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Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete
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Öğretmen Stavraki’den
GÜNDEM’e ihtarname...
İskeçe’ye bağlı Şahin Azınlık İlkokulu’nda görevli Yunanca öğretmeni
Dafni Stavraki, sosyal medyada yaptığı ve azınlıkta tepkilere neden
olan yorumlarıyla ilgili haber nedeniyle gazetemize avukat aracılığıyla
ihtarname gönderdi...
ÖĞRETMEN Stavraki’nin,
sosyal medyada yaptığı
yorumlar görev yaptığı köyde
tepkilere neden olmuştu.
İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek ve okul encümen
heyeti konuyu okul
yönetimiyle görüşmüş ve
şikayette bulunmuştu.
Şahin’de görev yapan Stavraki,
olayın haberini yapan
GÜNDEM gazetesine 26 Nisan
Salı günü ihtarname gönderdi.
Stavraki’nin GÜNDEM
gazetesinin yanı sıra, konuyla
ilgili haber yayımlayan MİLLET
gazetesi, Şahin Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı İlter Meço ve
öğretmenin yorumlarıyla ilgili
sosyal medyada ilk paylaşımı
yapan iş adamı Hamdi Sefer’e
de ihtarname gönderdiği
belirtildi. » 8

“Bizi sadece
seçimlerde
hatırlamaktan
vazgeçsinler”

Altın Şafak Partisi Gökçepınar’da
ALTIN Şafak (Hrisi
Avgi) Partisi ilk kez Batı
Trakya’da bir Türk
köyünde etkinlik
düzenledi.
Irkçı Altın Şafak
Partisi heyeti 27 Nisan
Çarşamba akşamı
İskeçe’nin Gökçepınar
köyünde etkinlik
düzenledi. Partinin 7
Mayıs’ta yapmayı
planladığı Gökçepınar
ziyareti ve etkinliği
erkene alması dikkat
çekti. » 9

GÜMÜLCİNE’nin
Kalkanca mahallesinde
yaşayan soydaşlar
kanalizasyon eksikliğinden
şikayetçi. Kalkanca
mahallesinin özellikle batı
kısmında ikamet edenler,
bölgede kanalizasyon
şebekesi yapılmadığı için
yağmurlu havalarda
sokakların pislik yuvasına
döndüğünü belirtiyor. »3

dünya

19’da

bilim
Avusturya'dan
sığınmacı
karşıtı yasa...

Çift Leica kameralı
Huawei P9’u
11’de
inceliyoruz

ekonomi

3’de

Çiftçi primleri
ödenmeye
başlandı...

spor
Galatasaray
EuroCup şampiyonu
23’te
oldu

»12, 13

Uluslararası İş
Adamları
Buluşması
gerçekleşti
Dört ay önce kurulan TarımHayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün
organize ettiği Uluslararası İş
Adamları Buluşması 21-22 Nisan
tarihleri arasında Gümülcine’de
gerçekleşti. » 6

DEB Partisi
halkla
buluşmaya
devam ediyor
DEB Partisi yönetimi, halkla
buluşmaya devam ediyor. DEB Partisi
çeşitli bölgelerden gelen üyelerini
Gümülcine’deki yeni genel
merkezinde ağırlıyor. » 4

Nisan sonunda
kar yağdı!
NİSAN ayı sonlarına geldiğimiz
bugünlerde bölgemizin yüksek
kesimlerine kar yağdı. Son günlerde
hava sıcaklıklarının artması ve
yazlıkların dolaplardan çıkartılmasına
rağmen, havanın aniden soğumasıyla
Rodop ilinin yüksek kesimelerinde kar
yağışı görüldü. » 15
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Pervin Hayrullah Yüksek Düzeyli
Uzmanlar Toplantısı’na katıldı
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek
Komiserliğinin “Ulusal Azınlıkların
Eğitim Haklarına Dair Lahey
Tavsiyelerinin 20. Yılı” nedeniyle
düzenlediği Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Toplantısı’na katıldı.
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek
Komiseri Astrid Thors’un davetiyle
Hollanda’nın Lahey kentinde 20-21 Nisan
2016 tarihlerinde düzenlenen toplantıya
pek çok ülkeden bilim insanları ve
eğitim uzmanları katıldı.
Toplantı, Yüksek Komiser Astrid
Thors’un selamlama konuşmasıyla
başladı. Yüksek Komiser konuşmasında;
her geçen gün şiddetin, çatışmaların
arttığını, son dönemdeki göçmen
krizinin ülkelere sorumluluklarını
yeniden hatırlattığını ve çatışmaları
önlemede eğitimin rolünün son derece
önemli olduğunun altını çizdi.
Göçmenlerin göç ettikleri ülkelerin
dillerini öğrenmelerinde çabalar sarf
edildiğini belirtti. Yüksek Komiser ayrıca,
20 yıl boyunca Lahey Tavsiyelerinin
ülkeler tarafından uygulanmasında
sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti ve
sürdürülebilir gelişim amaçları için
eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı.
Thors, toplantının düzenlenmesindeki
amaçlarının eğitimci ve azınlık
uzmanlarını bir araya getirmek
olduğunu, bireylerin ve kurumların
toplantıya gösterdikleri ilgiden duyduğu
memnuniyeti belirtti.
Yüksek Komiser Thors’dan sonra söz
alan AGİT Dönem Başkanı Almanya
Federal Hükümeti Özel Temsilcisi Gernot
Erler, azınlıkların tecrübelerine vurgu
yaparak bu tecrübelerden dersler
çıkarılması gerektiğini belirtti.
Daha sonra, gazeteci Chris Burns
yönetiminde toplantıya geçildi.
Toplantının açış konuşmasını Kanada
Moncton Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Fernand de Varennes
gerçekleştirdi. Prof. Varennes sözlerine
N. Mandela ve Alber Camus’dan
alıntılarla başladı. (N. Mandela: Biriyle
anladığı dilde konuşursanız zihnine,
eğer onun kendi dilinde konuşursanız
kalbine hitap etmiş olursunuz. A.
Camus: Demokrasi çoğunluğun
kanunları değil, azınlığın korunmasıdır.)
Prof. Varennes, Lahey ve Ljubljana
Tavsiyelerinin aynı şeyden
bahsetmediğini, ikincisinin biraz daha
politika belgesi olduğunu belirtti, Oslo
Tavsiyelerinin ise dilsel hakları konu
aldığını vurguladı. Azınlık dilinin
aktarım dili olarak kullanıldığı
ortamların kesinlikle başarı getirdiğini
belirtti. Dil, eğitim ve insan hakları
konusunda; - bazı dilsel hakların açık ve
net olarak insan hakkı olduğunu ve
uluslararası hukukun bir parçası olarak
tanındığını, - dili etkileyen insan
haklarının, toplumdaki geniş
segmentlerin ekonomik ve diğer
imkanlardan dışlanması ya da
dezavantajlı duruma gelmesi için değil,
eşitlik ve adalet için kabul edildiğini, anadilde eğitimin uygun düzeyde
olmasının altını çizdi. Varennes, dilin
kapsayıcılık konusunda önemli bir

anahtar olduğunu, insan aktivitelerinin,
bireysel ifadenin merkezinde olduğunu
söyledi. Gelişime gerçek ve etkili katılım
için kişinin kendi dilinin birincil öneme
sahip olduğunun kabul edilmesi
gerektiğini belirtti.
Toplantıda daha sonra “İstikrarlı çoketnikli toplum inşasında eğitimin rolü”
konulu panel oturumuna geçildi.
Panelde Gürcistan Sivil Eşitlik ve
Uzlaşma Bakan Yardımcısı Ketevan
Tsikhelasvili, Sırbistan Cumhuriyeti
Eğitim, Bilim ve Teknolojik Gelişim
Bakanı Srdan Verbic, Alan Adaları Barış
Enstitüsü Araştırma Başkanı Sia
Spiliopoulou Akermark, UNESCO Eğitim
Hakkı Başkanı ve Tilburg Üniversitesi
Avrupa Koleji Öğretim Üyesi Prof. Jan de
Groof yeraldılar. Panelde; okullarda
barış sağlanmadığı sürece toplumda
geniş çerçevede barışı sağlamanın
mümkün olmadığı, eğitimin devletlerin
temel sorumluluğu olduğu, uluslararası
standartların devletlerden sorumluluk
istediği, eğitimin mümkün, ulaşılabilir
ve kabul edilebilir olması gerektiği
belirtildi. Eğitimin uzun dönemli bir
yatırım olduğu ve sürdürülebilir eğitimi
politikalarının gerekli olduğu
vurgulandı.
Toplantının ilk günü kısa film
gösterimleriyle son buldu ve daha sonra
Lahey Belediye Başkanı Jozias van
Aartsen katılımcılar onuruna bir
resepsiyon verdi.
Toplantının ikinci gününde üç
çalıştay gerçekleştirildi. “Çok Dilli Eğitim
Çevrelerinde Dil: Kimlik ve Entegrasyon
Arasında” başlıklı ikinci çalıştay
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği Bürosu, Yerli Halklar ve
Azınlıklar Bölümü Başkanı Antti
Korkeakivi yönetiminde gerçekleşti.
Çalıştayda ilk olarak Viyana Üniversitesi
Uygulamalı Dil Bilimi Profesörü Brigitta
Busch söz aldı. Prof. Busch, dilsel
farklılıklarda üç yaklaşım üzerine
konuşmasını gerçekleştirdi: Tek dilli
yaklaşım, çok kültürlü yaklaşım ve
farklılık yaklaşımı. Tek dilli yaklaşımda
karmaşık geçişsel repertuara sahip
öğrenenlerin tek dilli yerleşim temelli
eğitim kurumlarıyla karşılaştıklarını,
tarihsel olarak ulus devletin
yaratılmasında okulun anahtar kurum
olduğunu ve dilsel homojenlikten
bahsedildiğini, homojenliğin
marjinallikten ortaya çıktığını ve dilsel
farklı olanı dışladığını belirtti. Bugün de
bu yaklaşımda dilsel farklılığın bir
zafiyet olarak görüldüğünü ekledi. Çok
kültürlü yaklaşım 1960 ve 1970’lerde
sömürgeciliğe karşı, bölgeselci, azınlık
hakları hareketlerinin dilsel hegemonya
ile mücadelesi ve dilsel hakların
savunulmasıyla ortaya çıktığını söyledi.
Çok kültürlü yaklaşımın, dilsel, etnik ve
kültürel çoğulculuk ve farklılıkla kabul
gördüğünü, farklı okul modelleri
baskın/yaygın olmayan dillerin
gelişimini de amaçladığını, (Anadilde
eğitim, iki dilli eğitim, vs), aktardı.
Bugün çift dilli eğitim veren okullar ve
tek dilli okullar heterojen dil altyapısı,
yörüngesi ve repertuarı olan
öğrenenlerle karşılaştığını, öğrenenlerin,

ana dil ve hedef dil ihtilafını
yaşadıklarını ekledi. Sınıflardaki
kırılmanın, beklenmeyen dilsel
farklılıklar geleneksel eğitim-öğretim
yöntemlerini zorlaştırdığını, bu nedenle
çok dereceli sınıflar, öğrenci merkezli
modeller, yaratıcı/işbirlikçi öğrenme
çoklu modelleri gibi stratejilerin
geliştirildiğini, çok dilliliğin yeni
kültürü, üstdil becerilerinin gelişimi,
sınıf içi rollerin akıcılığı, bir dilin
anlaşılmadığı durumların kabulüne
hazır olmayı gerektirdiğini söyledi.
Çalıştayda daha sonra Bakhadir
Nuraliyev (Okul Müdürü-Kazakistan)
Öğretmen perspektifini ve Marina
Glushkova (Sosyal-entegrasyon politika
merkezi müdürü - Kırgızistan ) temel
girişimleri aktardılar.

PERVİN HAYRULLAH: “İYİ NİYET
OLMADAN BAŞARI OLAMAZ”

bir yaklaşımın başarılı olamayacağını,
başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu
söyledi. Hayrullah, Yunanistan'ın
eskiden demokrasinin beşiği olarak
bilindiğini, fakat son dönemde
demokratik yasakların örneği olduğunu
dile getirdi. 2014 yasasından örnekler
verdi. Öğretmen tayinlerini, Yunanlı
öğretmenlerin bir izolasyon politikası
olarak azınlık okullarına Yunancayı
öğretmemek üzere tayin edildiklerini ve
son dönemde Türkçe kullanımın
yasaklanmasını aktaran Pervin
Hayrullah, böyle bir durumda
entegrasyonun mümkün olmadığını,
bunun asimilasyona ya da izole yaşama
yol açacağını ekledi.
Çalıştaylar sonrası sonuç oturumuna
geçildi ve her çalıştayın raportörü
çalıştayları özetledi. Toplantı Yüksek
Komiser Astrid Thors’un kapanış
konuşmasıyla son buldu.

İkinci çalıştayda söz alan Pervin
Hayrullah, siyasi iyi niyet olmadan hiç

BTTDD İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş’un annesi vefat etti
BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş’un annesi Emine
Durmuş vefat etti.
Türkiye’deki Batı Trakya Türklerinin
çatı kuruluşu olan Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Merkezi
vefat haberinden sonra bir taziye
mesajı yayımladı. Mesajda, “BTTDD
İzmir Şube Başkanımız Mümin
Durmuş’un, saygıdeğer anneleri Emine
Durmuş, Hakk’ın rahmetine
kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan
rahmet, Başkanımız ve kederli ailesine
baş sağlığı dileriz ” ifadelerine yer
verildi.
Merhume Emine Durmuş’un
cenazesi 26 Nisan Salı günü öğle
namazından sonra İzmir’in Bornova
semtindeki Manavkuyu Fatih camiinde
düzenlenen cenaze töreniyle toprağa
verildi.

gundem_975_Layout 1 03.05.2016 14:07 Page 3

3

GÜNDEMhaber

29 Nisan 2016

“Bizi sadece
seçimlerde
hatırlamaktan
vazgeçsinler”
Çiftçi primleri
ödenmeye
başlandı...

GÜMÜLCİNE’nin Kalkanca
mahallesinde yaşayan
soydaşlar kanalizasyon
eksikliğinden şikayetçi.
Kalkanca mahallesinin özellikle
batı kısmında ikamet edenler,
bölgede kanalizasyon şebekesi
yapılmadığı için yağmurlu
havalarda sokakların pislik
yuvasına döndüğünü belirtiyor.
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM
gazetesine konuşan mahalle
sakinleri “Çocuklarımız atık
suların içinden geçip evlere
giriyor. Belediye yetkililerine ve
tüm yetkililere sesleniyoruz;
bizi sadece seçim zamanında
hatırlamaktan vazgeçsinler”
diye konuştu.

“BİZİM ÇOCUKLARIMIZ
İNSAN DEĞİL Mİ?”
Altı yaşında mahallesinden
ayrılarak Atina’ya gittiğini ve 48
yıl sonra doğduğu
memleketinde yaşamak için
döndüğünü dile getiren
Hüseyin Hüseyin, en temel
hizmetlerden
yararlanamadıkları için isyan
ettiğini söyledi. Hüseyin şöyle
konuştu: “Bizim mahallemizde
çok ciddi bir sıkıntı var.
Bölgemizde kanalizasyon yok.
defalarda söz verildi ama hala
bir şey yapılmadı. Özellikle
mahallenin bir bölümünde hiç
kanalizasyon yok. en küçük bir
yağmurda burası göl gibi, deniz
gibi oluyor. Her yerde pislikler
oluyor. tüm atıklar sokaklara
çıkıyor. Bunları anlatmaktan
bile utanıyorum. Bizim
çocuklarımız, insan değil mi?
Biz insan değilmiyiz? Yağmur
yağacak diye ödümüz kopuyor.
Biraz şiddetli bir yağmur olsun
sokaklara girmek mümkün
olmuyor. İnsanlarımız ve en
önemlisi de çocuklarımız bu pis
atık kularına basarak oynuyor.
Bir gün etrafa hastalık

bulaşacak diye korkuyoruz.”
Yetkililere seslenen Hüseyin
Hüseyin, “Çok rica ediyoruz.
Bizimle dalga geçmesinler. Bu
soruna bir çare bulsunlar. Ben
48 yıl Atina’da yaşadım. Yıllar
sonra memlekete döndüm.
Buradaki evlerin senetsiz
olduğunu söylüyorlar. Evlerin
büyük bölümünde senet var.
Öyle olsaydı ENFİA vergisi
ödermiydik? Peki bize inşaat
izni neden veriyorlar. Ben bu evi
yaparken sadece İKA’ya 10 bin
euro para ödedim. Ne yazık ki
azınlık önde gelenlerimiz de
bize gereken ilgiyi göstermiyor.
Sahip çıkmıyorlar. Belediye
yetkililerine şunu söylemek
istiyorum. Bizi sadece
seçimlerde hatırlamasınlar.
Öyle yapmaya devam
edeceklerse o zaman seçimde
de gelmesinler” diye konuştu.
Belediye yöneticilerini
aradığını ve olayı aktardığını
anlatan Hüseyin Hüseyin, “Bu
konuda kendilerinin yetkili
olmadıklarını söylediler. Biz ilgi
bekliyoruz. Bu büyük sorunun
artık bir çözüme kavuşmasını

ECZACI ARANIYOR
Eczane işletmesi çalıştıracak sorumluluğa
sahip Eczacılık Fakültesi mezunu bay yada
bayan eleman aranıyor.

bekliyoruz. Şehirde yaşayıp da
kanalizasyon olmayan bir bölge
bu çağda olmamalı” ifadesine
yer verdi.

“ALMANYA’DAN
DÖNDÜĞÜME
PİŞMAN OLDUM”
Kalkanca’da yaşayan Ayhan
Tahsin ise on yıl önce
Almanya’dan kesin dönüş
yaptığını belirterek, “Bölgede
kanalizasyon yok. Yağmur
yağmaya başlayınca
korkuyoruz. Lütfen bize
yardımcı olun. İnsanımızın
çoğunun sigortası yok. Biri
hastalansa ne olacak? Bu çağda
kanalizasyon olmaması ne
demek? Biraz daha genç olsam
Almanya’ya geri döneceğim.
Buraya geldiğime pişman
oldum. Biz de bu memleketin
insanıyız. Hizmet görmek bizim
de hakkımız. Yetkililere sesimizi
duyurmak istiyoruz. Lültfen
bize yardımcı olun. Yağmur
yağıyor herkes çizmelerini giyip
dolaşıyor. Büyük bir yağmur
yağacak diye ödümüz kopuyor.
Lütfen en temel hizmeti bize çok
görmeyin. Bu ayıp herkese
yeter” dedi.

ÇİFTÇİ primlerinin ödenmeye başlandığı bildirildi.
OPEKEPE tarafından yapılan açıklamada çiftçi primlerinin 26
Nisan Salı gününden itibaren ödenmeye başlandığı ifade edildi.
Ödeme kapsamında yaklaşık 700 bin hak sahibine ödeme
yapılacağı belirtildi. Primlerin çiftçilerin banka hesaplarına
yatırıldığı kaydedildi.
OPEKEPE’den yapılan açıklamaya göre, yapılan bütün
çalışmalardan sonra çiftçilerin 2015-2020 yılları arasında
alacakları prim miktarının kesinleştiği ifade edildi. OPEKEPE’deki
tüm personelin seferber edilerek yapılan çalışmalar kapsamında
primlerle ilgili tüm bürokratik çalışmalar tamamlanarak 2016 yılı
primleri için çiftçiler tarafından sunulan dilekçeler sonuca
bağlandı.

Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne
14 personel
alınacak
GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi’ne 14 yeni personelin alınacağı
açıklandı. Personel alım sürecinin iki ay içerisinde tamamlanması
bekleniyor.
Hastane Müdürü Kostas Mavromatidis’ten edinilen bilgilere
göre, 14 personelden, bir nefroloji uzmanı, iki ortopedist, bir
kulak-boğaz-burun uzmanı ve bir üroloğun bakım uzmanı olmak
üzere 5 doktorun istihdam edileceği kaydedildi. Diğer 9 kişilik
kadronun ise hemşire ve idari personele ayrılacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz Mart ayında alınan ve Sağlık Bakanı Andreas
Ksanthos’un imzasını taşıyan karara göre Yunanistan çapındaki
hastanelere sözleşmeli olarak 585 personelin alınmasını
öngörüyor. Bu karar doğrultusunda bir eczacı, bir radyolojiaktinoloji uzmanı, bir yardımcı sağlık peroneli, iki hemşire
yardımcısı ve bir laboratuar personeli olmak üzere, 6 personelin
alınması öngörülüyor.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

İlgilenenler detaylı bilgi için 6934343366
numaralı telefonu arayabilir.

Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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DEB Partisi halkla
buluşmaya devam ediyor...
DEB Partisi yönetimi, halkla
buluşmaya devam ediyor. DEB
Partisi’nin çeşitli bölgelerden gelen
üyelerini Gümülcine’deki yeni genel
merkezinde ağırlıyor.

GÜMÜLCİNE OVA BÖLGESİ
SAKİNLERİNDEN ZİYARET
Bu çerçevede Gümülcine ova bölgesi
sakinlerinden bir grup, 25 Nisan
Pazartesi akşamı Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
etti.
Ülkede mevcut ekonomik sorunların
bölgemize etkilerinin ele alındığı
toplantıda, Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, DEB Partisi’nin son beş yıllık
süreçte yaptığı çalışmaları ve azınlığın
yıllardır bir türlü çözüme
kavuşturulamayan kronikleşmiş
sorunlarını dünya kamuoyuna
duyurmak için gösterdiği gayretleri
anlattı.
Halkın desteği ile bu çalışmaları
yürüttüklerini ve bu destek devam ettiği
sürece DEB Partisi’nin de büyüyeceğini
ve çalışmaların artarak devam edeceğini
belirten Ali Çavuş, başlattıkları imza
kampanyası ile her bireye uğradığı
haksızlıklara demokratik yolla itiraz
etme ve hak arama imkanı yarattıklarını,
bunun iyi şekilde değerlendirilmesi
gerektiğinin altını çizdi.

