızda fayda vardır.

VETERİNER BAKIŞI

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

ALMANYA Başbakanı Angele
Merkel, Yunanistan’ın özellikle
kuzey sınırında yaşanan mülteci
sorunuyla ilgili durum için
Avusturya’yı suçladı ve
“Yunanistan’ı euro ve Schengen
kanatları altında tutmaya
çalıştık, şimdi terk edemeyiz.”
dedi.

Merkel, göçmen krizi
konusunda Alman devlet
televizyonu ARD’ye yaptığı
açıklamada, “Bir ülke acı
çekerken yalnız bırakmak,
sınırlarını kapatmak Avrupa
anlayışına yakışır bir davranış
değildir.” dedi ve Yunanistan’ın
kuzey sınırında yaşanan zor
durum için Avusturya’yı suçladı.

“YUNANİSTAN’I ŞİMDİ 
TERK EDEMEYİZ”
“Avusturya günde yalnız 80

göçmen almaya karar verdiği
andan beri Yunanistan’da bu
durum meydana geldi. Yunan
Başbakanı Aleksis Çipras ile
devamlı irtibattayız” diyen
Merkel, yardım etmeye hazır
olduğunu, ancak UNHCR
yardımıyla durumun üstesinden
gelineceğine inanıldığını ekledi.
Merkel, “7 Martta buluşup bu
konu üzerinde odaklanmamız
gerek. Yunanistan’ı euro ve
Schengen kanatları altında
tutmaya çalıştık, şimdi terk
edemeyiz. Birimiz sınırlarını
kapatırken diğerinin acı
çekmesi doğru değildir. Bu
benim Avrupam değildir.
Bugünlerde Yunanistan’da
yaşananlara baktığımızda, tam
korkmamız gereken durumun
yaşandığını fark edeceğiz. Buna
izin vermememiz gerek.” dedi.

8 BİNDEN FAZLA 
SIĞINMACI MAHSUR
Bu arada, İdomeni’de 8.000’den
fazla mülteci mahsur kalmış
durunda. Pire Limanı’nda
biriken 3.500’den fazla insan
otobüslerle onları barındıracak
binalara sevk ediliyor. Atina’nın
ve tüm ülkenin birçok
meydanında kurulan kamplarda
bu insanların yiyecek, içecek,
giyim ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanması gitgide zorlaşıyor.
Bazı rakamlara göre ülkede
25.000’den fazla sığınmacı
bulunuyor. 

Bu arada, adalara çıkan
sığınmacı sayısı hava şartlarının
müsait olması dolayısıyla
artıyor.

Merkel: “Yunanistan’ı
şimdi terk edemeyiz”

Bulgaristan Başbakanı Borisov
Yunanlı çiftçilere teşekkür etti

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov,
eylemleri sonlandırdıkları ve gümrük
kapılarındaki barikatları kaldırdıkları için Yunan
çiftçilere teşekkür etti.

Borisov, “Beni doğru anladıkları için Yunanlı
çiftçilerine ve polislere teşekkür ederim.” dedi.

Traktörler sınırdan geri çekilmezse, Brüksel’de
mülteci krizinin ele alınacağı AB-Türkiye zirvesine
katılmayacaklarını söyleyen Borisov, “Çiftçiler, ne
demek istediğimi iyi anladılar ve geri çekildiler.

Umarım bir daha böyle bir şey yapmayı
düşünmezler.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Borisov açıklamasının son
bölümünde, “Komşularımız şunu bilsinler ki, bu
onların sınırı sonuncu kuşatmasıydı. Sınırımızı
kapattıkları anda Avrupa Konseyi toplantısına
katılmayacağımıza dair mektup göndereceğiz.
Sınırda olup biteni gelip görsünler. Doğru
anlaşıldığım için teşekkürler.” görüşlerine yer
verdi.
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AKILLI telefonlar, dizüstü
bilgisayarlar, tabletler... Her gün
gelişen teknolojiye rağmen
hepsinin hala çözülemeyen ortak
bir problemi var; Batarya!

Bilim dünyası daha uzun
ömürlü bataryalar için çalışma
yapadursun, biz elimizdeki
mevcut bataryaları daha uzun
süreler kullanabiliriz.

1. Ekran parlaklığını en
düşükte değil otomatik modda
kullanın

Telefonunuzun parlaklık
ayarını yani ışık seviyesini kısarak
bataraynızın daha uzun süre
dayanmasını sağlayamazsınız.
iPhone 6s üzerinde yapılan test
sonucu cihaz 1 saat boyunca
otomatik parlaklık seviyesinde
kullanıldığında en düşük
parlaklık seviyesine göre
bataryanınzı yüzde 54 daha
tasarruflu kullanıyor.

2. Reklam engelleyen
uygulamalar kullanın

Telefonunuz ile internette
gezinirken de telefonunuzun
bataryasının daha tassruflu
kullanabilirsiniz. Güvenilir bir
reklam engelleyici uygulama ile
dolaştığınız sitelerdeki
reklamların yüklenmesini
engelelr ve bundan dolayı enerji
tasarrufu sağlarsınız. 

3. Elektronik postalarınızı
anlık almak yerine manuel hale
getirin

Eğer telefonunuzdan günlük
olarak yoğun bir mail trafiğinde
iseniz bataryanızın çok büyük bir
kısmını harcıyorsunuz demektir.
Bu oran kişiye kullanıma göre
değişeceği için bataryanızın ne
kadarını tükettiğini ölçmek bir

mantıksız. 3 farklı mail adresinin
tanımlı olduğu bir iPhone 6s’te 1
saatte 30 mailin alındığı test
sonucu bize istediğimiz sonucu
veriyor.

4. İnternet siteleri üzerinden
değil, telefonunuzun
hafızasındaki müzikleri dinleyin

Birçoğumuz sıklıkla
telefonlarımızı sabah işe
giderken, akşam dönerken, ders
çalışırken, seyahat ederken müzik
çalar olarak kullanıyoruz.
Bataryanın ömrü için müzik
dinlerken de tasarruf etmenin bir
yöntemi mevcut. İnternet kotanız
sınırsız olduğu için internet
üzerinden müzik dinlemek
isteyebilirsiniz. Ama batarynızın
internetiniz gibi sınırsız
olmadığının farkındaysanız o
müzikleri indirerek dinlemeyi
tercih etmelisiniz.

5. İnternete bağlıyken enerji
harcamazsınız!

Yanlış bilinen bilgilerden birisi
de telefonunuzun internet
bağlantısını kapattığınızda
tasarruf edeceğinizdir. Burada
dikkat etmeniz gereken tek bir
kriter var. Eğer bulunduğunuz
ortamda Wi-Fi bağlantısı güçlü
ise kesmeniz bataryanızdan
tasarruf sağlamaz. Çünkü
telefonlar internete bağlı kaldığı
sürece enerji harcamaz. Enerji
harcadığı durum internet
bağlantısı aradığı anlardır.

Kısacası internet bağlantısı
kaliteli ise balantıyı koparsanız
da internete bağlı kalsanız da
bataryanız aynı oranda
harcanacak.

Bir ipucu olarak şunu
yapabilirsiniz, internet

bağlantısının güçlü olduğu, ama
hücrecel ağın zayıf olduğu
ortamlarda, hücresel veriyi
kapatırsanız tasarruf sağlarsınız.
Zaten ortamda Wi-Fi var iken
zayıf olan hücresel veriyi
kapatmanız cihazınızın
bağlanmaya çalışken harcayacağı
enerjiyi kullanmamanızı sağlar.

6. Uygulamalara sıkı takip
Telefonlarımızda bataryamızı

tükettiğini bildiğimiz
uygulamalar dışında siz farkında
olmadan çalışan uygulamalarda
olabiliyor. Batarya ömrünü
uzatmak için yapmanız gereken
en önemli hamlelerden bir tanesi
de hangi uygulamaların
çalıştığını ve ne kadar enerji
harcadıklarını kontrol etmeniz.

Mesala sizin çalıştırmadığınız
zamanda bile sportif
faaliyetlerinizi kaydettiğiniz bir
uygulama arka planda konum
güncellemesi yapıyor olabilir. Ya
da sizin için acil ve önemli
olmadığı halde mail uygulamanız
mail almaya devam ediyor
olabilir. Belki de haber
uygulamalarınız yeni makaleler
güncelliyordur.

Bu örnekler çoğaltılabilir.
Yapmanız gereken tek şey
telefonlarızda uygulamaların
kullandığı data miktarını gösteren
ekranlardan bilginiz dışında
çalışan uygulamaları listelemek
ve işinize yaramayacaksa
kapatmak ya da kısıtlamak.

7. Batarya düşmanı konum
servisleri

Kullanmadığınzı uygulamaları
kapatarak bataryadan ciddi
tasarruflar yapablirsiniz.
Kapatmamanız gereken

uygulamaların da harcadığı enerji
miktarında iyileştirmeler
yapabilirsiniz. Bu
iyileştirmelerden en büyük
tasarrufu sağlayacağınız husus
ise konum bilginizi gerekmediği
durumlarda bile kullananan
uygulamalar.

Mesala spor yaparken
koştuğunuz mesafeyi
haritalandıran uygulamanız siz
spor yapmadığınız zamanlarda
dahi arka planda konum bilginizi
kaydediyor. Ve bu işlem
bataryanızdan çok fazla tüketim
yapıyor. Konum servislerinin
kullanımıını her uygulamadan tek
tek yapabileceğiniz gibi konum
bilgisinin sizin bilginiz dahilinde
kullanmasını tüm  uygulamalar
için de engelleyebilirsiniz.

iPhone kullanıcıları Privacy
(gizlilik) bölümünden Konum
sekmesinden, Android
kullıyorsanız da ‘Ayarlar’
bölümünden ‘uygulamalar’ı seçip
izinleri dilediğiniz gibi
düzenleyebilirsiniz.

8. Gereksiz bildirimleri
kapatın!

Uygulamaları kontrol edip
kapattıktan sonra dikkat etmeniz

gereken bir husus da bildirimler...
Özellikle son zamanlarda
neredeyse her uygulama
kullanıcının dikkatini daha fazla
çekmek için gerekli ya da gereksiz
bildirimler gönderebiliyor.

Haber uygulamalarında sizi
anlık gelişmelerden haberdar
eden bir bildirim sizin için faydalı
olabilir ama oynadığınız oyunda
haklarınızın dolduğunun size
bildirilmesi çok gereksiz kalabilir.

Gereksiz olmasından ziyade
bataryanızı boşuna tüketmiş
olacaksınız. Kullandığını
uygulamalardan size faydasız
bildirimler gönderenleri
kapatırsanız bataryanızın
ömrünü uzatırsınız.

Kapatmak için iPhone
kullanıyorsanız ‘Ayarlar’
uygulamasından ‘Bildirimler’
bölümünü açıp her uygulamaya
tıklayıp bildirimlere izin verme
seçeneği ile, Android’de ise
‘Ayarlar’ bölümünde
‘Uygulamalar’ ı seçip karşınıza
gelen listeden uygulamayı seçip
açılan ekranda bildirimlerin
“tümünü engelle” seçenedğini
aktiflemeniz yeterli.

