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‘Çocuğunuzu AZINLIK
OKULUNA gönderin’
GÜNDEM, eğitim yılının sona yaklaşması ve okullara kayıtların
başlaması nedeniyle eğitim kurum başkanlarıyla konuştu. Batı
Trakya’daki Türk azınlık eğitim kurumları başkanları, çocukların
azınlık okullarına gönderilmesi çağrısında bulundu.
BATI Trakya Türk
Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,
Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih
Ahmet, İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı ve
Medrese Mezunu
Müslüman Muallimler
Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu, öğrenci
velilerine “çocuklarınızı
azınlık okuluna gönderin”
çağrısında bulundular.
1 Haziran Çarşamba
günü başlayan öğrenci
kayıtları, 21 Haziran
tarihine kadar devam
edecek. »8, 9

İlhan Ahmet
ve üretici
temsilcileri
tütün için
Brüksel’de

DK toplandı, ufukta eylem var...
İKİ saat süren toplantının
ardından Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete bir açıklama yaptı.
Mete, Danışma Kurulu’nun,
milletvekilleri, belediye
başkanları ve eyalet başkan
yardımcılarına, son dönemde
yaşanan olayları devlet
yetkililerine aktarmak için
görev verdiğini söyledi.
Sorunlara çözüm ve karşılık
bulunmaması halinde ise
eylem kararı dahil olmak üzere
daha etkili mücadeleye
geçilmesi kararlaştırıldı. » 6

24 - 25 Mayıs tarihlerinde
gerçekleşen ziyaret
kapsamında, Avrupa
Komisyonu’nun ilgili
birimleri ve birliğe üye
ülkelerin tarım sektörü
temsilcileri ile Brüksel’de
biraraya gelindi. » 9

dünya

19’da

bilim
Bosna Hersek'te
"Beyaz Kurdele
Günü"

11’de

ekonomi
Drone nedir,
hangi alanlarda
kullanılabilir?

2’de

Özelleştirme
karşıtı gösteride
gerginlik

spor
Komşu Şehirler
Turnuvası’nın
23’te şampiyonu İskeçe

“Siz azınlık
olarak birlik
olun. Gerisini
biz devletler
hallederiz”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı Ahmet Mete, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Ankara’da yapılan görüşmeyi
GÜNDEM’e değerlendirdi. Mete,
“Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip
Erdoğan bizlere; ‘Siz azınlık olarak
birlik olun. Üzerinize düşeni yapın.
Gerisini biz devletler hallederiz’
mesajını verdi. Bu mesaj beni çok
etkiledi.” dedi. »7

GTGB’den
Kartalkaya’da
“Kır Koşusu”
Bu yıl 28’incisi düzenlenen
geleneksel “Kır Koşusu” Semetli köyü
yakınlarındaki Kartalkaya’da
29 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. »5

Azınlık
heyetinden
Güney Tirol’e
keşif ziyareti
ABTTF öncülüğünde, Batı Trakya Türk
azınlığı belediye başkanları ve Tarım –
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
yetkililerinden oluşan Batı Trakya Türk
azınlığı heyeti, 26 – 29 Mayıs
tarihlerinde Alman ve Ladin
azınlıklarının yaşadığı İtalya’nın Güney
Tirol bölgesine bir keşif ziyaretinde
bulundu. » 3
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Asırlardır yaşayan gelenek:
Kırkkurbanı...
RODOP ilinin Kozlukebir
belediyesine bağlı Hebilköy’de 29
Mayıs Pazar günü “Kırkkurbanı”
etkinliği düzenlendi.
Hebilköy halkının katkılarıyla
düzenlenen etkinlikte, 5 büyükbaş ve
10 adet küçükbaş hayvan kurban
edildi. Etkinliğe Rodop Milletvekili
Ayhan Karayusuf, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan
Muavin Konsoloslar Murat Ertaş ve
İrfan Çetin, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet ve meclis
üyeleri, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nü temsilen Büyük Derbent
köyü din görevlisi Abdurraahim Kuru,
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti
meclis üyesi Mustafa Katrancı, Seyyid
Ali Sultan Dergahı Vakfı Başkanı
Ahmet Karahüseyin, Rodop Evros İlleri
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet, Seçek Derneği
Başkan Yardımcısı Hasan Apti ve çok
sayıda soydaş katıldı.
Etkinlikte konuşan din görevlisi
Abdurrahim Kuru, “Kurban kelime
anlamıyla Allah’a yakın olmak
demektir. İşte bu etkinliklerin
amacında Allah’a yakın olma, Allah’ın
rızasını, hoşnutluğunu kazanma
gayesi var. Yüzyıllardır atalarımız bu
görüşle, bu gaye ile yapmışlar, bizler
de çocukları ve torunları olarak bu
geleneklerimizi yaşatıyoruz.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZLA,
TORUNLARIMIZLA BERABER
BURAYA GELELİM”
Birliğin ve bütünlüğün olduğu her
yerde, en iyi etkinliklerin olduğunu
söyleyen Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, “Hebilköy halkını ve
onlara destek veren herkesi tebrik
ediyorum. Bu etkinlik sizlerin ve
bizlerin sayesinde yüzyıllarca devam
edecektir. Daha çok katılımın olmasını
diliyorum. Çocuklarımızla,
torunlarımızla beraber buraya gelelim.
Buralar ancak bu tür katılımlarla
yaşayabilir. Bizler, iki üç gün önce Batı
Trakya’dan bir heyetle Türkiye’de
bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı
ziyaret ettik selamlarınızı ilettik ve
sizlere de selamlarını getirdik. Bizler,
belediye olarak da bu tür etkinlikleri
desteklemeye ve bölgeye gereken
çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.
Doğu Makedonya - Trakya eyaleti
meclis üyesi Mustafa Katrancı
konuşmasında, azınlıkta bu tür
etkinliklerin yaşatılması gerektiğinin
altını çizdi.

“SİZLERLE YÜZ YÜZE,
YÜREK YÜREĞE
GÖRÜŞMEYE GELDİM”
Milletvekili Ayhan Karayusuf siyaset
yapmaya gerek olmadığını belirttiği
konuşmasında, “Bizlere ata yadigarı
bu güzel etkinlikleri ilelebet devam
ettirmemizi nasip etsin Yüce Tanrı. Zor
bir dönem geçiriyoruz. Zor dönemde
siyaset yapmak hakikaten bizim
beklediğimiz gibi değil. O yüzden

vaatlerle sizin kafanızı çelmeye değil,
daha çok bu etkinliği bir fırsat bilerek
sizlerle yüz yüze, yürek yüreğe
görüşmeye geldim. Tekrar tekrar kutlu
olsun ve sonsuza kadar yaşasın.”
ifadelerine yer verdi.

“BU ETKİNLİKLER
SİZE DEDELERİNİZİN
DEDELERİNDEN KALMIŞTIR”
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Murat Ertaş, böyle güzel bir
ortamda, yeşilin binbir tonunun bir
araya geldiği bu güzel köyde güzide
insanlarla bir arada olmaktan
mutluluk duyduğunu söyledi. Ertaş,
“Sayın Başkonsolosumuz önceden
belirlenmiş ayrı bir programı olduğu
için katılamadı. Sizlere selamlarını
söyledi. Daha önceki konuşmacılar da
dile getirdi. Yüzyıllardır devam eden
bir gelenek. Biliyorsunuz bizim
geleneğimizde, örfümüzde, adetimizde
bu programların devamlılığı çok
önemlidir. Bu katılımdan da önce gelir.
Ama katılımın da yüksek olması çok
önemlidir. Bu etkinlikler size
dedelerinizin dedelerinden kalmıştır.
Sizler de inşallah çocuklarınıza, onlar
da torunlarına bu geleneği aktarmalı
ve bu yüzyıllardır devam eden gelenek
daha da canlanarak, büyüyerek güzel
bir şekilde gelişmeli ve ileriki nesillere
aktarılmalı.” dedi.
Etkinliğin sonunda katılımcılara,
bölgenin geleneksel yemeği olan
“Bakırlama” ikram edildi.

Özelleştirme karşıtı
gösteride gerginlik
Yunanistan Liman İşçileri Dernekleri
Federasyonu’nun çağrısıyla düzenlenen
gösteri için toplanan yaklaşık 100 işçiyle
polis arasında arbede çıktı.

LİMANLARIN özelleştirilmesine karşı
düzenlenen gösteride işçilerle polis
arasında arbede yaşandı.
Yunanistan Liman İşçileri
Federasyonu’nun çağrısıyla düzenlenen
gösteri için yaklaşık 100 işçi, başkent
Atina’nın Sintagma Meydanı’nda
toplandı.
Pire Limanı’nın hissedarları ve
Yunanistan özelleştirme fonu
yetkililerinin toplantı düzenlediği otele
girmek isteyen liman işçilerini polis
engelledi.
Bu sırada, özelleştirme fonu
yetkililerinden birinin işçilerle
müzakerede bulunmak için dışarı
çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Ellerindeki

şişeleri fırlatan liman işçilerine polis
müdahalede bulundu. Federasyon
Başkanı Yorgos Georgekapulos müdahale
sırasında baygınlık geçirdi.
Liman işçileri, tepkilerini göstermek
amacıyla geçen haftadan beri aralıklarla
ikişer günlük grevler yapıyor.
Özelleştirmeden sorumlu Yunanistan
Varlık Geliştirme Fonu (TAIPED), nisan
ayında ülkenin en büyük limanı Pire’nin
yüzde 67’lik hissesini Çinli nakliyat
şirketi COSCO’ya 368,5 milyon avroya
devreden anlaşmayı imzalamıştı.
Yunanistan, kreditörlerle varılan
uzlaşma çerçevesinde Selanik Limanı’nı
da özelleştirmek üzere eylül ayında ihale
tekliflerini almayı planlıyor.
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Azınlık heyetinden
Güney Tirol’e
keşif ziyareti

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

“Bana kaderimin bir oyunu mu bu?”
nsanın hayatında öyle anlar
vardır ki, ağlanacak haline
gülmek gelir içinden. Kendini
anlatamadığın, hatta anlatmaktan
vazgeçtiğin anlar olur.
Geçenlerde bir tanıdığımın
facebook’ta yaptığı bir paylaşım da
böyle bir ruh halinin ürünüydü.
İstanbul’da yaşayıp, ne olduğunu
anlatma çabasından yorulmaktı
paylaşımın özeti. Kim olduğunu
anlatmaya, Yunanistan’da yaşayan
Türklerin varlığını izah etmeye bazen
insanın gücü yetmez. Karşı tarafı
“cahilliği” ile başbaşa bırakmayı tercih
edersin.
Öğrencilik yıllarımızda, ya da
Türkiye’ye yaptığımız ziyaretler
sırasında hepimizin başına benzer
olaylar gelmiştir. “Annen, babam Türk
mü?” , “Evde Türkçe mi
konuşuyorsunuz?”, “Camiye gidiyor
musunuz?” türünden sorularla
hayatımızın bir evresinde mutlaka
muhattap olmuşuzdur.
Gerçi, Yunanistan’da yaşayan
Türklerin varlığından haberi olmayan
çok az artık. Türkiye kamuoyu,
özellikle son yıllarda Yunanistan
Türklerini tanıyor ve sorunlarını
kenarından köşesinden biliyor.
İşin trajikomik yanı ise, biz Batı
Trakya Türkleri’nin kendini tanıtmak,
anlatmanın kaderi haline dönüşmesi.
Öte yandan, şu hepimizin dert
yandığı pasaport isimlerimiz var ya.
Hani şu kendimizle yabancılaştığımız,
bazen bizi çağırırlarken, bize
seslenirlerken dönüp bakmadığımız
isimlerimiz.
Malum, hepsinin kendine has bir
deformasyonu var. Benim de kulağıma
üflenen ismim ile, pasaporttaki ismim
arasında dağlar kadar fark var. Hülya,
Yunanca’da “ü” harfinin olmaması
nedeniyle ilk değişimine, doğumumun
sonraki günü belediyede aile kütüğüne
kayıt yapılırken uğramış. Pasaporta
intikal eden ismim ise “Choulgia”
olarak aslından bir hayli uzaklaşmış.
Bu ismim var ya… Türkiye’de
bulunduğum süre içinde hep başıma
bela oluyor. Her gittiğim yerde ismimi
okumakta, söylemekte zorluk çıkan bir
dizi insanla karşılaşıyorum. “Onun
okunuşu aslında Hülya” diyorum, ama
karşımdakinin bana “şüpheyle”
baktığını anlayınca, Lozan
Antlaşması’na kadar varmasam da bir
azınlık ve Türklük tarihçesine giriş
yapmak zorunda kalıyorum. Her