DEB PARTİSİ DAĞ KOLU
SAKİNLERİYLE BİRARAYA GELDİ
DEB Partisi 26 Nisan Salı akşamı ise
Gümülcine’deki dağ bölgesi sakinleriyle
biraya geldi.
Parti genel merkezinde gerçekleşen

toplantıda dağ bölgesi sakinleri DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
ile biraraya geldi. DEB Partisi’nin son
yıllarda yaptığı çalışmaları anlatan Ali
Çavuş, Yunanistan tarafından çözüme
kavuşturulamamış sorunları dünyanın
gündemine taşımak için gösterdiği
çabaları konuklarla paylaştı.
DEB Partisi’nin büyümesi için
halkımızın verdiği büyük destekten
dolayı memnun olduğunu belirten Genel
Başkan Ali Çavuş, bu desteğin artarak
devam edeceğine inandığını,
kendilerinin de bu desteğe layık olmak
için yılmadan çalışacaklarını söyledi. Ali
Çavuş, başlattıkları imza kampanyası ile
ilgili olarak da bilgi verdi.

GÜMÜLCİNE OVA BÖLGESI

GÜMÜLCİNE DAĞ KOLU

GÜNEY MERİÇ
SAKİNLERİNDEN ZİYARET
DEB Partisi halka buluşma toplantıları
çerçevesinde 19 Nisan Salı günü Güney
Meriç bölgesinden bir grubu ağırladı.
Toplantıda ağırlıklı olarak bölgenin
sorunları ele alınarak, ülkedeki ağır
ekonomik koşulların bölgeyi nasıl
etkilediği anlatıldı. DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, DEB
Partisi’nin yaptığı çalışmaları, azınlığın
içinde bulunduğu sıkıntıları ve bu
sıkıntıların dünya kamuoyuna taşınması
için yaptıkları gayretli çalışmaları Güney
Meriç bölgesi sakinleriyle paylaştı.
DEB Partisi MYK üyesi ve Batı Trakya
Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu da
bölge sakinleri adına kendilerine yapılan
davetten duydukları memnuniyeti dile
getirdi.

GENEL MERKEZE ZEYTİN FİDANI

GÜNEY MERİÇ BÖLGESİ

Güney Meriç Bölgesi sakinleri toplantı
sonrası bölgenin simgesi olan bir zeytin
fidanını Genel Merkez’e hediye ettiler.
Fidan daha sonra parti genel merkezinin
bahçesine dikildi. Barışın sembolü zeytin
fidanı dikilirken bölgemizde, ülkemizde
ve tüm dünyada barışın her daim
egemen olması temennilerinde ve DEB
Partisi Genel Merkezi’nin zeytin ağacı
kadar uzun ömürlü olması dileğinde
bulunuldu.

Batı Trakyalı öğrenciler
Meriç Belediyeler
Uludağ Üniversitesi’ni tanıdı Birliği toplantısı

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği’nin organizasyonuyla
bir grup Batı Trakyalı öğrenci
Bursa Uludağ Üniversitesi’ni
ziyaret etti. Lise son sınıf
öğrencileri Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay’dan üniversite hakkında
bilgi aldı.
Uludağ Üniversitesi’nden
yapılan yazılı açıklamaya göre,
rektörlük binasında
düzenlenen ve Gümülcine’den
gelen öğrencilerin bulunduğu
tanıtım ve tanışma
toplantısında konuşan Rektör
Prof. Dr. Ulcay, üniversitenin
uluslararası alanda önemli bir
üniversite olduğunu belirtti.
Ulcay, “Üniversitemiz öğretim
üyesi yetiştirme, yüksek lisans
ve doktora açısından pilot
üniversite seçildi. Uludağ
Üniversitesinden alacağınız
her diplomanın yanında
Avrupa Birliği ek belgesi

yapıldı

veriliyor. Bu belge sayesinde
Türkiye’den aldığınız
diplomaların hepsi Avrupa’da
geçerli. Yunanistan’da
Türklerin dik durabilmesi için
siz gençlerin iyi eğitimli
olması lazım. Sizlerin Türk
üniversitelerinde ciddi bir
eğitim alıp, ülkenize

dönmenizi istiyoruz.
Ülkenizde eğitimli, meslek
sahibi bireyler olup elit
tabakanın içine girmelisiniz.”
ifadelerini kullandı. Ulcay,
Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan ve
diğer konuklarına çeşitli
hediyeler verdi.

EDİRNE Meriç Belediyeler
Birliği nisan ayı olağan meclis
toplantısı yapıldı.
Meriç Belediyeler Birliği
Başkanı Recep Gürkan
başkanlığında Edirne
Belediyesi Meclis Salonunda
düzenlen toplantıda, 14
gündem maddesinin
görüşülüp karara bağlandığı
bildirildi. Toplantıda üç yıl
boyunca görev yapacak olan
birlik yönetim kurulu seçimleri
de yapıldı.
Birlik Başkanı Gürkan, birlik
olarak çalışmalara hızla
devam edeceklerini söyledi.
Edirne Belediyesi olarak 2001

yılında Yunanistan’ın Evros ve
Bulgaristan Maritza
belediyeleriyle birlikte ortak
bir protokol imzalandığını
anımsatan Recep Gürkan, bu
protokollerin ardından
projelerin hayata geçirilmedini
belirtti. Gürkan, bu konuda
yeniden çalışmaya
başladıklarını aktardı.
Toplantıda yapılan seçimlerde
Meriç Belediyeler Birliği Meclis
Başkanlığına Recep Gürkan,
Meclis Başkan Vekilliğine ise
Oğuz Tekin ve Salih Derin oy
birliğiyle seçildi.
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“Provokasyon” ve “Hak Gaspı”

B

atı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı, uluslararası
anlaşmalardan doğan
statüsünden dolayı tanınan “azınlık
hakları”ndan bugüne kadar ne kadar
yararlandı ve bu hakları ne kadar
kullanabildi? Bu soruya verilecek en doğru
yanıt; “Vatandaşı olduğumuz Yunanistan
devleti izin verdiği kadar” şeklinde olsa
gerek. Uluslararası hukuktan doğan
“azınlık hakları”ndan yararlanma
konusunda 90 yıllık azınlık tarihimizde iniş
ve çıkışlar olsa da bu hakları azınlığın
elinden alma politikasının daha ağır
bastığını söylemek mümkün.
Özellikle 1967’deki askeri Cunta
idaresiyle birlikte artan baskı, asimilasyon
ve göçe zorlama politikaları 1980’lerde
zirveye çıkınca azınlık demokratik hakkını
kullanarak bunlara karşı etkin
sayılabilecek bir mücadele verdi. O
zamana kadar olmadığı şekilde uğradığı
haksızlıkları dünya duyurdu. İnsan ve

azınlık hakları örgütlerinin dikkatini çekti.
1980’lerin ikinci yarısında oluşturulan
bağımsız listeler ve bağımsız
milletvekillerinin seçilmesi uluslararası
kamuoyunun ilgisini çekmişti. Tüm
bunların sonucunda 1990’ların başlarında
Kostas Miçotakis’in başbakanlığı
döneminde azınlığa uygulanan baskı ve
göçe zorlama politikası gevşetilmiş ve
azınlığa basit vatandaşlık haklarının bir
kısmı iade edilerek rahat bir nefes alması
sağlanmıştır. İade edilen vatandaşlık
haklarının başında gayri menkul alım
satımı, işyeri açabilme, tamir ve inşaat
izinleri çıkartabilme, traktör ve tarım
aletlerini rahatça alabilme, izinlerini
çıkartabilme gibi vatandaşın günlük
yaşamını kolaylaştıran ve bir ülkenin
vatandaşı olmaktan doğan haklar vardı.
Böylece azınlık insanının doğup büyüdüğü
bu topraklarda insan gibi yaşaması ve
buradan göç etme zorunda hissetmesinin
önüne geçildi. Bunda azınlığın mücadelesi
ve kararlılığının önemi elbette ki

yadsınamaz.
Ancak basit vatandaşlık haklarının
iadesi hiçbir şekilde azınlık hakları
alanında da iyileşme anlamına gelmedi.
Azınlık eğitimi, milli kimlik, örgütlenme
özgürlüğü, müftülük, vakıflar diye
başlayan ve uzayan listede ciddi bir
iyileşme kesinlikle olmadı. Bu konular
halkın günlük yaşamını doğrudan
ilgilendirmediği için de ciddi bir toplumsal
baskı oluşmadı. Daha önce de yazdım.
Azınlığın yıllarca çözüm bekleyen (sadece
‘azınlık sorunları’ değil) birikmiş sorunları
var. Her iktidar değişikliğinde bu
sorunların çözüme kavuşacağına dair
tazelenen umutları da var. Birbuçuk yıl
önce yaşanan ve ülke tarihinde belki bir
dönüm noktası olan iktidar değişikliğinde
de öyle oldu. Sol bir partinin söylemlerine
sahip SİRİZA’nın iktidara gelmesi azınlıkta
çok ciddi beklentiler yarattı. Ancak
SİRİZA’nın iktidarı aşırı milliyetçi ve
azınlığımıza çok da “demokratik” bir
pencereden bakmayan ANEL ile ortaklık
kurması azınlık açısından “handikap”
oldu. Zaman geçtikçe bunun “handikap”
olmanın ötesinde çok daha ciddi
boyutlarda olduğu anlaşıldı.
Son günlerde Batı Trakya Türklerinin
ilgilendiren ve peş peşe yaşanan olaylara
şahit oluyoruz. Üst üste sıralasak bir hafta
içinde birkaç olayın meydana geldiğini
göreceğiz.
Bu olayların bir kısmı azınlık toplumunu
hedef alan “provokatif eylemler”. Bir
kısmı ise açıkça azınlığa yönelik “hak
gaspı”nı (okullarda Türkçe’nin
kullanılmasını engelleme gibi) hedefleyen
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hareketler. Azınlık okulları, dernekleri ve
son dönemde azınlık köyleri çeşitli
provokatif eylemlere ve azınlığın
demokratik haklarına yönelik hareket ve
olaylara maruz kalıyor. Batı Trakya
Türklerini hedef gösteren, tehlike ve
tehdit gibi gören ve gösteren ve
nihayetinde azınlığın aleyhine bir algı
yaratan bir hareket sözkonusu.
Batı Trakya Türkleri kronikleşmiş
sorunlarına çözüm beklerken, yoğun bir
baskı görmeye başladı son dönemde.
Azınlığı, kanunlara kurallara uymayan
bunları ihlal eden bir topluluk olarak
göstermek isteyen zihniyete, azınlığın
uluslararası hukuktan doğan ve anayasal
hakkı olan hakların neden iade
edilmediğini sormak gerekir. Neden hala
bu azınlığın kimliğinin ve kültürünün inkar
edildiğini sormak gerekir. Neden yıllarca
azınlığa yapılan ekonomik baskıların
yarattığı uçurumun kapanması için bir
şeyler yapılmadığını sormak gerekir.
Neden azınlık köylerindeki (en azından
dağlık bölgedeki köylerin) erkek
nüfusunun yarısının yurtdışında sağlıksız
işlerde çalışmak zorunda olduğunu ve
ülkedeki en büyük işsizlik ve yoksulluk
oranının neden azınlık köylerinde
olduğunu sormak gerekmez mi?
Azınlık toplumu geçmişte şüphesiz ki
çok daha zor dönemlerden geçti. Son
dönemde yaşadığımız ve son derece
olumsuz ve baskıcı bir ortamı çağrıştıran
olayların haksız ve antidemokratik
olduğunu, toplum olarak hem kendi
ülkemize hem de dünyaya haykırmamız
şart.

Rusya’nın Kırım Tatar Meclisi’ni kapatmasına sert tepki
işgalinin ardından burada yaşayan Kırım Tatarlarının tehdit
altında oldukları” ifadelerine yer verilmişti.

RUSYA’nın ilhak ettiği Kırım’daki Tatar Türklerinin Kırım
Tatar Milli Meclisi’ni yasaklama kararı sert tepkilere neden
oldu. Rusya’nın Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerinin
yasaklanmasına ve aşırıcı örgütler listesine alınmasına
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’ndan kınama geldi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı
Pedro Agramunt, Rusya’nın görevlendirdiği bir
mahkemenin Kırım Tatar Milli Meclisi’ni aşırıcı örgüt
kapsamına alarak faaliyetlerinin yasaklaması kararını
eleştirdi.
Agramunt, yaptığı yazılı açıklamada karardan ciddi bir
şekilde endişe duyduğunu kaydederek, Rus yetkililerden,
karardan dönülmesi için gerekli tüm adımları atmaları
çağrısında bulundu. Meclis’in Kırım Tatar toplumu
açısından önemli, temsiliyetin gerçekleştiği, sosyal ve
geleneksel bir yapı olduğunun altını çizen Agramunt, alınan
kararın tüm Kırım Tatar toplumunu hedef alan çok sert ve
baskıcı bir karar olduğuna değindi.
AKPM, bir süre önce bölgeye bir heyet göndererek, son
durum hakkında bir rapor yayınlamıştı. Kırım Tatar Milli
Meclisi’nin çalışmalarını inceleyen AKPM üyesi iki raportör,
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov ile görüşme
sonrası kaleme aldıkları raporda, “Rusya’nın Kırım’ı

TÜRKİYE’DEN TEPKİ
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da Tatar Milli Meclisi’nin
faaliyetlerinin yasaklanmasına ve aşırıcı örgütler listesine
alınmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa
Birliği’nden kınama geldi.
Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
Kırım Tatar Milli Meclisi’nin, soydaş Kırım Tatar halkının
hür iradesinin vücut bulduğu, demokratik yollardan
seçilmiş meşru temsil ve karar organı olduğu vurgulanarak,
sözkonusu meclisin faaliyetlerinin yasaklanmasının,
yarımadanın Rusya tarafından gayrı meşru şekilde işgal ve
ilhakı sonrasında Kırım Tatarlarının birlik ve bütünlüğünü
hedef alan adımların son halkası olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kırım Tatarları bu kararla,
maruz bırakıldıkları korkutma, sindirme ve yıldırma
politikalarına boyun eğmeye ve teslim olmaya zorlandıkları
yeni bir adımla karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu kararı hem
Kırım Tatar toplumuna karşı yürütülen sistematik ve
kollektif baskının, hem de yarımadada yaşayanların temel
hak ve özgürlüklerine vurulmakta olan darbelerin yeni bir
tezahürü olarak teessüfle karşılıyor ve kınıyoruz. Türkiye,
Kırım Tatarlarının haklı mücadelelerini ve Kırım Tatarlarına
yönelik bu tür baskılara son verilmesi çabalarını kararlılıkla
desteklemeyi sürdürecektir.”
AB TEPKİ GÖSTERDİ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapılan
açıklamada, “sözde Kırım Yüksek Mahkemesinin” Kırım
Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerini yasaklanması ve aşırıcı
örgütler listesine almasının, tüm Kırım Tatarlarının
haklarına karşı çok ciddi bir saldırı olduğu belirtildi.
Kararın, 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı ilhak
edilmesinden beri Kırım Yarımadası’ndaki insan hakları
durumunda çok olumsuz bir tırmanışı daha teşkil ettiği
belirtilerek, “azınlıklara mensup kişilere dönük eziyetlerin”
de buna dahil olduğu kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası insan hakları ve uluslararası
hukuk çerçevesindeki yükümlülüklere tam uyumun,
gecikmeksizin temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

Levent Sadık Ahmet’ten
DEB Partisi ziyareti

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi kurucusu ve ilk
başkanı rahmetli Dr. Sadık Ahmet’in oğlu iş adamı
Levent Sadık Ahmet, 22 Nisan Cuma günü DEB
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarette DEB Partisi Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş ile görüşen Levent Sadık Ahmet, partinin
almış olduğu kongre kararının hem parti hem de
Batı Trakya halkı adına hayırlara vesile olması
dileklerinde bulundu. Sadık Ahmet bugüne kadar
aile olarak partiye verdikleri desteğin artarak devam
edeceğini söyledi.
DEB Partisi Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Levent Sadık Ahmet’in şahsında Sadık Ahmet
ailesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Ayrıca Ali Çavuş, DEB Partisi Genel Merkezi’nden
Dr. Sadık Ahmet’in kaza yaptığı aracın çalınmasının
üzerinde 137 gün geçtiğini ve bu hususta bugüne
kadar resmi makamlardan kendilerine bir
açıklamanın yapılmadığını söyledi.
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Uluslararası İş Adamları Buluşması
Gümülcine’de gerçekleşti
BATI Trakya’da faaliyet
gösteren Tarım – Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü ilk büyük
etkinliğine imza attı.
Dört ay önce kurulan TarımHayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün organize ettiği
Uluslararası İş Adamları
Buluşması 21-22 Nisan tarihleri
arasında Gümülcine’de
gerçekleşti.

ETKİNLİĞİN BİRİNCİ GÜNÜ
Etkinliğin ilk toplantısı 21 Nisan
Perşembe günü Gümülcine’deki
BİHLİMDER binasında
düzenlendi. Türkiye,
Bulgaristan, Almanya, Karadağ
ve Rodos’tan katılımcıların
olduğu toplantının açılış
konuşmasını Tarım –
Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü Başkanı İsmail Molla
yaptı.

“ENSTİTÜ’NÜN KURULMASI,
BİZLER İÇİN DE ÇOK
SEVİNDİRİCİ BİR
ÇALIŞMADIR”
Daha sonra toplantıda ilk sözü
Organizasyon Sorumlusu Fatih
Pehlivan aldı. Batı Trakya’da
Gümülcine ve İskeçe
bölgelerinin tarım ve
hayvancılık yapan ve bu
yönüyle ön plana çıkan bir
bölge olduğunu hatırlatan
Pehlivan, “Bu bölgede
tanışmaları daha düzenli ve
daha verimli yapmak üzere, bir
Tarım-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün kurulması, bizler
için de çok sevindirici bir
çalışmadır. Bizler de TarımHayvancılık Araştırma

Enstitüsü’nün çalışmalarına
destek olmak, bu süreçte
burada üretilen ürünlerin,
dünya piyasasına, komşu
ülkelere ve Avrupa ülkelerine
ulaşmasına yardımcı olmak için
toplantıya katıldık. Bu
toplantılar bundan sonra daha
çok ürün elde edilebilmesi için
ve bu ürünün ambalajlanıp
markalanıp yakın pazarlara
satılabilmesi için bir bilimsel
çalışma olacak. Ardından
toplantıya katılan iş
adamlarıyla bölgedeki
esnafların ve tüccarların
buluşması gerçekleştirilecek.
Bizler bu çalışmalara katkıda
bulunan herkese teşekkür
ediyoruz. Bundan sonraki
günlerde daha fazla işbirliği
yaparak eksiklerimizi
tamamlayacağız. Ayrıca
uluslararası pazarda nasıl pay
sahibi olabiliriz. Bu ürünlerin
uluslararası pazara çıkabilmesi
için nelerin yapılabilmesi
gerektiği hususunda da birlikte
çalışmayı arzu ediyoruz.
Dolayısıyla hem TarımHayvancılık Araştırma
Enstitüsü’ne hem de bölgedeki
üreticilerimize başarılar
diliyorum. Son olarak bu
toplantılara katılan iş
adamlarımıza ve bölge halkına
bol bereketli bir yıl temenni
ediyorum” diye konuştu.

“İHRACATA HER BİR ÜLKE
ÖNEM VERİYOR”
İlk günkü toplantının son
bölümünde Türkiye’den
Medipol Üniversitesi Yard. Doç.
Dr. Rana Atabay, “Dış Ticaret ve

İsmail Molla

İhracatta Müşteri Nasıl
Bulunur” ve “Ambalaj ve
Standardizasyon” başlıklı
konular hakkında sunum yaptı.
Dış ticaretin iki ya da daha fazla
ülke arasında, özellikle mal
alanında olan ilişkiye, dış
ticaret denildiğini kaydeden
Atabay sözlerine şöyle devam
etti: “Ancak mal ve hizmet
alanında yapılan özellikle iki
ülke arasında kendilerinin
yapmış olduğu sözleşmeler
varsa, buna da ihracat diyoruz.
Bunu da dış satım olarak
söylüyoruz. İhracata bizlerin de
olduğu gibi her bir ülke çok
önem veriyor. Burada amaç
tabii ki, ihracatın ithalattan
daha çok olması. Çünkü ihracat
ülkeye döviz kazandıran, ithalat
ise döviz kaybettiren dış alımdır.
Her ülkenin kendine göre
ihracat hedefleri vardır.
Dolayısıyla ihracat, ekonomiye
kazandırdığı artılar açısından
da oldukça önemlidir.”

“BATI TRAKYA’NIN SAHİP
OLDUĞU BAZI
ÜSTÜNLÜKLERİ DOĞRU
DEĞERLENDİRMESİ
GEREKİR”
Dış ticaretin öneminden
bahseden Atabay, her şeyden
önce ülkelerin farklı kaynak
donanımları olduğunu ve bu
sebeple her ülkenin aynı
kaynaklardan farklı
zenginlikleri olduğunu dile
getirdi. Her ülkenin aynı yer altı
zenginliği olmadığını hatırlatan
Atabay, “Batı Trakya’nın sahip
olduğu bazı üstünlükleri doğru
değerlendirmesi gerekir. Bu
tarım ve hayvancılık
konularında olabilir, böylece bu
zenginliği iyi ve doğru
değerlendirmesi gerekir ki bu
bölgeye gelir getirebilsin. Bu

bölgenin kalkınmasına da katkı
sağlayacaktır” dedi.

“BATI TRAKYA KONUM
İTİBARİYLE ÇOK İYİ
BİR YERDE, BU
DEĞERLENDİRİLMELİDİR”
Atabay konuşmasının
devamında katılımcılara ihracat
destekleri, ödemeler, ürünlerin
bir an evvel ilgili yerlere
uluştırılması, satış ve kar artışı,
ihracat teşvikleri, gibi konular
hakkında bilgi verdi. Batı
Trakya’nın konum itibariyle çok
iyi bir yerde olduğunu söyleyen
Yard. Doç. Dr. Rana Atabay,
Yunanistan’ın bir AB üyesi ülke
olduğunu ve bunun çok iyi
değerlendirilmesi gerektiğinin
altını çizdi.
Dış ticaret ve ihracatta
yaşanan risklere de değinen
Atabay, “İhracat yapılan ülkede
ihracat sınırlandırılabilir. Siyasi
nedenlerle ekonomik şartlar,
değişebilir. döviz kurlarında
olumsuz değişiklikler ön
görülen karları azalatabilir,
hatta ortadan kaldırabilir. Tüm
bunlar ön görülemeyen
risklerdir. Bu risklerin çoğu
gelişmekte olan ülkelerde olma
şansı daha yüksektir” diye
konuştu.