Daha uzun ömürlü batarya için…
11
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SOLDANSAĞA
1)Katman bulut – (halk dili) Ağabey 2) Altın’ın simge-
si – Somurtkan 3) Söz dinleme, boyun eğme –
İridyum’un simgesi – Radyum’un simgesi 4) Makam,
mevki – Uçabilen memeli hayvan 5) Klasik Türk müz-
iğinde bir makam – Sakırga 6) Büyük erkek kardeş –
Karamsarlık 7) (halk dili) Yetişkin – Büyük atardamar
– Dokuzdan sonra gleen sayı 8) Bir tür labaratuvar
kabı – Kaburga 9) Belirti – Lityum’un simgesi –
Kırmızı renkli bir balık 10) Millet bahçesi – (halk dili)
Zincirden yular 11) Bir hükümdarın yönetimi altındaki
halk – Vilayet 12) Tantal’ın simgesi – Kuram, teori 13)
Üzme, sıkıntı verme – Yalın – Kırmızı 14) Yer altı
boşluklarının tavan ve yan duvarlarında bulunan
gevşemiş veya düşebilir kaya parçası – Bakır, çinko
ve kalay alaşımı, bronz.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yıldırım – Takım, grup – Eşi olmayan, biricik 2) Ruh
hastalığı nöbeti – (halk dili) Anlaşmazlık 3) Eski
Türklerde vezir – Bir nota – Yabani hayvan yakalama
işi 4) Kalın, kaba baston – Bizmut’un simgesi –
(kimya) Parafin 5) (eski) Çinko – Çıplak – Devletin
yasama organları tarafından konulan ve uyulması
gereken kuralar bütünü 6) Tümör – Negatif elektrikle
yüklü iyon – Bir tür giysi 7) Başka, öteki, diğer – Katı
durumdan sıvıya geçme – Nam, şöhret 8) Bir feldspat
türü – Oymak 9) Arsenik’in simgesi – Kulağın duy-
duğu titreşim – Başlangıcı olmayan 10) (halk dili)
Bayır – (eski) Tanrı – Taraf, cihet 11) Organ – Elastiki
– İnme, nüzul.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) İspati,
İrsi 2) Damla, Hf, Ar 3)
Er, Incalız 4) Apak,
Amal 5) Ah, Mn, Sıla 6)
Lagar, Kaş 7) Akar, Nas,
Mı 8) Şekil, Caka 9) Al,
Fukara 10) Kefe, Arka
11) Kr, Nokta 12) Emare,
Kav 13) Hasar, Teori 14)
Maki, Reklam.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)İdea, Vaşak, Ohm 2)
Sarpa, Kelek, AA 3) Pm,
Ahlak, Fresk 4) Alık,
Arife, Mai 5) Tan, Mg,
Lu, Nar 6) Canan, Klor
7) Ham, Raca, Kete 8)
İflas, Sarat, Ek 9) Ilık,
Karakol 10) Saz, Lama,
Ara 11) İr, Şaşı, Takvim.
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“Şu anda neredeyim ve
gerçekte nerede olmak
istiyorum?” Hedeflerinize ne
kadar ulaştığınızı anlamanız
için zaman zaman kendinize
böyle sorular sormalısınız.
Hayatınızda önemli
hedeflerinizin olması ve
bunlara ulaşmak için
çabalamanız sizi mutluluğa
götürür. Aynı zamanda
başarıyı da beraberinde
getirir.

Sevdiklerinizi daha çok
sevmenin yollarını aramak
da mutlu olmanın bir
parçasıdır.

Sevdiğiniz ya da değer
verdiğiniz insanların
kusurlarını görmek
yerine onlara
sonsuz sevgi
vermeyi deneyin.
Çünkü evren bir
döngüden
ibarettir.
Verdiğiniz her enerji, her
düşünce ve her duygu misli
misli size geri döner. Onlara
sevgiyle yaklaşmanız hem
vicdanınızı, hem de
benliğinizi rahat ettirecek ve
sizi mutluluğa götürecektir.
Geçmişi şifalandırmayı
deneyin ve size yapılan
kötülükleri affedin.

Mutlu hissetmeniz için
zevk aldığınız şeyler
yapmanız şart! Bunun için
kendinizi nasıl
eğlendireceğinizi bulun. Bu
hayatta en çok nelerden zevk
alıyorsunuz? Bol bol
hoşunuza giden şeyleri yapın
ve tek başınıza da
eğlenebileceğinizi
unutmayın.

“Mutlu olmayı gerçekten
deniyor muyum?” Bu
soruyu kendinize
sorun. Özellikle günün
ilk saatleri dertler ve
sorunları düşünerek
karamsarlığa kapılmayın;
her günün yeni bir gün ve
yeni umutlarla dolu
olduğunu asla unutmayın.
Bu sayede kendinizi motive
edebilir ve yaşamaktan
mutluluk duyabilirsiniz.

Daha mutlu, daha huzurlu
ve rahat bir hayat için nelere
ihtiyacınız olduğunu kestirin.
Bu hedeflere ulaşmak için
her gün küçük de olsa bir
şeyler yapın. Kendinizi daha
başarılı hissetmek için ne

yapmanız
gerektiğini bulun.

Bulduğunuz cevapları
yerine getirdikten sonra çok
mutlu olduğunuzu ve başarılı
hissettiğinizi göreceksiniz.

“Hayatımdan elemem
gereken neler var?” Her gün
kendinize bu soruları sorun
ve sizi mutsuz eden, yaşam
enerjinizi çalan insanları
hayatınızdan uzaklaştırın.
Yanlış arkadaşlar, herkesi
mutlu etme isteği gibi
problemlere takılmayın. Bu
tarz kişileri ve düşünceleri
zihninizden uzaklaştır-

dığınız zaman balon kadar
hafifleyeceğinizi unutmayın.

Sonuç olarak; sevdikleri-
nize gün içinde yeteri kadar
vakit ayırıyor musunuz?
Gününüz çoğunlukla ne
yaparak geçiyor ve bundan
zevk alıyor musunuz?
Hayallerinize ya da gelecek
planlarınıza ulaşmak için
bugün ne yaptınız? Bu gibi
soruları kendinize sorun. Bu
sorular gününüzü nasıl
değerlendirdiğiniz hakkında
size bilgi verecek ve
istemediğiniz şeyleri
değiştirmenize rehberlik
edecektir.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
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Mutlu olmak psikolojiniz ve
genlerinizle doğrudan
alakalıdır. Mutlu olmak için
dünyadaki her şeye sahip
olmanıza ya da tüm

hayallerinizi gerçekleştirmeyi
beklemeye gerek yok.
Kendinize yönelteceğiniz bazı
sorulara vereceğiniz cevaplarla

mutlu olmayı öğrenebilirsiniz.

Mutlu olmayı
öğrenmenin yolları 

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

Malzemeler
1 paket margarin
1 yumurta
4 yemek kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
Alabildiği kadar un
3 elma
1/2 su bardağı pudra şekeri
Tarçın

Hazırlanışı
Margarini eritip soğuttuktan
sonra yumurta, kabartma tozu,
yarım su bardağı
pudra şekerini ve unu karıştırıp
yoğurun. Elde ettiğiniz hamurun
yarısını dipfrize donması için
koyun. Bunu daha sonra fırınla-
madan önce elmalı harcın üze-
rine rendeleyeceğiz.
Elmaların kabuklarını soyup ren-
deleyin. İyice sıkıp suyunu dök-

tükten sonra yanmaz tavada 4
yemek kaşığı şeker ile suyunu
çekene kadar pişirin. İndirmeye
yakın, tarçın döküp soğuması
için bekleyin. 
Turtanın elinizde kalan kısmını
kalıbınıza yayın. üzerine
soğuyan elmalı karışımı dökün,
ardından dipfrizdeki hamuru
rendeleyin.
180 derecede 30 - 35 dakika
pişirdikten sonra üzerine pudra
şekeri serpin.

Elmalı Turta

FOTO: Hasan Hasan
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Hepimizin aklındaki temel soru,
“Genç kalmak veya yaşlanmayı tersine
çevirmek mümkün mü?” Aslına
bakarsanız yanıt; “Evet, mümkün!”
Peki, bunun için neler yapmalıyız?

Daha fazla su için. Unutmayın ki su
hayat kaynağıdır ve vücudumuzun %

50 ila 60’ı sudan oluşur. Susuz
kalmanın belirtileri; baş ağrısı, enerji
düşüklüğü, yorgunluk, eklem ve kas
ağrılarıdır. Günlük yalnızca 8 bardak
su içerek sağlık ve enerjinizde büyük
bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Eğer
susuz kalırsanız hem organlarınız,
hem cildiniz daha hızlı yaşlanacaktır.
Yaşlandıkça susama mekanizmasının
bozulduğunu, çay-kahve gibi
içeceklerin susamayı azalttığını ama
aynı zamanda susuzluğu arttırdığını
unutmayın ve susamayı beklemeksizin
su içme alışkanlığını geliştirin.

Günlük en az 6 öğün yapın. 3 ara ve
3 ana öğün. Çoğu insan sabah
kahvaltısı yapmaz ve öğlen yemeğini
ise geçiştirir; akşamsa geç yenen ağır
bir akşam yemeği ile sonuçlanır. Gün
boyu kalori azaltmak için yapılan bu
davranış ne yazık ki yavaşlamış bir
metabolizma ile tartıda kendini
gösterir. Daha da kötü olan yeterli ve
gerekli besini alamayan vücut daha
fazla stres hormonları salgılayarak
yaşlanmanızı hızlandırır.
Metabolizma, aldığı kadar yakma
alışkanlığı olan bir makineye benzer;
az öğün yapmak metabolizmayı
yavaşlatır. Yavaşlayan metabolizma
ise kilo almanıza neden olur. Böylesine
bir beslenme yalnızca kilo almanıza
değil, aynı zamanda kas ve kemik gibi
sağlık dokularının azalmasına, yağ ve
ödem dokusunun ise artmasına neden
olur. 

Vücudunuzun sizin aleyhinize değil,
sizin için çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Kural çok basit; gün boyunca 3 saatten
fazla aç kalmayın. Akşamın ana öğün
olması genel alışkanlığınız da olsa
bunu değiştirebilirsiniz. Unutmayın bu
kolay olmayacaktır ve bir günde
olmayabilir, sabırlı olun.

Sağlıklı ve genç kalmanızı sağlayan
bir beslenme liften zengin olmalıdır.
Günlük beslenmenizin % 60 civarının
meyve, sebzeler, tam buğday, çavdar ve
tahıl ürünleri, kabuklu pirinç gibi çok
lifli işlenmemiş karbonhidratlardan
oluşmasına dikkat edin. 

Yalnızca 1 çorba kaşığı civarı ve
beslenmenizin en fazla %20 sini
geçmeyen bitkisel işlenmemiş yağ ve
%15 oranında da protein olmazsa
olmazlar. Ancak unutmayın, protein
denince her ne kadar aklımıza
hayvansal gıdalar gelse de; bizi kemik
erimesi ve sağlık sorunlarından
koruyan esas proteinler; baklagiller,
işlenmemiş soya ve ürünleridir.
Hayvansal ürünlerden en sağlıklı
olanlarsa organik süzme keçi sütü,
yoğurdu ve peyniri, yumurta beyazı ve
organik köy tavuğudur. Bu lif
miktarını ayarlayabilmenin en kolay
yolu, 2 ara öğünde az şekerli mevsim
meyvesi, sabah kahvaltısında ise
işlenmemiş tahıl gevrekleri tercih
etmek.

Zararlı olduğunu çok iyi bildiğiniz
sigara, çay-kahve, alkol ve benzeri
kimyasallardan uzak durun.
Unutmayın bu grup hem iç
organlarınızı, hem cildinizi tahrip
ederek erken yaşlandırır. Bu ürünlerin
fazlaca tüketilmesi; kemik erimesini
hızlandırır, özellikle sigara erken
menapoz, akciğer-karaciğer-kalp
hastalıklarında ve kanser türlerinde
artmış risk ile de ilişkilidir. 

Çay ve kahvenin içindeki kafein ve
tein merkez sinir sistemi ve sindirim
sistemini olumsuz etkiler, daha sinirli,
gergin ve stresli olmanıza neden olur.
İdrar söktürücü etkileri ile kaliteli
suyun vücuttan uzaklaşmasına neden
olur. Cildiniz de, organlarınız da erken
yaşlanır. 

Katkılı, boyalı, işlem görmüş
gıdalardan uzak durun. Özellikle
konserve gıda, şarküteri ürünleri,
beyaz un, beyaz şeker, tuz, asitli
içecekler ve tatlandırıcılar. 

Hormonlu ve mevsim dışı gıdalar da
tıpkı kimyasal katkılı gıdalar gibi
cildinize zarar verir.

Güneşten kaçının. Güneş ultraviole
etkisi ile cildimize en çok zarar veren,
kollojen üretimini bozarak daha erken
kırışmamıza ve cildimizde düzensiz
lekeler oluşmasına neden olur. 

Sabah erken kalkın ve akşam en geç
saat 12’de uyuyarak en az 7 saat
uyku için zaman ayırın. İyi uyunmuş
bir gecenin sabahında iyi
hissettiğimiz kesin, ama iyi bir uyku
gerçekten de güzellik uykusudur ve en
iyi anti-aging alışkanlıklarından
biridir. Uykuda hücrelerin tamir
mekanizmaları çalışır. Günlük stres
kortisol ve norepinefrin salınımı ile
yüzümüz ve organlarımızı
yaşlandırır. Bu nedenle bu kötü
nörotransmiterlerin vücudumuzdan
uzaklaştırılması için iyi bir uyku
şarttır. Uyku sırasında gençlik
hormonu, ayrıca cilt ve savunma
sisteminizi güçlendiren melatonin
salınır. 

