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Kemerler biraz
daha sıkılacak
SİRİZA – ANEL hükümetinin kreditörlerle vardığı anlaşma uyarınca
hazırlanan yeni önlem paketi meclisten geçti. Yeni önlemler
kapsamında vergi ve sosyal güvenlik sisteminde değişikliklere gidildi.
HÜKÜMETİN hazırladığı yeni
vergi ve sosyal güvenlik yasası 8
Mayıs Pazar akşamı parlamentoda
tartışmalı bir oturumdan sonra
kabul edildi. Yasanın görüşüldüğü
sırada meclis dışında ise kemer
sıkma önlemlerini protesto
edenlerle polis arasında
çatışmalar yaşandı.
Yeni vergi yasası ile yeni sosyal
güvenlik yasasını GÜNDEM’e
değerlendiren muhasebeci Barış
Mustafa, çiftçiler için geçerli olan
vergi oranının yüzde 13’ten yüzde
22’ye yükseltileceğini söyledi.
Esnaflar için de önemli
değişikliklerin olacağını ifade
eden Barış Mustafa, “Esnaf bu yıl
baz alınarak bundan sonra yaptığı
kar üzerinden sigorta primi
ödeyecek. Yaptığı karın ortalama
yüzde 27’si kadar sigorta primi
ödeyecek.” dedi. »6, 7

SETA
Vakfı’ndan
“Avrupa
İslamofobi
Raporu”

Ali Çavuş: “DEB azınlığın sesi”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, 22 Mayıs Pazar günü
gerçekleşecek kongre öncesinde
GÜNDEM’e konuştu. Ali Çavuş,
DEB Partisi’nin Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının sesi
olduğunu söyledi. Görevi
devraldıkları 2010 yılından bu
yana DEB Partisi’nin Batı Trakya
Türklerinin ve bölgenin en aktif
kurumları arasında yer almasını
sağladıklarını anlatan Ali Çavuş,
“Bu süre içinde partimizi
yeniden yapılandırdık.” diye
konuştu. » 8, 9

TÜRKİYE’nin önde gelen
düşünce kuruluşlarından
SETA, Avrupa ülkelerindeki
gittikçe büyüyen İslamofobi
sorununa dikkat çekmek için
uzman akademisyenlere
Avrupa İslamofobi Raporu
hazırlattı. Raporda,
Yunanistan da yer aldı. »3

sağlık

14’te

bilim
Zayıflamayla
ilgili bildiğimiz
yanlışlar!

11’de

ekonomi
Gear VR ile
sanal dünyaya
daldık!

10’da

Yunanistan
38 aydır
deflasyonda

spor

23’te

Beşiktaş’ın
en özel
şampiyonluğu

»12, 13

Başkonsolos
Akıncı azınlık
lisesini
ziyaret etti
TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri
arasında düzenlenen voleybol
turnuvasını izledi. »2

Batı Trakya’da
Hıdrellez
coşkusu
TÜRK kültürünün en önemli
geleneklerinden biri olan Hıdrellez
Batı Trakya’da da coşkuyla kutlandı.
Azınlık kuruluşları bu yıl da Hıdrellez
nedeniyle etkinlikler düzenledi. »15

Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma
Yarışması’nda
birinci belli oldu
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü’nün
Rodop ve Meriç illerinde faaliyet
gösteren Kur’an kursları arasında
düzenlediği yarışmada birincilik
Kurcalı Kur’an kursundan Sevde
Bostancı’nın oldu. » 16
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Başkonsolos Akıncı İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’ni ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, 11 Mayıs
Çarşamba günü İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ni ziyaret etti. Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı,
okul öğrencileri arasında düzenlenen voleybol turnuvasını izledi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, eşi Hülya
Akıncı ve Muavin Konsolos Davut Ocak, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu – Lisesi sahibi Saime Kırlıdökme ve okul
öğretmenleri tarafından karşılandı. Okul yönetimi ve öğretmenlerle
görüşerek okul hakkında bilgi alan Başkonsolos Akıncı, öğrencilerle
de sohbet etme fırsatı buldu.
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ziyareti sırasında okul öğrencileri
arasında gerçekleştirilen voleybol turnuvasını da izleme imkanı
buldu. Akıncı, okul yönetimi ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı
çektirmeyi de ihmal etmedi.
Turnuvada ortaokul öğrencileri arasındaki karşılaşmalarda
ortaokul üçüncü sınıflardan C3 takımı şampiyon olurken, liseler
arasında yapılan karşılaşmalarda lise birinci sınıf ekibi Al 1 galip
geldi. Şampiyon takımlar kupalarını Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ve
eşi Hülya Akıncı’dan aldı.

“Masalcı Vakıf Dede” Batı Trakya’ya geliyor
TÜRKİYE’deki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
çocuklara vakıf kavramını anlatmak amacıyla hayata
geçirdiği tek kişilik müzikli çocuk tiyatrosu “Masalcı
Vakıf Dede” Batı Trakya’da sahne almaya hazırlanıyor.
Gonca Aras’ın yazdığı, Çetin Azer Aras’ın yönettiği
ve oynadığı müzikli çocuk oyunu “Masalcı Vakıf
Dede” Rodop ve İskeçe ilinde üç farklı bölgede
sahnelenek.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
organizasyonuyla sahnelenecek “Masalcı Vakıf
Dede”nin Rodop ilindeki programı şöyle:
Gümülcine Türk Gençler Birliği: 28 Mayıs 2016 /
Saat: 19.00
Mehrikoz köyü: 29 Mayıs 2016 saat: 19.00
Hemetli köyü: 30 Mayıs 2016 saat: 19.00
İTB'nin organizasyonuyla İskeçe bölgesinde
gerçekleştirilecek program şöyle:
İskeçe - Elisso Otel - 31 Mayıs Salı saat: 19.00
Gökçepınar köyü - 1 Haziran Çarşamba saat: 19.00
Kırköy Kültür Derneği - 2 Haziran Perşembe
saat: 19.00

ATATÜRK EVİ’NDE SAHNELENDİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, hayır isteğini ve
paylaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla “Masalcı
Vakıf Dede Müzikli Çocuk Tiyatrosu”, Vakıflar Edirne
Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Selanik’te
Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve müze olarak
kullanılan Atatürk Evi’nin bahçesinde sergilendi.

Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey tarafından bahçeye
dikilen nar ağacının altında sergilenen oyunda devlet
tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras, vakıf kültürünü
soydaş öğrenci ve ailelerine, zaman zaman onları da
sahneye alarak anlattı. Oyunun bir bölümünde de
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan
dede rolünü oynadı.
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Okan, oyunun
sonunda yaptığı değerlendirmede, Türk milleti ve

devleti için azami öneme sahip Büyük Önder’in
doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği evin
bahçesinde heyecan dolu bir oyun sergilendiğini
söyledi. Başkonsolos Okan, soydaş öğrenci ve
ailelerinin, manevi değere haiz bahçede güzel ve
öğretici zaman geçirdiğini belirtti.
Sanatçı Aras da meslek hayatının en güzel oyununu
oynadığını ve sahnedeyken dizlerinin bağı çözülecek
kadar heyecanlandığını anlattı.
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SETA Vakfı’ndan “Avrupa
İslamofobi Raporu”
SETA, Avrupa ülkelerindeki gittikçe büyüyen
İslamofobi sorununa dikkat çekmek için uzman
akademisyenlere Avrupa İslamofobi Raporu
hazırlattı. Raporda, Yunanistan da yer aldı.

TÜRKİYE’nin önde gelen
düşünce kuruluşlarından
Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı (SETA),
“Avrupa İslamofobi Raporu”nu
yayımladı.

İSLAMOFOBİ RAPORUNDA
YUNANİSTAN’A 33 SAYFA
SETA’nın yayımladığı 2015 yılı
İslamofobi Raporu 25 ülkeyi
kapsıyor. Raporun Yunanistan
bölümü ise 21 sayfa.
Yunanistan’la ilgili rapor, Atina
Pandio Üniversitesi’nden
akademisyen Aleksandros
Sakelariu tarafından hazırlandı.

CAMİYE KUNDAKLAMA
GİRİŞİMİ DE RAPORDA
YER ALDI
SETA’nın Yunanistan’la ilgili
İslamofobi raporunda, 2015
yılında meydana gelen önemli
olaylar yer aldı. Gümülcine
Yenicemahalle Camii’ne yapılan
kundaklama girişiminin de yer
aldığı rapor, basın, internet,
sosyal medyadaki haber ve
yorumların yanı sıra,
Yunanistan’daki farklı
Müslüman gruplarının
temsilcileri, Adalet Bakanlığı
İnsan Hakları Genel Sekreterliği
ve Yunanistan İnsan Hakları
Birliği gibi kuruluşlarla yapılan
röportaj ve görüşmelerden elde
edilen bilgiler ışığında
hazırlandı.
Rapora göre Yunanistan’da
İslamofobi olayları; başta Altın
Şafak olmak üzere aşırı sağ parti
ve kesimlerde, Yunanistan
Ortodoks Kilisesi’ne bağlı bazı
metropolitlerin söylemlerinde

ve bazı basın organlarında
görülüyor. Buna karşın, özellikle
merkezi konumdaki Yunan
devlet mercilerinin İslamofobik
görüşlerinin olmadığı belirtildi.

ATİNA’YA CAMİ
YAPILMAMASI
İSLAMOFOBİYE
BAĞLI
Raporda, Atina’ya cami
yapımının 2006 yılında mecliste
kabul edilmesine rağmen hala
caminin yapılmadığı ifade
edilerek, bunun İslamofobik
anlayışa dayandığı izleminin
doğduğu vurgulandı. SETA
Vakfı adına hazırlanan raporda
Yunanistan’da eğitim, çalışma
hayatı ve adalet alanında sınırlı
ölçüde görülen İslamofobi’nin
medya, internet ve sosyal
medya alanında çok daha
yaygın olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN’DA
İSLAMOFOBİ’YLE
MÜCADELE İÇİN DEVLET
POLİTİKASI YOK
Yunanistan’daki İslamofobi’yle
mücadele edilebilmesi için bir
devlet politikasının olmadığı
belirtilen raporda, bu alanda
İslamofobik olayları ve
söylemlerini kayıt altına alacak
bir veya birkaç gözlem
merkezinin oluşturulabileği dile
getirildi. Müslümanlarla iletişim
kuran gazeteci, devlet memuru,
polis ve bürokratlara yönelik
seminer ve eğitim
programlarının da
düzenlenebileceği raporda yer
aldı. İslamofobi’yle mücadele
kapsamında, Yunanistan

Kilisesi’nin metropolitlerin aşırı
söylem ve eylemlerini
engellemeye yönelik girişimde
bulunabileceği kaydedildi.
Raporda, Yunanistan’da İslam
diniyle ilgili yeterli bilgiye sahip
olunmamasının İslamofobi’nin
artmasında en önemli
nedenlerden biri olduğu ifade
edildi.
Türkiye’nin önde gelen
düşünce kuruluşlarından SETA
Vakfı tarafından ilk kez bu yıl
yayımlanan Avrupa İslamofobi
Raporu’nun (EIR), her yıl
yayımlanması planlanıyor.
Rapor, 2015 yılında
Yunanistan’ın aralarında
bulunduğu 25 Avrupa
ülkesindeki İslamofobi’nin
durumunu ve genel eğilimlere
ilişkin 25 ulusal raporu içeriyor.
Sözkonusu çalışma Avrupa
ülkelerinde İslamofobi
çalışmaları üzerinde
uzmanlaşmış önde gelen 37
akademisyen tarafından
hazırlandı. Raporun ilerleyen
yıllarda bütün Avrupa ülkelerini
kapsaması planlanıyor.

BTAYTD şubelerine
yine polis kontrolü!
BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) şubeleri bir kez
daha polis kontrolüne maruz
kaldı. Son dönemde Batı
Trakya Türk azınlığının en
önemli kuruluşlarından biri
olan Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin şubelerine artan
polis, savcı ve belediyeye bağlı
sosyal hizmetler
müdürlüğünün kontrollerine
bir yenisi eklendi.
Gümülcine emniyet
müdürlüğüne bağlı iki polis 10
Mayıs Salı günü sabah
saatlerinde Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin Gümülcine’deki
Kesikbaş mahallesi ve Othonos
(Sobacılar Çarşısı yanı)
sokağında bulunan şubelerine
giderek kontrolde bulundu.
Polislerin buradaki dernek
üyeleriyle görüştüğü ve bir kez
daha isimlerini aldıkları ifade
edildi.
Çocuklara yönelik
faaliyetlerin de yapıldığı
dernek şubelerine daha önce
de defalarca polis denetimi
yapıldığı, son olarak 21 Nisan
Perşembe günü BTAYTD’nin
Gümülcine’deki iki şubesine
savcı, polis ve belediyeye bağlı
sosyal hizmetler müdürlüğü
kontrolde bulunmuştu. Bu
olaydan birkaç gün sonra ise
derneğin yönetim kurulu
üyelerine sanık sıfatı ile Sulh
Ceza Mahkemesi’nde
görüşülmek üzere celpnameler
gönderilmişti.
Dernek yöneticileri
hakkında yargı sürecinin
devam ettiği ortamda polis
tarafından dernek şubelerine
kontrolde bulunulması soru
işaretlerine neden oldu.
Bu arada, 10 Mayıs Salı
günü şubelere polis tarafından
kontrollerin yapılmasından

SAHİBİ: HüLYA EMİN

Genel Müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. Mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

sonra dernek yönetiminin
Gümülcine emniyeti nezdinde
girişimde bulunduğu ve
devam eden süreçle ilgili
emniyete bilgi verdiği
öğrenildi. Dernek yönetiminin,
belediyenin ilgili birimiyle
yazışmalarının devam ettiğini
bildirdiği kaydedildi.
BTAYTD tarafından yapılan
yazılı açıklamada, derneğin
yönetim kurulu üyelerine isnat
edilen suçun “İzinsiz Kreş
Çalıştırma” olduğu ifade
edilmişti. Derneğin
açıklamasında sözkonusu
suçlamanın kesinlikle kabul
edilmediği vurgulanmıştı.
BTAYTD’nin açıklamasında şu
ifadelere yer verilmişti:
“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.”

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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Ketenlik ve
Dolaphan’da
hatim etkinliği
Ketenlik

Bir acayip kampanya!

Müftü Ahmet Mete hatimlerde yaptığı
konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı
yaparak, 240 imam yasasının azınlığın dini
kimliğine saldırı olduğunu ve dik durmak
gerektiğini söyledi.
İSKEÇE’deki hatim etkinlikleri devam
ediyor. Geçen haftasonunda İskeçe’nin
büyük köylerinden Ketenlik ve Dolaphan’da
hatim törenleri yapıldı.
7 Mayıs Cumartesi günü sabah
saatlerinde önce Dolaphan, sonra da
Ketenlik’te dualar eşliğinde kurban kesimi
gerçekleşti. Kurban kesimine İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin yanı sıra kalabalık
bir cemaat katıldı.
Hatim törenleri ise her iki köyde de 8
Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Ketenlik
köyünde yaklaşık 60, Dolaphan köyünde de
yaklaşın 30 öğrenci için hatim töreni
düzenlendi.
Gerek Ketenlik, gerekse Dolaphan
köylerinde yapılan hatim etkinliklerine civar
köylerden ve İskeçe’den çok sayıda soydaş
katıldı. Hatim törenlerine İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt ve diğer

davetliler katıldı.
Müftü Ahmet Mete hatimlerde yaptığı
konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı
yaparak, 240 imam yasasının azınlığın dini
kimliğine saldırı olduğunu ve dik durmak
gerektiğini ifade etti. Müftü Mete, çocukların
yarınlara iyi hazırlanması için çok iyi bir
şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Hatim etkinliklerinde Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza
da birer selamlama konuşması yaptı.
Hatim törenlerinin ardından misafirlere
geleneksel kazan pilavı ve ayran ikram
edildi.
7 Mayıs Cumartesi günü ise
Güneymahalle Kur’an kursu öğrencileri için
hatim töreni etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte Müftü Ahmet Mete ile Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza’nın yer aldığı
bildirildi.

SELANİK Aristotelio Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi, Masutis
marketler zinciri ve Colgate –
Palmolive Hellas şirketinin çocuklara
yönelik ağız ve diş sağlığı
kampanyasına “Pomak köyü” ifadesi
damgasını vurdu. İskeçe’nin Ketenlik
köyünden başlatılması planlanan
kampanya ile ilgili duyuruda,
“Faaliyetimiz Yunanistan’ın en büyük
Pomak köyü olan İskeçe ilinin
Ketenlik köyünden başlıyor” ifadesi
azınlık içerisinde tepki ve
rahatsızlığa neden oldu.
Aristotelio Selanik Diş Hekimliği
Fakültesi ile Masutis, Colgate –
Palmolive şirketlerinin 6-12 yaş
çocuklarına yönelik bilgilendirme
kampanyasının duyurulduğu ilanda,
“Faaliyet, diş hekimlerinin 12 Mayıs
Perşembe günü ziyaret edecekleri,
Yunanistan’ın en büyük Pomak köyü
olan İskeçe ilindeki Ketenlik’ten

(Kendavros) başlıyor.” ifadeleri
dikkat çekti.
Kampanyanın duyurulduğu broşür
Rodop ve İskeçe illerinde dağıtıldı.
Diş sağlığı kampanyasındaki
“Pomak” ifadesi, son dönemde
azınlığın etnik kimliğine yönelik
gelişmeler nedeniyle bölgede
rahatsızlık ve tepkiye neden oldu.

ANKET VE ETKİNLİK
Bundan birkaç ay önce Rodop ilinin
dağlık bölgesinde “Rodop ili
Pomakları” adı altında yapılan anket
azınlık arasında rahatsızlık
yaratmıştı.
Aşırı fanatik görüşleriyle bilinen
ırkçı Altın Şafak Partisi’nden bir grup
da geçen günlerde Gökçepınar
köyünde bir etkinlik düzenlemiş ve
azınlığın milli kimliğiyle ilgili
yanıltıcı ve çarpıtıcı bir imaj çizmeye
çalışmıştı.

İskeçe Türk Birliği’nden
“Anneler Günü” etkinliği

Dolaphan

İSKEÇE Türk Birliği Kadınlar
Kolu, her yıl geleneksel olarak
düzenlediği “Anneler Günü”
etkinliğini bu yıl 8 Mayıs Pazartesi
günü İskeçe’deki Elisso otelinde
gerçekleştirdi. İTB Kadınlar
Kolu’nun organize ettiği etkinliğe
100’ün üzerinde çocuk katılırken,
çok sayıda öğrenci de öğretmenlerin
“Anneler Günü” nedeniyle verdiği
şiirleri okudu.
Çok sayıda kişinin katıldığı
etkinliğin sunuculuğunu İTB
yönetim kurulu üyesi Elçin
Hacıibram yaptı. Etkinlik, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt’un

konuşmasıyla başladı. İlk olarak
“Anneler Günü” etkinliğinin
gerçekleşmesinde emeği geçenlere
teşekkür eden İTB Başkanı Ahmet
Kurt tüm annelerin gününü kutladı.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, eşi
Hülya Akıncı ve Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza da
birer konuşma yaparak, tüm
annelerin anneler gününü kutladı.
Etkinliğe katılan çocuklara
kırtasiye malzemeleri verilirken
annelere de çiçek hediye edildi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Almanya’ya, Katar’a, Finlandiya’ya
uzanan hayat mücadelesi!
konomik krizin ve
beraberindeki ekonomik
önlemlerin altıncı yılını
doldurduk. Altı yıldan bu yana farklı
hükümetler geldi geçti fakat “önlem
politikası” değişmedi. “Bu önlemler
son” diye diye altı yıldır ekonomik
kemer sıkma önlemleri hayata
geçiriliyor. Bu durum daha ne kadar
devam eder, tahmin etmek artık
gerçekten çok zor.
Birkaç gün önce mecliste yapılan
tartışmalı bir oturumdan sonra üçüncü
memorandum dönemindeki önlemlerin
bir kısmı kabul edildi. iktidar ile
muhalefet arasında altı yıldır benzer
tartışmaların yapıldığı bir ortamda daha
önce gördüğümüz filme benzer bir film
daha gördük ve kreditörlerin yardıma
devam etmek için ön şart olarak öne
sürdükleri kemet sıkma tedbirleri
geçmişte olduğu gibi hükümeti
oluşturan partilerce kabul edildi.

