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Yaka kirazını
soğuk vurdu

»12-13

Yaka kirazı bu yıl en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçen Mart
ayı sonunda etkili olan soğuk hava ve Mayıs ayının ilk günlerinde
yağan yağmurlar Yaka kirazına büyük zarar verdi.
RODOP ilinde Yaka bölgesi
yetiştirdiği kirazla ünlü. Ancak
bu yıl kiraz üreticileri için bir
hayli sıkıntılı. Bölgedeki
üreticileri ziyaret eden
GÜNDEM, vatandaşların
sıkıntılarını dinledi. Üreticiler,
kirazların tam çiçek açtığı
sırada Nisan ayında etkili olan
soğuk hava ve beraberinde
yaşanan kısmi donun Yaka
kirazına büyük zarar verdiğini
anlattılar.
Napolyon, Ferovya gibi
yabancı cins kiraz ağaçlarında
bu yıl tadımlık dahi kiraz
bulabilmek bir hayli zor.
Sadece yerli cins olan
Dragana’da zararın daha az
olması bekleniyor. Ancak bu
cins kirazdan elde edilecek
gelirin de geçen yıla oranla
daha düşük olacağı tahmin
ediliyor. » 6, 7

BM’de ikinci
Yunanistan
incelemesi

“Çalışmalarımız rahatsız ediyor”
BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD)
Gümülcine’deki iki şubesine
21 Nisan Perşembe günü
polis ve savcının baskınının
ardından dernek yönetimi
yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, BTAYTD
yönetim kurulu üyelerine
yöneltilen suçun “izinsiz kreş
çalıştırma” suçu olduğu ve
davanın Sulh Ceza
Mahkemesi’nde 13 Mayıs
Cuma günü görüşüleceğine
ilişkin celpnamelerin
gönderildiği belirtildi. » 8

ABTTF, BM Evrensel
Periyodik İnceleme
Mekanizması çerçevesinde
Yunanistan’ın ikinci
incelemesine katıldı. 2-13
Mayıs tarihleri arasında
Cenevre’de yapılan
Birleşmiş Milletler (BM)
Evrensel Periyodik İnceleme
(UPR) 25. oturumu
kapsamında, Yunanistan’ın
ikinci incelemesi
gerçekleştirildi.»4

dünya

bilim

AB Komisyonu’ndan
PC’nizi
“vizesiz seyahat” için hızlandırmanın en
19’da tavsiye kararı
11’de kolay yolları!

ekonomi

15’te

spor
500 euro
tedavülden
kalkıyor

Serez’de Osmangazi
Belediyesi kupaları
23’te
topladı

“Türk azınlığı
olarak ciddi
sıkıntılar
yaşıyoruz”
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
“En büyük sorunumuz eğitim. 2014’te
çift dilli, Türkçe ve Yunanca
anaokulundan bahsettiğimiz zaman
vatan haini olarak suçlandık.”
dedi. »5

Azınlığa nefret
saldırıları AGİT’e
rapor edildi
ABTTF, Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik nefret temelli saldırıları
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan
Hakları Ofisi’ne (ODIHR) rapor etti.

»3

Hüseyin Esat
tütün fiyatlarını
değerlendirdi
TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, 2015 yılı
içerisinde Rodop ilinde üretilen
tütünlerin başta tütün fiyatları olmak
üzere satış işlemlerini GÜNDEM’e
değerlendirdi. » 10
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“Yunanistan’da Hawaililer Derneği
kurarsınız, ama Türk Derneği kuramazsınız”
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit
Şubesi’nin “Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığının Dünü ve Bugünü” adı altında
düzenlediği ve konuşmacı olarak Trakya
Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu’nun katıldığı konferans 30
Nisan Cumartesi günü Fuar içi Sivil
Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Konferansa Ali Hüseyinoğlu’nun,
“Yunanistan sadece dini kimliği
önemsiyor; halbuki etnik, milli, dini,
tarihi azınlıklar ayrıdır. Batı Trakyalılar
bunların hepsidir. Yunanistan’da
Koreliler, Hawaililer Derneği kurarsınız,
ama Türk Derneği kuramazsınız.” sözleri
damga vurdu.
Konferansa, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, BTTDD İzmit Şube
Başkanı Lütfü Bodur, Balkan Türkleri
Derneği Genel Başkanı Bayram
Çolakoğlu, Kocaeli Üniversitesi Genel
Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, Rumeli
Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip,
Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı
Fuat Biçici, dernek üyeleri ve yerel
yöneticiler katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur
yaptı. Bodur, “Yunanistan’da eğitim
anlamında sıkıntılar yaşasak da,
engellemeler ile karşılaşsak da bizler
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Dernekleri olarak haklı davamızı önce
kendi toplumumuza, Batı Trakya
gönüllülerine, sorunlarımızın çözüm
mercii olan Türkiye Cumhuriyeti
devletine, siyasilere, uluslararası
mercilerde anlatmaya devam edeceğiz.”
ifadelerine yer verdi.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin de, “Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Merkezini
koordinasyon merkezine
dönüştüreceğimizi, şubeleri faal duruma
geçireceğimizi ve bu şekilde tabanla
irtibatı arttırarak tüm Batı Trakya
camiasının derneğine sahip çıkmasını
sağlayacağımızı söylemiştik. Göreve
geldiğimiz yaklaşık bu bir yıllık sürede
de bunun çok iyi örneklerini
görmekteyiz. İzmit şubemiz bunu en iyi
gerçekleştiren şubelerden biridir. Yalova
ve İzmir ,ubelerimiz de düzenledikleri
konferans ve panellerle, Soma,
Zeytinburnu ile diğer şubelerimiz de
farklı aktivitelerle çalışmalarını
arttırarak derneğimizi gündemde
tutmaya ve üyelerine katkı koymaya
devam etmektedirler. Önümüzdeki
süreçte de bu çalışmalar daha da verimli
hale gelerek devam edecektir.” dedi.
Genel Başkan, “ Yunanistan’da SİRİZA
iktidara gelince biraz umutlanmıştık.
Fakat Batı Trakya’da iç açıcı şeyler
olmuyor; okullarda Türkçe kısıtlamasına
gidiliyor. Yunan derin devletinin
iliklerine kadar işlemiş olan azınlık
politikası değişmiyor. Batı Trakya Türk
azınlığı uysal bir toplumdur. Batı
Trakya’da insanlar acı çekiyor, fakat
insanlar bir gün bir şeyler düzelir diye
umut etmeye devam ediyor. Nedense
konu Batı Trakya olduğunda herkes
gözlerini kapatıyor. Umarım ki Yunan
devletinin hücrelerine kadar işlemiş bu
tutum son bulacaktır.” ifadelerini
kullandı.
Necmettin Hüseyin son olarak,

“Anavatan Türkiye tarafında da Batı
Trakya Türk toplumunun yaşadığı bazı
sorunlar var. Daha dün yaşadığımız bir
olay; 96 yaşında bir insan göç idaresinde
kuyruk bekliyor. Bunların yaşanmaması
gerekiyor. Türkiye devleti, Batı Trakya
Türklerini Lozan Antlaşması ile güvence
altına alarak oraya emanet ettiyse
onların sorunları ile de, kendileriyle de
ilgilenmelidir. Biz halen ikametgah
sorunu ile cebelleşiyoruz. Biz Batı
Trakyalılar olarak bu muameleyi
görmeyi hak etmiyoruz.” dedi.

ALİ HÜSEYİNOĞLU
Konferansa konuşmacı olarak katılan
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu, 1922 yılında Batı Trakya
topraklarının yüzde 84’ünün Türklere ait
olduğunu, 90 yıl önce yapılan
mübadelede 2 milyon insanın ülkesini
değiştirdiğini, aradan 90 yıl geçmesine
rağmen hala travmaların yaşandığını
söyledi.
Konuşmasında, şu anda Batı
Trakya’da ne kadar Türk yaşadığının
bilinmediğini belirten Hüseyinoğlu,
“1950 yılından bu yana bu yönde bir
sayım yapılmadı. Tahmini rakam ise 145
bin civarında. 55’li yıllar altın yıllar
olarak değindiğimiz ve Türk – Yunan
ilişkilerinin en iyi olduğu yıllar. Kıbrıs
sorununa kadar da bu durum böyle
devam etti. Günümüzde ise Kıbrıs ve Ege
sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak o
zaman Batı Trakya sorunu çözülebilir.”
dedi.
Son olarak Hüseyinoğlu “Yunanistan
sadece dini kimliği önemsiyor; halbuki
etnik, milli, dini, tarihi azınlıklar ayrıdır.
Batı Trakyalılar bunların hepsidir.
Yunanistan’da Koreliler, Hawaililer
Derneği kurarsınız ama Türk Derneği
kuramazsınız.” ifadelerine yer verdi.

Fırkateynden Paskalya mesajı
Başbakan Çipras, “Bugün Ortodoksluk,
Yunanistan ve Helenizm için parlak bir
gün. Ege’nin ortasında Adrias
firkateyninden bütün Yunanlılara
Paskalya için tebrik dileklerimi
gönderiyorum. Benzeri görülmemiş bir
mali krizin ve bunun yanı sıra mülteci
krizinin ortasında kendimizi bulduk,
ama hep değerlerimizi savunduk.
Mülteci krizinde dayanışmayı ve
insanlığı savunduk. Üstelik Avrupa’nın
bu değerleri unutmuşa benzediği bir
dönemde. Mali krizde de onurlu bir
şekilde ayakta kaldık. Sonuna kadar
Avrupa’daki birliği, sosyal adaleti ve
demokrasiyi savunduk.” görüşlerine
yer verdi.
YUNAN Silahlı Kuvvetleri’ne ait
“Adrias” adlı fırkateynden Paskalya
mesajı gönderen Başbakan Aleksis
Çipras, son yıllarda ülkede yaşanan
ekonomik krize dikkat çekerek,
“Memleketimiz ve Yunan halkı geride
kalan yıllarda fırtınalı denizlerde yol
aldı. Ancak değerlerimiz bize yol
gösterdi. Benzeri görülmemiş bir mali

krizin ve bunun yanı sıra mülteci
krizinin ortasında kendimizi bulduk,
ama hep değerlerimizi savunduk.”
açıklamasında bulundu.

“MÜLTECI KRİZİNDE DAYANIŞMAYI
VE İNSANLIĞI SAVUNDUK”
Mülteci krizinde dayanışmayı ve
insanlığı savunduklarını dile getiren

“İYİ GÜNLER GELİYOR”
Zorlu bir maceranın sonunda
olduklarını belirten Başbakan Çipras,
“Zorluklar geride kaldı, iyi günler
geliyor. Yeni bir döneme, umuda ve
kararlılığa geçişi simgeleyen
Paskalya’yı kutluyoruz. Zorlukları
geride bırakıyoruz ve iyimserlik
içerisinde halkımız için daha iyi bir
geleceğe doğru ilerliyoruz.” dedi.
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ABTTF, Türk
azınlığını hedef alan
nefret saldırılarını
AGİT’e rapor etti
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
Batı Trakya Türk azınlığına yönelik nefret temelli
saldırıları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları
Ofisi’ne (ODIHR) rapor etti.

ABTTF, AGİT ODIHR’ye
ilettiği raporunda, 2015 yılı ile
2016 yılının ilk dört ayında
Batı Trakya Türk azınlığı ile
azınlığa ait kuruluş ve ibadet
yerlerini hedef alan nefret
temelli saldırıları aktardı.
ABTTF, 7 Mart 2015 tarihinde
Dimetoka Müslümanları Spor,
Kültür ve Eğitim Derneği’ne
karşı girişilen saldırıyı, 17
Nisan 2015 tarihinde
Gümülcine Yenice
Mahalle’deki Mahmut Ağa
Cami’nin kundaklanması ile
yine aynı tarihte Gümülcine
Alankuyu Mahallesi’nde
bulunan mescide düzenlenen
saldırıyı, 10 Ekim 2015
tarihinde de Gümülcine’deki
Yeni Cami’ye yapılan saldırıyı

rapor etti.
Raporda, 8 Aralık 2015
tarihinde Batı Trakya Türk
azınlığının siyasi partisi
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Gümülcine’deki
yeni Genel Merkezi’ne, 17
Aralık 2015 tarihinde
Selanik’teki MakedonyaTrakya Müslümanları Eğitim
ve Kültür Derneği’ne karşı
düzenlenen saldırılar da yer
aldı. Ayrıca, 28 Ocak 2016
tarihinde İskeçe Seçilmiş
Müftülüğü’nde görevli
Hüseyin Cihan’ın, akrabası ve
aile dostu İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete’nin evini
ziyareti sırasında kendilerini
“Trakya’nın Bekçileri” olarak
tanımlayan yüzleri maskeli

kişilerce kaçırılması da dile
getirildi.
ODIHR 2015 Nefret Suçları
Raporu çerçevesinde, rapora
katkıda bulunmaları için sivil
toplum kuruluşlarına da
çağrıda bulunmuştu. Her yıl
düzenli olarak hazırladığı
nefret suçları raporunda
ODIHR, AGİT’e üye 57
katılımcı devlette meydana
gelen nefret suçları ve
saldırılarına ilişkin
hükümetler ve sivil toplum
kuruluşlarından gelen verilere
yer veriyor.
2015 Nefret Suçları Raporu,
16 Kasım 2016 tarihinde
Uluslararası Hoşgörü
Günü’nde açıklanacak.

Köpeklerin saldırısına
uğrayan çocuk öldü
KOZANİ kentinde, misafir
olarak gittiği evde köpeklerin
saldırısına uğrayan 5 yaşındaki
çocuk yaşamını yitirdi.
Kozani’ye bağlı bir köyde
Paskalya nedeniyle misafir
olarak gittikleri evin bahçesinde
oynayan 5 yaşındaki çocuk, iki
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rottweiler cinsi köpeğin
saldırısına uğradı. Çeşitli
yerlerinden yaralanan çocuk,
kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi.
Saldırının ardından
köpeklerin sahibi gözaltına
alındı.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Dünya Basın Özgürlüğü
ve Yunanistan
Mayıs Salı günü, Dünya
Basın Özgürlüğü Günü’ydü.
Yunan Helsinki İzleme
Komitesi temsilcisi Panayotis
Dimitras, bu nedenle bir yazı kaleme
almış. “booksjournal.gr” internet
sitesinde yayımlanan yazı,
Yunanistan’da basın özgürlüğü
anlayışı açısından hayli ilginç
açıklamalar ve örnekler içeriyor.
Batı Trakya’da azınlık ve insan
hakları konularıyla uğraşanlar,
Dimitras’ı tanırlar. Azınlık ve insan
hakları konusunda cesur
açıklamaları ve görüşleriyle ortaya
çıkan Dimitras, basın özgürlüğü
konusunda da benzer yaklaşımlarda
bulunmuş. Aslında çoğumuzun
aklından geçen, dile getirdiği, ancak
duyuramadığı düşünceleri bir
bakıma paylaşmış.
Dimitras’ın, Yunanistan’daki
basın özgürlüğü konusunda dile
getirdiği eleştiri özetle şu: Azınlık
görüşleri Yunan medyasında yer
bulmuyor.
Dimitras, yazısında
Yunanistan’daki basın özgürlüğü
anlayışını örneklendiriyor. Mesela,
Yunan hava sahası ya da
karasularının Türk uçakları ve savaş
gemileri tarafından ihlal edildiği
haberleri Yunan basınında “tahrik”
olarak verilirken, Türk ve NATO
yetkililerinin konuyla ilgili
görüşlerine, diğer tarafın “ihlal
iddialarına” nasıl yanıt verdiğinin
Yunan kamuoyuyla paylaşılmadığına
dikkat çekiyor.
Dimitras, konu özellikle etnik
azınlıklara gelince durumun daha
vahim olduğunun altını çiziyor. Türk
ve Makedon etnik azınlığı
ilgilendiren haberlere kulak tıkayan
Yunan basınının, azınlık konularına
ancak saldırgan içerikli haberlerle
değindiğini belirtiyor.
Dimitras, 25 yılı aşkın bir süredir
açılışına izin verilmeyen Florina
merkezli Makedon Kültür Evi
konusunda geçen yıl haziran
Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) tarafından ikinci
kez mahkum edildiği haberinin
Yunan medyasında yer almadığına
vurgu yapıyor. Aynı şekilde İskeçe,
Rodop ve Evros illerinde kapatılan
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ve açılmasına izin verilmeyen Türk
azınlığı dernekleriyle ilgili AİHM
kararlarının da Yunan kamuoyuyla
paylaşılmadığına dikkat çekiyor.
EFA üyesi Avrupa Parlamentosu
milletvekilleri Tatjiana Zdanoka,
Jordi Sebastia ve Judith
Sargantini’nin, “Yunanistan
tarafından AİHM kararlarının
uygulanmaması” başlıklı soru
önergesini Avrupa Birliği
Komisyonu’nun gündemine taşıdığı;
BM Evrensel Periyodik İnceleme
Mekanizması çerçevesinde
Cenevre’de bugünlerde
Yunanistan’ın ikinci incelenmesinin
gerçekleştiğinin de medyadaki
haberlerde yer almadığına vurgu
yapıyor.
Yazısının epiloğunda da Dimitras,
Yunanistan’ın totaliter ya da otoriter
bir devlet olmamakla birlikte, tam
anlamıyla hukuk devleti olmadığını
ifade ediyor. Yunanistan’ı bu
noktada, çoğunluğun hak sahibi
olduğu “çoğunlukçu devlet”
kategorisine yerleştiriyor ve
yazısının başlığında da ifade ettiği
üzere, “Yunanistan’da basın
özgürlüğünün sadece çoğunluk için
geçerli” olduğu hükmüne varıyor.
Dimitras, yıllardır dem
vurduğumuz bir konuya parmak
basıyor. Düşünüyorum da, gerek
azınlık bireyi olarak, gerekse 28
yıllık gazetecilik hayatım boyunca,
ülkem basınında bizlerle ilgili
olumlu çıkan bir haber zihnimde yer
etmemiş. Yunan televizyon ve
gazetelerinde azınlıkla ilgili yer
bulan haberler hep “kötü haberler”.
Azınlığın hak ve hukuk arayışının,
bunun için çaba sarfeden insanların
karalandığı, itham edildiği,
yakışıksız sıfatlarla tanımlandığı
haberler.
Basın özgürlüğünde çoğunluk
anlayışı yerine herkesi kucaklayan
bir anlayışın yer alması, tabii ki
devlet politikasında gerçekleşecek
değişiklikler ile paralellik arzediyor.
Azınlığı “öteki” ve “etnik tehlike”
olarak algılayan devlet anlayışı
değişmedikçe, basın özgürlüğünün
azınlık konularına yansımasını da
beklememek gerek. Ne de olsa
burası Yunanistan…

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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Birleşmiş Milletler’de ikinci
Yunanistan incelemesi
ABTTF, BM
Evrensel
Periyodik
İnceleme
Mekanizması
çerçevesinde
Yunanistan’ın
ikinci
incelemesine
katıldı. 2-13
Mayıs tarihleri
arasında
Cenevre’de
yapılan Birleşmiş
Milletler (BM)
Evrensel
Periyodik
İnceleme (UPR)
25. oturumu
kapsamında,
Yunanistan’ın
ikinci incelemesi
gerçekleştirildi.
İlki 2011 yılında
gerçekleştirilen
incelemenin
ikincisi 3 Mayıs
tarihinde yapıldı.
BM Ekonomik ve
Sosyal
Konseyi’nde
(ECOSOC) özel
veya istişari
statüye sahip
sivil toplum
kuruluşlarının
gözlemci olarak
katılmasına izin
verilen toplantıya
, ABTTF
Uluslararası
İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı
Arık katıldı.

“EKONOMİK KRİZİN
İNSAN HAKLARINA
ETKİSİ OLUMSUZ”
Yunanistan’ı temsilen İnsan Hakları
Komisyonu Genel Sekreteri Kostis
Papaioannu’nun ulusal raporu sunduğu
incelemede Yunanistan, öncelikle ülkede
son altı yılda çok ciddi bir ekonomik krizin
yaşadığını ifade ederek, kemer sıkma
önlemlerinin insan hakları ve demokratik
kuruluşlar üzerinde olumsuz etki
yarattığını söyledi. Ülkede göç ve mülteci
krizi konusunda yaşananları detaylı olarak
aktaran Yunanistan, yalnızca 2015’ten bu
yana ülkeye 1 milyondan fazla mülteci ve
kayıtsız göçmen geldiğini söyledi.