Açık havada günlük 1 saat orta
tempo yürüyüş yapın. Bu hem
ihtiyacınız olan temiz oksijeni
almanıza yardımcı olur, hem de
mutluluk hormonu salınmasına neden
olur. Egzersizin kaslarınızı
güçlendirip cildinizi gerginleştirdiğini
unutmayın.

Antioksidanlarınızı öncelikle taze
meyve ve sebze gibi besinlerle alın.
Ailenizde kalp hastalığı varsa
Coenzim Q10,  erken yaşlanma varsa
Piknogenol kullanmanız, ailenizde
kanser varsa zencefil ve zerdeçal
tüketmeniz, sık hasta oluyorsanız
Resveratrol (üzüm çekirdeği ekstresi)
kullanmanız, kış mevsiminde C, bahar
aylarında ise E vitamini almanız
tavsiye edilir.
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Genç kalmanın sırları...

SU İÇİN

6 ÖĞÜN BESLENME

LİF ÇOK ÖNEMLİ KİMYASAL İÇERİKLERE DİKKAT

KATKISIZ BESLENME

EN BÜYÜK DÜŞMANLARDAN BİRİ: GÜNEŞ

UYKU

YÜRÜYÜŞ

ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ
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BOYUN ağrısına yol açan pek çok
hastalık vardır. Bunlar arasında; boyun
omurgasında kireçlenme, boyun fıtığı,
çeşitli ağrı sendromları, aşırı kullanıma
bağlı gelişen ve zedelenme sonucu
oluşan ağrılar sayılabilmektedir. Masa
başında çalışanlar ve bilgisayar
kullananlarda boyun ağrısı sık sık
görülmektedir. Boyun ağrısına yol açan
hastalıklarda ağrı bazı kişilerde sadece
ensede görülürken; enseden başa, sırta,
kollara ve hatta göğse doğru yayılabilir.

Boyun ağrılarının tedavisinde
öncelikle ağrının kaynağının
belirlenmesi, tedavinin bu yönde
planlanması gerekmektedir. Bazı boyun
ağrıları yalnızca ilaç tedavisine çok iyi
yanıt vermekle birlikte, bir kısmının
kaynağı boyun fıtıkları ya da tümörler
olabilmektedir. 

Boyun ağrısı sorunu yaşayan pek çok
kişide fizik tedavi ile iyileşme
sağlanabilmektedir. Fizik tedavide sıcak-
soğuk uygulamaların ve elektriksel
uyarının fizyolojik etkilerinden
yararlanarak kaslarda gevşeme ve
yumuşak doku ağrılarının giderilmesi
amaçlanmaktadır. 

Boyun ağrılarında ağrı kesiciler, kas
gevşeticiler, uyku düzenleyici ve

antidepresan ilaçlar kullanıla-
bilmektedir. İlaç tedavisinin mutlaka
doktor tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir. Hangi tedavi uygulanırsa
uygulansın, kalıcı bir iyileşme için
uzman doktorlar tarafından düzenlenen
boyun egzersiz programı tedavinin
esasını oluşturur. Egzersiz programı her
hasta için ayrı düzenlenir. Düzeltici
egzersizler, boyun kaslarını germe
egzersizleri ve boyun kaslarını
güçlendirici egzersizler uygulanır. 

BOYUN AĞRISINDAN 
KORUNMAK İÇİN DİKKAT 
ETMENİZ GEREKENLER 

•Duruşun düzgün olması, boyun-sırt
bölgesinin güçlendirilmesi, boynun
darbeden ve tekrarlayıcı stresten
korunması gerekmektedir. Dengeli
beslenilmeli ve günlük fiziksel aktiviteler
artırılmalıdır.

• Masada otururken sık ve kısa aralar
verip ayağa kalkılmalıdır. Kısa süreli
ama düzenli yürüme ve germe
egzersizleri yapmak önemlidir.

• Her zaman oturulan sandalye kalça
hizasında dizlerden hafifçe daha
yukarıda olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Baş ve boyun doğru pozisyonda

olmalıdır.
• Çok kalın yastıkla yatılmamalıdır.

Yüzüstü yatmak boyundaki ağrıyı ve
kısıtlılığı artırabilir. Bu nedenle sırtüstü
ya da yan pozisyonda yatmak daha
doğrudur.

• Uzun süre başı aşağı doğru eğecek

aktivitelerden kaçınılması gereklidir.
• Boyna yönelik germe ve

güçlendirme egzersizlerin yapılması
uzun dönemde ağrının tekrarlamaması
için önemlidir. Düzenli yürüyüş
yapılmalı, omurga sağlığı için bol bol
yüzülmelidir.

"AKLINIZA gelen ilk mucize besin hangisi?" diye
sorsak pek çoğumuz “bal” deriz. Sağlıktan güzelliğe,
hastalıktan keyif anlarına kadar balın kullanıldığı 10
farklı önerimiz hayatınızda farklılık katacak.

1- Enerjinizi artırın: Günlük enerjiniz için kahveye
yüklenmekten vazgeçin. Bitki çayı, yeşil çay ya da siyah
çayınıza şeker yerine bir çay kaşığı bal ekleyerek
ihtiyacınız olan enerjiyi daha sağlıklı bir şekilde
alabilirsiniz. 

2- Yüz maskesi ve akneler: Aknelerin üzerine az
miktarda bal sürün ve 20 dakika bekletip yıkayın. Balın
antiseptik özelliği akneyi sakinleştirir. Yüz maskesi için
de iki çay kaşığı sütü iki çorba kaşığı balla karıştırın ve
yüzünüze uygulayın. Yüz maskesini 10 dakika bekletin ve
ılık suyla yıkayın. Bal maskesi yüzünüzü besler ve
yumuşatır. 

3- Kuru cildi nemlendirin: Bal özellikle el, dudak ve
dirsek gibi çabuk kuruyan bölgeler için muhteşem bir
nemlendirici. Kuru ve çatlak cildinize balı masajla
yedirin ve yıkamak için 30 dakika bekleyin. 

4- Zarar görmüş saçlar: Bal yumuşatıcı özelliğiyle kuru
ve işlemlerden zarar görmüş saçları kurtarmak için
birebirdir. Saçınıza uygulayacağınız şampuana bir çay
kaşığı bal ekleyin; biraz bekletip durulayın. Saçlarınıza
daha derin bir nemlendirme işlemi yapmak için
zeytinyağı ve balı karıştırıp saçlarınızı sürün, ılık
havluyla sarın ve 20 dakika bekleyin. Yıkayınca ne kadar
yumuşak bir saça kavuştuğunuzu göreceksiniz. 

5- Kesik, yanık, yara ve çizikler: Acıyan yere biraz bal
sürün. Doğal antiseptik özelliğine sahip olan balın
mucize bir ilaç olduğunu göreceksiniz. 

6- Öksürük ve boğaz ağrıları: Bir limonun suyu ile balı
karıştırıp için. Boğaz ağrısı ve yanmasını rahatlattığını
göreceksiniz. 

7- Akşamdan kalma semptomlarını hafifletin: Bir
önceki gece çok mu içtiniz ve sabah yorgun mu
uyandınız? Bir kaç çay kaşığı bal yemeyi öneriyoruz.
Balın içindeki fruktoz vücudun alkol meabolizmasını
hızlandırır ve sizi rahatlatır. 

8- Pastalarınızda bal kullanın: Pasta veya keklerinizin

tarifinde bir fincan şeker yerine ¾ fincan bal kullanın.
Bal kullandığınız zaman ¼ çay kaşığı kabartma tozu
ekleyin ve tarifinizde kullandığınız süt veya sıvıyı ¼
fincan azaltın. Pişirirken fırının ısısını 5-10 derece
düşürün. 

9- Vücudu dinlendirin: Uzun ve yorucu bir günden
sonra dinlenmek için 2 çorba kaşığı balı bir fincan sıcak
suda 10 dakika çözün. Çözünen balı banyo suyunuza
ekleyin. İsterseniz 2-3 damla lavanta yağını banyo
suyunuza ekleyin ve günün stresini unutun. 

10- Değişik tatlarda bal yapın: Her gün bal yemeyi
sevmiyorum tadından sıkılıyorum diyorsanız yeni
tariflerle balınızı tatlandırabilirsiniz. Mesela 1 fincan balı
7 dilim taze zencefil ve 2 limon kabuğu rendesiyle ufak
bir tencerede ben mari usulünde hafifçe ısıtın. Zencefilin
suyuyla bal biraz daha sıvı hale gelecektir. Limon
kabuğunu da ekleyip sıcaklığı azaltın ve 5 dakika daha
ısıtın. Ateşten aldıktan sonra 10 dakika soğutun ve
süzün. 

Balın mucizevi 10 etkisi...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Biraz daha uzak

görüşlü ve öngörülü
olmaya gayret etmelisiniz.

Düşünmeden harekete geçmek bazı
pişmanlıklara neden olabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kontrol

edemediğiniz durumlar öne
çıkabilir. İstikrar aradığınız ikili

ilişkilerde  artık sorumluluk
almak, paylaşımları güçlendirme
zamanı.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sosyal olanakların
arttığı ve size destek verecek

kişilerin hayatınıza girdiği
görünüyor. Biraz çaba ve cesaretle çok
iş çıkarabilirsiniz. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Kendinizi

öne çıkarmak konusunda yeni
adımlar atmanız,

çalışmalarınızla dikkat çekmeniz
mümkün. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Eğitim hayatınızı

yeniden tasarladığınız bir
dönem olabilir. Yabancılarla ilgili
konuların, yolculukların öne çıkması ile
karar değişiklikleri içindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Kendi kaynaklarınız üzerinden
ilerlemeye çalışmalısınız.
Başkalarından beklenen
maddi destekler ani krizlere

yol açabilir. Ödemeler, borç
alacak konularınızı yeniden
düzenlemekte kararlı olmalısınız.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Kişisel
haklarınızı korumak,

beklentilerde akılcı
olmak gerek. Yakın ilişkilerde
aşırı fevri olunmamalı. Kışkırtan
gelişmelere dikkat edin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Çalışma
koşullarında oldukça

zahmetli ve hareketli bir
dönem. Enerjinizi kontrollü

kullanmak, ani değişiklikleri sakin
karşılamak gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Değişik spor aktiviteleri ya da
sizi rahatlatan hobilerle vakit
geçirebilirsiniz. Aşk

ilişkilerinizde riskli durumlarla
karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Artık tamamen aileye ilişkin
konularla ilgilenmeniz
gerekecek. İş hayatında

yaşanan aksaklıklara dikkat. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Pek çok konuda düşünceleriniz
yenileniyor. Düşündüğünüz
yolculukların aniden ortaya
çıkması ile planlarınız

değişebilir. Eğitim hayatınıza ilişkin
önemli adımlar atmaya başlayabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Bütçenizi
toparlamak ve kişisel
yeteneklerinize
güvenmek

durumundasınız. Yeni kazanç yolları
aradığınız bu dönem şansınızı biraz
zorlamakta yarar var. b

u
rç
la
r.
..

Boyun ağrısına dikkat!
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Mülteciler için yardım
kampanyası...

Celal Bayar
Lisesi’ndeki kan
bağışına yoğun ilgi

GÜMÜLCİNE’deki Celal
Bayar Azınlık Lisesi son sınıf
öğrencileri, 3 Mart Perşembe
günü kan bağışı kampanyası
düzenledi. Bu yıl altıncısı
düzenlenen kampanyaya
öğrencilerin yanı sıra
öğretmenler de destek verdi. 

Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Tunalp Mehmet
kampanyayla ilgili olarak
GÜNDEM’e yaptığı açıklamada,
özverili çalışmalarından dolayı
öğrencileri tebrik etti. Lise son
sınıf öğrencilerinin düzenlediği
kan bağışı kampanyasının artık
geleneksel hale geldiğini
söyleyen müdür, kan vermenin
insan sağlığı için çok önemli
olduğunun altını çizdi.

Gümülcine Kan Bağışı
Derneği Başkan Yardımcısı Dr.
Bülent Kamiloğlu, “Celal Bayar
Lisesi öğrencileri bu yıl altıncı
kez bu kampanyayı
düzenliyorlar. Öğrencileri kan
vermek için adeta bir yarış
halindeler. Kampanyaya büyük
destek var. Kan bağışı, insan
sağlığı için çok faydalıdır.
Yapılan araştırmalar özellikle
erkekler için çok faydalı
olduğunu belirtiyor. Ayrıca yılda

iki ya da üç kez kan veren
kişilerin daha az kalp krizi
vakasıyla karşı karşıya kaldığı
saptanmıştır. Bunun yanı sıra
kan bağışında bulunan
kişilerin, kan testleri
yapıldığından dolayı eğer kişide
bir hastalık varsa bu
hastalıkların bazıları erken
teşhis edilebiliyor.” diye
konuştu. 