E

sadece bu kez ilk iki memorandumdan
farklı olarak iktidar ile muhalefet yer
değiştirdi. Düne kadar
“memorandumları bir yasayla iptal
edeceğiz” diyenler memorandumu
onaylayan, daha önceleri
memorandumu getirenler ise bu
memorandumu ve dolayısıyla kemer
sıkma önlemlerini eleştiren taraf oldu.
Fakat sonuç hiç değişmedi.
Yunanistan’ın kasasına para verenlerin
istediği veya dayattığı önlemler kabul
edildi.
Ülkenin ekonomik yapısının sakatlığı
hepimizce malum. Yıllardır imkanlarının
çok üzerinde yaşamanın faturasını çok
ağır ödediğinin de farkındayız. Ancak,
ekonomik krizle mücadele etmek ve bu
derin krizden çıkabilmek için sadece
vergi yükünü arttırmak ve halktan her
geçen gün biraz daha almaya
çalışmakla bu işin olabileceğine
inananlar artık çok az. Yunanistan’dan

sonra memoranduma giren ülkeler birer
birer bu uygulamadan kurtulurken,
Yunanistan’an memorandumlarla
yaşamayı “hayat tarzı” haline getirmek
üzere.
İktidar ile muhalefet farklı yorumlar
yapsa da mecliste kabul edilen ve
önümüzdeki dönemde hayata
geçirilecek yeni önlemler ülke
genelindeki tüm vatandaşların altı yıldır
sıktığı kemeri biraz daha sıkacak. Buna
şüphe yok.
Ekonomik krizin ülke genelinde en
çok etkilediği kesimlerden biri olan Batı
Trakya Türklerinin durumunu da özel
olarak konuşmak gerektiğine
inanıyorum. En azından azınlık olarak
bizlerin bu konuyu irdelemesi
gerekiyor. Çünkü son birkaç yılda
bölgemizden ekonomik sorunlar ve
işsizlik nedeniyle o kadar çok genç kaçtı
ki. Batı Trakya’daki köylerden her gün
insanlar özellikle de gençler göç ediyor.
Ekmek parası için, daha iyi bir gelecek
iyi yurtdışına gidiyor. Bölgemizde son
yıllarda çok sayıda sanayi kuruluşu
kapısına kilit vurdu. Buralarda çalılşan
çok sayıda azınlık insanı ya farklı işlere
geçmek durumunda kaldı veya göç
emeyi tercih etti. Bir örnek İskeçe’nin
Ilıca köyünde 67 aileden 69 kişi
yurtdışında çalışıyor. Her aileden en az
bir kişi çalışabilmek ve ailesinin
geçimini devam ettirebilmek için
gurbete gitti. Bu çok ciddi bir sorun.
Bazı rakamları vermeye devam edelim.
İskeçe İnşaat İşçileri Birliği,
Yunanistan’da Atina’dan sonra en
büyük inşaat işçisi kuruluşu. Yaklaşık 4

bin üyesi var. Bu inşaat işçilerinin
büyük çoğunluğu artık yurtdışında. Zira,
ülkedeki ekonomik kriz en çok inşaat
sektörünü vurdu. Ekmek parasını
Avrupa ülkelerinde arayanların büyük
kısmı tersane işçiliği yapıyor. Zaten
uzun yıllardan bu yana devam eden
işsizlik sorunu nedeniyle tersane
işçiliğine yönelmiş olan özellikle
İskeçe’nin balkan kolu bu sektörde
adeta kök saldı. Almanya başta olmak
üzere, Fransa, Danimarka, İspanya gibi
ülkelerde tersane işçiliği yapan Batı
Trakyalı Türkler var. Gümülcine’nin
köylerinden gençlerimiz Almanya’daki
işlerin yanısıra Hollanda’daki seralarda
işçi olarak çalışmayı tercih ediyor,
memleketinde işsiz kalmaktansa.
İskeçe’nin Koyunköy’ünden 150
inşaat işçisi taa Katar’da çalışıyor. Aynı
ülkede 200’ün üzerinde Ketenlikli var.
Finlandiya’daki nükleer santralin
yapımında ve başka işlerde çalışan 400
kişi olduğu söyleniyor. Sırbistan’da,
Fransa’da, İngiltere’de İspanya’da ve
dünyanın başka ülkelerine giderek
ekmek teknelerini oralara taşıyan
insanlarımız var. Memlekette ailesini,
çocuklarını, eşini, anne, babasını
bırakarak, ekonomik kriz nedeniyle
doğup büyüdüğü topraklarda işini
kaybeden ve geçim derdine düşmüş
binlerce insanımız var.
Ülkeyi kötü yönetmenin, günü
kurtarmanın bir sonucu olan ekonomik
kriz ve bu krizle yapılan kötü
mücadelenin bedelini çok ağır ödüyor
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı.

Hülya Akıncı, Zihinsel ve Bedensel
Engelliler Merkezi’ni ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, 12
Mayıs Perşembe günü
Gümülcine’deki Zihinsel ve
Bedensel Engelliler Tedavi
Merkezi’ni ziyaret etti. Hülya
Akıncı’ya, Kadın platformu

Başkanı Fatma Saliemin,
BTAYTD Kadınlar Kolu Başkanı
Belgin Molla Ahmet, BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin Hayrullah,
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Okul
Aile Birliği Genel Sekreteri
Sennur Hasan eşlik etti.

Konuk heyet, Doğu
Makedonya –Trakya Eyaleti
Sosyal Hizmetler Kurumu
Yönetim Kurulu Başkanı Sotiris
Sotiriadis, Zihinsel ve Bedensel
Engelliler Tedavi Merkezi
çalışanlarından Ömür Hasan ve
diğer çalışanlar tarafından

kapıda karşılandı.
Sotiriadis, “Bu tür ziyaretler
çok değerli ve mutluluk verici.
Yapılan ziyaretler bu tür yerlerin
sorunlarını ortaya çıkardığı gibi
çalışanların da çabalarını
göstermektedir. Buradaki
ziyaretinizle iki hedefe ulaşmış
oluyoruz. Bizim hedeflerimiz ki
kültürümüzde de bu vardır,
burada ve diğer bölgelerdeki bu
tür yerlere ağırlık verilmesidir.
Bu çok önemli çünkü bu tür
yerlerde insanlar kalmaktadır.
Din, dil, rengi önemli olmayıp,
devlet olarak onlara en iyi
şekilde hizmet etmeliyiz. Binalar
ne kadar iyi ve çağdaş olursa
olsun, eğer içindeki çocukları
bizler iyi bakamazsak bunun bir
anlamı yoktur.” diye konuştu.
Doğu Makedonya – Trakya
eyaletinde bu alanda faaliyet
gösteren yedi merkezin
bulunduğunu dile getiren
Sotiriadis, “Burada engelli
çocuklar, yaşlılar ve ailelerin
bakmakta güçlük çektikleri
çocuklar misafir edilmektedir.
Gönüllülük konusunda burada
eksiklikler var. Çocuklara ve
çalışanlara yardımcı olmak
lazım.” ifadelerine yer verdi.

Hülya Akıncı da Zihinsel ve
Bedensel Engelliler Merkezi’ne
ilk geldiğinde çok etkilendiğini,
bu merkezde yapılanın işin
özveri istedeğini ve buradaki
çocukların hepsinin birer melek
olduğunu söyledi. Akıncı, “Fiziki
imkanların yanında insani
bakım gerektiren bir alan.
Buradaki çocukların ihtiyacı
olan malzemeleri ve küçük
hediyeler getirdik. Bu aynı
zamanda toplumun hep birlikte
hareket etmesi gereken bir olgu.
Her gelişimde vurguladığım gibi
çocukların, dini, dili, ırkı ve
rengi yoktur. Dünyanın her
yerinde nerede çocuk varsa,
toplumun sosyal anlamda
onlara bakım yapması gerekiyor.
Siz burada bu bakımın
öncüsüsünüz. Bizler Kadın
Platformu’yla birlikte her türlü
sosyal projede yer almaya
hazırız.” dedi.
Hülya Akıncı daha sonra
merkezde kalan çocukları ziyaret
etti. Personeli özverili
çalışmalarından dolayı tebrik
eden Akıncı, beraberinde
getirdiği malzemeleri Zihinsel ve
Bedensel Engelliler Tedavi
Merkezi’ne teslim etti.
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Kemerler biraz daha sıkılacak...
SİRİZA – ANEL hükümetinin
kreditörlerle varılan anlaşma
uyarınca hazırlanan yeni önlem
paketi meclisten geçti. Yeni
önlemler kapsamında vergi ve
sosyal güvenlik sisteminde
değişikliklere gidildi.
AB ve Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile yapılan görüşmeler
sonucunda varılan anlaşma
uyarınca hükümetin hazırladığı
yeni vergi ve sosyal güvenlik
yasası 8 Mayıs Pazar akşamı
parlamentoda tartışmalı bir
oturumdan sonra kabul edildi.
Yasanın görüşüldüğü sırada
meclis dışında ise kemer sıkma
önlemlerini protesto edenlerle
polis arasında çatışmalar
yaşandı.
Çipras hükümetinin, Avrupa
Birliği ve IMF ile geçen yıl
sağladığı 86 milyar euroluk “3.
Kurtarma Anlaşması”
çerçevesinde, 2018 yılına kadar
3.6 milyar euroluk ek gelir ve
tasarrufu öngören yeni vergi ve
sosyal sigorta güvenlik yasası,
143’e karşı 153 oyla
parlamentoda kabul edildi.
Hükümeti oluşturan SİRİZA ile
ANEL partileri fire vermezken,
tüm muhalefet partileri ret oyu
verdi. Dört milletvekili ise
parlamentoda bulunmadı.
Ekonomi yönetiminin
“kırmızı çizgi” olarak
savunduğu vergi muafiyeti üst
sınırı ise yeni düzenlemeyle
birlikte 9 bin 545 eurodan 8 bin
636 euroya çekildi. Kanun
paketi kapsamında gelir
vergilerinde yeni artışlar
gerçekleşirken, emeklilik
maaşlarında ise kesintiye
gidildi.
Azınlık milletvekillerinden
üç SİRİZA milletvekili yeni vergi
ve sosyal güvenlik yasasına
“evet” derken, Rodop ili
POTAMİ partisi milletvekili
İlhan Ahmet “hayır” oyu
kullandı.
Yeni ekonomik önlemler
çerçevesinde akaryakıta, telefon
ve internet kullanımına zam
yapılacak. Paketin en önemli
noktalarından biri ise katma
değer vergi (FPA) oranının
yüzde 23’ten, yüzde 24’e
yükseltilmesi. Bunun yanı sıra
sigorta primlerinin de
arttırılması öngörülüyor. Yeni
vergi yasası ile vergi oranları da
yükseltiliyor. Bu uygulamadan
en büyük zararı ise doktor,
avukat, mühendis gibi
meslekler görecek. Esnafın
devlete ödeyeceği vergi oranı da
yüzde 26’dan, yüzde 29’a
yükseliyor.

SİRİZA ORTA VE DÜŞÜK
GELİRE SAHİP KESİMLERİN
ETKİLENMEYECEĞİNİ
SAVUNUYOR
Bu arada, iktidarın büyük ortağı
SİRİZA yeni önlemlerden orta ve
düşük gelire sahip kesimlerin
olumsuz etkilenmeyeceğini
savunurken, muhalefet bu
iddiaya tepki gösteriyor

“YEDEK” ÖNLEMLER
DE GELİYOR
Yunan hükümetinin AB ve
IMF’ye yükümlülükleri
çerçevesinde, Haziran ayında
1.8 milyar euroluk bir yeni zam
ve özelleştirme paketi
hazırlaması da gerekiyor. AB ve
IMF ayrıca, Çipras
hükümetinden, 3.6 milyar
euroluk bir “otomatik tedbir
mekanizması” oluşturulması
için yasa çıkarmasını da istiyor.
Bu mekanizma sayesinde,
Yunan ekonomisinin hedeflerini
tutturamaması halinde, her
defasında yeni yasa
gerekmeden kemer sıkma ve
tasarruf tedbirleri alınabilecek.
Yunanistan’ın Temmuz
ayında 3.6 milyar euro borç ve
faiz ödemesi gerekiyor. Yaklaşık
330 milyar euro olan borç için
bu yıl sonuna kadar yapılması
gereken ödeme toplamı 13
milyar euro.

ORTA DİREK ETKİLENECEK
Parlamentoda kabul edilen yeni
vergi ve sosyal sigorta ile
emeklilik yasaları, özellikle
serbest meslek sahipleri ve
asgari ücretin üzerinde maaş
alan memur ve işçileri etkiliyor.
Ayrıca düşük gelirlilerden daha
fazla vergi alınmasını ve daha
düşük emekli maaşları
öngörüyor. Yeni vergi
yasasında, vergilendirme dışı
tutulan ve 9 bin 545 euro olan
asgari ücret, 8 bin 636 euroya
indirildi.
Ayrıca, gelir vergisi oranı
yüzde 8’e kadar arttırıldı. Yeni
yasa ile yıllık gelirleri 10 bin
euro olanlar 100 yerine 300,
yıllık gelirleri 100 bin euro
olanlar ise 39 bin 300 yerine 43
bin 321 euro vergi ödeyecek.
Yeni sosyal sigorta ve emeklilik
yasası ise, hem sigorta
primlerinin arrtırılmasını hem
de daha az emeklilik maaşı
öngörüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİLİK

MAAŞI 384 EURO OLACAK
Sigorta primleri artık gelire göre
ayarlanacak. Avukat, doktor,
gazeteci, tüccar gibi serbest
meslek sahiplerinin ödeyeceği
prim miktarı artık gelirin yüzde
20’sine yakın olacak. Buna
karşı, yüksek prim ödeyenler
aynı oranda yüksek emeklilik
maaşı alamayacak.
Emekli maaşlarına da yeni
kesinti yapılacak. En az 20 yıl
prim ödeyen için asgari emekli
maaşı 384 euro olacak. Emekli
maaşı tabanı ise 1850 euro
olarak belirlendi.
İki yasa parlamentoda
görüşülürken, Atina’nın
merkezi Sintagma meydanında
kendilerini “iktidar karşıtları”
olarak tanımlayan gruplar ile
polis arasında çatışmalar çıktı.
Dört kişinin yaralandığı
olaylarda 14 kişi tutuklandı.

MUHASEBECİ BARIŞ
MUSTAFA YASA
DEĞİŞİKLİKLERİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Yeni vergi yasası ile yeni sosyal
güvenlik yasasını GÜNDEM’e
değerlendiren muhasebeci
Barış Mustafa, çiftçiler için
geçerli olan vergi oranının

yüzde 13’ten yüzde 22’ye
yükseltileceğini söyledi.
Mustafa, yeni uygulamanın
önümüzdeki yıldan itibaren
geçerli olacağını belirtti.
Esnaflar için de önemli
değişikliklerin olacağını ifade
eden Barış Mustafa, “Esnaf bu
yıl baz alınarak bundan sonra
yaptığı kar üzerinden sigorta
primi ödeyecek. Yaptığı karın
ortalama yüzde 27’si kadar
sigorta primi ödeyecek. Bunun

yüzde 20’si emekli maaşı için
ödenecek. Diğer yaklaşık yüzde
7’si ise sağlık sigortası için
ödenecek. Şirketlerin devlete
ödeyeceği vergi oranı da yüzde
26’dan, yüzde 29’a yükselecek.
Şirket olmayan esnaflar ise
yılda 20 bin euroya kadar kar
yaptığı takdirde yüzde 22 vergi
ödeyecek. 20 binin üzerinde kar
yapması halinde yüzde 29
oranında vergi ödeyecek” dedi.

Barış Mustafa
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“Yunanistan ışığı gördü”

“HERKES ETKİLENECEK”
Katma değer vergisinin (FPA) 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 23’ten
yüzde 24’e yükseleceğini belirten muhasebeci Barış Mustafa, bunun
tüm ürün ve hizmetlerde fiyatların zamlanmasına neden olacağını
söyledi. Akaryakıta yapılacak zammın herşeyi ve herkesi
etkileyeceğini dile getiren Barış Mustafa, “Akaryakıta zam yapılması
demek, hayatımızdaki herşeyin biraz daha pahalılaşması demektir.
Bu durum doğal olarak herkesi etkileyecek. Yani geliriniz düşük de
olsa, yüksek de olsa ekonomik olarak bundan olumsuz
etkileneceksiniz.” ifadelerini kullandı.

“KAĞIT ÜZERİNDE YAPILAN HESAPLAR,
GERÇEKTE TUTMUYOR”
Ekonomik krizle mücadele ederken benimsenen yöntemin vergi
arttırımına dayandığını anlatan muhasebeci Barış Mustafa şöyle
devam etti: “Beş yılı aşkın süredir ekonomik krizi yaşıyoruz,
konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Beş - altı ayda bir yeni ekonomik
önlemler önümüze geliyor. Bu yöntem ne yazık ki değişmedi. Fakat
bugüne kadar beklenen sonuçları da vermedi. Kağıt üzerinde
yapılan hesaplar belki tutabilir. Ancak gerçek rakamlar ne yazık ki
yapılan hesabı tutmuyor. Devlet gelip bir esnafa 10 bin veya 50 bin
euro ceza kesebilir veya vergi isteyebilir. Bu rakam devletin kasasına
girmiş gibi görünüyor kağıt üzerinde. Fakat esnaf bunu ödeyemezse
o zaman bütçe açık veriyor. Ve şu anda hiç kimse ödemelerini tam
ve eksiksiz yapamıyor. Vatandaşın ödeme gücü yok. Herkes
yapacağı ödemeleri erteliyor. Dolayısıyla yapılan hesap tutmuyor.
Bu durumun ne kadar devam edeceği, nereye kadar devam edeceği
ve hangi noktaya varacağı herkes için olduğu gibi bizim için de
merak konusu”

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Salı günü Yunanistan
gündemiyle gerçekleşen
Eurogroup toplantısına ilişkin,
“Bugün önemli bir gün. Çünkü,
6 yıl süren sert kemer sıkma
önlemleri ve kötü haberlerden
sonra nihayet büyümenin
ışığını gördük.” dedi.
Çipras, ülke borcunun
hafifletilmesinin ilk kez
görüşüldüğü Eurogroup
toplantısı sonrası gelişmeleri
değerlendirmek üzere
kabinesini topladı.
Bakanlar Kurulu öncesi
açıklamalarda bulunan Çipras,
Eurogroup toplantısından
çıkan kararları “tatmin edici”
olarak niteledi.
Çipras, Yunanistan’ın artık
tek başına ve tecrit edilmiş bir
ülke olmadığını belirterek,
Yunanistan’ın bunun birçok
siyasi güç tarafından
desteklendiğini kaydetti.
Yunanistan’ın artık yeni bir
sayfa açtığını vurgulayan
Çipras, “Artık karanlığı
arkamızda bırakıyoruz. Bugün
önemli bir gün. Çünkü, 6 yıl
süren sert kemer sıkma
önlemleri ve kötü haberlerden
sonra nihayet büyümenin
ışığını gördük.” ifadelerini
kullandı.
Çipras, hükümetin “mutlu
ve iyimser” olduğunu ifade
ederek, “Ancak bulutların
üzerinde de gezmiyoruz. İlk kez

Euro Grubu’nun gündemi Yunanistan
EURO Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye
Bakanı Jeroen Dijsselbloem, “Yunanistan’ın
farklı borçları, bu borçların farklı ödeme
tarihleri var. Yunanistan’ın borçlarının
ortalama vadesi yaklaşık 32 yıl. Borç
sürdürülebilirliği konusunda özel önlemler,
kurtarma programı sonunda
değerlendirilecek.” dedi.
Dijsselbloem, Brüksel’de yapılan ve ilk
kez Yunanistan için borç yeniden
yapılandırılmasının ele alındığı olağanüstü
Euro Grubu toplantısı sonrasında basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Parlamentosu’nun onayladığı
emeklilik ve gelir vergisi reformundan ötürü
memnuniyet duyduklarını vurgulayan
Dijsselbloem, yapılan anlaşma
doğrultusunda toplantıda borç
sürdürülebilirliği konusunu görüştüklerini
belirtti.
Dijsselbloem, Yunanistan’ın borç
yapılandırması hakkında gereklilik,
zamanlama, dizayn ve koşulların ele
alındığını, Yunanistan’ın borçlarının
yeniden yapılandırılması hakkında kararın
daha sonra verileceğini söyledi.
Toplantıda, Yunanistan ile kısa, orta ve
uzun vadede yapılacakların
değerlendirildiğini kaydeden Dijsselbloem,
Yunanistan’ın mali hedefleri tutturması
durumunda, ilave borç gerekirse bu
durumun kurtarma programından sonra
karara bağlanacağını ifade etti.
Dijsselbloem, Euro Grubu’nun 24 Mayıs’ta
tekrar toplanacağına işaret ederek,
“Yunanistan’ın farklı borçları, bu borçların

farklı ödeme tarihleri var. Yunanistan’ın
borçlarının ortalama vadesi yaklaşık 32 yıl.
Borç sürdürülebilirliği konusunda özel
önlemler kurtarma programı sonunda
değerlendirilecek.” diye konuştu.
AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal
İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de
Yunanistan’ın emeklilik ve vergi ile ilgili
aldığı kararların olumlu karşılandığını,
Yunanistan’ın gerçekleştirdiği reformların
ülkenin büyümesini ve yatırım cazibesini
artıracağını söyledi.
Moscovici, bu yılın ikinci yarısında
Yunanistan’da ekonomik büyümenin
başlamasını beklediklerine dikkati çekerek,
“Yunanistan’da borç sürdürülebilirliğini
sağlamak yapılan anlaşmanın önemli bir
parçası. Yunanistan’ın alacağı ilave tedbirler
yatırımcılara güven verecek.” dedi.

ülke borcunun hafifletilmesi
için belirli bir yol haritası var ve
atılması gereken adımlar ise 24
Mayıs’tan önce kesinleşecek.”
diye konuştu.
Euro Bölgesi maliye
bakanları salı günü Yunanistan
olağanüstü gündemiyle bir
araya gelmiş ve ülkenin devasa
borç yükünü hafifletmek üzere
bir yol haritası belirlemişti.
Öte yandan, Yunanistan ile
kreditör kuruluşlar olan
Avrupa Komisyonu, Avrupa
Merkez Bankası, Avrupa
İstikrar Mekanizması ve IMF
arasındaki, 86 milyar euroluk
kurtarma paketinin kredi

dilimlerini serbest bırakacak
gerekli reformlara ilişkin
gözden geçirme süreci,
anlaşmazlıklar nedeniyle
aylardır devam ediyor.
Yunanistan Meclisi geçen yıl
üzerinde anlaşılan 86 milyar
euroluk kurtarma paketinin
gelecek dilimleri için gerekli
vergi ve emeklilik
düzenlemelerini içeren yasa
tasarısını Pazar gecesi
onaylamıştı. Eurogroup
toplantısından ise nihai bir
uzlaşma çıkmasa da yeni
düzenlemeler memnuniyetle
karşılandı.
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“DEB Partisi azınlığın sesi”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, 22 Mayıs Pazar günü
gerçekleşecek kongre öncesinde
GÜNDEM’e konuştu. Ali Çavuş,
DEB Partisi’nin Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının sesi
olduğunu söyledi.
Ekip olarak görevi
devraldıkları 2010 yılından bu
yana DEB Partisi’nin Batı
Trakya Türklerinin ve bölgenin
en aktif kurumları arasında yer
almasını sağladıklarını anlatan
Ali Çavuş, “Bu süre içinde
partimizi yeniden yapılandırdık.
Üye kayıtlarına yeniden
başladık. Şu anda 5 binin
üzerinde üyemiz var.
Teşkilatımızı yeniledik ve
yeniden bir teşkilat oluşturduk.
İskeçe’deki arkadaşlarımız ise
sıfırdan bir parti teşkilatı
oluşturdu. Son derece aktif bir il
teşkiları oluşturdu. Son
dönemde ise Gümülcine’deki
yeni parti merkez binamızda
çok daha rahat ve daha
kapsamlı bir çalışma içine
girdik. Artık tüm topluma ve
tüm kesimlere seslenen,
sorunları dile getiren, azınlığın
sesi olan bir partimiz var. Bu
tabii ki halkımız DEB Partisi’ne,
yani kendi partisine sahip
çıkarak oldu.” diye konuştu.