BATI TRAKYA TÜRK
AZINLIĞININ
SORUNLARI DA
GÜNDEME GELDİ
Meksika’nın, azınlıkların ifade ve dernek
kurma özgürlüğünü garanti altına almak
amacıyla derneklerin kayıt edilmesi
konusundaki mekanizmaların neler
olduğu yönünde yönelttiği soruya cevaben
Yunanistan, ifade ve dernek kurma
özgürlüğünün ayrımcılık olmaksızın
tamamıyla korunduğunu savundu. Tüm
bireylerin kökenlerini açıklama, dillerini
konuşma, ibadetlerini yerine getirme ve
geleneklerini sürdürme konusunda özgür
olduklarını söyleyen Yunanistan,
“Müslüman azınlığın yaşadığı Trakya’da”
yetkili mahkemelerce kayıtlı ve engel
olmaksızın faaliyet gösteren Müslüman
azınlık dernekleri ve STK’ları olduğunu
ileri sürdü. 2008 yılından bu yana onlarca
azınlık derneğinin kayıt edildiğini öne
süren Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) dernek kurma
özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki üç
kararı konusunda olası yasal değişiklikleri
göz önünde bulundurduklarını belirtti.
Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), azınlığa yönelik nefret saldırıları
olduğunu dile getirerek, dini ve etnik
azınlıklara yönelik nefret söyleminin
kınanması tavsiyesinde bulundu.
Peru da Yunanistan’a, azınlığın din
özgürlüğünü garanti altına alacak
politikalar uygulamaya devam etmesi
tavsiyesinde bulundu.
Slovakya ise Yunanistan’ı, İnsan Hakları
Ulusal Eylem Planı’nda yer alan eğitim ve
din özgürlüğü ile ilgili tüm eylemleri
uygulamaya çağırdı. Macaristan,

Yunanistan’ın Avrupa Konseyi Ulusal
Azınlıkların Korunması için Çerçeve
Sözleşme (FCNM) ve Avrupa Bölgesel veya
Azınlık Dilleri Şartı’nı kabul etmesi
tavsiyesinde bulundu. Makedonya
(FYROM), “Makedon Kültür Evi” davasını
gündeme taşıdı ve ülkedeki farklı gruplara
mensup çocuklara yönelik ayrımcılığın son
bulmasını istedi.

TÜRKİYE’DEN
TAVSİYELER
Türkiye de göçmenler, Müslümanlar ve
Türk Müslüman azınlığa yönelik nefret
söylemi ve ayrımcılığın ortadan
kaldırılması için Yunanistan’dan sonuç
odaklı önlemler almasını istedi.
Türkiye, Atina’da cami yapımı ve
Selanik’teki tarihi camilerden birinin dini
ibadete açılarak her iki şehirde de
Müslümanlar için mezarlık taleplerinin
karşılanmasını istedi.
Türkiye ayrıca, Müslüman Türk azınlık
tarafından seçilen müftülerin tanınmasını
ve vakıflar ile ilgili yasada değişikliğe
gidilerek vakıfların kontrolü ve
yönetiminde azınlığın söz sahibi kılınması
tavsiyesinde bulundu.
Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili
AİHM’nin üç kararının yerine getirilmesini
de tavsiye eden Türkiye, iki dilli azınlık
anaokulları açılması için prosedürün
başlatılması ve yeni azınlık okulları
kurulması tavsiyesinde bulundu.
Son olarak Türkiye Yunanistan’a, 19.

Madde ile Yunan vatandaşlığından
çıkarılan yaklaşık 60 bin Batı Trakya
Türk’üne vatandaşlıklarını iade etmesini
önerdi.
3 Mayıs’ta ikinci incelemesi yapılan
Yunanistan ile ilgili olarak UPR Çalışma
Grubu, 6 Mayıs’ta Yunanistan raporunu, 9
Mayıs’ta yapılacak görüşmede ise
devletlerin sunduğu tavsiyeler arasında
Yunanistan’ın hangilerini kabul ettiğini
açıklayacak. Böylece Yunanistan’ın ikinci
döngü raporu kabul edilmiş olacak.

Azınlık mensupları da itfaiye eri olabilecek
RODOP POTAMİ Milletvekili İlhan
Ahmet’in, itfaiye eri alımlarında
azınlık mensuplarına binde 5’lik
kontenjan hakkı uygulanması
talebine, İçişleri ve İdari Yapı
Bakanlığı’ndan olumlu yanıt geldi.
Gelen cevapta, üniversiteye giriş ve
devlet memuru olma konusunda
azınlık mensuplarına tanınan binde
5’lik kontenjan hakkının, İtfaiyecilik
Yüksek Okullarına kaydolma ve itfaiye
eri olmada da uygulanacağı

duyuruldu.
Hatırlanacağı üzere Milletvekili
İlhan Ahmet, İçişleri ve İdari Yapı
Bakanlığı’na yönelik soru
önergesinde, Trakya bölgesinin
ülkenin içinden geçtiği ekonomik
krizden en fazla etkilenen bölge
olduğunu belirtmiş, azınlık
mensupları için öngörülen kontenjan
hakkının az sayıda da olsa bölge
insanına sağlayacağı istihdamın
önemini dile getirmişti.
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Halkın
devlete
borcu
artıyor

YUNANİSTAN’da bu yılın
ilk çeyreğinde vergi
mükelleflerinin toplam borcu
87 milyar euroya ulaştı
Yunanistan Kamu Gelirleri
Genel Sekreterliği’nin
açıkladığı verilere göre,
gecikmiş vergi borcu bu yılın
ilk çeyreğinde geçen yıl aynı
döneme göre 3,22 milyar euro
artış göstererek 87 milyar
euroya yükseldi.
2012 yılı sonunda 55,1
milyar euro olan borç, son üç
yılda yaklaşık 32 milyar euro
arttı.

EUROGROUP 9 MAYIS’TA
TOPLANIYOR
Bu arada, Euro Bölgesi maliye
bakanları (Eurogroup) 9
Mayıs günü Yunanistan
gündemiyle olağanüstü bir
toplantı düzenleyecek.
Maliye Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre,
Eurogroup Başkanı Jeroen
Dijsselbloem Maliye Bakanı
Efklid Çakalatos’u geçen
Cuma gecesi geç saatlerde
arayarak toplantı tarihini
açıkladı.
Açıklamada ayrıca,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
ABD Maliye Bakanı Jacob Lew
ve Avrupa Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker
ile telefon görüşmeleri
gerçekleştirdiği bildirildi.
Olağanüstü toplantıda,
Yunanistan’ın kurtarma
paketine ilişkin
gerçekleştirmesi beklenen
reformların gözden geçirme
sürecinin tamamlanması
öngörülüyor.
Yunanistan ve kreditörleri
arasındaki görüşmeler,
Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) ülkeden beklenen mali
hedeflere ulaşmaması halinde
devreye girecek ihtiyati
tedbirler talep etmesi üzerine
çıkmaza girmişti.
Yunanistan ile kreditör
kuruluşlar Avrupa
Komisyonu, Avrupa Merkez
Bankası, Avrupa İstikrar
Mekanizması ve IMF
arasındaki 86 milyar euroluk
kurtarma paketine yönelik
gözden geçirme süreci, kredi
dilimlerini serbest bırakmak
için gerekli reformlara ilişkin
anlaşmazlıklar nedeniyle
aylardır devam ediyor.

“Türk azınlığı olarak
ciddi sıkıntılar yaşıyoruz”
skeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Trakya Üniversitesi’nde oluşturulan
Biyoteknoloji Laboratuvarı’nın açılışına katıldı. Zeybek, “En büyük
sorunumuz eğitim. 2014’te çift dilli, Türkçe ve Yunanca anaokulundan
bahsettiğimiz zaman vatan hanini olarak suçlandık.” dedi.
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakya’da Türk azınlığı
olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “En büyük
sorunumuz eğitim. 2014’te çift dilli, Türkçe ve Yunanca
anaokulundan bahsettiğimiz zaman vatan hanini olarak
suçlandık.” dedi.
Zeybek, Trakya Üniversitesi (TÜ) Prof. Dr. Ahmet Karadeniz
Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik
Bölümü’nde oluşturulan Biyoteknoloji Laboratuvarı’nın açılışında
yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu
söyledi.
Laboratuvarın açılışından hem gurur duyduğunu, hem de
kıskandığını belirten Zeybek, “Üniversiteniz büyük adımlar atıyor,
gözlerimiz kamaştı. İnanıyorum ki Trakya Üniversitesi bölgede
önemli bir rol oynayacak. Zaten bazı bölümlerin de dünyada
dereceleri var.” dedi.
TÜ’nün son dönemlerde Batı Trakya’daki öğrencilere kucak
açtığını anlatan Zeybek, şunları kaydetti: “Eğitim çok önemli bir
konu. Bir çok sorunun eğitimle halledilebileceğini düşünüyorum.
Batı Trakya’da Türk azınlığı olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
Soracak olursanız en büyük sıkıntınız hangisi diye? En büyük
sorunumuz eğitimdir. Düşünebiliyor musunuz 2014 yılında eğitim
yasası geçerken, mecliste söz alarak çift dilli, Türkçe ve Yunanca
anaokulundan bahsettiğimiz zaman vatan hanini olarak
suçlandık. Neymiş efendim Lozan, anaokullarında çift dilli
eğitimi öngörmüyormuş. Olacak şey değil. Fakat buna
rağmen çift dilli hazırlık okullarımız var. Devlet yıllardır
bunları baltaladı ama biz sahip çıkıyoruz. Çünkü
dilimize, dinimize, kültürümüze sahip çıkarak bu
topraklar üzerinde mücadelemizi veriyoruz. Tabii
anavatanla kopmaz bir bağımız var. Etle tırnak
gibiyiz. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz.
Türkiye’nin attığı adımlarda güçlü olmasından
gurur duyuyoruz. Türk dünyasında açtığı
kucak çok önemli, buna çok ihtiyacımız var.”

BALKANLAR’A YÖNELİK EĞİTİMLER
TÜ Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ise son
yıllarda artan olanaklarla Mühendislik
Fakültesi’nin Balkanlar’a yönelik
eğitimler yaptığını anlattı.
TÜ’nün tüm Balkan ülkelerine açık
olduğunu belirten Yörük, “Bulgaristan
Bilimler Akademisi’yle çok iyi
ilişkilerimiz var. Makedonya Bilim ve

Sanat Atölyesi ile ortak yüksek lisans çalışma programımız var.
Geçen hafta elektrikli araç Pehlivan Elektrak arabamız
Selanik’teydi. Selanik Üniversitesi ile işbirliklerimiz artarak devam
ediyor. Trakya Üniversitesi bütünüyle Balkanlar’ın sorununu
çözmeye talip ve bunu da yapıyoruz. Makedonya’nın Koçani
bölgesinde çeltik yetiştirmede bizim genetik bölümümüzün çok
büyük katkıları var.” diye konuştu.
TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yalçın
Kaya da TÜ öğrencilerinin üçüncü sınıftan itibaren insan, hayvan
ve bitki genetik mühendislikleri alanında dersler gördüğünü dile
getirdi. Öğrencileri piyasaya veya
ihtiyaçlara yönelik yetiştirdiklerini
anlatan Kaya, öğrencilerin
başarılı çalışmalar ortaya
koyması için çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından
Zeybek, Prof. Dr. Yörük, Doç.
Dr. Kaya ve akademisyenler
kurdele keserek laboratuvarın
açılışını gerçekleştirdi.
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Yaka kirazını soğuk vurdu
YAKA kirazı bu yıl en sıkıntılı
dönemlerinden birini yaşıyor.
Geçen Mart ayı sonunda iki gün
etkili olan soğuk hava ve Mayıs
ayının ilk günlerinde yağan
yağmurlar Yaka kirazına büyük
zarar verdi.
Bölgedeki üreticileri ziyaret
eden GÜNDEM, vatandaşların
sıkıntılarını dinledi. Üreticiler,
kirazların tam çiçek açtığı
sırada Nisan ayında etkili olan
soğuk hava ve beraberinde
yaşanan kısmi donun Yaka
kirazına büyük zarar verdiğini
anlattılar.
Sendelli köyünden emekli
öğretmen Fikri Mustafa Çavuş,
yaklaşık 30 yıldan beri kiraz
üretimiyle uğraştığını ve bu yıl
Yaka kirazındaki olumsuz
gelişmelerin bölge halkını
derinden üzdüğünü ifade etti.
Napolyon, Ferovya gibi yabancı
cins kiraz ağaçlarında bu yıl
tadımlık dahi kiraz
bulunamadığını belirten
Mustafa Çavuş, sadece yerli cins
olan Dragana’da zararın en az
olduğunu ve buradan elde
edilecek gelirin daha iyi
olacağını tahmin ettiklerini
söyledi.

“KİRAZLAR İLK ÇİÇEK
AÇTIĞINDA KIRA DÜŞTÜ”
Emekli öğretmen Fikri Mustafa
Çavuş kirazlardaki zararın çok
büyük olduğuna dikkat çekerek
şöyle konuştu: “Bu yıl zararımız
çok büyük. Kiraz ağaçlarında
herhangi bir hastalık söz
konusu değil. Ancak kirazlar iyi
bir şekilde döllenemedi. Çünkü
bir ağacın meyve tutabilmesi
için döllenmesi gerekir. Bazı
kirazlar da kendi kendini
dölleyemiyor. Örneğin
bölgemizde 15 çeşit kiraz varsa,
bunların bir kısmı kendi
kendini dölleyebiliyor, başka

çeşit kirazların da
döllenebilmesi için dölleyici
kirazların olması gerekiyor. Bu
yıl yaşanan aksiliğin sebebini,
bizler dahi tam olarak
çözebilmiş değiliz. Sadece
kirazlar ilk çiçek açtığında
bölgeye soğuk hava sebebiyle
kıra düştü. Bunun devamımda
da çiçek açan ağaçlarda kiraz
tutamadı.”

“ORGANİZMALAR BU YIL
ZAYIF DÜŞEREK
DÖLLENEMEDİLER”
Bir ziraat mühendisinin
kendisine bu yıl soğuk hava
sebebiyle kiraz olmayacağını
söylediği ve kendisine bunun
inandırıcı gelmediğini belirten
Mustafa Çavuş, “Bana bu görüş
pek inandırıcı gelmedi. Çünkü
bölgemizde döllenmeyi
sağlayabilecek arı ve yeterli
rüzgar gibi tüm iklim şartları
mevcut. Tutmayan kirazların
çiçek açtığı dönemde havalar
çok güzeldi ve arıların
dolaşmaması için hiç bir sebep
yoktu. Dolayısıyla ağaçların
kiraz tutmaması bununla ilgili
bir durum değil. Bu yıl kirazda
yaşanan olumsuz gelişmeleri
şöyle değerlendirmek istiyorum:
Hepimizin bildiği gibi bütün
canlılarda organizmaların
kuvvetli veya zayıf olmaları
önemli rol oynuyor. Geçen yılki
kiraz ağaçlarını göz önüne
getirdiğimizde, ilk defa bu
kadar bol ürün verdiler. Bu
organizmalar bu yıl zayıf
düşerek döllenemediler ve bu
yıla kendilerini
hazırlayamadılar. Önümüzdeki
sene için iddia ediyorum,
buraları kiraz kokmaya devam
edecek ve üretim yine artacak.”
diye konuştu.
Son günlerde bölgede etkili
olan yağmurun diğer kiraz

türlerine de büyük zarar
verdiğini söyleyen Mustafa
Çavuş, bu yılki kiraz
üretiminden gelir kaybının
yüzde 60 civarında olduğunu da
sözlerine ekledi.

“DRAGANA KİRAZINDA DA
GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE
40 BİR VERİM KAYBI VAR”
Aynı köyden Asım Balcı isimli
kiraz üreticisi, bu yıl üretimden
elde edilen gelirin geçen yıla
oranla çok düşük seviyede
olacağını belirterek, bölgedeki
üreticileri zor günlerin
beklediğini söyledi. Balcı,
“Geçen yıl kirazdan yaklaşık
3000 euro bir gelir elde
etmiştim. Bu yıl sadece yerli
cins olan Dragana kirazından
biraz daha fazla gelir elde
etmeyi düşünüyorum. Dragana
kirazında da geçen yıla oranla

yüzde 40 bir verim kaybı var. Bu
yıl kirazdan elde edeceğim
gelirin maalesef yaklaşık 1000
euro civarında olmasını
bekliyorum.” diye konuştu.
Yuvacılı köyünden kiraz
üreticisi Hüseyin Murat da
küçük yaştan beri kiraz
üretimiyle uğraştığını
belirterek, bu yıl kiraz
üretiminde yaşanan düşüşün
hava şartlarına bağlı olduğunu
dile getirdi. Murat,
“Kirazlarımız tam çiçek açmak
üzereydi. Tam bu sırada bölgede
etkili olan soğuk hava koşulları
bölge kirazını olumsuz yönde
etkiledi. Bu yüzden gelir
kaybımız oldu.” dedi.

“OY ZAMANINDA BİZLERİ
ÖPMEK SARILMAK KOL
GEZİYOR, İŞE GELİNCE
HATIRIMIZI SORAN YOK”
Son yağan yağmurların kiraza
yaramadığını söyleyen Mümin
Eminçe isimli üretici,
yetkililerin ilgisizliğinden
yakındı. Eminçe,
“Milletvekillerimiz seçim
zamanlarında bizleri ziyarete
geliyorlar. Oy zamanı geldiğinde
bizleri öpmek, sarılmak gibi
davranışlar kol geziyor. Ama
zaman iş yapmaya gelince,
halimizi hatırımızı soran bile
yok.” diye konuştu.

“BU YIL KİRAZ
ÜRETİCİMİZİN,
HEPİMİZİN HALİ PERİŞAN”
Sendelli köyünden Nihat
Mehmet de bölgedeki kiraz
üreticilerini çok zor günlerin
beklediğini ifade ederek
bölgedeki yaşanan zararı şu
sözlerle dile getirdi: “Bölgede en
kaliteli kirazlardan biri olan
Napolyon kirazında zararımız
neredeyse yüzde 99 diyebiliriz.
Kirazda en iyi fiyatı alan

Napolyon kirazıdır ve bu cins
kirazdan maalesef hiç yok
diyebiliriz. Bunun sebebine
gelince hava koşulları nedeniyle
kiraz ağaçları erken çiçek açtı ve
devamında bir buzlanma oldu.
Böylelikle ağaçlar yeterli kirazı
tutamadı. Dragana türü kiraz
ağaçlarına gelince, şimdilik
bunlarda kiraz görebiliyoruz.
Ancak bu ağaçlarda da yüzde
70 civarında ürün kaybı
olduğunu söyleyebiliriz.
Dolayısıyla bu yıl hepimizin hali
perişan.”

“İNSANLAR KARA KARA
DÜŞÜNÜYORLAR”
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı ve diğer yetkililerin,
bölgeye Tarım Tazminatları
Kurumu’ndan (ELGA)
yetkililerin gelmesi için
girişimlerde bulunduklarını
söyleyen Nihat Mehmet, ancak
bugüne kadar ELGA
yetkililerince zarar tespiti için
hiç bir girişimin olmadığını
söyledi. Bölgeyi sadece Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet’in
ziyaret ettiğini ve diğer
yetkililerden gelen olmadığını
belirten Mehmet, “Bölge
halkımızın üzüntüsü çok
büyük. İnsanlar geleceklerini ve
ne yapacaklarını kara kara
düşünüyorlar. İşlerin böyle
gitmesi halinde insanlarımızın
geçim şartları da her geçen gün
daha daha zor olacak.” diye
konuştu.

“TAŞ KİRAZINDAN
TADIMLIK BİLE YOK”
Sendelli köyü muhtarı Serdar
Balcı bu yılki kiraz üretimindeki
verimin çok düşük olduğunu
ifade ederek şunları söyledi:
“İlk yetişen Burlat dediğimiz
kiraz çeşidinden biraz
olduğunu söyleyebiliriz.
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yetkililer durumumuzu
sormuyorlar. Maalesef
milletvekilleri hiç ilgilenmiyor,
ama seçim zamanı hepsi
geliyor.” diye konuştu.

“AZINLIK İNSANI
DEVAMLI SİNDİRME
POLİTİKALARIYLA
KARŞI KARŞIYA”
Aynı köyden Hatice
Alioğlu, en iyi kirazın
bu bölgede

kirazdan
tatmak için bile kiraz yok. Bu durum
bütün Yaka bölgesi için geçerlidir. ELGA
yetkililerini bölgeye defalarca
çağırmamıza rağmen gelmiyorlar. Konuyu
bölge milletvekillerimize aktardık.
Onların meclise birer soru önergesi
sunmalarını bekliyoruz. Bakalım ne
olacak. Halimiz çok kötü durumda. Geçen
yıla kıyasla bu yıl için şunu diyebilirim:
Geçen yıl kiraz üreticilerinin elde ettiği
gelirin, bu yıl yüzde 20’si ellerine
geçebilecek. Dolayısıyla ekonomik
kaybımız çok büyük. Bu da bizlere kışın
ve önümüzdeki dönemin çok çetin
geçeceğini gösteriyor.”

yetiştirildiğini
söyleyerek kiraz fiyatlarında yaşanan
gelişmeleri anlattı. Tüccarların her yıl
bölge kirazını daha ucuza almak için yeni
bahaneler uydurduklarını söyleyen
Alioğlu, azınlık insanının entrika
politikalarıyla sindirilmeye çalışıldığını
ifade etti. Bölge kirazının her zaman
kaliteli olduğunu kaydeden Alioğlu,
ancak tüccarların ve alıcı simsarların bazı
sudan sebepler öne sürerek fiyatlarını
düşük tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Alioğlu, bölgede seçilmiş ve yetkili
kişilerin sözde halkın yanında yer
aldıklarını, ama uygulamada bir şey
yapmadıklarını sözlerine ekledi.