Kan bağışında bulunan
kişilerin kendilerini daha rahat
hissettiklerini belirten
Kamiloğlu, kanser hastalarına
kemoterapi tedavisi sırasında
gerekli olan trombosit
(kanamayı durduran kan
hücreleri) bağışına da değindi.
Trombosit bağışının
yaygınlaşması gerektiğinin
altını çizen Dr. Bülent
Kamiloğlu, “Trombosit bağışı da
insan sağlığı için son derece
önemlidir. Kişiden alınan kan,
özel bir şekilde kandaki
trombositlerden ayrıştırılıyor.
Daha sonra bu trombositler
lösemili hastalar, kemoterapi
tedavisi gören hastalar ve
kanamalı hastalar için
kullanılıyor. İsteyen herkes üç
haftada bir trombosit bağışında
bulunabilir.” dedi.

İSKEÇE Müftülüğü ve Rodop
– Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği,
mültecilere yönetlik yardım
kampanyası başlattı. 

İskeçe Müftülüğü’nden
yapılan açıklamada mültecilere
elbise ve gıda yardımı için
kampanya başlatıldığı
duyuruldu. Açıklamada,
elbiselerin temiz ve
kullanılabilir olmasına dikkat
edilmesi istendi. Gıda
yardımında bulunacak kişilerin
ise; çocuk maması, kutu süt,
bisküvi ve konserveleri tercih
etmeleri çağrısında bulunuldu. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
yardım malzemelerinin İskeçe
Müftülüğü’ne, köylerde ise din
görevlilerine teslim
edilebileceğini söyledi.

RODOP – EVROS SÖPA
DERNEĞİ’NDEN YARDIM
KAMPANYASI
Rodop – Evros illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
de mültecilere yönelik yardım
kampanyası başlattı.
Dernekten yapılan açıklamada,
yardımların öğretmenlerin
sorumluluğunda okullarda
toplanacağı ve Selanik’teki
Diavata Mülteci Barındırma
Merkezi’ne teslim edileceği
belirtildi. 

Dernek Başkanı Salih Ahmet
ve Genel Sekreter Hakkı Hacı
imzasıyla yayınlanan konuyla
ilgili açıklamada, “SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
yönetimi olarak, ülkemiz
Yunanistan’ da yaşanan
mülteci dramı karşısında
duyarsız kalmamız  ve yardım

çığlıklarına kulak  tıkamamız
mümkün değildi. Yönetim
kurulu kararıyla, mülteciler
için bir yardım kampanyası
başlattık. Kampanyamıza
üyeler dışında, öğrenci ve
ebeveynlerin de katılımını
sağlamak amacıyla okullara
duyuru gönderdik. Böylelikle
sembolik de olsa, öğrenciler
yapacakları katkılarla,
yardımlaşma ve dayanışmanın
önemini daha iyi
kavrayacaklardır.” denildi.  

10 Mart Perşembe gününe
kadar devam edecek kampanya
çerçevesinde toplanan
yardımların, derneğin temin
edeceği araçlarla Selanik’teki
Diavata Mülteci Barındırma
Merkezi’ndeki yetkililere teslim
edileceği belirtildi.

İngiltere Batı Trakya Türkleri 
Derneği’nde nöbet değişimi

İNGİLTERE Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği,
28 Şubat Pazar günü
gerçekleştirdiği olağanüstü
genel kurulda yeni yönetim
kurulunu belirledi. 

Londra’da gerçekleşen
genel kurul toplantısı, divan
kurulunun oluşumu ile
başlayıp, Balkanlar,
Çanakkale ve diğer cephelerde
şehit düşenler için bir
dakikalık saygı duruşu ile
devam etti. Genel kurulda
divan başkanlığını Göktürk
Yunusoğlu yaptı. 

Daha sonra Mustafa Muhtar
Küçük başkanlığındaki
yönetim kurulunun faaliyet,
muhasebe ve denetim
raporlarının okunmasına
geçildi. Genel kurulda üyeler
görüş ve düşüncelerini ifade
ettikten sonra 13. dönem
yönetim kurulu oybirliğiyle
aklandı. Devamında ise
derneğin 14. dönem yönetim
kurulu ile diğer kurullar için

oluşturulan listeler oybirliğiyle
kabul edildi. 

Yeni kurulların
seçimininden sonra derneğin
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’na (ABTTF)
üyelik durumunun tartışıldığı
gündem maddesine geçildi.
Yapılan değerlendirmenin
ardından, yeni seçilen
yönetim kuruluna gerekli
görmeleri halinde ABTTF’den
ayrılma yetkisi oybirliğiyle
verildi. 

İngiltere Batı Trakya
Türkleri Dayanışma
Derneği’nin yeni yönetimi şu
isimlerden oluştu: 

YÖNETİM KURULU
Başkan: Ercüment 
Mustafaoğlu
Başkan Yardımcıs: Rıdvan 
Hacıbedel
Genel Sekreter: Metin Hacı 
Ömer
Muhasip üye: Saim Hocka
Teşkilat Sorumlusu: 

Ayşegül Palazlı
Haberleşme ve Sosyal Ağlar 
Koordinatörü: 
Kadriye Mümin
Spor Sorumlusu: 
İlhan Küçük

YEDEK ÜYELER
Ersan Mustafa İmam
Cüneyt Topçu
Bülent Yörük

GENÇLİK KOLU
Hüseyin Kabur
Ahmet Tahir
Mehmet Yörük
Mehmet Bati
Ertuğrul Salihoğlu

KADINLAR KOLU
Fatma Bekir Hacıbedel
Hande Barka

EĞİTİM VE KÜLTÜR KOLU
Nergis Darmon
Yalçın Raşitoğlu
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İskeçe Müftüsü suç 
duyurusunda bulundu

Hacıosman ‘Müftü
olma’ iddialarına
cevap verdi

RODOP eski Milletvekili
Ahmet Hacıosman, 28 Şubat
Pazartesi akşamı Türkiye’de
yayın yapan Tek Rumeli
televizyonuna konuk olarak Batı
Trakya Türk azınlığında
yaşanan son gelişmeleri
değerlendirdi.

Son günlerde kendisinin
müftü atanacağı yönünüdeki
ulusal ve yerel basında çıkan
haberlere değinen Hacıosman,
“Bütün bu gelişmeler benim
dışımda cereyan eden olaylardır.
Benim haberim olmadan ‘Ahmet
Hacıosman bakanlarla görüştü
ve anlaştılar’ yönünde haberler
yapıldı. Ben burada şunu
söylemek istiyorum: Ben
defalarca, gerek eyalet seçimleri
olsun, gerekse milletvekili
seçimleri olsun, buna benzer
seçimlere defalarca katıldım ve
göreve hep seçilerek, seçimle
işbaşına geldim. Benim
halkımın hür iradesinin dışında,
‘Gel sen buraya otur’ diyerek
yapılacak böyle bir teklifi kabul
etmem mümkün değil. Müftülük
konusunda toplum olarak
bizlerin yıllardan beri arzu
ettiğimiz, müftülük seçimi olsun
şeklinde dile getirilmiştir.
Böylece toplum, hür iradesini
sandığa götürür ve müftüsünü

seçer. Dolayısıyla benim bu
konuda ne bir ilişkim, ne bir
görüşmem olmuştur. Ne de
niyetim var. Bunlar tamamen
benim dışımda cereyan eden
olaylardır.” açıklamasında
bulundu. 

“ÇİFTÇİ TRAKTÖRÜNE
MAZOT KOYAMIYOR,
ÇOCUĞUNU OKUTAMIYOR” 
Katıldığı televizyon
programında Batı Trakya Türk
azınlığının son durumunu da
değerlendiren Hacıosman,
“Tüm ülke genelinde olduğu
gibi Batı Trakya Türk azınlığı da
büyük ekonomik sıkıntılar
içerisinde mücadelesine devam
etmektedir. Geçim sıkıntısı,
ürettiği ürünü satmasına
rağmen parasını alamama gibi
durumlar, Türk azınlığı daha zor
durumda bırakmaktadır.
Böylece bölge çiftçisi parası
olamayınca da traktörüne mazot
koyamıyor, tarlasını
ilaçlayamıyor. Hatta aileler
çocuklarını bile okutmakta
güçlük çekiyor. Eğer bir toplum
ekonomik sıkıntılar içinde
yaşıyorsa; diğer konularda da
aynı şekilde huzursuzluklar
devam eder.” diye konuştu.

İSKEÇE Müftüsü Ahmet
Mete, yakın çalışma
arkadaşlarından Hüseyin
Cihan’ın kaçırılması ve
kendisinin tehdit edilmesi
olayıyla ilgili olarak İskeçe
Savcılığı’na suç duyurusunda
bulundu. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
“22 Şubat Pazartesi günü iki
arkadaşla birlikte İskeçe
Savcılığı’na giderek kaçırılma
olayıyla ilgili suç duyurusunda
bulunduk. Olayın
aydınlatılmasını ve faillerin
yakalanmasını bekliyoruz. Biz
gerekli hukuki girişimi yaptık.
Şimdi artık sonuç bekliyoruz”
diye konuştudiye konuştu.

Ahmet Mete: “Noel veya Karnaval
bizim bayramımız değil”

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Hıristiyan toplumun dini
bayramları ile adetlerinin
kutlanması konusunda, Batı
Trakya Türk azınlığı üyelerinin
dikkatli davranmaları
gerektiğini söyledi.

Karnaval etkinliklerinin
başlaması nedeniyle halka
yönelik bazı mesajlar veren
Müftü Ahmet Mete, azınlığın
bu konularda özellikle
çocuklarla ilgili olarak dikkatli
olmasını istedi. Müftü Mete
şöyle konuştu: “Bizim
bayramlarımızda bir azınlık
üyesi öğretmen, Hıristiyan
öğrencileri toplayarak namaza
götürmüş olsa kıyametler
kopar. Aynı hassasiyeti

maalesef buradaki Hıristiyan
öğretmenlerden göremiyoruz.
Dolayısıyla Müslümanların
hassas olduğu noktalarda,
onların bizlere karşı saygılı
olmasını bekliyoruz. Yani
Müslüman çocuklara karnaval
kıyafeti giydirmek ya da onları
Noel Baba yaptırmak gibi
şeyler Müslümanların kabul
edeceği bir durum değildir.
Müslüman anne babaların bir
şekilde iyi niyetlerinden
istifade ederek, karşı tarafın bu
şekilde uygulamalara gitmesi
etik değildir. Karşılıklı saygı
çerçevesinde bunlara dikkat
edilmesi gerekir.” 

Anne babaları bu konuda
dikkatli olmaya çağıran Müftü
Mete, “Bir anne babanın
çocuklara okulda neler

öğretiliyor, neler empoze
ediliyor, buna dikkat etmesi
gerekir. Nasıl ki bir anne baba
çocuğunun yemesine içmesine
dikkat ediyorsa, çocuğun dini
ahlakına, terbiyesine, aldığı
kültüre de aynı hassasiyeti
göstermek zorundadırlar.
Unutmamak gereki ki Noel
Baba bayramına, karnaval
etkinliklerine bizim saygımız
var. Biz Müslüman Türk
toplumu olarak Hıristiyan
hemşehrilerimizin bu
bayramlarına, bu adetlerine
saygı duyuyoruz. Ancak bunlar
bizim bayramlarımız değildir.
Noel Baba veya karnaval bizim
bayramımız değildir. Biz
bunları kutlamak durumunda
değiliz.” ifadelerini kullandı.

Din görevlileri için seminer 

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü bünyesinde yer alan din görevlilerine yönelik olarak 29 Şubat –
1 Mart tarihleri arasında sekiz bölgede seminer programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminerlerle ilgili olarak müftülük tarafından yapılan yazılı açıklama şu ifadeler
yer aldı: “Din Görevlileri ve Görgü Kuralları’ konulu seminerde, bu görevi üstlenen hocalarımızda
bulunması gereken kişisel özellikler, halkla ilişkiler ve kurumsal alanda davranışların nasıl olması
gerektiği konusunda bilgiler paylaşıldı. Seminer programı Gümülcine Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet tarafından icra edildi.”