İ

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF)
öncülüğünde, Batı Trakya Türk
azınlığı belediye başkanları ve
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yetkililerinden oluşan
Batı Trakya Türk azınlığı heyeti,
26 – 29 Mayıs tarihlerinde
Alman ve Ladin azınlıklarının
yaşadığı İtalya’nın Güney Tirol
bölgesine bir keşif ziyaretinde
bulundu. Güney Tirol Özerk
Yönetimi’nin daveti üzerine
gerçekleştirilen keşif ziyareti
süresince, Batı Trakya’nın
ekonomik yönden kalkınmasına
yönelik olarak turizm, kırsal
kalkınma ve tarım konularında
görüşme ve ziyaretler yapıldı.
ABTTF Başkanı ve Avrupa
Halkları Federal Birliği (FUEN)
Başkan Yardımcısı Halit
Habipoğlu’nun başkanlık ettiği
keşif heyetinde, ABTTF Başkan
Yardımcısı Mesut Küçük Hasan,
ABTTF Brüksel Ofisi’nde görevli
Yakup Uzun, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir belediye meclisi
üyesi Rıdvan Hacı Mehmet,
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü yönetim kurulu üyesi
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Hüseyin Sadık ve İdari
Danışmanı Onur Mustafa
Ahmet yer aldılar.
Batı Trakya Türk azınlığı
heyeti, Güney Tirol Özerk
Yönetimi’nin üst düzey
yetkilileri ile görüştü, Alman ve
Ladin azınlıklarının yaşadığı
yerleri ziyaret ederek
tecrübelerini dinledi.
26 Mayıs akşamı Güney Tirol
Tarım ve Orman Bölgesel
Bakanı Arnold Schuler’in Batı
Trakya Türk azınlığı heyeti
onuruna verdiği akşam
yemeğine Alman azınlığı
mensubu Avrupa Parlamentosu
(AP) Milletvekili Herbert
Dorfmann da katıldı.
Batı Trakya heyeti, 27 Mayıs
Cuma günü rehber eşliğinde
Sterzing şehrindeki çiftçi
pazarını gezdi. Heyet, Sterzing
Çiftçi Pazarı Başkanı Bernhard
Auckenthaler tarafından hem
tarım, hem de turizm yönünden
çiftçi pazarı (Bauernmarket)
konsepti hakkında
bilgilendirildi.
Ardından Sterzing Turizm
Derneği’ni ziyaret eden heyete,
Dernek Genel Müdürü Josef
Turin tarafından Güney

Tirol’deki turizm modeli
tanıtıldı. Heyet aynı gün
güncel Güney Tirol
politikasına ilişkin olarak
Özerk Yönetim Başkanı
Arno Kompatscher ile
Özerk Yönetim Sağlık, Spor,
Emek, Sosyal İşler ve Eşit
Fırsatlar Bakanı ve FUEN
Sabık Başkan Yardımcısı
Martha Stocker ile ayrı ayrı
görüştü.
Bu arada, bölgesel yayın
yapan Rai Südtirol isimli
televizyon kanalı, ABTTF
Başkanı ve FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habipoğlu
ve Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza’yla
birer söyleşi yaptı.
28 Mayıs Cumartesi günü
Ladin azınlığının yaşadığı
bölgeye geçen Batı Trakya
Türk azınlığı heyeti, Ladin
Müzesi’ni ziyaret ederek,
dağlık bölge çiftçiliği ve
dağ turizmi ikilisinin
birlikteliği hakkında
yetkililerden bilgi aldı.
İtalyan Parlamentosu üyesi
ve FUEN Başkan Yardımcısı
Ladin azınlığı üyesi Daniel
Alfreider, dağlık bölgede
heyet onuruna bir öğle
yemeği verdi.

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.

defasında Gümülcine belediyesinden
başlayan ve pasaport dairesinde sona
eren, Türk isimlerinin nasıl bir
değişikliğe uğradığına ilişkin
neredeyse bir sunum yapıyorum.
“Adınız ne?” sorusuna “Hülya” diye
verebilecek yalın bir cevabım asla
olmuyor. Yunanistan, Batı Trakya, Türk
azınlık... Standart bir anlatıma
bağlamış durumdayım anlayacağınız
konuyu.
Daha geçen gün bir kurumda ismimi
okumaya çalışan ve “Hi” diyerek
İngilizce selam veren birine “Merhaba”
deyince, “Aaa siz türkçe biliyorsunuz”
cevabıyla karşılaştım. Yine aynı şeyleri
anlattım. Bir yetkiliden diğerine iletilen
dosyamda, adımın Hülya okunduğu da
aradakiler aracılığıyla bir diğerine
aktarılıyordu.
“Aman Allah’ım ne kadar yorucu.
Adım Hülya, yabancı değilim, en az
sizin kadar ben de Türküm” diye
haykırasım var.
Bak sen şu dünyanın işine. Benim
de kaderimde hep kendimi, orijinimi,
ne olduğumu anlatmak var. Allah’tan
Türkiye’de yorulsam da neticede
kendimi anlatabiliyorum. Neticeye
bakınca, verdiğim zahmete değiyor.
Ama şu doğduğum, büyüdüğüm
ülkemde ne kadar yorulsam da,
kendimi parçalasam da ne olduğumu,
kim olduğumu anlatamıyorum.
Aslında kendime haksızlık
etmemem gerek. Anlatıyorum da
kimsenin anlayası yok. Konuştuğum
dile “Müslümanca” diyecek kadar ileri
gidenler var. Her kademede, özel ve
resmi hayatta, etnik kimliğimle kabul
görmüyorum, tanınmıyorum.
Devletimin başı, gelmiş geçmiş
hükümetler, siyasi partiler, tüm resmi
kurumlar karşısında ben etnik
kimliğimle yokum. “Elen
Müslümanlar”, “Müslüman azınlık”,
“Elen Azınlık”… Bana, bize biçilen
isimleri daha çoğaltmak mümkün.
Kime sorarsan, kendi kendimi
tanımlama hakkım var. Ama gel
gelelim, iki kişi bir araya gelsek “Biz
türküz” diyemiyoruz. Ne Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, ne Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, ne AGİT, ne
Birleşmiş Milletler…. Hiçbir şey para
etmiyor.
Ne diyelim… Kendimizi anlatmaya
çalışmak bizim kaderimiz olsa gerek.
Bir şarkı dökülüyor
dudaklarımdan… “Bana kaderimin bir
oyunu mu bu?”

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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Rusya Devlet Başkanı
Putin Atina’da
Bakoyanni ve
Venizelos’tan ‘İslam
Hukuku’ açıklaması
RUSYA Devlet Başkanı
Vladimir Putin, resmi
temaslarda bulunmak üzere 9
yıl aradan sonra 27 Mayıs
Cuma günü Yunanistan’a
geldi.
Putin, Atina’da Başbakan
Aleksis Çipras ile görüştü.
İkili, görüşmenin ardından
basına açıklamalarda
bulundu.
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, RusyaTürkiye ilişkilerine ilişkin,“Bu
konuda açıklamalar aldık,
ama hiçbir zaman bir özür
gelmedi. Biz ilişkilerimizi
düzeltmek istiyoruz.” dedi.
Putin, Yunanistan’a
düzenlediği iki günlük resmi
ziyaretin ilk durağı Atina’da
Başbakan Aleksis Çipras ile
basın toplantısı düzenledi.
Türk hava sahasını ihlal
etmesinin ardından Türk
jetleri tarafından düşürülen
Rus savaş uçağıyla ilgili bir
soru üzerine Putin, Rus Hava
Kuvvetleri’nin düzenli
ordularla savaşmadığını,
terör örgütlerini hedeflediğini
savundu.
Putin, Türkiye’ye karşı
hiçbir zaman savaşmayı
düşünmediklerini anlatarak,
“Hiçbir zaman da o noktaya
gelmeyeceğini umuyorum.
Ama olan oldu. Sadece
uçağımız düşürülmedi.
Uçağın pilotu da öldürüldü.
Bu da uluslararası hukuka
göre bir savaş suçu. Bu
konuda açıklamalar aldık,
ama hiçbir zaman bir özür
gelmedi. Biz ilişkilerimizi
düzeltmek istiyoruz. Bu
ilişkiyi bozan biz değildik.
Sözler yeterli değil. Bir şeyler
yapmalılar. Ama Türkiye ile
iletişim içindeyiz. İletişimde
kalmanın birçok yolu var.
Belli başlı adımlar bekliyoruz.
Ama şimdilik hiçbir adım
yok.” ifadelerini kullandı.
Suriye’nin kuzeyinde bir
Kürt devleti kurulması

ihtimaline ilişkin ise Putin,
“Kürt devleti için ise bu bizim
işimiz değil. Bölgedeki
Kürtlere ve hükümetlere
kalmış bir mesele. Bu konuda
mevkidaşlarımızla ilişki
içindeyiz. Bir barış süreci
başlatmalıyız ve makul
sonuca vardırmalıyız. Siyasi
çözüm için ne gerekiyorsa
yapacağız.” yorumunu yaptı.