“MİLLETVEKİLLERİNİN SOMUT ADIM
ATMALARINI BEKLİYORUZ”

“YARIN ÜRÜNLERİMİZİN NE
OLACAĞINI ALLAH’TAN BAŞKA
KİMSE BİLEMEZ”

Balcı, ELGA yetkililerinin kirazların soğuk
havadan etkilenmediğini, söz konusu
tarihlerde meteoroloji verilerinin
herhangi bir buzlanma göstermediği
tezini savunarak bölgeye gelmemelerinin
çok anlamsız olduğunu söyledi.
Balcı, bundan sonra en somut
adımları, bölge milletvekillerinden
atmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

“MİLLETVEKİLLERİ HİÇ
İLGİLENMİYOR”
Ayazma köyünden emekli Rıdvan Çoban,
kiraz üreticisinin çok zor günler
geçirdiğini ve bugüne kadar hal ve
hatırlarını kimsenin sormadığını söyledi.
Çoban, “Ne milletvekilleri, ne de başka

Eşekçili köyünden Rıdvan Kuru isimli
kiraz üreticisi, bu yıl kirazların geçen yıla
oranla yaklaşık 15 gün önce çiçek açtığını
ve hava koşullarından olumsuz yönde
etkilendiğini söyledi. Kirazların
buzlanmadan etkilendiğini belirten Kuru
sözlerini, “Bizler geçimimizi çiftçilikle
sağlayan aileleriz. Bu yıl kendim için
bahçeme biraz patlıcan ve değişik ürünler
ektim. Doğal olsun diye hiç bir ilaç
atmadım. Fakat daha sonra çoğu ürün,
kurtlar tarafından zarara uğradı. Demek
istediğim; çiftçinin hali bu şekilde. Yarın
ürünlerimizin ne olacağını Allah’tan
başka kimse bilemez.” diyerek
tamamladı.

Türk azınlık belediye
yöneticileri BTTDD Genel
Başkanı ile biraraya geldi
İSKEÇE ve Gümülcine bölgesinden
görev yapan Türk azınlık belediye
başkan ve yöneticileri, Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ile kahvaltıda biraraya geldi.
Batı Trakya’dan, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, belediye meclis üyesi Sinan
Ahmet ve Topiros (İnhanlı) Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay
Hüseyinoğlu’nun katıldığı kahvaltılı

toplantıda, Türk azınlığın yaşadığı
sorunlar ele alındı.
Ziyaretle ilgili BTTDD’nden yapılan
açıklamada, “Yunanistan’ın yaşadığı
ekonomik zorluklardan en çok
etkilenen bölge olan Batı Trakya’nın
temsilcisi olan belediye başkanlarının
hizmet götürmede yaşadıkları sıkıntılar
ve buna çözüm üretebilmek adına
Türkiye’deki belediyeler ile karşılıklı
işbirliği konusu da masaya yatırıldı.”
ifadaleri yer aldı.
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BTAYTD: “Derneğin çalışmaları
bazı çevreleri rahatsız ediyor”
Batı Trakya
Azınlığı Yüksek
Tahsilliler
Derneği’nin
(BTAYTD)
Gümülcine’deki
iki şubesine 21
Nisan Perşembe
günü polis ve
savcının
baskınının
ardından
dernek
yönetimi yazılı
bir açıklama
yaptı.
Açıklamada,
BTAYTD
yönetim kurulu
üyelerine
yöneltilen
suçun “izinsiz
kreş çalıştırma”
suçu olduğu ve
davanın Sulh
Ceza
Mahkemesi’nde
13 Mayıs Cuma
günü
görüşüleceğini
ilişkin
celpnamelerin
gönderildiği
belirtildi.
“DERNEĞİN ÇALIŞMALARI
BAZI ÇEVRELERİ
RAHATSIZ EDİYOR”
Yöneltilen suçlamayı kesinlikle
kabul etmediklerinin altını
çizen BTAYTD yönetim kurulu
üyeleri açıklamalarında,
“Derneğimizin yaptığı
çalışmaların BAZI KESİMLERİ
rahatsız ettiğini ve bu
kesimlerin derneğimizin azınlık
ve çoğunluk ayrımı
yapmaksızın sunduğu hizmetin
önünü kesme yönündeki
çabalarının on yılı aşkın bir

süredir farklı versiyonlarda
sahnelendiğini, artık Sağır
Sultan dahi duymuştur ve
bilmektedir.” ifadeleri dikkat
çekti.

“DERNEĞİMİZİN İLLEGAL
OLARAK KREŞ VEYA
ANAOKULU İŞLETTİĞİ
İDDİA EDİLİYOR”
Derneğin illegal olarak kreş
veya anaokulu işlettiğinin iddia
edildiği belirtilen açıklamanın
devamı şöyle:
“Dernek şubelerimiz
üzerinde önce Sosyal Sigortalar
Kurumu (İKA) tarafından
başlatılan baskı, yıldırma ve
yapılan faydalı işten vazgeçirme
taktiğinin tutmadığını ve
derneğimize kesilen cezaların
hukuksuzluğunun mahkeme
kararıyla tescil edildiğini görüp,
hazmedemeyen bu kesimler, bu
kez farklı bir senaryo yazarak,
dernek şubelerimizde genellikle
üyelerimize, zaman zaman
üyelerimiz olmayan azınlık
mensuplarına ve onların
çocuklarına yönelik yaptığımız
faaliyetlerden SADECE
çocuklara yönelik çalışmaları
ön plana çıkartarak, sanki
şubelerimizde sadece çocuklara
yönelik faaliyetler varmış gibi
gösterme çabası içerisine
girmişler, hatta ve hatta daha da
ileri giderek ŞUBELERİMİZİ kreş
veya anaokulu olarak
nitelendirmeye başlayıp,
derneğimizin illegal olarak kreş
veya anaokulu işlettiğini iddia
etmeye başlamışlardır. Bu
kesimler bu karalama
kampanyalarını yürütürken
çoğu zaman siyasilerden de
yardım almışlar ve bazı
siyasilerin yetkili makamlarda
bulunanlara baskı
uygulamasını dahi
sağlamışlardır.

“İŞİ GÜCÜ AZINLIK
FERTLERİNİ VE
KURUMLARINI
KARALAMAK”
İşte bu senaryonun bir
perdesini de son dönemde
yaşıyoruz. Kime hizmet ettiği
herkesçe malum, işi gücü
azınlık fertlerini ve kurumlarını
karalamak, onlara hakaret
etmek olan ve kendini ‘gazete’
olarak nitelendiren Zagalisa’nın
2013 Ağustos – Eylül sayısında
yayınlanan ve iftira ve hakaret
dolu bir içeriğe sahip yazıya
müteakip, yine biz Türkleri “ne
kadar çok sevdiği” herkesçe
bilinen (ismi ve faaliyetleri tüm
Azınlık fertlerinin malumu
olan) Kostas Dodos isimli bir
vatandaşın bu yazıyı referans
göstererek, Rodop Savcılığı’na
gönderdiği ve aynı zamanda
dönemin Trakya Siyasi İşler Şefi
Piperiggos ve Rodop Siyasi İşler

Sorumlusu Rizakis’in de
bilgisine sunduğu yazısına
istinaden, özellikle Merkez B
şubemiz polis tarafından ziyaret
edilerek, bu şubemizde gönüllü
olarak görev yapan
arkadaşlarımızın ifadesine
başvurulmuş ve kendileri yazılı
olarak ifadelerini
sunmuşlardır.”
Bu gelişmelerin akabinde ve
bizler, dosya ile ilgili olarak,
daha önce de olduğu gibi,
takipsizlik kararı verileceğini
düşünürken, 12 Nisan 2016 Salı
günü Gümülcine Belediyesi
Sosyal Yardım Birimi (Pronya)
tarafından derneğimize, Rodop
Savcılığı ve Makedonya - Trakya
Yerinden Yönetim Birimi
yazılarına istinaden Merkez A
ve B şubelerimiz ile ilgili bilgi
talep edilen yazı ulaşmıştır. Hiç
zaman kaybetmeden
belediyenin ilgili biriminden
atıfta bulundukları yazıları da
tarafımıza iletmelerini talep
ettiğimiz yazıyı gönderdik.
Ancak; bu yazıya cevabın ve
dolayısıyla ilk yazıda atıfta
bulunulan belgelerin tarafımıza
iletilmesini beklerken, 21 Nisan
Perşembe günü Merkez B
şubemizi Savcı ziyaret etmiş ve
kendisinden hemen sonra da,
yazışmamız devam etmesine
rağmen Gümülcine Belediyesi
Sosyal Yardım Birimi (Pronya)
yetkilileri yine dernek şubemize
gidip buranın kapatılması
gerektiğini sözlü olarak
belirtmişlerdir.
Aynı gün Yönetim Kurulu
üyelerimize, kendilerini sanık
sıfatı ile, 13 Mayıs Cuma günü
Sulh Ceza Mahkemesi nezdine
davet eden celpnameler
ulaşmaya başlamış olup,
Yönetim Kurulu üyelerimize
isnat edilen suç “İzinsiz Kreş
Çalıştırma” suçudur ki, bu
tarafımızca kesinlikle
reddedilmektedir.
Bu gelişmenin akabinde,

hemen dosyanın bir nüshasını
almak için Kamu Davacısı’na
(Kabahat niteliğindeki suçlarda
savcının yerine görevli olan kişi)
başvurduk ama kendisi izinli
olduğu için dosyanın tarafımıza
daha sonra verilebileceği
cevabıyla karşılaştık.
Nihayetinde dosyanın bir
nüshasını 25 Nisan Pazartesi
günü yasal hakkımız olmasına
rağmen yine tabiri caizse kavga
ederek alabildik ki, yukarıda
belirttiklerimizin bir kısmını
öğrenme şansına sahip olduk.”

YUNANİSTAN’IN
DERNEKLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
KONUSUNDA KARNESİ
ÇOK ZAYIF
Açıklamanın son bölümünde
BTAYTD’nin 34 yılı aşkın
çalışmaları süresince hiç bir
illegal faaliyetlerde
bulunmadığı belirtilerek şu
ifadelere yer verildi:
“Tüm bu yukarıda
belirtilenlerin ışığında
bilinmelidir ki, BTAYTD 34 yılı
aşkın ömründe hiç bir zaman
illegal faaliyetlerde
bulunmamıştır. Çeşitli
mesleklerden 1200’ü aşkın
üyeye sahip derneğimiz ve
şubelerimiz amaçlarına uygun
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bir
kez daha tekrarlamak isteriz ki,
BTAYTD bünyesinde kreş veya
anaokulu bulunmamaktadır. Bu
iddialar, şubelerimizde yapılan
yararlı etkinliklerin sekteye
uğratılması çabalarına
uydurulan kılıftır. Bu tip
müdahaleler, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 11.
maddesi ile garanti altına
alınmış Dernekleşme Özgürlüğü
konusunda zaten karnesi çok
zayıf olan ülkemiz
Yunanistan’ın bu notunu
düzeltmeye çalışma niyetinde
olmadığının da, apaçık bir
göstergesidir.

“BİZLERİ YILDIRMAYI
AMAÇLAYAN BU ODAKLARA
KARŞI TEK BİR ADIM
ATMAYACAĞIZ”
Son dönemde, Devlet’in resmi
kurum, kuruluş ve temsilcileri
vasıtasyıla Azınlığın yasal
haklarını hedef alan
uygulamalarına karşı olan
tepkimizi dile getirmekten asla
kaçınmadık. Çünkü
Azınlığımızın hak ve hukuk
mücadelesinde bize biçilen
rolün öneminin hep farkında
olduk. Eğer bu tip
uygulamarlarla bizleri bu
bilinçten vazgeçirmeyi ve
yıldırmayı amaçlayan zümreler
mevcut ise, bu odaklara karşı
tek bir geri adım
atmayacağımızın da herkes
tarafından bilinmesini isteriz.

“HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA
BAŞVURMA HAKKIMIZI
SAKLI TUTTUĞUMUZU
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
SUNARIZ”
Dernek yönetimimiz bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da derneğimizin çıkarlarını
hukuki çerçeve dahilinde
korumaya devam etmeye kararlı
olup, bu tip yapay ve hukuki
dayanaktan yoksun
muamelelerle mücadele etmeye
kararlı olduğunu herkesin
bilmesini isteriz. Bu vesile ile
dernek aleyhine yürütülen bu
sindirme, iftira ve karalama
kampanyasına ve ilgili
birimlerde bulunup
taleplerimizi hukuka aykırı bir
biçimde reddedip,
uhdelerindeki evrağı vermekten
imtina eden yetkililere karşı her
türlü hukuki yola başvurma
hakkımızı saklı tuttuğumuzu ve
dernek yönetici ve üyeleri
aleyhine açılmış olan ceza
davasının da hukuki
dayanaktan yoksun olduğunun
herkes tarafından çok yakın
zamanda görüleceğini
saygılarımızla kamuoyunun
bilgisine sunarız.”
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Gümülcine’de nöbetçi eczaneleri
bulmak artık daha kolay
BİLGİSAYAR Mühendisi Hüseyin Bayram,
android tabanlı cep telefonları için bir
uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Bu tip
uygulamanın ülke genelinde kullanıldığını
hatırlatan Bayram, bu uygulamayı
kullananların Gümülcine’deki nöbetçi
eczanelere çok daha kolay ulaşabileceklerini
söyledi.
Bu uygulamayı Rodop Eczacılar Odası’nın
bilgisi dahilinde yaptıklarını kaydeden
Bayram, ilginenlerin söz konusu uygulama
www.fsrodopis.gr adresinde verilen
bağlantıdan ya da doğrudan Google Play
Store’dan ulaşabileceklerini belirtti.
GÜNDEM: Neden bu uygulamayı
geliştirme ihtiyacı hissettiniz?
HÜSEYİN BAYRAM: Şu anda ihtiyaç
sahipleri öğleden sonraları ve özellikle
geceleri nöbetçi eczanelere ulaşabilmek için
ecza odasının sitesini, gazete ve haber
sitelerini ve en önemlisi eczanelerin ilan
panolarını kullanıyorlar. Tabii ki genelde
buralarda sadece eczanenin ismi ve adresi
bulunuyor. Bir çok ihtiyaç sahibi sokakların
ismini tam olarak bilmediğinden eczaneye
ulaşmak biraz meşakkatli olabiliyor.
Bizlerde bu durumun farkında
olduğumuzdan, bu probleme nasıl bir çözüm
sunabiliriz diye düşündük. Sonuçta
teknolojinin günlük işlerimizi
kolaylaştırması gerektiğine inanıyoruz.
Böylelikle bu uygulamayı tasarladık ve
kullanıcıların hizmetine sunduk. Sonuçta
günümüz teknolojik şartları göz önüne
alındığında hemen hemen herkesin bir akıllı
telefonu var.
GÜNDEM: Uygulama neler yapıyor?
HÜSEYİN BAYRAM: Uygulamamız günlük
olarak şehrimizdeki nöbetçi eczaneleri
bizlere liste halinde sunuyor. İsteyen
kullanıcı doğrudan eczaneyi arayıp gerekli
bilgileri alabiliyor.
Eğer eczaneye gitmek istiyorsa harita
üzerinden kullanıcının bulunduğu yer tespit
edilip eczaneye kadar olan en kısa güzergâh
kullanıcıya sunuluyor. Şehrimizin yol yapısı
gereği (tek yönlü yollar) kullanıcımız aracı ile
en kısa yoldan eczaneye ulaşabiliyor. Ayrıca
isteyen kullanıcılarımız araç yerine yürüme
seçeneğini kullanıp harita üzerinden
güzergâh bilgisi isteyebilirler.
GÜNDEM: Uygulama nerede çalışıyor?
HÜSEYİN BAYRAM: Son dönem
akıllı telefon kullanımı ve bunlarda
kullanılan işletim sistemi
özelliklerini göz önüne
aldığımızda uygulamamızı ilk
aşamada Android tabanlı cep
telefonu ve tabletlerde çalışmak
üzere tasarlamamızın daha
doğru bir adım olacağına karar
verdik ve bu doğrultuda
uygulamamızın ilk
sürümünü
tasarlayıp
geliştirdik.
İkinci adım
olarak bu

uygulamamızı iPhone kullanıcıları ile
tanıştırmak istiyoruz.
Üçüncü adımda ise Windows tabanlı
sistemler gelmekte. Tabii ki her uygulamada
olduğu gibi bizim uygulamamızda da gerekli
küçük değişiklikler ve düzeltmeler
yapılmaktadır.
GÜNDEM: Peki bahsettiğiniz bu
uygulamanın ara yüz dilinden bahseder
misiniz?
HÜSEYİN BAYRAM: Uygulamamız şu
anda Yunanca olarak çalışmaktadır. Yakın
gelecekte uygulamamız çok dilli olma
yolunda ilerlemektedir. Bu konuda gerekli
altyapı hazırlıklarımız tamamlanmak
üzeredir.
GÜNDEM: Bu uygulamanın kullanım
ücreti nedir?
HÜSEYİN BAYRAM: Yukarıda bahsettiğim
gibi ülke genelinde bulunan uyugulamaların
aksine bu uygulamamız tamamen
ücretsizdir.
GÜNDEM: Bu uygulama nereden ve hangi
adreslerden indirilebilir?
HÜSEYİN BAYRAM: Uygulamamızı Rodop
Eczacılar Odası’nın web sitesinde
“http://www.fsrodopis.gr” bulunan kısa
yoldan ya da doğruca Google Play Store’dan
(https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.fsrodopisfarmakeia.treng.rodopis )
indirebilirsiniz.
GÜNDEM: Bu uygulamayı tercih etmek
isteyen kullanıcılar bir problemle
karşılaştıklarında ne yapabilirler?
HÜSEYİN BAYRAM: Yukarıda da
belirttiğim gibi tüm uygulamalarda olduğu
gibi bizim uygulamamızda da eksikler ya da
“ah keşke bu da olsaydı” türünden kullanıcı
istekleri olabilir. Bu durumda
kullanıcılarımız bize geri bildirimde
bulunabilirlerse, bizler de daha verimli
çalışan bir uygulama üretebiliriz
inancındayım. (info@3eng.gr)
GÜNDEM: Son olarak uygulama geliştirme
ekibinizden bahseder misiniz?
HÜSEYİN BAYRAM: “3engInformatics”
ailesi bu uygulama ile akıllı telefon
uygulamalarına ilk adımını atmıştır. Bunun
akabinde yeni fikirlerimizi sırasıyla
kullanıcılarımıza yeni ürünler olarak
sunmak başlıklı hedeflerimiz arasındadır.
Ekibimiz şimdilik üç kişiden
oluşmaktadır. Ben Hüseyin
Bayram. ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
mezunuyum. Hüseyin
Hüseyinoğlu; Hacettepe
Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü mezunu.
Ekibimize yeni katılan Serhat
Hasan da Trakya
Üniversitesi
Bilgisayar
Öğretmenliği
bölümü son sınıf
öğrencisidir.

Bulgaristan’da
DOST partisinin kayıt
başvurusu yapıldı
BULGARİSTAN’da ilk kurultayını
14 Nisan’da yapan Sorumluluk
Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar (DOST) partisinin resmi
kayıt işlemi için Sofya Şehir
Mahkemesi’ne başvuruda
bulunuldu.
Liberal demokrat çizgide siyaset
yürütecek, Türk ve Müslümanların
yanı sıra ülkedeki tüm etnik
grupların oylarına talip olan DOST
partisi için başvuruyu kurultayda
genel başkan seçilen Lütfi Mestan
yaptı.
Mestan mahkeme girişinde
yaptığı açıklamada, partinin yasal
kaydı için yeterli olacak 9 bin 180
kişinin üyelik başvurusunu içeren 47
dosyayı mahkemeye getirdiğini
söyledi.
Partiye üyelik taleplerinin çok
daha fazla olduğunu ifade eden
Mestan, kurultay sonrasında sınırlı
bir sürede yeterli sayıda imza
topladıklarını anlattı.
“Kayıt için mahkemeye intikal
etmekte olduğumuz evrakların
tamamının yasal ve geçerli olduğuna
inanıyoruz. Kayıt olma girişimimizin
kabulünü engelleyecek hiçbir
gerekçe görmüyorum.” diyen
Mestan, DOST partisinin kuruluşuna
karşı kimi milliyetçi çevrelerden

gelen tepkilerin, bu çevrelerin
duyduğu korkulara bağladı.
Bulgaristan’da yeni bir siyasi
partinin kuruluşu en az 500
delegenin kurultaya katılımı ve 7 bin
üyenin imzalı toplu başvurusu ile
gerçekleşiyor.
Başbakan Boyko Borisov’un
hükümetine dışarıdan destek veren
ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatansever
Cephe (PF) Eş Başkanı Krasimir
Karakaçanov, DOST partisinin
“Türkiye yanlısı bir siyasi oluşum
olduğunu” iddia ederek partinin
yasallaşma işlemine itiraz
edeceklerini belirtmişti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisinin 3 yıl genel
başkanlığını yapan Mestan,
Türkiye’nin hava sahasını ihlal eden
Rus savaş uçağının düşürülmesinin
ardından Bulgaristan
Parlamentosu’nda yaptığı
konuşmada, Türkiye ve NATO’ya
destek vermiş, bu tutumu nedeniyle
HÖH’ten ihraç edilmişti.
Mestan’ın dışlanmasına tepki
gösteren HÖH üyesi 5 milletvekilinin
de DOST partisine katılmasıyla 240
üyelik Bulgaristan
Parlamentosundaki HÖH Partisinin
milletvekili sayısı 30’a düşmüştü.
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Av Köpeklerinde Beslenme...
u haftaki konumuzu,
bölgemizde avcılığın
yoğun olması
nedeniyle av köpeklerine
ayırdık. Daha doğrusu av
köpeği beslemenin püf
noktaları nelerdir?... Bu tür
köpekleri beslemede yapılan
hatalar nelerdir?... Kısaca
değinelim:
Av köpeklerini bir sporcuya
benzetebiliriz. Aktif, bedensel
aktiviteleri en üst düzeyde ve
ava gittiklerinde her zaman
formda olmaları gereken
sporcular... Yapılan yaygın bir
yanlış, av köpeklerinin diğer
ev-bekçi köpekleri gibi
değerlendirilip, beslenme
şekillerinin daha çok bu yönde
yapılarak sonucunda hatalı
beslenmeye bağlı sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Hepimiz
biliriz. Av dönemi geldiğinde
köpeklerde bir zayıflama söz
konusudur. Bu durum aslında,
avcının köpeğini av
dönemindeki ihtiyaçlarını göz
önünde tutmadan, normal
dönemde besler gibi
beslemesinden
kaynaklanmaktadır. Buna göre
av köpeklerinin beslenmesini
iki temel döneme ayırabiliriz.
1-Av dönemi besleme
2-Sezon dışı besleme
Bu iki dönem arasında en
belirgin fark, fiziksel aktivite
yoğunluk farkıdır. Av
sezonununda köpeğimizin,
normal gıdaları alarak
performans ihtiyaçlarını
karşılamasını beklemek
yanlıştır. Özellikle bu
sezonlarda bu tür köpeklerinin,
proteini yüksek ve enerji
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
gıdalarla beslenmesi bizlere
her zaman pozitif bir durum
olarak yansıyacaktır. Bunun
yanında, sezon dışındaki
beslemede ise, minumum
ihtiyaçları karşılanacak şekilde
beslenme ve egzersizler ile
köpeklerin kondisyonları
korunabilmektedir. Ucuz kuru
mamalar çoğu zaman gerekli
maddeleri içermediğinden
beslenme sorunlarının
yaşanmasında önemli bir paya
sahiptirler. Peki köpeğimize
mama seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?...
Ev yemekleri ile de
köpeklerimizi beslemek
mümkündür. Ancak burda
unutulmaması gereken, tek
yönlü beslenmenin önüne