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

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

(İdadiye Sokağı) 4-6 ad re sin de bu lu nan bü ro -
muz a gelerekabone üc ret le ri ni öde me le ri

önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Nimetlerin kıymeti bilinmeli

R
abbim siz değerli
okuyucularımla tekrar
buluşturduğu için hamd

olsun. Bu vesileyle, nekahet
dönemimde beni bizzat ziyaret
eden veya telefonla arayıp geçmiş
olsun dileğinde bulunan tüm
dostlarıma teşekkür eder
içtenlikle sevgi ve selamlarımı
sunarım.

Kur’ân-ı Kerîm’deki pek çok
ayetiyle bizlere lütfettiği sayısız
nimetlerine işaret eden Rabbimiz,
bir yandan bunların farkında
olarak kendisine şükretmemizi
isterken bir yandan da bu
nimetlerin göz alıcılığına
kapılmamamız için bizi uyarır: “Ey
insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi
gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi
aldatmasın.” Ömrümüzün
geçiciliğini ve tüm nimetlerden
hesaba çekileceğimiz bir günün
geleceğini hatırlatırken bunu
unutturmaya çalışan şeytana karşı
da teyakkuzda olmamızı
ister: “Sakın çok aldatıcı (şeytan),
Allah hakkında sizi
aldatmasın.” (Fatır, 35/5)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
bir hadis-i şerifte şöyle
buyurmuştur: “Beş şey gelmeden
önce, beş şeyin kıymetini biliniz:
Ölüm gelmeden önce hayatınızın
kıymetini, hastalık gelmeden önce
sıhhatinizin kıymetini, meşgûliyet
gelip çatmadan boş vaktinizin
kıymetini, ihtiyarlık gelmeden
önce gençliğinizin kıymetini,
fakirlik gelmeden önce
zenginliğinizin kıymetini biliniz!”
(Hakim Müstedrek) Bu beş şeyi iyi
kavrar ve bunlara  uyarsak iki
cihan saâdetine kavuşacağımız
şüphesizdir.

Ölüm gelmeden önce hayatın
kıymeti bilinmelidir. Bu da, ölümü
ha tırlamak ve öldükten sonraki
hayat için hazırlık yapmakla olur.
Ha tırlanmaz ise hazırlık da
yapılamaz!

Ölümü hatırlayan büyük
faydalar elde eder. Tövbesini
geciktir mez. Ölümün ne zaman ve
nerede geleceği bilinmez. Ölüm ve
ötesini bilen kanâatkâr olur,
sıkıntılara sabreder, ibadetlerini
usanmadan ve severek yapar.

Hastalık gelmeden önce
sıhhatinizin kıymeti bilinmeli!
İslâm’a göre beden, insana
verilmiş bir emânettir. Âhiret’te
kişinin sorgulanacağı şeylerden
birinin de “bedenini nasıl
kullandığı” oldu ğunu
Peygamberimiz’in bir diğer
hadisinden anlıyoruz. Sıhhat, hem
dünyevî ve hem de uhrevî açıdan
kıymeti bilinmesi gereken en
önemli ni’metlerden biri ve Allahu
Teâlâ’ya karşı bir şükür vesilesi dir.

“Ey Allah’ın kulları, tedâvi

olunuz. Çünkü Allah (c.c.),
yarattığı her hastalığın şifâsını da
yaratmıştır.” buyurarak tedâviyi
emredip, tıbbî araştırmaları da
teşvik etmiştir.

Sağlık büyük nimettir. Bu
konuda Osmanlı Padişahlarından
Kanuni Sultan Süleyman ne güzel
söylemiştir: “Halk içinde muteber
bir nesne yok devlet gibi, Olmaya
devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi.”

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
“İki büyük nimet vardır ki, insanlar
onun kıymetini bilmiyorlar. Sıhhat
ve boş vakit.” Bu nimetler elden
çıkınca değerleri anlaşılır fakat iş
işten geçmiş olur.

Meşgûliyet gelip çatmadan boş
vaktinizin kıymetini biliniz!
Yaşamakta olduğumuz ömrümüz
bizlere tek fırsat olarak verilmiştir.
En kıymetli varlığımız vaktimizdir!
Onunla arzu ettiklerimize
kavuşabiliriz.

Mümini, “boş ve gereksiz
şeylerden yüz çeviren kişi” olarak
tanımlayan (Müminun, 23/3)
Rabbimizin“Bir işi bitirince hemen
bir başkasına koyul” emri (İnşirah,
94/7) doğrultusunda her anımızı
iyi değerlendirmektir. Yalnızca iyi
ve kötü amellerimizin değil, diğer
nimetlerle birlikte bize bahşedilen
“zaman”ı nasıl kullandığımızın da
hesabını vermekle yükümlü
olduğumuzu unutmamalıyız.

İhtiyarlık gelmeden önce
gençliğinizin kıymetini biliniz!
Gençlik, insan ömrünün en
kıymetli bölümüdür. Daha öncesi
çocukluk devresidir. Çocuk, sağını
solundan pek ayırt edemez.
Rabbimiz de onu mükellef
kılmamıştır. Ona ibadetleri farz
kılmamıştır. Gençlikten sonraki
zaman ise ihtiyarlık, hastalık,
takatsizlik dönemidir ki, insanlar
isteseler bile artık gençlikteki gibi
çalışma imkânını bulamazlar.

Gençlikte yapılan ibadetler pek
kıymetlidir. Kıyâmet günü Cenab-ı
Hakkın rahmet gölgesi altında
bulunacak ve o günün sıkıntılarını
çekmeyecek yedi sınıf insandan
biri de, genç olduğu halde,
Rabbine itaât edenlerdir.

Fakirlik gelmeden önce
zenginliğinizin kıymetini biliniz!
Sahip olduğumuzu zannettiğimiz
malımız bizde emânettir. Bir gün
gelecek tamamı elimizden
çıkacak, vârislere intikal edecektir.

Zenginliğimizin kıymeti ise
şöyle bilinir: Kazandığımız malın
helâlinden olmasına ve helâline
harcanmasına dikkat etmeliyiz.
Zekât vermeliyiz. Unutmamak
gerekir ki; Allah için harcadığımız
bizim malımızdır. Gerisini
başkaları yiyecek, belki de en
sevmediklerimizden birileri…

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİlhan Ahmet,
Gümülcine Hastanesi
için meclise soru sundu

POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Gümülcine Devlet Hastanesi’nde
yaşanan personel sıkıntısıyla ilgili olarak
meclise soru sundu. 

Sağlık Bakanlığı’na yönelik sorusunda
Milletvekili Ahmet, hastanelerin yoğun bakım
üniteleri için açıklanan personel alımı ilanında
Gümülcine Devlet Hastanesi’ne gerekli kadronun
neden ayrılmadığını sordu. Milletvekili İlhan
Ahmet, Hastalıkları Önleme ve Mücadele
Merkezi (KEELPNO) tarafından yayımlanan,
hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyacı
karşılamak için 2 yıl sözleşmeli 400 hemşire ile
100 doktordan oluşan sağlık personeli alım
ilanında, Gümülcine Hastanesi’ndeki 70 kişilik
personel açığının dikkate alınmadığını belirtti.

Bahse konu ilan ile Gümülcine Hastanesi’ne
gerekli olan iyileştirme yapılacağına sadece bir
doktor alımı için kadro açıldığının altını çizen
İlhan Ahmet, bunun yanı sıra zaten kadro
yetersizliği nedeniyle hizmet veremez duruma
gelen Gümülcine Hastanesi’nden yedi
personelin Doğu Makedonya - Trakya
bölgesindeki başka kurumlara transfer edildiğini
ve yerlerine yeni personel alımının
yapılmadığını söyledi.

Gümülcine Hastanesi’nin her geçen gün
işlevselliğini biraz daha yitirdiğini vurgulayan
Milletvekili, Gümülcine Sismanoglio Devlet
Hastanesi Müdürü tarafından, 1 Aralık 2015
tarihinde, 4. Sağlık Bölgesi yetkililerine
gönderilen yazıda, hastanenin tam donanımlı
olarak hizmet verebilmesi için acil olarak 30
kişilik tıp personeli (doktor, hemşire) ile
yardımcı sağlık personeli talep edildiğini de
hatırlattı.

Milletvekili İlhan Ahmet sorusunda, Sağlık
Bakanı’ndan personel alım ilanında hastanelere
ayrılan kadrolarda dağılımın neye göre
belirlendiğinin, halihazırdaki personel açığı
dikkate alınmayan Gümülcine Devlet
Hastanesi’nin mevcut personelinden daha ne
kadarının çevre birimlerdeki ihtiyaçları
karşılamak üzere tedarikçi olarak kullanılmaya
devam edileceğinin, hastaneden transferi
yapılan yedi personelin yerine yeni personel
alımının ne zaman yapılacağının ve 2016 yılında
yapılacağını ilan edilen tıp personeli ve yardımcı
sağlık personeli alımlarında Gümülcine
Hastanesi Müdürü’nün 30 kişilik personel
talebinin karşılanıp karşılanmayacağı
sorularının cevaplarını istedi.

Başkonsolos Akıncı Satıköy’deydi

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 26 Şubat Cuma günü Rodop iline
bağlı Satıköy’ü ziyaret ederek soydaşlarla Cuma
namazı kıldı.

Başkonsolos Akıncı’ya, Batı Trakya’yı ziyaret
eden Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aykaç ile Yrd.Doç.Dr. Mustafa Hatipler,

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan eşlik etti.

Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek, köy
kahvehanesinde soydaşlarla sohbet etti.
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ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
Β’ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΔΗΛΩΝΕΙ 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

«Με τη  νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
2015-2020, στο προϊόν του καπνού πλέον
δεν θα χορηγηθούν συνδεδεμένες
ενισχύσεις διότι δεν εντάχθηκε αυτό στο
άρθρο 38 όπου  περιλαμβάνονται τα
προϊόντα που θα λαμβάνουν
συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μόνο στο νομό Ροδόπης,
περίπου 6.800 οικογένειες ζούνε
αποκλειστικά από την καλλιέργεια του
καπνού, διότι αυτή αποτελεί
μονοκαλλιέργεια. Να σημειωθεί, μάλιστα,
ότι καμία πολιτική ηγεσία μέχρι σήμερα
δεν έχει προνοήσει για την διαμόρφωση
εναλλακτικών καλλιεργειών που θα
αποτελούσαν μια νέα προοπτική
τόνωσης του αγροτικού εισοδήματος της
συγκεκριμένης περιοχής. 

Αν δεν επιδοτηθεί ο καπνός που
καλλιεργείται, ως επί το πλείστον, σε
εδάφη άγονα και ξερικά, δεν θα
πρόκειται περί αφανισμού απλά μιας
καλλιέργειας αλλά μιας κοινωνικής
ομάδας, με ό,τι συνέπειες μπορεί να
επιφέρει το γεγονός αυτό στην κοινωνική
ισορροπία και την ευημερία της περιοχής
μου.  

Στην τελική διαπραγμάτευση για τη
νέα ΚΑΠ, που θα ισχύσει στη νέα
προγραμματική περίοδο 2015-2020,
προβλέφθηκε για πρώτη φορά μετά το
2008, το μέτρο της χορήγησης

συνδεδεμένων ενισχύσεων, σε ποσοστό
από 5% μέχρι 15% του συνόλου των
κοινοτικών επιδοτήσεων, σε προϊόντα
που λόγω της μεγάλης
κοινωνικοοικονομικής τους σημασίας για
τις περιφέρειες όπου καλλιεργούνται,
χρήζουν μιας συμπληρωματικής
ενίσχυσης για να παραμείνουν βιώσιμες
και να αποφευχθεί η εγκατάλειψη τους. 

Δυστυχώς, στο άρθρο 38 για τις
άμεσες ενισχύσεις, από τον κατάλογο
των επιλέξιμων προς ενίσχυση
προϊόντων, αποκλείστηκε ο καπνός
αναιτιολόγητα και παρά την αντίθεση
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. 

Με δεδομένο ότι ο καπνός είναι
προϊόν προστατευόμενο από την
Συνθήκη της Ε.Ε. (Παράρτημα 1), η
αυθαίρετη εξαίρεση του από ένα μέτρο
αγροτικής πολιτικής, δημιουργεί εύλογες
ανησυχίες για παρόμοιες εξαιρέσεις του
προϊόντος και των καλλιεργητών και από
άλλες πολιτικές στο μέλλον. 