ETKİNLİĞİN İKİNCİ GÜNÜ
Toplantının ikinci gününde 22
Nisan Cuma günü, Batı Trakya
Tarım-Hayvancılık Enstitüsü
başkan ve üyeleri başta olmak
üzere Türkiye, Almanya,
Bulgaristan, Karadağ ve Rodos
bölgelerindeki katılımcıların
eşliğinde Tarım ve Hayvancılık
konuları üzerine sunumlar
yapıldı.
Gümülcine’deki Chris Eve
otelinde düzenlenen toplantıya
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Bulgaristan’dan Türkiye’nin
Filibe Başkonsolosluğu’ndan
Ticaret Ataşesi Barış Yeniçeri,
İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Balkanlar Komite
Başkan Yardımcısı ve
Yunanistan Temsilcisi Levent
Sadık Ahmet, Doğu Makedonya
Trakya Eyalet Başkan
yardımcısı Mustafa Katrancı ve
diğer davetliler katıldı.
Toplantının açılış
konuşmasını Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı yaptı. Toplantıya
katılan tüm katılımcıları
selamlayarak başladığı
konuşmasında Akıncı, yapılan
bu toplantıların önemine dikkat
çekti.

“ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR
DOĞABİLİR”
“Aramızda var olan kültürel
yakınlık, dostluk, ortak kimlik
gibi unsurlara, ticari alanda iş
birliğini eklemektir” diyen
Akıncı sözlerine şöyle devam
etti: “Ümit ediyorum burada
herkes için çok değerli
imkanlar, çok değerli fırsatlar
doğacaktır. İçinde
bulunduğumuz bölge çok
değerli bir potansiyele sahip.
Daha çok tarımsal ağırlıklı bir
potansiyele sahip. Buradaki
coğrafyaya baktığımız zaman
dağlarla çevrilmiş ve iklimin de
çok iyi olduğu bir bölge.
Örneğin kiraz mevsimi çok önce
yetişebiliyor. Diğer meyveler
aynı iklim kuşağındaki başka
meyvelere göre çok daha önce
yetişebiliyor. Aynı zamanda
dağlar ve ovalar sulama
açısından eşsiz bir imkan
sunuyor.”
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“BU TABLO BÖLGENİN TAM
POTANSİYELİNİ VE GERÇEK
İMKANLARINI YANSITAN
BİR TABLODUR”
Bölgenin organik gıda
merkezi olmaya aday
bir yer olduğuna
dikkat çeken
Akıncı, “Bölge
halkı çalışkan
insanlara sahip.
TarımHayvancılık
Araştırma
Enstitüsü ve diğer
kurumlar, bu
organizasyonla gıda ve
tarım üzerine çok uygun bir
konsept düzenlemiştir. Bu tablo
bölgenin tam potansiyelini ve gerçek
imkanlarını yansıtan bir tablodur. Ümit
ediyorum var olan dostluğa, var olan
yakınlığa bir de bu boyut kazandırılır.
Hep birlikte buradan geleceğe dönük bir
takım iş sözleşmeleriyle ayrılma imkanı
doğar. Bu sadece bir başlangıç olur.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki; ticaretin
olduğu yerde üretim vardır” diye konuştu.
Daha sonra Tarım-Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü Başkanı İsmail Molla
ve diğer enstitü üyeleri sunumlarını
gerçekleştirdiler.
İlk sunumu Enstitü Başkanı İsmail
Molla yaparak katılımcılara enstitünün
kuruluş aşamasından ve kuruluşun
amacına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bu kapsamda Batı Trakya’nın farklı
bölgelerindeki köyleri ziyaret ettiklerini
söyleyen Molla, halka enstitünün
amaçlarını anlattıklarını ifade ettti.
Enstitünün kar amacı gütmediğini, bölge
insanını tarım ve hayvancılık alanlarında
kalkındırmaya yönelik olduğunu dile
getiren İsmail Molla, bu güne kadar
yapmış oldukları 34 toplantıyla birlikte
1400 üreticiye ulaştıklarını söyledi. Bazı
bölgelerde pilot uygulamaya gidilerek
üretimi arttırmayı amaçladıklarını
kaydeden Molla, bunun yanı sıra bölge
halkını yeni tarım teknolojilerine
yönlendirmek istediklerini dile getirdi.
Enstitünün tamamen bağımsız bir
kurum olduğunu hatırlatan İsmail Molla,
tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak
hazırladıkları projeler kapsamında, halk
üzerinde anketler yaparak, yeni veri
tabanları oluşturma yoluna gittiklerini
ifade etti.
Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
Ekonomi Kolu Koordinatörü Onur
Mustafa sunumunda Avrupa Birliği
kapsamında yer alan ülkelerdeki gelir
dağılımı, ticaret işsizlik gibi konular
hakkında kapsamlı bilgi verdi. Bunun
yanında Türkiye ekonomisi ile diğer
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin
ekonomilerinden karşılaştırmalı olarak
bilgi veren Mustafa, Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti ile Batı Trakya Türk
azınlığının ekonomik durumu hakkında
katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Batı
Trakya’da ve özellikle İskeçe bölgesinde
işsizliğin patlamış durumda olduğunu
söyleyen Mustafa, bölgedeki sanayi
verilerinden de bahsederek, bölgede çok
sayıda fabrikanın kapandığını ve böylece
bölgede çok düşük seviyede dış ticaretin
olduğunu kaydetti.
Enstitü üyesi Ziraat Mühendisi Bülent
Salih sunumunda Bulgaristan
Yunanistan’daki tarım üretimlerinden
bahsederek, Batı Trakya’daki tarımdan da
bazı verileri rakamsal olarak aktardı.
Daha önceki yıllara oranla son yıllarda
tarım üreticisi sayısının arttığını dile
getiren Salih, bunun sebebin ise bir çok
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kişinin işsizlikten dolayı tarıma
yöneldiğini belirtti.
Enstitü üyesi Ziraat Mühendisi
Turgut Molla da Yunanistan
geneli ve Batı Trakya’da
hayvancılık
sektöründen bahsetti.
Yunanistan genelinde
daha çok küçük baş
hayvan üretiminin
olduğunu söyleyen
Molla, burada
Yunanistan’ın ülke
nüfusuna oranla
Avrupa Birliği üye
ülkeleri arasında da ilk
sıralarda yer aldığını dile
getirdi.
Toplantının son bölümünde iş
adamları ikili görüşmelere geçerek, ileriye
dönük yapılabilecek konular hakkında
fikir alış verişin bulundular.

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ZEYBEK
ETKİNLİĞİ GÜNDEM’E
DEĞERLENDİRDİ
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek TarımHayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün
düzenlemiş olduğu toplantıları
GÜNDEM’e değerlendirdi. İlk olarak bu
güne kadar bu şekilde dört toplantı
yapıldığını anımsatan milletvekili Zeybek,
bu toplantıların tamamına katıldığını
söyledi. Zeybek buradaki toplantıda yeni
kurulan enstitünün tanıtımının da
yapıldığını bunun yanı sıra, katılımcılara
enstitünün amaçlarının aktarılma fırsatı
yakalandığını dile getirdi. Bu
toplantılarda beklentilerin yüksek
olduğunu kaydeden Zeybek, “Burada en
azından ürettiğimizi satabilmek, farklı
pazarlar bulmak düşüncesi var. Bunun
için Batı Trakya’da her alanda yetişmiş,
kalifiye elemanımız var. Burada önemli
olan bu insanları iyi değerlendirmek. Var
olan potansiyeli aktif hale getirmek
gerekir” dedi. Toplantıya Türkiye,
Bulgaritan, Almanya ve Karadağ ve Rodos
bölgelerinden çok değerli insanların
katıldığını hatırlatan Zeybek, “Bu
toplantıları çok önemsiyorum. Uzun
vadede başarılı sonuçlar elde edileceğine
inanıyorum. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye
bir AB üyesi ülke olmadığı için, bu ülkeye
mal satabilmek, diğer AB üyesi ülkelere
oranla biraz daha zor. Ancak buna
karşılık örneğin Almanya’da çok sayıda
Türk firmaları var. Bu firmalarla da bölge
halkımız işbirliğine gidebilir. Buna benzer
farklı seçenekleri göz önünde bulundurup
değerlendirebiliriz. Örneğin İskeçe’de
kurulu olan bir koopretifimiz Almanya’ya
kuşkonmaz, kivi ve Florina biberi
dediğimiz kırmızı biber ürünlerini
pazarlıyor. Aynı durum farklı koopratifler
aracılığıyla Gümülcine bölgesinde
üretilen tütün ve kiraz ürünleri için de
geçerlidir. Böylece halkımıza ekonomik
anlamda daha kazanç sağlanmış olur”
diye konuştu.

“VAR OLAN İŞ ADAMLARIMIZ
VE KAYNAKLARIMIZ
DESTEKLENMELİDİR”
“Bölgelere dışarıdan yatırım yapılmasını
beklemek biraz zor” diyen milletvekili
Zeybek sözlerini, “Buna karşılık var olan
iş adamlarımız desteklenmelidir, var olan
kaynaklarımız desteklenmelidir. Böylece
çiftçimize iş imkanları açılmış olur. Bana
göre bu yönde adımlar atılması gerekir.
Zaten yapılan toplantıların amacı da
budur. Dolayısıyla bu toplantılardan
birden sonuç beklemek yanlış olur.
İnsanımızın bu konuda sabırlı olması
gerekir” diyerek tamamladı.

İlhan Ahmet: “Bir aile
yılda 5 bin euro gelir ile
nasıl geçinir?”
RODOP Milletvekili İlhan Ahmet,
“Çiftçi Kooperatifleri Kanun
Tasarısı”nın görüşüldüğü meclis genel
kurulunda konuştu. 20 Nisan Çarşamba
akşamı gerçekleşen oturumda söz alan
İlhan Ahmet, milletvekili olduğu Trakya
bölgesinde sanayinin ve kooperatiflerin
yıllardır sistemli bir şekilde
işlevsizleştirildiğini söyledi.
Trakya bölgesinde izlenen politikalar
neticesinde fabrikaların kapısına kilit
vurarak sanayinin bacasının tütemez
hale geldiğini belirten milletvekili,
bölgedeki sendika ve kooperatiflerin de
yine bu politikaların kurbanı olarak
denetimden uzak, belli çıkar odaklarına
hizmet eden mekanizmalar haline
dönüştürüldüğünü ifade etti.
İlhan Ahmet, bundan on yıllar önce,
bir grup çiftçinin üstün gayreti ve türlü
fedakarlığı ile kurulan kooperatiflerin,
bugün getirildiği durumun kabul
edilemez olduğunu ifade ederek,
“Yönetim kararları demokratik bir
şekilde denetlenmeden, kimseye hesap
vermeden, finansal şeffaflık garantileri
olmadan, idareci seçimlerinde yapılan
kabul edilemez uygulama ile hep aynı
büyük çiftçilerin ve sendikacıların
kooperatif yönetimlerinde görev
yapmalarına müsaade edilen
kooperatifler, dost ve ahbap çıkarları
için çalışan rüşfet mekanizmalarına
dönüştürülmüştür. Tarımsal üretimin
yeniden yapılandırılmasına katkı
sağlamak uzak, kendi çıkar grupları
lehine çalışan bu yönetim yapısı,
kooperatiflerin kamuoyunda para israf
alemi olarak algılanmasına yol
açmıştır” diye konuştu.

“ÜRETİCİNİN HAKKINI
SAVUNACAK, İŞLEVSELLİĞİ
YÜKSEK, ŞEFFAF KOOPERATİFLERE
İHTİYACIMIZ VAR”
Milletvekili Ahmet özellikle günümüzün
rekabet koşullarında, uluslararası
ticaret sahasında bölge çiftçisinin
haklarının korunması ve tarım
ürünlerinin pazar bulmasında
Trakya’daki kooperatiflere önemli görev
ve sorumluluk düştüğünü vurguladı.
İlhan Ahmet, “Temsil ettiği üyelerin
ortak çıkarına hizmet edecek, denetim
mekanizması işleyen, şeffaf
yönetimlerin bulunduğu, uluslararası
pazarda üreticilerine rekabet ortamı
yaratacak, haklarının takipçisi olacak
kooperatiflere ihtiyacımız vardır” dedi.
İlhan Ahmet, söz konusu kanun

tasarısıyla getirilmeye çalışılan
düzenlemelerin, kooperatiflerin
işleyişini prosedür ve bürokrasiye
boğmaktan ibaret olduğunu
vurgulayarak, “Biz ise, kooperatiflerin
üyeleri için verimli olmasını ve
üreticilere kar getirmesini istiyoruz”
ifadesini kullandı.

“HÜKÜMET, TRAKYA TÜTÜN
ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFİ’NİN
TÜTÜNE DESTEK TALEBİNE
KAYITSIZ KALMAYA DEVAM MI
EDECEK?”
Milletvekili, 9 bin faal üyesi bulunan
Trakya Tütün Üreticeleri
Kooperatifi’nin, bölgede yaklaşık 6800
ailenin tek geçim kaynağı olan “basma”
tipi tütün üretimi için talep ettiği destek
önerisini bir kez daha hatırlattı. Yılda 7,5
milyon kilo Anadolu Tipi ‘Basma’
tütünü üretiminin yapıldığı Trakya’da,
en köklü kooperatiflerden biri olan
Tütün Üreticileri Kooperatifi’nin,
Avrupa Birliği Yeni Ortak Tarım
Politikası’nda yer alan 2.2 milyar
euroluk kaynaktan tütüne kilo başı 3
Euro destek primi talebini yeniden dile
getiren İlhan Ahmet, “Trakya’daki tütün
üreticilerinin durumunda gelinen
noktada ilgili herkesi sorumluluklarını
üstlenmeye davet ediyorum. Trakya’nın
yerel ekonomisinin, geleneğinin ve
kültürünün ayrılmaz bir parçası olan
Basma tütün üretiminin devamlılığı
için, hem Avrupa’da hem de
uluslararası arenada mücadeleye
devam edilmelidir” diyerek bu yöndeki
çağrısını yineledi.

“YILDA 5000 EURO GELİR İLE
HANGİ AİLE GEÇİNEBİLİR?”
İktidarın tutumunu eleştiren
milletvekili, sözde solcuların inşaa
etmeye çalıştıkları yeni Yunanistan için
izledikleri politikaları anlamanın,
deveyi iğne deliğinden geçirmekten
daha zor olduğunu ima etti.
İlhan Ahmet, tütün üreticisini
tüccarların eline terk eden SİRİZA-ANEL
hükümetinin, çiftçiyle birlikte tüm
bölgenin fakirleşmesine kaçınılmaz
olarak neden olduğunun altını çizerek,
“Buradan size soruyorum, yılda
ortalama 5000 euro gelir ile bir çiftçi
ailesi nasıl geçinir? Tütüne talep edilen
bu desteği vermekte hala gönülsüz
davranan bu iktidar, acaba bunu hiç
düşünüyor mu?” diye sordu.
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Öğretmen Stavraki’den GÜNDEM’e ihtarname...
İSKEÇE’ye bağlı Şahin
Azınlık İlkokulu’nda görevli
Yunanca öğretmeni Dafni
Stavraki GÜNDEM gazetesine
ihtarname gönderdi. Öğretmen
Stavraki’nin, sosyal medyada
yaptığı yorumlar görev yaptığı
köyde tepkilere neden olmuştu.
İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek ve okul encümen heyeti
konuyu okul yönetimiyle
görüşmüş ve şikayette
bulunmuştu. Şahin’de görev
yapan Stavraki, olayın haberini
yapan GÜNDEM gazetesine 26
Nisan Salı günü ihtarname
gönderdi.
Stavraki’nin GÜNDEM
gazetesinin yanı sıra, konuyla
ilgili haber yayımlayan MİLLET
gazetesi, Şahin Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı İlter
Meço ve öğretmenin
yorumlarıyla ilgili sosyal

medyada ilk paylaşımı yapan iş
adamı Hamdi Sefer’e de
ihtarname gönderdiği belirtildi.
Öğretmen Stavraki, sosyal
medyada yayımladığı ve
Şahin’de tepkilere neden olan
yorumlarıyla ilgili olarak
gazetemizde yer alan haber
nedeniyle GÜNDEM’e
ihtarname göndererek, haberin
kaldırılmasını ve bundan sonra
benzer haberlerin
yayımlanmamasını istedi.
Şahin’de görevli öğretmen
Stavraki tarafından, İskeçeli
avukat Strergios Yalaoglu
aracılığıyla gönderilen
ihtarname 26 Nisan Salı günü
gazetemize ulaştı.
Öğretmen Stavraki
ihtarnamesinde, GÜNDEM’in
Şahin Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı ve
İskeçe Milletvekili Hüseyin

Zeybek’in de konuyla ilgili
görüşlerine yer verdiği haberin
“yalan” haber olduğunu,
“onuruna ve itibarına zarar
verdiğini” öne sürüyor.
Stavraki, görüşüne
başvurulmadığını, ayrıca hayal
ürünü ve düzmece haberlerle
şahsı hakkında aşağılayıcı ve
hakaretamiz tanımlamalar
kullanıldığını iddia ediyor.
Stavraki, sosyal medyada
(facebook) yayımladığı
yorumların ve fotoğrafının
onayı olmadan alındığını
savundu.
Şahin ilkokulu öğretmeni
Dafni Stavraki’nin
ihtarnamesinde; Şahin’deki
ilkokulun gazete haberinde
ifade edildiği gibi “Türk” azınlık
ilkokulu olmadığı, “Yunan
Müslüman öğrencilerin
okuduğu İskeçe ili Şahin Azınlık

“Öğretmen Stavraki’yi hedef haline
getirenlerin karşısında olacağız”
BAĞIMSIZ Yunanlılar (ANEL)
Partisi İskeçe İl Örgütü, sosyal
medyadaki yorumlarıyla tepki
çeken Şahin Azınlık
İlkokulu’nda görevli öğretmen
Dafni Stavraki’ye destek verdi.
ANEL Partisi İskeçe Örgütü
yayınladığı açıklamayla
Şahin’de görev yapan öğretmen
Stavraki’nin şahsiyetinin
saldırıya uğradığını iddia etti.
Açıklamada, Şahin ilkokulunda
görev yapan öğretmenin sosyal
medyadaki bir yorumundan
dolayı şahsiyetinin tahrif
edilmesini öngören bir
senaryonun uygulamaya
konulduğu dile getirildi. İfade

özgürlüğünün tüm dünyada
kabul edilen bir insan hakkı
olduğunu kaydeden ANEL
Partisi, öğretmen Dafni
Stavraki’nin hedef haline
getirilmesine karşı olduğunu
belirtti. ANEL Partisi İskeçe İl

Örgütü’nün açıklamasında;
insan haklarını sinsi bir şekilde
ihlal eden, bölgedeki
Müslümanları kullanarak
öğretmen Stavraki’yi hedef
haline getirenlerin karşısında
olacakları ifade edildi.

İskeçe Öğretmenler Derneği’nden
Şahin ilkokulu öğretmenine destek açıklaması...
İSKEÇE Öğretmenler
Derneği, sosyal medyadaki
yorumları nedeniyle tepkilere
neden olan Şahin Türk Azınlık
İlkokulu öğretmeni Dafni
Stavraki’nin ifade özgürlüğünü
kullanarak yorum yaptığını
savunarak, öğretmene destek
verdi.
Dernek tarafından yapılan
yazılı açıklamada, derneğin
üyesi olan Şahin ilkokulu
öğretmeninin sosyal medyada
yaptığı yorumlar nedeniyle
hedef gösterildiği iddia edildi.
Vatandaş veya öğretmen
olarak herkesin, demokratik bir
ülkede kitle iletişim araçlarında
ve sosyal medyada her türlü
düşünce ve görüşü dile getirme
ve savunma hakkına sahip
olduğu dile getirilen
açıklamada, Şahin’de görevli
öğretmenin tamamen idari bir

konuyla ilgili yorumu nedeniyle
İskeçe milletvekili ve okul aile
birliği başkanı tarafından hedef
gösterildiği öne sürüldü.
Sözkonusu öğretmenin dolaylı
yönden görev yaptığı okuldan
uzaklaştırılmasının istendiği
iddia edildi.
İskeçe Öğretmenler

Derneği’nin açıklamasında
öğrencilerin çıkarlarının
herşeyin üzerinde olduğu
belirtilerek, okulların idari
yapısı, yönetimi ve denetimi
konularında dışarıdan hiçbir
unsurun yetki sahibi olmadığı
kaydedildi.

İlkokulu” olduğu ifadesine yer
vermesi ise dikkat çekti.

MİLLET GAZETESİ,
ENCÜMEN HEYETİ VE İŞ
ADAMI’NA DA İHTARNAME
Bu arada öğretmen
Stavraki’nin, konuyla ilgili
haberin yayımlandığı MİLLET
gazetesine, Şahin Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti
Başkanı İlter Meço ve olayı
sosyal medyadaki paylaşımıyla

ilk ortaya çıkartan Şahinli iş
adamı Hamdi Sefer’e de
ihtarname gönderdiği öğrenildi.
Öğretmen Dafni Stavraki,
haberle ilgili olarak her türlü
tazminat hakkını mahfuz
tuttuğunu kaydetti.
Şahin ilkokulu öğretmeni
Dafni Stavraki tarafından
GÜNDEM gazetesine gönderilen
ihtarname şöyle:
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Altın Şafak Partisi
Gökçepınar köyünde!...
ALTIN Şafak (Hrisi Avgi) Partisi ilk kez
Batı Trakya’da bir Türk köyünde etkinlik
düzenledi.
Altın Şafak Partisi heyeti 27 Nisan
Çarşamba akşamı İskeçe’nin Gökçepınar
köyünde etkinlik düzenledi. Partinin 7
Mayıs’ta yapmayı planladığı Gökçepınar
ziyareti ve etkinliği erkene alması dikkat
çekti.
Irkçı ve Nazi yanlısı olarak
nitelendirilen Altın Şafak Partisi
milletvekillerinden İoannis Lagos
önderliğindeki parti heyeti İskeçe’nin
Balkan Kolu köylerinden Gökçepınar’a
gitti. Partinin köye ziyareti öncesinde
yoğun güvenlik önlemleri alındığı
kaydedildi.
Parti’nin resmi sitesinden yapılan
açıklamada; “Altın Şafak Partisi’nin tarihi
bir olaya imza atarak Yunan Pomaklarına
destek amacıyla köye ziyaret düzenlediği”
belirtildi.