B

geçilmesi gerekliliğidir.
Köpekler ne kadar etçil
olsalarda, bitkisel kaynaklı
gıdalara da ihtiyaç duyarlar. Bu
nedenle ticari kuru mamalarda
bu ihtiyaçlar hazır olarak
sunulmaktadır. Yani kuru
mamalar bizleri zahmetten
kurtarmak için üretilmiş ticari
ürünlerdir. Hazır mama
kullanımında belirleyici olan
etken ise malesef fiyatlar
olmaktır. Bu son derece yanlış
ve hatalı bir durumdur. Ucuz,
kalitesiz bir mama ile
köpeğinizin midesini ve
barsaklarını doldurmak ne size
ne de köpeğinize fayda
sağlamaktadır. Peki kaliteli
mamalar illa en pahalı olanlar
mıdır? Tabiki değil... Elbette
profesyonel üst düzey
mamalar pahalıdır ancak orta
kalite mamaların fiyatları da
son derece uygundur. Peki
mamaların kalitesi nasıl
anlaşılır? Mamanın kalitesini
belirleyen en önemli faktör,
köpeğin yediği mama miktarı
ile dışkı miktarı arasındaki
farktır. Kalitesiz mama ile
beslenen köpeklerin dışkıları
genelde kötü kokuludur. Bu
mamalarla beslenen köpekler
sık dışkılarlar. Ayrıca
köpeğinizdeki tüylerinin
matlığı, tüylerin dökülmesi,
derinin matlığı ve kuruluğu,
kepeklenmesi, köpeğinize
yedirdiğiniz mamanın kalitesiz
olduğunu aklınıza getirmelidir.
Hipermarketlerde satılan
mamalar genelde kalitesiz
olup, mama seçiminde mutlaka
veteriner hekiminizle diyaloğa
geçmenizi tavsiye ediyorum. Av
dönemlerinin yoğunlaştığı
dönemlerde hayvanlara verilen
mamanın %26 protein %17 yağ
içermesi gerekir. Bunun altında
değerdeki mamalar
köpeğinizin ihtiyaçlarını
karşılayamaz. 12 ila 18 aylığa
kadar köpekler, yetişkinlere
oranla daha dikkatli
beslenerek, gelişim süreçleri
sağlıklı bir biçimde
tamamlanmalıdır.
Köpeklerimiz, aile
bireylerinden biri gibi
algılanmalı, nasıl ki sağlık ve
aşı durumlarıyla ilgileniyorsak,
beslenmeleri ile de
ilgilenmeliyiz. Çünkü bizler bu
sadık dostarın vazgeçemediği
ailesiyiz...
Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...
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Hüseyin Esat
tütün fiyatlarını
değerlendirdi
TRAKYA Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, 2015 yılı içerisinde Rodop
ilinde üretilen tütünlerin başta
tütün fiyatları olmak üzere satış
işlemlerini GÜNDEM’e
değerlendirdi.
Öncelikle Rodop ilinde tütün
alımı yapan Misiryan, Seke,
Mihailidis, Socotab, Klaudis,
Naksiadis olmak üzere toplam 6
tütün tüccarının olduğunu
belirten Hüseyin Esat, tütün
fiyatlarının geçen yıla oranla
daha iyi düzeyde olduğunu
söyledi. 2015 yılı içinde üretilen
tütünler için yaklaşık 400 tütün
üreticisinin tüccarla anlaşma
(kontrat) yapmadığını ve
böylelikle serbest kaldıklarını
hatırlatan Esat, bu üreticilerin
çoğunun 5,00 euro ile 5,30 euro
aralığında tütünlerini
sattıklarını belirterek sözlerine
şöyle devam etti: “Serbest kalan
tütün üreticilerimizin çoğu
kontrat yapan tütün
üreticilerine oranla daha yüksek
fiyata tütünlerini sattılar. Bu
üreticilerin çoğu fiyatlardan
memnun kaldılar. Bu süre
içerisinde bizler de kooperatif
olarak yaşanan gelişmeleri
yakından takip ettik ve
üreticilerimizle devamlı irtibat
halindeydik. Buradan şunu
tekrar etmek istiyorum; serbest
kalanlar, bizimle irtibat halinde
olanlar her zaman
kazanacaklar.”
Tüccarların bu yıl tütüne
vermiş olduğu fiyatlara da
değinen Esat, geçen yıla oranla
fiyatların biraz daha iyi
olduğunu, ancak söz konusu
fiyatlardan yaklaşık yüzde 30
üreticinin memnun olmadığını
söyledi. Üreticilerin teslimat
sırasında acele etmemeleri
gerektiğinin altını çizen Esat,
“Tütün üreticilerimizin teslimat
sırasında acele etmemeli ve çok
dikkatli davranmaları gerekir.
Bizler de bu konuda kooperatif
yöneticileri olarak gerekli
uyarıları yapmak zorundayız.
Bazı çevreler bizlere her ne
kadar kızmaya devam etseler de
bizler tütün üreticilerimizin
menfaatleri doğrultusunda
hareket etmeli ve onların
haklarını sonuna kadar
savunmalıyız diye
düşünüyorum.” dedi.

“GEÇEN YIL TÜTÜNÜN
ORTALAM FİYATI 3,66 İDİ,
BU YIL TÜTÜNÜN
ORTALAMA
FİYATI 4,56 OLDU”
Bu yıl 6 bin 993 ton tütün
üretildiğini söyleyen Kooperatif
Başkanı Hüseyin Esat, geçen

yılki tütün üretiminin 7 bin 409
ton olduğunu belirterek
sözlerine şöyle devam etti:
“Geçen yıl hava şartlarının da
iyi gitmediğini göz önünde
bulundursak üretilen tütün
miktarı 7 bin 409 ton, tütünün
ortalama fiyatı da 3,66 euro idi.
Bu yılki 6 bin 993 ton tütün
üretimi ile tütünün ortalama
fiyatı ise 4,56 euro oldu. Geçen
yıl tütüne 27 milyon euro para
ödenirken, bu yıl üretim miktarı
az olmasına rağmen tütüne
ödenen miktar 31 milyon euro
oldu.”

“MİHAİLİDİS GEREKLİ
ÖDEMELERİ YAPMAZSA,
KENDİLERİYLE SÖZLEŞME
İMZALAMAYACAĞIZ”
Son dönemde Mihailidis ile ilgili
olarak tütün üreticilerine
yönelik ödemelerde yaşanan
gecikmeleri değerlendiren Esat,
şu an itibariyle Mihalidis’in
Rodop ilindeki tütün
üreticilerine 1.618.000 euro
borcu olduğunu söyledi. Kısa
bir süre önce Mihailidis’in
ödeme yaptığını ve önümüzdeki
günlerde kendilerinden yeniden
ödeme yapmasını beklediklerini
kaydeden Esat, “Bizler artık
yalancı çıkmak istemiyoruz.
Artık Mihailidis’e ödeme
yapıncaya kadar inancımız
gelmiyor. Kendileri son üç
aydan beri bir çok şey söylüyor,
ben de defalarca görüştüm. Son
görüşmemizde Mihailidis’e,
‘Tütün üreticilerimize eğer
gerekli ödemeleri yapmaz isen,
seninle kooperatif olarak
sözleşme imzalamayacağız’
diyerek gerekli uyarıyı yaptım.”
diye konuştu.
Yunanistan genelinde 19
tütün kooperatifi arasında
‘Basma’ tütünle ilgili olan
kooperatiflerin Kavala’daki
toplantıya davet edildiğini
belirten Hüseyin Esat, bu
toplantıda 2016 yılı tütün
fiyatları için ön anlaşmaya
varıldığını ve fiyatların geçen

yıla oranla biraz daha yüksek
seviyede olacağını dile getirdi.
Hüseyin Esat önümüzdeki yıl
muhtemel tütün fiyatlarının şu
şekilde olacağını belirtti:
2016 yılı uç eli tütün fiyatı: 8
euro (Geçen yıl 7,40 euro)
2016 yılı uçaltı eli tütün fiyatı:
5 euro (Geçen yıl 4,60 euro)
2016 yılı orta eli tütün fiyatı: 4
euro (Geçen yıl 3,50 euro)
2016 yılı dip eli tütün fiyatı: 2
euro (Geçen yıl 1,60 euro)

“TÜTÜNÜN MALİYETİ 3,86
EURO OLARAK BELİRLENDİ”
Gelecek yıl tütün fiyatları
konusunda iyimser olduğunu
kaydeden Esat, “Önümüzdeki
yıl hava koşulları da iyi olduğu
takdirde, tütünün ortalama
fiyatının 4,95 eurodan aşağı
olmayacağını tahmin ediyorum.
Bu yıl tüccarların ve biz
kooperatiflerin oluşturduğu her
iki komisyonun yapmış olduğu
çalışmalar neticesinde tütünün
maliyet fiyatı 3,86 euro olarak
belirlendi.” dedi.
Son olarak Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi’nin büyük
bir başarıya imza attığını
söyleyen Hüseyin Esat,
kooperatifin hiç bir gelir elde
etmeksizin maliyet fiyatına 3700
kişiye ‘Doğru ilaç kullanma’ izin
belgeleri verdiğini belirtti.
Öte yandan, kooperatifin en
kısa zamanda, Kozlukebir
belediyesi tarafından tahsis
edilen 15 dönümlük arazi
üzerine tütünün yanı sıra,
soğuk hava deposu, zirai tarım
ilaçları satımı için bina inşa
edeceklerini dile getiren
Hüseyin Esat, böylelikle
kooperatifin kendine ait bir
çalışma yeri oluşturacağını
ifade etti. Benzer çalışmaların
Rodop ilinin farklı bölgelerinde
de olduğunu hatırlatan
Kooperatif Başkanı, konuyla
ilgili daha detaylı bilgileri
önümüzdeki günlerde
kamuoyuyla paylaşacağını
sözlerine ekledi.
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PC’nizi hızlandırmanın en kolay yolları!
ZAMANLA kaçınılmaz olarak
yavaşlayan PC’nizi eski hızlı
günlerine döndürmek mümkün!
PC’nizi hızlandırmanın en
kolay yolları!
Her PC, aradan yeterince bir
süre geçtikten sonra bir tür
yaşlanmanın sonucunda
yavaşlama belirtileri gösterir.
Neyse ki, böyle bir
durumdaki PC’leri
hızlandırmanın her zaman bir
yolu var. Bu makalede özellikle
donanım, yazılım ve işletim
sistemi gibi başlıklar üzerinden
PC’nizi yeniden o eski şaşaalı
günlerine nasıl
döndürebileceğinize dair bazı
ipuçları veriyoruz.
1. Güç ayarlarını en üst
performansa değiştirin
Bilgisayarınız olması
gerekenden daha yavaş
çalışıyorsa, Kontrol Paneli
üzerindeki Donanım ve Ses
bölümünden Güç Seçenekleri’ni
değiştirin, ve ‘Yüksek
Performans’ ayarının seçili
olduğundan emin olunç
2. İşlemci öncelik düzeyini
manuel olarak ayarlayın
Hiçbir şey bilgisayarınızın
hızını, işlemcinizi tekeline alan
bir program kadar olumsuz
etkileyemez. PC’nin aslında
kilitli durumda olsa bile,
denediğiniz ve kullandığınız
diğer yazılım son derece yavaş
çalışacaktır. İşlemcinin bütün
enerjisini alan bu program
karşısında yapabileceğiniz iki
şey var: Ya onun işini bitirene
kadar bekleyeceksiniz ya da
onun işleme devam etmesini
engelleyeceksiniz. Windows’ta

işlemci önceliğini manuel
olarak düzenleyebileceğiniz bir
ayar mevcut. Görev Yöneticisi’ni
açtığınızda İşlemler ya da
Ayrıntılar sekmesine tıklayın,
ardından bilgisayarı yavaşlatan
programa sağ tıklayın ve
önceliğini ‘Düşük’ olarak
ayarlayın.
3. Yavaş çalıştırıcıları
belirlemek için kaynak
monitörünü kullanın
Görev Yöneticisi’ni açın,
‘Performans’ sekmesine
tıklayın. Buradaki menüde alt
taraflarda göreceğiniz Kaynak
Monitörü’nün tuşunu açın.
Kaynak Monitörü, PC’nizi
yavaşlatan programları
bulmaya yarayan özel bir araç.
4. Başlangıç klasörünü
temizleyin
Bir bilgisayarın bakıma
ihtiyacı olduğunun en önemli
göstergelerinden biri uzun
süren açılma süresi. Bunun en
temel nedenlerinden biri de
işletim sisteminizi başlatırken
çalışmaya başlayan çok fazla
yazılıma sahip olmanız.
5. CCleaner’la boşa giden
alanları temizleyin
Gereksiz programları manuel
olarak kaldırmayı
deneyebilirsiniz, ama CCleaner
gibi bir kaldırma uygulamasının
yardımıyla bu süreç çok daha
kolay bir hale dönüşebiliyor.
Yüklü durumdaki
uygulamalarınızın bir listesini
sunan CCleaner, tek bir tıkla
bunları kaldırmanıza olanak
tanıyor.
6. Kötü amaçlı yazılım
taraması yapın

Bilgisayarınız beklenmedik
ve ani bir biçimde yavaşladıysa
bunun en muhtemel nedeni bir
zararlı yazılım.
7. Windows’un her zaman
güncel olduğundan emin olun
Windows’un çeşitli
savunmasızlıklara ve saldırılara
karşı güçlü durması için onun
en güncel halinde olması şart.
8. Video sürücünüzü
güncelleyin.
9. Ürün anahtarlarınızı
yeniden talep edin
İşletim sisteminizi yeniden
yüklediğinizde, bir CD
anahtarını unuttuğunuzu ve
önemli bir yazılımı
yükleyemediğinizi fark etmek
hayal kırıklığına neden olabilir.
Enchanted Key Finder gibi
programlar sayesinde
sisteminizde aktif olan CD
anaharlarının çoğunu ya da
hepsini otomatik olarak
bulabilirsiniz.
10. Bir kurtarma diski
oluşturun
Yeni ve temiz PC’niz için bir
kurtarma diski oluşturarak
daha sonraki yeniden yükleme
işlemlerinizi çok daha kolay bir
sürece dönüştürebilirsiniz.
Windows 8 kullanıyorsanız
Başlat ekranında, “kurtarma”
(“recovery”) yazıp “Bir
kurtarma sürücüsü oluşturun”
seçeneği üzerinden söz konusu
araca erişebilirsiniz.
11. Dosyalarınızı yedekleyin
Bütün önemli dosyalarınızın
harici bir disk ya da bulut
üzerinde yedeklendiğinden
emin olun.
12. Internet Explorer

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Barbata, Ter 2) İdea,
Üryani 3) Al, Kalpak 4)
Tirat, Alaka 5) Yarma,
Atık 6) Kek, Atak, Ra 7)
Sac, Batar 8) Of, Nara,
Et 9) Maşa, Ateh 10)
Kayak, Misk 11)
Muhasara 12) Okar,
Mey, Ti 13) Getto, Refik
14) İma, Mai, Ara.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Biat, Krom, Yogi 2)
Adliye, Fak, Kem 3) Re,
Raks, Şamata 4) Bakar,
Anayurt 5) Atmaca, Ah,
Om 6) Tül, At, Rakam 7)
Arpa, Abat, Seri 8)
Yalaka, Emaye 9)
Takat, Tehir, Fa 10) En,
Kırat, Satir 11) Riyakar,
Ak, İka.

SOLDANSAĞA
1)Miralay – Desen yapma sanatı 2) Radyum’un simgesi – Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak,
temiz yürekle, içtenlikle 3) Kalın, kaba baston –
Küçük çocuk türküsü 4) Şekerli posa – Bedeninde
eksik bir yanı olan (canlı) 5) Bir tür küçük zurna –
Kırmızı 6) Sıva aracı – Dünyanın uydusu 7) Hayvan
tuzağı – Kızılımsı kahverengi 8) İlgi eki – İnatçı, hırçın
– Katı bir yakıt 9) İman, itikat – Köpek boynundaki
çivili demir 10) Amerika elmasından çıkan zamk – SN
elementi 11) Sedir biçiminde kanepe – Sodyum’un
simgesi 12) Bir bağlaç – Bir dinin öğrenilmesi
gereken inançlarının tümü – Dokuzdan sonra gelen
sayı 13) Dingil – Bir gemiye yükleme veya boşaltma
için tanınan süre 14) Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
– İran Moğollarında hükümdarın ünvanı.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) (mecaz) Özlemek – Değeri bin vat olan güç birimi
2) Güçlü ışık kaynağı – Gizli düşmanlık – Keçinin
erkeği 3) İlgi – Telefonda hitap sözü – Samaryum’un
simgesi 4) Beddua, ilenme – Beyaz – Orta
Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından
örülmüş yumuşak hasır şapka 5) Aksetmek – Hint
bademi 6) Lityum’un simgesi – Akis – Kesin yargı 7)
Dini – Herhangi bir şeyin en önde olanı – İtici güç 8)
Bir işin yapıldığı an – Binek hayvanı – Bir element adı
9) Yıldırım – Bir pamuk türü – Rodyum’un simgesi 10)
İki yüzey arasıdaki uzaklık – Geminin yan yatması –
İnce dantel 11) Petrol türevi yağ – Tibet öküzü –
Yunanistan halkından olan kimse.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Web tarayıcı alanında, bir
bilgisayar kullanıcısına
verilebilecek en iyi
tavsiyelerden biri, olabildiğince
çabuk bir biçimde Internet
Explorer kullanmayı
bırakmaları. En temel tarayıcı
işlevleri açısından IE’den
Chrome’a ya da Firefox’a geçiş
yaptığınızda birçok şeyin daha
hızlı olduğunu göreceksiniz.
13. Microsoft Word
Microsoft Word, bir metin
düzenleyici olarak artık bir
standart haline gelmiş olsa da,
bu programın sunduğu geniş
özellikler sistem kaynaklarına
belirgin bir biçimde ağır yükler
veriyor.
14. Photoshop
Adobe’un Photoshop
programı sistem kaynaklarını
oldukça geniş bir biçimde
kullanan uygulamalardan biri.
Photoshop CC’yi çalıştırması
mümkün olmayan eski bir
sistem kullanıyorsanız
GIMP’e bir göz atmanızı
öneririz.

bilgisayarınızdaki en yavaş
yazılımlardan birisi. Bu hızı geri
kazanmak için oldukça başarılı
ve ücretsiz bir alternatif olan
Foxit okuyucudan
yararlanabilirsiniz.
16. Windows Media Player
yerine VLC
Windows Media Player yerine
başka bir alternatifi
kullanmanızın en önemli
nedenlerinden birisi de bu
programın yeterince hızlı
olmaması.
17. Oyunlardaki grafik
ayarlarını manuel olarak
ayarlayın.
18. Grafik ayarlarınızı
otomatik olarak özelleştirin
NVIDIA GPU’lar için GeForce
Experience’ı ya da AMD Gaming
Evolved’u denemenizi öneririz.
19. Boş disk alanı açın
20. Gereksiz tarayıcı
eklentilerini temizleyin.