Παράλληλα, ο καπνός αποτελεί ένα
εξαγωγικό προϊόν που συμβάλει στην
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας
και ειδικά ο Μπασμάς που καλλιεργείται
στην Θράκη, μια ποικιλία που
χρησιμοποιείται στα χαρμάνια των
τσιγάρων από τις μεγαλύτερες εταιρίες
παγκοσμίως, όπως συνέβη και πρόσφατα

με την εμπορική συμφωνία που
κλείστηκε με την PHILIP MORRIS. 

Πρόταση της Κοινοπραξίας
Καπνοπαραγωγών Έβρου-Ροδόπης
είναι να διατεθεί από τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα του Β΄
Πυλώνα της νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα
που ανέρχονται στα 2,2 δις ευρώ, ποσό
3 ευρώ ανά κιλό για την ενίσχυση της
τιμής του καπνού έτσι ώστε η
καλλιέργεια του να συνεχίσει να
αποτελεί μια βιώσιμη και επικερδή
επιλογή για τους αγρότες της Θράκης,
για τους οποίους ο καπνός και η
καλλιέργειά του, αποτελούν τρόπος
ζωής και μέρος της κουλτούρας των
κοινωνιών τους».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε
κοινοβουλευτική ερώτηση που
κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή και
αφορά την επιδότηση του καπνού από
τον Β΄ Πυλώνα της νέας ΚΑΠ μέσα από
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που
προορίζονται για την Ελλάδα, με το
ποσό των 3 ευρώ ανά κιλό. 

Η απάντηση του αναπληρωτή
υπουργού Γεωργίας κ. Μπόλαρη που
παρουσιάζει σήμερα η στήλη είναι
αποκαλυπτική για τις προθέσεις της
κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα όσα
αναφέρει λοιπόν στην απάντησή του ο
κ. Μπόλαρης, «όσον αφορά την
πρόταση της Κοινοπραξίας
Καπνοπαραγωγών Έβρου-Ροδόπης για
ενίσχυση των καπνοπαραγωγών από τα
συναλλαγματικά αποθέματα του Β
Πυλώνα, θεωρείται ότι δεν θα τύχει
στήριξης και αποδοχής από την Ε.Ε.,
αφού η φιλοσοφία του Β’ Πυλώνα είναι
η χρηματοδότηση συγκεκριμένων
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και όχι
απλά η ενίσχυση του εισοδήματος των
παραγωγών, ενώ είναι δεδομένη η
παγκόσμια αλλά και η ευρωπαϊκή
αντίδραση για τις ενισχύσεις-
επιδοτήσεις στους καπνοπαραγωγούς».

Μας λέει λοιπόν ο αναπληρωτής
υπουργός Γεωργίας ότι δεν θα υπάρξει
θετική ανταπόκριση από την Ευρώπη
στο αίτημα για ενίσχυση κατά 3 ευρώ

στο κιλό των καπνοπαραγωγών γιατί
είναι άλλη η φιλοσοφία του Β’ Πυλώνα.
Δεν μας λέει όμως ο κύριος Μπόλαρης
με ποιον τρόπο θα δώσει την μάχη της η
ελληνική κυβέρνηση ώστε να
προωθήσει το αίτημα της
Κοινοπραξίας, πριν αυτό απορριφθεί
από την Ε.Ε…

Επίσης, οκ. Μπόλαρης, υποδεικνύει
στους καπνοπαραγωγούς να κάνουν
καλύτερες διαπραγματεύσεις με τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις για να
πετύχουν καλύτερες τιμές.

Και αναρωτιέμαι για ποιες
διαπραγματεύσεις μιλάει ο υπουργός
και με ποιες επιχειρήσεις; Για τους
καπνοπαραγωγούς που δίνουν το
προϊόν τους στα χωριά προς 3 έως 4
ευρώ το κιλό, φοβούμενοι ότι αν το
κρατήσουν στις αποθήκες τους για
καλύτερη διαπραγμάτευση, μπορεί να
μείνει απούλητο; Για τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις που αθετούν τις συμφωνίες
και σέρνουν τις πληρωμές των
παραγωγών μήνες πίσω, κάνοντας
ακόμα δυσκολότερη την ήδη δύσκολη
ζωή τους; 

Μιλάει και για πολλά άλλα στην
απάντηση του ο κ. Μπόλαρης. Όπως,
«για την αποδέσμευση των ενισχύσεων
από την παραγωγή που δημιουργεί
τάσεις εγκατάλειψης των χωραφιών».
Και αναρωτιέμαι και πάλι, ποιος ήταν
εκείνος που έλεγε στους
καπνοπαραγωγούς, «αφήστε τα
χωράφια σας αφού έτσι κι αλλιώς θα
επιδοτείστε για το προϊόν που δεν
παράγετε»;

Δεν ήταν το πολιτικό σύστημα που
όλα τα προηγούμενα χρόνια άφησε
εκτεθειμένους σε μεγάλους κινδύνους
τους παραγωγούς καπνού; 

Είναι η ώρα να αναλάβουν όλοι τις
ευθύνες τους. Και πρωτίστως, να
δοθούν οι μάχες σε όλα τα ευρωπαϊκά
και διεθνή φόρα ώστε η καλλιέργεια του
μπασμά να διατηρηθεί ως στοιχείο
αναπόσπαστο της τοπικής οικονομίας,
της παράδοσης και του πολιτισμού της
Θράκης.           

Hakan Çavuşoğlu: “YTB medeniyet coğrafyamızın yüz akı kurumudur”
BATI Trakya kökenli Adalet ve

Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
(YTB) bütçe görüşmelerinde bir
konuşma yaptı. 

YTB’nin 2010 yılında kurulduğunu
hatırlatan Çavuşoğlu konuşmasının ilk
bölümünde, “Bugüne kadar yaptığı
çalışmalar, geliştirdiği projeler,
yurtdışında yaşayan yaklaşık 5 milyon
vatandaşımızın yanı sıra, medeniyet
coğrafyamızdaki soydaş ve
akrabamızla, kurduğu iletişimle yüz
akı kurumlarımızdan bir tanesi olan
YTB, çok önemli bir görevi ifa
etmektedir.” görüşlerine yer verdi.

“Hiç kimse Türkiye’nin gönül
sınırlarını 780 milyon metrekareye
hapsedemez” diyen Çavuşoğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Balkan
coğrafyasında doğmuş, büyümüş biri
olarak şu hususu belirtmek isterim;
tarihin bir tecellisi olarak, bugün bu ay
yıldızlı bayrağın altında olamayıp,
başka devletlerin egemenliği altında
kendilerini tarihin bir bekçisi olarak
kabul eden soydaşlarımız ve
akrabalarımız Türkiye’de sorumluluk
makamında bulunan herkesin

ağzından çıkan sözlere dikkat kesiliyor.
Türkiye’de olup bitenlere belki de
bizden daha fazla duyarlılık
gösteriyorlar. Bu nedenle buradan
birileri, Suriye’deki vahşet ortamından
kaçarak Türkiye’nin şefkatine sığınan
kardeşlerimizi geri göndermekten
bahsettiğinde, onların yüreğine kan
damlıyor. Buna mukabil ülkemizin
kapısı da, milletimizin gönlü de size
sonuna kadar açıktır. ‘Biz asla sizleri
kendimizden farklı görmüyoruz’
denildiğinde ise bu insanların hepsi
yeniden doğuyor. Siz AK Parti
Türkiye’de seçim kazandığında,
Gostivar’da, Saraybosna’da, İskeçe’de,
Gazze’de, insanların ellerine Türk
bayraklarını alarak sokağa taşan sevinç
çığlıklarının nedenini hiç kendinize
sordunuz mu? AK Parti iktidara
geldiğinden bu yana, soydaşlarımızı ve
akrabalarımızı asla bu ülkenin
vatandaşlarından farklı görmedi,
bundan sonra da farklı görmeyecektir.”

Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) ve
benzeri kuruluşlar sayesinde, binlerce
kişinin farklı okullarda eğitim
aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu,
“Rodos’ta, İstanköy’de ve daha bir çok
yerde unutulmuş, yıkılmaya yüz

tutmuş ecdad yadigari eserlerimiz boy
göstermeye, Türkçemiz oralarda
yeniden yankılanmaya başlamıştır”
ifadelerini kullandı.

1989 yılında Bulgaristan devletinin
uyguladığı asimilasyon politikaları
nedeniyle binlerce Türk soydaşın
Türkiye’ye göç ettiğini hatırlatan
Çavuşoğlu, bu kişilerin kendi
ülkelerinde kaybetmiş oldukları sosyal
güvenlik haklarının Türkiye tarafından
verildiğini dile getirdi. 

“TÜRKİYE İÇİN CANINI 
FEDA EDECEK MİLYONLARCA
SOYDAŞ VAR”
Milletvekil Hakan Çavuşoğlu sözlerini,
“Türkiye’de bugün ay yıldızlı bayrağın
gölgesinde özgürce yaşayıp havasını
teneffüs edip, suyundan içtiği halde
ona ‘zalim’ diyebilecek kadar alçalanlar
olabilir. Ama unutulmamalıdır ki;
Türkiye’ye hiç gelmediği ve hiç
görmediği halde onun için canını feda
edecek milyonlarca soydaşı vardır. Bu
duygu ve düşüncelerle 2016 yılı
bütçesinin ülkemize ve milletimize
hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek
tamamladı.
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BM Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) Sözcüsü Rudi
Tarneden, Yunanistan -
Makedonya sınırındaki
İdomeni'de durumun giderek
kötüleştiğini söyledi.

Alman televizyon kanalı
ZDF'in bu sabahki haber
programına katılan Tarneden,
koşulları özellikle çocuklar için
zor olduğuna dikkat çekerek,
"Sadece kriz bölgelerinden
tanıdığımız bir duruma
Avrupa'da izin verilmemeli" diye
konuştu.

Sınırdaki kampların tamaman
dolu olduğunu ifade eden
Tarneden, "Çok sayıda çocuk ve
kadın, bunlar arasında hamileler
de var, tamamen umutsuzluk
içinde. Hava yağmurlu ve soğuk,
çok az yiyecekleri var, ayrıca
hastalık riski de artıyor" diye
konuştu. UNICEF Sözcüsü, bu
koşullar altında korku ve
umutsuzluğun büyüdüğünü
ifade etti.

“ASGARİ STANDARTLAR
SAĞLANMALI”
En azından asgari insani
standartların bağlanması
gerektiğini kaydeden Tarneden,
Avrupa'da sığınmacıların,
özellikle de çocukların geri
gönderilmesi konusunda
anlaşmazlık yaşandığına işaret
etti. Tarneden, "Refah içindeki
bir kıtanın bunu başaramaması
üzücü ve utanç verici bir
durum." diye sözlerini sürdürdü.

“RUSYA SURİYE’DE 
KASITLI OLARAK
HASTANELERİ VURUYOR”
Bu arada, Uluslararası Af
Örgütü, Halep harekatı
öncesinde Rusya ve Suriye
ordusunun bölgedeki
hastaneleri ve sağlık
merkezlerini kasıtlı olarak hedef
aldığını iddia etti.

Af Örgütü'nün raporunda,

"Suriye'de ateşkes anlaşması
üzerinde çalışmalar devam
ederken bile Suriye ordusu ve
müttefikleri sağlık merkezlerini
hedef almaya devam etti."
deniyor.

Son 12 hafta içerisinde
sadece Halep'in kuzeyinde 6
sağlık merkezinin kasıtlı
biçimde hedef alındığını
söyleyen Af Örgütü, "Bu
saldırılarda en az 3 sivil öldü, 44
kişi yaralandı. Suriye'nin farklı
bölgelerinde sağlık
merkezlerinin kasıtlı olarak
hedef alınması sürüyor. Bu
savaş suçudur." dedi.

Af Örgütü'nün röportaj
yaptığı görgü tanıkları, vurulan
hastane ve sağlık merkezlerinin
çevresinde saldırı sırasında
hiçbir askeri aracın ya da
militanın bulunmadığını
aktarıyor.

Raporda, "Halep'in
kuzeybatısındaki Anadan ve

Hireytan'dan doktorlar, Suriye
hükümetinin stratejisinin sağlık
merkezlerini hedef alarak
kasaba halkının tamamen
bölgeyi terk etmesini sağlamak
olduğunu anlatıyor." deniyor.

Af Örgütü, bu yolla kara
harekatının hızlandırıldığını
iddia ediyor.