GÖKÇEPINAR KÖYÜNDE
“YUNAN POMAKLARI TÜRK
PROPAGANDASINA HAYIR DİYOR”
ETKİNLİĞİ

köyünde düzenlenen “Yunan Pomakları
Türk propagandasına HAYIR diyor”
başlıklı etkinliğin tüm engellemelere
rağmen gerçekleştirildiği ve “Köydeki
Yunan Pomakların, Altın Şafak Partisi’ne
destek verdiği” öne sürüldü. Yaklaşık 15
kişilik parti grubuyla Gökçepınar’a gelen
milletvekili İoannis Lagos’un ilk olarak
köyün girişindeki kışlayı ziyaret etmek
istediği ancak buna izin verilmediği
belirtildi. Lagos ve beraberindekiler daha
sonra bir köy kahvehanesine giderek
burada konuşma yaptığı ifade edildi.
Lagos’un konuşmasını 15 civarında
köylünün izlediği bildirildi.
Bu arada Gökçepınar köyünden
edinilen bilgilere göre; Altın Şafak Partisi
heyetinin köy ziyareti öncesi polisin yoğun
güvenlik önlemleri aldığı ve köye giriş
çıkış yapmak isteyenlere kimlik kontrolu
yapıldığı ifade edildi.
Altın Şafak Partisi İoannis Lagos
geçtiğimiz günlerde mecliste yaptığı
konuşmada partinin 7 Mayıs tarihinde
Gökçepınar’a gideceği ve burada bir
etkinliğe katılacağını duyurmuştu. Ancak
bu ziyaret erkene alındı.

27 Nisan Çarşamba akşamı Gökçepınar

“Makedon”a karşı çıktı!
AVRUPA Parlamentosu’ndaki (AP)
Hristiyan Demokratlar (EPP) ve
Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı (EFA) siyasi
gruplarının desteğiyle 6 Nisan 2016
tarihinde Brüksel’deki AP binasında
“Makedon” başlıklı filmin gösterimi
yapıldı. Yunanistan’da yaşayan Makedon
azınlığı ile Polonya’da yaşayan
Silezyalıları konu alan filmin ardından bir
tartışma oturumu düzenlendi. Söz konusu
filmin AP’deki gösterimi nedeniyle 7
Nisan 2016 tarihinde neo-Nazi Altın Şafak
Partisi’ne mensup AP üyesi milletvekilleri
Eleftherios Sinadinos, Lampros Funtulis
ve Yorgos Epitidios, EPP Başkanı Manfred
Weber ile Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Grubunun Eş Başkanları Rebecca
Harms ve Philippe Lamberts’e hitaben bir
protesto mektubu gönderdiler. Altın Şafak
milletvekilleri kaleme aldıkları
mektuplarında, filme ev sahiliği yapan
biri EPP, diğeri de Yeşiller/EFA grubu
üyesi iki parlamenterin Yunan
karşıtlığının veya mali ve diğer çıkar
hesaplarının iki siyasi grubun bu filmin
gösterimine desteği ile AP çatısı altında
tezahür ettiğini ifade ettiler.

“Makedon” isimli filmde,
Yunanistan’da bir “Makedon azınlığın”
yaşadığı iddiasının Yunan halkına yönelik
doğrudan bir saldırı olduğunu belirten
Altın Şafak milletvekilleri, EPP ve
Yeşiller/EFA gruplarının da büyük oranda
sorumluluk payının olduğu,
memorandumlar sonucu ekonomik krizin
pençesinde kıvranan Yunan halkının
manevi gücünde tüm bu sıkıntılara
rağmen bir eksilme olmadığı ve tarihiyle
gurur duyduğunu kaydettiler.
Altın Şafak milletvekilleri protesto
mektuplarında, bu mağrur halkın en
dinamik temsilcileri olan Yunan
milliyetçisi AP milletvekilleri olarak
Yunanistan’a karşı yürütülen siyasi çıkar
hesaplarına EPP ve Yeşiller/EFA
gruplarının hizmet etmelerine izin
vermeyeceklerini, Üsküp’ün Yunanca
“Makedonya” ismini kullandığı sürece de
bu ülkenin bu isimle Avrupa Birliği’ne üye
olmasına karşı mücadelelerini kararlılıkla
sürdüreceklerini belirterek bu
mücadelelerinde tüm Yunan halkının da
arkalarında durduğunu dile getirdiler.

9
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Dünya veteriner hekimleri günü...

D

ünya Veteriner
Hekimleri Birliğinin
(WVA) aldığı karar
üzerine ilki 2001 yılında
düzenlenen Dünya Veteriner
Hekimleri Günü bu yıl da tüm
dünya ülkelerinde olduğu gibi,
ülkemizde de Nisan ayının son
Cumartesi günü (30 Nisan 2016)
kutlanacaktır..2008 yılından
itibaren de Dünya Veteriner
Hekimleri Birliği ve Dünya
Hayvan Sağlığı Örgütü işbirliği
ile Dünya Veteriner Hekimler
Günü nedeni ile belirlenen bir
Tema çerçevesinde en iyi
kutlamayı yapan ülke yine
ödüllendirilecektir. 2016 yılı için
Dünya Veteriner Hekimleri Günü
Teması “Tek Sağlık Yaklaşımı ve
Sürekli Eğitim (Continuing
Education with a One Health
Focus) ” olarak
belirlenmiştir. Dünya Veteriner
Hekimler Günü Ödülü; Hayvan
Sağlığı Dünya Örgütü (World
Organization of Animal Health
OIE) ve Dünya Veteriner
Hekimler Birliği (World
Veterinary Association)
tarafından hazırlanmıştır. WVD
Ödülü Tek Sağlık Odağı ile
devam eden eğitim faaliyetleri
veya programları vurgulayan en
iyi aday Pariste WVA üyesi OIE
Genel Kuruluna Sunulacak. Bu
yıl WVA Sürekli Eğitim yoluyla
Tek Sağlık yaklaşımının
önemine vurguyu arttırmak için
Dünya çapında Henry Schein
Hayvan Sağlığı ile işbirliği
yapmaktadır. Veteriner
Hekimler, küresel sağlığın
korunmasında önemli bir rol
oynamaktadırlar. Mesleğin tüm
alanlarında, hayvan sağlık ve
refahını arttırmak için yetki ve
sorumluluklarına sahiptir, bu
yüzden insanların da sağlığını
geliştirmek için çalışmalarını
sürdürmektedirler
Tarih boyunca yaşanan doğal
afetler dışındaki en büyük
felaketlere salgın hayvan
hastalıklarının neden olduğu
kabul edilmektedir. Avrupa’da
18. yüzyılın ilk yarısında, sığır
vebası salgınlarında 200 milyon
sığır ölmüş; tek tırnaklılarda da
salgın hastalıkların yayılmasıyla
tarımsal işlevler durmuş; açlık
başlamış; ekonomik ve sosyal
yaşam durma noktasına
gelmiştir.İtalya ve İngiltere’ de
soruna çare bulmak üzere
görevlendirilen beşeri hekimler,
çözümün ancak veteriner
hekimlerin yetiştirilmesi ile
mümkün olabileceğini
belirtmişlerdir. Bu düşünce, ilk

ve ikinci veteriner okullarını
1762 ve 1764 yıllarında açan
Fransa tarafından
gerçekleştirilmiştir. Avrupa
ülkelerinden bu okullara
öğrenciler gönderilmiş ve bunlar
mezuniyetten sonra kendi
ülkelerinde veteriner okullarının
kurucuları olmuşlardır. Bu
okullardan mezun olan veteriner
hekimleri sahadaki etkili
çalışmaları ile büyük başarı
sağlayarak veteriner hekimliğin
önemini kanıtlamışlardır.
Veteriner hekimliği eğitimini
başlatan, bilgili ve yetkin
veteriner hekimleri uygulama
alanına yayan tüm Avrupa
ülkelerinde, tarım devriminin
dayanağını, sağlıklı ve verimli
hayvan varlığı oluşturmuş;
toplumsal kalkınma ve sanayi
devrimi için geniş olanaklar
sağlanmıştır.
Geçmişten günümüze kadar
Veteriner Hekimlik eğitiminin
başlaması ile hayvan biyolojisi
ve patolojisi üzerinde yapılan
çalışmalar, insan hekimliğinin
gelişmesine büyük yararları
olmuştur. Veteriner hekimleri;
hayvan sağlığının korunması ve
refahının geliştirilmesi yanı sıra,
Global açlığın azaltılması,
Zoonoz hastalıkların önlenmesi,
gıda kalitesi ve güvenliğinin
sağlanması, biyomedikal
araştırmalar ve çevre ve biyo
çeşitliliğin korunması alanında
yaptıkları çalışmalarla halk
sağlığı alanına insanlığa büyük
katkılar sağlamışlardır.
Veteriner Hekimi, hayvan
sağlığı ve hayvanlar üzerinde
yapılacak tüm müdahalelerde
tek söz ve eylem sahibi olan,
koruyucu hekimlik hizmetleri ve
hayvan ıslahı ile hayvancılığın
gelişmesine katkıda bulunan,
hayvansal ürünlerin kontrolü ile
tüm üretim ve pazarlama
aşamalarında sağlık ve kalite
güvencesini sağlayan, gıda
güvenliği ve zoonoz
hastalıklarla mücadele
kapsamında doğrudan halk
sağlığının korunmasında görev
alan, doğal hayatın, çevrenin ve
nesli tükenmekte olan
hayvanların korunmasında aktif
çalışmalar yürüten, hayvan
hakları ve hayvan refahı
kapsamında önemli
yükümlülükleri bulunan köklü
bir geçmişe sahip, saygın bir
kurumsal yapının birer
mensubudur.
Tüm meslektaşlarımın Dünya
Veteriner Hekimleri Günü kutlu
olsun...

29 Nisan 2016

Yunanistan’ın
insan hakları karnesi
BM’de açıklandı
BM UPR
çerçevesinde
Yunanistan
ulusal raporu
ve STK’ların
yazılı
katkılarını da
içeren özet
rapor açıklandı
YUNANİSTAN’daki insan
hakları uygulamalarına dair
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
ve ulusal insan hakları
kurumları ile uluslararası
kuruluşlardan gelen bilgilerle
hazırlanan rapor açıklandı.
Raporda ABTTF’nin sunduğu
yazılı katkıya da yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Konseyi bünyesinde
tüm üye devletlerin insan
hakları performanslarını gözden
geçiren Evrensel Periyodik
İnceleme (UPR) Çalışma Grubu,
Yunanistan’ın ulusal raporu ile
sivil toplum kuruluşları (STK)
tarafından sunulan yazılı
katkıların özetini içeren raporu
açıkladı. UPR Çalışma
Grubu’nun 2-13 Mayıs 2016
tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre
şehrinde yapılacak
oturumunda, 2012’den 2016’ya
kadarki ikinci döngü
çerçevesinde Yunanistan da ele
alınacak.
Yunanistan ulusal raporunda,
UPR mekanizması çerçevesinde
ilk incelemenin yapıldığı 2011
yılından bugüne ülkedeki insan
haklarının korunması ve
geliştirilmesine yönelik
gelişmeler dile getiriliyor. Yunan
Adalet, Şeffaflık ve İnsan
Hakları Bakanlığı’nın

eşgüdümünde 2014-2016
dönemini kapsayan ilk İnsan
Hakları Ulusal Eylem Planı’nın
ilan edildiğinin belirtildiği
raporda, çocuk haklarını konu
alan bir eylem planının
hazırlığının da devam ettiği not
ediliyor. Raporda ayrıca,
Yunanistan’ın UPR’nin ilk
döngüsü sonunda kabul ettiği
tavsiyelerin uygulanmasındaki
başarı, zorluk ve kısıtlayıcı
koşullar aktarılırken ülkedeki
insan haklarına ilişkin
durumun iyileştirilmesine
yönelik Yunan devletinin
halihazırda hayata geçirdiği
veya geçireceği ulusal
öncelikler, girişimler ve
taahhütler de sıralanıyor.
“Azınlıklara mensup kışilerin
hakları” başlığı altında
“Trakya’daki Müslüman azınlık”
olarak “Batı Trakya Türk
Azınlığı’na da atıfta bulunulan
Yunanistan ulusal raporunda,
Yunanistan’ın UPR birinci
döngüsünü takip eden süreçte
azınlık mensuplarının haklarını
korumak ve iyileştirmek adına
adımlar attığı iddia ediliyor.
ABTTF’nin Yunanistan’la ilgili
sunduğu yazılı katkı UPR özet
raporunda
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF)’nin

UPR’nin 2012-2016’yı kapsayan
ikinci döngüsü çerçevesinde
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
hak ve sorunlarına ilişkin 21
Eylül 2015 tarihinde sunduğu
yazılı katkı, UPR Çalışma
Grubu’nun açıkladığı özet
rapora girdi. ABTTF raporunda,
UPR ilk döngüsü raporunda Batı
Trakya Türk Azınlığı ile ilgili
Yunanistan’ın kabul ettiği
tavsiyelerin uygulanma
durumunu ve azınlığın
sorunlarına ilişkin güncel
gelişmeleri aktarmıştı.
Yunanistan’ın kabul ettiği
tavsiyelere ilişkin olarak ABTTF,
müftülük sorunu, azınlığın Türk
etnik kimliğinin tanınmaması
ve örgütlenme özgürlüğünün
ihlalini ayrıntılarıyla dile
getirirken eğitimde yaşanan
sorunlara da atıfta bulunmuştu.
ABTTF Yunanistan’a, Lozan
Barış Antlaşması ile statüsü ve
hakları saptanan Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın din ve eğitim
alanlarındaki tahribata uğramış
özerk yapısının eski haline
döndürülmesi için gerekli
adımları ivedilikle atması
çağrısında bulunmuş, Yunan
resmi makamları ile azınlık
arasında istişari bir diyalog
mekanizmasının kurulmasını
talep etmişti.

SATILIK ARABA
Gümülcine’de iyi durumda beyaz renk Hyundai Elendra
uygun fiyata satılıktır. 2004 model, 1600 cc. , 38.000
kilometrede, dört kapılı, benzinli, hidrolik direksiyon,
immobilizer, otomatik camlar, ABS, klima sistemi, service
defteri, yeni lastik ve akü, kaza yapmamış durumda, özel
garajda korunmuş ve çok iyi durumda.
Bilgi için tel: 6979642201
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Çift Leica kameralı Huawei P9’u inceliyoruz
29 Nisan 2016

HUAWEİ, birkaç gün
öncesinde Londra’da yeni
amirali P9 modelini tanıttı.
Huawei’nin Leica ile yaptığı
işbirliği neticesinde, en çok çift
arka kameraları ve dolayısı ile
fotoğraf kalitesiyle konuşulan
Huawei P9, bunun yanı sıra üst
düzey performans sunmasıyla
da amiral sınıfı telefonlar
arasında kendine yer buluyor.
İncelememiz süresince
telefonun tasarımından teknik
altyapısına, performansından
kameralarına değin tüm
noktaları irdeleyeceğiz.
Tasarım
Huawei P9, elegan bir
tasarıma sahip. Yuvarlak
hatların, 2.5D ekran tasarımının
ve alüminyum ile gümüş kesim
gövdenin bir arada
kullanılmasıyla ortaya çıkan
Huawei P9, elde çok iyi bir tutuş
hissi bırakıyor. P serisinin
minimalist tasarımını yansıtan
Huawei P9, çeşitli renk
seçeneklerine sahip. Elimizdeki
model, Mystik Silver renkli
olanı. Telefonun ayrıca Ceramic
White, Haze Gold, Rose Gold,
Titanium Grey ve Prestige Gold
gibi farklı seçenekleri de
bulunuyor.
Huawei P9, boyut ve ağırlık
olarak da başarılı bir model. 7
mm’lik kalınlıkta olan telefonun
ağırlığı yalnızca 144 gram. Bu
da telefonun Galaxy S7 ve
iPhone 6s’ten az da olsa daha
ince olduğunu işaret ediyor.
Ağırlık olarak da iPhone 6s kafa
kafaya olan P9, S7’dense daha
hafif.
Huawei P9’un tasarımı,
kuşkusuz tartışıldığı gibi
iPhone’u andırıyor. Arka
hatlarıyla daha fazla benzerlik
gösteren telefonun ön kısmında
ise kapasitif tuşun
bulunmaması küçük farklılık
yaratan noktalardan. Telefonun
benzerlik göstermesi bir yana,
eğer önemli olan şıklıksa,
Huawei P9 tasarımıyla güzel
görünüyor, fakat fark
yaratmıyor diyebiliriz.
Huawei P9’da 5.2 inç
boyutunda bir ekran yer alıyor.
Ön panelde herhangi bir buton
kullanılmamış. Arka yüzde bir
parmak izi sensörü bulunuyor.
Onun üzerinde Leica’nın çift
arka kamerasını görüyoruz.
Hemen yanda da sensör ve çift
LED flaş bulunuyor.
Kamera alanının tasarıma en
büyük katkısı, kuşkusuz farklı
renkle ayrılarak kendini belli
etmesi. Öte yandan kamerada
herhangi bir çıkıntı
bulunmaması da önemli
avantaj. Hatırlarsanız Galaxy S7
ve iPhone 6s’te az da olsa
kamera çıkıntısı bulunuyor.
Huawei P9, yekpare bir
kasaya sahip. Kasanın arkası
açılmıyor, batarya
değiştirilemiyor. Telefonun SIM
kart ve microSD kart slotu sol
kenarda tek çekmece içinde

GÜNDEMbilim-teknik

bulunuyor. Sağ tarafta ise güç
ile ses butonlarını yan yana
görüyoruz.
Telefonun alt kenarındaysa
kulaklık girişi ve mono hoparlör
bizleri karşılıyor. Burada dikkat
çeken önemli bir detaysa,
telefonda microUSB yerine, USB
Tip C portunun yer alması.
Ekran ve işletim sistemi
Huawei P9’un ekranı 5.2 inç
boyutunda demiştik. Ekran IPSNEO LCD panelden üretilmiş.
Bununla beraber selef modelin
çizgilerini büyük oranda
taşıyan P9’un ekranı, koruma
olaraksa Corning Gorilla Glass
4’le güvence altına alınmış.
Telefonda selef modeldeki
gibi Full HD çözünürlüğü
görüyoruz. Daha önce Nexus
6P’yi üreten Huawei, bu 5.7
inçlik telefonunda 1440x2560
piksel çözünürlük kullanmıştı.
QHD çözünürlük P9’da da yer
alsa, rakipleriyle daha iyi bir
mücadele içine girebilirdi. Zira
P9’un aksine hem Galaxy S7
hem de LG G5’te QHD
çözünürlük bulunuyor.
Piksel yoğunluğuna
değinecek olursak, telefonun
ekranı 423 ppi piksel
yoğunluğuna sahip. Bu da artan
çözünürlükle beraber Samsung
Galaxy S7’nin 577 ppi ve LG
G5’in 554 ppi yoğunluğundaki
ekranlarının ardından geldiğini
gösteriyor.
Çözünürlük noktasında
rakiplerinin gerisinde duran
Huawei P9’un ekranı, görüntü
anlamında gayet başarılı bir
çizgi çiziyor. Renkleri doygun ve
canlı gösteren telefon,
arabiriminde yer verdiği ekran
sıcaklığı bölümüyle de, ekranın
rengini istediğiniz ölçüde
özelleştirebilmenize olanak
tanıyor.
Son olarak telefonun gövdeekran oranını yüzde 72.9’la iyi
bulduğumuzu söyleyelim ve
işletim sistemine geçelim.
Huawei P9’da elbette
Android 6.0 Marshmallow
işletim sistemini görüyoruz.
İşletim sisteminin üzerinde de
EMUI 4.1 arayüzü bulunuyor.
Oldukça sade şekilde
hazırlanan arayüz, kullanışlı
seçenekler sunuyor. Telefon için
farklı tema seçenekleri
görebileceğiniz gibi, ayrıca
temalar özelinde de
özelleştirmede
bulunabiliyorsunuz.
Arayüzü özelleştirme
seçenekleri arasında ise, ekrana
uzun bastığınızda altta açılan
Duvar Kağıtları, Araçlar,
Geçişler ve Diğer Ayarlar
kısmından pek çok ayarı bir
arada bulabiliyorsunuz.
Arayüzün üst barına gelecek
olursak, Huawei pek çok rakip
arabirime göre kullandığı EMUI
arayüzünde önemli bir farklılık
sunuyor. Barı açtığınızda
burada iki sekmeyle
karşılaşıyorsunuz. Sol kenarda