“DEB PARTİSİ’NİN AZINLIK
MÜCADELESİNDE VARLIĞI
VE ROLÜ HAYATİ ÖNEME
SAHİPTİR”
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş sözlerine
şöyle devam etti: “2010 yılında
arkadaşlarla göreve
geldiğimizde, bugüne göre çok
farklı bir parti devralmıştık. Biz
parti yönetimi olarak 2010
yılından önce de sürekli
biraraya geliyor, toplumdaki ve
azınlığımızdaki gelişmeleri,
olayları izlemeye ve
yorumlamaya çalışıyorduk.
Azınlık insanı yıllarca çözüme
kavuşmayan sorunlarına hep
çözüm bekledi durdu. Bugüne
kadar farklı siyasi partilerden
milletvekili seçtik. Temisilci
seçtik. Azınlık insanının ülkeyi
yöneten partilerden bir
beklentisi vardı; Batı Trakya
Türküne olan bakış açısının
değişmesi. Fakat bugün dahi
görüyoruz ki, ne bakış açısı
değişiyor, ne de sorunlarımız
çözüme kavuşuyor. Biz, bugün
partimizin yönetim kadrosunda
bulunan arkadaşlar olarak
azınlığımızın partisinin aktif
olması gerektiğine, azınlığın
verdiği mücadelede rol
üstlenmesi gerektiğine, kısaca
DEB Partisi’nin varlığına
inandık. Sanıyorum bu
görüşümüzü çok geniş bir halk
kitlesi de paylaşıyor. Ne yazık ki
ülkemiz Yunanistan’ı yöneten
ve bugün mecliste temsil edilen
siyasi partiler Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına

yönelik bugüne kadar bir açılım
yapamadı. Azınlığın beklediği
adımları atamadı. Yıllarca
azınlığa karşı olan tutum
değişmedi. Bu da azınlık
insanında büyük bir hayal
kırıklığı yarattı. Biz bunu çok
net bir şekilde görebiliyoruz.
Dolayısıyla bu ortamda DEB
Partisi’nin varlığı çok önemli.
Partimizin var olması ve güçlü
olması azınlığımızın verdiği
demokrasi mücadelesinde çok
önemli. Partinin varlığı ve rolü
azınlık mücadelesi içinde hayati
bir öneme sahip.”

“DEB PARTİSİ
OLARAK FUEN VE
EFA’YA ÜYE OLDUK”
Geride bıraktıkları dönemin
parti için son derece verimli
geçtiğini kaydeden Ali Çavuş,
DEB Partisi’nin iki uluslararası
kuruma üye olduğunu hatırlattı.
Ali Çavuş, “Son yıllarda
partimizin uluslararası
kurumlarla olan ilişkisi ve
işbirliği de sürekli bir artış
içinde. DEB Partisi olarak ilk
önce FUEN’e, yani Avrupa
Ulusları Federal Birliği’ne üye
olduk. FUEN, Avrupa’da
yaşayan azınlıkların kurduğu
sivil toplum kuruluşlarının
birleşmesiyle oluşturulan bir
örgüt. Avrupa’da yaşayan
azınlıkların kültürel haklarıyla
ilgili çalışmalar yapan son
derece önemli ve etkili bir
kurum. Parti olarak bu kuruma
üye olmamız bizim için önemli.
Daha sonra Avrupa
Partlamentosu’nda temsil
edilen Avrupa Hür İttifakı’na
(EFA) başvuruda bulunduk. Şu
anda EFA’nın gözlemci üyesiyiz.
Bu partimiz için son derece
önemli bir dönüm noktası. EFA,
Avrupa Partlamentosu’nda
daha çok azınlık partilerinin
biraraya gelmesiyle oluşturulan
bir ittifak. EFA’nın başkanı ve
yönetimiyle çok iyi ilişkilerimiz
var. EFA, azınlığımızın son
dönemde yaşadığı birçok
olayda bizlere yaptığı
açıklamalarla destek verdi.
Basın açıklamaları yayımladı,

EFA başkanı sayın Alfonsi
ülkemizin yöneticilerine
mektup gönderdi. Başlattığımız
imza kampanyasına desteğini
açıkladılar. Bunun yanı sıra son
dönemde DEB Partisi olarak
EFA’yla yakın işbirliği sayesinde
azınlık kurumları hakkında
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin verdiği ve
Yunanistan’ın uygulamak
istemediği kararlarla ilgili soru
önergesi Avrupa
Parlamentosu’na sunuldu.
Bunun dışında EFA ve Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu
işbirliğiyle Avrupa
Partlamentosu’nda toplantılara
katıldık.” diye konuştu.

“2014 AP SEÇİMLERİ PARTİ
İÇİN DÖNÜM NOKTASIYDI”
İki yıl önce yapılan Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerine
de değinen DEB Partisi Genel
Başkanı, 25 Mayıs 2014
tarihinde yapılan AP
seçimlerinin parti için dönüm
noktası olduğunu vurguladı.
DEB Partisi’nin 1991yılında
kurulduğunu, ancak 23 yıllık
yaşamı boyunca seçimlere
katılmadığını dile getiren Ali
Çavuş, “Göreve geldiğimiz ilk
günden itibaren DEB Partisi
olarak bir seçim yarışına
girmemiz gerektiğine inandık.

Örgütlenmemizi bu bilinçle
yaptık. 25 Mayıs 2014 tarihinde
yapılan AP seçimleri partimiz
için adeta bir dönüm
noktasıydı. DEB Partisi 43 bin
oy aldı. Hatırlayacaksınız, 25
Mayıs’taki AP seçimlerinde
Yunanistan haritası iki renge
boyanmıştı. SİRİZA ve Yeni
Demokrasi Partisi’nin
renklerine. Tek istisna Rodop ve
İskeçe illeriydi. Bu iki ili Dostluk
Eşitlik Barış Partisi’nin rengine
boyadık. Rodop ve İskeçe
illerinde DEB Partisi birinci
parti olarak seçimi bitirdi.
Rodop ilinde partimiz büyük bir
farkla birinci oldu. İskeçe ilinde
de diğer partilerde azınlık
mensubu adaylar olmasına
rağmen yine DEB Partisi açık
ara farkla birinci oldu. Partimiz,
aldığı sonuçla beş ilin
bulunduğu Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’nde de üçüncü
siyasi güç oldu. DEB Partisi’nin
AP seçimlerindeki başarısı
gerçekten çok büyük. Biz bu
başarıyla gurur duyuyoruz.
Partimiz, iki yıl önce yapılan AP
seçimlerine Batı Trakya Türk
azınlığının sesini ve çözüme
kavuşturulmayan sorunlarını
duyurmak için, ‘Yunanistan’da
ve Avrupa’da biz de varız’
demek için girdi. Bu amacında
da başarılı oldu. Bu vesileyle

seçimlere katılan 38 AP
milletvekili adayımıza, tüm
parti teşkilatımıza ve tabii ki
toplumumuza ve seçmenimize
bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bu seçimlerin devamında da
DEB Partisi , AP’de temsil edilen
EFA’ya üyeliğiyle bir ayağını
AP’ye atmış oldu. AP seçimleri
DEB Partisi için bir dönüm
noktasıdır. Partimizin 25 yıllık
sürecini 25 Mayıs 2014 öncesi ve
sonrası olarak ikiye ayırıyoruz.”
ifadelerine yer verdi.

“SON DÖNEMDE AZINLIK
ENDİŞE VERİCİ BİR SALDIRI
İLE KARŞI KARŞIYA”
Son dönemde yaşanan ve
azınlığı yakından ilgilendiren
olaylara da değinen DEB Partisi
Başkanı Ali Çavuş, “Son aylarda
azınlığın bir baskı ve sindirme
politikasıyla karşı karşıya
olduğunu görüyoruz. Yaşanan
olayları partimizin yönetim
kurulundaki arkadaşlarla
değerlendiriyoruz. Özellikle
azınlık eğitimimizle ilgili ve
diğer alanlarda endişe verici
olaylar meydana geliyor. Biz
sorunlarımızın çözümünü
beklerken, azınlık haklarına ve
azınlığımızın kurumlarına yeni
saldırılarla ve sindirme
gayretleriyle karşı karşıyayız.
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Birkaç gün önce yaptığımız yazılı açıklamada
Lozan Antlaşması’nın öngördüğü haklarımızı
istiyoruz dedik. Bu konuda ciddiyiz ve ısrarcıyız.
Eğer devlet bu azınlık insanına kendi vatandaşı
gibi bakacaksa bizim haklarımızı iade etmeli. Biz
insanca ve bize tanınan haklara sahip olarak
yaşamanın dışında bir beklenti içinde değiliz.
Tabii yeri gelmişken şunu da söylemek isterim;
hükümetten azınlığın ekonomik alanda yaşadığı
sıkıntılara çare araması lazım. Azınlık insanı
ekonomik krizden çok büyük ölçüde etkilendi.
Köylerimizdeki gençler yurt dışına kaçıyor. Bir
önlem alınmazsa çok daha kötü durumlarla
karşılaşabiliriz. Yetkililer mutkala azınlığımızın
ekonomik durumuna el atmalı ve bu alanda
yaşanan büyük sorunlara çare aramalı.” dedi.

“DR. SADIK AHMET’İN
ARACININ ÇALINMASI KABUL EDİLEMEZ
BİR OLAYDIR”
DEB Partisi’nin kurucusu ve eski bağımsız
milletvekili Dr. Sadık Ahmet’in aracının
çalınmasını “Asla kabul etmeyecekleri ve
unutmayacakları çok vahim bir olay” olarak
nitelendiren DEB Partisi Başkanı Ali Çavuş
sözlerini şöyle sürdürdü: “Partimizi yeni merkez
binaya taşıdığımız dönemde, kurucumuz ve
liderimiz rahmetli Dr. Sadık Ahmet için
hazırladığımız bir köşe vardı. Onun kaza yaptığı
ve son nefesini verdiği aracı da bu anı köşesine
koyduk. Ancak hepinizin malumu olduğu üzere
araç binadan çalındı. Son derece profesyonel bir
şekilde Dr. Sadık Ahmet’in şüpheli kazada
kullandığı araç karanlık eller tarafından parti
binamızdan çalındı. Sadık Ahmet’in son nefesini
verdiği bu arabanın burada olmamasını isteyen
birilerinin olması çok manidar. Bu çevreler bu
arabanın burada olmasından neden rahatsız?
Bunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Tabii ki hem
Sadık Ahmet ailesi, hem DEB Partisi bu menfur
saldırıdan büyük bir üzüntü duyduk. Üzüntümüz
elbette ki geçmedi. Parti olarak aileyle birlikte
çalınan aracın bulunması için güvenlik güçleri
nezdinde tüm girişimleri yaptık. Olayı hukuki
olarak da takip ediyoruz ve etmeye devam
edeceğiz. Gereken girişimleri yapıyoruz. Bu
menfur saldırı hem Sadık Ahmet’in hatırasına,
onun ailesine, hem DEB Partisi’ne, hem de tüm
Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna yapılan
bir saldırı, bir hakaretir.”

“22 MAYIS PAZAR GÜNÜ
KONGREYE BEKLİYORUZ”
Parti olarak 22 Mayıs Pazar günü yapılacak
kongreye hazırlandıklarına dikkat çeken DEB
Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş, kongrede genel
başkan ve partinin en yetkili karar organı olan
Mekez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin
belirleneceğini söyledi. Ali Çavuş, “Genel
başkanın yanı sıra 50 kişilik MYK seçilecek. Ben
arkadaşlarımın da desteği ile yeniden başkanlığa
adayım. Kongre hazırlıklarımız devam ediyor.
Tüm üyelerimizi ve gönül dostlarımızı 22 Mayıs
Pazar günü saat 11:00’de parti genel
merkezimizde yapacağımız kongreye bekliyoruz.”
dedi.
DEB Partisi’nin 2010 yılından itibaren yeni ve
çok farklı bir döneme girdiğini, 2014 yılındaki
Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ise
omuzlarında toplumu temsil etmenin onurunu ve
sorumluluğunu da yüklendiğini dile getiren Ali
Çavuş sözlerini şöyle tamamladı: “22 Mayıs 2016
günü gerçekleştireceğimiz kongreden sonra parti
olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Amacımız, Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini
duyurmak ve toplumun sesi olmaktır. Yeni
dönemde çalışmalarımızı daha da
yoğunlaştırmak istiyoruz. Davamız demokrasi
davası, eşitlik davası ve haklarımızı kazanma
davasıdır. DEB Partisi olarak yürüteceğimiz planlı
ve programlı çalışmayla ve tabii ki ekip
çalışmasıyla azınlığın sesi olmaya ve azınlığın
haklı taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz.
Bu davada halkımızın güvenini arkamızda
hissetmek bizim için en büyük kazanımdır.”

DEB Partisi: “Lozan’da taahhüt
edilen haklarımızı istiyoruz”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi son dönemde Batı Trakya Türk
azınlığına yapılan haksızlıklara atıfta
bulunarak, “Lozan’da taahhüt edilen
haklarımızı istiyoruz” başlığı altında
yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Türk azınlığa son
dönemde yapılan haksızlıklar dile
getirilerek şu ifadelere yer verildi:
“Siz, Lozan’ın bize tanıdığı bu hakları
elimizden almak için devletin tüm
gücünü bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da kullanabilirsiniz!
Siz, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin şubelerini
basarak, resmi bir derneğin üyelerine
ve azınlığa dönük faaliyetlerini
durdurabilirsiniz! Yöneticilerini
yargılayabilirsiniz!
Siz, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığını muhatap almadan, siyasi
gücü kullanarak, azınlık insanının
inanç özgürlüğünü ve özerkliğini ‘240
İmam Yasası’ gibi antidemokratik
yasalarla ortadan kaldırabilirsiniz!
Siz, çocuk azlığı bahanesiyle

azınlık okullarını kapatarak, azınlık
okullarında Türkçeyi yasaklayarak,
çift dilli Türkçe-Yunanca eğitim
verecek anaokullarının açılmasına
müsaade etmeyerek, ihtiyaç duyulan
azınlık ortaokul ve liselerinin
açılmasına izin vermeyerek,
azınlığımızın eğitim özgürlüğünü ve
özerkliğini yok sayabilirsiniz!
Siz, ata yadigârı vakıflarımızın
azınlığımız tarafından yönetilmesini
ve istifade edilmesini
engelleyebilirsiniz!
Siz, DEB Partisi gibi resmi partiye
saldırıp cam çerçeve indirerek,
rahmetli liderimizin arabasını
çalarak, insanlarımızı korkutarak,
psikolojik baskı uygulayabilirsiniz!
Siz, AİHM’nin tarihi dernekler
lehine verdiği kararları tanımayarak,
tabelaların asılmasına müsaade
etmeyebilirsiniz!
Siz, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın seçtiği Müftüyü
tanımayarak, ‘Korsan Müftü’ gibi
aşağılayıcı sözlerle azınlık insanının

hür iradesini yok sayabilirsiniz!
Siz bunları yaparak, azınlık
insanının bu ülkede mutlu birer
vatandaş olarak yaşamasını, bu
ülkeye hizmet etme aşkını ve bu
ülkeye hissettiği aidiyet duygusunu
baltalayabilirsiniz!”
DEB Partisi açıklamasında,
azınlığa yönelik haksızlıklara karşı
bir eylem planının hayata geçirilme
zamanının geldiğini hatırlatarak,
“Bizler her daim bu ülkede kendi
kimliğimizle Türk ama mutlu birer
Yunan vatandaşı olarak yaşamanın
kavgasını demokratik ve yasalar
çerçevesinde vermeye devam
edeceğiz. Yılmadan ve yorulmadan,
ecdat mirası ‘hoşgörümüzü’
koruyarak, azim ve sabırla bu dava,
bu mücadele artarak devam
edecektir. Üzerimizdeki bu tarifsiz
baskının tüm dünya tarafından
duyulması için bir eylem planının
artık hayata geçirilme zamanı
geldiğini tüm kamuoyuna saygı ile
duyururuz.” görüşlerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu BTTDD’yi ziyaret etti
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe İl Teşkilat Sorumlusu Ozan
Ahmetoğlu, Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
Zeytinburnu Şubesi’ni ziyaret etti.
BTTDD Genel Başkan Necmettin
Hüseyin’in de hazır bulunduğu
ziyarette, Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa, İstanbul Batı
Trakya Türkleri Spor Kulübü Başkanı
Hakan Güler ile dernek ve spor
kulübü yöneticileri yer aldı.
Ziyaretle ilgili olarak BTTDD’nden
yapılan açıklamaya göre, son
dönemde Batı Trakya’da yaşanan
gelişmeler ve azınlık kurum ve
kuruluşlarına uygulanan baskılar ile
önümüzdeki dönemde BTTDD, DEB
Partisi ve diğer kuruluşlarla karşılıklı
sürdürülebilecek çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Ozan Ahmetoğlu, DEB
Partisi’nin 22 Mayıs tarihinde
gerçekleştirilecek kongresine de tüm
Batı Trakyalıları davet etti.
Ardından Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Başkanı

Necmettin Hüseyin, Ozan Ahmetoğlu
ve Zeytinburnu Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa, kongreye hazırlanan
İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü’nün son yönetim kurulu
toplantısına katıldı.
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Sokak hayvanlarına karşı
sorumluluklarımız…
u haftaki konumuzu
sokak hayvanlarına ve
üzerimize yüklediği
sorumluluklara ayırdım.
Değerli okurlar,
Sevmek ve sevilmek dünyanın
en güzel duygularındandır. Hele
hele sevmesini bilmek ise daha
güzeldir. Hayvanları sevmek
özellikle de sokak hayvanlarını
sevmek elbetteki duyguların en
güzeli olsa gerek. Unutmayalım
insan çevresindekileri
sevebildiği ölçüde insandır.
Ancak her sevgide olduğu gibi
bu sevgi de, sorumluluk
gerektirir.
Sokak hayvanı olgusu doğa
olayı değildir. Sokak hayvanları
sokaklarımızda, çöplüklerimizde
yaşayan, bizimle birlikte
yaşayan kedidir, köpektir.
Binlerce yıl önce
evcilleştirdiğimiz bir kültür
varlığıdır bu hayvanlar.
Hizmetinden yararlandığımız
daha sonra sanayi, teknoloji ve
buna bağlı olarak metropollerin
gelişmesi ve büyümesi ile
sokaklara terk ettiğimiz sahipsiz
hayvanlardır. Dolayısıyla
“Sokak Hayvanı” sorunu yoktur
ama “ Sokak Hayvanlarının
Sorunları” vardır. Bu sorunun
yaratıcısı insan olduğu gibi de
çözümleyicisi de yine insanın
kendi olmalıdır. Peki nedir
üzerimize düşen sorumluluklar
kısaca değinelim...
Öncelikle sahiplendiğimiz
hayvanı terk etmeyerek...
Unutmayalım sahiplendiğimiz
kedi ve köpeğimiz bizi de
sahiplenmiştir. Kendi doğasının
bir parçası olarak kabul etmiştir.
Terk edildiği andan itibaren
köpekler, uzun süre sahibinin
geri döneceği beklentisi ile
barınak kafeslerinin arkasında
duruyor. Ümidini kestiği zaman,
istenmemenin getirdiği o duygu

B

ile yemek yemiyor, su içmiyor ve
intihar ediyor... Bu durum
terkedilmiş, sokaklara bırakılmış
hayvanların, barınaklarda
sergilediği ve hayvanseverler
tarafından tespit edilmiş,
istenmemenin üzücü bir
sonucudur. Hal böyleyken
malesef her gün sokaklara
hayvanlar bırakılıyor,
terkediliyorlar... “Sokak
Hayvanlarının Sorunları” uygar
insanın karşısına bir anda
çıkıveriyor. O halde uygar birer
insan olarak bizlere düşen;
Sahipsiz ve güçten düşmüş
hayvanların (hasta, sakat, yavru,
hamile) hiçbir maddi kazanç ve
menfaat amacı gütmeksizin;
Beslenme/su ve sağlık
ihtiyaçlarının karşılanması,
Belediye ile işbirliği yapılarak
rehabilite
(kısırlaştırma/aşılama)
edilmeleri ve böylece bölgede
nüfus kontrolünün sağlanması,
Nüfus kontrolünün
sağlanmasında, bölgede
yaşayan hayvanların, kendi
mekanlarına sahip çıkma
içgüdüsünün değerlendirilmesi
Bölgede yaşama hakkı olan
hayvanlara sağlıklı bir ortam
yaratılarak insan-doğa ilişkisinin
iyileştirilmesi.
olmalıdır. Unutmayalım ki;
Sokak hayvanlarının en büyük
sorunu olan “açlık ve susuzluk”
sorunudur. Özellikle bu sıcak
günlerde bu canlıların açlık ve en
önemlisi suzuzluklarına çareler
aramak en başta insani
görevlerimizden biri olmalıdır.
Sivil toplum örgütleriyle birlikte
bu canlılara sahip çıkmak, yıllar
önce evcilleştirdiğimiz ve her
alanda onlardan faydalandığımız
bu can dostlarımıza bir vefa
borcumuzdur...
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...

GTGB geleneksel Kır Koşusu’na hazırlanıyor
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) her yıl düzenlediği
kır koşusunu 29 Mayıs Pazar
günü Semetli köyü Kartalkaya
bölgesinde gerçekleştirecek.
GTGB tarafından yapılan
açıklamada, bu yıl 28’incisi
düzenlenecek geleneksel Kır
Koşusu etkinliğine tüm
Batı Trakya halkının davetli
olduğunu bildirildi.
Koşuya yarışmacı olarak
katılmak isteyenler için dernekte
kayıtların da başladı.