Anadan kasabasından bir
doktor ise "Hastaneler, su ve
elektrik altyapıları hep ilk
vurulan yerler oluyor. Bu
hizmetler devre dışı kalınca
insanlar hayatta kalmak için
başka yerlere gitmek zorunda
bırakılıyor. Anadan'da da aynen
böyle oldu. Şubat ortası
itibarıyla kasaba nüfusunun
büyük bölümü evlerini terk edip
gitti." diyor.

5 GÜNDE 180 İHLAL
Suriye İnsan Hakları Ağı
(SNHR), Suriye'deki kısmi ve
geçici ateşkes niteliğindeki

çatışmaların sonlandırılması
anlaşmasının beşinci gününde
35 defa ihlal edildiğini duyurdu.

SNHR tarafından hazırlanan
raporda, anlaşmanın beşinci
gününde rejim ve Rus
güçlerinin Lazkiye, Şam kırsalı,
Hama, Humus ve İdlib'de 23
saldırı gerçekleştirildiği ifade
edildi. Saldırılarda 1 muhalif
milisin hayatını kaybettiği
kaydedildi.

Raporda, ihlaller arasında
rejim güçlerinin Şam, Halep,
Humus, Deyru'z Zor, Lazkiye ve
Hama'da düzenlediği 12 gözaltı
operasyonunun da yer aldığı
belirtildi.

SNHR'nin raporlarına göre,
27 Şubat'ta yürürlüğe giren
kısmi ve geçici ateşkes
niteliğindeki çatışmaların
sonlandırılması anlaşması yeni
ihlallerle beş günde toplam 180
kez ihlal edildi.

AVRUPA Mülteci ve Sürgün
Konseyi (ECRE), Avrupa
hükümetlerinden sığınmacıları
sınırlayıcı önlemleri
durdurmalarını ve uluslararası
hukuktan doğan
yükümlülüklerine sadık
kalmalarını istedi.

Merkezi Belçika'da bulunan
Konsey, Avrupa'da faaliyet
gösteren 26 sivil toplum örgütü
ile birlikte aldıkları kararları
kamuoyu ile paylaştı. "Avrupalı
liderlere" diye başlayan
bildiride, Avrupalı liderlerin
sınırları açık tutmaları ve
sığınmacı geçişlerine izin
verilmesi istendi.

Bildiride, AB üyesi ve Balkan
ülkelerinin sığınmacıları
engellemek üzere aldıkları
kısıtlayıcı kararları kınadıkları
belirtildi.

Bazı Avrupa ülkelerinin sınır
kontrollerini artırdığı ve Afgan
sığınmacılara sınırlarını
kapattığı kaydedilen bildiride,
bunun Yunanistan'da sığınmacı

birikmesine ve kaosa yol açtığı
vurgulandı. Bildiride, "Milliyet
temelinde sınırdaki
sınırlandırmalar, insanların
uluslararası koruma ihtiyacını
inkar etmektir ve bu
uluslararası, Avrupa ve insan
hakları hukukuna aykırıdır."
denildi.

Bildiride, Avusturya'nın
aldığı günlük kota uygulaması,
Balkan ülkelerinin sığınmacıları
engellemek üzere aldıkları
kısıtlayıcı önlemler ve aile

birleşimi gerekçesiyle
sığınmacıların reddedilmesinin,
yasa dışı olduğu vurgulandı.

Aileler, kadınlar ve refakatsiz
çocukların hayatından endişe
ettikleri ifade edilen bildiride,
yetersiz kabul merkezleri,
insanlık dışı şartlar,
yetersizlikten dolayı
sığınmacıların açık ve soğuk
havada yatırılması, temizlik ve
temel ihtiyaçlara erişilememesi
eleştirildi.

ABD’liler ‘Süper Salı’dan
Trump’ın zaferle çıkması
sonrası Kanada’ya göçü
araştırmaya başladı. 12 eyalette
ön seçim yapılan Salı günü
Cumhuriyetçi adaylar
arasından Trump’ın zaferle
çıkması sonrasında ABD’lilerin
Google’da ‘Kanada’ya nasıl göç
edilir’ sorusunu araştırdığı
öğrenildi. Öyle ki aramalarda
yüzde 350 artış oldu.

ABD'de 2016 başkanlık

seçimi yarışında ön plana
çıkan isimlerden Donald
Trump'ın ırkçı ve göçmenlik
karşıtı söylemleri, ABD'lilerin
Kanada’ya göç etme ilgisini
artırdı. 

ABD'de Google'da en çok
aranan konulardan biri,
"Kanada'ya nasıl göç
edebilirim?" olurken, Kanada
hükümetinin konuyla ilgili
internet sitesi fazla yüklenme
yüzünden hata verdi. 

Trump, Google'da 'Kanada'ya
göç' aramasını artırdı 

UNICEF uyardı:
Durum
kötüleşiyor
UNICEF, binlerce sığınmacının
beklediği Yunanistan -
Makedonya sınırındaki durumdan
endişeli. UNICEF sözcüsü, "Bu
duruma Avrupa'da izin
verilmemeli" diye konuştu.

STK'lardan Avrupalı siyasilere
“sınırları açın” çağrısı
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Bilgisayar ve televizyonun
çocuklara zararları

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

T
elevizyon ve bilgisayar
artık her eve girmiş
durumda olduğu için

haliyle çocuklar da ister istemez
bağımlılığa kadar varabilen ekran
mağduru olmaktalar ne yazık ki!

Genellikle çocuklar evdeki boş
zamanlarını televizyon ve
bilgisayar ile geçiriyorlar. Ancak
ailenin buna çok fazla izin
vermemesi ve sınır koyabilmesi
de son derece önemli. Ancak ne
yazık ki aileler bunu pek de
becerememekte!

Yapılan araştırmalar
televizyon ve bilgisayara aşırı
düşkün olan çocukların, yazı
yazma ve kitap okuma
konusunda ilgisiz kaldıklarını
göstermekte. Dolayısıyla da
okuldaki başarısızlıkların
nedenlerinden biri de televizyon
ve bilgisayar olmakta kuşkusuz!

Ayrıca sürekli televizyon
izleyen ve bilgisayarla vakit
geçiren çocuklarda özellikle de
erkek çocuklarında şiddete
eğilim görülmekte. Televizyon ve
bilgisayar çocuğun sanal bir
dünyada yaşayarak, asosyal
olmasına neden olmakta. Bunun
dışında, sürekli televizyon
izleyen çocuklar abur cubur
yemekten, dengesiz beslenerek
obez olma tehlikesiyle de karşı
karşıya kalmaktadır. Çünkü
hareketsizlik, çocuğun beslenme
ve fiziki gelişiminde
olumsuzluklara sebep
olabilmekte.

Yine geç saatlere kadar
televizyon izleyen ya da
bilgisayarın başında kalan
çocuklarda, uyku sorunları da
görülebilir. Çünkü çocuk,
uykusunu alamadığı için yorgun
uyanır ve bu da onun veriminin
azalmasına ve okulda başarısız
olmasına yol açar. Burada önemli
değinmek istediğim bir nokta da,
çocuk odalarına konulan
televizyon ve bilgisayarların
çocuk için ne kadar sakıncalı
olduğudur. Bu büyük bir hatadır.
Çocuğun hem uykusuz
kalmasına, hem de bol miktarda
radyasyon almasına neden
olmaktadır.

Doğal olarak çocuk televizyon
da izleyecek, bilgisayarla da vakit
geçirecektir. Çünkü televizyonun
çocuk için iyi programlar seçildiği
takdirde eğitici bir yanı da vardır.
Bilgisayar da çocuğun el- göz
koordinasyonunu geliştirir.
Ancak bunlar için ayrılan zaman
çok önemlidir. Onların yerine

çocuğu sosyal ve spor
aktivitelerine yönlendirmek daha
faydalıdır.

Aileler televizyonda çocuğun
izleyebileceği yararlı, eğitici,
öğretici programları seçerek
izlemesine izin vermelidir.
Bilgisayar oyunları oynaması
kısıtlanmalıdır. Çocuk program
bitince televizyonu kapatmayı
öğrenmelidir. Ayrıca anne de
çocuğu kontrolsüz bir şekilde
ekran karşısında bırakmamalıdır.
Anne baba da televizyon ve
bilgisayara ayırdıkları zamanın
kısıtlı olmasına dikkat ederek
çocuğa iyi örnek olabilmelidirler.

Eğitimcilere çocuğun ekran ile
olan ilişkisinin şu sınırlar
çerçevesinde olması gerektiği
görüşündedirler:

Ekran başında kalma süreleri
(Televizyon ve bilgisayar için
geçerli):

0-3 yaş: olabildiğince
ekrandan uzak tutulmalıdır,
ekran başında vakit
geçirmemelidir.

3-6 yaş: günlük toplam süre
20-30 dakikayı geçmemelidir.

6-9 yaş: günlük toplam süre
40-50 dakikayı geçmemelidir.

9-12 yaş: günlük toplam süre
60-70 dakikayı geçmemelidir.

12 yaş üzeri: günlük toplam
süre 120 dakikayı geçmemelidir.

Çocukların internet kullanma
yaşı da genel olarak ilkokul
çağıdır. 7 yaşından itibaren
çocuğa internet kullanımı
öğretilebilir. Ancak internete aile
şifresi mutlaka konulmalıdır.

Ayrıca çocuğa sosyal medya
siteleri hesap açma yaşını 13
olarak belirlemiştir (facebook ve
twitter) ancak uzmanlar bunun 16
yaştan önce olmaması gerektiği
fikrindedirler.

Yine cep telefonu da çocuğa
lise çağından önce alınmamalıdır.
Uzmanlara göre MP3 ve MP4
çalar, ipod gibi gereçler de
anacak çocuğun çok ısrarcı
olduğu durumlarda alınabilir.

Çocuğun boş zamanlarını
değerlendirmesi için zeka
oyunları, kitap, dergi okuma,
arkadaşlarıyla sinemaya gitme,
kırlara çıkarak yürüyüş ve spor
yapma gibi faaliyetlere
yönlendirerek onu televizyon ve
bilgisayardan uzaklaştırmak
mümkün olabilir.

Çocuklarınızla birlikte,
ekrandan uzak, farklı alternatifler
keşfederek keyifli bir hafta
geçirmenizi dilerim.
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Öğrenciler için kermes

Yeşilay Derneği’nden
Batı Trakya ziyareti

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Merkezi Kadın Kolları,
Ana Kucağı Projesi kapsamında burs verdiği
üniversite öğrencilerine katkı sağlamak
amacıyla bugün (4 Mart Cuma) İstanbul
Zeytinburnu’ndaki Batı Trakya Camii avlusunda
kermes düzenliyor. 

Kermeste, Batı Trakya’ya ait yöresel yemekler

ve çeşitli giyim eşyaları satışa sunuluyor. 
BTTDD Genel Merkezi Kadın Koları Başkanı

Gülşen Kocaahmet, “Gurbet ellerde eğitimlerine
devam eden Batı Trakya’nın geleceği gençlerimize
sahip çıkarak, Batı Trakya Türk toplumunun
ilelebet varlığını sürdürmesine katkı koymak her
Batı Trakyalı’nın asli görevidir.” dedi.

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Merkezi tarafından destek verilen
ve katkı sağlanan Yeşilay Derneği Bağımlılıkla
Mücadele Ekibi, 27 Şubat Cumartesi günü Batı
Trakya’yı ziyaret etti. 

Bağımlılıkla Mücadele Ekibi, İskeçe Türk
Birliği, Ketenlik Kütüphanesi ve Mustafçova
Derneği’ni ziyaret ederek, uyuşturucunun
zararları, korunma yolları ve diğer konularda bilgi
verdiler.

BTTDD Genel Merkezi’ni temsilen Teşkilat
Başkanı Musa Yurt’un eşlik ettiği, Prof. Dr. İlhan
Yargıç, Doç. Dr. Ali Ayten, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Akif Seylan, Yrd. Doç. Dr. Azize Nilgün Canel,
Derya Akyılmaz, Rukiye Deniz ve Yıldız Bilge’den
oluşan Bağımlılıkla Mücadele Ekibi, İskeçe’nin
dağlık bölgesindeki Mustafçova, Şahin, Ketenlik
ve Elmalı köylerini ziyaret ederek programlar
gerçekleştirdi.