15. Adobe Reader
Bir diğer
Adobe
yazılımı olan
temel PDF okuyucularından
Adobe Reader,
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Sevgili kardeşlerim
İnsanlar değer verdikleri eşyaları hep korumak istemişler. Bunun için
eski çağlardan beri farklı yöntemler geliştirmişler. İlk zamanlarda
eşyalarını ağaç kovuğu ve mağara gibi yerelere saklamışlar, hatta toprağa
gömmüşler. Sonralarıysa eşyalarını saklamak yerine onları güvende
tutacak çeşit çeşit kilit tasarlamışlar. Elbette bu kilitlerin anahtarlarını da
yapmışlar. Kilitler ve anahtarlar yüzyıllar boyunca kullanılmış ve
günümüzde de yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. İşte bazı kilitlerin ve
anahtarların öyküsü.
BİLİNEN İLK KİLİDİ ESKİ MISIRLILAR YAPMIŞ
Yapılan arkeolojik kazılarda Eski Mısır’a ait bir sarayın kalıntıları
arasında tahta bir kilit bulunmuş. Bundan 4000 yıl önce yapıldığı tahmin
edilen bu kilit, Mısır kilidi olarak adlandırılıyor. Bu kilidin günümüzde
evlerimizin kapısında kullandığımız kilitlerin atası olduğu düşünülüyor.
Mısır kilidi kapalıyken kilidin içindeki oynar tahta parçalar sürgüdeki
oyukların içine yerleşik halde duruyor. Bu kilidin anahtarı da tahtadan.
Anahtar kilide sokulup yukarı doğru kaldırıldığında oynar parçalar
sürgüdeki oyuklardan çıkıyor. Böylece sürgü serbest kalıyor ve geri
çekildiğinde kilit açılabiliyor.
ROMALILAR KİLİT VE ANAHTARLARI MADENDEN YAPMIŞ
Romalılar da Mısır kilidine benzer kilitler kullanmışlar. Zaman içinde
de kilitleri demirden, anahtarları da bronzdan yapmaya başlamışlar.
Romalıların kullandıkları anahtarların boyutları Mısır anahtarlarından
daha küçük. Ayrıca parmağa takılabilen yüzük anahtar da
kullanıyorlarmış. Anahtarın ucundaki girinti ve çıkıntılar sürgüdeki
oyuklara takılıp sürgü geri çekildiğinde kilit açılıyormuş. Romalılar,
kilitleri içlerindeki oyukları farklı şekillerde yaparak çeşitlendirmişler.
DAHA GÜVENLİ KİLİTLERİ İLK KİM YAPTI?
İngiliz anahtarcı Robert Barron 1778 yılında önceki kilitlerden daha
güvenli bir kilit sistemi geliştirmiş. Bu kilit kapalıyken içindeki
mandalların uçları sürgünün oyuklarına yerleşik halde duruyor. Anahtar
kilide yarleştirilip çevrildiğinde mandallar yukarı kalkıyor. Sürgü serbest
kalıyor ve kilit açılıyor.
İngiliz anahtarcı Joseph Bramah, 1784 yılında öncekilerden farklı bir
kilit geliştirdi. Bu kilitin anahtarı, uç kısmında yarıklar bulunan içi boş bir

silindir şeklindeydi. Anahtar kilide sokulduğunda ucundaki bu yarıklar
kilidin içindeki minik sürgülerin üzerine geçiyordu. Anahtar itilip
çevrildiğinde kilit açılıyordu.
ABD’li anahtar üreticisi Linus Yale, 1848 yılında Mısır kilitlerinden
esinlenerek yeni bir kilit geliştirdi. Yale kilidi olarak bilinen bu kilidin iç
kısmında yaylar ve ince çubuklar var. anahtarın bir tarafında da farklı
büyüklüklerde girinti ve çıkıntılar bulunuyor. Anahtar kilide girdiğinde bu
çubukları itiyor. Anahtar çevrildiğinde de kilit açılıyor. Yale kilitleri
günümüzde en sık kullanılan kilitlerden.
1912 yılında Alman anahtarcı Johann Schweiger, Berlin anahtarını
geliştirdi. Bu anahtar çift taraflıydı. Anahtar kilide sokulup çevrildiğinde
kilit açılıyor, ancak anahtar geri çıkarılamıyordu. Anahtar bu durumda
yalnızca ileri doğru itilebiliyordu. İleri doğru itilen anahtar da kapı diğer
taraftan kilitlenmeden çıkarılamıyordu. Bu kilit sistemi kapının
kilitlenmeden bırakılmamasını sağlamak amacıyla geliştirilmişti.
ANAHTARSIZ KİLİTLER DE VAR
Anahtarsız kilitler aynı zamanda şifreli kilitler olarak biliniyor. Bu
kilitleri açmak için daha önceden belirlenmiş olan şifrenin bilinmesi
gerekiyor. Kilitteki halkaların üzerinde sayı ya da harfler şifreyi
oluşturacak şekilde yan yana getirildiğinde sürgünün geçebileceği bir
boşluk oluşuyor ve kilit açılıyor.
Anahtarsız kilitlerin elektronik olanları da var. Bu kilitlerde de önceden
belirlenmiş bir şifre vra. Şifre doğru olarak tuşlandığında kapı elektronik
olarak açılıyor. Bu kilitler bir elektrik kaynağına bağlı olarak ya da pille
çalışıyor.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte anahtar – kilit sistemlerinde de
yenilikler oldu. Bu yeniliklerden biri de parmak izi, gözbebeği, ses ya da
yüz tanıma sistemleriyle çalışan kilitler. Parmak izi kullanılan kilitleri
düşünün. Bu kilitleri kullanacak kişilerin parmak izleri kilit sistemine
önceden kaydediliyor. Bu kişiler kilidi açmak istediklerinde parmaklarını
kilidin okuyucusuna yerleştiriyor. Kilit sistemi parmak izini tanırsa kapı
açılıyor.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.
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Karlar Kraliçesi
Bir zamanlar, uzak
diyarlarda, büyük bir kentte
iki küçük çocuk yaşarmış.
Birbirleriyle arkadaş olan bu
çocuklar, birbirlerini kardeş
gibi severlermiş. Erkeğin adı
Kay, kızın adı Gerda’ymış.
Kay ve Gerda sürekli
birbirleriyle oynar, hiç
ayrılmazlarmış. Gerda’nın bir
de büyükannesi varmış.
Büyükannesi çok sayıda
masal bilir ve bunları sırayla
anlatırmış. Bir gün Kay ve
Gerda oynarken büyükanne
onları yanına çağırıp:
- Çocuklar bugün size yeni
bir masalım var. İsterseniz
gelin anlatayım, demiş.
Çocuklar büyükannenin
yanına koşup, can kulağıyla
büyükannenin anlattığı
masalı dinlemeye
başlamışlar. Büyükanne
çocuklara kışın her tarafı
kaplayan, bembeyaz
örtüsüyle ünlü Karlar
Kraliçesi’nin masalını
anlatmış. Çocuklar
büyükannenin anlattığı
masalı dinlemişler ve sonra
da yatıp uyumuşlar.
Ertesi gün uyandıklarında
ne görsünler? Her taraf
bembeyaz karlarla kaplıymış.
Tüm çocuklar sokaklara çıkıp
kızaklarla kaymaya
başlamışlar. O sırada bir

düzine beyaz geyiğin çektiği
kocaman bir kızağın geçtiğini
görmüşler. Çocuklar hemen
bu büyük kızağın arkasına
takılmışlar. Bir süre
kaydıktan sonra çocukların
çoğu kızağı bırakıp geri
dönmüşler. Yalnız Kay, kızağı
bırakmamış. Bu arada
kentten de oldukça
uzaklaşmış olduğunun
farkına varmamış. En
sonunda kızak kendiliğinden
durmuş. Kızaktan bembeyaz
pelerini içerisinde Karlar
Kraliçesi inmiş. Kay, Karlar
Kraliçesi’nin büyükannenin
masalında dinlediği kraliçe
olduğunu anlamış. Karlar
Kraliçesi Kay’a:
- Çok üşümüşsün gel
yanıma otur, demiş.
Kay, Karlar
Kraliçesi’nin
yanına oturup
onun verdiği
pelerine sarılınca,
üşümesi geçivermiş. Karlar
Kraliçesi de yanında
uyuyakalan çocuğu alıp
şatosuna götürmüş. Meğer
Karlar Kraliçesi yakaladığı
çocukları şatosuna götürüp
buzla kaplarmış. Kay’ı da bu
şekilde buzdan bir heykelcik
yapıvermiş.
Kentte ise Kay’dan uzun
süre haber alamayan Gerda,

Sizin köşeniz

arkadaşını aramaya
koyulmuş. Karlarla kaplı
ormana doğru yola çıkmış.
Ormanda arkadaşını ararken
küçük bir kulübe görmüş.
Kulübeye yaklaşınca kapıyı
ihtiyar bir kadın açmış. Bu
kadın oralarda yaptığı
iyiliklerle tanınan bir
büyücüymüş. Kıza:
- Ne için geldiğini
biliyorum yavrucuğum,
arkadaşın Kay’ı arıyorsun.

Ahmet Tuğrul Akı ncı - 5 yaş
Gümülcine
Konu:
Sağ tarafta
robot var.
Yanında evi.
Evin yanındaki
çocuk garip
hareketler
yapıyor.
Gökyüzünde
ay da buna
şaşırmış.

Bakalım bahçede duran karga
arkadaşının yerini biliyor
mu?, diyerek Gerda’yı arka
bahçeye götürmüş. Bahçede
gerçekten de bir karga dalda
bekliyormuş. Kargaya Kay’ın
nerede olduğunu sormuşlar.
Karga da onlara:
- Kay’ın nerede olduğunu
ancak ormanda yaşayan
küçük kız bilebilir, demiş.
Bunun üzerine Gerda, yaşlı
kadından izin isteyip yoluna
devam etmiş. Ormanın
derinliklerinde dolaşırken çok
güzel bir kulübe görmüş.
Kulübenin kapısı açılmış.
İçeriden kara karganın
bahsettiği küçük kız çıkmış.
Gerda’ya:
- Hoşgeldin, ben de senin
gelmeni bekliyordum, demiş.
Gerda’yı içeri alıp ateşin
başına oturtmuş. Ona
getirdiği yiyeceklerden
vermiş. Daha sonra birlikte
uyumuşlar. Sabah olunca,
küçük kız Gerda’yı kulübenin
yanındaki samanlığa
götürmüş. İçeride
güvercinlerle, geyikler varmış.
Güvercinler ötmeye
başlamışlar. Küçük kız
güvercinlerin dilinden
anlıyormuş. Gerda’ya
güvercinlerin ne demek
istediğini anlatmış.
- Güvercinler, Kay’ı Karlar
Kraliçesi’nin kaçırdığını, onu
şatosunda hapsettiğini, oraya
nasıl gidileceğini geyiklerin
bildiğini, söylüyorlar, demiş.
Bunun üzerine bu iki küçük
kız geyikleri kızağa
bağlamışlar ve yola çıkmak
için hazırlık yapmışlar. Gerda
küçük kıza, kendisine
yardımcı olduğu için teşekkür
etmiş. Birbirleriyle
vedalaşmışlar ve Gerda
geyiklerin çektiği kızakla yola
çıkmış. Günlerce yol almışlar.
Dünyanın en kuzey ucuna,
bembeyaz kar örtüsünden
başka hiçbir şeyin

görülmediği diyarlara
varmışlar. Burada sürekli,
lapa lapa kar yağmaktaymış.
Geyikler bir süre daha
gittikten sonra bembeyaz bir
şatonun kapısının önünde
durmuşlar.
Gerda, Karlar Kraliçesi’nin
şatosuna geldiklerini anlamış.
İçeriye girmiş. Şatonun içi de
dışı gibi beyazmış. Gerda,
şatonun içinde yürümeye
başlamış. Bir yandan da
Kay’a sesleniyormuş. Şatoda
kendi sesinin yankısından
başka ses yokmuş.
Gerda, buzdan bir kapı
görmüş. Kapıyı açmış içeriye
bakmış. Odanın ortasında
Kay’ı donmuş bir şekilde
bulmuş. Sanki buzdan bir
heykelcik gibiymiş.
Gerda, Kay’ın ölmüş
olduğunu zannederek
başlamış ağlamaya. O kadar
çok ağlamış ki gözünden akan
yaşlar yere dökülmeye
başlamış. Gerda’nın
gözlerinden akan yaşlarla,
dondurulmuş Kay’ın buzları
erimeye başlamış. Üzerini
kaplayan buzların erimesiyle
Kay kendine gelip konuşmaya
başlamış:
- Gerda, seni gördüğüme
çok sevindim, demiş.
Gerda da Kay’ın ölmediğine
çok sevinmiş. Kay, Karlar
Kraliçesi’nin şatodan
ayrıldığını, fakat her an geri
gelebileceğini söylemiş.
Hemen şatodan çıkıp
geyiklerin çektiği kızağa
binmişler.
Bu uzak kuzey ülkesinden
ayrılıp evlerine geri
dönmüşler. Yaşadıkları bu
serüveni ikisi de
unutamamışlar. Sonra da
evlerinden fazla
uzaklaşmayıp sadece
büyükannenin masallarını
dinlemişler.
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Diyette
misiniz?
ELBETTE ideal kiloda olmak
birçok kişinin hedefleri
arasındadır. Kilo vermek sabır
ister, emek ister ama sizde
emeklerinizin karşılığını
görmek istersiniz. Peki bu kilo
verme serüveninizde dikkat
etmeniz gereken yiyeceklerin
farkında mısınız?

SALATA SOSLARI
Diyet listelerinin vazgeçilmezi
olan salatalar farkında olmadan
masum olmaktan çıkabilirler.
Eğer içerisine fazladan sıvı yağ,
hardal, salata sosu, kızartılmış
et, kızartılmış ekmek ilave
ederseniz kalori değerini de
yükselteceksiniz.

MAYONEZ
Aslında 1 yemek kaşığı kadar
makarnanıza veya sandviçiniz
içerisinde tüketeceksinizdir,
size göre az bir miktar olsa bile
fazladan 90 kalori almanıza
neden olacak.

BEYAZ UNLU MAMULLER
Glisemik indeksi yüksek
besinler arasında beyaz unlu
mamuller ilk sıralardadır. Eğer
kilo verme veya koruma
sürecinde iseniz tüketiminiz
bilin ki başarınızı etkileyecektir.
Özellikle beyaz ekmek tüketimi
obezite, kalp ve şeker
hastalığını da tetikleyecektir.

ASİTLİ İÇECEKLER
Artık asitli içeceklerin
zararlarını bilmeyenimiz yoktur
ama içeriğindeki bağımlılık
yapan katkı maddeleri onları
bırakmayı da engelleyebiliyor.
İçtiğiniz her 1 bardak asitli
içeceğin ideal kilonuza
ulaşmanızı bir adım daha
uzaklaştırdığını unutmayın.

KETÇAP
Likopen içeriği zengindir, ama
bunu domatesi fırınlayıp veya
pişirip de alabilirsiniz.
İçeriğinin büyük kısmı şeker
olan ketçap tuz da içermesi
nedeniyle günlük tüketim
miktarınıza göre yine diyetinizi
sabote eden yiyecekler
arasında. Ketçap yerine
domatesi rendeleyip çok az sıvı
yağ ile pişirip sos olarak
tüketmeniz daha sağlıklı bir
seçim olacak.

DİYET ÜRÜNLER
Normal tükettiğiniz beyaz unlu,
şekerli, yağlı yiyecekler yerine

şekeri
veya
yağı
azaltılmış,
beyaz un yerine tam
buğday unu kullanılmış ürünler
tüketmeniz elbette önerilen bir
yöntem. Ama tüketim
miktarınıza bağlı olarak diyet
ürün de olsa fazla tükettiğinizde
pek de masum
olamayabilmekteler.

HIZLI YEMEK YEMEK
Yemeğinizi ne kadar yavaş, ne
kadar uzun sürede çiğnerseniz
hem sindirim enzimleri
salgılanacak, hem
doyduğunuzu hissedecek, hem

de
kilo artışını da
önlemiş olacaksınız.

DIŞARIDA YEMEK YEMEK

SIVI KALORİLER
Su dışında içtiğiniz her içecek
belli bir kaloriye sahiptir. Diyet
süresince içmenizde sakınca
gözükmeyen aslında bol kalorili
birçok içecek var; karamelli,
meyve likörlü, tam yağlı sütle
yapılan seçenekler size
ekstradan 400-500 kalori
sağlarlar.

Diyet süresince illaki dışarıda
bir restoranda yemek
yiyeceksiniz, ama tercih
ettiğiniz yemek her zaman
tükettiğinizden çok daha yağlı
olabilir, salata masum bir
seçimdir ama içine bol soslar
ilave edilirse diyet yemek
olmaktan çıkar. Bu nedenle
seçimleriniz ızgara, buğulama
tarzı olsun. Salata sipariş
verdiğinizde sossuz isteyip siz
kendiniz ilave edin.

Bahar alerjilerine karşı önlemler
BAHAR aylarının gelmesi ile birlikte, alerjiler özellikle genetik
eğilimi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürerek günlük yaşamı
olumsuz etkileyebilir. Ancak alerji karşıtı önlemler ile bu yakınmaları
geciktirmek, hatta engellemek mümkün olabilmektedir.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER ALERJİYİ TETİKLİYOR
Alerji, genetik eğilimi olan kişilerde, çevresel faktörlerin etkisiyle,
normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun aşırı tepki
vermesidir. Solunum yolu, cilt ya da gözleri etkileyebilir. Solunum
yolu ile alınan alerjenler, üst ve alt solunum yollarında alerjik
yakınmalara ve astıma neden olurken; temas alerjenleri ya da
besinler daha çok cilt alerjilerini tetikler.
ALERJİYE EN ÇOK EV TOZU AKARLARI SEBEP OLUR
Alerjiye neden olan etkene bağlı olarak, alerjik reaksiyonların
görülme zamanı değişkenlik gösterir. Ev tozu akarı, hamam böceği,
çeşitli hayvanlar, küf mantarı gibi ev içi alerjenler tüm yıl şikayete
neden olabilirken, polenler mevsimlere göre farklılık gösterir.
Polenler sanıldığı gibi sadece ilkbaharda yayılmaz. Farklı bitkilerin
polenleri, farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Ev tozuna karşı, evden halıların ve toz tutacak eşyaların kaldırılması;
nevresimlerin 60 derece suyla yıkanması fayda sağlar. Akarlara karşı
özel üretilmiş yatak kılıfları kullanılabilir. Evin alerjik kişiden başka
biri tarafından sıkça elektrik süpürgesi ile temizlenmesi, akarlara

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok
alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.
Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Duygusal
açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı
kapasitenizi disiplin altına alın.

maruziyeti azaltabilir.
• Polen alerjisi olanların, polenlerin yoğun olduğu dönemde dış
ortamda çok bulunmamaları ya da maske takmaları önemlidir. Araba
ve evde cam açmak yerine filtresi iyi olan klimaların kullanılması ve
filtreleri belirli aralıklarla değiştirilmesi önerilir. Polenler çoğunlukla
sabah saatlerinde yoğun olarak yayıldıklarından bu vakitlerde evi
havalandırmak amacıyla cam açılması önerilmemektedir.
• Dışarıdan eve gelindiğinde giysiler değiştirilerek yıkanmalıdır.
Mümkünse burun içi dahi yıkanarak banyo yapılmalıdır. Saçların
yıkanması, yapışan polenlerin temizlenmesi açısından yarar
sağlamaktadır.
• Kedi ve köpek alerjisinden korunmanın en etkili yolu, bu
hayvanların yanında bulunmamaktır.
• Hamam böceği alerjisi söz konusu ise, ortalıkta yiyecek artıkları
bırakmamak gerekir. Evde hamam böceği olduğu saptanmışsa,
profesyonel ilaçlamadan yararlanılabilir. Ancak, ilaçlama hasta kişi
evde yokken yapılmalı ve eve girmeden en az 2 saat önce ortam iyice
havalandırılmalıdır.
• Araba ile yolculuk yapıldığında camlar kapalı tutulmalıdır. Polen
tutucu hava filtreleri olan otomobillerin tercih edilmesi faydalı
olacaktır.
Polenler, saman nezlesi (alerjik nezle) ve astım belirtilerini
tetikleyebilir. Alerjik nezlesi olan bazı hastalar, mikrobik bir solunum
yolu enfeksiyonu geçirdiklerini düşünebilirler. 1-2 haftayı geçen
şikayetleri olan hastalar, mutlaka bir hekime başvurmalıdır.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş
etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabileceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana
yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok
konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve
yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.
Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla da yüzleşme zamanı.

Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı
endişeler söz konusu. Kişisel
açıdan daha fazla girişim yapmak için
fırsatlar yaratmanız lazım.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların
öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin
getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.
Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı
sonuçlar alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha
ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren
konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size
getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları
iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız.
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İzmir’de, “Lozan Antlaşması Işığında
Türk–Yunan İlişkileri” konferansı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmir Şubesi ile Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Lozan
Antlaşması Işığında Türk–Yunan İlişkileri”
konferansı 28 Nisan Perşembe günü
gerçekleşti. İzmir Ticaret Borsası’nda yapılan
konferansa konuşmacı olarak Kadir Has
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat
Güvenç katıldı.
KONFERANSIN açılış konuşmasını
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı yaptı.
Kaymakçı, adalardaki Türkler ile Batı
Trakya’daki Türklerin kültürel
kimliklerinin Yunan devleti tarafından
tanınmadığını dile getirdi.
Konferansın konuşmacısı Prof. Dr.
Serhat Güvenç, Lozan Antlaşması
hakkında bilgi verdi. Bu antlaşmayla
Avrupalı devletler ile Türk devleti
arasında yüzyıllardır var olan hukuk,
uyuşmazlıklar ve bazı önemli siyasi
sorunların sona erdirildiğini söyleyen
Güvenç, bu antlaşmanın önemini
gösteren durumlardan birinin de Türkiye
ile 1. Dünya savaşı galiplerinin eşit
koşullar altında bir araya gelerek
konferansı gerçekleştirmeleri olduğunu

söyledi.
Güvenç, 1923 yılında Lozan Barış
Antlaşması’na ek olarak yapılan
sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan
Krallığı’nın kendi ülkelerinin
yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu
göçe tabi tutması olduğunu anlattı.
Güvenç, Yunanistan’da yaşamakta olan
Türklerin kültürel kimliklerinin
tanınması gerektiğini ve bu bağlamda
sivil toplum kuruluşlarının önemli
görevleri olduğunu belirtti.
Konferans sonunda BTTDD İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş ve Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı, Prof.Dr. Serhat
Güvenç’e çiçek verdi.
Konferansa Batı Trakyalı İzmir Barosu
Başkanı Aydın Özcan, İzmir Katip Çelebi

Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Levent Kayapınar, Başbakanlık Yurt
Dışı Türkler İzmir Ofisi Koordinatörü Dr.
Fırat Yaldız, Lozan Mübadilleri Derneği
Kurucu Başkanı Selim Yıldıran, Sancak
Kosova Rumeli ve Dayanışma Derneği

Başkanı Ömer Ok, BTTDD İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş ve yönetim
kurulu üyeleri, öğrenim amacıyla çeşitli
ülkelerden gelen üniversite öğrencileri,
İzmir’de ikamet eden Rodos, İstanköylü
ve Batı Trakyalı soydaşlar katıldı.