Bildirimler, sağ kenarda
Kısayollar şeklinde ayrılan bar,
Kısayollar altında hızlı ayarlara
erişebilmenize imkan tanıyor.
Açıkçası bu, kullanım
anlamında dezavantaj
yaratıyor, çünkü hızlı ayarlara
geçmek için ekstradan bir kez
daha ekrana dokunmak
durumunda kalıyorsunuz.
Elbette arayüzü değiştirmek
elinizde, farklı launcher’ları
telefona yükleyebilirsiniz.
Teknik kadro ve test
sonuçları
Huawei P9, Kirin
platformunun en güncel
işlemcisini kullanıyor. 8
çekirdekli ve 16 nm FinFET Plus
fabrikasyon sürecinin eseri olan
Kirin 955, Huawei Mate 8’de
gördüğümüz selef model
diyebileceğimiz Kirin 950’yi
temel alıyor, fakat frekans hızı
seviyesinde artış gösteriyor. 2.5
GHz frekansında çalışan 4
çekirdekli Cortex-A72 ve 1.8 GHz
frekansında çalışan 4 çekirdekli
Cortex-A53 yongalarından güç
alan telefon, Mali-T880 grafik
birimini kullanıyor.
Elimizdeki 32 GB’lık
depolama kapasitesinin
bulunduğu telefonda kullanılan
RAM miktarı 3 GB. Huawei
P9’un ayrıca 64 GB’lık sürümü
de bulunuyor; o modelde ise 4
GB RAM yer alıyor. Depolama
kapasitesini microSD kart
yoluyla 128 GB daha
arttırabileceğinizi de
söyleyelim.
Huawei P9’un batarya
kapasitesi Galaxy S7’de de

karşımıza çıktığı üzere 3000
mAh seviyesinde. Telefonun pil
performansını incelememizin
ilerleyen adımında ayrıca ele
alacağız, ancak o vakte kadar
temennimizin, QHD ekranlı
Galayx S7’den daha iyi
performans sunması yönünde
olduğunu belirtelim.
Huawei P9’un teknik
altyapısına ilişkin
değinebileceğimiz bir diğer
nokta ise kuşkusuz bağlantıları.
Çift bantlı 802.11ac Wi-Fi desteği
sunan telefon, Bluetooth 4.2
versiyonuyla da rakipleriyle yan
yana duruyor. USB Tip C
portunu taşımasıyla da önemli
bir geçişi tamamlayan Huawei,
böylece bu anlamda Galaxy
S7’den bir adım önde durmayı
başarıyor.
Evet, geldik Huawei P9’un
çıkış noktasını oluşturan ve en
önemli özelliği sunan
kameralarına. Huawei P9’da,
100 yıldan uzun bir süredir
fotoğrafçılık konusunda uzman
Leica’nın lensleri kullanılıyor.
Telefon, çift kamera kullanan
tek örnek değil. Bu anlamda,
arka yüzde yer alan çift 12
MP’lik kameralarıyla belki bu
alanda ilk örnek olmuyorsa da,
lenslerin Leica olmasıyla bir ilki
gerçekleştiriyor diyebiliriz.
iPhone 6s ve Galaxy S7’deki
gibi 12 MP lensin sahibi olan
telefonun arka kameralarından
biri RGB, diğeri ise monokrom
çekim yapıyor. Bunlardan RGB
olan fotoğraf kaydı yaparken,
monokrom olan ise siyah &
beyaz fotoğraf çekebildiği gibi,

alan derinliğini analiz ediyor.
Profesyonel fotoğraf
makinelerini aratmayan bokeh
efekti sağlayan Huawei P9’un,
bu noktada bizden tam puan
aldığını rahatlıkla
söyleyebiliriz.
İncelememizi toparlayacak
olursak, Huawei P9’un şu ana
kadar incelediğimiz en iyi
kamera yeteneklerini sunan
amiral gemisi telefonlardan biri
olmayı başardığını
söyleyebiliriz. Özellikle
profesyonel fotoğraf
makineleriyle yarışacak ölçüde
alan derinliğini analiz eden
telefonu, gün içinde çekilen
fotoğraf ve video kalitesiyle de
fazlasıyla beğendiğimizin altını
çizelim. Fakat ne yalan
söyleyelim, düşük ışık
yetenekleri noktasında telefonu
çok da başarılı bulmadık.
Profesyonel ellerde iyi işler
çıkartabilir, fakat her
kullanıcının profesyonel
olmadığını göz önünde
bulundurmak lazım.
Huawei P9’un diğer
özelliklerini kısaca gözden
geçirecek olursak, işlemci
performansıyla tepe noktasında
bulunan telefonun, grafik
birimi ise umuyoruz halef
modelde karşımıza daha
sağlam çıkar. Ekranıyla Full HD
çözünürlük sunan Huawei P9,
önemli rakiplerinin QHD
hamlesini görmezden gelse de
canlı ve doygun renkler
sunmasıyla kullanıcıların
beğenisini kazanacaktır.
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Sevgili dostlar
Küçük bir çocuğa sahip olmak
daha fazla alışveriş yapmayı
gerekli kılarken, aynı çocuk
herhangi bir alışveriş yapılmasını
neredeyse imkansız hale
getirebilir. Neden mi? Mesela,
raftan aldığı bir yiyecek ya da
oyuncağı almanız için diretiyor
ya da ağlama krizine giriyor
olabilir. Acıkmışsa, susamışsa
veya tuvaleti gelmişse bu
ihtiyaçlarının hemen
karşılanması gerekiyordur. Bir
anda gözden kaybolup yürüyen
merdivenlere doğru hamle
yapıyor olabilir. Ya da raftaki
ürünleri devirmekle meşguldür.
Bu kadar karamsar tablo
yeter! O alışveriş yapılacak! Peki,
ama nasıl? Bu konuda aktarmak
istediğim bazı
önerilerim var.
Alacağınız şey,
ayakkabı gibi
mutlaka çocuğunuza
uyması gereken bir
şey değilse,
alışverişe giderken onu
yanınızda götürmeyin.
Evde çocuğunuzla
beraber kalacak biri
olduğunda, mesela
hafta sonu sabahları
uygun olan dükkanlardan
alışveriş yapın. Ya da çocuğu
olan bir arkadaşınızla çocuk
bakma-alışveriş yapma işbirliği
organize edin. Dönüşümlü olarak
biriniz çocuklarla otururken
diğeriniz alışveriş yapabilirsiniz
ya da alışveriş görevini eşinizle
dönüşümlü olarak
paylaşabilirsiniz. İ
Acıkmış, yorulmuş ve huysuz
bir çocuğu mağazaya götürerek
felaket filmi çevirebilirsiniz. İyisi
mi evden çıkarken yanınıza
çocuğunuzun ihtiyaçlarını
giderebileceğiniz kadar bol
malzeme alın. Atıştırmalıklar ve
su almayı ihmal etmeyin.

Bir çocuğu market
reyonlarında kovalayabilecek
kadar çevik olan herhangi biri
sizinle gelebilir. Tek başına
bebek bakmak için
yeterince büyük
olmayan akrabanız
bir çocuk bile siz
alışveriş
yaparken
çocuğunuzun
peşinde koşma
işini iyi
becerebilir.
Evden çıkmadan
önce ayrıntılı bir
ihtiyaç listesi
hazırlayın.
Genelde dükkanda
ilerlerken aynı
bölümlerde
bulunan
eşyaların beraber
gruplandığı

Çocuklarla alışverişin
incelikleri...
sırada
düzenlenmiş
sabit bir örnek liste
yaparsanız bu daha da kolay
olur. Donmuş gıdaları ve kolay
bozulabilecek diğer yiyecekleri
en sona yazın. Kıyafet, ev
eşyaları ve diğer alışveriş
gezintileri için de listeler yapın.
Ona ne alışverişi yapacağınızı
(yemek, ayakkabı, kitap)
söyleyin. Bunu söylerken, “Şeker
ya da oyuncak almayacağız” gibi
cümlelerle onun aklına yeni
şeyler sokmayın. Çocuklar bu
gibi fikirleri kendi başlarına
üretme yeteneğine yeterince
sahiptirler. Yapmanız gereken,
sade cümlelerle onu olumlu
olarak alışverişe hazırlamak
olmalı. Ondan beklediğiniz
davranış konusunda da yine

Mem le ketimden Man za ra lar...

29 Nisan 2016
çocuğunuza olumlu
yaklaşmalısınız. Örneğin
süpermarketin otomatik
kapılarından geçmeden
önce, “Alışveriş
arabasına bineceksin,
listedeki yiyecekleri
bulmama
yardım
edebilirsin
ve onları

Raftan aldığı bir yiyecek
ya da oyuncağı almanız için
direten ya da kınamaya hazır
diğer müşterilerin önünde
ağlama krizine giren bir
arabaya koyabilirsin” deyin.
“İçeride yürüyemezsin ve hiçbir
şeye dokunamazsın” gibi
olumsuz cümleler sarf etmeyin.
Süpermarkette koşmasından
ziyade çocuğunuzu alışveriş
arabasına binmeye ikna
ederseniz alışveriş sürenizi
kısaltabilirsiniz. Listenizde az
malzeme varsa bebek arabasını
kullanabilirsiniz. Alışveriş
esnasında çocuğunuzun meşgul
olması için oyuncaklar getirin.
Oyuncakları arabaya bağlayın.
Aksi takdirde zamanınızın
yarısından fazlasını geride
düşmüş oyuncağı aramakla
geçirebilirsiniz.
Uzun uzun etiket okumayı,
karşılaştırarak alışveriş yapmayı
yalnız başınızayken yapın.
Çocuğunuzla gittiğinizde daha
önce kullandığınız ürünlerden
satın alın. İnceleme işlemini bir

çocukla alışveriş yapmak
istemezsiniz herhalde.
Öyleyse, bu önerileri dikkate
almalısınız.
an bile uzatsanız çocuğunuzu üç
reyon ötede bulabilirsiniz.
Oyuncak departmanı,
porselen ve kristal eşya bölümü
ya da şekerleme bölümü gibi
tehlikeli noktalara ya hiç
uğramayın ya da oralardan çok
hızlı geçin.
Alışveriş arabasını itmekle, en
sevdiği bisküvi kutusunu
taşımakla, almasına izin
verdiğiniz ürünün iki çeşidi
arasından birini seçmekle
meşgul edebilirsiniz onu.
Çocuğunuz işe yaradığı için
kendini iyi hissedecektir ve belki
de alışveriş hakkında bir şeyler
öğrenecektir.
Sevgiler,
Feride...

Şam Kurabiyesi

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

Foto: Recep Molla

Hazırlanışı:
Yumurta, yoğurt, yağ, şeker, portakal suyu ve rendesiiyice karıştırılır. Karbonat ve un ilavesi ile yumuşak
hamur yapılır. Yağlı kağıt serili tepsiye, iri yuvarlaklar
alınıp şekil verilir ve toz şeker serpilen kurabiyeler tepsiye yerleştirilir. Ön ısıtma yapılmış fırında 200 dercede
pişirilir.
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Boyun fıtığı mı,
kas ağrısı mı? perdeler -1Son zamanlarda boynunuzda ciddi bir
ağrı mı başladı? Bu ağrı kolunuza da
yayılıyor mu? Kollarınız ve ellerinizde güç
kaybı mı var?
Ağrılarınızın boyun fıtığı mı yoksa
başka bir hastalıktan mı kaynaklandığını
öğrenmek için bu yazıyı okumanızda
fayda var…
Omurlar arasında bulunan diskler,
omurgaya yüklenmeyi azaltarak aktaran
kıkırdağımsı elastik yastıkçıklardır.
Diskler, yaşlanmaya koşut olarak yıpranır,
dejenerasyon ile elastikiyetleri azalır ve
fıtıklaşmaları kolaylaşır. Boyun fıtığının en
sık belirtisi olan boyun ve kol ağrılarının
nedenleri çok geniş bir yelpaze oluşturur.
Bu ağrılar, boyun fıtığı dışında; basit bir
kas spazmı, mekanik boyun ağrısı, eklem
ve omurga kireçlenmeleri, yumuşak doku
hastalıkları ve zorlanmaları, omurganın ve
yumuşak dokuların iltihabından,
enfeksiyon hastalıklarından, apselerden,
kemik hastalıkları ve kırıklarından,
metabolik, hormonal, romatizmal ve iç
organ hastalıklardan, çeşitli tümörlerden
ve daha birçok hastalıktan
kaynaklanabilir.
Bu nedenle, ağrılarınızın kaynağı,
özellikleri, seyrinin sorgulanması, çok
yönlü sistemik ve nörolojik muayene,
temel ve ileri tetkikler ve görüntülemeler
olası hastalıkların ayrımında yararlıdır. Bu
nedenle boyun ve/veya kol ağrılarınız
tanıya yönelik önemli ipuçları verebilir.
Ağrının yeri, başlangıç şekli, zamanı,

şiddeti, süresi, yayılımı, niteliği (yanıcı,
batıcı, delici), ağrıyı tetikleyen ya da
artıran ve azaltan faktörler, ağrının iklim
şartları ile ilgisi, ağrının istirahat ve
hareket ile ilgisi, gece şiddetlenmesi,
uykudan uyandırması hatta uyutmaması
hekimi yönlendirmede anlamlıdır.

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

çok iyi sonuçlar alınabilir. Bu ameliyatlar,
küçük bir açıklıktan yapılan ve hastanın
çok kısa sürede normal yaşama
dönebildiği ameliyatlar olabileceği gibi
bazı hastalarda çok kompleks ve büyük
ameliyatlar da gerekebilir. Günümüzde
yüksek teknolojinin getirdiği imkanlar,
cerrahi mikroskop ve endoskobun
kullanılması ile cerrahi tedavi
alternatifleri ve imkanları son derece

çeşitlenmiştir ve en kapsamlı ve büyük
ameliyatlar bile yüksek bir başarı oranı ile
gerçekleştirilebilmektedir.
Bu ameliyatlar zamanında ve doğru bir
şekilde yapıldığında sinir dokusuna
(omurilik ve sinir köklerine) ait
fonksiyonlar korunabilir; kayıp varsa geri
dönebilir, omurganın koruyuculuğu
yeniden sağlanabilir ve ileride
oluşabilecek risklerin önüne geçilebilir.

Daha iyi beslenin, daha iyi hissedin!
Nasıl hissetmek, aynada kendinizi nasıl görmek
istiyorsunuz? Dürüst olalım, mazeretleri ve başkalarını
suçlamayı bırakın. Hadi ufak değişiklikleri önemseyin,
daha önceki başarılarınızı hatırlayın, kendinizle gurur
duyacağınız şeyler bulun, hatta bunları yazın. Kendinize
güvenin ve yeni yıla girerken beslenmenizdeki küçük
değişiklikleri bedeninize yaptığınız bir yatırım olarak
görün.

GÜNDE 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN
Birçok çalışma, egzersizin ruh halini iyileştirmeye
yardımcı olduğunu; depresyon, stres ve mutsuzluk
halinden uzak durmayı sağladığını kanıtladı. Günde
sadece yarım saatinizi yoga, yürüyüş, dans, bisiklet
veya pilatese ayırarak enerjinizi toplayabilirsiniz.
Buradaki anahtar kelime, ‘süreklilik’. Egzersiz
yaptığınızda kendinizi iyi, güçlü hissetmenizi sağlayan
ve güveninizi artırmaya yardımcı endorfin salgılanır.

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

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

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

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

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

SU İÇMEK İÇİN BAHANELER YARATIN
Hücreler, sıvı ve elektrolit dengesini sağlayamaz,
sonuç olarak kas yorgunluğu gözlenir. Eğer kas
hücreleri yeterli sıvı alamazsa, yeterli performansı

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

ANİ KALP ÖLÜMLERİ
Tüm dünyada en sık ölüm
nedeni olan kalp hastalığının
en yaygın sebebi sigara
içiciliğidir. Sigara içmek
vücuttaki tüm damarlara zarar
verir. Hem periferik damar
hastalığı (kol ve bacaklarda
zayıf kan dolaşımı), hem de
koroner arter (kalp damarları)
hastalığına neden olur. Sigara
ve içerisindeki maddeler damar
sertleşmesi olarak bilinen
ateroskleroza yol açarak
damarlarda daralma ve
tıkanmaya neden olur. Koroner
arter hastalığı ve kalp krizi bu
mekanizma ile sıklıkla sigaraya
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Kalp krizinden ani ölüm için en
büyük risk faktörü sigara
bağımlılığıdır. Sigara ile ilişkili
bu kalp hastalığı uzun vadede
kalp yetmezliğine neden
olmaktadır. Ayrıca sigara
içilmesi ile kalbe daha az
oksijen ulaşması sonucu kalp
ritim bozukluklarına neden

olur.
Beyin kan damarlarının da
toksik maddelerden etkilenmesi
sonucu sigara içenlerde inme

“

Kaslarınız
gelişmiyor
mu? Yoksa
mideniz mi ekşiyor?
Belki de kolesterolle
başınız dertte...
Üzülmeyin, birçok
sorununuzun
çözümü
besinlerde
var...

“

DÜNYADA ölümle
sonuçlanan hastalıkların
nedenleri arasında sigara ilk
sırada yer alıyor. Akciğer
kanseri, ani kalp ölümleri,
KOAH gibi birçok ciddi
rahatsızlığa yol açan sigara,
yaşam süresini de kısaltıyor.
Araştırmalara göre sigara
içenlerin yaşam süreleri
ortalama 15 yıl kısalmaktadır.
Sigara içen kadın ve erkeklerin
hiç sigara içmemiş olanlara göre
orta yaş döneminde (35-69
yaşları arasında) hayatlarını
kaybetme riskleri daha
yüksektir. Kısaca sigara içenler,
içmeyenlere göre daha genç
yaşta, genellikle nefes darlığı ve
düşük yaşam kalitesi ile hayata
veda etmektedirler.

daha sık oranda gelişmektedir.
Sigara bırakılmasını takiben bu
risk ciddi oranda azalır.

SOLUNUM
HASTALIKLARINA YOL
AÇIYOR
Sigara dumanında solunum
yolları ve akciğerleri tahriş eden
kimyasallar ve parçacıklar
vardır. Sigara içen insanlarda,
vücut balgam ve öksürük
yaparak bunları temizlemek için
çalışır. Sabah erken saatlerde
ortaya çıkan sigara öksürüğü bu
maddeleri temizlemeye çalışan
akciğer fonksiyonlarından
kaynaklanır. Uzun vadede ise
bu temizleme mekanizması
hasar görerek çalışmayı
durdurur, akciğerler
enfeksiyona ve tahrişe açık hale
gelir. Bu nedenle sigara içenler
içmeyenlere göre daha sık
oranda üst ve alt solunum yolu
enfeksiyonuna
yakalanmaktadırlar.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu dönemde sizi
yoran koşullar var. Bu
durum gerek iş, gerekse özel
hayatınızla ilgili olabilir. Finansal
konularda zorlanabilirsiniz.

ise bebeğin ileride astım hastası
olma riskini artırmaktadır.

bağlı yaşamlarını
yitirmektedirler.

KOAH SİGARA
İÇENLERİ SEVİYOR
Sigara öksürüğü, sıklıkla
akciğerlerin sıkıntı yaşamaya
başladığı ve kronik akciğer
hastalığının geliştiğinin ilk
habercisidir. Sigara içenlerin
akciğer fonksiyonları kısa ve
uzun vadede içmeyenlere göre
çok daha hızla bozulur. Bu
nedenle hastalar başlangıçta
sigara öksürüğü ile beraber
fiziksel aktivite sırasında çabuk
yorulmaya başlarlar. Bunu
genellikle kronik bronşit izler ve
dikkate alınmadığı takdirde
amfizem ve KOAH adı verilen
hastalıklara neden olur. Ne
yazık ki; KOAH’ın nedeni %98
oranında sigaradır. Hiç sigara
içmeyenlere göre erkek sigara
kullanıcıları 12 kat, kadınlarda
13 kat daha sıklıkla KOAH’a

HAMİLE KADINLAR
KESİNLİKLE
KULLANMAMALI

AKCİĞERLERİN DÜŞMANI

Gebelikte sigara kullanımı daha
fazla sıklıkta düşük, erken
doğum riski, ölü doğum, bebek
ölümü, düşük doğum ağırlığı ve
ani bebek ölümü sendromu
(SIDS) ile bağlantılıdır. Hamile
kadınlar sigara içmediklerinde
çocuk ölümlerinin % 5’inin
önlenebileceği gösterilmiştir.
Sigara içerisindeki maddeler
kan dolaşımına geçip, bebeğe
daha az oksijen gitmesine yol
açmakta ve büyümesi için
gerekli hayati besin maddeleri
almasına engel olmaktadır.
Çocuk doğduktan sonra aynı
evin içerisinde sigara içilmesi

Akciğer kanseri kansere bağlı
ölümlerin en sık nedenidir.
Akciğer kanserine bağlı
ölümlerin erkeklerde %90,
kadınlarda %80’i sigaraya bağlı
oluşmaktadır. Sigara içen
erkekler içmeyenlere gore 23
kat, kadınlar ise 13 kat daha
fazla akciğer kanserine
yakalanmaktadırlar. Sigaraya
bağlı oluşan kanser sadece
akciğerlerde olmayıp, vücudun
farklı bölgelerinde ortaya
çıkabilir. Sigaraya bağlı kanser
gelişimi, kullanılan sigara sayısı
ve kullanım süresine bağlı
olarak artar ve sigaranın
bırakılmasını takiben azalır.

Açlık krizlerini önlemek için...
ANİ gelen açlık hissi sizin için yasak olan
yiyecekleri yemenize, uygulamanız gereken diyet
programını bozmanıza neden oluyor mu? Kan
şekeri dengenizin bozulduğunu gösteren bu
durumu birkaç önemli noktaya dikkat ederek
kontrol altına alabilirsiniz.
Zayıflayamama endişesi ile yeterli besin
almamak, kendini aç bırakmak sıklıkla yapılan bir
hatadır. Aç kalmanın yarattığı en önemli tehlike
ise kan şekeri dengesininin bozmasıdır.
Kişinin önüne ne gelirse tüketmesine yol açan
kan şekeri dengesi düşüşleri kilo kontrolünü
zorlaştırdığı gibi şeker ve tuz içeriği yüksek gıda
tüketimini arttırır.

YENGEÇ (22 Haziran-

Kan şekerini hızlı yükselten basit şeker içeren
gıdalar yerine, kompleks karbonhidrat içeren
besinler tüketin. Örneğin beyaz ekmek yerine tam
tahıllı ekmekleri, meyve suyu yerine meyve
tüketimini tercih edin.
Az az sık sık beslenin. Ara öğünlerde kan
şekerinizi düzenlemek için meyve, süt, meyveli
yoğurt( şekersiz), peynir ekmek veya bisküvi
tarzında besin seçimleri kan şekeri dengenizde
size yardımcı olacaktır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü
tatlılar, dondurma veya meyveli tatlılar tercih edin.
Mutlaka her ana öğününüzde salata gibi çiğ
sebze ya da haşlama veya ızgara sebze tüketin.

TERAZİ (23Eylül-

22 Temmuz) İşle ilgili
konularda daha hareketli
günler içindesiniz. Duygusal
hayatınızda karşılaşacağınız bir sürpriz
sizi mutlu kılacak.

23Ekim) Yakın
çevrenizde sizi hoşnut
eden bir hareketlilik söz
konusu. Her açıdan yeni
faaliyetler içinde yer alacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23

AKREP (24 Ekim-22

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

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Her açıdan
paylaşımcı olmaya bakmalı,
çift durumların getirdiği
kararsızlıkları aşmalısınız.
Finansal yatırımlarda olumlu gelişmeler
olabilir.

Ağustos) Dinlenmek,
kısıtlayıcı olayların dışında
kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Duygusal
ilişkilerde son derece canlı günler
devam ediyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) İlişkileri ve
ortaklıkları gündeminize
getiren gelişmeler söz konusu.
Sosyal hayatta sizi heyecanlı kılan
paylaşımlar olabilir.