TÜRKİYE’deki Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK)
bünyesinde yer alan Dünya Türk
İş Konseyi (DTİK) Balkanlar
Komitesi ilk toplantısını
Makedonya’nın (FYROM)
başkenti Üsküp’te geniş bir
işadamı katılımı ile
gerçekleştirdi.
Yunanistan’daki iş
adamlarını temsilen toplantıya
DTİK Balkanlar Bölge Komitesi
Başkan Yardımcısı ve
Yunanistan Temsilcisi Levent
Sadık Ahmet katıldı. Üsküp’teki
toplantıya Türkiye’nin Üsküp
Büyükelçisi Ömer Şölendil,
Türkiye Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı İbrahim Şenel,
Makedonya Cumhuriyeti Dış
Yatırımlardan Sorumlu Devlet
Bakanı Furkan Çako, DTİK
Balkanlar Bölge Komitesi
Başkanı Ömer Süsli, DEİK ve
DTİK İcra Komitesi Üyesi Berna
İlter, MATTO Başkanı Eyüp
Tuna Kahveci, Yunus Emre Vakfı
Temsilcisi ve çok sayıda sivil
toplum kuruluşunun yanı sıra
Balkan ülkelerinden gelen iş
adamları katıldı.
Toplantıda Balkan
ülkelerinde hükümet ve
bürokrasi ile iş adamlarının sıkı

bağlarına dikkat çekilerek, iş
adamlarına bulundukları
ülkelerde bürokrasinin yardım
ve desteğinin vurgulandığı
belirtildi.
Balkanlar’a sağladığı
desteklerinden dolayı
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi
Ömer Şölendil ve Makedonya
Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet Bakanı Furkan
Çako Batı Trakyalı iş adamı
Levent Sadık Ahmet’e teşekkür
etti. Toplantıda iş adamlarını
Yunanistan’da ve Batı Trakya’da
ağırlamaktan büyük mutluluk
duyacağını ifade eden Sadık

Ahmet; din, dil ve ırk ayırt
etmeksizin herkesin el ele
vererek daha büyük projelere
imzaların atılması gerektiğini
vurguladı.
Hatırlanacağı üzere Dünya
Türk Girişimciler Kurultayı 26
Mart tarihinde yapılmıştı.
Yunanistan’dan bir çok iş
adamının da katıldığı
kurultayda, bölge ve ülke
seçimleri oylamasında Levent
Sadık Ahmet 214 seçmenin 155
oyunu alarak birinci olmuş ve
Balkanlar Komite Başkan
Yardımcısı ve Yunanistan
Temsilcisi olmuştu.

Yunanistan 38 aydır
deflasyonda
Yunanistan
İstatistik
Kurumu’nun
açıkladığı verilere
göre, Nisan ayında
TÜFE bir önceki
yılın aynı ayına
göre yüzde 1,3
azaldı

YUNANİSTAN, Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan
ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 1,3
azalmasıyla 38. ayda da
deflasyonda kaldı.
Yunanistan İstatistik
Kurumu’nun (ELSTAT)
açıkladığı verilere göre,
TÜFE’de yıllık değişim oranı
yüzde -2,1 oldu.
TÜFE bir önceki ay Mart’a
göre ise yüzde 0,7’lik arttı.
Açıklamaya göre, TÜFE Mart
ayında yüzde 1,5 oranında
azalmış, geçen yıl Nisan’da

ise yüzde 2,1 düşüş
gerçekleşmişti.
Gıda-sebze fiyatlarında
yüzde 1 ve giyim-ayakkabıda
yüzde 2,2’lik düşüş
görülürken, konut
fiyatlarında yüzde 4,8 ve
ulaşımda yüzde 4,5 azalma
oldu.
Tütün-alkol fiyatlarında
yüzde 1,4 artış görülürken,
restoran-hotel fiyatlarında
yüzde 2,7 ve sağlık
harcamalarında yüzde 3,6
yükseliş gerçekleşti.
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Gear VR ile sanal dünyaya daldık!
BU incelememizde Samsung
Gear VR ile hep beraber sanal
gerçeklik dünyasına dalıyoruz.
Sanal gerçeklik, son yılların en
çok konuşulan teknolojileri
arasında başı çekiyor.
Samsung’un Oculus ile
gerçekleştirdiği işbirliği
kapsamında geliştirilen Gear VR,
bilindiği gibi 2015’ten bu yana
hayatımızda mevcut. Fakat içeriğin
artmasıyla beraber dünyada olduğu
gibi, ülkemizde de yeni yeni
kullanımını yaygınlaştırıyor. Benzer
yapıda tasarlanan ve uygun
fiyatıyla dikkat çeken Google’ın
Cardboard hamlesini, daha
profesyonel bir tasarımla elden
geçiren, amiral gemisi akıllı
telefonlarıyla uyumlu hale getiren
Samsung, Gear VR’la ayrıca HTC
Vive, PlayStation VR ve Oculus
Rift’ten farklı olarak tamamen
kablosuz bir deneyim sunuyor.
Gear VR, cep telefonuyla çalıştığı
için tamamen mobil yapıda. Bu,
cihazın en önemli artısı.
Tasarım detayları
Gear VR’ın ön yüzündeki
kapağın altındaki bölüme ilgili
Samsung Galaxy telefonu
takıyorsunuz. Biz elimizdeki Galaxy
S7 edge ile deneme fırsatı bulduk.
Telefonu, Gear VR üzerindeki
microUSB konnektörüne
bağlayarak takıyorsunuz.
Gear VR’ın üst kenarında bir
çark bulunuyor. Bu çark, Gear
VR’ın merceklerini ayarlıyor.
Sağ kenara baktığımızdaysa,
burada dokunmatik bir yüzeyin yer
aldığını görüyoruz. Gear VR
içindeki sanal dünyada yolunuzu
bu dokunmatik yüzeyle
buluyorsunuz diyebiliriz.
Gear VR gözünüze takılıyken
sesi kısıp açmak için de yine
dokunmatik yüzeyin hemen
önündeki butonları

kullanabiliyorsunuz.
Son olarak Gear VR’ın altında da
bir microUSB yuvasının yer aldığını
ve bu yolla, telefonunuz Gear VR’a
bağlıyken şarj edebilmenizin
mümkün olduğunu söyleyelim.
Gear VR nasıl kullanılıyor?
Gear VR, çok kolay şekilde
kullanılıyor ve alışma süreci
fazlasıyla kısa. Öncelikle telefonu
Gear VR’a ilk bağladığınızda hemen
Samsung Gear VR uygulaması
telefonunuza yükleniyor. Elbette
bunun için internete bağlı olmanız
gerekiyor. Gear VR Oculus yazılımı
yüklendikten sonra artık Gear VR’ı
kullanmaya hazırsınız.
Gözlüğü gözünüze taktığınızda
önünüze gelen bu arabirim
üzerinde, uygulama mağazasını ve
kütüphanenizi görebiliyorsunuz.
Burada baş hareketlerinizle seçmek
istediğiniz menünün üzerine gelip,
dokunmatik yüzeyin ortasındaki
komut tuşuna basıp seçerek
ilerlemeniz mümkün.
Sanal mağazada çok sayıda
indirebileceğiniz seçenek
bulunuyor. Bunlar arasında ücretli
olduğu kadar ücretsiz içerikleri de
bulmak mümkün. İndirdiğiniz her
bir uygulamaya, daha sonra
kütüphane yoluyla
ulaşabiliyorsunuz.
Oyunların yanı sıra 360
derecelik fotoğraf ve videoları da
görüntüleyebildiğiniz Gear VR’da,
ayrıca Google StreeView VR
üzerinden Dünya’yı sanal ortamda
dolaşmak da mümkün. Yine bunun
yanı sıra sanal sinema salonu
uygulaması yoluyla, cep
telefonunuzdaki videoları, sanal bir
sinema salonunda, adeta sinema
salonunu kapatmışçasına
izlemeniz mümkün ki, bu
uygulamanın fazlasıyla başarılı bir
deneyim sunduğunu söyleyelim.
Gear VR, kontrolü microUSB

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Albay,
Desen 2) Ra, Halisane
3) Asa, Ninni 4) Melas,
Sakat 5) Arakiye, Al 6)
Mala, Ay 7) Kapan,
Taba 8) Ki, Aksi, Kok 9)
İnan, Iltar 10) Lak,
Kalay 11) Otoman, Na
12) Ve, Akait, On 13)
Aks, Astarya 14)
Tempo, İlhan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Aramak, Kilovat 2)
Laser, Kin, Teke 3)
Alaka, Alo, Sm 4) Ah,
Ak, Panama 5)
Yansımak, Kakao 6) Li,
Yansı, Nas 7) Dinsel,
İlk, İti 8) Esna, At,
Tantal 9) Saika, Akala,
Rh 10) En, Alabora, Oya
11) Neft, Yak, Yunan.

seçenekler bulunuyor. Bunlara çok
sayıda ücretli içeriği de ilave
edebiliriz.
Oyunlara gelecek olursak,
denediğimiz oyunlar arasında
Cosmos Warfare, Bait,
Shooting

konnektörü yoluyla yaptığı için,
telefonu gözlüğe taktığınızda başka
bir uygulama açmanız normal
yollarla mümkün değil. Tüm
uygulamaları kendi ekosistemi
içinde tutuyor. Android için uygun
360 derecelik sanal bir videonuz
varsa, bunu Oculus
kütüphanesinde görüntülemeniz
normal yollarla zor. Fakat YouTube
üzerine yükleyip, oradan Gear
VR’da görüntüleyebilirsiniz
elbette... Öte yandan Gear VR için
kendiniz görüntü üretmek
istiyorsanız, Samsung’un Gear 360
kamera çözümü sunduğunu da
söyleyelim.
Sanal deneyim
Gear VR, sunduğu deneyimle
gerçekten de fazlasıyla eğlenceli bir
cihaz. Galaxy S7 lansmanından bu
yana deneyimlediğimiz sanal
gerçeklik gözlüğü, tanıtıldığı ilk
zamanlarda olmasa da artık geniş
bir içerik sahibi. İncelediğimiz süre
boyunca çok sayıda oyun oynama
fırsatı bulduğumuz, video ve
fotoğrafları deneyimlediğimiz ve az
önce de söylediğimiz gibi sanal
sinema salonunda film izlediğimiz
Gear VR’ın, tüm bunlar neticesinde
kısa sürede alışkanlık yaratabilecek
potansiyele sahip olduğunu
söyleyebiliriz.
Deneyimlediğimiz uygulamalar
arasında başı, tüm ofis
arkadaşlarımızın beğendiği Jurassic
Park’ın çektiğini söyleyelim. İlk
defa sanal dünyaya adım atanlar
için fazlasıyla gerçekçi bulunan bu
uygulama gibi daha pek çok
seçenek bulunuyor. Bunun gibi
başınızı sağa sola çevirerek
çevrenizdeki sanal dünyayı
izleyebildiğiniz daha çok sayıda
uygulama mevcut. Birkaçını
saymamız gerekirse; Battle for
Avengers, Invasion, Colosse,
Sisters, Tarraco VR gibi ücretsiz

SOLDANSAĞA
1)Aklanma – Altmış dakikalık zaman dilimi 2) Başlıca
– Yavaşça 3) Radon’un simgesi – Bir element adı 4)
Gazla doldurunca uçan çocuk oyuncağı – Bildirme,
anlatma 5) (argo) Gösteriş, çalım, caka – İnsan saçını
oluşturan ipçik – Engel 6) Rubidyum’un simgesi –
Çok iri bir yılan türü – Neon’un simgesi 7) Kısaca
Anadolu Ajansı – Aza – Küçük maşa 8) Sevgi ile
söylenen sitem sözü – Mavi 9) Denizden dar bir kıyı
kordonu veya bir kanal ile ayrılmış göl – Kesin yargı
10) Daha iyi bir duruma gelme, iflah olma – Bütün
çizgileri belirgin olan 11) İterbiyum’un simgesi – Bir
çeşit tüfek 12) (halk dili) Taşlı tarla – Kurçatovyum’un
simgesi – Büyükbaş hayvan 13) Hitit – Tombala vb.
Oyunlarında sayıların yazılı olduğu kağıt 14) Yiyecek
dolabı – (kimya) Parafin.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kale korkuluğu – Göçmen bir kuş 2) Küçük sermaye ve sanat sahibi – (halk dili) Ağabey – Resim ve
heykel sanatlarında varlıkların biçimi 3) Radyum’un
simgesi – Kirişli bir çalgı – (felsefe) Ben – Dağ tavuğu
4) (müzik) Viyola – Sarınmak, örtünmek 5) Kendi
kendine söz verme – Tutuşma – Kripton’un simgesi
6) Gizli yer, köşe bucak – Sonsuzluk – Geri, peş 7)
Dolma kalem – Beyaz – Halat gibi örülmüş iplik çilesi
8) Soru – Yemek yemesi gereken – Apansız –
Talyum’un simgesi 9) Kendisine güvenilmeyen kimse
– Gıpta etmek 10) Aktinyum’un simgesi – Yarar, çıkar
– Karışık renkli 11) Gelinlerin başlarına takılan süs –
Ceviz kabuğunun bıraktığı boya lekesi – Şimdi.

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

Showdown
2, Smash Hit ve ünlü
mobil oyun Temple Run’ın
sanal sürümünün olduğunu
söyleyebiliriz. GunJack, Escape
Room VR, Deer Hunter VR ve daha
düzinelerce ücretli oyunla beraber
içerik bir hayli zengin. Minecraft’ın
ve beraberinde yüzlerce oyunun
Gear VR’a geleceğini de buradan
söyleyelim.
Performans
Gear VR’ın görüntü kalitesi sınıfı
için gayet başarılı. Elbette dikkatli
bakarsanız pikselleri görmeniz
mümkün olabiliyor. Fakat görüntü
performansında kuşkusuz en
önemli nokta içerik. Görüntünün
adeta çamur gibi olduğu YouTube
videolarını da bulabilir veya özel
hazırlanmış içeriklerle sanal
deneyimi iyi şekilde tecrübe
edebilirsiniz. Elbette görüntü
performansı konusunda Gear
VR’dan bir Oculus Rift veya HTC
Vive performansı beklememek
gerek. Zira neticesinde baktığınız
şey bir cep telefonu.
Bu bağlamda performansını
beğendiğimizi söyleyebiliriz. Peki,
Gear VR rahatsız edici olabiliyor

2

3

4

5

6

mu? Bu elbette kişiden kişiye
değişecek bir nokta.

Ancak
önce
ergonomik
yönüyle ele
alacak olursak,
yüzünüze
sabitlenen Gear VR,
kuşkusuz bir süre sonra
yüzünüze yaptığı baskıdan dolayı
rahatsız edici olabiliyor. Uzun
kullanım sonrası yastıkların ve
burun bandının yüzünüze iz
yaptığını da söylemek gerek.
Olası bir baş ağrısı ve mide
bulantısı gibi rahatsızlardan
bahsedecek olursak, bazı çok
hareketli oyunlarda bunu
yaşamanızın mümkün olduğunu
söyleyebiliriz. Özellikle Smash Hit
ve Temple Run VR gibi farklı
eksenlere çok hızlı hareketleri olan
oyunlarda bunu yaşamanız
mümkün. Daha stabil ve sakin
oyun ve uygulamalarda ise uzun
seanslar sonrası belki...
İncelememizi noktalamadan
önce merak edenler için Gear VR’ı
Bluetooth yoluyla bir gamepad’e
bağlamanın mümkün olduğunu da
söyleyelim. Biz incelememiz
süresince bazı oyunları PlayStation
4 gamepad’iyle oynadık.
Son olarak, iyi bir VR deneyimi
için mercekleri her zaman temiz
tutmanızı öneriyoruz.

7

8

9

10 11
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tereddüde düşmek,
kurallarınızı
uygulamaya çalışırken
yenildiğinizi gösterir.
Unutmayın,
sorumluluk, çözümün
anahtarı! Kuralı ihlal
etmek için mantıklı bir
gerekçe varsa ve bu

Sevgili dostlar
Yıllar geçti ve kucağınızdaki
minik yavrunuz kocaman bir
genç oluverdi. İşte, işin en zor
kısmı… Özgür ve birey olma
isteği ile kural tanımazlık
arasında gidip gelen ergen
çocuğunuzla nasıl bir ilişki
kurmalısınız? Ona nasıl sınır
çizmelisiniz?
Mücadele edeceğiniz alanı
seçin. Ergen çocuğu olan
ebeveynler için en çok sorun
yaratan alanlardan biri,
gencin odasını toplamaması,
dağınık olmasıdır. Oysa
ondan odasını toplamasını
istemeyi öncelik haline
getirmenin, uğruna
mücadele etmenize
değecek bir seçim
olup olmadığından
emin olun.
Dağınık bir oda,
çocuğunuzun okul
başarısını etkiliyor
mu, ya da onun dakik
olması kadar önemli
bir durum mu?
Hakkında konuşacak kadar
önemli bir konu olup
olmadığına karar verin ve
sonra harekete geçin. Bu
dağınıklığın onun okul
başarısı ve zamanlamasını
etkileme derecesine göre
ısrarcı olun.
Çocuğunuz evde üzerine
düşen işleri yapmıyorsa, burada
söz konusu olan mesele,
sorumluluktur. Bir aile toplantısı
düzenleyin, işbölümünüz üzerine
konuşun. Çocuğunuzdan, bu
işbölümünde almak istediği
sorumlulukları seçmesini isteyin
ve harçlıkla ödüllendirileceğini
söyleyin. Tüm aile bireylerinin
sorumluluklarını içeren bir
işbölümü planı hazırlayın. Bir
sonraki aile toplantısında
işbölümünün başarıyla
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sonuçlanan
ve şikayet
konusu olan
taraflarına
odaklanın.
Sizin ev
kurallarınıza

Ergen annelerine kural
koyma önerileri...
göre
hangi saatler
eve geç kalmak
anlamına geliyor, önce bunu
tanımlayın. Okul günleri ve hafta
sonlarını ayrı ayrı düşünün. Bu
saatleri çocuğunuz da bilmeli.
Saat standardında ısrarlı
olmanız, kural ihlali durumunda
bir yaptırım uygulamanız
gerekiyor. Örneğin bilgisayar
kullanma saatinde kısıtlamaya
gitmek, onu hafta sonu
arkadaşlarıyla çıkmaktan
alıkoymak gibi yaptırımlar
uygulayabilirsiniz.
Kuralları uygulama
konusunda ısrarcı olmak, çok
önemlidir. Yaptırım konusunda

olabilir. Onu dinlemek, onun
isteklerine teslim
olmak anlamına
gelmez.

nedenle
kurala
uyulmuyorsa,
bu, sizin ebeveyn olarak
otoritenizi sarsmaz. Ebeveynler
ne kadar bilge ve adil olurlarsa,
otoriteleri o kadar yükselir.
Ergenlik çağındaki gençler,
onlar için konulan dışarı çıkma,
alkol alma, interneti kullanma
gibi kısıtlamaların, onların
güvenliği için olduğunu
Kuralları sakin bir şekilde,
mantık çerçevesinde
açıklamanız, ilişkiniz
açısından olumlu olacaktır.
Öfkeyle açıklanan
anlayabilirler. Tabii bu kuralları
sakin bir şekilde, mantık
çerçevesinde açıklarsanız…
Öfkeyle açıklanan kısıtlamalar
saygıyı hak etmez. Ebeveyn
olarak belirlediğiniz kuralların
saygıdeğer olmasını, ancak sakin
yaklaşımınızla sağlayabilirsiniz.
Akıllı ebeveynler, çocuklarının
yetişkinler gibi karar
verebilmelerini isterler, sadece
kurallara itaat etmelerini değil.
Dolayısıyla çocuğunuz kurallar
konusunda tartışmak isterse ona
bir fırsat verin. Çocuğunuzun
bakış açısını, fikirlerini dikkatle
dinlemeli, ilgili konularda fikir
yürütmesi için onu
cesaretlendirmelisiniz.
Kuralı uygulamama
konusunda çok geçerli bir nedeni

Mem le ketimden Man za ra lar...

kısıtlamalar saygıyı hak
etmez. Ebeveyn olarak
belirlediğiniz kuralların
saygıdeğer olması, sizin
sakin yaklaşımınıza bağlıdır.
Ne istediğini, ne sorduğunu,
ne hissettiğini öğrenmelisiniz.
Bu, ona değer verdiğinizi
gösterir.
Çocuğunuz kuralı tanımama
konusunda ısrarlıysa, o konuda
bir sorunu varsa, konuya birlikte
çözüm bulmanız gerekir. Bunun
için de birlikte beyin fırtınası
yapmalısınız. Bir araya gelmek,
ona kuralın neden önemli
olduğunu hatırlatmanıza yardım
eder.
Her şeyin özeti, sevgidir. Ona
sevginizi, aranıza sınır koymadan
gösterin. Onu sevmek, onunla
empati kurmanızı sağlar. Empati
kurmaktan çekinmeyin, onu
anlamaya çalışın.
Sevgiler,
Feride...