Yunan adalarına geçişler durdu 500 euro tedavülden kalkıyor
TÜRKİYE ve Avrupa Birliği
(AB) arasındaki sığınmacı
krizine ilişkin mutabakatın
yürürlüğe girmesinin ardından
Yunan adalarına gidenlerin
sayısı azalırken, Kuzey Ege’deki
Yunan adalarına geçişlerin
durduğu bildirildi.
Yunan Haber Ajansı ANAMPA, daha önce yoğun
sığınmacı akınlarının yaşandığı
adalardan Midilli Adası’na
(Lesvos) son beş gün içinde hiç
sığınmacı gelmediğini duyurdu.
Kuzey Ege bölgesindeki diğer
adalarda ise son günlerde
sığınmacı akını gözlenmediği
belirtildi.
Avrupa ülkelerinin sınırlarını
kapatmasının ardından
Yunanistan’da 56 binin üzerinde
sığınmacı bulunuyor.
Yunanistan Göçmen Krizini
İdare Koordinasyonu’nun
(SODPK) verilerine göre, Ege
adalarında çoğunluğu Midilli,
Sakız ve Sisam adalarındaki
göçmen kamplarında olmak
üzere toplam 8 bin 190
sığınmacı bulunuyor.
Bunlardan iltica başvurusunda
bulunan yaklaşık 2 bini serbest

dolaşım hakkına sahip olurken,
Türkiye ve AB arasında 20
Mart’ta yürürlüğe giren
sığınmacı krizine ilişkin
mutabakat öncesinde
Yunanistan’a giren ve ülkeden
ayrılmayı reddeden 300 kişi ise
göçmen kamplarının dışında

yaşamını sürdürüyor.
Diğer yandan, Attiki
bölgesinde 19 bin 339, Kuzey
Yunanistan’da ise 10 bin 172’si
Makedonya sınırındaki
İdomeni’de olmak üzere toplam
29 bin 283 sığınmacı ülkeden
ayrılmak için bekliyor.

AVRUPA Merkez Bankası,
500 euroluk banknotların
tedavülden kaldırılmasına
karar verdi.
Avrupa Merkez Bankası
(AMB) Yönetim Konseyi,
bankanın merkezinin
bulunduğu Frankfurt’ta
yapılan toplantıda 500 euroluk
banknotların tedavülden
kaldırılmasını kararlaştırdı.
Karara göre, 2018’in
sonundan itibaren 500 euroluk
banknotların arzına son
verilecek. Ancak 500 eurolar

nominal değerini
kaybetmeyecek ve merkez
bankalarında diğer
banknotlarla değiştirilebilecek.
Banka, 500 euroların
tedavülden kaldırılması ile
terörizmin finansmanı ve kara
para aklamaya karşı
mücadelenin sertleştirilmesini
hedefliyor.
500 euro, dünya genelinde
nominal değeri en yüksek olan
banknotlar arasında yer alıyor.
ABD’nin değeri en yüksek olan
banknot 100 dolar.
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Payamlar köyü
hatim töreni
düzenledi

6 Mayıs 2016

İskeçe’de hatim
törenleri devam ediyor

Bratankova

RODOP ilinin Kozlukebir
belediyesine bağlı Payamlar köyünde,
Kur’an Kursu öğrenci velileri ve köy
halkının katkılarıyla 2 Mayıs Pazartesi
günü hatim töreni düzenledi.
Törene Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu Osman Şahin,
Gümülcine Seçilmiş Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Trakya Tütüncüler
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat,
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eyalet meclis üyesi Tarkan Multaza,
yerel yöneticiler ve çok sayıda soydaş
katıldı.
Muavin Konsolos Osman Şahin
yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim
eğitiminin önemine vurgu yaparak, bu

tür etkinliklerin toplumsal birlik ve
beraberlik açısından önemli olduğunu
belirtti. Son olarak Şahin, hatim
töreninin gerçekleşmesinde emeği
geçenleri tebrik ederek, bu tür
etkinliklerin devam etmesi dileğinde
bulundu.
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Kur’an-ı Kerim’i hatim eden çocukları
tebrik ederek, bundan sonraki
çalışmalarında başarılar diledi.
DEB Partisi Genel Başkan Mustafa
Ali Çavuş da Kur’an-ı Kerim’i hatim
eden çocukları ve kendilerine destek
olan aileleri kutladı. Gelenek ve
göreneklerin yaşatılması gerektiğini
vurgulayan Ali Çavuş, çocuklar için iyi
bir eğitim almanın önemine değindi.
Hatim töreninin duasını Gümülcine
Seçilmiş Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet yaptı.

İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü’ne bağlı
faaliyet gösteren Ilıca Kur’an kursunun 1
Mayıs Pazar günü, Mizanlı ve Bratankova
Kur’an kurslarının da 2 Mayıs Pazartesi
günü düzenledikleri hatim törenleri yoğun
katılımla gerçekleşti.
30 Nisan Cumartesi günü Ilıca’da, 1
Mayıs Pazar günü ise Bratankova’da
kurban kesim törenleri yapıldı. Ilıca’daki
kurban kesim törenine İskeçe
Müftülüğü’nü temsilen Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu, Bratankova’daki kurban
kesim törenine ise İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete katıldı.
Hatim törenleri, Ilıca Kur’an kursu
öğretmenleri Şükran Uzun ve Yüksel İmam,
Mizanlı Kur’an kursu öğretmeni Remzi
Selimkahya, Bratankova Kur’an kursu
öğretmeni Hüseyin Cihan’ın gözetiminde
çocukların okudukları şiir, ilahi ve Kur’an-ı

Kerim’den ayetlerle coşkulu bir şekilde
gerçekleşti.
Ilıca köyündeki törene İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete, Türkiye’nin
Gümülcine Muavin Konsolosu Osman
Şahin, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek
ve Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza katıldı. Mizanlı köyündeki hatim
töreninde İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
Murat Ertaş ve İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek yer aldı. Bratankova’daki törene de
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
Murat Ertaş, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza katıldı.
Hatim törenleri sonunda katılımcılara
etli pilav ve ayran ikram edildi.
Ilıca

Hasköy’de Miraç
Kandili kutlaması

BURSA Osmangazi Belediyesi ile
Bulgaristan Başmüftülüğü, ülkenin
güneyindeki Hasköy (Haskovo)
şehrinde Miraç Kandili nedeniyle
program düzenledi.
Hasköy Merkez Çarşı Camisi’nde
gerçekleştirilen programa Bulgaristan
Başmüftüsü Mustafa Aliş, Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve
Batı Trakya’dan eski milletvekili
Ahmet Hacıosman da katıldı.
Dündar, program öncesinde yaptığı

konuşmada, Hasköy’de Bursa’nın ve
Bulgaristan’ın en iyi hocalarını bir
araya getirdiklerini belirterek
programa katılanların kandili kutladı.
Akşam namazının ardından
ülkenin çeşitli şehirlerinden camiye
gelenler namaz kılarak dua etti.
Bulgaristan’ın güney illerinden bölge
müftülerinin de katıldığı programda
Kur’an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler
okundu.

Mizanlı

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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DİN VE TOPLUM

Müftü İbrahim Şerif’ten
Kandil mesajı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Mirac’la yükselmek

Y

GÜMÜLCİNE Müftüsü
İbrahim Şerif, Miraç Kandili
münasebetiyle yazılı bir mesaj
yayımladı.
Yazılı mesaj şu şekilde:
“Kıymetli Müslüman Türk
Kardeşlerim!
Önümüzdeki 3 Mayıs 2016
Salı gününü Çarşamba’ya
bağlayan gece Miraç
Kandili’dir. Miraç, Peygamber
Efendimiz’in önemli
mûcizelerinden biridir.
Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl
önce vuku bulmuştur.
Sözlükte; “yükselme aracı” ve
“yukarılara çıkma” manalarına
gelen miraç, Peygamberimiz
(s.a.v.)’in yüce makamlara
yaptığı ulvi bir yolculuktur.
Miraç Gecesi’nde Hz.
Peygamber (s.a.v.) ilâhî davete
icabet ederek, Cebrail (a.s.) ile
birlikte önce Mescid-i Aksâ’ya,
daha sonra da semalara ve
“Sidretü’l-Müntehâ” denilen
yüce makama çıkarılmış,
kendisine melekût âleminin
sırları gösterilmiştir. Kur’an-ı
Kerim’de bu yolculuğun
başlangıcı şöyle açıklanır: “Bir
gece kendisine âyetlerimizden
bir kısmını gösterelim diye
kulunu Mescid-i Haram’dan,
çevresini mübarek kıldığımız
Mescid-i Aksa’ya götüren Yüce
Allah noksan sıfatlardan
münezzehtir. O, gerçekten
işitendir, görendir.” (İsra, 17/1)
Miraç olayı bir mucize
olduğundan ona sınırlı ve dar
ölçümlerimizle değil, ilâhî
kudretin bir tasarrufu olarak,

iman ve kalp gözü ile
bakmamız gerekir. Diğer
Peygamberlerin mucizelerinde
olduğu gibi Miraç hadisesi de
insanoğlunun ufkunu açan bir
ilham kaynağıdır. Mucizeler
akılla izah edilemez, onlara
sadece iman edilir. Bizler de
Hz. Ebûbekir’in dediği gibi “O
söylediyse doğrudur.” der,
Peygamber Efendimiz’in haber
verdiklerine şeksiz şüphesiz
iman ederiz.
Beş vakit namaz miraç
gecesinde farz kılınan, Hz.
Peygamber’in ümmetine
bahşedilen ilâhi bir hediyedir.
Namaz, ibadet olarak dinimizin
ilk emri, dinin direği,
Peygamberimiz’in deyimiyle
gözümüzün nurudur. Amellerin
Allah’a en sevimli
olanlarındandır. Nitekim Yüce
Allah Kur’an-ı Kerim’de
namazın önemine dair şöyle
buyurmaktadır. “Kitaptan sana
vahyolunanı oku, namazı da
dosdoğru kıl. Çünkü namaz,
insanı hayâsızlıktan ve
kötülükten alıkoyar. Allah’ı
zikretmek elbette en büyük
ibadettir. Allah, yaptıklarınızı
biliyor.” (Ankebut, 29/45)
Miraç Gecesi Mü’minlere,
ilâhî rahmete erişmek ve kulluk
bilinci ile ibadet, dua ve
niyazda bulunmak için bir
fırsattır. Bu sebeple, hata ve
günahlarımızdan pişmanlık
duyarak; kendimiz, azınlığımız
ve İslâm Âlemi’nin huzuru için
dua ve niyazda bulunalım.
Cenab-ı Allah’ın bize Miraç

hediyesi olan beş vakit namaza
ve diğer ibadetlerimize önem
verelim. Namazın bizimle
Rabbimiz arasında manevî bir
bağ ve bir nevi miraç olduğunu
unutmayalım.
Değerli Soydaşlarım!
Manevî hayatımız için
önemli bir mevsim olan üç
aylar ve içinde bulunan kandil
geceleri Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı tarafından çeşitli
etkinliklerle kutlanmaktadır.
Köylerimizin gençleri
tarafından düzenlenen mevlid
programlarıyla bu geceler ihya
edilmeye çalışılmaktadır. Tüm
azınlık fertlerinin davet edildiği
bu programlarla; kaynaşma,
dayanışma, birlik ve beraberlik
anlayışı gelişmektedir.
Misafirleri güler yüzleri ve
ikramları ile karşılayan genç
erkek ve kızlarımıza,
köylülerimize ve destek veren
tüm kardeşlerimize Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı adına
bu güzel geleneği devam
ettirdikleri için teşekkür
ediyorum.
Bu mübarek gecenin Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı, Türk ve İslâm
dünyasının birlik ve
beraberliğine, barış ve
huzuruna vesile olmasını
Cenâb-ı Hak’tan niyaz eder,
hepinizin Miraç Kandilini
tebrik ederim.
Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim ŞERİF”

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.

üce Rabbimizin yaratmış
olduğu biz kullara
rahmetinin bolca tecelli
ettiği, bağışlanmak için tövbede
bulunanlar için tövbe kapılarının
açıldığı, dualara icabet edildiği
manevi mevsim olan üç ayların
içersindediyiz. Bu mevsimde
bulunan mübarek kandil geceleri de
bizim için büyük bir fırsattır.
Bunlardan 3 Mayıs Salı gecesi
mübarek Miraç Kandilini idrak ettik.
Hepimiz için hayırlara vesile olsun.
Miraç Kandili, sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v.) Efendimizin,
gecenin bir anında Mekke’deki
Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki
Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklere
seyahat ettirildiği mübarek gecenin
adıdır.
Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı
Kerim’de; “Kulu Muhammed’i bir
gece Mescid-i Haram’dan kendisine
bir kısım ayetlerimizi göstermek
için, çevresini mübarek kıldığımız
Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın
şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve
görür.” (İsra:1) buyurmuştur.
Cenâb-ı Hak, ilâhi mükâfatla
şereflendireceği kullarını çeşitli
imtihanlardan geçirmiştir.
Peygamber Efendimiz de bir takım
sıkıntılarla karşılaşmış, fakat
hepsine göğüs germiştir. Bunlardan
bazıları; yetim olarak büyümesi,
Peygamberlik göreviyle şereflendiği
zaman amcası Ebu Lehep gibi en
yakın akrabalarından işkence
görmesi, İslâm’ın yayılmaya
başlamasıyla Mekkeli müşrikler
Peygamberimizin önünü kesmek
için çeşitli entrikalar çevirmeleri ve
şiddetli işkenceler yapmaları,
insanlık tarihinde eşine az rastlanan
işkencelerden biri olan bütün
Müslümanları ekonomik ablukaya
alınması, en sıkıntılı günlerinde
Peygamberliğin onuncu yılında
onun en büyük destekçisi, ilk
Müslüman olan Hanım eşi Hazreti
Hatice’nin vefatı, çok kısa arayla her
ne kadar Müslüman olmadıysa da
onu koruyan amcası Ebutalib’in
ölümü, bunun üzerine gittiği Taif
denilen yerde oranın halkı
tarafından büyük hakaretlere maruz
kalması.
Yüce Rabbimiz, dinini tebliğ
uğrunda her fedakârlığa katlanan
sevgili peygamberini desteksiz
bırakmamış bütün bu sıkıntılı
günlerin ardından onu Miracla
mükâfatlandırmıştır. Mirac,
Medine’ye hicreten birbuçuk sene
evvel Recep Ayı’nın 26’yı 27’ye
bağlayan gece cereyan etmiş ve
gerek Peygamberimiz, gerekse
Müslümanlar için büyük teselli
kaynağı olmuştur.
Peygamberimizin hayatı içinde
önemli bir yeri olan Miraç, Allah’ın
sevgili Resülünden başka hiç
kimseye sunmadığı ilahi bir
ihsandır. Yüce Peygamberimiz için
pek büyük şan ve şerefle dolu olan

Miraç mucizesi, biz Müslümanlar
için de ilahî rahmetler ve lütuflarla
doludur.
Miraç olayının biz Müslümanlar
için en önemli sonuçlarından birisi
hiç şüphe yok ki, dinin direği olan
namazdır. Namaz, bize bir miraç
hediyesidir. Onun içindir ki, namaz
mü’minin miracı olmuştur. Nasıl ki,
yüce Peygamberimiz Miraç’ta
vasıtalardan arınmış olarak Mevlası
ile karşı karşıya geldi ise, mü’min de
namazda vasıtasız olarak doğrudan
doğruya Rabbinin huzuruna çıkar;
sadece O’na kulluk etme ve sadece
O’ndan yardım isteme fırsatı bulur.
Eğer mü’min, günde beş vakit
namazını dikkatle ve huşu içerisinde
kılacak olursa o namaz onun için bir
miraç olur, kul onunla Hakka yol
bulur, yükselir.
Böyle müstesna bir gece
vesilesiyle sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e
vahyedilen, insanlığı mutluluğa
götürecek prensipleri de hatırlamak
lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de
Miracın ruhi hallerinden söz
edilirken: “Allah kuluna
vahyedeceğini etti” (Necm:10)
buyurulmaktadır. Bu vahyedilen
hakikatleri şöylece özetleyebiliriz:
“Allah’a ortak koşulmayacak,
yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız
O’ndan yardım istenecektir. Anne ve
babaya hürmet edilecek, onların
duaları alınacaktır. Zinaya
yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak
kimsenin canına kıyılmayacaktır.
Yetimlere iyi muamele edilecektir.
Ölçü ve tartıda doğruluk üzere
olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin
ardından körükörüne gidilmeyecek,
şuurlu hareket edilecektir.
Yeryüzünde kibir ve gurur
taslayarak yürünmeyecektir.”
Bu saydığımız prensipler hiç
şüphe yok ki bir toplum için gerekli
bütün ahlak ve fazilet kurallarını
ihtiva etmektedir. İşte Miraç gecesi
böyle mübarek bir gecedir. Bu
geceyi ihya ederken bu gecede
vahyedilen üstün gerçeklere kulak
vermeliyiz. Yalnız Yüce Mevla’ya
kulluk etmeli, O’na hiç bir şeyi ortak
koşmamalıyız. Miraç’ın özünde,
kötülükten arınma, paylaşma,
düşünme, sorumluluk taşıma,
fedakârlık, imkânların bittiğinin
düşünüldüğü bir zamanda bile
Allah’ın izni ve dilemesiyle hiç
kullanılmayan imkânların varolduğu
ümidini tazelemeye davetiye vardır.
Kandilleri birer fırsat bilmeli, bu
müstesna zaman dilimlerinde
Allah’a daha da yakın olmaya
çalışılmalıdır. Bilelim ki, Allah’a
yakınlık, O’nun emirlerini yerine
getirmek, yasak ettiği şeylerden
kaçınmakla mümkündür. Barış ve
huzur dolu bir dünya için ve Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumunun
daha aydınlık yarınlara
kavuşmasına vesile olması dileğiyle
Rabbimden gönül aydınlığı olan
Mirac’la yükselmeyi niyaz ederim.
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ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ι επόμενες μέρες θα είναι
καθοριστικές για την Ελλάδα
και την ελληνική οικονομία και
ο Ιούνιος αποφασιστικός μήνας για το
μέλλον της Ευρώπης.
Στις 9 Μαίου το Eurogroup θα
αποφασίσει αν θα γίνει δεκτή η ελληνική
πρόταση για τα μέτρα που θα κρίνουν
την συμφωνία με τους δανειστές η οποία
θα δώσει πράσινο φως στην αξιολόγηση
και στην απελευθέρωση κεφαλαίων για
την Ελλάδα. Αν δεν συμβεί αυτό στις 9
Μαίου, θα υπάρξει άλλο ένα Eurogroup
στα τέλη Μαίου προκειμένου να βρεθεί
ένας κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο
πλευρές για να αποφευχθούν οι
περιπέτειες του περυσινού καλοκαιριού
που οδήγησαν την Ελλάδα ένα βήμα πριν
από την χρεοκοπία με την έξοδο από το
ευρώ και την προσωρινή στάση
πληρωμών.
Στις 23 Ιουνίου διεξάγεται στην
Μεγάλη Βρετανία το δημοψήφισμα για
την παραμονή ή την την έξοδο της
μεγάλης αυτής ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την στιγμή αυτή
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τίποτα
δεν είναι σίγουρο. Τέσσερις στους δέκα
Βρετανούς τάσσονται ήδη υπέρ της
εξόδου της χώρας τους από την Ε.Ε.. Το
αποτέλεσμα προβλέπεται ότι θα είναι
οριακό είτε προς την μία είτε προς την
άλλη κατεύθυνση. Ό,τι και να συμβεί
όμως στην Βρετανία, όποιο κι αν είναι το
αποτέλεσμα, θα αφήσει βαθύ
αποτύπωμα στις μελλοντικές εξελίξεις.
Αν αποχωρήσει η Βρετανία από την Ε.Ε.
, θα μιλούμε πλέον για μια
ακρωτηριασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που
κανείς δεν θα μπορεί με ασφάλεια να
προδιαγράψει την μελλοντική της
πορεία. Ακόμα, όμως και επικρατήσει το