Bölgedeki kütüphane ve toplantı salonlarında
gençler ile biraraya gelen Yeşilay Bağımlılıkla
Mücadele Ekibi, uyuşturucunun zararları,
korunma yolları ve bağımlılıktan kurtulmak için
yapılması gerekenleri anlatarak tecrübelerini
paylaştılar.
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Galatasaray’da 2. Mustafa
Denizli dönemi sona erdi.
Hamza Hamzaoğlu’nun yerine
göreve gelen; ancak kötü
gidişe dur diyemeyen
deneyimli teknik adamla yollar
ayrıldı. Şampiyonluk
yarışından kopan, haftaiçinde
Avrupa’ya veda eden ve son lig
maçında Gaziantepspor’a 2-0
yenilen Galatasaray’da,
Mustafa Denizli’nin istifası
kabul edildi.

GALATASARAY’DAN
RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray Mustafa Denizli
ile yolların ayrıldığını resmen
açıkladı. Kulüp resmi sitesinde
yer alan bildiride, “Galatasaray
Profesyonel Futbol Takımı
Teknik Direktörü Mustafa
Denizli, 1 Mart 2016 tarihi
itibariyle görevinden istifa
etmiştir. Türk futbolunun
yaşadığı büyük dönüşümün
temel taşlarından olan sayın
Denizli’ye, yeniden görev
almayı kabul ettiği dönemde
kulübümüze verdiği
hizmetlerden dolayı teşekkür
ederiz” denildi.

TAKIM ORHAN ATİK’E
EMANET
Galatasaray’ın açıklamasında
önümüzdeki süreçte Süper Lig
ve Türkiye Kupası
mücadelelerinde takımın
başında&nbsp;alt yapı teknik
direktörlerinden Orhan Atik’in
olacağı vurgulandı.
<BR><BR>”Galatasaray için
yeni bir dönemin ilk günü
olduğu kaydedilirken, “Hedef,
transfere ve futbolcuya dayalı
sistemin, evrensel ölçekte bir
futbol aklına evrilmesi için alt
yapıdan üst yapıya kadar yeni
bir model oluşturmaktır. Günü
kurtaran değil geleceği
yaratan en uygun kadrolarla ve
bilimselliği içselleştiren bir
sistemle yolumuza devam
edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonlarında ise
“Yarınları inşa ederken
bugünü ihmal etmemiz de söz
konusu olamaz. Bu geçiş
döneminde, Galatasaray
formasını giyen herkesin,
üzerine düşen görevi dünden
çok daha büyük bir
sorumluluk duygusuyla
yapması bir fedakârlık değil
profesyonelliğin doğal bir
parçası olan iş ahlâkının en
temel gereğidir” denildi.

Rio Olimpiyat oyunlarına
mülteci takımı katılacak

Denizli dönemi
sona erdi!

RİO Olimpiyat oyunları 5-21
Ağustos tarihleri arasında
Brezilya’nın Rio de Janerio
kentinde yapılacak olan
Olimpiyat oyunlarına mülteci
sporculardan oluşan bir takımın
da katılacağı açıklandı.

Uluslararası Olimpiyat
Komitesi Başkanı Thomas Bach
Olimpiyat oyunlarına katılmak
üzere mültecilerden oluşan bir
takım kurulduğunu söyledi.

Komite’nin yönetim kurulu
tarafından resmen onaylanan ve
Mülteci Olimpiyat Atletleri
Takımı olarak adlandırılan
takım 43 kişilik sporcu
havuzundan seçilecek.

Olimpiyat Komitesi
tarafından belirlenen
sporcuların tüm antreman
masrafları da karşılanıyor.

Olimpiyat Komitesi
sporcuların belirlenmesinde iyi
sporculuk düzeyi, Birleşmiş
Milletler tarafından onaylanmış
bir mülteci statüsü, kişisel
durum ve öz geçmiş gibi
kriterlerin rol oynadığını
açıkladı.

Bach takımda kaç sporcunun
bulunacağı konusunda “Bir
hedefimiz yok. Sporcuların
niteliklerine bağlı. Takımda 5 ile
10 arasında atlet olabilir” dedi.

Suriye’deki iç savaştan kaçan

yüz binlerce insan Türkiye’yi
geçerek Yunanistan’a oradan da
Avrupa’nın diğer ülkelerine
girmeye çalışıyor.

Bach “Mülteci takımını
Rio’daki Olimpiyat Oyunları’na
buyur ederek dünyadaki tüm
mültecilere bir umut mesajı
vermek istiyoruz” dedi.

Olimpiyat bayrağı altında
yarışacaklar

Komite Başkanı Bach “Bir
ulusal takımları, arkalarında

yürüyecekleri bir bayrakları ve
çalınacak bir ulusal marşları
olmayan bu mülteciler,
Olimpiyat bayrağı ve marşı
altında oyunlara katılmalarını
memnuniyetle karşılayacağız”
diye ekledi.

Mülteci takımı diğer ulusal
takımların konuk edildiği
yerleşkede kalacak ve
Olimpiyat’ların açılış töreninde
stadyuma ev sahibi ülkenin
takımından önce giriş yapacak.

Bach mülteci takımının
Olimpiyatlarda farklı bir
muamele görmeyeceğini diğer
takımlarla eşit
değerlendirileceğini söyledi.

Bach “Diğer takımlar ve
atletlerin tüm imtiyazlarından
yararlanacaklar” dedi.

Mülteci takımında yer alacak
isimler Olimpiyat Komitesi’nin
Haziran ayındaki yönetim
kurulu toplantısında
belirlenecek.

PAOK Olimpiakos
maçı yarıda kaldı

YUNANİSTAN Kupası Yarı
Finali’nde 2 Mart Çarşamba günü
oynanan PAOK - Olimpiakos
maçı tribünlerde yaşanan olaylar
nedeniyle yarıda kaldı.

Toumba Stadyumu’nda
oynanan maçta konuk ekip

Olympiakos’un 2 - 1’lik üstünlüğü
devam ederken, tribünlerde
yakılan çok sayıda meşale
sonrası maç tatil edildi. Bu arada
PAOK taraftarının attığı su şişesi,
Olimpiakos Teknik Direktörü
Marco Silva’nın sırtına geldi.

UEFA’dan
Galatasaray’a 
men cezası

GALATASARAY, Avrupa
Kupalarından 1 yıl men edildi.

Sarı-kırmızılıların artı 1 yıllık
cezası kalkarken, Galatasaray
Avrupa kupalarına katılma
hakkı kazanırsa cezayı gelecek
yıl çekecek. Bu yıl ve gelecek
yıl Avrupa kupalarına
katılamaması durumunda ise
ceza otomatikman düşecek.

Galatasaray’a daha önce
verilmesi gündeme gelen artı 1
yıllık cezanın kaldırılmasında
yapılan savunma etkili oldu.

UEFA, Galatasaray’a 1 yıllık
men cezası vermesinin yanı
sıra bazı taleplerde de
bulundu. Galatasaray’ın
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
transferlere astronomik
rakamlar ödememesini ve
Galatasaray’ın bilançolarının
hiçbir şekilde geçmiş yıllara
benzemesini istemedi.

Bu da Galatasaray yakın
zamanda transfere önemli
paralar ayıramayacağı
anlamını taşıyor.
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Celal Bayar Azınlık Lisesi
Yunanistan ikincisi oldu 

GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Lisesi büyük bir
başarıya imza attı. Azınlık
Lisesi, Selanik’te düzenlenen
“Güzel Sanatlar Yarışması”nda
ikinci oldu. 

Ülke genelinden okulların
katıldığı yarışma 25 – 27 Şubat
tarihlerinde gerçekleşti.
Selanik’teki özel Mandulidi
Okulları’nın düzenlediği “Güzel
Sanatlar Yarışması”na
Yunanistan genelinden 42 okul
katıldı. Yarışma; müzik, video,
tiyatro, şiir ve resim alanlarında
yapıldı. 

TÜRKÇE – YUNANCA
ŞARKILARLA YARIŞMADA
İKİNCİ OLDULAR
Celal Bayar Azınlık Lisesi,
Selanik’te gerçekleştirilen
yarışmaya müzik ve resim
alanlarında katıldı. Müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa
yönetimindeki Celal Bayar
Lisesi Müzik Grubu yarışmaya
Türkçe ve Yunanca söyledikleri
üç şarkıyla katıldı. Son derece
başarılı bir performans ortaya
koyan Gümülcine Celal Bayar
Azınlık Lisesi öğrencileri
yarışmadan ikincilik ödülüyle
ayrıldı. Müzik alanında
birincilik ödülünü ise yarışmaya
ev sahipliği yapan Mandulidi
Okulları’nın ekibi kazandı. 

Müzik ekibinde yer alan
öğrencilerin isimleri şöyle: Ozan
Ali, Kübra Yunus Halil, Ali
Emirhan Göğebakan, Merve
Kalenci Halil, Ahmet Durba
İbrahim Haşim, Mustafa
Osman, Sinem Osmanoğlu,

Enes Şerifoğullarından ve
Batuhan Hasan. 

Ülke genelinden okulların
katılımıyla gerçekleştirilen
yarışmada ikinci olan Celal
Bayar Lisesi Müzik Grubu,
“Kardeşin Duymaz” (San ton
metanasti) , “Leylim ley” ve
“Telli telli” şarkılarını
seslendirdi. 

MÜZİK ÖĞRETMENİ
MEHMET MUSTAFA
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan müzik öğretmeni
Mehmet Mustafa,
başarılarından dolayı
öğrencilerini tebrik etti. Mehmet
Mustafa şöyle konuştu: “Bu
yarışmaya ilk kez katıldık.
Müzik alanında Yunanistan
ikincisi olduk. Gerek

öğretmenler, gerekse öğrenciler
ve aileleri çok mutlu oldu.
Öğrencilerimizi tebrik
ediyorum. Yarışmada Zülfü
Livaneli ve Manos Loizos’un
şarkılarını okuduk. Üç şarkı da
Türkçe ve Yunanca olarak
söylendi. Çünkü hem Türkçe
hem Yunanca söylenen şarkılar
seçtik. Öğrencilerimiz şarkıları
çok güzel  bir şekilde icra ettiler.
Değerlendirme komitesi çok
önemli isimlerden oluşuyordu.
Yarışmadan sonra tüm ekipler
için kritikte bulundular. Elde
ettiğimiz bu başarıdan dolayı
mutluyuz. Öğrenciler, bu
gelişmeden sonra daha da
meraklandılar ve bu işe daha
büyük bir istekle sarıldılar.
Hepsini tebrik ediyorum.
Selanik’te çok iyi karşılandık.
Güzel bir ortam vardı.” 

Okul olarak müzik
çalışmalarına devam
edeceklerini ifade eden Mehmet
Mustafa, “Şu anda çok iyi ve
başarılı bir ekibimiz var. Okul
olarak müzik çalışmalarına
bundan sonra da devam
edeceğiz. Önümüzdeki
dönemde İskeçe’de Hacidakis
Festivali var. Bu festivale
katılma düşüncemiz de var.”

Bu arada, Celal Bayar Azınlık
Ortaokul – Lisesi Müdürü
Tunalp Mehmet yayınladığı
açıklamayla yarışmaya katılan
öğrencileri ve müzik öğretmeni
Mehmet Mustafa’yı kutladı. 

Kadın Platformu’ndan  
KADEM ziyareti 

BATI Trakya Kadın
Platformu temsilcileri, 22 Şubat
Pazartesi günü Türkiye’deki
Kadın ve Demokrasi Derneği’ni
(KADEM) ziyaret ederek dernek
yetkilileriyle biraraya geldi.

KADEM’e yapılan ziyarete,
Batı Trakya Kadın Platformu
Sözcüsü ve Kırköy Kültür ve
Eğitim Derneği Kadınlar Kolu
Başkanı Fatma Saliemin,
BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı
Belgin Molla Ahmet,
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü
Bayan İrşad Ekibi Başkanı
Cahide Haseki, Okutan Anne
Proje Temsilcisi Müberra
Karadayı ve Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi

Müdürü Pervin Hayrullah
katıldı.

İstanbul KADEM Başkanı
Sare Aydın Yılmaz ve yönetim
kurulu üyesi Sezen Güngör ile
biraraya gelen Batı Trakyalı
kadınlar, KADEM derneğini
yakından tanıma fırsatı
bularak, derneğin çalışmaları
hakkında bilgi aldılar. 

Batı Trakya Kadın
Platformu’nun çalışmaları
hakkında da bilgi veren
platform üyeleri, KADEM
yetkilileri ile daha sık biraraya
gelmeyi ve ortak projelerde yer
almayı arzu ettiklerini ifade
ettiler.
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