Özel hayatınızı içine alan
gelişmelere özen
göstermelisiniz. Kaynakların
zorlanacağı dönemler ve
harcamalar yakında.
Kararlarınızda temkinli olmalısınız

Kasım) Son dönemde
edindiğiniz maddi
destekler her açıdan yeni
fırsatlara işaret etmekte.
Ancak yeni kazançlar elde
etmek konusunda kendinizi disipline
sokmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayata bakışınızı ve yaratıcı
yanlarınızı yenilediğiniz
süreçler sizi önemli adımlar
atmaya itecek. Duygusal alanda
da olumlu gelişmeler pek yakında.

Kendinizi daha iyi
gösterebileceğiniz aktiviteler
içindesiniz. Sosyal açıdan renkli
geçecek bir hafta.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
İÇalışkanlığınızı göstermek, aldığınız
sorumlulukların üstesinden
gelmek adına daha
istikrarlı hareket
edebileceksiniz. Yine bu
dönem kişisel alanda
önemli başlangıçlar için harekete
geçmektesiniz.
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Serbest Kürsü
Rodop ili POTAMİ Partisi Milletvekili İlhan Ahmet’in gazetemize
gönderdiği köşe yazısını “Serbest Kürsü” köşemizde yayımlıyoruz.

Batı Trakya için en büyük tehlike,
şovenist politikalar ve toplumsal ayrışma
YUNANİSTAN Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu İeronimos ile, Trakya
Demokritos Üniversitesi Klâsik ve Beşerî
Bilimler Bölümü tarafından kendisine verilen
fahri doktora ünvanını almak için
Gümülcine’ye gelmesinin hemen öncesinde,
geçtiğimiz hafta Atina’da biraraya geldik.
Başpiskopos’u ziyaretimde, bölge
milletvekili olarak kendisine, Trakya’nın
misafirperverliği ile kurumsal işbirliği
fırsatlarını iletme şansı buldum.
Mensubu olduğum İslâm dininin engin
hoşgörüsü çerçevesinde, Başpiskopos’un
temsil ettiği dine ve kurumuna olan saygım
ile gerçekleşen ikili görüşmede, çok dinli ve
kültürlü bölgemiz hakkında ilk ağızdan
kendisine bilgi verdiğim İeronimos ile,
Azınlığımızı ilgilendiren konuların yanısıra,
farklı dinlere mensup olarak aynı coğrafyada
yaşadığımız Batı Trakya’daki Hristiyan nüfus
hakkında da konuşma imkânımız oldu.
Karşılıklı dialog ve fikir alışverişinin
farkındalık açısından önemine inanarak
gerçekleşen bu ziyaret, dinlerarası ve
kültürlerarası hoşgörünün, bizim gibi pek çok
zenginliği birarada barındıran toplumlarda
yaşamasını istemeyen aşırı milliyetçi
çevrelerinin hoşuna gitmemiş olacak ki,
şahsım üzerinden mensubu olduğum
İslâmiyet, temsilcisi üzerinden de Hristiyanlık
hedefe alınmıştır.
Yaşadığımız ülkenin ve hâkim olan
Ortodoks dininin geleneklerine ve örf âdetine
göre, saygı ve hoşgörünün bir tezahürü
olarak, tarafımdan yapılmış olan selâmlama
şekli dahi bu şövenist çevreler tarafından
tartışma konusu haline getirilmeye
çalışılarak, ritüeller üzerinden kötü niyetle
siyaset yapılmak istenmiştir. Şekil olarak
eğilerek el sıkmak hareketinde el öpme algısı
yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çabaları ile bu
çevreler, aslında Azınlığın hoşgörüsüne ve
saygılı davranışına darbe vurmak
istemişlerdir.
Anlaşılan o ki, çağdaş Avrupa’da yeri
olmayan ilkel siyasi zihniyetin en tehlikeli
aracı olan uç milliyetçilik, iktidar hesapları
uğruna toplumsal barışa dinamit döşemek
pahasına, dini dahi kullanmakta sakınca
görmemektedir.
Görüşmenin ardından Atina ve Batı
Trakya’daki sözüm ona şovenistler,
toplumların hassas damarlarına basmaktan
beslenen politikalarını hayata geçirmiş,
Azınlığın olduğu kadar çoğunluk
toplumunun ihtiyaçlarına da kulak verme
sorumluluğu olan bir bölge temsilcisi
olduğumu adeta görmezden gelerek, basın
yayın organları ile sosyal medyada açıkça
manipülasyon başlatmışlardır.
Aktif siyasette yer aldığım 15 yıldan bu
yana gerek meclis çatısı altında gerekse seçim
bölgemde yaptığım çalışmalarda, Trakya
insanının her sorununu dinlemeye ve çözüm
üretmeye gayret ettim. Bir kez daha Rodop
milletvekili olduğum bu dönemde de,
Azınlığımızdan olsun çoğunluktan olsun aynı
toplumda yaşadığımız bölge insanından
gelen çok sayıda mesaj, bu gayretimin zaten
halk tarafından da kabul gördüğünün en
güzel göstergesidir.
Hal böyle iken, Batı Trakya’da adeta bir
çatışma ortamı yaratmak isteyen zihniyet,
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şahsım ve çalışmalarım üzerinden bir
karalama kampanyası başlatmıştır.
Başpiskopos İrenimos ziyaretinde basın ve
sosyal medyayı alet ederek yapılan
manipülosyona ilaveten, yine medya
üzerinden ulusal bir gazete kullanılarak,
meclis çalışmam açıkça çarpıtılmıştır.
Atina merkezli bu ulusal gazetede yer alan
maksatlı haberde, iki dilli Azınlık
okullarındaki ilan ve duyurularda Türkçe’nin
kullanımını yasaklayan eyalet eğitim müdürü
imzalı genelgenin, her iki dilin de eşit
kullanıldığı bu okullarda dillerden biri
aleyhine dengeyi bozan düzenleme
içerdiğinden, geri çekilmesi talebiyle Eğitim
Bakanı’na sunduğum soru önergesi, sanki
devletin resmi dili olan Yunanca’yı by pass
ederek sadece Türk dilinin kullanımını talep
ediyormuşum gibi yansıtılmıştır.
Oysa statüsü uluslararası antlaşma ve ikili
protokoller ile belirlenmiş olan ve işleyişi bu
doğrultuda giden iki dilli Azınlık okullarında,
uygulamada zaten bir tereddüt yokken, resmi
dil Yunanca’nın kullanımında tartışma varmış
gibi yansıtmak, meslek ilkelerine sığmayan
bir habercilik örneğidir.
Çoğunluktan farklı dini inanç ve milli
aidiyeti olana karşı tahammülsüzlüğün açık
göstergesi olan bu çarpıtılmış haberlerin, kim
bilir hangi tehlikeli amaçlara hizmet etmek
için kamuoyu oluşturmada kullanıldığı
oldukça düşündürücüdür. Ard arda servis
edilen iftira ve yalanlarla bezeli bu
haberlerin, bir tesadüf olmadığı ve şahsımı
yıpratma, kamuoyunda ise gerginlik yaratma
maksatı güttüğü aşikârdır.
Ülkenin en geri kalmış bölgesi olan
Trakya’da, baltalanan sanayi sektöründe
işsizliğin tavan yaparken, her gün onlarca
küçük esnafın kepenk indirirken, emekliler
iki yakasını birleştiremez hele ki borç içinde
yüzen çiftçiler binbir türlü ekonomik güçlükle
mücadele ederken, bölgemizdeki tüm bu
gerçeklere ayna tutacağına, çarpıtarak, zihin
bulandırmayı tercih eden milliyetçilik
anlayışının eseri yayınların hakim olduğunu
görüyoruz.
Oysa, bu koşullar altında bölgede
ihtiyacımız olan en son şey, her tür fanatizmi
körükleyecek, hoşgörüden uzak, yalan ve
yanlış anlaşılmalara kasti yol açan algının yer
edinmesidir. Çünkü fanatizm, insanların
ilgisini gerçek toplumsal sorunlardan
uzaklaştırarak, sosyal adaletsizlik ve
eşitsizlik, fakirlik gibi asıl çözüm bekleyen
konuların üzerinin örtülmesine hizmet
etmekdir.
Bu algı yönetimininin Trakya’da izlediği
“ötekileştirme” politikasına, çoğunluktan
farklı olanla yaratmaya çalıştığı “korku
siyaseti”ne karşı, hem sade bir bölge
vatandaşı olarak hem de politikacı olarak dim
dik ayakta durmaya kararlı olduğumu ifade
etmek isterim.
Bugüne kadar sergilediğim siyasi duruşu
ve bölgeye hizmet anlayışımda takındığım
tutumu, halkın bana duyduğu güven ve
verdiği destek devam ettiği müddetçe, gerek
hukukçu kimliğim ile meslek hayatımda
gerekse siyasi alandaki çalışmalarımda
sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi
olmasın.

Türkiye’de en çok
Bulgaristan
doğumlular var

TÜRKİYE’de ikamet eden ve
yurtdışında doğan vatandaş
sayısında Bulgaristan doğumlular
ilk sırada.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2015 yılı ’Doğum Yeri
İstatistikleri’ni açıkladı. Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS), 2015 sonuçlarına göre,
yurtdışında doğan ancak
Türkiye’de yaşayanlarda
Bulgaristan ilk sırada yer alıyor.
Bunun komşu ülkede doğan ancak
daha sonra anavatan Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalan
soydaşlardan kaynaklandığı ifade
edildi.
TÜİK verilerine gore, Türkiye’de
ikamet eden ancak yurt dışında
doğan nüfusun, doğdukları
ülkelere göre dağılımı
incelendiğinde, ilk sırada yüzde
23,8 ile Bulgaristan doğumluların
yer aldığı belirtildi.
Bulgaristan doğumluları sırasıyla,
Almanya (yüzde 16,5), Irak (yüzde
6,1), Suriye (yüzde 4,8) ve
Azerbaycan (yüzde 3,3)
doğumlular takip etti.
Yurt dışı doğumlu olup Türkiye’de
ikamet edenlerin yüzde 74’ü

çalışma çağındaki (15-64 yaş)
nüfus olduğu belirtilirken, bu
nüfusun yüzde 45,6’sını erkekler,
yüzde 54,4’ünü kadınlar oluşturdu.
Yurtdışı doğumlu nüfusun yüzde
14,7’si çocuk nüfus olarak
tanımlanan 0-14 yaş grubunda. Bu
nüfusun yüzde 51,5’i erkek iken,
yüzde 48,5’i ise kadınlardan
meydana geliyor. Yurtdışı doğumlu
nüfusun yüzde 11,3’ü yaşlı nüfus
olarak adlandırılan 65 ve daha
yukarı yaş grubunda yer alıyor. Bu
nüfusun yüzde 44,3’ünü erkekler,
yüzde 55,7’sini ise kadınlar
oluşturuyor.

İSTANBUL, İZMİR ve BURSA’DA
YURTDIŞI DOĞUMLULARDA
BULGARİSTAN İLK SIRADA
İstanbul’da yaşayan yurtdışı
doğumlular arasında ilk sırayı
yüzde 23,7 ile Bulgaristan
doğumlular alırken, İzmir’de
ikamet eden ancak Bulgaristan’da
doğanlar yüzde 40,3 ile yine ilk
sırada yer alıyor. Bulgaristan
Türklerinin yoğun olarak yaşadığı
illerden biri olan Bursa’da da yine
Bulgaristan doğumlular birinci
sırada bulunuyor.

Nisan sonunda kar yağdı...

NİSAN ayı sonlarına geldiğimiz
bugünlerde bölgemizin yüksek
kesimlerine kar yağdı. son
günlerde hava sıcaklıklarının
artması ve yazlıkların dolaplardan
çıkartılmasına rağmen, havanın
aniden soğumasıyla Rodop ilinin
bazı yüksek kesimelerinde kar
yağışı görüldü. 26 Nisan sabah
erken saatlerde başlayan yağmur,

hava sıcaklığının aniden düşmesi
sonucunda Rodop ilinin dağlık
kesimlerinde kara dönüştü.
Gümülcine’nin Karlık tepesi
beyaza bürünürken, yüksek
rakıma sahip Mehrikoz ve
Hebilköy’de de bazı noktalarda kar
yağışı görüldü. Kar yağışının
devam etmesiyle etraf beyaz bir
örtüyle kaplandı.

gundem_975_Layout 1 03.05.2016 14:07 Page 16

haber
16
Geleneksel Gerdeme Zümbülmahalle
mevlidi gerçekleşti
ve Sadnovisa’da
GÜNDEM

29 Nisan 2016

hatim töreni

RODOP ili Kozlukebir Belediyesi’ne
bağlı Gerdeme köyünde 24 Nisan
Pazar günü mevlit etkinliği
düzenlendi. Kutlu Doğum münasebeti
ile düzenlenen etkinliğe soydaşlar
büyük ilgi gösterdi.
Mevlit Gerdeme köyü yukarı
mahalle tarafından düzenlendi.
Etkinliğe civar köylerden soydaşların
ve davetlilerin yanısıra başka bir
etkinlik için Batı Trakya’da bulunan
İstanbul Ticaret Odası Elektrikçiler
Komitesi üyeleri de katıldı. Türkiyeli
konuklar Gerdeme köyündeki
etkinliğe Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Teşkilat Başkanı
Musa Yurt’un organizasyonuyla
katıldı.
Etkinlik Asr-ı Şerif okunması ile
başladı. Ardından Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din görevliler
tarafından Mevlid-i Şerif okundu.
Mevlidin duası Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif tarafından
yapıldı. Müftü Şerif duanın ardından
soydaşlara günün anlam ve önemi
belirten bir konuşma yaptı. Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu Davut
Ocak yaptığı konuşmada Başkonsolos
Ali Riza Akıncı’nın selamlarını iletti ve

davetten ötürü Gerdeme köy halkına
teşekkür etti. Ocak konuşmasında
birlik beraberlik mesajı verdi.
Öğle namazından sonra mevlide
katılan misafirlere yemek ikram
edildi.
Gerdeme’deki etkinliğe Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Davut Ocak, PASOK
Partisi eski milletvekili Ahmet
Hacıosman, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve Rodop İl Teşkilatı
Sorumlusu Hasan Hasan, Kozlukebir
Belediye Yardımcısı İsmail Molla,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, Kozlukebir ana muhalefet
listesi başkanı Saadettin Şakir
Hüseyin, Gümülcine belediyesi meclis
üyesi Emre Ahmet, İstanbul Ticaret
Odası Elektrikçiler Komitesi üyeleri
Miraç Yasin Çoban, Mustafa
Albayrak, M. Emin Başarır, Fatih
Yılmaz, Ahmet Nuran Çelik ve Tuncer
Uslu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Teşkilat Başkanı Musa Yurt’un
yanı sıra çok sayıda azınlık kurum
temsilcisi ve soydaşlar katıldı.

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı faaliyet
gösteren Zümbülmahalle ve Sadnovisa
Kur’an Kurslarının Hatim Merasimleri 24
Nisan Pazar günü büyük bir coşkuyla
gerçekleşti.
23 Nisan Cumartesi günü
Zümbülmahalle’de hatim etkinliği
nedeniyle kurbanlar kesildi. Tekbirler ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin duası
eşliğinde yapılan kurban kesimine civar
köylerden de soydaşlar katıldı. Hocalığını
Ali Ferhat’ın yaptığı Zümbülmahalle Kur’an
Kursu ile Aydın Cambaz’ın görev yaptığı
Sadnovisa Kur’an Kursu’nun Pazar günü

gerçekleştirilen hatim merasimleri;
çocukların okudukları şiirler, ilâhi ve
Kur’an-ı Kerim’le coşkulu bir şekilde
gerçekleştirildi. Hatim törenine İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nu temsilen
muavin konsolos Murat Ertaş, İskeçe
milletvekilimiz Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediyesi Başkanı Cemil
Kabza ve kalabalık halk topluluğu katıldı.
gerek Zümbülmahalle’de, gerekse
Sadnovisa köyünde öğle namazından
sonra misafirlere geleneksel etli pilav ve
ayran ikram edildi.

Güney Meriç’teki
Hıdrellez Şenlikleri 6 ve 8 Mayıs’ta
Güney Meriç’teki Hıdrellez Şenliklerinin
programı şöyle:

6 MAYIS CUMA SAAT 19:00
HASANLAR KÖYÜ
-Yemek yarışması
-Protokol konuşmaları
-Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
TSM Korosu Konseri
-Müzik ve eğlence

8 MAYIS PAZAR SAAT 13:00
MUSAKÖY PALAMUTLUK ALANI

BATI Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği’nin bu yıl 11.
düzenlediği Hıdrellez ve Bahar Şenliği
Hasanlar ve Musaköy’de yapılacak.
Hıdrellez Şenlikleri’nin 6 Mayıs Cuma günü
Hasanlar köyünde, 8 Mayıs Pazar günü ise
Musaköy’de gerçekleştirileceği ifade edildi.

- Protokol konuşmaları
- Folklor ekiplerinin gösterileri
- Misafir ekiplerin gösterileri
- Şimendifer çekilişi
- Gümülcine Türk Gençler Birliği Halk
Müziği Topluluğu Konseri
- Müzik ve eğlence
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Kurcalı,
Hacımustafaköy ve
Evrenköy’de hatim
etkinlikleri yapıldı

Hacımustafaköy

KURCALI
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Kurcalı köyünde 22 Nisan Cuma
günü hatim etkinliği
düzenlendi. Hatim törenine
Türkiye’den aslen Batı Trakyalı
olan IRCICA (İslam İşbirliği
Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi)
Genel Direktörü Dr. Halit Eren,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Osman Şahin, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, eski Rodop milletvekili
Ahmet Hacıosman ve çok
sayıda soydaş katıldı.

Evrenköy

HACIMUSTAFAKÖY
Gümülcine’ye bağlı
Hacımustafaköy halkı 23 Nisan
Cumartesi günü hatim töreni
düzenledi.
Gümülcine Müftülüğü’ne
bağlı din görevlileri tarafından
eğitim gören Kur’an Kursu
öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’i
hatim etmesiyle düzenlenen
hatim törenine binlerce kişi

katıldı. Kurs Öğreticileri Kur’anı Kerim’den surelerin yanısıra
ilahiler ve şiirler okudu.

EVRENKÖY
Evrenköy’deki hatim etkinliği
ise 24 Nisan Pazar günü
gerçekleştirildi. Civar köylerden

soydaşların ilgi gösterdiği
hatimde Gümülcine
Müftülüğü’ne bağlı din
görevlilerinin eğittiği Kur’an
Kursu öğrencileri Kur’an’dan
sureler okudu. ilahi ve şiir
seslendiren öğrencilerin
performansı göz doldurdu.

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

GÜNDEM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Kalplerin yumuşama
zamanı gelmedi mi ?

D

Kurcalı

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı Kur’an
kursları öğrenci velileri
Hacımustafaköy, Evrenköy ve
Kurcalı köyünde hatim töreni
düzenlediler.

DİN VE TOPLUM

inimiz İslâm sevgi ve
güven üzerine
kurulmuştur. Burada kast
olunan gerçek sevgi; kuru laftan
ibaret olmayıp sadece iyi günlerde
değil, sıkıntılı zamanlarda da elinden
tutacak, üzüntüsünü paylaşacak
duygular içinde olmaktır. Bu manada
imanla yoğrulmuş sevgi hamuru;
“kendisi için sevip arzu ettiği şeyi,
yanındaki için de sevip arzu eder”
kaidesine göre kurulmuştur. Allah’ın
samimi kullarından öyleleri vardır ki,
kendisine ulaşacak nimetin
kardeşine gelmesini ister ve kendi
nefsinin dünyevî veya uhrevî
nasiplerine kardeşininkini takdim
eder. Bunun adı Îsâr’dır. Yani
başkalarını kendilerine tercih
etmektir. Nitekim Allah Teâlâ bu
konuda şöyle buyurur: “Kendileri
zaruret içinde bulunsalar bile,
kardeşlerini kendilerinden önde
tutarlar.” (el-Haşr, 9)
Günümüzde çevremize
baktığımızda bu güzel duygudan ne
kadar mahrum olduğumuz açıkça
görülecektir. Bugünün dünyasında
hakim olan hayat tarzı dinimizin bize
sunduğu güzelliklerden çok
uzaklarda seyrediyor. Aldatmak
adeta marifet sayılmaya başlandı.
Kendi egomuzu tatmin etmek için,
başkalarını ezmek erdem sayılır hale
geldi. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi
her tarafta şeytanın tuzaklarıyla dolu
olan bu geçici dünyada kör
menfaatimiz için en yakınımızı bile
rahatlıkla feda edebiliyoruz. Ayrıca
bazen de öyle bir pozisyona giriyoruz
ki; haşa bu dünyada ben olmazsam
düzen bozulur. Kendimize hatasızız
demiyoruz ama her yaptığımız
davranışımızın da doğruluğundan
emin gibi hissediyoruz. Başkasının
fikirlerini hiç mi hiç kabule
yanaşmıyoruz. İşte böyle bir hayat
tarzıyla yaşarken elbette hiçbir
zaman iki yakamız bir araya gelmez.
Çünkü gönül yönünü ve imandan
kaynaklanan güven duygusunu
ihmal etmekle adeta kaskatı
kalplerle birbirimizi sevmeye
çalışıyoruz. Hatta bazen sevgiyi bile
kendimize göre uydurarak sanki para
ile veya başka bir menfaatle elde
edileceğine inanır olduk. Bunun
sebebi de her şeyi madde gözüyle
görmemizdendir. Sevgi hiç metre
veya terazi ile ölçülebilir mi? İnsan
sevdi mi canını bile feda etmeye
hazırdır. Peygamberimiz (s.a.s.)’in şu
hadisini görmezlikten geliyoruz.
“Gerçek Müslüman; birlikte yaşadığı
kimselerin onun elinden ve dilinden
güven içinde olmalarıdır.”
Değerli okuyucularım, kendimize
gelmenin zamanı gelmiştir belki de
geçmek üzeredir. Yaşantımızı
dinimizin bize sunduğu güzelliklerle
bir an evvel bezenmemiz kendi
hayatımızın huzuru için elzemdir. Bu
aynı zamanda başarılarımızın da
sırrıdır. Çünkü insan güven ve huzur
içinde, yardımlaşma ile ve farklı