Ο

Ναι στην παραμονή μέσα στην Ενωμένη
Ευρώπη με 51%, τότε και πάλι είναι
φανερό ότι από την ψήφο των μισών
Βρετανών ψηφοφόρων, θα
τροφοδοτηθούν αποσχιστικές τάσεις και
σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., με πολύ
μικρότερη πολιτική ιστορία και ειδικό
θεσμικό βάρος στο πλαίσιο της
λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών.
Επανερχόμαστε στην Ελλάδα, η οποία
βιώνει μια βαθιά οικονομική κρίση για
έκτο συνεχή χρόνο χωρίς εμφανή
σημάδια ανάκαμψης και με τα μνημόνια
να επεκτείνονται και για μετά το 2018. Η
κρίση όμως της Ελλάδας δεν είναι ένα
επουσιώδες εσωτερικό πρόβλημα μια
μικρής χώρας -μέλους της Ε.Ε. που
αποτελεί μόλις το 2% της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Είναι μία κρίση που
σιγοκαίει τα θεμέλια της Ε.Ε. που
βασίζονται στην αμοιβαία συνεργασία
και αλληουποστήριξη των πλούσιων
οικονομιών του βορρά με τις αδύναμες
και κατεξοχήν ελλειματικές του
ευρωπαϊκού νότου.
Στο πρόβλημα της Ελλάδας, της
Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας
και της Ιρλανδίας, έρχεται να προστεθεί
με έντονο τρόπο τον τελευταίο μήνα και
το πρόβλημα της Γαλλίας. Της δεύτερης,
δηλαδή, οικονομίας της Ευρώπης και της
παραδοσιακής δύναμης που αποτελεί το
διευθυντήριο της Ε.Ε. στο πλαίσιο του
Γαλλογερμανικού άξονα. Συγκρούσεις,
διαδηλώσεις, κοινωνική ένταση και ρίξη
των συνδικάτων με την σοσιαλιστική
κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ,
αποτελούν για την Γαλλία πλέον μέρος
της καθημερινότητάς της. Αν πέσει η
Γαλλία σε οικονομική ύφεση, τότε δεν
απομένουν και πολλά στην Ε.Ε. παρά
μόνο η Γερμανία και οι δορυφόροι της.
Υλοποιείται με αυτόν τον τρόπο το

σενάριο κύκλων του Βερολίνου και των
Βρυξελλών ότι η σημερινή Ε.Ε. του
ενιαίου νομίσματος και των μεγάλων
οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ βορρά
και νότου δεν μπορεί παρά να
μετατραπεί σε μία Ένωση πολλών
ταχυτήτων.
Με άλλα λόγια το νόμισμα θα είναι
κοινό για τα 19 κράτη-μέλη που
μετέχουν σε αυτό, αλλά ο μηχανισμός
των ισοτιμιών του και η πραγματική
συναλλαγματική του αξία θα διαθέτει
άλλη δυναμική στην Ελλάδα και άλλη
στην Γερμανία. Θα πρόκειται περί ενός
παράλληλου νομίσματος που μόνο κατ’
όνομα θα είναι το σημερινό ευρώ, όπως
το γνωρίσαμε ως ενιαίο νόμισμα από το
2002 μέχρι και σήμερα. Και φυσικά, οι
όροι για την συμμετοχή των ανίσχυρων
σε αυτή την Ευρώπη των πολλών
ταχυτήτων, θα είναι και πάλι αντίστοιχα
επαχθείς έναντι των ισχυρών, όπως
συμβαίνει σήμερα με την περίπτωση της
Ελλάδας και των ατελείωτων
μνημονίων που της έχουν επιβληθεί ως
αντιστάθμισμα των δανεισμού της και
της συνέχισης της συμμετοχής της στον
μηχανισμό του ενιαίου νομίσματος.
Την ίδια στιγμή τα σύνορα κλείνουν
σε όλη την Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη, μαζί με τις εισόδους των
Βαλκανίων. Το προσφυγικό ζήτημα
αναδεικνύεται σε λυδία λίθο εξελίξεων
που έχουν να κάνουν με την θεσμική
και δημοκρατική θωράκιση των
ευρωπαϊκών κρατών. Στην Γερμανία
πρόσφατα σε εκλογές σε Ομόσπονδα
κρατίδια το ξενοφοβικό και ρατσιστικό
κόμμα AfD που επιτίθεται στο Ισλάμ
και τάσσεται κατά του ευρώ,
κατέγραψε διψήφια ποσοστά και ήδη
προεξοφλείται η είσοδός του στην
Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή στις
εκλογές του 2017, πιθανώς και ως τρίτο
κόμμα. Στην Αυστρία πριν λίγες μέρες
στον πρώτο γύρο των προεδρικών
εκλογών ο υποψήφιος του ακροδεξιού
κόμματος της “Ελευθερίας”, ήρθε
πρώτος με 36% και έχει βάσιμες ελπίδες
εκλογής στον δεύτερο γύρο. Στην
Γαλλία η Μαρίν Λεπέν διαθέτει την
στήριξη τουλάχιστον του 25% των
Γάλλων ψηφοφόρων και περιμένει από
τώρα τον αντίπαλό της στον δεύτερο
γύρο των προεδρικών εκλογών που θα
διεξαχθούν τον Μαίο του 2017, σε ένα
χρόνο από σήμερα. Στην Ουγγαρία
κυβερνά ο ακραίος Βίκτορ Όρμπαν
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λειτουργώντας μακράν του ευρωπαϊκού
δημοκρατικού κεκτημένου και στην
Ελλάδα η Χρυσή Αυγή έχει παγιωθεί
εδώ και δύο χρόνια ως τρίτο κόμμα
στην Βουλή, χωρίς να αποτελεί αυτό
πλέον είδηση ούτε για τους Έλληνες
αλλά ούτε και για τους Ευρωπαίους.
Η κρίση και η διόγκωση των
ανισοτήτων ευννοεί τους ακραίους και
τα πολιτικά άκρα. Τα παραδοσιακά
συντηριτικά και σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα συρρικνώνονται συνεχώς,
χάνοντας την κοινωνική τους δυναμική
απέχοντας πολύ από το να εκφράσουν
τις προσδοκίες των πολιτών τους και
την ριζοσπαστικοποίηση που γεννά η
κρίση σε ευρύτερα κοινωνικά
στρώμματα.
Η πολιτική ολοκλήρωση της
Ευρώπης μοιάζει να μην έχει τόσο
μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση του
Βερολίνου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, από την στιγμή που το κύριο
βάρος των ασκούμενων πολιτικών
μετατίθεται στην κερδοφορία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και όχι
στην άσκηση πολιτικών που σχετίζονται
με την σταθερή εργασία και την
διεύρυνση των θεσμών της κοινωνικής
προστασίας.
Η αφυδάτωση των δημοκρατικών
λειτουργιών μέσα από την υποβάθμιση
των αντιπροσοπευτικών ευρωπαϊκών
θεσμών και την υποκατάστασή τους
από προειλλημένες συμφωνίες πίσω
από κλειστές πόρτες, σηματοδοτούν μια
θεμελιακή αλλαγή στο πνεύμα των
ιδρυτικών διακηρύξεων της Ενωμένης
Ευρώπης.
Πολλοί, απευθυνόμενοι σε όσους
υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη δεν πάει
καλά, λένε ότι παρόλαυτά δεν υπάρχει
άλλο μοντέλο καλύτερης και
δημοκρατικότερης πολιτικής
λειτουργίας από εκείνο της Ενωμένης
Ευρώπης.
Η απάντηση είναι ότι δεν ψάχνουμαι
ως νέοι ευρωπαίοι και δημοκράτες
πολίτες το λιγότερο χειρότερο ή το
μικρότερο κακό μεταξύ αυτών που μας
προτείνονται, αλλά δίνουμε την μάχη
ώστε να ζήσουμε σε μια Ενωμένη
Ευρώπη που θα τιμά τις αξίες της και
τις αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκε,
βάζοντας ως πρώτη προτεραιότητά της
την διάσωση των κοινωνιών και όχι των
μεγάλων συστημικών τραπεζών.

Avrupa’da en düşük genç işsizlik Almanya’da
AVRUPA’nın lokomotif
ülkesi Almanya, sağlam
ekonomik dinamikleri ve
yüksek dış ticaret hacminin
yanı sıra Avrupa Birliği (AB)
ülkeleri arasında sahip
olduğu en düşük genç işsizlik
oranıyla da dikkati çekiyor.
ABD’li yatırım bankası
Lehman Brothers’ın 2008
yılında iflasını açıklamasıyla
başlayan ve tüm dünyayı
etkileyen küresel ekonomik
krizin üzerinden 8 yıl
geçmesinin ardından Avrupa
ülkelerindeki genç işsizlik
oranı (25 yaş altı) hala sorun
teşkil ediyor.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) verilerine göre,
2008 yılında AB’de yüzde 15,9

olan genç işsizlik, 2016 yılının
Mart ayında yüzde 19,1 olarak
ölçüldü. Avrupa’nın lokomotif
ekonomisi Almanya, yüksek
ihracat rakamlarının ve
gelişmiş teknolojisinin yanı
sıra AB ülkeleri arasında
sahip olduğu en düşük genç
işsizlik oranıyla da öne çıktı.
Almanya’da 2008’de yüzde
10,4 olan genç işsizlerin
oranı, 2009 yılında artsa da
daha sonraki yıllarda azalma
eğilimine girerek sürekli
azalış kaydetti. Ülkedeki genç
işsiz oranı, bu yılın mart
ayında yüzde 6,9’a indi.
Almanya, en son yayımlanan
2016 yılı Mart verilerine göre
bölgede en düşük genç
işsizlik oranı sıralamasında

ilk sırayı aldı. Almanya’yı
yüzde 9,8’le Hollanda ve
Malta izledi.
Avrupa’nın önde gelen
ekonomilerinden Fransa’da
ise bu oran, 2008 yılındaki
yüzde 19 seviyesinden bu
yılın mart ayında yüzde 24’e
yükseldi. Aynı dönemde
İtalya’da genç işsizlik yüzde
21,2’den yüzde 36,7’ye,
İspanya’da yüzde 24,5’ten
yüzde 45,5’e çıktı.
AB’de en yüksek genç
işsizlik ise yüzde 51,9’la
Yunanistan’da (Ocak 2015
verisi) kaydedildi.
Yunanistan’ın ardından yüzde
45,5’le İspanya, yüzde 39’la
Hırvatistan ve yüzde 36,7 ile
de İtalya geldi.
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Avrupa Birliği
Komisyonu’ndan
“vizesiz seyahat”
için tavsiye kararı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu,
Türkiye vatandaşlarına
Schengen Bölgesi’nde
vizesiz seyahat sağlanması yönünde
Avrupa Parlamentosu
ve AB ülkelerine tavsiyede bulundu.
AB Komisyon Başkan
Yardımcısı Frans
Timmermans’ın duyurduğu
karara göre, Türkiye vize
serbestisi için gereken tüm
koşulları sağlarsa ve AB
içindeki siyasi onay süreci
olumlu ilerlerse, Türkiye
vatandaşları Haziran ayının
sonundan itibaren Avrupa’ya
kısa dönemli seyahatlerini
vizesiz gerçekleştirebilecek.

“HAZİRAN SONUNA
KADAR YASAL SÜREÇ
TAMAMLANACAK”
Türkiye Avrupa Birliği (AB)
Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan Bozkır ve Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB

Bakanlığı'nda AB
Komisyonu’nun Türk
vatandaşlarına vize muafiyeti
değerlendirme raporuyla ilgili
ortak basın toplantısı
düzenledi.
Bozkır, AB Komisyonu'nun
Türk vatandaşlarına vize
serbestisi getirilmesi
konusunda Avrupa
Parlamentosu (AP) ve AB
Konseyi'ne tavsiye kararı
aldığını açıkladığını belirterek,
şunları söyledi: "Böylece yasal
sürecin başlaması mümkün
hale geldi. Önümüzdeki haziran
sonuna kadar da inşallah bu
yasal süreç tamamlanacak. İlk
etapta AP'de görüşülecek. AP'de
Sivil Özgürlükler, Adalet ve

İçişleri
Komitesi'nde
konuşulacak.
Genel Kurul'da
oylanacak.
AP'deki oylama salt çoğunlukla.
Konsey'e geldiği takdirde bu
nitelikli oyla değerlendirilecek.
Bu önemli. Oy birliği
gerektirmeyen bir karar
alınacak. Ayrıca Schengen
bölgesiyle ilgili bir konu olduğu
için, İngiltere ve İrlanda gibi
Schengen bölgesine dahil
olmayan iki ülkeyi doğrudan
ilgilendirmemesi açısından da
akla gelebilecek bazı soru
işaretlerinin giderilmesi
mümkün olacak."
Çavuşoğlu da 2016'nın
sonunda mümkün olacak vize
serbestisinin haziran ayında
uygulanması için yoğun çaba
sarf ettiklerini dile getirdi.
AB Komisyonu'nun
raporunda Türkiye'nin yoğun
çabalarının vurgulandığını ve
memnuniyetle karşılandığını
belirten Çavuşoğlu, "Biz bu

Unicef: Dünyada 75 milyon
çocuk eğitimden yoksun
BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Unicef, dünya genelinde insani krizi yaşanan
bölgelerde okul çağındaki 75 milyon çocuğun
eğitim desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Unicef'in raporuna göre insani krizde olan
bölgelerde yaşları 3-18 arasında değişen 462
milyon çocuk yaşıyor.
Suriye'de beş yıl süren savaş nedeniyle 6000
okul kullanılamaz hale geldi, çatışmaların
yaşandığı Doğu Ukrayna'da da her beş okuldan
biri ya hasar gördü ya da yıkıldı.
Rapor, İstanbul'da 23-24 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi
öncesi yayımlandı.
Zirvede 'Education Cannot Wait' (Eğitim
Bekleyemez) adlı yeni acil yardım fonu da
açıklanacak.
Fon, gelecek beş yıl içinde 4 milyar dolara
yakın yardım toplamayı hedefliyor. Unicef
yardımın acil eğitim ihtiyacı olan 13.6 milyon
çocuk için kullanılacağını söyledi.

“KAYIP KUŞAK RİSKİ”
Unicef'in verilerine göre, bir yıldan uzun süredir
eğitimden yoksun bırakılan yoksul ailelerin
çocuklarının eğitime geri dönme ihtimalleri
oldukça düşük.

Raporda, "Büyük ayaklanmalar sırasında
okullar çocuklara güvenli alan ve hayati öneme
sahip bir düzen sağlasa da, kriz dönemlerinde
çocuklar özellikle eğitimden yoksun bırakılma
riskiyle karşı karşıya" deniyor.
Unicef, eğitimin çocuklara kendi hayatlarını ve
kendi ülkelerini yeniden inşa etmeleri için yapı
taşları verdiğini belirtiyor.
Pakistan'da kız çocuklarının eğitim haklarını
savunan Malala Yusufzay, bu yıl başında savaş
nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca Suriyeli
mülteci çocuğun eğitimi için daha çok çaba
gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yusufzay, mülteci
çocukların "kayıp kuşak" olma riski taşıdıklarını
ifade etti.

gelinen noktadan memnunuz.
Bundan sonraki süreçte de
Türkiye Cumhuriyeti, ilgili
bakanlıklar ve hükümet olarak
samimi şekilde üzerimize
düşeni yapmaya devam
edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, "AB ile
ilişkilerimize sadece bir
pencereden bakmıyoruz, geniş
vizyondan bakıyoruz. Hedefimiz
tam üyelik. AB'den de aynı
samimiyeti bekliyoruz."
ifadesini kullandı.

YENİ PASAPORTLAR
1 HAZİRAN’DA
Çavuşoğlu pasaportlarla ilgili
soruya, "1 Haziran'dan itibaren
pasaportlar üzerindeki çiplere
parmak izi eklenecek. Eski
pasaportlar, parmak izlerinin
yüklendiği yeni pasaportlarla
değiştirilecek. Vatandaşlarımıza
yeni pasaportlar vermeye
başlayacağız." yanıtını verdi.
Çavuşoğlu, pasaport
ücretlerine ilişkin soru üzerine
sadece cüzdan bedeli

ödeneceğini hatırlattı.

İKV BAŞKANINDAN
DEĞERLENDİRME
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türk
vatandaşlarının Schengen
ülkelerine yapacakları
seyahatlerde vizelerin
kaldırılmasının, AB ile
ilişkilerin geleceği için
“turnusol kağıdı” görevi
göreceği belirtti.
Zeytinoğlu, vizelerin
kaldırılmasının bir psikolojik
bariyeri yıkacağını dile
getirerek, “Schengen vizesinin
kaldırılması kararı, Türk
vatandaşlarına verilecek son
derece olumlu bir mesaj
olacaktır. Türkiye için de bu zor
şartlar altında bir moral
takviyesi sağlayacak, AB ile
ilişkilerde yeni bir başarı
hikayesi olarak kabul
edilecektir.” ifadelerini
kullandı.

Çin'de hastanede kayıp böbrek skandalı

ÇİN'de bir çiftçi, ameliyat
olduktan sonra, sorunu olmayan
sağ böbreğinin yerinde olmadığını
öğrendi.
South China Morning Post
gazetesinin haberine göre, ülkenin
doğusundaki Ciangsu eyaletinde
geçen yıl meydana gelen olayda,
Liu Yongvey adlı çiftçi, yaşadığı bir
trafik kazasında göğsünde oluşan
kırık ve yaralanmadan dolayı
eyaletteki bir hastanede göğüs
ameliyatı oldu.
Ameliyatın sonrası Liu, tedavisi
kapsamında Anhui eyaletindeki
başka bir hastaneye gittiğinde
yapılan kontrolde sağ böbreğinin
yerinde olmadığını öğrendi.
Farklı üç hastanede de
yaptırdığı kontrollerde aynı
sonuçla karşılaşınca Liu'nun ilk
ameliyat olduğu hastaneye
durumu anlattığı ancak

doktorların kendisine böbreğin
"kendiliğinden yok olduğunu"
söylediğini aktardı.
İlgili hastanenin raporlarına
göre de, şahsın organlarının tekrar
doğru pozisyonuna yerleştirilmesi
amacıyla yapılan ameliyatta sağ
böbreğin yerinden alındığı ancak
zarar görmediğinin belirlenmesi
üzerine geri konulduğu
savunuluyor. Ameliyatı yapan
doktor da böbreği yerine
koyduğunu iddia ediyor.
Yaşadığı garip olay karşısında
polise başvuran Liu, şu ana kadar
bir sonuç alamazken, böbreğinin
kayıp olduğunun öğrenen diğer
hastaneler de Liu'yu tedavi etmeyi
reddediyor.
Böbrek skandalının odağındaki
hastane ve ameliyatı yapan
doktorla ilgili soruşturma devam
ediyor.
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİNDEN
Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Geçen haftaki sohbetimizde Batı
Trakya’daki Türk kulüplerinin babası
olan “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ” nin
nasıl kurulduğunun her aşamasını
mümkün olduğu kadar okuyucuyu
yormadan özet olarak sizlerle
paylaşmağa çalıştık.
Bu birliğimizi kuran ecdadımız
mensupları dört savaşı yaşamış ve bu
bölgenin sık sık sahip değiştirerek
nice fırtınalar yaşadıklarını
hatırlayarak o günün koşullarını da
değerlendirerek mümkün olduğu
kadar dikkatli hareket etmeyi hep
düşünmüşlerdir.
İşte bu olgu içerisinde yanda
okuduğunuz bugün bize belki çok
enteresan gibi görünen bu kararı
almışlardır.
Bu kararı alan o günkü yönetim
kurulundan altısını çok yakinen
tanımayı Allah nasip etti.
Bu okuduğunuz olayı da hem
onlarla, hem de bize hayatın ne
olduğunu öğreten eşsiz üstad NURİ
efendi ile defalarca konuştuk.
Yani, niçinini, nedenini ve
kulübümüze getireceği artı ve
eksisini.
Ayrıca hemen hatırlatalım o
süreçte Yunanistan “GENERAL YANİ
METAKSA” askeri rejimi ile
yönetildiğini asla kimsenin
unutmamasında faydası olur
kanısındayız.
Bu düşünce çerçevesinde geçen
hafta da anımsattığımız gibi bu gün
bir kültür, bir irfan ocağı ve
hepimizin barınağı olan “İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ” yönetim kurulu “15
ARALIK 1937 PAZARTESİ” günü
yanda okuduğunuz tarihi kararı
olmış ve bir noktası eksik olmamak
üzere uygulamıştır.
Evet o devre “YUNAN KRALİYET
AİLESİ”nin “VELİAHT’I PAVLOS’u”
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ FAHRİ
BAŞKANI” ilan etmişlerdir.
Bu karar aynen uygulanmış olup,
sonradan “YUNAN KRALI OLAN
PAVLOS HAZRETLERİ” Batı Trakya
Türklerinin ilk ilim yuvamız “CELAL
BAYAR LİSESİ” nin açılışını eşi “
KRALİÇE FRİDERİKİ ve T.C. CUMHUR
BAŞKANI EKSELANS CELAL BAYAR”
la açmışlardır.
Son sözümüzü mü soruyorsunuz ?
Ruya gibi görünen o tarihi anıların
hepsi gerçek oldu.
Diyoruz ve nerede o günler diye
anımsıyoruz.
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ÖRNEK TARİHİ ANILAR
EVET, “İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ” ni kurduk.
İskeçede yedi dönüm bahçe
ve kale gibi beş ile yedi metre
yüksekliğinde duvarla
çevrilmiş “CAVİT BEYİN”
konağı ile kız kardeşi “HALİDE
HANIM” ın HEM KONAĞI’na
hem de SELAMLIĞI” na
yerleştikten sonra İskeçe’nin
RUM’u, TÜRK’ü YAHUDİ’si,
ERMENİ’si hiç ayırım
yapmadan herkesin girip
çıktığı, sporunu, kültürünü,
eğitimini, eğlencesini
gerçekleştirirken “17 EKİM
1938”de “İSKEÇE SAVCILIĞI”
bu harıl harıl ilim ve irfan
ocağı “İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ”
kulübünün kapatılması için
dava açmıştır.
“YANDA OKUDUĞUNUZ”
gibi.
EVET,
Savcının bu kapatma
davasına “İSKEÇE BİDAYET
MAHKEMESİ” buna istinaden
“İSKEÇE SAVCI” makamının
itham şahitleri ile “İSKEÇE
TÜRK BİRLİĞİ” savunma
şahitlerini dinledikten sonra:
“SAVCILIK MAKAMI
İDDİASI” na “CEVAP”
“BİZ BİDAYET
MAHKEMESİ” “SAVCILIK
MAKAMI” nın bütün iddiaları
“İSPAT” edilememiştir.
Bunun için “İSKEÇE
BİDAYET MAHKEMESİ
HEYETİ”
“İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
kulübünün KAPATILMASINI
RET” eder demiştir.
Hüküm “8 KASIM 1938”de
verildi ve aynı ayın “ 10’unda
DA BU KARAR” yayınlandı.
***
Muhterem hemşehrilerim;
Okuduğunuz gibi demek ki
izninizle kabadayıca bir kelime
kullanacağız onun için peşinen
affınıza sığınıyoruz.
Demek ki: “İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ” tabelası hep
bazılarını “ BIZIKLIYOR” ne
yapalım “AZINLIK OLMANIN
CİLVESİ” böyle işte.
Bu davada “TÜRK BİRLİĞİ”
müdafa şahitlerinin ilki
“ÜSTAD NURİ efendi”dir.
Neler söylediği kendi el
yazısı ile arşivimizdedir.
İkincisi aşağı mahalleli
“HAFIZ DEMİR efendidir”.
Onunda ne söylediğini sözlü
olarak biliyoruz.
Bu davada “SEKSENBİR”
müdafa şahidi dinlenmiştir.
Hepsi İskeçe azınlık
ailesinin muhterem
büyüklerinden:
Şimdi biz mi ne diyoruz?
Yandaki mahkeme kararını
“OKUYUNUZ” “OKUYUNUZ”
“OKUYUNUZ” diyoruz.