Mercimek Köftesi

FOTO: Hasan Hasan

Malzemeler
1 su bardağı
ince bulgur
2 su bardağı
kırmızı mercimek
4 su bardağı su
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı pul biber
5 çay kaşığı kimyon
1 demet yeşil soğan
1 demet maydanoz
3 çay kaşığı salça
2 çorba kaşığı margarin
1 soğan
Hazırlanışı
Kuru soğanı yemeklik soğan
gibi doğrayıp margarinle
biraz öldürün. İçine salça
ilave edip ateşten indirin.
Diğer tarafta mercimeği
yıkadıktan sonra dört su

bardağı su ile haşlayalım.
Mercimekler sararıp suyunu
çektikten sonra ateşten alıp
içine ince bulguru ilave
ederek karıştırın. Kapağını
kapatıp 15 dakika bekletin.
Maydanoz ve soğanın yeşil
kısımlarını ince ince doğrayıp
diğer malzemelerle birlikte
mercimekle bulgura ilave
edin. Daha sonra köfte
şeklinde biçimlendirerek servis
yapın.
Dilerseniz servis tabağına
aldıktan sonra üzerine yarım
limon suyunu gezdirebilirsiniz.
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BURGU burgu...
ARKA: 70 ilmek başlanarak, model uygulanır. 5 düz, 2 ters, 4 düz (ikili
burgu için), 2 ters tekrarlanarak sıra başına kadar uygulanır. 6 sırada bir 5
düz örgü, ilmekler 1 sıra ters örülerek tekrar düz örmeye devam edilir. Örgü
boyu 30 cm olduğunda ilmekler 1 defada kesilerek bitirilir.
ÖN: Arka parçada uygulanan işlemlerin aynısı uygulanır. Örgü boyu
25 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 14 ilmek 1 defada
kesilir. Yakanın her iki yanından 2+2+2+1+1 ilmek kesilir. Örgü boyu 30 cm
olduğunda ilmekler 1 defada kesilerek bitirilir.
KOL: 40 ilmek başlanarak, ön ve arkada uygulanan model uygulanır. Her 6 cm’de 1,
örgünün her iki yanında 1’er ilmek arttırılır. Örgü boyu 20 cm olduğunda ilmekler 1 defada
kesilerek bitirilir.
YAKA: Yaka çevresinden 80 ilmek toplanarak çıkartılır ve 4 sıra 1+1 lastik örgü örülür. 6
sıra düz örgü örülüp 1 defada kesilerek bitirilir.

Baharda cildinizin bakımı ve beslenme önerileri
Artık soğuk kış günlerini geride bıraktık. Mart,
Nisan,Mayıs aynı zamanda geçiş yapılan aylardır. Her
mevsimin getirmiş olduğu özellikleri, değişimi göz
önünde bulundurursak, uygulanacak bakım ve ürün
seçimleri de kolaylaşır.
İlkbaharda cilt yüksek reaksiyonludur, bu durum
cildin hassasiyetini ve alerjik olmasına yol açar.
Dolayısıyla ilkbahar cilt için kritik bir zamandır. Bahar
aylarında vücudun aşırı çalışmaya başlaması sonucu
kan dolaşımının hızlanması, hormon seviyesindeki artış
nedeniyle cildin hassaslaşmasıyla bir çok insan farklı
cilt sorunları yaşıyor. Aşırı hassasiyet, kızarıklık, kuruluk
ve ciltte pul, pul soyulmalar görülüyor. Yağlı, akneye
meyilli ciltlerde de yağ üretimi artarak akneler
çoğalıyor. Bahar ayların ilk güneş ışınları da ani cilt
lekelenmeleri yapıyor.
Baharla birlikte alacağınız önlemlerle, ciltte oluşacak
olumsuz etkileri ortadan kaldırıp, mevsime uyum
sağlayacak yöntemlerle, cilt ve vücudumuza direnç
veren ürün ve besinlerle bahar aylarına hazır olabiliriz.

Meyveler:
Çilek; kivi, elma,
greyfurt
Balık: Kalkan,
levrek
Tam Tahıllar:
Tam buğday, yulaf,
çavdar bahar
yorgunluğunu
yenmemize yardımcı olur
Sıvılar: Bahar ayları
boyunca en az 2 litre su
içmek gerekir. Bu
sayede
vücudumuzda
biriken zararlı
toksinleri atarız.

Sebze Ve Meyveler
Doğal güzelliğimizi ortaya
çıkarmak doğanın nimetleri
meyve, sebzeleri ihmal
etmemeliyiz. Enerji artırıcı,
hücre yenileyici ve
güzelleştiren
besinleri tercih
etmeliyiz.

CİLDİNİZE BAHAR BAKIMI
1) Temizleme: Cilt tipinize uygun temizleme köpüğü
veya temizleme sütü ile temizleyin ve ılık suyla
durulayın. Fazla alkol içermeyen Tonikle tazeleyin.
2) Nemlendirme: Cilt tipinize uygun ürünler, az yağlı
su bazlı olmalıdır
Kuruluğu dengeleyen: Vitamin A, Hyalüronik Asit
Serum.
Hassasiyeti dengeleyen: Arnika, Aloe Vera,
Panthenol etken madde içeren ürünler nem tutma,
kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyeti sakinleştirici etkisiyle
cilde uyum sağlar.
Cildi yapılandıran, hücre oluşumunu geliştiren:
Peptitler, Phyto Hormon, Hyalüronik Asit Serum,
Vitamin A + E , Palmitat, Argireline etken maddeler
içeren ürünler cildin kurumasını özellikle besleyici,
hücreleri koruyucu etkisiyle cildi yapılandırır.

YAĞ YAKILMASINA KATKIDA BULUNAN GIDALAR
3) Peeling Uygulaması: Kuruyan, matlaşan cildinizi
peelingle tazeleyin; ölü tabakanın giderilmesiyle cildin
renk tonu açılır ve ürünlerin cildin alt katmanlarına
nüfuz etmesi daha iyi sağlanır.
4) Koruma: Dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş
koruyucu kullanarak önlem alın. 30 - 50 faktörlü su bazlı
olanları tercih edin.

CİLDİNİZE CANLILIK KAZANDIRAN BESİNLER
Sebzeler: Semizotu, enginar, havuç, taze bakla,
kıvırcık, marul, taze soğan, sarımsak

Yoğurt, yağsız süt, greyfurt, ananas, kivi, çilek,
kahve, kırmızı biber, taze yeşil sebzeler, sebze
çorbaları, salata, yumurta, yulaf, tahıllı ekmekler, balık.

İÇTEN DIŞA YANSIYAN GÜZELLİK DİYETİ
İlk Adım Su
Su hayattır toksinleri atar, metabolizmayı hızlandırır
ve canlandırır susuz kalan cilt ve vücut direncini
kaybeder. Su ihtiva eden sebze,meyvelerden
faydalanmayız. Sağlıklı bir cilde sahip olmanın tek yolu
budur.

Güzellik Katan Besinler
Kuru kayısı, incir, erik, ceviz, badem, taze sıkılmış
meyve suyu, portakal, greyfurt, karışımı nar suyu. Sebze
suları, havuç suyu, süt ve süt ürünleri.
Doğa değişiyor biz insanlarda doğanın değişimiyle
doğal naturamızın doğaya uyum sağlamasını
çalışıyoruz.
Mevsimlerin değişimi biz insanları etkilerken bu
etkilere karşı doğru bilinçle önlem alırsak sağlıklı ve
güzellik dolu mevsimlere hazırlayarak geçiririz.
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Zayıflamayla
ilgili bildiğimiz
yanlışlar!
ACABA zayıflamanın ve kilo
kontrolünün en doğru yolu ne? Bu
kargaşaya son vermek ve bu konudaki en
doğru bilgileri edinmek amacıyla
uzmanların söylediklerine kulak verelim.
Fazla kilolardan kalıcı olarak kurtulmak
imkansızdır - YANLIŞ
Fazla kilolarınızdan kalıcı olarak
kurtulmak çok kolay olmasa da,
kesinlikle mümkün. Sık sık alıp verilen
kilolar, kilolardan kurtulmanın
imkansızlığının değil, yapılan yanlışların
sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Maydanoz suyu zayıflatır - YANLIŞ
Maydanoz, idrar söktürücü etkisi olan
bir bitki. Düzenli olarak maydanoz suyu
içen kişiler, idrar kaybı nedeniyle
kendilerini hafiflemiş hissediyorlar.
Tartıdaki rakam da biraz daha az
olabiliyor. Ancak bunu yapmanın gerçek
kilo kaybına ve yağ yakılmasına hiç bir
faydası yok.
Sabahları aç karnına limonlu su içmek
zayıflatır - YANLIŞ
Limonun bağırsakları çalıştırıcı özelliği
vardır, ancak soğuk ya da ılık suyun veya
limonlu suyun zayıflatıcı hiçbir etkisi
yok.
Saatli olarak, düzenli ve sık yemek
yemeli - YANLIŞ
Yemeği saatle değil, vücudunuzdan
gelen sinyallere göre yiyin. Eğer
kendinizi aç hissediyorsanız mutlaka bir
şeyler atıştırın. Bunun mutlaka,
donanımlı bir öğün olmasına da gerek
yok. 1 bardak ayran, 1 adet meyva, 1 avuç
leblebi, yarım paket diyet bisküvi
açlığınızı kesmeye yardımcı olabilir.
Kendinize acıkmaya karşı her zaman acil
bir çıkış yolu bulun.

Az yiyerek kilo probleminden
kurtulunabilir-YANLIŞ
Şişmanlığa neden olan gizli bir
metabolik hastalığınız varsa, istediğiniz
kadar az yemek yiyin, kalıcı kilo
veremezsiniz. Bunun mümkün olması
için hayat boyu sürecek bir beslenme
sistemini benimseniz gerekiyor. Bu
doğru beslenme sistemi içinde bazı akıllı
besinleri bilerek seçmek, şişmanlık
dediğimiz hastalıkla başetmede altın
kurallardan birisi kabul ediliyor.
Bir kez kilo almaya başladınız mı,
zayıflayamazsınız - YANLIŞ
Eğer kilo almaya başladığınızda buna
neden olan faktör bulunur ve tedavi
edilirse, zayıflamanız ve bunu bir ömür
boyu korumanız mümkün olabiliyor.
Bütün diğer hastalıklarda olduğu gibi
şişmanlıkta da erken teşhis çok önemli.
Mucize diyetlerle hızlı kilo vermek
mümkün - YANLIŞ
Günümüz tıbbında, şişmanlık
hastalığının çözümü için ne yazık ki,
mucize bir diyet, mucize bir ilaç ve
mucize bir cerrahi yöntem yok. Sağlıklı
bir tedavi ve kalıcı kilo kaybı için
mutlaka biraz sabırlı olmak gerekiyor.
Fazla kilo estetik bir
problemdir - YANLIŞ
Fazla kilo ve şişmanlık muhakkak tedavi
edilmesi gereken ciddi bir hastalık
olarak kabul edilmeli. Kalıcı olarak fazla
kilolardan kurtulmak da mümkün.
Öncelikle yapılması gereken, şişmanlıkla
birlikte görülen hastalıkların tedavisi ve
bununla birlikte kişiye ömür boyu
sürecek yeni bir davranış modelinin
öğretilmesi olmalı.
Kısa vadede hızla fazla kilolardan
kurtulmak mümkündür - YANLIŞ

burçlar...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde
yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket
etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve
ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan
şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız.

Bir an önce zayıflamak isteyen
insanlar bazen sağlıklarını bozma
pahasına akla hayale sığmayacak
yöntemleri deneyerek, kısa vadede
kilolarını vermek istiyorlar. Doktor
tavsiyesi olmadan kullanılan ve tıbbi
olamayan zayıflama takviyeleri veya çok
düşük kalorili diyetler ile zayıflasalar bile
yaşam tarzlarını değiştirmedikleri için
eski kilolarına geri dönerler.
Bazı diyetlerle bölgesel incelme
mümkün - YANLIŞ
Herkesin genetik olarak yağ dokusunun
fazla olduğu bir bölüm var. Bu doku kimi
kişilerde basenlerde, kimisinde göbek
çevresinde, kimisinde kollarda
olabiliyor. Sadece basen eritmeye veya
kol inceltmeye yarayan bir diyet yok.
Ancak sağlıklı beslenme ile birleştirilmiş
bir egzersiz planı uygulayarak sorunlu
bölgeleri nispeten daha iyi inceltmek
mümkün olabilir.

Makarna, pilav,ekmek gibi
karbonhidratlar diyetten çıkarılmalıdırYANLIŞ
İnsan vücudu ana enerji kaynağı olarak
karbonhidratları kullanıyor.
Zayıflayayım diyerek ekmeği, pilavı
kesmek ve bu besinleri hiç tüketmemek
vücuda doğru enerjiyi vermemek
anlamına geliyor. Vücut da enerji elde
edebilmek için kas ve karaciğerdeki
glikojen depolarını kullanıyor. Yani
sudan kilo veriliyor, şişmanlığın nedeni
olan yağ dokusu olduğu gibi yerinde
kalıyor. Normal beslenmeye geçildiğinde
ise iki kat daha fazla kilo alıyorsunuz.

Kahvaltı etmezseniz kilo veremezsiniz YANLIŞ
Güne iyi ve zengin bir kahvaltıyla
başlamak elbette en ideal olanı... Ancak,
bazılarının sandığı gibi bunu yapmamak
kilo vermenin önünde büyük bir engel
olarak durmuyor. Eğer kendinizi aç
hissetmiyorsanız, bir adet meyveli yoğurt
da iyi bir kahvaltı olabilir unutmayın.

Meyve yemekten 2 saat sonra yenmeli
yoksa bütün yenilenler yağa dönüşür YANLIŞ
Eğer doymuyorsanız ikinci tabak yemek
yemek yerine, 1 adet meyve yemek daha
az enerji alımına yani daha az yemeye
neden olabiliyor. Yemekle beraber yenen
meyvenin yenilenleri yağa
dönüştüreceği de yanlış bir bilgi.

Protein ağırlıklı yemek sağlıklı kilo
kaybı sağlar - YANLIŞ
Protein ağırlıklı beslenmede vücut
proteinleri sindirmek için çok fazla enerji
harcıyor ve zayıflama olabiliyor. Ancak
proteinlerle birlikte çok fazla yağ da
vücuda gireceği için, kan yağlarında
yükselme ve korener kalp hastalıkları

Aç karnına spor daha çok kilo
kaybettirir - YANLIŞ
Aç karnına spor yapmak çeşitli sorunlara
yol açabiliyor. Bu nedenle, aç karnına
asla spor yapmayın. Spor yapmak için en
ideal zaman yemeklerden 1.5 - 2 saat
sonrası olarak kabul ediliyor.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz
konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.
Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken
kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

ortaya çıkabiliyor, Gut hastalığı
gelişebiliyor. Ayrıca proteinler vücuttan
atılmak için kemikten kalsiyum çekiyor
ve bu da kemik erimesine neden oluyor.
Bu durumda zayıflasanız bile geri kalan
hayatınızı hasta bir insan olarak yaşama
riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

TERAZİ (23Eylül23Ekim)
Ekonomik davranmak,
çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri
başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin
ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız
bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.
Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat
çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata
bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.
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Batı Trakya’da Hıdrellez coşkusu
TÜRK kültürünün en önemli
geleneklerinden biri olan Hıdrellez Batı
Trakya’da da coşkuyla kutlandı. Azınlık
kuruluşları bu yıl da Hıdrellez nedeniyle
etkinlikler düzenledi.

ILICA KÖYÜ
İskeçe Türk Birliği (İTB) ile Mustafçova
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
Hıdrellez etkinliği, 6 Mayıs Cuma günü
İskeçe ilinin Ilıca köyünde
gerçekleştirildi. Tülin Hacıhalil
yönetimindeki İskeçe Türk Birliği halk
oyunları ekiplerinin gösterilerinin yanı
sıra etkinlikte İskeçeli şarkıcı Aynur
İmam seslendirdiği birbirinden güzel
şarkılarla izleyenleri coşturdu.
Ilıca’daki etkinliğe Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin
Konsolos Murat Ertaş, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve diğer davetlilerin
yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.

Ekinlik çerçevesinden Gönen Molla
yönetimindeki Batı Trakya Bağlama
Grubu’nun verdiği konser,
katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Hanımeli Derneği tarafından
düzenlenen Hıdrellez etikinliğine
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Bulustra
(Avdira) Belediye Başkanı Yorgos
Çitiridis, Batı Trakya Kadın Platformu
Sözcüsü Fatma Saliemin ve diğer
davetlilerin yanı sıra İskeçe ve civarı
köylerden çok sayıda kişi katıldı.

Ilıca

GÜNEY MERİÇ EĞİTİM VE KÜLTÜR
DERNEĞİ HIDIRELLEZ KUTLAMALARI

Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim
ve Kültür Derneği’nin bu yıl 11’incisini
düzenlediği Hıdrellez ve Bahar Şenliği,
Hasanlar ve Musaköy’de yapıldı.
Şenlikler, 6 Mayıs Cuma günü Hasanlar
köyünde, 8 Mayıs Pazar günü ise
Musaköy’de gerçekleştirildi.
Hasanlar köyündeki etkinliklere
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
HANIMELİ DERNEĞİ’NDEN
Rıza Akıncı, Muavin Konsolos İrfan Çetin,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
İskeçe ilinin Dinkler köyünde kurulan
Başkanı Sami Toraman ve yönetim
Hanımeli Derneği, 8 Mayıs Pazar günü
kurulu üyeleri, BAKEŞ Başkanı Galip
Hıdrellez etkinliği düzenledi. Dinkler
Galip, diğer davetliler ve civar köylerden
köyündeki etkinlik dernek başkanı
çok sayıda vatandaş katıldı.
Yasemin Arapoğlu’nun konuşmasıyla
Kutlamalar çerçevesinde Güney Meriç
başladı.
Eğitim ve Kültür Derneği folklor ekibi,
Hanımeli Derneği ve İskeçe Türk Birliği Gümülcine Türk Gençler Birliği halk
halk oyunları ekiplerinin gösterisi büyük müziği topluluğu sahne aldı. Hasanlar
beğeni topladı. Konuklara geleneksel
köyünde Batı Trakya Türk Öğretmenler
gölle ikramının yapıldığı etkinliklerde
Birliği’ne bağlı Türk sanat müziği
salıncaklar kuruldu, Hıdrellez ateşinden korosunun konserinde de halk doyasıya
eğlendi.
atlandı.

Hanımeli Derneği

Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği

Batı Trakya Spor Kulübü’nden GTGB ve İTB halk oyunları ekipleri
Hıdrellez programı
Hıdrellez için Çalıklı’ya gitti
TÜRKİYE’de Bursa Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şubesi’nin üyelerine organize ettiği
Hıdrellez etkinliği, 8 Mayıs Pazar günü
muhteşem bir katılım ile Gündoğdu mesire
alanında gerçekleştirildi.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı alanda, Batı
Trakya Türkleri gelenek ve göreneklerini
yaşatma imkanı buldular. Spor Kulübü
yönetiminin organizasyonluğunda tüm bölge
insanının katkıları ile alınan kurbanlar ve diğer
malzemelerle birlikte hazırlanan etli bulgur,
kuru fasulye ve helva tüm katılımcılara ikram
edildi.
Hıdrellez etkinliğine Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Teşkilat Başkanı Musa Yurt,
Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Erdinçoğlu,
Genel Başkan Yardımcısı ve Batı Trakya Spor
Kulübü Osmangazi Şube Kurucu Başkanı Dr.
Mehmet Hasanoğlu, Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve
çok sayıda Batı Trakyalı aileleri ile birlikte
katıldı.
Genel Başkan Necmettin Hüseyin, “Bugün
burada karşılaştığımız manzara karşısında
gururlanmamak elde değil. Bizler göreve
gelirken Genel Merkezin koordinasyon görevi
üstlenerek faaliyetleri dernek şubeleri, vakıf ve
spor kulüpleri aracılığı ile tabana
yayacağımızın sözünü vermiştik. Bugün burada
Batı Trakya Spor Kulübü Osmangazi Şube
yönetimimizin yarattığı bu muhteşem tablodan
sonra ben kendilerini bir kez daha kutluyor ve
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kutsal

varlıklarımız annelerimizin de anneler gününü
kutlar, hepsinin ellerinden öperim.” dedi.
“Yaklaşık 15 gün önce bu organizasyonu
yapmaya karar verdiğimizde bu muhteşem
tablo ile karşılaşacağımızı biz de
beklemiyorduk” diyen Bursa Batı Trakya Spor
Kulübü Osmangazi Şube Başkanı Orhan Kayalı
sözlerine şöyle devam etti: “Yönetim kurulum,
üyeler ve bölge insanı birlik ve beraberliğin,
dayanışmanın en güzel örneklerinden birini
sağlayarak bugünkü bu tabloyu ortaya
çıkardılar. Bu başarı Batı Trakyalı’nın
başarısıdır. Bizler sadece organizasyonu
sağladık, katkı koyan, sabah 6’da kalkıp buraya
gelen ve muhteşem lezetteki yemekleri
hazırlayan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi
sunarım.”