fikirlerden doğacak olan hakikatlerle
uzlaşma ve danışma ile
başaramayacağı hiçbir iş kalmaz.
Unutmayalım, başarının en büyük
engeli güvensizliktir. Ayrıca dinimizin
yüksek ahlakî vasıflardan biri olan
îsar; başkalarını kendimize tercih
etme duygusunu da kazanırsak
bizim için ufkumuz açık, bugünün
teknolojisini yakalamaya hazır bir
vaziyette gelmemiz mümkündür.
Artık başka bahanelere yer yok. Bu
karanlık devreye hepimizin birer
mum yakma zamanı gelmiştir. Bu
konuda doğayı örnek alabiliriz.
Bütün kış her taraf buzlanmış haşin
olan toprak, su ve hava Mart ayında
düşen cemrelerle âdeta güleryüzle
çevreyi aydınlatırlar ve sıcacık
duygularla kucaklarlar. Bizim bu
haşin kalbimize cemrelerin düşme
zamanı gelmedi mi? Biz hayatımızı
hep kış mevsimiyle mi geçireceğiz?
Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz bizi bu
konuda uyarıyor: “İman edenlerin
Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an
sebebiyle kalplerinin yumuşama
zamanı daha gelmedi mi?...”
(Hadid:16) Ayet-i Kerime bizi tevbeye
davet ederek içinde bulunduğumuz
şu üç aylarda geniş anlamıyla şöyle
uyarıda bulunuyor: �Epeyce
ömrünüzü geride bıraktınız. Bu
elinizdeki son fırsat olabilir. Hâlâ
Allah’ı zikrederek ve Kur’an-ı Kerim
okuyarak kalplerinizin yumuşama
zamanı gelmedi mi? Gerçekten bu
günler, duaların Allah’a arz edilmesi,
pişmanlık gözyaşlarıyla günahların
silinmesi bakımından büyük bir
fırsattır. Bu günlerde nefis
muhasebesi yapılmalı, ana
sermayemiz olan ömrümüzün nerede
tüketildiği gözden geçirilmeli, amel
defterimize neler yazıldığı, Mahşer
günü kurulacak Büyük Mahkemenin
tek Hakimi Yüce Allah’ın hakkımızda
nasıl bir hüküm vereceği
düşünülmelidir. Çünkü Yüce
Rabbimizin ikram ettiği bu dünya
hayatını ibadet ve taatla
değerlendirmeyenlerin o gün pişman
olacaklarını ve: “Keşke bu hayatım
için bir şeyler yapıp
gönderseydim!”� (Fecr sûresi: 24)
diyeceklerini, Kur�an-ı Kerim bize
haber veriyor. Allah’u Teâlâ bize
coşku, sevinç, sevgi, şefkat gibi
duyguları üretebilen bir beyin ve
bunları hayata geçirecek bir kalp
yaratmıştır. Bu duyguları
beyinlerine; zihinlerine ve kalplerine
yerleştiren insanların gözlerindeki
ışığı okursunuz, onlar gittikleri
yerleri aydınlatırlar. Uzak durulması
gereken iğrenç duygular;
karamsarlık, çekememezlik,
rekabetçilik, gurur gibi insanın
geleceğini ve insanlığın karakterini
tahrip eden duygulardır. Gelin bu
kötü duyguları söküp atalım ve daha
aydınlık yarınlar için birbirimizi
sevelim. İnanın, birbirimizi sevmek,
barış ve huzurun olmazsa olmaz
şartıdır.
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Δικαιώματα: Ο αδύναμος κρίκος της
μνημονιακής συγκυβέρνησης
Με όποια ιδιότητα κι αν γνωρίζει
κανείς τον Δημήτρη Χριστόπουλο, είτε
αυτή του πανεπιστημιακού δασκάλου,
είτε αυτή του πολιτικού συμβούλου, είτε
αυτή του ακτιβιστή, το βέβαιο είναι ότι
πρόκειται για έναν άνθρωπο που παλεύει
να υλοποιήσει στην πράξη τα πορίσματά
του στην πολιτική και νομική θεωρία, στο
χώρο της δημόσιας διοίκησης και των
δικαιωμάτων.
Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ένωσης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από το 2003 έως το
2011 και από το 2013 αντιπρόεδρος της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΔΟΔΑ), εντάχθηκε στην
ομάδα των «σοφών» του ΣΥΡΙΖΑ και
ορίστηκε σύμβουλος στο υπουργείο
Εσωτερικών, μετά τις εκλογές του
Ιανουαρίου του 2015. Εγκατέλειψε
αθόρυβα το πόστο του λίγο πριν το
δημοψήφισμα, με το οποίο διαφώνησε,
θεωρώντας το ιστορικό λάθος της
Αριστεράς.

Εν τω μεταξύ, πρόλαβε να βάλει το
δικό του λιθαράκι στο νόμο για την
Ιθαγένεια, ο οποίος έχει κατά τον ίδιο
ένα «υψηλό συμβολισμό για το
μεταναστευτικό και για το κράτος
δικαίου στην Ελλάδα».
Παρουσιάζουμε σήμερα από την
Γκιουνδέμ, τα βασικά τμήματα μιας
πρόσφατης συνέντευξης του Δημήτρη
Χριστόπουλου στην ιστοσελίδα
news247.gr και στην δημοσιογράφο
Ιωάννα Μπρατσιάκου.
Δημήτρης Χριστόπουλος
«Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα
είναι ένα αρνητικό ντόμινο υποβάθμισης
των δικαιωμάτων. Ξεκινάμε εμφανώς
από περιορισμούς στα κοινωνικά
δικαιώματα για λόγους δημοσιονομικούς,
αλλά αυτό δεν μένει εκεί. Επειδή
συναντά αντιστάσεις, ο τρόπος με τον
οποίο παλεύει να υλοποιηθεί,
ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την
πολιτική συμμετοχή στην Ελλάδα.
Βλέπουμε δηλαδή προσχηματικές
νομοθετικές διαδικασίες, νόμους –

İlhan Ahmet zarar gören
kiraz üretimini sordu…
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Mart
ayında yaşanan buzlanma sebebiyle
ürünleri zarar gören kiraz üreticilerinin
durumunu sunduğu soruyla Tarım
Bakanlığı’nın dikkatine getirdi.
İlhan Ahmet sorusunda milletvekili
olduğu Trakya bölgesindeki kiraz
üreticilerinin zararlarının tespiti için Tarım
Tazminatları Kurumu'ndan (ELGA) hala
yetkili görevlendirilmediğini belirterek,
Mart ayında yaşanan olumsuz hava
koşullarının kirazlarda yol açtığı zararların
ne zaman kayıt altına alınacağını sordu.

“ELGA MEMURLARININ GREVİ
YÜZÜNDEN ZAMANINDA ZARAR
TESPİT ÇALIŞMASI YAPILAMIYOR”
SİRİZA-ANEL hükümetinin, Trakya'daki
çiftçiyi bir kez daha kaderine terk ettiğinin
altını çizen milletvekili Ahmet, SİRİZAANEL hükümeti tarafından ulaşım ve tespit
masrafları ödenmeyen ELGA çalışanlarının
greve giderek, görevlerini yapamaz hale
geldiğini belirtti. İlhan Ahmet hükümetin
meclis genel kuruluna getirdiği son
kooperatif yasasında da ELGA
memurlarının haklarını veren düzenlemeyi
geri çektiğini hatırlattı.

“KİRAZ ÜRETİCİSİ YARDIM
ALAMAZSA BUNUN TEK
SUÇLUSU SİRİZA-ANEL’DİR”
İlhan Ahmet, ELGA memurlarının araziye

gidip zarar tespit çalışması yapmaması
halinde ürünü zarar gören kiraz
üreticisinin herhangi bir yardım almasının
mümkün olmayacağını dile getirerek, bu
durumun tek suçlusunun SİRİZA-ANEL
hükümeti olacağını vurguladı.
İlhan Ahmet, hükümetin bölge çiftçisine
karşı sürdürdüğü sorumsuz politikanın en
son örneği olarak kiraz üreticilerine karşı
takındığı bu umursamaz tavır karşısında
bakanın herhangi bir tedbir alıp
almayacağını sordu.

άρθρα, και τις κυβερνήσεις, τη μία μετά
την άλλη να ανταγωνίζονται για το ποια
θα περάσει τις περισσότερες πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου. Ακόμα και
η τελευταία κυβέρνηση, έχει περάσει σε
αριθμό όλες τις προηγούμενες, τις
οποίες αμέριμνα εγκαλούσε. Άρα
βλέπουμε πώς από τα κοινωνικά
δικαιώματα περνάμε στο ζήτημα της
ίδιας της δημοκρατίας και πώς από τη
δημοκρατία περνάμε και στις
παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων
ελλείψει συναινέσεων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα του αυτή την
ατζέντα, αλλά την υποβάθμισε στο
όνομα τις αντιμνημονιακής συμμαχίας
που έκανε με τους ΑΝΕΛ και με ένα
τμήμα της καραμανλικής δεξιάς με τη
συνδρομή της οποίας κυβερνάει. Δείτε
κατεξοχήν τι συμβαίνει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης πχ. Επομένως, η ατζέντα
των δικαιωμάτων, στην κυβερνητική
πορεία της Αριστεράς δεν είχε την
εμβέλεια που ο χώρος των δικαιωμάτων
θα περιμέναμε ή θα θέλαμε να έχει.
Διότι είχε ανθρώπους και
συγκροτημένες πολιτικές στρατηγικές
ενάντιά της. Για το λόγο αυτό,
δυστυχώς, τα κεκτημένα είναι
μετρημένα στα δάχτυλα του ενός
χεριού. Είναι ο νόμος για το
σωφρονιστικό - μια σχετικά
επιτυχημένη προσπάθεια
αποσυμφόρησης των φυλακών - είναι ο
νόμος για την ιθαγένεια που όμως
αγκομαχά να πάρει μπρος και το
σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά είναι.
Το αρνητικό ντόμινο της
υποβάθμισης των δικαιωμάτων που
περιέγραψα μπορεί να οδηγήσει στο
θρυμματισμό όλων των πολιτικών
δυνάμεων που κυβερνάνε τη χώρα.
Διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ, έμεινε μισή η ΝΔ

29 Nisan 2016
και ο ΣΥΡΙΖΑ διέρχεται ενός τεράστιου
δομικού κραδασμού. Δεν είναι λίγο να
υποχρεώνεσαι να κάνεις αυτά που
υπαρξιακά εγκαλούσες. Έχει σημασία
να κατανοήσουμε ό,τι συνέβη σταδιακά
και σε τρεις φάσεις στην Ελλάδα. Στην
πρώτη φάση των μνημονίων δεν υπήρχε
κανένα απόθεμα συναίνεσης και γι'
αυτό θρυμματίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Στη
δεύτερη φάση των μνημονίων, από το
2011 και μετά, η αντίσταση
συρρικνώθηκε, ο κόσμος έφυγε από τις
πλατείες, διότι η κοινωνική αντίσταση
διοχετεύτηκε στην προσδοκία της
κυβερνητικής αλλαγής, μετά το 2012.
Όλοι περίμεναν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η τρίτη φάση είναι η ανώμαλη
προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ στα Μνημόνια
με την κοινωνία εν αναμονή. Από αυτές
τις τρεις βασικές φάσεις, η κοινωνία
αντιδρά μόνο στην πρώτη, στη δεύτερη
προσδοκά εναποθέτοντας την ελπίδα
στην νέα κυβέρνηση, στην τρίτη
(σήμερα δηλαδή) αναμένει εξαντλημένη
διαχειριζόμενη με σωφροσύνη την
οδύνη της. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη
όμως…
Αν στις επόμενες εκλογές βγει
πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, στις
μεθεπόμενες, τα πράγματα είναι
αβέβαια. Δεν με τρομάζει να βγει η
Δεξιά, αυτό είναι ένα κομμάτι του fair
play στη Δημοκρατία.
Όσο πιο γενικευμένα απαξιωμένες
είναι οι πολιτικές ελίτ και όσο σε
μεγαλύτερη απόγνωση και αγανάκτηση
βρίσκεται ο κόσμος, τόσο πιο πιθανό
είναι ένα μεταπολιτικό σενάριο.
Συνεπώς, ο κίνδυνος στην Ελλάδα είναι
να χάσουμε την αυτονομία της
πολιτικής σφαίρας, τη δυνατότητα μιας
- έστω και τμηματικά - ανεξάρτητης
συμφερόντων πολιτικής κυριαρχίας».
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Avusturya'dan
sığınmacı
karşıtı yasa...
Avusturya Parlamentosu, polise
"sığınmacıları tutuklama, gözaltına
alma ve sınır dışı etme" yetkisi
veren yasayı kabul etti.
KOALİSYON hükümeti
tarafından hazırlanan tasarı,
sığınmacıların ülkeye girmesini
ve iltica başvurusu yapmalarını
zorlaştırmayı öngörüyor. Ulusal
Konsey'de görüşülen yasa
tasarısı, 67 ret oyuna karşılık 98
oyla kabul edilerek yasalaştı.
Yasaya göre, sığınmacı
sayısının ani artışı karşısında
hükümete “olağanüstü hal” ilan
etme yetkisi veriliyor. Yasa,
Suriye dahil, savaş
bölgelerinden gelen bütün
sığınmacıların iltica
başvurularının, doğrudan

sınırda reddedilmesine olanak
tanıyor.
Polise ve sınır muhafızlarına
sığınmacıları "tutuklama,
gözaltına alma ve hemen sınır
dışı etme" yetkisi veren yasaya
göre mevcut durumda 5 gün
olan gözaltında tutma süresi 14
güne çıkarılıyor.
Yasaya göre bazı sınır
kapılarında geçici sınır
kontrolleri yapılabilecek.
Yasal düzenlemeyi "yetersiz"
bulan aşırı sağcı Avusturya
Özgürlük Partisi (FPÖ) ve
yasanın insan hakları

düzenlemelerine aykırı
olduğunu savunan Yeşiller ve
Neos partisi, ret oyu verdi.
İçişleri Bakanı Wolfgang
Sobotka ise "Bütün dünyanın
yükünü biz çekemeyiz" diyerek
yasayı savundu.
2015 yılında 88 bin sığınmacı

Dünya Bankası petrol
fiyatı tahminini yükseltti

DÜNYA Bankası, ham petrol fiyatına ilişkin
2016 tahminini varil başına 37 dolardan 41 dolara
yükseltti. Dünya Bankası, "Emtia Piyasaları
Görünüm Raporu"nun Nisan 2016 sayısını
yayımladı. Her üç ayda bir yayımlanan raporda,
ham petrol fiyatlarının dolardaki zayıflama ve
piyasadaki arz fazlasındaki gerileme paralelinde
artacağı belirtildi.
Arz fazlasının azalmasında Irak, Nijerya ve
ABD'deki üretimin gerilemesinin etkili olduğu
vurgulanan rapordaki projeksiyonlara göre,
Dünya Bankası, ham petrolün varil fiyatının bu yıl
41 dolar seviyesinde dengelenmesini bekliyor. Bu
rakam, ocak ayında yayınlanan bir önceki
raporda 37 dolar olarak belirlenmişti.
Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun
hazırlayanlardan Dünya Bankası Kıdemli
Ekonomisti John Baffes, yukarı yönlü revizyona
ilişkin "Bu yıl enerji emtiaları için piyasalardaki
arz fazlası döneminin ardından gelen

dengelenmeyle birlikte biraz daha yüksek fiyatlar
öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Buna karşın, petrol fiyatlarının yeniden düşme
olasılığı olduğuna dikkati çeken Baffes, "Eğer
OPEC üretimi kayda değer seviyede artırır ya da
OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretimi beklendiği
hızda düşmezse, enerji fiyatları daha da
gerileyebilir" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, Dünya Bankası, ham petrolün
yanı sıra kömür ve doğalgazı da içeren genel
enerji emtialarına yönelik 2016 beklentisi,
fiyatların 2015'e kıyasla 19,3 azalacağı yönünde.
Kuruluş, ocak ayında bu oranı yüzde 24,7 olarak
öngörmüştü.
Raporda, ayrıca değerli metal ve tarım gibi
enerji harici emtia gruplarının da bu yıl içinde
yüzde 5,1 değer kaybına uğrayabileceğine işaret
edilirken, bunda özellikle gelişen ve yükselen
ekonomilerdeki yavaşlamanın önemli rol
oynadığı kaydedildi.

başvurusu alan Avusturya, 2016
yılı için en fazla 37 bin 500
sığınmacı başvurusu kabul
edeceğini ve günlük 80
sığınmacının girişine izin
vereceğini açıklamıştı.
Slovenya ve Macaristan
sınırında kontrolleri artıran ve

bazı sınırlara tel örgüler çeken
Avusturya, İtalya sınırdaki
Brenner sınır kapısında
kontrolleri artırmayı ve 370
metrelik tel örgü çekmeye
planlıyor.

AB: Vize muafiyeti
şartları gevşetilmeyecek

AVRUPA Komisyonu Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans,
Türk vatandaşlarına vizelerin
kaldırılması için istenilen
şartların gevşetilmeyeceğini
söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nda
konuşan Timmermans, "Bu
konudaki kıstasları
değiştirmeyeceğiz" dedi.
Avrupa Parlamentosu Frans
Timmermans, Türkiye ile
yapılan sığınmacı
anlaşmasının alternatifi

olmadığını de dile getirdi.
Timmermans, "Bana göre
Türkiye ile yapılan anlaşma bu
sorunu çözmenin tek yolu.
Anlaşmayı eleştirenler bana
üzerine çalışabileceğimiz bir
alternatif vermedi" diye
konuştu.
Türkiye'nin vize muafiyetini
yerine getirmek için 72 kriteri
yerine getirmesi gerekiyor.
60'tan fazla kriter için yasal
hazırlıkların tamamlandığı
belirtiliyor.
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BATI TRAKYA’ da

Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

14 NİSAN 1927’de BATI TRAKYA’da
İLK KURULAN KULÜP “İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”

TÜRK GENÇLER YURDU kulübünün
ilk Başkanı, NUSRET ALİ
1927

Batı Trakya Türkleri azınlık
kaldıkları daha ilk yıllarında
kültürünü, eğitimini, gelenek ve
göreneklerini aile olarak devam
ettirmek için kendilerine
sohbetimizde sizlerle paylaştığımız
ilk buluşma mekanı “14 NİSAN
1927’de TÜRK GENÇLER YURDU”
kulübünü kurmuşlardır.
Bu ilk buluşma mekanı “TÜRK
GENÇLER YURDU” kulübünü o
süreçte İskeçe’nin 87 değerli
büyüğümüz, yukarıdaki tarihte
İskeçe’de Badem sokağında “o
zaman çıkmaz sokak”.
Musfaklı köyünden Topçular
ailesine ait evde toplanmışlar,
tüzüğünü hazırlamışlar ve ilk kurucu
üyesi 1900 doğumlu İskeçe, Sünne
mahallesi Merarhias sokak No- 41 de
ikamet eden rençper ve ayakkabıcılık
yapan AHMET Hamdi efendi ilk
üyesi olmuştur.
87’ci son üyesi de İskeçe Cami Atik
mahallesinden Terzi “BİLAL ALİ” dir.
Bu 87 kurucu üye büyüğümüz aynı
gün kulüplerine
1-NUSTER ALİ’yi Başkan

Fotoğrafta “İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” camiasını 1929’da aşağı mahallede meşhur “HALİDE HANIM”ın konak ve selamlığına yerleştikten
sonra bir spor müsabakasından önce sporcu ve kulübü seven halkını görmektesiniz.

2 -HAYRETTİN HÜSEYİN’i
3 -HİLMİ HASAN HOCA’yı
4- KASIM HAFIZ AHMET’i
5- ŞABAN AHMET’i
6- AHMET EMİN İMAM’ı
7 HASAN BASRİ ALİ’yi
kulüplerini yönetmek için yönetici
seçmişlerdir.
Ayrıca bu kurucu üye heyeti bu ilk
kurulan kulübe üye kayıt ücretini 100
drahmi olmasını kararlaştırmışlardır.

Üye aidat ücreti de 25 drahmi
olarak tayin etmişlerdir.
İşte bugün irfan, eğitim, kültür ve
her İskeçe’linin buluşma yeri olan ilk
kulübümüzün yukarıda fotoğrafta da
gördüğünüz gibi “İSKEÇE TÜRK
GENÇLER YURDU 14 NİSAN 1927”
Pazar günü faaliyete geçişin kısa
tarihçesi böyle olmuştur.
Bu ilk kurulan kulübümüzün
futbol takımı ilk maçını

Gümülcine’nin en iyi futbol
takımlarından “ERMİS” ile İskeçe
stadında yapmıştır ve bu maçtan
elde ettiği para ile İskeçe’de aşağı
mahallede “CAVİT beyin kızı
HALİDE” hanımdan kiraladığı
konağın bir yıllık kirasını ödemiştir.
“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”
kulübünün “BAYRAĞI ve FORMASI”
nın rengi “SARI LACİVERT” idi.