“RUSYA KIRIM
KONUSUNU KİMSEYLE
PAZARLIK ETMEYECEK”
Putin, Kırım’ın Rusya
tarafından işgal edilmesine
ilişkin ise “Kırım meselesi
kesin olarak kapanmıştır. Bu,
Kırım’da yaşayan insanların
kararıdır. Rusya bu konuyu
kimseyle pazarlık
etmeyecek.” diye konuştu.
Romanya ve Polonya’da
ABD tarafından füze
savunma sistemleri
yerleştirilmesine yönelik bir
soru üzerine Putin ise şöyle
konuştu:
“Bu, savunma altyapısının
altını oyan bir hamleydi. 20
yıldır bir cevap vereceğimizi
söylüyorduk. Kimse bizi
dinlemiyor. Kimse bizimle
müzakere etmek istemiyor.
Bunun Rusya’ya karşı
olmadığını söylüyorlar. Bu
savunma füze sistemlerini ilk
başta İran’ın nükleer
programına karşı kullanmak
istediklerini söylediler. Şimdi
nerede bu? ABD, İran ile bir
anlaşma sağladı. İran’dan bir
nükleer tehlike yok. Ama
ABD hala Avrupa’da füze
savunma sistemlerini
kurmaya devam ediyor. Biz
bunun tehdit olduğunu
düşünüyoruz ve buna cevap
vereceğiz. Önceden Romanya
tehdit altında değildi. Ancak,
bazı önlemler almak
durumundayız. Bizim
yapacağımız herhangi bir
eylem cevap niteliğinde
olacaktır. Aynı durum

Polonya için de geçerli
olacak. Bu meseleler
müzakere edilmeli.”
Putin, Güney Akım
doğalgaz boru hattının AB ve
ABD’nin baskılarıyla
engellendiğini kaydederek,
“Size bir sır vereceğim.
Türkiye başta şu anki
doğalgaz fiyatlarında indirim
talep etti. Onlarla
anlaşabilirdik. Biz Türk
Akımıyla devam etmek
istedik. Ama yine AB’li
ortaklarımızla anlaşmaya
varamadık. Biz yine de bu
konuda herhangi bir Avrupalı
ortakla çalışmaya hazırız.
Ancak önden bazı garantiler
istiyoruz. Sadece basit
sözlerle hareket edemeyiz.
Paramızı çarçur etmeye
niyetimiz yok.”
değerlendirmesinde bulundu.

ÇİPRAS: “YUNANİSTAN,
HEM RUSYA’YA
HEM DE AB’YE
YARDIM EDEBİLİR”
Başbakan Çipras ise
Yunanistan’ın AB ve
NATO’nun bir parçası
olduğunu ve taahhütlerine
bağlı olduğuna vurgu
yaparak, “Yunanistan, hem
Rusya’ya hem de AB’ye
ilişkilerini geliştirme
konusunda yardım edebilir.
AB’de başka herhangi bir
ülke Yunanistan kadar faydalı
olamaz. Yunanistan burada
adım atabilir ve aradaki
boşluğu kapatabilir. Yeniden
soğuk savaş dönemine
dönemeyiz. Avrupa ve Rusya
çatışma halindeyken
Avrupa’nın geleceğinden söz
edilemez. Tek yol diyalog.”
ifadelerini kullandı.
Putin’in Yunanistan
ziyareti kapsamında enerji,
ulaşım, turizm, gemicilik,
madencilik ve eczacılık
alanlarında karşılık
anlaşmalar imzalandı.

YENİ Demokrasi Partisi milletvekili Dora Bakoyanni ile PASOK Partisi
milletvekili ve partinin eski başkanı Evangelos Venizelos, “Yunanistan’da
Hukuk ve Din” konulu konferansta yatıkları konuşmada, Batı Trakya’daki
Müslüman vatandaşlara Şeriat (İslam Hukuku) uygulamasının
durdurulması konusunda mutabık olduklarını dile getirdiler.
EPLO Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta şeriatın çağa
uymadığını savunan Dora Bakoyanni, “Batı dünyasında nüfusunun bir
kısmı için İslam Hukuku’nu uygulayan tek batı devletiyiz” ifadelerini
kullandı.
Bakoyanni konuşmasında, “Yunan vatandaşlarının ve özellikle de
kadınların özgürlüklerinin korunması önceliklidir. Siyasi açıdan kolay bir
konu değil. Bu nedenle bu konu hakkında mümkün mertebe daha fazla
partinin anlaşması gerekir. Ancak ivedilikle almamız gereken bir karar
sözkonusu. Bu Batı Trakya’daki Yunanlı Müslümanlar’ın yeni nesilleri için
büyük bir adım olacaktır.” görüşlerine yer verdi.
Milletvekili Bakoyanni, “Yunanistan’ın bu konudaki niyetlerine karşı
çıkan Türkiye bile İslam Hukuku’nu kaldırmıştır.” değerlendirmesinde
bulundu.
PASOK Partisi Milletvekili Evangelos Venizelos ise “İslam Hukuku
konusunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni uygulama
mantığıyla ele alınmasının son derece önemli olduğuna” dikkat çekerek,
“Yargıtay (Arios Pagos) bu konuda neden Anayasa ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni uygulamıyor?” sorusunu yöneltti.
Uluslararası ve Avrupa antlaşmalarını hatırlatan Venizelos, “Bir
Müslüman vatandaşı bile, istememesi durumunda bu dini yasanın
uygulanmasını kabul etmeye mecbur edemezsin.” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Venizelos, “Konuyu bütün olarak ele almalıyız. İslam
Hukuku ile ilgili bölümün uygulanmaması, Lozan Antlaşması’nın
tamamının uygulanmaması olarak sayılabilir. Bu nedenle bütün bir
muhasebe yaparak ne kazanıp ne kaybedeceğimizi hesaplamalıyız.” dedi.

Çipras’a güven azalıyor...
BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın, verdiği vaatlere rağmen Avrupa Birliği
(AB) ve Uluslararası Para Fonu (İMF) ile yeniden başlatmak istediği
mali yardım müzakerelerinde bir önceki hükümetlerle aynı noktaya
gelmesi ve ağır vergiler uygulamak zorunda
kalması halk arasındaki itibarını
yitirmesine neden oluyor.
Son yapılan nabız yoklamalarına
göre geçen yıl yüzde 36 ile iktidara
gelen radikal sol SİRİZA, şu anda yüzde
17.5 ile ikinci sıraya gerilemiş durumdu.
Kamuoyu araştırmalarına göre,
SİRİZA ve Başbakan Çipras’ın izlediği
ekonomi politikasında hayal kırıklığına
uğrayan halkın yüzde 80’i SİRİZA
hükümetinin “yanlış bir
politika izlediğine ve
başarılı
olamayacağına”
inanıyor.
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HAYATIN İÇİNDEN
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Azınlık okulunun önemini
anlatabilmek ve anlayabilmek
ine bir eğitim yılının sonuna
geldik. Birkaç gün sonra
okullarımızda son zil çalacak. O
zil uzun tatilin başladığını haber verecek.
Yaz tatili su gibi akıp geçecek. Eylül ayı
gelecek ve yine okullar açılacak.
Geride bırakmak üzere olduğumuz
eğitim yılı sorunlarla başlamıştı.
Öğretmen ve Türkçe kitap eksikliği
öğrenci velilerinin eylem kararı almasına
yol açmıştı. Eylem yapıldı da. Okulların
açılmasından birkaç ay sonra okul kitabı
ve öğretmen sorunu çözüme
kavuşturuldu.

Y

Şimdi bugünlerde ise öğrenci kayıtları
var. Biz de bir azınlık gazetesi olarak
üzerimize düşen görevi yerine getirerek
azınlık eğitim kurumlarının başkanlarıyla
röportaj yapıp azınlık okullarının önemine

dikkat çekmeye çalıştık. Azınlık için,
azınlık üyesi öğrenci için azınlık okulunun
ne demek olduğunu, neden gerekli
olduğunu anlatmalarına fırsat vermeye
çalıştık. Malum; son yıllarda azınlık
çocuklarını, azınlık ilkokulundan
“kaçırmak” için politikalar üretiliyor. Bu
maksatla uygulamalar hayata geçiriliyor.
Önce azınlık eğitimi ve azınlık
okulunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
için yapılan bütün çağrılara kulaklar
tıkandı. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
eğitim alanındaki hiç bir talebi
karşılanmadı ve karşılanmııyor. Böylece
yıllar içinde azınlık eğitiminin ve azınlık
okulunun sorunlar yumağı haline gelmesi
“başarıldı.” Bu noktadan sonra da
“azınlık okulu kötü okul” propagandası
başladı. Bu propaganda en azından 15

yıldır “düzenli” bir şekilde yapılmaya
devam ediyor. Peki sonuç veriyor mu?
Evet ne yazık ki sonuç veriyor.
Tabii ki azınlık eğitiminin ve azınlık
okulunun sorunsuz olduğunu söylemek
mümkün değil. Elbette ki azınlık eğitimi
bir sorunlar yumağı haline getirildi.
Ancak, sorunlara rağmen Batı Trakya
Türk Azınlığı, uluslararası anlaşmalarla,
dolayısıyla uluslararası hukuk tarafından
tanınan en önemli kazanımı olan azınlık
eğitiminden ve azınlık okulundan
vazgeçemez, vazgeçmemeli.
Dünyadaki bütün azınlıklar gibi Batı
Trakya’da yaşayan 150 kişilik Müslüman
Türk toplumu da kendi kimliğini ve
kültürünü korumak istiyor. Bu
azınlığımızın en demokratik ve en doğal
hakkıdır. Bu, ülkemiz Yunanistan’ın da
yükümlülüğüdür, sorumluluğudur.
Azınlık kimliğinin ve kültürünün
korunması ve sadece korunması değil,
geliştirilmesi için en önemli kurum azınlık
okuludur. Bizler, azınlık fertleri olarak
hem kendi kültürümüzü ve dilimizi, hem
de yaşadığımız ve vatandaşı olduğumuz
ülkenin resmi dilini ve kültürünü birarada
öğrenebilmek ve özümsemek istiyoruz.
Azınlık okulları bu ihtiyaca en güzel cevap
verilebilecek kurumlardır. “Azınlık çocuğu
devlet okuluna gitsin, kendi kültür ve
dilini de biz ona garnitür olarak birazcık
veririz” anlayışı temelde ve özde
asimilasyona dayanan bir anlayıştır.
Bunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Eğer devletin resmi dili, kültürü ve
genel anlamda yaşam tarzı azınlık
çocuğuna ve gencine öğretilmek ve
benimsetilmek isteniyorsa bunun
yapılabileceği yer azınlık okuludur. Ancak
bu da sadece azınlık okulundaki Yunanca
ayağı ve resmi devlet söyleminin
güçlendirilmesiyle değil, Türkçe ve
Yunanca ayağının dengeli bir şekilde
güçlendirilmesiyle, ikisinin de takviye
edilmesiyle olur.
Son yıllarda azınlık toplumunda
görünen çocuklarımızı azınlık okuluna
göndermeme alışkanlığı ve “modasına”
karşı organize bir girişimin olduğunu ne
yazık ki söylemek mümkün değil. Azınlık
kuruluşları, azınlık siyasetçileri, azınlık
liderleri, insanımıza çocuğunu neden
azınlık okuluna göndermesi gerektiğini
yeterince anlatmadı, anlatamadı. Bu
alanda çok ciddi eksiklik var. toplum
olarak azınlık eğitiminin önemini, azınlık
okulunun önemini, çocuklar için önemini,
aileler için önemini, toplum için önemini
halka, insanlara, anne babalara çok iyi
anlatmak zorundayız. Okullarımızda
yaşanan sorunların, bu okulları terk
etmek için haklı gerekçe olmadığının
mümkün mertebe anlatılması lazım.
Bunun için organize, tüm toplum
kesimlerini hedefleyen ve uzun vadeli bir
çalışmanın hayata geçirilmesi için geç
bile kalındı.