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) ile İskeçe Türk
Birliği (İTB) halk oyunları
ekipleri, 7-8 Mayıs tarihleri
arasında Makedonya’nın
(FYROM) Çalıklı köyünde
düzenlenen 25. Hıdırellez Bahar
Şenlikleri Festivali’ne katıldı.
Etkinlikler kapsamında, GTGB
halk oyunları ekibi öğretmen
Erkan Demiroğulları ve İTB halk
oyunları ekibi öğretmen Tülin
Hacıhalil eşliğinde 7 Mayıs
Cumartesi günü Strumica
meydanında, 8 Mayıs Pazar günü
ise Çalıklı köyünde düzenlenen
festival alanında sahne aldılar.
Hıdrellez şenliklerine Batı

Trakya’dan katılan her iki
derneğin halk oyunları gösterileri
izleyicilerden büyük beğeni
topladı.
Festival sonunda GTGB
Başkanı Koray Hasan ile İTB
Başkanı Ahmet Kurt, Hıdırellez
Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı
Dr. Şenol Tahir’e teşekkür etti.
Makedonya’nın Çalıklı
köyünde 25 yıldır aralıksız
düzenlenen bu festival,
Balkanlar’da ilk resmi Türk
festivali özelliğini taşıyor.
Festival, Balkanlar’daki faklı
Türk azınlık derneklerini biraraya
getirmeye devam ediyor.
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11. Kur’an-ı Kerim’i
Güzel Okuma Yarışması’nda
birinci Sevde Bostancı oldu
GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü’nün Rodop ve Meriç
illerinde faaliyet gösteren Kur’an
kursları arasında düzenlediği “11.
Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel
Okuma Yarışması”, 8 Mayıs Pazar
günü Gümülcine Bağlarmahallesi’nde
yapılan finalle sona erdi.
Sekiz bölgede birinci gelen
öğrencilerin yarıştığı finalde 487
puanla Sevde Bostancı birinci oldu.
Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışma
kapsamında, bölgeler arasında
yapılan elemelerde birinci gelen
öğrencilerin yarıştığı final öncesi
Kemerli Camii önünde hazırlanan
sahnede din görevlileri Ahmet Arif ve
Hüseyin Mustafa Baş’ın görev yaptığı
Bağlarmahallesi Kur’an Kursu
öğrencileri dini içerikli skeç ve şiirlerin
yer aldığı bir gösteri sundu.
Daha sonra Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet katılımcılara
yarışma hakkında bilgi verdi. Geçen
yılın birincisi Hamza Deli Bekir’in
okuduğu Asr-ı Şerif’in ardından final
yarışması başladı.
Bölgeler arası yapılan elemeler
sonucunda 1. bölgeden Melikli Köyü
Kur’an kursu, 2. bölgeden Demircili
Köyü Kur’an kursu, 3. bölgeden
Kozlukebir Mescit Kur’an kursu, 4.
bölgeden Muratlı Köyü Kur’an kursu,
5. bölgeden Kurcalı Köyü Kur’an
kursu, Gümülcine Merkez’den
Süpüren Mescidi Kur’an kursu, Balkan
Bölgesi’nden Üşekdere Köyü Kur’an
kursu, Meriç (Evros) Bölgesi’nden
Kartunça Köyü Kur’an Kursu finalde
yarışmaya hak kazandılar.
Yarışmada Gümülcine Yenimahalle
Kur’an kursu öğreticisi M. Emin
Ahmet, Kur’an Kursları Denetleyicisi
İsmail Ahmet, Kırmahalle İmamı Hafız
Hasan Hüseyin, Çilingir Mahalle
Kur’an kursu öğreticisi Hakkı Kırdali

ve Kır Vakıf köyü din görevlisi Hafız
Ahmet Veli Ahmet jüri üyesi olarak
görev aldılar.
Jüri üyelerinin değerlendirmesi
sonucunda dereceye giren öğrenciler
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif ve Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet tarafından ilan edildi. Kur’an
kurslarından en iyi öğrencilerin
yarıştığı final sonunda yarışmayı 487
puanla Kurcalı Kur’an kursu öğrencisi
Sevde Bostancı kazandı.
Yarışma sonunda Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Muavin Konsolos Osman Şahin,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, DEB Partisi, NEO Electric
mağzası sahibi İbrahim Halil Hasan ve
BİMFİ tarafından armağan edilen
çeşitli hediyeler öğrencilere verildi.
11. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel
Okuma Yarışması ödül töreninin
ardından katılımcılara yemek ikram
edildi. Önümüzdeki yıl yarışma,
birinci gelen Sevde Bostancı’nın köyü
olan Kurcalı köyünde yapılacak.
11. Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel
Okuma Yarışması finalinde yarışan
öğrenciler ve aldıkları oylar şöyle:
1- Sevde Bostancı: Kurcalı Kur’an
kursu – 487 Puan
2- Saliha Koca Hasan: Muratlı
Kur’an kursu – 476 Puan
3- Seher Hüse: Üşekdere Kur’an
kursu -470 Puan
4- Ceyda Ahmet: Kozlukebir
(Mescit) Kur’an kursu – 469 Puan
5- Duygu Kara Mehmet: Melikli
Kur’an kursu – 459 Puan
6- Meryem Solak: Demircili Kur’an
kursu – 455 Puan
7- Elif Mahmut: Süpüren Mescit
Kur’an kursu – 449 Puan
8- Alperen Berbat: Kartunça Kur’an
kursu – 433 Puan

Sevde Bostancı

Kozlukebir’deki hatim
etkinliğine yoğun ilgi
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü’ne
bağlı Kur’an kursları tarafından
düzenlenen hatim törenleri çerçevesinde,
Rodop ilinin Kozlukebir köyünde 7 Mayıs
Cumartesi günü hatim töreni düzenledi.
Din görevlisi Mehmet Haseki’nin görev
yaptığı Kozlukebir Merkez Camii Kur’an
kursu ile din görevlisi İbrahim Yusuf’un
görev yaptığı Kozlukebir Mescit Kur’an
kursundaki toplam 65 öğrenciden bu yıl 21’i
hatim etti.
Öğrenci velilerinin desteğiyle
düzenlenen hatim törenine Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Gelecek
Listesi lideri İbrahim Şerif, Güven Listesi
başkanı Adnan Salih, meclis üyeleri, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet meclis üyesi
Ahmet İbram, BİHLİMDER Başkanı
Mehmetemin Ahmet, Batı Trakya Camileri
Din Görevliler Derneği Başkanı Sadık

Sadık, Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, Mehrikoz Yerel
Meclis Başkanı Ali Haseki ve civar
köylerden yüzlerce soydaş katıldı.
İki kursun hazırladığı program
kapsamında kurs öğrencileri dualar okudu,
ilahiler söyledi ve skeçler sundu. Tören
sonunda müftülük tarafından Kur’an-ı
Kerim’i hatim eden öğrencilere başarı
belgesi verildi. Başkonsolos Ali Rıza Akıncı
ise öğrencilere kitap hadiye etti.
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif etklinlik sonrasında birer
konuşma yaptı.
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı da
katılımcılara yönelik selamlama
konuşmasında, “Hatimler, Batı Trakya’nın
yüz yıldır sergilediği kimliğini,
maneviyatını, manevi değerini,
mukaddesatını korumak için gösterilen
çabanın göstergesidir.”

gundem_977_Layout 1 16.05.2016 12:14 Page 17

17

GÜNDEMhaber

13 Mayıs 2016

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah korkusu
sorumluluğu gerektirir
diyerek hatim töreninin
düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkür etti.
Akıncı sözlerine şöyle devam
etti: “Değerli kardeşlerim,
öncelikle geçen hafta ziyaret
için gittiğim memleketimden,
Kayseri’den aldığım selamı
iletmek istiyorum. Sizlere
oralardan selamlarını,
muhabbetlerini, sevgilerini
yolladılar. Bin kilometre ötede
belki çoğunuzun görmediği,
duymadığı yerlerde
kardeşleriniz var. On bin
kilometre ötede de
kardeşleriniz var.
Endonezya’da, Fas’ta,
Afrika’nın ortasında, Asya’nın
ortasında bir buçuk milyar
kardeşiniz var. 300 milyon

civarında da aynı dili
konuşuyoruz. Türk milletine
mensup insan var. Yeryüzünde
insanların birbirine karşı
oluşturabilecekleri en güzel şey
kardeşliktir. Hiç görmediğimiz,
bilmediğimiz insanlar birbirine
karşı kardeşlik hissi ile
bağlanabiliyor. Hacca gidenler
bunu görmüştür. Derisinin
rengi, boyu posu, gözünün
rengi ne olursa olsun insan
aynı safta birleşiyor, aynı
duygular etrafında
kenetleniyor. Bugün de böyle
oldu. Kozlukebir kendine
yakışan bir merasim tertip
ediyor. Birlik beraberlik
manzarasını sergiliyor. İnşallah
bu ebediyete kadar devam
etsin. Türkiye’de Kur’an-ı

Kerim-i bitirenler ‘hatim yaptık’
der, hatim duası okunur.
Burada bir mezuniyet töreni
gibi düzenleniyor. Ama bir
mezuniyet töreninin ötesinde
herkesi birleştiren, kenetleyen
ve biraraya getiren bir tören.
Bundan dolayı sizleri tebrik
ediyorum. Hatimler, Batı
Trakya’nın yüz yıldır sergilediği
kimliğini, maneviyatını,
manevi değerini,
mukaddesatını korumak için
gösterilen çabanın
göstergesidir. İnşallah
ebediyete kadar devam etsin.”
Tören sonunda kılınan öğle
namazının ardından
katılımcılara pide ve ayran
ikram edildi.

Başkonsolos Akıncı
Gökçepınar köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
6 Mayıs Cuma günü
Gökçepınar köyünü ziyaret
ederek soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.
İskeçe’deki Mustafçova
belediyesine bağlı Gökçepınar
köyü ziyaretinde Başkonsolos
Akıncı’ya, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete ile
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza eşlik etti.
Köy halkının yoğun ilgi
gösterdiği ziyaretle ilgili
Başkonsolos Akıncı kişisel
sosyal medya hesabından,
“Batı Trakya’nın her
beldesinde ayrı bir derinlikte

yaşadığımız cuma
buluşmalarında bu kez İskeçe
Gökçepınar’daydık”
paylaşımında bulundu.
Gökçepınar köyü imamı
Erkan Azizoğlu da sosyal
medya hesabından, “Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosumuz sayın Ali
Rıza Akıncı, Faziletli İskeçe
Müftümüz sayın Ahmet Mete,
Belediye başkanımız sayın
Cemil Kabza ve azaları bugün
Cuma namazını bizlerle eda
ettiler. Başkonsolosumuz,
ecdadımızın milli ve manevi
değerleriyle bütünleştiğimiz ve
bu değerleri muhafaza
ettiğimiz için köyümüze
teşekkür ettiler. Müftümüz,
Altın Şafak’ın eylemi

karşısında dik durduğumuz ve
net tavır alarak gereken cevabı
verdiğimiz için halkımıza
şükranlarını dile getirdiler.
Gökçepınar adına kendilerine
teşekkür ediyorum. Allah razı
olsun.” görüşlerine yer verdi.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
Gökçepınar’da yaptığı
konuşmada, ırkçı ve Nazi
yanlısı olarak nitelendirilen
Altın Şafak Partisi
milletvekillerinden İoannis
Lagos önderliğinde 27 Nisan
Çarşamba günü köye yapılan
ziyarete atıfta bulunarak, “Altın
Şafak’ın eylemi karşısında dik
durduğunuz ve net tavır alarak
herkese gereken cevabı
verdiğiniz için sizlere teşekkür
ediyorum.” dedi.

akvâ; Allah korkusu
demektir. Bu da Allah’ın
rızasını, hoşnutluğunu
kaybetme korkusu anlamına
gelir. Yine takva, Allah’ın
emirlerini tutup, yasaklarından
kaçınmak suretiyle O’nun
azabından korunma gayreti
şeklinde de tarif edilmiştir. Böyle
bir gayrette Allah’ın
muhafazasına, korumasına
girme ve O’na yakın olma,
rızasını kazanma ve bu dünyada
temiz bir hayat yaşadıktan
sonra, ahirette cennete girme
ödülü vardır.
Takva, paha biçilmez bir
hazine, eşsiz bir cevher ve bütün
hayır kapılarını açan sırlı bir
anahtardır. Çünkü Allah, bir
hidayet rehberi olarak
gönderdiği Kur’an’dan gerçek
manada takva sahiplerinin
istifade edeceğine dikkatleri
çekmiştir.
Mümin, vücudunun bütün
azaları ile Allah’tan korkandır.
Bu da dünyaya geliş amacına
uygun bir şekilde ömrünü
sorumluluk bilinci içersinde
geçirmesidir. Kendisine, ailesine,
çocuklarına ve topluma karşı
sorumluluklarını bilir ve asla
toplum zararına sebep olacak
çalışmalara girmez.
Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “sizin
en hayırlınız, insanlara faydalı
olanınızdır” hadisini hayat
düsturu olarak alır ve şahsi
menfaatı için asla toplumuna
ihanet etmez. Unutmayalım, bu
dünya hayatı bir imtihan alanıdır.
Görevlerimizi yerine getirirsek
ahirette mükafatını fazlasıyla
alacağız. Geçici dünya menfaatı
için haram-helal demeden
sorumsuzca davranırsak bunun
da ahirette cezasını çekeceğiz
Allah muhafaza...
Batı Trakya Müslüman Türk’ü
olarak bizi ayakta tutan
Müslümanlık ve Türklüğümüzü
canlı tutmak, kardeşlik duyguları
içersinde birlik ve
beraberliğimizi muhafaza etmek
ve bu güzel değerleri
geleceğimiz olan çocuklarımıza
aktarmak, en büyük
sorumluluğumuzdur. Bu konuda
sorumsuzca davranarak fitne ve
fesada yol açmak ise en büyük
ihanettir. Böyle bir ihanetle karşı
karşıya kalan bedbahtlar da hem
tarihe kara bir leke olarak
geçecekler, hem de ahirette
sonları cehennem ateşi olacaktır.
İyilik yapmak, kötülükten
uzak durmak yerine, başkalarını
zora sokacak tarzda onları

T

huzursuz etmek, iftira atmak,
insanların arasını bozmak,
insanların güvenini zedelemek,
kendimiz için istediğimizi
başkaları için istememek,
menfaatin bittiği yerde
dostlukları bitirmek, akrabalık
bağlarını koparmak, ana-babaya
hürmetsizlik ve neticede kibirli
bir hayat tarzını benimseyerek
Allah’a kulluktan uzaklaşmak
bunların hepsi bizi insan
olmaktan çıkarır ve hem
kendimize karşı hem de
insanlığa karşı
sorumluluklarımızı ortadan
kaldırır.
Üç aylar içersinde
bulunuyoruz, bu konuda hepimiz
kendimizi bir öz elştiriden
geçelim. Kendimizle
hesaplaşalım. Ben Allah’a karşı,
kendime, aileme, topluma ve
çevreme karşı sorumluluklarımı
yerine getirebiliyor muyum? Bu
konuda bir eksikliğim varsa,
zararın neresinden dönersek
kârdır sözünden hareket ederek;
hata, günah ve isyanlarımızdan
uzaklaşalım. Tövbe edelim.
Allah’a dua edelim.
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.s.);“Kıyamet günü hiçbir kul
ömrünü nerede tükettiğinden,
bilgisiyle ne iş yaptığından,
nereden kazanıp nereye
harcadığından, bedenini nerede
yıprattığından hesaba çekilme
sorgusu bitmeden ileri
gidemez.” mealindeki hadis-i
şerifleriyle, sorumluluk gerçeğini
ve insanı kuşatan mesuliyetin
çerçevesini çizmişlerdir.
Sorumluluklarımız, aynı
zamanda görevlerimizdir de.
Sorumluluk şuuru, görev
şuurudur da. İnsanı, daha
mükemmel bir varlık haline
getiren sorumluluk ve görev
şuuruna sahip olarak hayırlı
amellerde bulunmak gerekir. Bu
şuurdan uzaklaşmak, önemli
ölçüde insan olmanın
gayesinden de uzaklaşmaktır.
Ayların Sultanı mübarek
Ramazan’a günler kaldı. Bu ayın
bir takva eğitimi ayı olduğunu
unutmayalım. Çünkü
Müslümanlığın esası takvadır ve
Cenâb-ı Hak bizim takva
sahipleri olarak hayat sürmemiz
ve ancak müslüman olarak can
vermemiz gerektiği uyarısını
yaparak şöyle buyuruyor:
“Allah’a karşı olabildiğince takvâ
dairesinde olun. Gerektiği
şekilde, yolunuzu Allah ve
kitabıyla bulmaya çalışın ve
ancak müslümanlar olarak can
verin” (Âl-i İmrân, 3/102)
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Ara Guler: «Το μάτι της Istanbul»
στην καρδιά της Αθήνας
Άρωμα από την Istanbul, την Πόλη
των Πόλεων, όπως έχει μείνει στην
ιστορία, το σταυροδρόμι λαών,
θρησκειών και πολιτισμών απέκτησε η
οδός Πειραιώς στην Αθήνα στις 12
Μαΐου, καθώς το Μουσείο Μπενάκη
φιλοξένησε εκδήλωση της Τουρκικής
πρεσβείας στην Αθήνα, αφιερωμένη στην
προσωπικότητα και το έργο του Τούρκου
φωτογράφου Αρά Γκιουλέρ (Ara Güler).
Στο επίκεντρο της βραδιάς, η προβολή
του βραβευμένου σε διεθνή φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ «Το μάτι της Istanbul», το
οποίο αναφέρεται στην ιστορία του
Γκιουλέρ, κατά την προετοιμασία της
αναδρομικής έκθεσής του στην Istanbul.
Την προβολή της ταινίας θα συνοδεύει
έκθεση 40 φωτογραφιών του, μέσα από
τις οποίες απαθανατίζει καθημερινά
στιγμιότυπα, με πρωταγωνιστές απλούς
ανθρώπους και φόντο την Istanbul.
Οξυδερκής, πνευματώδης και
φιλοσοφημένος. Αν και έγινε γνωστός
από την αποτύπωση της ζωής των
ανθρώπων και των σημαντικών
ιστορικών γεγονότων μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο στην Istanbul και την
Τουρκία, έκανε διεθνή καριέρα για
περισσότερα από εξήντα χρόνια και έχει
δημιουργήσει περισσότερες από ένα
εκατομμύριο φωτογραφίες.
Τουρκο-αρμένιος, γεννήθηκε στην
Πόλη πριν από 88 χρόνια και μεγάλωσε
μέσα στην Ιστικλάλ και το Μπέγιογλου.
Φωτογράφισε όλη την Τουρκία και
κάλυψε γεγονότα σε πολλές γωνιές του
κόσμου. Ο πρώτος ανταποκριτής του
περιοδικού Life στην Εγγύς Ανατολή,
από τους καλύτερους φωτογράφους
στον κόσμο, με διακρίσεις και εκθέσεις

διεθνώς. Εκτός από τους ανώνυμους
κατοίκους της Πόλης, έχει φωτογραφίσει
τον Τσόρτσιλ, την Γκάντι, τον Χίτσκοκ,
τον Νταλί, τον Πικάσο κ.α. Ένα
τριώροφο σπίτι στο κέντρο του Πέραν,
στο Γαλατάσαραϊ, κληρονομιά του
φαρμακοποιού πατέρα του, έχει
μετατραπεί σήμερα σε μουσείο-αρχείο με
800.000 φωτογραφίες του. Κανένας
άλλος δεν έχει φωτογραφίσει την Πόλη
των δεκαετιών του '50 και του '60 με τον
τρόπο που το έχει κάνει ο Αρά Γκιουλέρ.
Δεν φωτογραφίζει τα τοπία της
Πόλης, αλλά τους ανθρώπους μέσα στο
τοπίο. Πιστεύει ότι, πρώτα υπάρχουν οι
άνθρωποι της Πόλης και μετά η ίδια η
Πόλη.
Όπως εξιστορεί η ελληνίδα
δημοσιογράφος –ανταποκρίτρια στην
Istanbul, Βάνα Στέλλου «συναντηθήκαμε
μεσημέρι με ψιλόβροχο, στο καφέ «Ara»,
ένα από τα ωραιότερα στέκια της Πόλης,
σ' ένα στενό δίπλα στην Ιστικλάλ.
Κάθεται σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι.
Κάτω από τα τεράστια κάδρα με τις
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του,
δεκαετίας του '50, που τον καταξίωσαν
διεθνώς. Κάποιες από αυτές, τις είδαμε
στη μεγάλη έκθεση που φιλοξένησε το
2010 το Μουσείο Μπενάκη».
«...Εσύ ποια είσαι;». Πριν προλάβω να
απαντήσω, ο Αρά Γκιουλέρ με
«κάρφωσε» μ' ένα ταχύτατο βλέμμα και
αμέσως μου' κανε νόημα να κάτσω δίπλα
του. Παραγγέλνει τσάγια, τηγανητά
μπορέκια με γέμιση κιμά, ελιές, τυρί και
ντομάτα.
«Τρώγε» μού είπε, στοργικά. Σα να
γνωριζόμασταν χρόνια.
Θέλω να λέμε γι' αυτό που ζούμε αυτή
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τη στιγμή, εδώ, μιλάμε, πίνουμε, τρώμε.
Αυτό είναι η Ζωή! Σήμερα βγήκα από
το νοσοκομείο, θα κάνω αιμοκάθαρση
τρεις φορές την εβδομάδα..»
Συστήνομαι. «Α....Ελληνίδα,
γειτόνισσα δηλαδή. Να σου πω την
αλήθεια, προτιμώ να κάτσουμε μαζί..
παρά να πάω μέσα που με περιμένει ένα
τηλεοπτικό συνεργείο από την
Ολλανδία. Τους βαριέμαι... Τούρκοι και
Έλληνες είμαστε ίδιοι. Μιλάμε με τα
μάτια.».
«Ήμουν στην Αθήνα το 2010 στις
διαδηλώσεις, στο πλευρό των Ελλήνων»
«Πόλη ίσον Ιστορία. Να είσαι
κάτοικος της Istanbul είναι στάση
ζωής», λέει.
Έχει αλλάξει η Πόλη από τότε;
«Πολύ. Και ξέρεις γιατί; Τα νέα παιδιά
που μεγαλώνουν εδώ, δεν
ενδιαφέρονται πια για την ιστορία της.
Το να ζεις στην Istanbul και να μην
ξέρεις τι συνέβη σε αυτά τα χώματα,
είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν μπορείς να
αντλήσεις κάτι από τη σοφία της. Όμως
το ίδιο συνάντησα και στην Αθήνα. Οι
Έλληνες «κοιτάζουν» την Ακρόπολη.
Γνωρίζουν όμως την αρχαιότητα σε
βάθος; Αμφιβάλλω! Σήμερα οι
άνθρωποι έχουν κάνει Θεό τους το
χρήμα. Δεν σκέφτονται σχεδόν
καθόλου. Αλίμονο αν αφήσουμε την
Ιστορία μόνο στα χέρια των ιστορικών.
Πρέπει να σηκώνει ο καθένας μας το
βάρος που του αναλογεί».
«Οι νέοι σήμερα είναι πιο έξυπνοι και
πιο μορφωμένοι από μας. Σε πολλά
πράγματα όμως είναι πιο επιφανειακοί.
Νομίζεις ότι νιώθουν; Κάθονται στο
μαγαζί και ασχολούνται με το κινητό
τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή, ενώ
μπροστά τους υπάρχει η πραγματική
ζωή, η πόλη, οι άνθρωποι».
«Το σώμα μας μπορεί ν' ανήκει στη
Δύση, η καρδιά όλων μας είναι δεξιά
στο χάρτη, χτυπά στην Ανατολή.
Τούρκων, Ελλήνων, Αρμενίων. Θα
βρούμε τον τρόπο να ξαναγεννηθούμε
από τις στάχτες μας. Οι Έλληνες μαζί με
τους Τούρκους».
Ο Γκιουλέρ δε μασάει τα λόγια του...
είναι ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ
"The Eye of Istanbul" των Μπινούρ
Καραεβλί και Φατίχ Καϊμάκ. Οι
σκηνοθέτες δανείζονται τον τίτλο απ' το