21

gundem_975_Layout 1 09.05.2016 12:51 Page 22

22

GÜNDEMhaber

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE
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Batı Trakyalı öğrenciler
Çanakkale’yi ziyaret etti

Çekingen çocuklara
nasıl yardımcı olabiliriz
ekingen çocuk,
annesinin yanından
ayrılmayan, arkadaşlık
kuramayan, kendisine
yaklaşıldığında geri çekilen
çocuktur. Güvensiz ve
huzursuzdur. Okulda da
genellikle tek başına bir
köşede oturmayı tercih eder.
Ancak öğretmenin teşvikiyle
oyunlara katılabilir. Sınıfta da
arka sıralarda oturmayı tercih
eder. Parmak emerek, ileri geri
sallanarak ya da saçlarını,
kulaklarını çekiştirerek
huzursuzluğunu belli eder.
Bu çekingenliğin
nedenlerine baktığımızda,
genellikle ailenin ya çok fazla
korumacı ya da çok fazla
baskıcı olduğunu görebiliriz.
Çekingen çocuk genellikle
grup faaliyetlerine katılmak
istemez. Sınıftaki faaliyetleri
de uzaktan izlemeyi tercih
eder. Becerebildiği halde,
özgüveni olmadığı için ne
resim yapmayı ne de diğer el
becerileriyle uğraşmayı
istemez. Başarısız olacağını,
diğer çocukların kendisiyle
alay edeceklerini düşünür.
Ancak öğretmen kendisiyle
birebir ilgilendiğinde ve
kendisinin de başarabileceği
ona söylendiğinde bir işe
girişir. Önemli olan
öğretmenin kendisine sevgi ve
ilgiyle yaklaşıp
desteklemesidir. Çünkü o,
ancak övüldüğü ve takdir
gördüğü zaman güven duyup
faaliyete geçebilir.
Çekingen çocuk sınıfta söz
almak istemez. Söz alsa bile
sesi kısık çıkar. Öğretmenin
çocuğu konuşturabilmesi için
bir hayli uğraşması
gerekir.Öğretmen onunla daha
fazla ilgilenip daha çok
kendisine yaklaşırsa, o da
daha rahat kendini ifade
edebilecektir. Ayrıca öğretmen
çocuğa yardımcı olarak,
okulda arkadaş çevresi
oluşturabilmesini ve anneden
bağımsız olabilmeyi
sağlayabilir. Dolayısıyla
çekingen çocuğun öncelikle
okulda sosyalleşebilmesi için
öğretmenin büyük desteği
gerekir. Öğretmen ve aile
işbirliğiyle çocuğa nasıl
yardımcı olunabileceği de
planlanabilir. Öğretmen sınıfta

Ç

çekingenlik gösteren çocuğun
hangi derslerde daha yaratıcı
olabilecğini keşfederek ona
göre çocuğa yaklaşmalıdır.
Çocuk anaokulundaysa çamur,
kil, kum, boya gibi
malzemeleri daha çok
kullanması için teşvik edilerek,
onun rahatlamasına ve yaptığı
el becerileriyle özgüveninin
gelişmesine yardımcı
olunabilir.
Yine gerek okul öncesi,
gerekse ilkokul döneminde,
çekingen çocuklar çeşitli
faaliyetlere yönlendirilmelidir.
Mesela derneklerimizde
faaliyet gösteren, folklor,
müzik, tiyatro v.s. gibi
çalışmalara onları teşvik
etmek çok faydalı olacaktır.
Ayrıca sınıflarda çeşitli
piyeslerin düzenlenmesi
çocukların rahatlaması ve
özgüven gelişimi için de çok
önemlidir.
Aile de çekingen çocuğu
arkadaşlarıyla daha fazla vakit
geçirebilmesi için çaba
göstermelidir. Çocuğun
çekingenliğini atabilmesi için,
eve arkadaşlarını davet
ederek, onlarla oynamasına
müzik dinleyip dans
etmelerine izin verilmelidir.
Çekingen çocuk sportif
faaliyetlere yönlendirildiğinde
de iyi sonuçlar alınabilir.
Yüzme, basket, voley, futbol,
hatta karate, çocuğun
özgüveninin gelişmesine ve
sosyalleşmesine destek
sağlayabilecek spor dallarıdır.
Sonuç olarak,
çocuklarımızın sosyal, başarılı,
mutlu bireyler olarak
yetişmelerini arzu ediyorsak,
onların sorunlarına çare
arayarak, sorunsuz ve mutlu
büyüyebilmeleri için yardımcı
olmaya çalışmalıyız. Ayrıca
çocuğun okulda da başarılı
olabilmesi için
öğretmenleriyle sürekli
diyalog içinde olmamız
gerekir. Çocuğun okul
durumu, arkadaşlarıyla olan
ilişkileri sürekli takip edilerek,
olumsuz bir durumla
karşılaşıldığında yardımcı
olabilmek çok önemlidir.
Çocuklarınızla birlikte
keyifli bir hafta geçirmenizi
dilerim.

GÜMÜLCİNE’den bir grup
üniversite adayı Türk öğrenci,
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ni ziyaret ederek
üniversiteyi yakından tanıma
ve bilgi edinme fırsatı buldu.
Üniversite adayı öğrenciler,
program çerçevesinde
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ni gezdiler. ÇOMÜ
Kütüphanesi, ÇOBİLTUM,
Mühendislik Fakültesi, Piri
Reis Deniz Müzesi’ni ziyaret
eden öğrenciler üniversiteden
çok etkilendiklerini belirttiler.

Öğrenciler, kampüs
gezisinin ardından Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan eşliğinde ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile
bir araya geldiler. Ziyarette
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Metehan Uzun ile Uluslararası
Ofis Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sani
Demiri de hazır bulundu.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer,
Batı Trakya bölgesiyle ortak
kültürün, ortak tarihin
olduğunu vurgulayarak Batı
Trakya’dan gelecek öğrencilere

1000 kişilik kontenjan ayrıldığı
müjdesini verdi. Acer,
öğrencilere yurt dışında eğitim
görmekle ilgili deneyimlerini
de aktardı.
Prof. Dr. Metehan Uzun ise
yabancı öğrencilerin
üniversiteye giriş süreçleri ve
üniversite tercihlerini
kolaylaştıracak bilgiler
aktardı.
Ziyaret sonunda konuk
öğrenciler Rektör Acer’e
seramik kursunda yaptıkları
hediyeyi sundular.

GAT teşkilatı üyeleri
toplantıda biraraya geldi

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet
gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu
(GAT), 3 Mayıs Salı günü bir toplantı
gerçekleştirdi.
Gümülcine’deki BTAYTD genel merkezinde
gerçekleştirilen toplantıya GAT Başkanı Emre

Mustafa, BTAYTD yönetim kurulu üyesi ve GAT
Teşkilatı Sorumlusu Cemali Tahir’in yanı sıra,
GAT Selanik,GAT Atina ve GAT Larisa
teşkilatları yöneticileri katıldı.
Toplantıda GAT teşkilatlarının işleyişleri ve
faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde
bulunulduğu öğrenildi.
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Serez’de Osmangazi
Belediyesi kupaları topladı
TÜRKİYE Bursa Osmangazi
Belediyespor Motor Sporları
Kulübü, Serez pistinde
gerçekleştirilen Türkiye Pist
Şampiyonası’nın ilk ayağında
elde ettiği derecelerle
şampiyonaya damgasını
vurdu.
Türkiye Motosiklet
Federasyonu (TMF) tarafından
organize edilen Türkiye Pist
Şampiyonası’nın birinci ayak
yarışı geçen hafta sonu
Yunanistan’ın Serez pistinde
gerçekleştirildi. Yarışlara 26
yarışçı ile katılan Osmangazi
Belediyesi Motor Sporları
Kulübü, sezonun ilk yarışında
büyük bir başarıya imza attı. Üç
gün süren ve toplam 8 ayrı
kategoride gerçekleştirilen
yarışlarda rakiplerine büyük bir
üstünlük kuran Osmangazi
Belediyesi Motor Sporları
Kulübü, 8 sınıfın 6’sında
kupaları toplayan takım oldu.
14 tur üzerinden yapılan
yarışlarda 1.000 cc A
kategorisinde Osmangazi
Belediyesi adına yarışan
İtalyan Ciro Leone ilk sırayı
elde ederken, aynı takımdan
Yunus Erçelik ikinci, Erdal
Karabulut’ta üçüncü oldu.

Sınıflarında dereceye giren
diğer isimler ise şunlar; 1.000
cc B kategorisinde Harun
Akgün birinci, 1.000 cc C
kategorisinde Sinan Denkçi
üçüncü, 600 cc B kategorisinde
Osman Pandır birinci, TMFGP
kategorisinde Erdal Karabulut
birinci, Yunus Erçelik ikinci
oldu.
Yarışla ilgili değerlendirme
yapan Osmangazi Belediyespor
Motor Sporları Takımı
sorumlusu Fatih
Şenhisar, “Takım olarak şu
anda Türkiye’nin en iyisiyiz. 20
takım ve 60 sporcunun katıldığı
Serez pistindeki her yarışta
mutlaka kürsüye çıktık. Ayrıca,
yarışların en hızlı ayağı olan
1.000 cc A kategorisinde ilk üç
sırayı takım olarak biz
kazandık. Sırada Romanya’da
gerçekleştirilecek olan ikinci
ayak yarışları var. Bize güvenip,
desteğini esirgemeyen
Osmangazi Belediye
Başkanımız Mustafa Dündar’a
desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Hedefimiz, sezon
sonunda Türkiye şampiyonu
olmak. Bunu da
başaracağımıza inanıyorum”
dedi.

Cüneyt Çakır
Almanya’da
gündeme oturdu
ŞAMPİYONLAR Ligi’nde 10’lık galibiyetin rövanşında
deplasmanda Bayern Münih’e
2-1 mağlup olan Athletico
Madrid adını finale yazdırdı.
Kritik maçın hakemi Cüneyt
Çakır ise maça damga vuran
isim olarak Alman medyasında
öne çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı
final maçları rövanşı ilk olarak
dün Allianz Arena’da sahne
aldı. Bayern Münih’in Athletico
Madrid’i ağırladığı maçta
Alman ekibi rakibini 2-1’lik
skorla mağlup etmesine karşın,
ilk maç Madrid ekibinin 1-0’lık
üstünlüğüyle tamamlandığı
için finale uzanan taraf
Simeone ve öğrencileri oldu.

RUMMENİGGE’DEN
ÇAKIR’A SERT SÖZLER
Bayern Münih - Atletico Madrid
yarı final mücadelesinin
düdüğü ise Cüneyt Çakır’da idi.
Madrid ekibinin adını finale
yazdırdığı maçta Alman
medyası özellikle hakem
Cüneyt Çakır’ı eleştiri
yağmuruna tuttu. 54. dakikada

Athletico Madrid’in Griezmann
ile durumu 1-1’e getirdiği
pozisyonu ofsayt olarak
nitelendiren Alman basını,
Çakır’ın maçta kritik hatalar
yaptığını savundu.
Öte yandan Bayern Münih
Başkanı Karl-Heinz
Rummenigge ise maç sonunda
yaptığı açıklamada, geçtiğimiz
hafta Manchester City - Real
Madrid karşılaşmasında da
Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığını
hatırlatarak, kendilerini biraz
kandırılmış hissettiklerini
söyledi.

Mario Gomez’den
transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ’ın Alman
futbolcusu Gomez:
“Kesinlikle Beşiktaş’tan
ayrılacağım konusunda karar
vermedim”
Beşiktaş’ın Alman forvet
oyuncusu Mario Gomez, siyahbeyazlı ekipten ayrılma
konusunda herhangi bir karar
vermediğini belirtti.
Gomez, sosyal paylaşım
sayfası Facebook’taki resmi
hesabından yaptığı
açıklamada, son günlerdeki
söylentilere ilişkin, “Geçen
hafta ifade ettiğim gibi bırakın
önce hep birlikte şampiyon
olalım. Burada kalmayı

düşünebileceğimi her zaman
söyledim. Bu mükemmel
taraftarlarla ve olağanüstü
statta.” ifadelerini kullandı.
Menajerinin İtalyan kulübü
Fiorentina ve Beşiktaş ile sezon
sonunda görüşmeler
yapacağını belirten Alman milli
futbolcu, “Ancak şimdi bizim
için önemli olan bu değil. Bir
şey bildiğini düşünenler sadece
huzursuzluk vermek istiyorlar.
Çünkü kesinlikle Beşiktaş’tan
ayrılacağım konusunda karar
vermedim. Haydi Kara
Kartallar. Sizin Mario’nuz.”
açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe’de
kiralıkların
durumu

LiİGDE ve kupada
şampiyonluk mücadelesi
veren Fenerbahçe’de yeni
sezon çalışmaları da devam
ediyor. Takıma kiralık olarak
dönecek futbolcuların
durumları da netleşmeye
başladı.
Bir yandan ligde ve
kupada şampiyonluk
mücadelesi veren
Fenerbahçe bir yandan da
yeni sezonun planlaması için
çalışıyor. Takıma kiradan
dönecek oyuncuların da
gelecekleri bu anlamda
netleşmeye başladı.
West ham United’ta
kiralık oynayan Emmanuel
Emenıke’nin Londra
temsilcisinde kalması düşük
ihtimal olarak görünüyor.
West Ham formasıyla 10
Premier Lig maçında ilk 11’de
başlarsa satın alma
zorunluluğu şartıyla
kiralanan oyuncu Premıer
Lig’de 5 maça ilk 11’de
başlayabildi. Zorunluluk
opsiyonu şansının sona
ermesiyle birlikte West
Ham’ın Nijeryalı oyuncuyla
yolları ayırmasına kesin
gözüyle bakılıyor. Bonservisi
Fenerbahçe’de bulunan
Emenike için gelen teklifleri
değerlendirmeyi düşünen
yönetim, şimdilik Nijeryalı
oyuncuyu yeni sezon kadro
planlamasına dahil etmiyor.
İki sezon önce Roma’ya
satın alma opsiyonuyla
kiralanan Salih Uçan da
Türkiye’ye dönecek. Roma
formasıyla Serie A’da fazla
süre bulamayan Salih’in yeni
sezonda sarı lacivertli
formayla mücadele etmesi
bekleniyor.
Bursaspor’da kiralık
olarak oynayan Miroslav
Stoch da ilk etapta yeni
sezon kadrosunda
düşünülmüyor. Slovak
oyuncu için gelecek teklifleri
düşünecek sarı lacivertli
yönetim, Stoch’u olası takas
planlarına da dahil edebilir.
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Ege adalarında vizesiz
geçiş beklentisi
AB Komisyonu’nun Türk vatandaşları için
vizesiz seyahat öngören tavsiye kararı,
son yıllarda Türkiye kıyılarından çok
sayıda turisti çeken Yunanistan’ın Ege
adalarındaki turizmcileri umutlandırdı.
TÜRK vatandaşlarının
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde
vizesiz seyahatinin önünü
açacak süreç, son yıllarda çok
sayıda Türk turisti ağırlayan
Yunanistan’ın Ege adalarındaki
turizmcileri umutlandırdı.
Yunanistan’ın Kuzey Ege
Adaları Ekonomik Kalkınma
Ofisi (EOAEN) Başkanı Thrasos
Kalogridis, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, vize
kolaylıklarıyla 1 milyona ulaşan
Türk turist sayısının vizelerin
kalkmasıyla daha da artmasını
beklediklerini söyledi.
Kalogridis, AB
Komisyonunun Türk
vatandaşları için vizesiz seyahat
öngören tavsiye kararını
Yunanistan’daki turizmcilerin
de desteklediğini ifade etti.
Vizesiz seyahatin bir an önce
başlamasını beklediklerini, yeni
sezon öncesi bu kararın
kendilerini yakından
ilgilendirdiğini dile getiren
Kalogridis, tavsiye kararının

sadece turizmi değil farklı
yatırım iş birliklerini de
artıracağına işaret etti.
Kalogridis, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Yunan adalarının gelirleri
bildiğiniz gibi turizme dayalı
olarak ilerliyor. Bu anlaşmanın
Türk-Yunan ekonomik
ilişkilerinde çok faydalı
sonuçlar getireceğine, yeni
fırsatlar getireceğine
inanıyorum. Amacımız her iki
ülkenin turizm ve ticaret
hacminin büyümesi.
Yunanistan ve Türkiye arasında
2000 yılında 184 milyon euro
olan ticaret hacmi geçen yıl 3,7
milyar euroya yükselmiştir. 2015
yılında Yunanistan’ı 1 milyona
yakın Türk vatandaşı ziyaret
etti. Bu rakam 2001 yılında 115
bindi. Bu rakamlardaki artışın
en önemli sebebi ise yeşil
pasaportlara vize kaldırılması,
Türkiye’nin büyük şehirlerde
vize merkezleri oluşturması ve 5
büyük adada gümrük kapısında

vize verilmesi uygulamaları
etkili oldu. İki ülke arasındaki
ziyaretçi trafiği giderek
yükseliyor. Vizelerin
kaldırılması, Yunanistan’da ve
özellikle adalarda Türk turist
sayısında artış yaratacaktır. Bu
karar, aynı zamanda Ege’de
büyük yatırım fırsatları
yaratacaktır.”

SAKIZLI TURİZMCİ MEMNUN
Türk turistlerin en fazla ziyaret
ettiği Yunan adalarından Sakız
Adası’nda da turizmciler, vize
muafiyeti kararını bekliyor.
Sakız Adası Kiralık Odalar ve

Küçük Oteller Birliği Başkanı
Dimitris Kytirilakis, bu sezon
geçen yıllara göre çok daha
fazla sayıda Türk turisti
beklediklerine işaret ederek
şöyle dedi: “Sakız Adası vize
olmasına rağmen her yıl Türk
ziyaretçi sayısını katlayarak
artırıyordu. Şimdi alınacak bu
kararla çok daha fazla Türk
turist Yunan adalarını ziyaret
edecektir. 2012 yılında 30 bin
Türk’ün geldiği adaya 2013’te 56
bin, 2014’te 65 bin, geçen yıl da
82 bin Türk vatandaşı geldi.
2016’nın 4 ayında ise 10 bin
civarı kişi giriş yaptı. Vizesiz

Anneler Günü
için özel gece
İskeçe Türk Birliği (İTB), 8 Mayıs Pazar
günü İskeçe’deki Elisso Otel’de Anneler
Günü’ne özel bir gece düzenleyecek.
İTB’den yapılan açıklamada, “8 Mayıs
Pazar akşamı saat 17:00 de İskeçe Elisso
Otel'de Anneler gününe özel bir gecemiz
olacak. Bu geceye bay ve bayan herkes
davetlidir. Gecenin programında şarkılar,
şiirler, folklor ve anneler gününe özel
minik çocukların söyleyecekleri şiirler
olacak.” denildi.

seyahat sayesinde bu yıl 120
binden fazla Türk vatandaşının
Sakız Adası’na geleceğini
düşünüyorum. Bu rakamın her
yıl da katlanarak artacağına
inanıyorum.”
Çeşme’den Sakız Adası’na
gemi seferleri düzenleyen bir
firmanın başkanı olan Nezihe
Ertürk de bu sezon çok daha
fazla sayıda Türk turistin tatil
tercihini Sakız’a kaydırmasını
beklediklerini, ancak asıl
değişimin 2017 yılından itibaren
görüleceğini ifade etti.