Geleneksel “Kır Koşusu” Kartalkaya’da yapıldı
GÜMÜLCİNE Türk
Gençler Birliği (GTGB)
tarafından bu yıl 28’incisi
düzenlenen geleneksel
“Kır Koşusu” Semetli
köyü yakınlarındaki
Kartalkaya’da
gerçekleştirildi.
29 Mayıs Pazar günü
gerçekleştirilen etkinliğe
GTGB Başkanı Koray
Hasan, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi
Hülya Akıncı, Muavin
Konsoloslar Davut Ocak
ve Derya Ocak, DEB
Partisi Genel Başkan
Danışmanı Aydın Ahmet,
BTAYTD Asbaşkanı
Mehmet Mehmet,
yarışmaya katılan çocuk
aileleri ve çok sayıda
soydaş katıldı.
Etkinlik sırasında
GTGB halk oyunları
ekibinin oyunları ile
GTGB saz ekibinin
seslendirdiği şarkılarla
halk doyasıya eğlendi.
Etkinlik sonunda
katılımcılara pilav, helva
ve ayran ikram edildi.
28. Kır Koşusu
sonuçları şöyle:
JUNİOR ERKEKLER
Doruk Habip
Emre Hasan
Baha Hacıoğlu
MİNİK ERKEKLER
Eymen Mustafa

Can Nedimoğlu
Boyar Karamithat
JUNİOR KIZLAR
Erva Sırtmaç
Aslı Salih
Dilay Mümin
MİNİK KIZLAR
Duygu Karamehmet
Hatice Padalı
Eslem Aliçavuş
YILDIZ ERKEKLER
Emirhan Onbaşı
Emre Ali
Berke Hüseyin
GENÇ KIZLAR
Bahar Karasalih
Bilge Veli
Zeynep Ömer
GENÇ ERKEKLER
Efraim İsmail
Onur İbram
Hüseyin Aziz
YETİŞKİN BAYANLAR
Tuğçe Hüseyin
Ayfer Reşit
Nihal Mustafa
YETİŞKİN ERKEKLER
Mülazım İbram
Serdar Hocaoğlu
Kenan Alia Hasan
GENÇ DELİKANLILAR
Üzeyir Mümin
Serdar Silak
Akın İslam
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Danışma Kurulu toplandı,
ufukta eylem var...
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu son dönemde yaşanan azınlıkla
ilgili olayları ele almak üzere toplandı.
BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, 31 Mayıs Salı günü
Gümülcine’de yaptığı toplantıda
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının milli kimliğini inkar eden
açıklamaları, Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin iki şubesinin
kapatılması, son dönemde azınlığa
yönelik baskıcı eylem ve söylemleri
ele aldı. Toplantıda, azınlık
temsilcilerinden oluşan yüksek
düzeyde bir heyetin oluşturularak son
dönemde yaşanan sorunların devlet
yetkililerine aktarılması, bu sorunlara
çözüm ve karşılık bulunmaması
halinde ise eylem kararı dahil olmak
üzere daha etkili mücadeleye
geçilmesi kararlaştırıldı.
İki saat süren toplantının ardından
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete bir açıklama yaptı. Mete
açıklamasında Danışma Kurulu’nun,
milletvekilleri, belediye başkanları ve
eyalet başkan yardımcılarına, son
dönemde yaşanan olayları devlet
yetkililerine aktarmak için görev
verdiğini söyledi. Ahmet Mete,
Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve
Dışişleri Bakanı Kocias’ın azınlığın

milli kimliğini inkar eden
açıklamalar, DEB Partisi’ne yapılan
saldırı ve Dr. Sadık Ahmet’in
arabasının çalındıktan sonra bu
konuda bir gelişmenin olmaması,
İskeçe Müftülüğü’nün bir elemanının
kaçırılıp müftüye tehditlerin
yapılması, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin iki
şubesinin kapatılması ve son
dönemde yaşanan diğer olayların ele
alındığını belirtti.
Mete şöyle dedi: “Dolayısıyla
Danışma Kurulu, son günlerde
azınlığa karşı yapılan baskının en
yüksek organlara aktarılması için
oluşturulan kurula görev vermiştir.
Bu arkadaşlar, en yüksek temsili
yetkisi olan kişilere azınlığımızla ilgili
durumu aktaracaktır. Oradan
alacağımız cevaba göre azınlık
tepkisini şekillendirecektir. Eğer
yetkililer buradaki sıkıntıları
durdurur, azınlığı muhatap alır,
sorunlar çözüm yoluna girerse, ya da
azınlığa gerekli haklar verilirse
amenna. Ama olmazsa, eyleme ve
yürüyüşe kadar varabilecek
demokratik eylemlerin kararını
almıştır. Oradan gelecek cevaba göre
bunları önümüzdeki günlerde
değerlendireceğiz.”

“Azınlık kazanımları için
mücadeleye devam edecek”
TÜRKİYE’de yaşayan Batı Trakya
Türklerinin çatı kuruluşu olan Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Merkezi son dönemde Batı Trakya’da
yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklama
yayımladı.
Yunan devlet ve hükümet yetkililerinin
azınlığın milli kimliğiyle ilgili açıklamalara
atıfta bulunan BTTDD, Batı Trakya’daki
azınlığın Türk olduğu gerçeğinin
değiştirilemeyeceğini vurguladı. Batı
Trakya’da son dönemde yaşanan olaylara
atıfta bulunulan açıklamada şöyle denildi:
“Demokrasinin beşiği olduğunu iddia edip,
insan haklarına dem vurup, kendisine
uluslararası Lozan Antlaşması ile teslim
edilmiş olan Müslüman-Türk Azınlığının
tüm yasal haklarını gasp eden bir devlet.
Bir toplumu asimile etmenin ana unsuru
olan o toplumu eğitimsiz bırakma adına,
ana dilde eğitim veren anaokulların
açılmasına izin vermeyen, azınlık
ilkokullarını öğrenci azlığını bahane ederek
teker teker kapatan, yetersizlikleri aleni
şekilde ortada olan orta öğretim ve lise
eksikliklerini gidermek için yenilerinin
açılmasına müsaade etmeyen, Lozan
Antlaşmasından doğan Türkçe kaynak kitap
teminine müsaade etmeyen ve son noktada
pozitif ayrımcılık diye adlandırıp aslında bir
nevi tecrit sağlama adına üniversite
girişlerinde uygulanan kontejan ile bir
toplumu eğitimsiz bırakan bir devlet.
Müftülük sorununun çözümüne
yanaşmayıp iki başlılığı sağlayan, vakıf
mallarını gasp eden, Ortodoks din adamları
ile İslam dinine mensup azınlığa imam
atayan, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kararlarına rağmen
tabelalarındaki Türk kelimesine dahi
tahammül edemeyip Gümülcine Türk
Gençler Birliğini ve İskeçe Türk Birliğini
kapatmak için çırpınan bir devlet.
Türkçe yayın yapan radyo ve yerel
gazetelere türlü sudan sebeplerle
astronomik cezalar uygulayan bir devlet.
En üst siyasi makamlar aracılığı ile Batı
Trakya Türk Azınlığının kalbinde,

Gümülcine’de Yunanistan’da Türk
yoktur, Müslüman azınlık vardır diye görüş
beyan edip bu güne kadar sadece yasal
statüde kazanımları olan haklarının
peşinde koşan toplumu kışkırtan bir devlet.
Liderinin manevi hatırası olan hurda
aracın çalınmasına göz yuman ve
sonrasında da bulunması için kılını dahi
kıpırdatmayan bir devlet.
Son günlerde de sadece çocuklara
yönelik faaliyetlerde bulunan iki dernek
şubesini polise ve savcıya bastırıp bununla
yetinmeyip Gümülcine Belediyesi Sosyal
Hizmetler Bürosu’nun kararıyla kapattıran
bir devlet.”

“KAZANIMLARMIZ İÇİN
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Azınlığın yasal kazanımları için haklı
mücadelesine devam edeceği vurgulanan
açıklamada, “Tüm bu ayak oyunları ve
komplolara rağmen biz Batı Trakya Türk
Toplumu bu oyuna gelmeyeceğiz.
Sinmeyeceğiz. Bizler dün olduğu gibi,
bugün de, yarın da sadece yasal
kazanımlarımız olan haklarımızın haklı
mücadelesinden bir santim dahi şaşmadan
top yekün, bir bütün olarak mücadele
etmeye daha güçlü devam edeceğiz.
Siz istediğiniz kadar ortalığı
bulandırmaya çalışın, fakat
değiştiremeyeceğiniz tek gerçek Batı Trakya
Azınlığının Müslüman – Türk azınlık
olduğu gerçeğidir.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
olarak Batı Trakya’da yasalar çerçevesinde
hak arayışına devam eden tüm Sivil Toplum
Kuruluşlarımızın yanında olduğumuzu ve
seçilmişlerin son dönemde kendilerine bel
bağlayan, bunu karşılığı olarak da
neredeyse her Batı Trakya Türk seçmenin
dörtte üçünün desteği alarak seçilenlerin de
artık taşın altına ellerini koyarak, vaatlerini
yerine getirmelerini veya gereğini
yapmalarını, toplumun beklentilerine çare
olacak adımları atmalarını beklediğimizi
beyan ederiz” ifadelerine yer verildi.
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Azınlık temsilcileri Ankara’da
devletin zirvesiyle görüştü
Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK)
üyelerinden oluşan
heyet Ankara’yı
ziyaret ederek
devletin
zirvesindeki
yetkililerle görüştü.
Danışma Kurulu
üyeleri 25 – 26
Mayıs tarihlerinde
Ankara’da
temaslarda
bulundu. İlk olarak
Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni
(TBMM) ziyaret
eden heyet, TBMM
Başkanı İsmail
Kahraman’la
görüştü.
DANIŞMA Kurulu üyeleri daha sonra
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nu ziyaret eden Batı Trakya
Türk azınlığı temsilcileri, Bakan
Çavuşoğlu’yla bir süre görüştü.
Görüşmede azınlığı ilgilendiren
konuların ele alındığı belirtildi. Bakan
Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk azınlık
temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra
twitter hesabından yaptığı Türkçe ve
İngilizce paylaşımda, “Batı Trakya Türk
azınlığı heyetini kabul ettik, güçlü
desteğimizi vurguladık” ifadelerini
kullandı.
Bu arada azınlık temsilcileri Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez’i de ziyaret ederek görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
AZINLIK TEMSİLCİLERİNİ
KABUL ETTİ
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı
heyeti 26 Mayıs Perşembe akşamı ise
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Ankara Beştepe’deki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul
edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat
20:00’de başlayan ve bir saatten fazla
süren görüşmede, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan
sorumlu Başbakan Yardımcısı Yıldırım
Tuğrul Türkeş de hazır
bulundu. Görüşmede Batı Trakya Türk
azınlığını ilgilendiren konuların ele
alındığı ifade edildi.

DANIŞMA KURULU BAŞKANI
METE ANKARA ZİYARETİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Ankara ziyaretini GÜNDEM’e
değerlendirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile görüşme talebinin Danışma
Kurulu üyeleri tarafından yapıldığını
kaydeden Başkan Mete, bu talebinin
yaklaşık 6 ay önce yapıldığını söyledi.
Ahmet Mete, görüşme talebine ilişkin
gelen olumlu cevap üzerine diğer
Danışma Kurulu üyeleriyle birlikte;
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve eski
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu,
son olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini
söyledi.