παρατσούκλι του, ο οποίος έχει γίνει
γνωστός ως «το μάτι της Istanbul».
«Έχω πάντα κρεμασμένη στο λαιμό
τη μηχανή μου. Δεν είμαι φωτογράφος,
αλλά δημοσιογράφος. Η φωτογραφία
είναι τα πάντα, εκτός από τέχνη.
Συναίσθημα, μνήμη, στιγμή. Παίρνει ένα
κομμάτι από τη ζωή και το κάνει
αθάνατο. Οι εικόνες μου λένε πάντα την
αλήθεια. Ποτέ δεν συμπάθησα
φωτογράφους που σκηνοθετούν
αυθόρμητες στιγμές για να γίνουν
διάσημοι. Η μηχανή μου είναι η
ερωμένη μου. Ακόμη και σήμερα κάνω
κλικ σε ότι μ' εντυπωσιάζει. Βγήκα το
'47 στους δρόμους και φωτογράφιζα
παιδιά που τρέχουν σε λασπωμένα
δρομάκια στις φτωχές και βρώμικες
συνοικίες της Πόλης, εργάτες που
περιμένουν το τρένο στον σταθμό του
Σίρκετζι, φτωχοί και βασανισμένοι
άνθρωποι, με φόντο υπέροχα
οθωμανικά κτίρια ή αμερικανικές
μπουίκ που περνούν τη γέφυρα του
Γαλατά, βαρκάρηδες που τραβάνε
κουπί μεταφέροντας επιβάτες από τη
μια όχθη του Κεράτιου στην άλλη,
οδηγοί των πρωινών ντολμούς, πωλητές
φρούτων που σπρώχνουν τις
χειράμαξες, χαμάληδες και
σκουπιδιάρηδες μπροστά σε
ετοιμόρροπα σπίτια, άνδρες που
περιμένουν καρτερικά στα καφενεία,
γυναίκες με μαντίλα να προσεύχονται
σε τζαμιά, οίκους ανοχής...».
Βράδιασε. «Δεν θα φύγεις ακόμη».
Περνάμε απ' το σπίτι του, ένα ρετιρέ
στον 6ο όροφο στο Τζιχάνγκιρ, με θέα
στο Βόσπορο. «Πάμε να φάμε μεζέδες,
σ' ένα μαγαζί, ενός φίλου μου Αρμένη».
Μεσάνυχτα... Σηκώνεται από την
καρέκλα, με τη δυσκολία των 88
χρόνων... Τελικά τι ενώνει τους
Έλληνες με τους Τούρκους κ. Γκιουλέρ;
«Η Ζωή! Ίδια ζούμε εμείς και ίδια οι
Γερμανοί; Τα ίδια πράγματα θέλουμε
για να είμαστε ευτυχισμένοι;».
Αποχαιρετιόμαστε. «Ξαναπέρνα όποτε
θες, εδώ θα' μαι... Είμαι πάντα με το
μέρος των ανθρώπων, όχι των
πολιτικών. Οι πρώτοι δημιουργούν
κόσμους, οι δεύτεροι τους
καταστρέφουν»…

21. Türk Kültürü Sempozyumu Üsküp’te gerçekleşti
25. Uluslararası Hıdırelez
Bahar Şenlikleri kapsamında
Halk Kültürü Araştırmaları
Kurumu, Gostivar Uluslararası
Vizyon Üniversitesi ve
Makedonya- Valandova Çalıklı
Hıdırellez Bahar Şenlikleri
Derneği tarafından düzenlenen
21. Uluslararası Türk Kültürü
Sempozyumu 6-10 Mayıs
tarihleri arasında
Makedonya’nın (FYROM)
başkenti Üsküp’te gerçekleşti.
Sempozyuma Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçisi Ömür
Şölendil, Sempozyum Başkanı
Prof.Dr. Selami Tahir,
Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca,
Halk Kültürü Araştırmaları
Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan
Ünver Nasrattınoğlu,
Makedonya Türk Sivil
Teşkilatları Birliği, Yunus Emre
Enstitüsü yetkililerinin yanı sıra

Makedonya eski devlet
bakanlarından Hadi Nezir ve
diğer davetliler katıldı.
Sempozyumda Halk Kültürü
Araştırmaları Kurumu Başkanı
Prof. Dr. İrfan Ünver
Nasrattınoğlu, UNESCO’nun
Hıdırelez’i çok yakında dünya
kültür mirası listesine alacağını
belirterek, “Bu sempozyum
dünyada düzenlenen en eski
Türkoloji kongresidir. Türk
kültüründen zengin daha fazla
kültür varsa gelsinler
konuşalım.” görüşlerine yer
verdi.
“Türk kültürünün yaşatılması
çok önemlidir, burada bir çok
etkinlik yapılıyor. Ancak folklor
çok önemli” diyen Nasrattınoğlu
sözleri şöyle devam etti:
“Yaşantımızın her yanı folklor.
Bizim ecdadımız bunu dünyaya
en güzel şekilde sunmuştur.
Bundan sonra Türk kültürü,

folkloru, geleneksel sanatlarımız
dünyanın her tarafında
yaşatılacaktır. Bu konuya
gençlerin de eğilmesi beni
cesaretlendiriyor. Bu konu
gelecekte çok daha fazla
konuşulacak dünya kültürü
olacaktır. Bu dünyada devam
eden en eski Türkoloji
kongresidir ki 40 yıldan bu yana
devam etmektedir.”
Sempozyum, geleneksel Türk
sanatları sergisinin açılmasıyla
başladı.
Sempozyuma Türkiye,
Bulgaristan, Azerbaycan,
Kosova, Makedonya, (FYROM)
Yunanistan Batı Trakya ve
Arnavutluk’tan toplam 50
akademisyen, araştırmacı ve
yazar katıldı.
Toplantıya Batı Trakya’dan
Rodop Rüzgarı dergisi sahibi
İbrahim Baltalı katıldı ve
“Evliya’nın Yolunda Batı Trakya”

adlı bir bildiri sundu.
Aynı günün akşamı, TRT
sanatçıları, Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü’nün festival
kapsamında düzenlediği
etkinlikte bir konser verdi.
Sempozyuma katılan
konuklar 7 Mayıs Cumartesi

günü Kosova’da Sultan Murat
Hüdavendigar Türbesini ve
Prizren’i ziyaret ettiler. 8 Mayıs
Pazar günü ise büyük
Makedonya turu kapsamında
Kalkandelen, Resne, Manastır ve
Ohri ziyaret edildi.
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Londra’ya Müslüman
Müftü Mete
belediye
başkanı
Samsun’da
Batı Trakya’yı
anlattı

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 11
Mayıs Çarşamba günü
Türkiye’nin Samsun ilinde bir
dizi temaslarda bulundu.
Ziyaretleri kapsamında Müftü
Mete, Samsun İl Müftüsü Veysel
Çakı’yı makamında ziyaret
ederek görüştü. Samsun Balkan
Türkleri Derneği’ni de ziyaret
eden Mete, daha sonra Samsun
19 Mayıs Üniversitesi’nde “Batı
Trakya’da Müslüman ve Türk
kimliği” konulu bir konferans
verdi.
Konferansta Batı Trakya Türk
azınlığının sorunlarını anlatan
Ahmet Mete, “Türkiye güçlü
olursa biz de güçlü oluruz.
Türkiye zayıfladığı zaman bizim
de boynumuza, boğazımıza
basılmaktadır.” dedi.

“BATI TRAKYA’DAKİ
AZINLIK 100 SENEDEN
BERİ ÇİLELİ”
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Yunanistan’ın Batı Trakya’daki
asimilasyon politikalarını
eleştirerek sözlerine şöyle
devam etti: “Batı Trakya
Müslüman Türkleri mübadele
yapılırken İstanbul’daki
Patrikhane ve 5 papazın
hürmetine Yunanistan’da
bırakılmış Türklerdir. Bunun
altını özellikle çizmek istiyorum.
Mübadiller çok çile çekti,
bilhassa iki kuşak çile çekti.
Üçüncü kuşakları ise Türk
bayrağının altında sizler gibi
Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşları olarak hayatlarına
devam ediyor. Ama Batı
Trakya’daki Müslüman azınlık
100 seneden beri çileli.
Dedelerimiz çileliydi, kendimiz
çileliyiz, evlatlarımız da çileli.
Kısaca ben anama hasret
büyüdüm, evlatlarıma hasret
yaşlandım. Ondan sonrası
kimliğine, camisine, tarlasına
hasret, her şeye hasret.”

“BATI TRAKYA’DA
BİZLER TÜRK
OLARAK KABUL
EDİLMİYORUZ”
Batı Trakya’da “kimlik sorunu”
olduğunu belirten Müftü Mete,
“Batı Trakya’da bizler Türk
olarak kabul edilmiyoruz. Bu
insanlar böl – parçala - yut
politikalarına maruz kaldı
yıllarca. Fakat Batı Trakya
Müslüman Türkü, Türklüğü ve
İslamı tatmış insanlar olarak
kolay kolay Hıristiyanlığı kabul
edecek yahut taşıdığı kanı
değiştirecek bir insafa ya da
karaktere sahip değildir. Irkçılık
yapmayız, ama olduğumuzdan
farklı gösterilmeye de müsaade
etmeyiz. Avrupa’nın en fakir
bölgesini merak ediyorsanız,
gelin Batı Trakya’ya buna şahit
olun. Türkiye güçlü olursa biz de
güçlü oluruz. Türkiye zayıfladığı
zaman bizim de boynumuza,
boğazımıza basılmaktadır. Onun
için güçlü bir Türkiye için
çalışmalısınız. Yalnız Batı
Trakya değil, bütün İslam
aleminde Türküm diyen
insanlar sizden medet bekliyor.”
diye konuştu.

LONDRA, Pakistan asıllı
Müslüman bir belediye
başkanına emanet edildi.
İngiltere’nin başkenti
Londra’da yapılan belediye
başkanlığı seçimini İşçi
Partisi’nin adayı Sadık Khan
kazandı. Khan, Londra’nın ilk
Müslüman belediye başkanı
oldu.
Başkent Londra’da iki
dönemdir Boris Johnson’ın
yürüttüğü belediye
başkanlığına gelecek yeni ismi
belirlemek için seçmenler
sandık başına gitti. İşçi Partisi
adayı Sadik Khan ile
iktidardaki Muhafazakar
Parti’nin adayı Zac Goldsmith
arasında geçen yarışta, 1
milyon 310 bin 143 seçmenin
oyunu alan Sadık Khan,
Londra’nın yeni belediye
başkanı oldu. Rakibi Goldsmith
ise 994 bin 614 oyda kaldı.
Oyların yüzde 56,8’ini alarak
Londra Belediyesi’ndeki 8 yıllık
Muhafazakar Parti dönemine
son veren Khan, sonuçların
açıklanmasından sonra yaptığı
konuşmada, Londralı olmaktan
ve bu göreve getirilmekten
büyük onur duyduğunu
belirterek tüm seçmenlere
teşekkür etti. 46 yaşındaki
Khan, Londralılara konut, iş ve
temiz hava sözü verdi.
Khan’ı sosyal medya
üzerinden kutlayan İşçi Partisi
Genel Başkanı Jeremy Corbyn,
“Tebrikler. Herkesin eşit olduğu
bir Londra oluşturmak adına
seninle çalışmak için

sabırsızlanıyorum” ifadelerini
kullandı.
Babası otobüs şoförü olan
Khan’a, Muhafazakar Partili
bakan Sajid Javid’den de destek
geldi. İngiltere İş, Yenilik ve
Ticaret Bakanı Javid, twitter
hesabından, “Pakistanlı başka
bir otobüs şoförünün oğlundan
tebrikler” yazarak Khan’ı seçim
zaferi nedeniyle kutladı.

TÜRK KÖKENLİ
JOHNSON GİTTİ,
MÜSLÜMAN KHAN GELDİ
Pakistanlı göçmen bir ailenin
çocuğu olarak 1970 yılında
Londra’da dünyaya gelen Khan,
Kuzey Londra Üniversitesi’nde
hukuk eğitimi aldı.
Dönemin İngiltere
Başbakanı Gordon Brown
tarafından 2008 yılında
Toplumlardan Sorumlu Devlet
Bakanı olarak atanan Khan,

daha sonra Ulaşım Bakanlığı
görevini yürüttü.
Mayıs ayında yapılan genel
seçimden sonra gölge kabinede
“Londra’dan Sorumlu Bakan”
görevine getirilen Khan,
belediye başkanlığına aday
olmak için bu görevinden istifa
etti.
Evli ve iki kız babası Khan,
2005 yılından bu yana
Londra’nın güneyindeki
Tooting bölgesini İngiliz
Parlamentosu’nda temsil
ediyor.
Londra Belediye Başkanlığı
koltuğunda 2008 ve 2012
yıllarındaki son iki seçimi
kazanan, Damat Ferit Paşa
hükümetinde İçişleri Bakanlığı
yapan Ali Kemal Bey’in
torununun oğlu ve ülke
siyasetinin renkli isimlerinden
Muhafazakar Partili Boris
Johnson oturuyordu.

Milletvekili Mustafa Mustafa’nın
kayınvalidesi vefat etti

RODOP ili SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa’nın kayınvalidesi Hacer Yusufoğlu
vefat etti.
78 yaşında olan Hacer Yusufoğlu’nun uzun
bir süreden beri tedavi gördüğü ve 10 Mayıs Salı
günü Dedeağaç Hastanesi’nde akşam
saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hacer Yusufoğlu 11 Mayıs Çarşamba günü
ikindi namasından sonra düzenlenen cenaze

töreniyle toprağa verildi. Yusufoğlu’nun
cenazesi Gümülcine’deki evinden alınarak
Yenimahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye
merhumenin ailesi, akraba ve komşuları,
yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
10 Kasım 1938 tarihinde Gümülcine’ye bağlı
Narlıköy’de dünyaya gelen Hacer Yusufoğlu,
Adnan Yusufoğlu ile evli olup, Elvan ve Aydan
adında iki kız annesiydi.
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İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU
ORTAOKULU ve LİSESİ
Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

İskeçe vakıflarını idareye seçilmiş
cemaat heyeti.
31 Mart 1963 tarih ve 70’ci
toplantısının sonunda cemaat başkanı
söz alarak “CEMAAT HEYETİ”
arkadaşlarına:
“Arkadaşlar uzun zamandan beri
çok ihtiyaç duyulan bir Türk altı sınıflı
(ORTAOKUL – LİSE) okulunun
şehrimizde de açılması zamanı
gelmiştir.
Çünkü İskeçe vilayeti azınlık
çocuklarının Gümülcine’ye “CELAL
BAYAR” lisesine gitmeleri oldukça
zahmetli ve zor olmaktadır.
Bu açılmak istediğimiz “ORTA OKUL
ve LISE” nin Türkçe dersleri aynen
Gümülcine’deki azınlık “ORTAOKUL ve
LİSESİ gibi olacaktır.”
Özet olarak başkan “CEMAAT
HEYETİ” arkadaşlarını bu şekilde
bilgilendirmiştir “İSKEÇE CAMAAT
HEYETİ” başkanlarının verdiği bu
bilgiyi benimsemişlerdir ve “İSKEÇE’ye
bir “ORTAOKUL ve LİSE”nin açılması
için müracaatın yapılmasını
onaylamışlardır.
İşte bugün 10 MAYIS 2016’da “50’ci
AÇILIŞ YILINI” kutladığımız “İSKEÇE
GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ” ilk defa böyle dile getirilmiştir.
Bu fikir alışverişinden sonra
“İSKECE CEMAAT İDARESİ” gereken
müracaatı yapmış ve “ GÜNLER,
HAFTALAR, AYLAR ve SENELER” den
sonra tekrar hatırlatalım en nihayet
“ON MAYIS BİN DOKUZYÜZ
ALTMIŞBEŞTE” İskeçe cemaat başkanı
müteveffa “ÇOK MUHTEREM VE
FAKAR büyüğümüz MUZAFFER BEYİN”
adına okulun açılması için “İZİN”
çıkmıştır.

YUKARIDA OKULUN KURULUŞ İZNİNİ GÖRMEKTESİNİZ

***
Muhterem hemşehrilerim;
Yukarıda gayet kısa ve anlaşılması
için basit bir dille “İSKEÇE GÜNDÜZLÜ
– ÖZEL” azınlık “ORTA OKULU ve
LİSESİ” nin izninin nasıl çıktığını
sizlere tanıtmağa çalıştık.
Bu olayın hakikati öyle girift, öyle
siyasi oyunlarla dolu ki bugün bunları
burada anlatmayı uygun bulmuyoruz.
Ancak “GÜNDÜZLÜ ÖZEL
MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ’nin” “50. YILI”
kitabında bütün bu her zaman örnek
alınması icap eden bütün
düzenbazlıkları artısı ve eksisi ile
çıkardığımızda görülecektir. “Kİ NE
HÜKÜMETLER, NE DE İNSANLAR BİR
ŞEYİ YAPABİLMELERİ İÇİN
KARŞISINDAKİNDEN MUTLAKA BİR
ÇIKAR BEKLEMEKTEDİRLER.”

MUZAFFER dede: Bu okulu “SİZ” kurdunuz.
Sayenizde biz de bir santimetre kare boş yer bırakmiyoruz, gördüğünüz gibi.
Şimdi büyüklerimizden ne mi istiyoruz?
BİR YENİ OKUL BİNASI
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GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
50. YILINI KUTLAMAKTADIR
Evet, “İSKEÇE CEMAATİ” İskeçe’ye
de aynen Gümülcine azınlık
“ORTAOKULU ve LİSESİ” gibi
“CEMAAT İDARESİ” himayesinde
olmak üzere bir “AZINLIK ORTAOKULU
ve LİSESİ” İskeçe’ye de açılsın
dilekçesi vermişlerdir ve “MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞINA”
göndermişlerdir.
“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI” bu
dilekçeye cevaben şunu bildirmiştir.
İsteğinizi kabul ediyoruz. Ancak, bu
okulun iznini cemaate değil, cemaatin
itimat edip bize teklif edeceği bir kişiye
verebiliriz demiştir.
Bu gelen cevabı “İSKEÇE CEMAAT
HEYETİ” bakanlığın 17 Ekim 1964
tarihli cevabını değerlendirmiş ve okul
izninin “ CEMAAT BAŞKANI
MUZAFFER SALİHOĞLU” adına
verilmesini teklif etmiştir.

bizim bazen “KÜÇÜK OKUL veya KIZ
OKULU” dediğimiz binada bu yeni
kurulacak “ORTAOKUL ve LİSE” yi
barındırmaya karar vermişlerdir.
Bakanlığın bu iznini “İSKEÇE
VALİSİ” de onayladıktan sonra “BU
GÜN 50. EĞİTİM YILINI
KUTLADIĞIMIZ İSKEÇE GÜNDÜZLÜ
ÖZEL MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ” 1965 – 1966
eğitim yılına siftah yapmıştır.
***
Çocuk başına kayıt ücreti 100
drahmi, senelik eğitim ücreti 900
drahmi uygun görülmüştür. Bu 900
drahmilik yıllık eğitim ücretini de 9
taksitte ödenmesini karara
bağlanmıştır.
***

***
Buna istinaden Bakanlık 28767
numara ve “10 MAYIS 1965” tarihini
içeren “Kİ SOHBETİMİZ İÇİNDE BU
İZNİ GÖRMEKTESİNİZ.” İzni vermiştir.
“İSKEÇE CEMAATİ” bu izni aldıktan
sonra taa “OSMANLI” idaresinde “KIZ
RÜŞTİYESİ – ORTAOKULU” binası olan

Okulun ekstra mastaflarının
karşılanması için ilk beş bin drahmilik
bağışı o zaman henüz emekliye
ayrılmış olan ve ilk emekli mağışını
veren Üsdat NURİ efendi ve yine beş
bin drahmi olmak üzere tütün tüccarı
ve cemaat azası olan Hilmi
KARASU’nun ve yine cemaat üyesi

ALİOĞLU HASAN BASRİ üç bin drahmi
İskeçe’nin tek çiftlik sahibi müteveffa
HACI ALİ MEHMET beyin de on bin
drahmi bağışta bulunduğunu
görüyoruz.
***
1965 -1966 ders yılına başlayan
“İŞKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ” nin ilk eğitim kadrosu şu
şekilde oluşturulmuştur.
Yusuf SALİHAĞA Müdür
Hamdi BIYIKLI Fizik öğ.
Mustafa HASAN Resim elişi öğ.
Yaser İBRAHİM Türkçe öğ.
Sabriye ÖZYAPI İngilizce öğ.
Rıdvan SONER Müzik öğ.
Not: ilk dört öğretmen Yunan
vatandaşı Batı Trakyalı, beş ve altı nolu
öğretmenler geçici olarak Gümülcine
“CELAL BAYAR LİSESİN”den olup Türk
vatandaşı idiler ve mağışlarınıda T.C.
ödüyordu.
Okul bevabı da Şaban AHMETOĞLU
idi.
***
İlk müdür muavini de ANGELİDİS

1980 Okul Aile Kadrosu

olmuştur.
***
Milli Eğitim Bakanlığının izni ile
İngilizce öğretmenleri hep Türkiye den
gelmişlerdir. Mağışlarınıda T.C.
ödemiştir.
Batı Trakyalı İngilizce öğretmenleri
yetiştikten sonra İngilizce için gelen
Türk vatandaşı öğretmenler bir daha
gelmemiştir.
“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL
MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ” 1970 -1971 ders
yılından sonra bu günkü tütün
mağazasından okula dönüştürülmüş
binada barınmaktadır.
Bugün: 591 öğrencisi mevcut.
Sahibi Saime KIRLIDÖKME
Müdürü Erkan İMAMEFENDİ
Müdür Muavini: Eva
STERYANİDU’dur.
19 Türk öğretmeni ve 19 Yunanlı
öğretmen ile 2015 – 2016 ders yılında
azınlık ailesi orta eğitimine hizmet
veren bu İskeçedeki tek azınlık
ortaokul ve lisesi fotoğraflarda da
gördüğünüz gibi azınlık çocuklarına en
iyi eğitimi vermeye çalışıyor ve bundan
sonrada çalışmaya devam edecektir.
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İdomeni sakinleri
bakanı mahkemeye verdi