Yukarıdaki iki belge 4 Temmuz 1928 de “İSKEÇE SULH HAKİMLİGİ” nin “14 NİSAN 1927” de kurulan “İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU”nun genel toplantı defterinin onayını görmektesiniz.
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KURULAN TÜRK KULÜPLERİ

İSKEÇE TÜRK OCAĞI KULÜBÜ
14 Nisan 1927’de 87’di kurucu üye ile
faaliyete geçen Batı Trakya Türklerinin
ilk kulübü “İSKEÇE TÜRK GENÇLER
YURDU”nun kurucu üyeleri arasında
1930’da aralarındaki ciddi fikir
ayrılığından dolayı 11 Mayıs 1930’da
yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz 22
kurucu üye ilk kurdukları kulüpten
ayrılarak “İSKEÇE TÜRK OCAĞI”
kulübünü kurmuşlardır.
“TÜRK OCAĞI” kulübünün kurucu
üyelerinin isimleri fotoğrafın altında
yazıldığı gibidir.
***
“TÜRK OCAĞI” kulübünün başkanı
HAYRETTİN HÜSEYİN ilk kurulan
“TÜRK YURDU” kulübünün asbaşkanı
idi bu defa da“TÜRK OCAĞI”
kulübünün başkanı olmuştur.
“TÜRK GENÇLER YURDU” kulübü ile
“TÜRK OCAĞI” kulübü üyeleri
arasındaki çekişme biraz da siyaset ve
senlik – benlik çekişmesi olduğunu o
günleri yaşayan üstad NURİ efendi ile
defalarca konuştuk.
Bu iki kulüp çekişmesinden sonra
her iki kulüpte de faaliyetlerde
aksamalar hatta hiç faaliyetlerin
olmadığı süreçler olmuştur.
Her iki kulüp’te CAVİT bey kızı
HALİDE hanımın yedi dönüm bahçesi
ve etraf duvarlarının beş ile yedi metre
yüksekliğinde kale gibi duvarlar ile

çevrili idi.
Fakat iki kulüp yöneticileri ayrışması
hiç bir surette bir biri ile ciddi
küsüşmeye sebep olmamıştır.
***
“TÜRK OCAĞI” kulübünün üyeleri
“TÜRK GENÇLER YURDU”nun en faal,
en çalışkan ve en oturaklı grubunun
özünü teşkil ettiği görülmektedir.
Ancak, bütün bu meziyetlerine
rağmen ilk kurdukları “TÜRK YURDU”
kulübünün spor, müzik, tiyatro ve saire
gibi faaliyetlerine rakip olmamışlardır.
***
Ne yazık ki yukarıda da zikrettiğimiz
iki kulübün de tam ve ful olarak
çalışmaması bütün azınlık ailesini
üzmüştür.
Bu sebepten dolayı tekrar
birleşmenin yolları aranmıştır.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ KULÜBÜ
İşte bu esnada İskeçenin çok faal,
çok cesur, çok mert gençlerinden
İstanbul’da Galatasaray Lisesini
bitirdikten sonra geceleri Galatasaray
Lisesinde çömezlik, gündüzleri de
İstanbul’da ticaret işleri ile uğraşan
İskeçe’de oldukça malı – mülkü olan
ŞEMİ Beyin oğlu BAKİ ZORLU İskeçe’ye
dönmüştür.
BAKİ ZORLU amca İstanbulda ticaret
yaparken aynı zamanda da spor ve
dernekçilik ile de uğraştığı için İskeçeye
döndüğünde her iki kulübün yani

“İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU” ve
“TÜRK OCAĞI” kulüplerinin dağınık
durumunu görünce her iki kulübün
yöneticileri ile görüşerek onları tekrar
“14 NİSAN 1927”deki gibi birleştirerek
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” kulübünün
doğmasını sağlamıştır.
BAKİ ZORLU amca ile çok defa
konuştuğum ve hatta yurt dışına da
bizzat beraber seyahat ederken bu
konuyu çok konuştuk.
Onun için bütün Batı Trakya
Türklerinin şunu bilmelerini hatırlatırız.
BAKİ ZORLU amca İstanbul’da
Galatasaray Lisesine ve evine çok yakın
“ELİNİKİ ENOSİS” “YUNANLILAR
BİRLİĞİ”derneğinden esinlenerek
İskeçede bu birleştirmeyi gerçekleştiren
iki kulübün adını “İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ” olarak isimlendirerek bize
emanet etmiştir.
İki dernek yöneticilerini bir araya
getirerek, tüzüğü düzenledikten sonra
“İskeçe Bidayet mahkemesine takdim
edilmiş ve mahkeme “17 KASIM 1936
tarih ve 122” onay kararı ile bugün göz
bebeğimiz “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” ne
sahip olduk.
BAKİ ZORLU amca
17 KASIM 1936’da genel kurulu
toplamış ve kendi eli – ile kurduğu
kulübün ilk başkanı olmuştur.
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” olarak
seçilen ilk yönetimin isimlerini bir anı
olarak hep beraber analım ve şimdi
aramızda olmayan bu muhterem

büyüklerimize “ALLLAH” tan gani gani
rahmet dileyelim.
NE DERSİNİZ ?
***
TARİHİ YÖNETİM KURULU
BAKİ ZORLU
SAMİ İSMAİL
FERİT RAİF
HASAN BASRİ ALİOĞLU
ALİ OSMAN
ALİ RUŞEN
HASAN KABA
TEFTİŞ KURULU
MEHMET HALİL
SÜLEYMAN TAYYAR
ALİ RECEP

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’nin İlk Başkanı
BAKİ ZORLU Şemi beyzade
1936-1937
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuklara verilecek mahremiyet
ve cinsellik eğitiminin önemi
ileleri en çok
zorlayan ve
endişelendiren
konulardandır, mahremiyet ve
cinsellik. Özellikle 3-5
yaşlarında çocuk, cinsellikle
ilgili merakı sonucu kendi
bedeni ve de anne babasının
ya da yakınlarının bedensel
özelliklerini keşfetmeye
çalışır. Çocuğa gerek kendi
mahrem yerlerini kimseye
dokundurmaması, gerekse
kendisinin de başkalarına
dokunmaması gerektiği uygun
bir şekilde anlatılmalıdır.
Çocukta bu merakın
pekişmemesi için de onun
yanında anne babanın
soyunması ve çıplak
dolaşması son derece
yanlıştır. Anne baba yatak
odasının kapısını kapalı
tutarak, çocuğa da isterse
kendi odasının kapısını da
kapatabileceğini ve oranın ona
ait özel bir yer olduğunu
söylemeleri gerekir. Çocuğun
bazı konularda gereğinden
fazla bilgilendirilmesi de
çocukta erken uyarılara neden
olabilir. Bu durum çocuğun
cinsel gelişimi açısından
sakıncalıdır.
Çocuk cinsellikle ilgili
sorular sorduğunda onu
tatmin edebilecek cevaplar
verilmelidir. “Aman” diyerek
konuyu değiştirmeye çalışmak
onun yanlış yerlerden, yanlış
bilgiler almasına sebep
olacaktır. Hatta çocuğun
merak ettikleri onun yaşına
uygun bazı eğitici kitapların da
yardımıyla anlatılabilir. Bu
konuyla ilgili onların yaşına
uygun eğitici kitaplar
mevcuttur.
Mahremiyet eğitiminde
ailenin temel olarak bilmesi
gereken bazı konular vardır.
Çocuğa özellikle “izin verirsem
dokunabilirsin” bilincini
kazandırabilmek için onun
üstünü değiştirirken soyarken
çocuktan izin alınmalıdır.
“Üstünü değiştirebilirmi yim,
bluzunu çıkartabilir miyim”
diye sorulması çocukta
“bedenim bana aittir”
bilincinin gelişmesine destek
olacaktır.
Çocuğu öpmeden önce
ondan “seni öpebilir miyim”

A

diyerek izin almak da çocukta
“izin verirsem dokunabilirsin”
bilincinin oluşmasında
etkilidir. Özellikle 4 yaşından
itibaren çocuk evin içinde ya
da dışında çıplak
dolaşmaması gerektiğini ve
giysilerini kendi çıkarıp
giyebilmeyi öğrenmiş
olmalıdır. Yine 4 yaşından
itibaren anne baba ile
banyoda çıplak olarak
bulunmaması gerektiği
kendisine öğretilmelidir. Yine
4 yaşından itibaren çocuk,
tuvaletin özel bir mekan
olduğunu bilerek kapısını
kapatmayı ve genital
bölgelerinin görülmesinden
rahatsızlık duymayı öğrenmiş
olmalıdır.
4 yaşından itibaren
çocuğun elbiseleri herkesin
içinde değiştirilmemeli,
mümkünse çocuk elbiselerini
kendi değiştirebilmelidir.
Ancak bunu beceremiyorsa
anne ya da bir büyüğü
yardımcı olmalıdır.
Yine 4 yaşından itibaren
çocuğun odasına izin alınıp
girilmesi hem onun kişiliğine
saygı hem de çocuğun
rahatsız olduğu bir durumda
itiraz edebilme becerisi
kazandırılması açısından
önemlidir.
Sonuç olarak çocuğa
verilebilecek bu “temel
davranış refleksi” yani “haya
duygusu” onun toplum içinde
karşılaşabileceği bazı
tehlikelerden de kendisini
koruyabilmesi için yardımcı
olacaktır.
Çocuklarımıza mahremiyeti
öğretebilmek için bu temel
kurallara dikkat ederek,
onların sıkıntı yaşamadan
toplum içinde güvenli bir
şekilde yaşamalarına yardım
etmeye çalışmalıyız.
Yanlış cinsellik bilgileri
edinmekten ve internet
tuzağına düşmekten onları
koruyabilmeliyiz. Doğru
cinsellik eğitimi vererek ve
mahremiyeti öğreterek
çocuklarımıza yardımcı
olmalıyız.
Sağlıklı ve keyifli bir hafta
geçirmenizi dilerim.
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Troisdorf Derneği Kültür
ve Aile Gecesi düzenledi
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) üyesi
Troisdorf Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği 23 Nisan Cumartesi
gecesi Kültür ve Aile Gecesi
düzenledi. ABTTF’yi temsilen
Başkan Halit Habipoğlu ile
Başkan Yardımcısı Sami
Yusuf’un eşleri ile birlikte ve
Disiplin Kurulu Başkanı İsmail
Apti Oğlu’nun iştirak ettiği
geceye ABTTF’nin üye
derneklerinden Bonn ve Çevresi
Batı Trakya Türkleri Derneği,
Gießen Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma Derneği ve Viersen
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
ve Yardımlaşma Derneği’nin
yöneticileri ile Troisdorf şehri ve
çevresinde yaşayan üç yüzün
üzerinde Batı Trakya Türk’ü ve
soydaş katıldı. Geceye anavatan
Türkiye Cumhuriyeti’nin Köln
Başkonsolosluğu’nda görevli
Muavin Konsolos Ayşe Sezen de
katıldı.
Ev sahibi Troisdorf
derneğinin başkanı ve ABTTF
Başkan Yardımcısı Mustafa
Kasap, konukları selamladıktan
sonra tüm çocukların 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutladı. Muavin
Konsolos Ayşe Sezen’in bu gece
aralarında bulunmasının
anavatan Türkiye
Cumhuriyeti’nin Batı Trakya
Türklerine verdiği desteğin
göstergesi olduğunu belirterek
kendisine geceye katılımı için
teşekkür etti. Kültür ve aile
gecelerinin Batı Trakya’dan
binlerce kilometre uzakta
yaşayan Batı Trakya Türkleri
arasındaki dayanışma, birlik ve
beraberliği güçlendirdiğini ve
bir eğlence etkinliğinden daha
fazlası olduğunu belirten Kasap,
Troisdorf ve Almanya’nın diğer
şehirlerinde kurulu onlarca
derneğin düzenledikleri bu tür
geceler ve yaptıkları diğer
faaliyetleri ile Batı Trakya Türk
kültürünün yaşatılması ve
gelecek nesillere akatarılmasına
katkı sağladığını not etti. Kasap,
tüm konuklara iyi eğlenceler ve
neşe dolu bir gece dileyerek
konuşmasına son verdi.

Kasap’ın ardından konuşan
Muavin Konsolos Ayşe Sezen,
çocukların ve tüm konukların 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutladıktan
sonra düzenledikleri Kültür ve
Aile Gecesi’ne kendilerini de
davet ettikleri için Troisdorf
derneğinin başkan ve
yöneticilerine teşekkür etti.
Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti’nin her zaman ve
ister Yunanistan isterse de
Türkiye veya Almanya olsun her
yerde Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın yanında olduğunu
vurgulayan Sezen, Batı Trakya
Türklerinin tüm aile bireyleri ile
birlikte değerlerine ve kültürüne
sahip çıkmasını görmekten
büyük mutluluk duyduğunu
ifade ederek bu birlik ve
beraberliğin daim olmasını
diledi.
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu ise yaptığı
konuşmada, etkinliğin
düzenlenmesinde gösterdikleri
üstün gayret ve sarf ettikleri
emek için ev sahibi Troisdorf
derneğinin başkan ve
yöneticilerini içtenlikle
kutladığını belirterek
kendilerine teşekkürlerini
sundu. Habipoğlu, anavatan
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün Türk
ulusunun egemenliğini ilan
ettiği tarihi tüm çocuklara

bayram olarak armağan ettiğini
belirterek 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutladı. Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın sorunlarının
çözümüne yönelik ne yazık ki
bir adım dahi ilerleme
kaydedilmediğini, bunun temel
nedenin de azınlığın yaşadığı
ülke Yunanistan’ı yönetenlerin
iyi niyete sahip olmaması ve
azınlığı bir tehdit olarak
görmesi olduğunu kaydeden
Habipoğlu, ABTTF’nin
sorunların çözümü için
uluslararası tüm platformlarda
mücadelesini yürüttüğünü ifade
etti.
Protokol konuşmalarının
ardından tüm konuklar “Grup
Metin Canses”in şarkıları ve
canlı müziği eşliğinde
eğlendiler.
Troisdorf derneği yöneticileri,
düzenledikleri Kültür ve Aile
Gecesi’nin organizasyon
aşamasında dernek üyesi
gençlerin aktif olarak görev
almalarının kendilerini oldukça
sevindirdiğini belirtirken
etkinlikten elde edilen tüm
gelirin ise Troisdorf şehri ve
çevresinde yaşayan Batı Trakya
Türklerine yönelik sosyal ve
kültürel çalışmaların sürekliliği
için gereklilik ve ihtiyaç teşkil
eden bir dernek lokalinin
açılması için kullanılacağını
dile getirdiler.

Koyunköy’de internet kafeye baskın!
İSKEÇE Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis
ekipleri 23 Nisan Cumartesi gece yarısından
sonra Koyunköyde bir internet kafeye
düzenledikleri baskın sonrası üç kişiyi göz altına
altı.
Yasadışı ve izinsiz kumar ve şans oyunlarıyla
mücadele kapsamında internet kafede yapılan
denetimler sonrası, mekanın geçici sorumlusu
olan 24 yaşındaki kişinin kafede bulunan beş
bilgisayara yasaklı olan slot oyunu (frutakia)
yüklediği, 27 ve 39 yaşlarındaki iki kişiye bu

bilgisayarların ikisinde yasaklı şans oyununu
oynamalarına izin verdiği belirlendi.
Polis, slot oyununun yüklü olduğu 5
bilgisayara ve 200 euro paraya el koydu.
24, 27 ve 39 yaşlarındaki vatandaşlar göz
altına alınırken, haklarında şans oyunları
yasasını ihlal etme suçlamasıyla iddianame
hazırlanırken, iddianamede işletmenin sahibi 39
yaşındaki kadına da yer verildiği öğrenildi.
Baskın sırasında mekanda bulunmayan kadının
da arandığı bildirildi.
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Galatasaray EuroCup
şampiyonu oldu
ULEB Avrupa Kupası finalinde
Fransız ekibi Strasbourg'a üstünlük
kurarak şampiyonluğa ulaşan
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol
Takımı, kupasını kaldırdı.
Galatasaray Odeabank, Eurocup
finalinde Fransa'da 66-62 kaybettiği ilk
maçın rövanşında Strasbourg'u 78-67
yenerek şampiyon oldu. Eurocup'ı
müzesine götüren Ergin Ataman'ın
öğrencileri, Galatasaray'a erkekler
basketboldaki ilk Avrupa
şampiyonluğunu getirerek tarihe geçti.
Sarı-kırmızılı ekibin, Abdi İpekçi

Arena'da Strasbourg'u 78-67 yenerek
adını zirveye yazdırdığı karşılaşmanın
ardından madalya seremonisi
gerçekleştirildi. Galatasaray Odeabank
takımı teknik heyeti ve oyuncularına
madalyaları ile şampiyonluk kupasını,
Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi
(CEO) Jordi Bertomeu takdim etti.
Sarı-kırmızılı takım, kupa
seremonisinin ardından basın
mensuplarına görüntü verdi.
Galatasaray Odeabank'ta Stephane
Lasme maçın en değerli oyuncusu
(MVP) oldu.

Aziz Yıldırım:
“Menajersiz gelin”

BAŞKAN Aziz Yıldırım iki yıldız
futbolcusuna “Benimle yapacağımız
görüşmede menajerlerinizi devre dışı bırakın,
öyle gelin” talimatı verdi. Menajerler
görüşmenin olduğu yere gelse bile masaya
oturamayacak.
Fenerbahçe'de sözleşmeleri sona eren
Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın yeni
kontrat görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın görüşmeleri bizzat
kendi yürüteceği, oyunculara menajerlerini
devre dışı bırakma talimatı verdiği ifade
edildi. Yıldırım'ın futbolculara, sadece
kendileriyle görüşeceklerini, menajerlerin
kulübe gelmeleri halinde görüşme masasına
oturtulmayacaklarını net bir dille söyledi.

1 HAFTA DÜŞÜNME PAYI
Yönetimin, futbolcularla bire bir
görüşmelerde 'puana göre prim' sistemini de
anlatacakları, bundan sonra yapılacak tüm
transferlerde de bu sistemin kullanılacağı
belirtildi. Başkan yapılacak görüşmeden
sonra, futbolculara düşünmek için bir hafta
gibi bir süre vereceği de gelen bilgiler
arasında. Bilindiği gibi Başkan Aziz Yıldırım
sezon başında, maç başına prim
uygulamasının birkaç yıl içinde
Fenerbahçe'de tarihe karışacağını açıklamıştı.
Yeni sistem Gökhan ve Mehmet Topal ile
devreye girecek.

23
Olimpiyat
şampiyonu
emekliliğini
açıkladı

2004 Atina ve 2012 Londra
Olimpiyatları'nda altın
madalya kazanan Dominikli
atlet Felix Sanchez, aktif
kariyerini noktaladı.
Uluslararası Atletizm
Federasyonları Birliği'nin
(IAAF) internet sitesinde yer
alan açıklamaya göre,
uzmanlık alanı 400 metre
engelli olan 38 yaşındaki
Sanchez, 1999'da başladığı
profesyonel kariyerini
noktalama kararı aldı.
2004 Atina ve 2012 Londra
Olimpiyatları'nın yanı sıra
2001 ve 2003 Dünya
Şampiyonası'nda da altın
madalya kazanan Sanchez,
2001-2004 yıllarında üst üste
43 yarışı birinci bitirmişti.
Favori gösterilmediği
Londra Olimpiyatları'nda, 8 yıl
sonra yeniden altın
madalyanın sahibi olan
Dominikli sporcu, yarışın
sonunda duygusal anlar
yaşamıştı. Finalin en yaşlı ismi
34 yaşındaki Sanchez, 2008
Pekin Olimpiyatları'nda
mücadele ettiği sırada
hayatını kaybeden büyük
annesinin fotoğrafını,
mayosunun içinden çıkarıp
öpmüştü.

Adanaspor,
12 yıl aradan
sonra yeniden
Süper Lig’de
Adanaspor, 12 yıl aradan
sonra PTT 1. Lig’in bitimine 3
hafta kala Süper Lig’e çıkmayı
garantiledi.
PTT 1. Lig’in 31. haftasında
Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor ile lider
Adanaspor karşı karşıya geldi.
Kamil Ocak Stadı’nda oynanan
mücadeleyi Adanaspor 3-2
kazandı. Bu sonuçla puanını
65’e çıkaran Adanaspor,
bitime 3 hafta kala Spor Toto
Süper Lig’e çıkmayı
garantiledi. Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor’un
puanı ise 41’de kaldı.
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Kozlukebir’de
600 uçurtma havalandı!...
Rodop iline bağlı Kozlukebir köyünde
24 Nisan Pazar günü ‘Uçurtma Şenliği’
düzenlendi.
KOZLUKEBİR belediyesi
tarafından düzenlenen şenliğe
başta çocuklar olmak üzere,
bölge halkı yoğun ilgi
gösterdi.Şenlik kapsamında
çocuklara Kozlukebir belediyesi
meclis üyeleri tarafından
yaklaşık 600 uçurtma dağıtıldı.
Kozlukebir köyündeki futbol
sahasında düzenlenen şenlikte
çocuklar uçurtmaların yanı sıra,
stadda kurulan şişme oyun
parkında doyasıya eğlenirken,
palyaço gösterileri ise çocuklar
tarafından büyük ilgi gördü.

“BU ETKİNLİKLERLE
ÇOCUKLARIMIZIN DAHA
SOSYAL OLMALARINI
AMAÇLIYORUZ”
‘Uçurtma Şenliği’ ile ilgili

GÜNDEM’e konuşan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Kozlukebir belediyesi
olarak ilk defa geçen yıl
çocuklara yönelik böyle bir
etkinlik düzenlediklerini bu yıl
da aynı etkinliği ikinci kez
düzenlemekten dolayı büyük
memnuniyet duyduklarını ifade
etti. Önümüzdeki dönemlerde
de buna benzer etkinlikleri
düzenlenmeye devam
edeceklerini kaydeden başkan
Ahmet, “Bu yılki uçurtma
şenliği etkinliğini belediyemizin
öz kaynakları tarafından
düzenledik. Farklı ve uzak
bölgelerde yaşayan
insanlarımızın birbirlerini
tanıması ve kaynaşması çok
zaman alıyor. Bizler de bu

düşünceden yola çıkarak başta
çocuklarımız olmak üzere,
aileleri böyle güzel bir etkinlikte
bir araya getirmek istedik.

Buradaki amacımız, insanları
bu tür etkinliklerde bir araya
toplayarak daha iyi iletişim
kurmalarını, çocukların ise bir

araya gelerek kendi aralarında
ve toplum içinde daha sosyal
olmalarını sağlamaktır” diye
konuştu.

Mustafçova Belediyesi’nde Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın yardım
kampanyası tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
başlatılan yardım kampanyası tüm Yunanistan
genelindeki belediyelerde olduğu gibi Mustafçova
Belediyesi’nde de yapıldı.
Kampanyayla ilgili olarak GÜNDEM’e kısa bir
açıklama yapan Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza; kampanyanın geçtiğimiz günlerde
başladığını ve 1653 ailenin yardım konusunda hak
sahibi olduğunu ifade ederek, “Bu kampanya

kapsamında belediyemizde 1653 hak sahibi aile var.
Bizler belediye olarak söz konusu hak sahibi kişileri
bizzat arayarak konuyla ilgili bilgi verdik. Yardım
kutularında toplam 8 farklı çeşit gıda malzemesi
bulunuyor. Kampanyayla ilgii olarak dağıtım
merkezimiz Şahin - Elmalı yolu üzerinde bulunan
Kesimhane. Vatandaşlarımızda yardımlar buradan
yapıldı. Kampanya 28 Nisan Perşembe günü
tamamlanacak” diye konuştu.