“SİZ AZINLIK OLARAK
BİRLİK OLUN. ÜZERİNİZE
DÜŞENİ YAPIN. GERİSİNİ BİZ
DEVLETLER HALLEDERİZ”
Ankara’daki temasların Batı Trakya Türk
azınlığı adına güzel geçtiğini dile getiren
Mete, “Azınlığımızı ilgilendiren
meseleleri ele aldık. Ankara’daki
görüşmelerimizde Batı Trakya’da
kimliğimize, kurslarımıza,
çalışmalarımıza ve diğer alanlarda
yapılan müdaheleleri anlattık.
Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip
Erdoğan bizlere; ‘Siz azınlık olarak birlik
olun. Üzerinize düşeni yapın. Gerisini biz
devletler hallederiz’ mesajını verdi. Bu
mesaj beni çok etkiledi. Dolayısıyla bu
mesaj, bizim dimdik ayakta durmamızı
gerektiren bir mesajdır. Bizlerin rehavete
kapılıp, parçalanmamıza hiç gerek yok.
Bizler bugüne kadar nasıl ki birlik ve
beraberlik içerisinde Müslüman ve Türk
olarak yaşadıysak, aynı şekilde

yaşamaya devam etmek istiyoruz.
Vatanla anavatan bunun ortasını er geç
bulacaklardır.” diye konuştu.

“ARTIK BASKICI SÖZLER AÇIK AÇIK
DİLE GETİRİLİRKEN, BUNUN
KARŞISINDA SUSMAK OLMAZ”
Son dönemde Batı Trakya Türkleri’ni
yakından ilgilendiren gelişmeleri
değerlendiren Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete şunları söyledi:
“BTTADK Başkanı olarak son gelişmeleri
endişe verici buluyorum. Son gelişmeler,
pek hoşumuza giden neticeler ya da
ilerlemeler değildir. Böyle yanlışların
olmaması gerekir. Kimse kimsenin
kimliğiyle, onuruyla, inançlarıyla
oynamaması gerekir. İster üst
makamlarda yer alan insanlar olsun,
isterse farklı görevlerde yer alan insanlar
olsun. Bizler herkesin inancına ve

değerlerine saygı çerçevesinde bugünlere
kadar geldik. Bundan sonra da devam
edeceğiz. Azınlık üzerinde yaşanan son
gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Yaşanan
gelişmeler ışığında demokratik
haklarımızı kullanma gereğini
hissedeceğiz gibime geliyor. Çünkü artık
baskıcı sözler açık açık dile getirilirken,
bunun karşısında susmak olmaz.
Dolayısıyla önümüzdeki günlerde
inşallah Danışma Kurulu olarak
yapacağımız toplantıda alacağımız
kararla, bu haksızlıklara ‘Dur’ dememiz
gerekiyor. Olay sizin söylediğiniz gibi
değil, burada bir toplum var. Ve bu
toplum Müslüman ve Türktür. Bu toplum
okul istiyor, cami istiyor. Bizler tüm bu
sıkıntılarımızı demokratik bir şekilde
alacağımız kararla dile getirmek
istiyoruz. Önümüzdeki günlerde güzel
hareketler geleceğe benziyor.”
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‘Çocuğunuzu AZINLIK
OKULU’na gönderin’

SAMİ TORAMAN

SALİH AHMET

NURETTİN KIYICI

ASIM ÇAVUŞOĞLU

BATI Trakya’daki Türk azınlık eğitim
kurumları başkanları, çocukların azınlık
okullarına gönderilmesi çağrısında
bulundu. GÜNDEM, eğitim yılının sona
yaklaşması ve okullara kayıtların
başlaması nedeniyle eğitim kurum
başkanlarıyla konuştu.
1 Haziran Çarşamba günü başlayan
öğrenci kayıtları, 21 Haziran tarihine
kadar devam edecek.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, Rodop – Meriç
İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet, İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı ve
Medrese Mezunu Müslüman Muallimler
Cemiyeti Başkanı Asım Çavuşoğlu,
öğrenci velilerine “çocuklarınızı azınlık
okuluna gönderin” çağrısında
bulundular.

dikkate almamakta fayda var” dedi.

“KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI
YOK SAYAMAYIZ”
Toraman öğrenci velilerine seslenerek
sözlerine şöyle tamamladı: “Veliler
mutlaka kendi okullarına sahip çıksın.
Çocuklarını mutlaka azınlık okuluna
göndersin. Bizler, kendi değerlerimize ve
kurumlarımıza sahip çıkmazsak bir gün
bir başkası gelir ve bizim değerlerimize,
kurumlarımıza sahip çıkar ve istediği
gibi yönetir ve yönlendirir. Kazanılmış
haklarımızı yok sayamayız. Azınlık
insanı artık neyin nasıl olduğunu çok iyi
görüyor. Toplumumuz mutlaka sorumlu
bir şekilde davranmalıdır. Öğretmenler
Birliği olarak tavsiyemiz; azınlık
insanımızın kendi okuluna sahip
çıkması ve çocuğunu buraya
göndermesidir.”

SAMİ TORAMAN:

SALİH AHMET:

“İNSANIMIZ ÇOCUĞUNU KENDİ
OKULUNA GÖNDERMELİ”

“BU OKULLAR BİZİM VE
SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman azınlık
okullarının, Batı Trakya’da yaşayan
azınlık insanının “kazanılmış hakkı”
olduğunu vurguladı. “Kazanılmış
hakkımızı tabii ki koruyacağız ve
yaşatacağız” diyen Toraman, bu hakkın
kullanılmamasının bunun iptal
edilmesine onay vermek anlamına
geleceğini söyledi.
Azınlık üyesi genç anne babaların
çocuklarını mutlaka azınlık okuluna
göndermeleri gerektiğini ifade eden
Toraman, “Genç kardeşlerimiz, genç
anne babalar bu konuda çok dikkatli ve
çok hassas davranmalılar. Çocuklarını
mutlaka ama mutlaka azınlık okullarına
kayıt ettirsin. Bu okullar, yani azınlık
okulları bizim kendi okulumuz. Bizim bir
parçamız. Şunu da hatırlatmakta fayda
görüyorum. Batı Trakya Türk azınlığı
eskisi gibi değil. Azınlığımızda artık
üniversite mezunu birçok bilim adamı
var. Her alanda uzmanlarımız var.
Yabancı dil bilen çok sayıda insanımız
var. Her meslekten, her alanda faaliyet
gösteren insanımız var. İşte bu insanların
çok büyük çoğunluğu bu azınlık
okullarında yetiştiler. Bizim okullarımız
kötü okul değil. Evet bazı sorunlar
olabilir. Bütün okullarda, bütüm
ülkelerde ve tüm eğitim sistemlerinde
sorunlar var. Etrafınızda gördüğünüz
bilim adamları, doktorlar, avukatlar,
mühendisler, ekonomistler, eczacılar,
eğitimciler, iletişimciler neredeyse tümü
azınlık ilkokullarından mezun. Bu
okullar bizim okulumuz. Kültürümüzü,
dilimizi, kimliğimizi, dinimizi öğreten,
yansıtan, yaşatan eğitim kurumları
bunlar. Sorunlar olabilir. Geçmişte de
sorunlar vardı, bugün de var. Biz toplum
olarak çocuğumuza kendi okulunda
eğitim almasını sağlamak
durumundayız. Sağda solda azınlık
okulunu ve azınlık eğitimini kötülemek
için yapılan propagandayı da fazla

Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet gazetemize yaptığı açıklamada,
azınlık okullarının tercih edilmesinin
önemine değindi. Ahmet, “Azınlık
okulları, azınlık çocuklarına eğitim
vermek için var. Kendi kültürünü ve
kimliğini korumak ve geliştirmek için
eğitim vermek için var. Türkçe’yi iyi bilen
bir azınlık çocuğu diğer derslerde de
başarılı olacaktır. Kendi dilini iyi
öğrenemeyen bir öğrenci mutlaka zorluk
çekecektir. Bunun da yolu azınlık
okulundan geçmektedir. Bizim
okullarımızda hem Türkçe eğitim, hem
Yunanca eğitim var. Devlet okuluna
giden çocuk daha başarılı olacak diye bir
şey yok. Bizim isteğimiz, arzumuz ve
beklentimiz ve tabii aynı zamanda
çağrımız azınlık insanının evlatlarını
azınlık okuluna göndermesidir.”
ifadelerine yer verdi.
Dernek Başkanı, “Bu aynı zamanda
bir kültür meselesi. Bizler bu okulları
ayakta tutmak ve yaşatmak zorundayız.
Bakın son yıllarda öğrenci azlığı gerekçe
gösterilerek bir çok okulumuz kapatıldı.
Bir okul kapanınca onun tekrar açılması
çok zor. Okullar bizler için, özellikle de
azınlık toplumu ve azınlık köyü için
hayati öneme sahip. Okulun bizim için
sosyal açıdan çok büyük önemi var.”
dedi.

“ÖĞRETMENLER DE
BİLİNÇLİ OLMAK ZORUNDA”
Azınlık okullarındaki öğretmenlere de
görev düştüğü görüşüne katıldığını
kaydeden Salih Ahmet, “Öğretmenler de
elbette ki bilinçli olmak zorunda.
Yaptıkları önemli görevin bilincinde
olmaları elbette ki çok önemli.
Öğretmenler ihtiyaçlara cevap vermeli.
Yeni teknolojilere ayak uydurmamız
lazım. Fakat öğrenci velilerinin de bazı
konularda daha hassas olmaları gerekir.
Velilerimiz, eğitim kadrosuna her

anlamda yardımcı olmalı. Bu ilişki tabii
ki karşılıklı olmalı ve öğrencilerimizin
eğitimi düşünülerek geliştirilmeli. Yani
veliler öğretmene, öğretmenler de
velilere yardımcı olmak durumundadır.
İnanıyorum ki iyi niyetle mevcut
sorunların üstesinden gelebiliriz.” diye
konuştu.

“KAYIT İŞLEMLERİNİ
SON GÜNE BIRAKMASINLAR”
Tüm velilere azınlık okullarını tercih
etmeleri çağrısında bulunan dernek
başkanı Salih Ahmet şöyle dedi: “Bu
okullar bizim okullarımız. Azınlığımızın
okulları. Çocuklarımızı azınlık okullarına
gönderelim. Velilere kayıt işlemlerini son
güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.
Okullara gelsinler ve kayıt işlemlerini bir
an önce yapsınlar.”

NURETTİN KIYICI:
“ÇOCUKLAR AZINLIK OKULUNDA
HEM AZINLIĞIN DİLİNİ VE
KÜLTÜRÜNÜ, HEM ÜLKENİN RESMİ
DİLİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ
ÖĞRENEBİLİYOR”
GÜNDEM’in sorunlarını yanıtlayan
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı ise, azınlık toplumunun en önemli
kurumunun azınlık okulu olduğunu
vurguladı.
Kıyıcı şöyle konuştu: “Bir çocuk hangi
kültürde ve hangi dilde eğitim alırsa o
kültürün insanı olur ve o kültüre hizmet
eder. Bizim okullarımız, yani azınlık
okulları çifti dilli. Türkçe ve Yunanca
eğitim veriliyor. Azınlık çocukları bu
okullarda hem kendi dilini ve kültürünü
öğreniyor, hem de ülkenin dilini ve
kültürünü öğreniyor. Çocukları kendi
dilinden de, kendi kültüründen de,
ülkemizin resmi dilinden ve kültüründen
de mahrum bırakmamalıyız. Bu da
azınlık okulu sayesinde olur. Bu yüzden
de bir kez daha diyorum ki çocuklarımızı
azınlık okullarına göndermeliyiz. Çünkü
bu okullar bizim okullarımız, bizim
kültürümüz. Çocuklarımızın Müslüman
olarak, Türk olarak ve aynı zamanda
Yunanistan vatandaşı olarak ve
Yunancayı bilen, bu kültürü tanıyan
gençler olarak yetişmesini istiyorsak
azınlık okullarını tercih etmeliyiz. Aksi
halde bizim çocuklarımız bize yabancı
olacak, kültürümüze ve kimliğimize
yabancı olacak. Aslında çocuklarımızın
azınlık okulunda okuması bir fırsat ve
zenginliktir. Çocuk burada hem Türkçe’yi
hem Yunanca’yı aynı anda öğreniyor.
Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım.”