Gençler İçin Meslek
Seçiminin Önemi
ise son sınıf öğrencileri
ve aileleri için sıkıntılı
ve heyecanlı bir sürecin
başlamış olduğu bu günlerde
öncelikle üniversite adaylarının
ve ailelerin dikkat etmeleri
gereken en önemli husus kendi
yetenek ve becerileri
doğrultusunda bir meslek
seçimi yapılabilmesidir. Çünkü
meslek seçimi, sadece kişinin
hayatını kazanabileceği işi
belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda bireyin yaşam biçimini
de etkiler. Kişinin başarısı,
mutluluğu, hayatı sevmesi, iyi
bir ruh sağlığına sahip olması
yaptığı işle paraleldir. Bunun
için de gençler, meslek
seçerken bazı özellikleri göz
önünde bulundurmalıdırlar.
Öncelikle “hangi derslerde
iyiyim?”, “hangi alanda daha
çok başarılı olabilirim?”, “hangi
meslek beni daha fazla mutlu
eder”, gibi soruları kendilerine
sormalıdırlar. Çünkü seçeceği
meslekte gerekli olan yeteneğe
sahip olmayan kişi, bu işte
başarılı olamaz. Yeteneklerini
kullanamayacağı bir meslek de
kendisini tatmin etmez,
dolayısıyla da mutsuz olur.
Matematik dersinde zayıf olan
bir çocuğun mühendisliği
seçmesi, onu hayal kırıklığına
uğratabilir. Okuduğu okulda
başarısız olarak, eğitimini yarın
bırakmak zorunda bile kalabilir.
Ya da sevmediği bir okuldan
mezun olsa bile, sıkıntılı bir
eğitim süreci geçirmiş olması,
onun o mesleğe karşı olan
ilgisini yokedebilir. Bunun için
de çocuk, kendi ilgi ve
yeteneklerini iyi bilip
tanıyabilmelidir. Hoşlandığı ve
başarılı olduğu dersler, onun
ilgi alanlarını belirler. Ancak
dikkat edilmesi gereken nokta,
çocuğun ilgi duyduğu alana
yeteneğinin de uyum
sağlayabilmesidir. Çünkü
“yetenek” olmadığı zaman, tek
başına “ilgi” işe yaramaz.
Mesele müziği çok seven bir
genç, yeteneği yoksa bir müzik
aleti çalmakta başarılı olamaz.
Ya da çizim yeteneği olmayan
bir genç, ne kadar ilgi duysa da
mimarlık mesleğinde başarılı
olamaz.
İlgi ve yeteneklerin yanısıra,
meslek seçiminde kişilik
özellikleri de önemlidir. Mesela,
çekingen, içe dönük, ikna gücü
olmayan bir gencin hukuk,
politika, pazarlamacılık gibi

L

mesleklerde başarılı olması
beklenemez. Yine bankacılık,
muhasebecilik gibi mesleklerde
de matematiğin sevilmesi,
dikkatli ve sorumluluk sahibi
olma özellikleri gerekir.
Gençler kendilerine uygun
meslekleri seçerken
bulundukları ülkede iş bulma
olanakları var mı, seçilen
mesleğin geleceği ne durumda,
meslekte ilerleme ve kariyer
yapabilme imkanı var mı, gibi
sorulara cevap aramalıdırlar.
Öğrenciler, meslekleri
tanıyabilmek için, rehber
öğretmenler, ya da sınıf
öğretmenlerine merak ettikleri
mesleklerle ilgili
danışmalıdırlar. Eğer
bulundukları şehirde varsa,
meslek tanıtım seminerlerine
katılabilirler. Değişik
mesleklerdeki kişilerle görüşüp,
bilgi alarak, o mesleklerin
uygulanış biçimlerini
gözlemleyebilirler. Mesleğe
yönlendirme ile ilgili makaleler,
broşürler ve televizyon
programlarından, internetten
yararlanabilirler.
Seçmeyi düşündükleri
bölümlerin ders programlarını
inceleyip, o bölümlerde okuyan
öğrenci ve öğretim görevlileriyle
görüşüp bilgi alabilirler. Bunun
için de lisenin ilk yılından
itibaren arayışa girişilmelidir. En
önemlisi de çocuğun ilgi ve
yeteneklerinin her zaman ilk
planda olabilmesidir. Çünkü
ailenin isteği ve arzusu üzerine
meslek seçmek, ya da
arkadaşlarının seçtiği bölümleri,
onların etkisi altında kalarak
tercih etmek son derece
yanlıştır.
Genç, kendisinin hangi dalda
daha başarılı ve mutlu
olabileceğini düşünerek,
kendinden emin, kararlı ve
tutarlı hareket etmelidir. Çünkü
ilgi ve yetenekleri dışında
tercihler yapan gençler,
genellikle başarısız olup, ya
eğitimlerini yarıda bırakarak ya
da mezun olduktan sonra o
mesleğin kendi beklentilerine
karşılık vermediğini düşünerek
başarısız ve mutsuz olabilirler.
Sonuç olarak insan hayatının
büyük bir bölümünü kapsayan
meslek seçiminin önemini
gençlerimizin anlayabilmesi
gerekmektedir.
Tüm üniversite adayları için
şanslı ve başarılı bir sınav
dönemi olmasını dilerim.

YUNANİSTAN’da aylardır
mahsur kalan sığınmacıların
konakladığı İdomeni
kasabasının 6 sakini, Vatandaşı
Koruma Bakanı Nikos Toskas’ı
mahkemeye verdi.
Atina Haber Ajansının
haberine göre, vatandaşlar
mahkemeye yaptıkları şikayete
sebep olarak kamu düzeninin
tamamen kaybolmasını
gösterirken, bunun

sorumlusunun da Toskas
olduğunu öne sürdü.
Vatandaşların şikayet
dilekçelerinde Nikos Toskas’ın
oluşan sorunları çözmekte
yetersiz kaldığı iddia edilerek,
“Herkesin keyfine göre
davrandığı ve kimsenin
yaptıklarından sorumlu
tutulmadığı bir durum
oluşmuştur.” denildi.
Her gün çeşitli şiddet

olaylarının yaşanmasından
şikayetçi olan kasaba sakinleri,
bazı sığınmacıların kasabadaki
huzuru bozduklarını, evlere
izinsiz girdiklerini ve maddi
zarar verdiklerini öne sürdü.
Resmi rakamlara göre şu an
İdomeni kasabasındaki derme
çatma kamplarda yaklaşık 10
bin sığınmacı yaşam
mücadelesi veriyor.

Sığınma kampında
dünya evine girdiler

ALTI haftadan beri İdomeni kampında olan 27
yaşındaki Sacher ve 20 yaşındaki Rouchagia bir
kamp çadırında evlendi. Küçük bir düğün yapan
çift, Almanya’ya gitmek için bekliyor.
Kılkış’a bağşı İdomeni kampına altı hafta önce
yerleştirilen Suriyeli Sacher ve Rouchagia ilk
görüşte birbirine aşık oldu. Almanya’ya sığınmak
isteyen çift, daha fazla beklememek için kamp
çadırında sade bir kutlamayla evlendi.

GELENEKSEL BİR DÜĞÜN
Geleneklerine bağlı olarak bir düğün
gerçekleştiren çift, kampta bulunan diğer
mültecilerle birlikte güzel bir gece geçirdi.
Hediyelere doyamayan ikili “Çok mutluyuz. Altı
haftadır buradayız. Almanya’ya gideceğiz fakat ne
zaman gidebileceğimiz belli değil. Daha fazla
beklemek istemedik ve çadırda düğün yapmaya
karar verdik.” dedi.
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Beşiktaş’ın en özel
şampiyonluğu
Başkan Fikret Orman ile
teknik direktör Şenol Güneş ilk
kez bu mutluluğu tadacak.
Necip ve Serdar dışındaki tüm
futbolcular, ilk kez Süper Lig’de
şampiyonluk kupasını
kaldıracak. Kartal aynı
zamanda uzun bir süre kendi
stadında oynamadan şampiyon
olan tek takım olacak
Süper Lig’de 32. haftayı en
yakın takipçisi Fenerbahçe’nin
6 puan önünde tamamlayan
lider Beşiktaş, 14.
şampiyonluğuna çok yakın.
Şenol Güneş yönetiminde
başladığı sezonun büyük
bölümünde zirvede olan Kartal,
kalan iki haftada en az bir puan
kazanması ya da SarıLacivertliler’in puan
kaybetmesi halinde 7 sezon
aradan sonra şampiyonluk ipini
göğüsleyecek. Ligdeki 14.
zaferine ulaşacak olan Siyah
Beyazlı takımın kazanacağı
şampiyonluk birçok ilki de
barındıracak.
Başkan Fikret Orman, siyahbeyazlı takımın mutlu sona
ulaşması durumunda, başkan
olarak ilk kez şampiyonluk
sevinci yaşayacak. 2012
yılından beri kulübü yöneten
Orman’ın 4. görev yılında
şampiyonluk kupasını
müzesine götürecek.
Cumartesi günü yapılacak
başkanlık seçimine de tek aday
olarak girecek Orman, üçüncü
dönemine de şampiyonlukla
başlayacak.

kariyerindeki ilk şampiyonluğu
Beşiktaş ile yaşayacak.
Kariyerine 1988-1989 sezonunda
Trabzonspor ile başlayan 63
yaşındaki Güneş, sırasıyla
Boluspor, Antalyaspor,
Sakaryaspor, Bursaspor ve
Beşiktaş’ı çalıştırdı. SiyahBeyazlı ekibin şampiyonluk
ipini göğüslemesi halinde
tecrübeli teknik adamın, uzun
kariyerindeki şampiyonluk
hasreti sona erecek. Şenol
Güneş, Süper Lig’de daha önce
iki kez şampiyonluğun
kıyısından döndü. Tecrübeli
teknik adam, Trabzonspor ile
1995-96 sezonunda son
haftalarda, 2010-11 sezonunda
ise kupayı averajla, şu an
şampiyonluk için yarıştıkları
Fenerbahçe’ye kaptırmıştı.

GÜNEŞ AVERAJLA
F.BAHÇE’YE KAPTIRMIŞTI

FUTBOLCULAR DA
İLKİ YAŞAYACAK

Türk futbolunun en tecrübeli
teknik direktörlerinden Şenol
Güneş de Süper Lig

Beşiktaş’ta futbolcuların
neredeyse tamamı ligi zirvede

Süper Lig’den 11 kulüp UEFA
Lisansı almaya hak kazandı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu
Kulüp Lisans Kurulu, 2016-2017
sezonu için UEFA ve Ulusal
Kulüp Lisansı almaya hak
kazanan kulüpleri belirledi.
Yapılan incelemeler
sonucunda 17 Kulübün UEFA
Lisansına başvurduğu görülüp,
bunlardan Spor Toto Süper
Lig’den Akhisar Belediye Gençlik
ve Spor, Beşiktaş A.Ş., Bursaspor,
Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe
A.Ş., Galatasaray A.Ş., İstanbul
Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.,
Kasımpaşa A.Ş., Osmanlıspor
Futbol Kulübü, Sivasspor ve
Torku Konyaspor UEFA Lisansı
almaya hak kazandı.
Ulusal Kulüp Lisans

başvurusunda bulunan 55
kulübün dosyaları üzerinde
yapılan inceleme sonucunda;
PTT 1 . Lig’den Kardemir
Karabükspor, Giresunspor ve
Göztepe A.Ş., Spor Toto 2. Lig’den
Fatih Karagümrük A.Ş.,
Fethiyespor, İnegölspor,
Kırklarelispor ve Konya Anadolu
Selçukspor kulüpleri Ulusal
Lisans almaya hak kazandı.
Buna göre; 11 Kulüp UEFA
Lisansı, 8 Kulüp ise Ulusal Lisans
almaya hak kazandı. TFF Kulüp
Lisans Kurulu, kalan 53 kulübe
kriter eksiklerini tamamlamaları
için ilgili maddelere göre 30
ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.

tamamlamaları halinde Süper
Lig’de ilk kez şampiyonluk
kupasını kaldıracak. 2008-2009
sezonunda kazanılan
şampiyonluğun kadrosunda
bulunan Necip Uysal ve Serdar
Kurtuluş dışındaki tüm
futbolcular, kariyerlerindeki ilk
Süper Lig şampiyonluğu
madalyasını alacak. Mario
Gomez, UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde bir ve Bundesliga’da üç
kez; Portekizli oyuncu Ricardo
Quaresma UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde bir; Portekiz Ligi’nde
dört ve İtalya Serie A’da iki
defa; Arjantinli futbolcu Jose
Sosa, Bundesliga, La Liga ve
Arjantin 1. Ligi’nde birer kez;
Alman Andreas Beck
Bundesliga’da bir defa;
Kanadalı Atiba Hutchinson
Danimarka Süper Ligi’nde dört
kez; Brezilyalı Marcelo Guedes
de Polonya Ligi’nde bir kere
şampiyonluk yaşamıştı.

İbrahimovic'e
"En iyi
futbolcu"
ödülü

STADI OLMADAN
ŞAMPİYON OLACAK
Beşiktaş, stadı olmadan ve iç
saha maçlarının çoğunu farklı
sahalarda oynayan ilk şampiyon
olacak. Siyah-beyazlı takım,
2012-2013 sezonun
tamamlanmasından sonra BJK
İnönü Stadı’nın yerine Vodafone
Arena inşa edildiği için yaklaşık
3 yıl iç saha maçlarını farklı
statlarda oynadı. Kartal,
Vodafone Arena’ya geçmeden
önceki önceki 14 iç saha
maçında İstanbul’daki iki farklı
statta mücadele etti. SiyahBeyazlı ekip bu maçların 10’nu
Başakşehir Fatih Terim
Stadı’nda, 4’ünü ise Atatürk
Olimpiyat Stadı’nda yaptı.
Vodafone Arena’da bu sezon
sadece Bursaspor ve Kayserispor
maçlarını oynayan Beşiktaş,
buna rağmen şampiyonluk
yarışını başarılı bir şekilde
sürdürdü ve son iki haftaya 6
puanlık avantajla girdi.

Antrenörden oyuncusuna yumruk

BASKETBOL Ligi’nde Olimpiakos ile AEK arasında oynanan
play off maçında, AEK takımın başantrenörü Jure Zdovc,
oyuncusu Taurean Green’e yumruk salladı.
Yunanistan Basketbol Ligi’nin play-off yarı final ikinci
maçında Olimpiakos sahasında AEK ile karşılaştı. Karşılaşmayı
ev sahibi ekip 80-67 kazanarak seride 2-0 öne geçti. Karşılaşma
sırasında deplasman ekibinin koçu ile oyuncusu arasında
tartışma çıktı.

YUMRUK SALLADI
AEK takımının başantrenörü Jure Zdovc, oyuncusuna bir
pozisyon hakkında uyarılarda bulunurken, Taurean koçunun
dinlememeyi tercih etti. Jure Zdovc bu anda sinirlerine hakim
olamayarak oyuncusuna yumruk sallamaya çalıştı.

Fransa Birinci Futbol Ligi
(Ligue 1) takımlarından Paris
Saint-Germain'in (PSG)
yıldız oyuncusu Zlatan
İbrahimovic, Fransa'da "Yılın
En İyi Futbolcusu" seçildi.
İsveçli forvet oyuncusu
İbrahimovic, bu sezon çıktığı
29 maçta kaydettiği 35 gol
ve 13 asist ile Ulusal
Profesyonel Futbolcular
Derneği tarafından Ligue
1'de en iyi futbolcu ödülüne
layık görüldü.
PSG Teknik Direktörü
Laurent Blanc, "En iyi teknik
adam" seçilirken,
yurtdışında forma giyen en
iyi Fransız futbolcu ödülüne
ise Atletico Madrid'de
oynayan Antoine Griezmann
değer bulundu.Fransa'da,
"Yılın En İyi Futbolcusu"
ödülünü İsveçli Zlatan
İbrahimovic aldı.

UEFA Başkanı
Michel Platini
istifa etti
Uluslararası Spor Tahkim
Mahkemesi CAS, Michel
Platini'nin cezasında
indirime gitti. Kararın
ardından UEFA Başkanı
Platini istifa etti.
ABD'de açılan yolsuzluk
davası kapsamında, FIFA'nın
bazı üst düzey yöneticileriyle
27 Mayıs 2015'te ta Zürih'te
düzenlenen operasyonla
gözaltına alınan ve daha
sonra FIFA Etik Komitesi'nin
8 yıl men cezası verdiği
Michel Platini, önce FIFA
Temyiz Kurulu'na gitti.
Temyiz'in cezasını 6 yıla
düşürdüğü Plati'nin bir
sonraki durağı Uluslararası
Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS) oldu. CAS ise
Platini'nin cezasını 6 yıldan 4
yıla düşürürken, cezanın
kaldırılmasını bekleyen
Platini kararın ardından istifa
etti.
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Celal Bayar Lisesi’nden
muhteşem tiyatro gösterisi
GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
öğrencileri, tiyatro çalışmalarını
10 Mayıs Salı günü gerçekleşen
yıl sonu gösterisinde
sergilediler. “Şov Yapma” ve
“Simitçi Mercan”

adlı oyunlar
Türkçe,
“Katalogos” adlı
oyun ise Yunanca
olarak sahnelendi.
Gümülcine’deki
eski REX
sinemasında
gerçekleştirilen tiyatro
gösterilerini Celal
Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi Müdürü
Tunalp Mehmet, okul
öğretmenleri, öğrenci ve veliler
izledi. Öğrencilerin sahneye
koyduğu üç oyunu izleyenler
arasında Rodop İli Ortaöğretim
Müdürü Marigula Kosmidu da
yer aldı.
İlk oyun “Şov Yapma”,
görevli öğretmenler Sibel Ali ile
İsmail Yücel gözetiminde
sahneye konuldu. Lise ikinci
sınıf öğrencilerinin yer aldığı
oyunda biri çocukları İngilizce
bildiği için böbürlenen, diğeri
ise çocuğu İngilizce bildiği
halde daha mütevazı davranan

iki aileyi konu alıyor.
“Simitçi Mercan” ismini
taşıyan ikinci oyun da
öğretmenler Sibel Ali ile Belgin
Mehmetoğlu gözetiminde
sahneye
konuldu.
Ortaokul
üçüncü sınıf
öğrencilerinin
yer aldığı
oyunda,
senaryo
gereği zenci
bir çocuk
olan Simitçi
Mercan,
diğer
çocuklar
tarafından
alay konusu
oluyor.
Oyunda
bunun
yanlış
olduğu
mesajı

veriliyor.
Yaşanan diyaloglara emekli
bir öğretmen şahit oluyor.
Emekli öğretmen, Simitçi
Mercan’ın bütün eğitim
masraflarını karşılıyor ve simitçi
çocuk sonunda doktor oluyor.
Daha sonra kendisiyle alay eden
çocuklardan biri hastalanınca,
doktor olan Simitçi Mercan bu
çocuğu ameliyat edip
tedavidisine yardımcı oluyor. Bu
oyunda insanlar arasında
yapılan ayrımcılık ve ırkçılığa
dikkat çekiliyor.
Üçüncü oyun “Katalogos”
(Ders Notları Listesi) da görevli
öğretmenler Sibel Ali ve Anna
Hionidu gözetiminde

sahnelendi. Lise birinci sınıf
öğrencileri tarafından
hazırlanan oyun Yunanca
olarak sahneye kondu.
Oyunda 1969 yılında Cunta
döneminde öğretmen, okul
müdürü ve öğrenciler
arasındaki ilişkileri konu
ediliyor. Oyunda eğitim
alanında yaşanan
baskılar, şiddet ve dayak
olayları ele alınıyor. Aynı
dönemde eğitim
sisteminin çocukları
yalan söylemeye sevk
ettiği, bunun neden
olduğu yanlışların da
çocukların dürüstlüğü
sayesinde düzeltildiği mesajı
veriliyor.
“ŞOV YAPMA” oyununda
oynayan öğrenciler:
Ozan Ali, Hüseyin Aziz,
Meltem Amet, Merve Kalenci
Halil, Ahmet Kara, İbram
Çoban, Melek Karabacak,
Yüksel Kaşayka, Esra Kurt
Hüseyin, Sevil Memet, Ecem
Mumin Çavuş, Ezgi Halil,
Ümran Hasancık Hasan, Esra
Mustafa.
“SİMİTÇİ MERCAN”
oyununda oynayan öğrenciler:

Melike Çolaki, Selma
Hüseyin, Arda Hacı İsmail
Muhterem, Yağmur Hüseyin,
Fatma Fazlı Nazif, Hüda
Hüseyin, Hümeyra Hasan, Bora
Hümmet, Ecem Haşim, Esra
Hüseyin, Melis Hacı Hüseyin
Memet, Zeynep Hırçın Hasan,
Rabia Hırçın Hasan.
“KATALOGOS” (Ders Notları
Listesi) oyununda oynayan

öğrenciler:
Ömer Solak Amet, Hilal
Hasan, Makbule Halil, Simge
Şerif, Harun Cara, Mehmet
Hocaoğlu Halil, Hande Zuhre
Haşim, Melda Hasanoğlu,
Ayşegül Feyiz, Ayşe Celep
Osman, Salih Hacı, Bahadır
Hasan, Veysel Hatip Memet,
Burcu Hüseyin, Fatma Hasan,
Mehmet Hüseyin, Hüseyin Hacı
Yakup Şaban.

İrem karikatür
yarışmasında ikinci oldu
YUNANİSTAN genelindeki
öğrenciler arasında ikincisi
düzenlenen karikatür
yarışmasında, Celal Bayar
Azınlık Lisesi ikinci sınıf
öğrencisi İrem Halil İbram ikinci
oldu.
Celal Bayar Azınlık Lisesi
edebiyat öğretmenlerinden Maria
Gubili ve Artemis Arhondogeorgi
gözetiminde yarışmaya katılan
İrem Halil İbram yapılan
değerlendirme sonucunda
‘Komiks’ dalında ikincilik
ödülünde layık görüldü.