“AZINLIK ÖĞRETMENİ KENDİNİ
GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMELİDİR”
Azınlık mensubu öğretmenlerin son
yıllarda kendilerini geliştirme konusuna
ağırlık verdiğini anlatan Kıyıcı, “Bu
alanda bir kıpırdama var. Kendini
geliştirmek isteyen öğretmenlerimiz
artıyor. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil.
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Daha da çok çalışmamız ve
kendimizi geliştirmemiz lazım.
Ancak azınlık eğitimi sadece görev
yapan öğretmenlerin veya öğretmen
derneklerinin işi değil. Bu sorun
veya bu konu bütün toplumun
meselesi. Bu konuya herkesin el
atması lazım. Bu şekilde hareket
etmezsek başarıyı yakalayamayız.
Ne yazık ki velilere çocuklarını
azınlık okullarına göndermelerinin
önemi anlatılamıyor. Bu konunun
önemi maalesef anlatılmıyor.
Azınlık toplumu olarak bu olayın
ciddiyetini öğrenci velilerine
anlatamadık. Bu konuda tüm
toplum ne yazık ki yetersiz kaldı.”
ifadelerine yer verdi.
Kıyıcı, okullara kayıtların 1
Haziran’da başladığını ve 21
Haziran’a kadar devam edeceğini
belirterek, öğrenci velilerinin zaman
harcamadan kayıt işlemlerini
yapmalarının doğru olacağını
söyledi.

ASIM ÇAVUŞOĞLU:
“ÇOCUKLARIMIZI
AZINLIK OKULLARINA
GÖNDERMEMENİN HAKLI
GEREKÇESİ YOK”
Batı Trakya Medrese Mezunu
Müslüman Muallimler Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu, çocukların
azınlık okullarına gönderilmemesini
haklı çıkaracak bir gerekçenin
olmadığını söyledi. Azınlık
okullarına sahip çıkmanın önemini
vurgulayan Çavuşoğlu, “Ülkemizin
gelişmesi ve kalkınması için uğraş
veren Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı bireyleri çocuklarını her
anlamda iyi bir vatandaş, iyi bir
azınlık bireyi ve iyi bir insan olarak
yetirtirmek durumundadır.
Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın milli ve ahlaki
değerlerimizi benimsemiş, bilgili
medeni birer insan olarak
yetişmelerini eğitimimizin temel
ilkesi olarak görmemiz gerekir.
Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin
seviyesini her türlü engellemelere
rağmen yükseltmek zorundayız. Batı
Trakya’da azınlık okullarının gerek
okul binaları, gerek araç – gereç
yönünden çoğunluk okullarının
altında olması, çocuklarımızı azınlık
okuluna göndermemek için gerekçe
olamaz. Bu itibarla azınlık olarak,
özel ve özerk durumda olan
okullarımıza özde ve pratikte sahip
çıkmamızın hayati önem taşıdığını
belirtmek isterim. Bu da nasıl olur?
Bu çocuklarımızı azınlık okullarına
gönderek olur.” dedi.
Başkanı Çavuşoğlu sözlerine
şöyle devam etti: “Yeni bir kayıt
dönemine girmiş bulunuyoruz.
Bilinmelidir ki, çocuklarımız
dillerini, dinlerini, kültürlerini,
gelenek ve göreneklerini ancak
kendi okullarında, azınlık
öğretmenleri tarafından Türkçe
olarak öğrenebilirler. Velilere
seslenerek şunu söylemek isterim;
azınlığımız için hayati öneme haiz
okullarımıza sahip çıkalım. Yarın
öbür gün altından
kalkamayacağımız gelişmelerle
karşı – karşıya kalmak istemiyorsak
lütfen çocuklarımızı kendi
okullarımıza gönderelim.”
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İlhan Ahmet ve üretici temsilcileri
tütün için Brüksel’de
Rodop ili POTAMİ
Partisi Milletvekili
İlhan Ahmet, tütün
üreticileriyle birlikte
Avrupa Birliği’nin
başkenti Brüksel’e
bir ziyaret
gerçekleştirdi. 24 25 Mayıs tarihlerinde
gerçekleşen ziyaret
kapsamında, Avrupa
Komisyonu’nun ilgili
birimleri ve birliğe
üye ülkelerin tarım
sektörü temsilcileri
ile biraraya gelindi.
İLHAN Ahmet’nin girişimleriyle,
Trakya’daki “basma” tipi tütün
üreticilerinin AB’nin yeni Ortak Tarım
Politikası’ndan destek alabilmesi
amacıyla düzenlenen çalışma ziyaretine
katılan Batı Trakya heyetinde, Trakya
Türün Üreticileri Kooperatifi Asbaşkanı
Erdinç Hüseyin, Tarım - Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü Başkanı İsmail
Memet ve Başkan Yardımcısı Kadir
Hüseyin, enstitü üyesi ziraat mühendisi
Bülent Salih, tütün üreticisi ve sendikacı
Hüseyin Kapusuz ile tütün üreticileri
Niyazi Gacal ve Ahmet Sali yer aldı.
TRAKYA’NIN “BASMA” TÜTÜNÜNE
AVRUPA KOMİSYONU’NDAN DESTEK
İSTENDİ
Heyet ziyaret kapsamında, Avrupa
Komisyonu’nun Tarım Politikası’ndan
Sorumlu Komiseri Tasos Haniotis ve
Yunanistan’ın Avrupa Birliği Daimi
Temsilciliği’ndeki Tarım Birimi
Sorumlusu Efrosini Busiu ile biraraya
geldi. AB Tarımsal Organizasyonlar
Komitesi (COPA) ve AB Tarım
Kooperatifleri Konfederasyonu
(COGECA) yetkilileri ile de görüşen
Milletvekili İlhan Ahmet ve
beraberindeki heyet, Trakya’daki
“basma” tipi tütünün ve üreticilerin
durumunu anlattı.
Heyet aynı zamanda, birliğe üye
ülkelerdeki özellikle tütünle ilgili tarım
ve çiftçi kooperatiflerinin Brüksel’deki
temsilcileri ile de görüştü. Heyet,
İspanya’nın orta ölçekli çiftçi ve toprak
sahiplerinin çatı kuruluşu olan UPA’nın
temsilcileriyle de biraraya geldi.
“TRAKYA’DAKİ TÜTÜN ÜRETİCİSİNİN
DURUMU İLK DEFA ANLATILDI”
İki günlük çalışma ziyaretinin ardından
bir değerlendirme yapan Rodop

Milletvekili İlhan Ahmet, Batı
Trakya’daki ailelerin neredeyse tek
geçim kaynağı olan tütün üretiminin
geleceğinin bu kadar üst düzeyde ilk
defa masaya yatırılmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Milletvekili Ahmet, Avrupa Birliği’nin
son dönem tarım destek politikaları
dikkate alındığında tütüne destek
verilmesi zor gözükse de, bunun
özellikle yeni Ortak Tarım Politikası
çerçevesinde imkansız olmadığını
vurguladı. “Yeter ki siyasi irade ve
profesyonel çalışma olsun” diyen İlhan
Ahmet, Avrupa Komisyonu’nun
imkanları kapsamında gerekli
girişimlerin ivedilikle yapılması
gereğinin altını çizdi.
“ORTAK TARIM POLİTİKASI’NDAN
TÜTÜNE DESTEK ÇIKABİLİR”
İlhan Ahmet, yapılan görüşmelerde
kendilerine verilen bilgilere göre, yeni
Ortak Tarım Politikası’ndan daha
önceden belirtilmeyen ürünler için her
ülkeye ayrılacak yüzde 5’lik desteğin en
geç iki ay içinde belirleneceğini kaydetti.
İlhan Ahmet, bu kapsamda
Yunanistan açısından desteğin, tütün
üretimine yönelmesinin önünün
açılabileceğini vurgulayarak, “Bu
şekilde, Yunanistan da, hiçbir toplumsal
baskı altında kalmadan, istediği
bölgeleri, özellikle de Gayri Safi Milli
Hasıla ortalamasının altında olan dağlık
ve dezavantajlı bölgeler ile adaları
güçlendirebilir. Hiç şüphesiz tütün
üreticisinin acil destek beklediği Doğu
Makedonya – Trakya eyaleti de bu
bölgelerden biridir.” dedi.
Ortak Tarım Politikası’nda yer alan bu
imkandan faydalanmak için,
Yunanistan’daki tüm siyasi aktörlere,
özellikle de Tarımsal Bakanlığı’nın
sağlam iradesine ihtiyaç olduğunun
altını çizen Milletvekili Ahmet, “Bugüne

kadar sadece Danimarka’nın
faydalandığı bu imkandan yeni
dönemde Yunanistan’ın
yararlanmaması için hiç bir neden yok.
Şimdi top siyasi kadrolarda. Yeni Ortak
Tarım Politikası’ nın II. Aşaması
kapsamında Yunanistan’ a aktarılacak
payın 2023 yılına kadar 4.2 milyara
ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da yılda 600
milyon euroluk destek demektir. Bunu
ıskalamak yahut elde etmek bizim
elimizdedir. Her iki durumda da tüm
sorumluluk siyasi iradededir.” diye
konuştu.
Milletvekili İlhan Ahmet ayrıca,
konuyla ilgili önümüzdeki günlerde
hazırlayacağı soru önergesini, kendisini
ve tarım heyetini Brüksel’de ağırlayan
Avrupa Milletvekili Miltiadis Kirkos
aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na
sunmaya, öte yandan da başta
Başbakan olmak üzere tüm siyasi
liderlere Trakya’daki “basma” tipi tütün
üretiminin desteklenmesi için mektup
göndermeye hazırlandığını dile getirdi.
“Zaman karar alma ve harekete
geçme zamanıdır” diyen Milletvekili,
“Ya, Trakya’ daki tütün üreticisi
desteklenecek, ya da kontrol edilemez
bir toplumsal iflas ve fakirleşme
yaşanacaktır. Trakya’ daki belli bir
sosyal grubun yok olması kaçınılmazdır.
Trakya’ da bu toplumsal çöküşün önüne
geçmenin yolu, doğru politikaları ve
fikirleri hayata geçirmekten
geçmektedir. Çözüm odaklı olmaktan
uzak, eskinin milliyetçilik kokan köhne
politikalarıyla bölgemizin yeniden
ekonomik refaha kavuşması mümkün
değildir. Bizim, bölgemizin üzerine
serpilen bu ölü topağından
kurtulmamız yönündeki çabalarımızı ve
sonuçlarını, elbetteki bölge insanımız ve
toplulumuz layıkıyla
değerlendirecektir.” dedi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Kedi ve köpeklerde zehirlenmeler
u haftaki konumuzu,
zehirlenmelere ayırdık. Kısaca
zehir ve zehirlenme
dediğimizde ne anlıyoruz?... Neler
zehirdir?... Zehirlenme olgularında ilk
yapılması gerekenler nelerdir?...
Kısaca değinelim:
Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu
bir dönemdeyiz. Bu sebepledir ki,
tarlalarda bırakılan herhangi bir ziraii
tarım ilacı veya farelerle yapılan
mücadelede serpilen zehirler
köpeğimizin zehirlenmesine neden
olabilir. Kedi ve köpeklerde zehirlenme
olayını tespit etmek oldukça güçtür.
Hayvanın zehri aldığını görmüş olmak
bir kanıttır. Ya da tahlil sonucu zehrin
tespit edilmesi gerekir. Neyle
zehirlendiğine dair klinik semptomlar
birebir örtüşüyor ise ancak kesin
tanıya gidilebilir. Bir de eğer hayvanın
yediği yemek artıklarında bu zehir
tespit edilebilirse zehirlenme teşhisi
konulabilir.
Zehir; Canlı organizmasının
işlevlerini bozarak onda zararlı olan
veya onun ölümüne yol açabilen
herhangi bir maddedir. Zehirlenme ise;
Bir zehirin etkisi ile vücudun tamamı
veya bir kısmında faaliyetlerin
bozulması ve zehirin vücuttan atılması
sonucu bozulan görevlerin normale
dönmesi veya dönüşümsüz
bozukluklar ya da ölümle sonuçlanan
bir olaydır.
Kedi ve köpeklerde zehirlenmeler
bazı hastalıklarla karıştırılır. Örneğin
idrar yollarının tıkanması sonucu üremi
görülmesi yani ürenin kana karışması,
ya da barsak parazitlerinden kaynaklı
bir parazit toksikasyonu sonucunda da
gerçekleşebilir. Bunlar basitçe
söyleyebileceğimiz ilk akla gelen ve
hemen herkesin bildiği hastalıklardır.
Ancak bizim zehirlenmekten
kastımız toksik yani zehirli bir
maddenin dışarıdan alınması sonucu
oluşan zehirlenmelerdir.
Hastalar eğer kısa süre içerisinde
bir veteriner kliniğine ulaştırılır iseler
gerekli önlemler alınarak kurtarılabilir.
Zehirlenmelerde zehrin nerden
alındığının ve türünün bilinmesi hayat
kurtarıcıdır.
Hasta sahipleri olarak dostunuzun
zehirlendiğini düşünüyorsanız panik
yapmadan doktorunuza ulaşmaya
çalışın. Veteriner hekiminiz sizi bu
konuda yönlendirecektir. Eğer
hekiminiz size uzak ise ilk başta
hayvanın nefes almasını kolaylaştırın.
Örneğin dilini yutmuş ise dili dışarı
çıkartın. Kusmuk vb. şeyler soluk
borusunu tıkamış ise temizleyin. Kafa
aşağıya gelecek şekilde ve kalbi üstte
kalacak şekilde yatırın. Ve eğer tespit
edilebilirse zehirlenmeye neden olan
etkeni bulmaya çalışın, mümkünse
ortamdan uzaklaştırın.
Etkin bir antidotu olmadığından
erken müdahale ile zehirin vücuttan
uzaklaştırılması tedavide önemlidir.

B

Dikumarin zehirlenmelerinde hayvana
K vitamini, konakion gibi kan kesiciler
verilmelidir. Birden fazla arı
sokmalarına karşı antihistaminikler ve
dolaşımı uyaran ve solunumu
kolaylaştıran ilaçların kullanımı
uygundur. Fosfor , striknin
zehirlenmelerinde erken müdahale
önemli olduğundan hayvanı kusturmak
çok önem arzetmektedir. Birçok zehirin
antidotu Atropin’dir. Uygun
durumlarda bu antidot kullanılabilir.
Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı
üzere her zehirlenme vakasında aynı
şeyleri yapamayız.
Özetlemek gerekirse;
İçerisinde ne olduğunu bildiğiniz
gıdalar sonunda zehirlenme
gerçekleşmişse (bozulmuş gıda, ilaç
vs) zehirli maddenin vücuttan atılması
için hayvan kusturulmalıdır. En kolay
kusturma yöntemi ise bir bardak ılık su
içerisinde 2 yemek kaşığı tuz eritilerek
içirmektir. Kusturma sonrası aktif
karbon verilmelidir.
Ancak içinde ne olduğunu
bilmediğiniz yakıcı maddeleri almak
suretiyle zehirlenme gerçekleşmiş ise
bol miktarda su ya da süt içirilmelidir.
Yakıcı olan bu maddeler mideye
ulaşıncaya kadar zaten zarar vermiştir.
Kusturma ikinci kez organların
yanmasına sebep olur.
Derisi üzerine yakıcı bir madde
dökülmüşse bölge su ile yıkanmalı
zehir deri üzerinden uzaklaştırılmalıdır.
Solunum yoluyla zehirlenme
gerçekleşmişse hayvanı bol oksijenli
bir yere almalı ve soluk yolu açık
tutulmalıdır. Hayvanın rahat nefes alıp
vermesini sağlamak için sağ tarafına
yatırılmalı ve başı aşağıya gelecek
şekilde pozisyon verilmelidir.
Kimyasal bir maddeyle
zehirlenmelerde (böcek ve tarım
ilaçları vs) hayvan hemen
kusturulmalıdır. Atropin enjeksiyonları
yararlı olacaktır. Fare ilacı ile
zehirlenmişse kanamaları önlemek içi
K vitamini yapılmalıdır. Arı, böcek
sokmalarında ise sokulan yer
mümkünse kalp seviyesinden aşağıda
tutulmalı sokulan bölgeye buz ve
amonyak tatbik edilmeli ve
antihistaminikler yapılmalıdır.
Özellikle av sezonlarında can
dostlarımız için, avcılarımızın, bir
ilkyardım çantası hazırlayıp, içinde
enjektör (gerektiğinde ilaç içirmek
için), makas, cımbız veya pens, turnike,
tampon, sargı bezi, pamuk,
flasterDijital bir termometre
Antiseptik bir solüsyon (Betadine gibi )
Antibiyotikli bir merhem (Terramycin
merhem, Fusudin pomadı gibi)
Antihistaminik pomat veya tablet
Amonyak Atropin ve kusmayı
kolaylaştıran apomorfine FİLTALON
iğneleri bulundurmalarında büyük
yarar vardır.
Can dostlarınızla birlikte hepinize
sağlık dolu günler diliyorum…
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1. Eczacılık Kongresi
Gümülcine’de
gerçekleşti

DOĞU Makedonya - Trakya
(DMT) Eyaleti Birinci
Eczacılık Kongresi 28-29
Mayıs tarihleri arasında
Gümülcine’deki Arcadia
Oteli’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Dedeağaç,
İskeçe, Gümülcine, Kavala,
Drama ve Serez’deki eczacılar
odası başkanları katıldı.
Kongreye katılanlar arasında
Yunanistan Sağlık Hizmetleri
Milli Kuruluşu (EOPİİ)
Başkanı Sotiris Bersinis ve
Yunanistan Eczacılar Odası
Başkanı Konstantinos
Lurantos da yer aldı.
Kongrede, eczacılık
sektöründe yaşanan
problemler ve yapılan
değişiklikler ele alındı.
Yunanistan Eczacılar Odası
Başkanı Konstantinos
Lurantos, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci
Eczacılık Kongresi’nin çok iyi
geçtiğini belirterek, “Bu zor
zamanda eczacılar gerçek
rollerini göstermelidir.
Maalesef Yunanistan’da
sağlık sektöründe sahtekarlık
ve aldatmalar
yaşanmaktadır.” dedi.
Kavala Eczacılar Odası
Başkanı Sisi Rakici kongreyle
ilgili olarak, “Bugünkü
hükümetten beklerdik ki, orta
tabakayı desteklesin, orta
ölçekteki eczacıları
desteklesin. Ama bu maalesef
olmadı. Biz eczacılar en
küçük köylerdeki halka
hizmet ediyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.
Evros Eczacılar Odası
Başkanı Anastasios Terzis de
yaptığı açıklamada, “Bölge
eczacılarının böyle bir
toplantıda biraraya gelmesi

çok iyi bir gelişmedir.
Eczacılık sektöründe yaşanan
problemleri ve gelişmeleri
karşılıklı şekilde görüşmeleri
çok olumlu. Sektörde
yaşanan değişiklikleri
konuşmak çok önemlidir.”
dedi.
Rodop Eczacılar Odası
Başkanı Aleksandros
Çapekos, kongreye
katılımdan çok memnun
olduğunu belirterek,
“Kongreye katılanlardan çok
memnunum. Kongre çok
büyük bir başarıyla başladı.
Kongreye eczacılar, eczacı
yardımcıları ve öğrenciler
katıldı.” diye konuştu.
Drama Eczacılar Odası
Başkanı Dimitris Rayas da
kongreyle ilgili olarak, “Biz de
eczacılar ve kuruluş olarak,
eczacı arkadaşlarımızı yeni
gelişmelere ilişkin eğitmeye
ve öğretmeye çalışıyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.
Serez Eczacılar Odası
Başkanı Argiris Roncis, “Bu
kongrede eczacılar arasında
daha iyi bir işbirliği gelişecek.
Burada önemli ve iyi sonuçlar
elde edeceğimize
inanıyorum.” ifadelerini
kullandı.
Kongrede bir konuşma
yapan Yunanistan Sağlık
Hizmetleri Milli Kuruluşu
(EOPİİ) Başkanı Sotiris
Bersinis, amaçlarının Yunan
vatandaşlarına sağlık
hizmetlerini en iyi şekilde
sunmak olduğunu belirtti.
EOPİİ kuruluşunun sağlık
hizmetlerine çok büyük
katkıları olduğunu kaydeden
Bersinis, kurum olarak en
büyük hedeflerinin vatandaşa
hizmet etmek olduğunu

sözlerine ekledi.

TÜRKİYE ECZACILAR
BİRLİĞİ DENETİM KURULU
ÜYESİ BÜLENT VAREL
Gümülcine’deki kongreye
katılan Türkiye Eczacılar
Birliği Denetim Kurulu
Başkanı Bülent Varel yaptığı
konuşmada iki yıl önce
Rodop Eczacılar Odası’nın
Ankara ziyaretine iadeyi
ziyarette bulunma fırsatını
yakaladığını söyledi.
Türkiye’deki eczacıların
ekonomik kriz döneminde
yaşadıklarını bugün
Yunanistan’daki eczacıların
yaşadığına dikkat çeken
Bülent Varel, iki ülkenin de
benzer şartları yaşadığını
ifade etti. Ekonomik krizin
sonucu olarak devletin bazı
ilaç ve tedavi harcamalarına
olan katkısının azaldığına
dikkat çeken Türkiye
Eczacılar Birliği Denetim
Kurulu Başkanı Bülent Varel,
bunun da sigorta kurumları
tarafından bir takım ilaçların
masrafını karşılamamasına
neden olduğunu kaydetti.
2012 yılına kadar isteyenlerin
heryere eczane açabildiğini
hatırlatan Bülent Varel şu
anda hayata geçirilen yasayla
3.500 kişiye bir eczane
düştüğünü kaydetti. Varel, bu
sınırlamanın 2018 yılından
sonra eczacılık fakültelerini
kazananlar için geçerli
olduğunu dile getirdi. Bülent
Varel, Türkiye’de reçetesiz
ilaçların sadece eczanelerde
satılabildiğini ve başka
yerlerde satışının mümkün
olmadığını söyledi.
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Drone Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılabilir?
GÜNDEMbilim-teknik

3 Haziran 2016

Drone, İngilizce’de erkek arı
manasına gelen bir kelime.
Fakat günümüzde insansız hava
araçları anlamında kullanılıyor.
Tarihine baktığımızda
genellikle askeri amaçlı
kullanılan dronelar, artık daha
ulaşılabilir. Günümüzde iki
farklı Drone tipi konuşuluyor.
Bunlardan bir tanesi Wi-Fi
teknolojisi ile çalışıp, uzaktan
kumandayla kontrol edilebilen;
belli bir mesafeye çıkıp, şarjı
yettiği sürece havada çekim
yapabilen ARDrone ve
DJIPhantom gibi ürünler. Bir
nevi milenyum çağında
doğanların yeni oyuncağı… Bir
diğeri de; gelecekte internet
erişiminin olmadığı bölgelerde
erişimi sağlaması öngörülen ve
sürekli havada olacak olan hava
araçları. Mark Zuckerberg’in
Internet.org projesi ile bu tip
Drone’larla internet olmayan
bölgelere, interneti sunma
hayali bulunmakta.
Drone’lar Hangi Alanlarda
Kullanılabilir?
1. Felaket Bölgelerine İlaç
Teslimatı
Deprem, sel ve tsunami gibi
doğal afetlerde felaket
bölgelerine en hızlı şekilde
sağlık ekiplerinin ve tıbbi
malzemenin ulaştırılması
oldukça hayati bir durum.
Ancak bu tür felaketlerde,
yollar kullanılamaz hale
geldiğinden felaket bölgesine
yardımın ulaştırılması çok zor
bir hal alıyor. İşte drone’lar, bu
tarz felaketlerde tıbbi
malzemeleri felaket bölgesine
ulaştırarak ilk yardımın en hızlı

şekilde yapılmasını sağlayabilir.
2. Arama-Kurtarma Çalışmaları
Kaybolan birini aramakurtarma çalışmaları sırasında
drone’ların çok büyük yardımı
dokunabilir. Geniş çaplı aramakurtarma çalışmalarında
helikopterler vasıtasıyla da
arama yapılıyor. Ancak bu iş
drone’larla çok daha verimli bir
şekilde yapılabilir.
Bununla birlikte herhangi bir
doğal afet sonrasında yaralı ve
kayıp kişilerin yerini tespit
etmek için de drone’lar
kullanılabilir; ki bu daha önce
yapıldı. 2010 yılında meydana
gelen Haiti Depremi’nde ABD
hükümeti tıbbi malzemeyi
ulaştırmak, hayatta kalanları
bulmak ve askeri birliklerini
olası tehlikelere karşı
koruyabilmek için drone’ları
kullanmıştı.
3. İlk Yardım
Nüfusun yoğun olduğu
bölgelerde en büyük sıkıntı
ulaşım. İşte bu noktada devreye
ambulans drone’lar giriyor.
Yakın bir gelecekte, ilk
müdahelenin kısa sürede
yapılmasının hayati önem
taşıdığı ağır yaralanmalar ve
kalp krizi gibi durumlarda
ambulans drone’lar olay yerine
kısa sürede ulaşarak gerekli
tıbbi malzemeyi olay yerine
ulaştıracak.
Momont’un tasarladığı
sistem daha çok kalp krizi ve
ani kalp durması gibi durumlar
düşünülerek geliştirilmiş. Alec
Momont, bu sistem sayesinde
kalbi duran kişiye ilk
müdahalenin bir dakika

içerisinde yapılabileceğini
öngörüyor. Tabi bu iş için özel
olarak tasarlanmış drone’lar
kullanılıyor. Özel tasarım bu
drone’lar saatte yaklaşık 100 km
hıza çıkabiliyor.
Ambulans Drone - 2
Argo Design’ın Tasarladığı
Ambulans Drone
Argo Design adlı firma da
ambulans drone olayını bir üst
seviyeye taşıyarak yaralıyı
hastaneye taşıyabilecek bir
ambulans drone projesi
meydana getirmiş. Firmanın
tasarladığı ambulans drone,
trafiğin yoğun olduğu
şehirlerde olay yerine daha
kolay ulaşım için tasarlanmış.
Ambulans drone, ambulansın
ulaşmasının zor olduğu yerlere
rahatlıkla ulaşabileceği ve
helikopterin iniş yapamayacağı
yerlere iniş yapabileceği için
mevcut durumda en iyi çözüm
olarak görünüyor.
4. Yaban Hayatını Koruma
Dünya’daki doğal dengenin
korunabilmesi için bütün canlı
türlerinin yaşamını sürdürmesi
oldukça hayati bir öneme sahip.
Zira besin zincirindeki canlı
türlerinden herhangi birinin
yok olması bile son derece kötü
sonuçlara yol açabilir. Bu da
akla ilk olarak nesli tükenmekte
olan hayvanları getiriyor. Birçok
tür, yasadışı avlanma ve açlık
gibi sorunlar yüzünden yok
olmanın eşiğine gelmiş
durumda. Drone’lar vasıtasıyla
nesli tükenmekte olan türler
kolaylıkla takip edilebilir ve
korunabilir. Hatta bunun
örnekleri de mevcut.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tamah,
Seçki 2) Aya, Alaz, Ad
3) Bayat, Katre 4) İris,
Ni, Eda 5) İt, Ekonomi
6) Masat, Janr 7) Nar,
Name, Au 8) Tatma, Alg
9) Tb, Ta, Sav
10) Aparkat, Mn
11) Ataş, Arena
12) Tepsi, Ons 13) Ebe,
Lakerda 14) Menfi,
Almaç.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1) Tabii, Not, Alem
2) Ayartma, Bat, Be
3) Mayi, Art, Paten
4) Ases, Ataşe 5) Hat,
Kantar, Pli 6) Notam,
Kasa 7) Sakin,
Masarika 8) Eza, Oje,
Ate, El 9) Tema, Av,
Norm 10) Kardinal,
Manda 11) İdea, Rugan,
Saç.

SOLDANSAĞA
1) Konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen –
Ucu demir çengelli çubuk 2) Tanrı tanımaz kimse –
Usanç anlatan sözcük – Beyaz 3) Platin’in simgesi –
İçinden merdivenli üç katlı ev 4) Azarlama – Baba, cet
5) Ayak sesi – Kopya 6) Boyun eğen – Güçlü korku,
dehşet fobi 7) Yapma, etme – Od – İntikam 8) (halk
dili) Anlaşmazlık – Amerika elmasından çıkan zamk 9)
Oyunda kağıt atma sırası – Bir ağacın dibinden süren
ince dal 10) Birinin buyruğu altında olan görevli –
Lorentiyum’un simgesi – Göçebelerin konak yeri 11)
(fizik) Seyelan – Orkestra şefi 12) (ticaret) Takas –
(kısaca) Avrupa Birliği 13) Gümüş balığına benzer bir
balık – Zeytinyağlı bir yemek 14) Yeryüzü parçası – Bir
göz bozukluğu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Zor kullanarak ele geçirme – Parça – Beyazca 2)
Baharat satan dükkan, aktar – (halk dili) Burun ucu –
Namus, haya 3) Bir nota – Kesin yargı – Malarya 4)
Tıkaç, tıpa – (tıp) Pamukçuk – Gün 5) Müslümanlıkta
zorunlu ibadet – Hayvansal ve bitkisel asalakların
bitkilerde oluşturduğu ur – Akdeniz bitki örtüsü 6)
Kullanma süresi – Alaylı halk şiiri 7) Kap, kacak – Aza –
Bir çeşit ince kumaş 8) Hoşgörülü – Duru, temiz 9)
Kürkten yapılmış uzun omuz atkısı – (fizik) Artı uç –
Dünyanın uydusu 10) (argo) Gösteriş – Yeryüzü üzerine
mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk – Aferin, yaşa 11)
Dingil – Deniz teknelerinde art taraf – Bir ağaç türü.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Bir süre önce bir grup
Endonezyalı bilim adamı, nesli
tehlike altında olan bir maymun
türünü drone’lar aracılığıyla
takibe aldı. Böylece onların
çevreden gelebilecek olan
herhangi bir tehdit altında olup
olmadıklarını ve besin
maddelerine erişip
erişmediklerini sürekli olarak
kontrol edebiliyorlar.
5. Kıyı Bölgelerini ve Resifleri
Haritalandırma
Dünya’daki ekosistemin
korunması açısından denizler
ve okyanuslardaki yaşamın
sağlıklı bir şekilde sürmesi
büyük önem taşıyor. Denizlerin
ve okyanusların durumunun
sürekli olarak takip edilebilmesi
de drone’lar sayesinde oldukça
kolaylaşıyor.
Jordan Mitchell tarafından
kıyı bölgelerinin ve resiflerin
haritalandırılabilmesi için özel
olarak tasarlanan Henri
adındaki drone su geçirmiyor ve
suya iniş yapabiliyor.
6. Suçla Mücadele

2

3

4

5

6

Dünyanın çeşitli yerlerindeki
birçok polis teşkilatı suçla
mücadelede drone’ları
kullanmaya başladı. Olay yeri
incelemede kullanılan drone’lar
olası ipuçlarını ve tehditleri
araştırmada polislere büyük
kolaylık sağlıyor. Ancak
drone’ların geniş çapta
kullanımı çok masraflı bir iş
olduğundan ABD’deki çoğu
küçük polis departmanı
fotoğraf ve video çekebilen
düşük fiyatlı drone’lar
kullanıyorlar. Tabi drone’ları
kullanmak için öncelikle
Federal Havacılık Dairesi’nden
izin alıyorlar.
Drone’ların polis teşkilatları
tarafından kullanımı suçla
mücadelede büyük bir avantaj
sağlasa da, birçok kişi özel
hayatın gizliliği konusunda
endişe duyuyor. Henüz
drone’lar çok yaygın hale
gelmemesine rağmen, şu anda
bile drone’ların özel hayatın
gizliliğini ihlal ettiği konusunda
yakınanlar mevcut.

7

8

9

10 11
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İskeçe Azınlık Ortaokul ve
Lisesi yarım asrı tamamladı
İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi son sınıf öğrencileri için mezuniyet
töreni düzenlendi. Bu yıl İskeçe Azınlık
Lisesi’nden 61 öğrenci mezun oldu.
28 Mayıs Cumartesi akşamı İskeçe
Belediyesi amfitiyatrosunda düzenlenen
mezuniyet töreninde okulun 50. kuruluş
yıldönümü de kutlandı.
Etkinlik, okulun 50 yıllık tarihini
anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı.
Daha sonra selamlama konuşmalarına
geçildi. Sözü ilk olarak okul
yöneticilerinden Rıza Kırlıdökme aldı.
Kırlıdökme yaptığı konuşmada, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nin 50 yıllık tarihçesinden
bahsetti. Okulun kurucusu ve ismini
veren Muzaffer Salihoğlu ile ilgili
anılarını anlatan Rıza Kırlıdökme,
Muzaffer Salihoğlu’nun “Okul bir
bahçedir. Öğrenciler de bu bahçenin
çiçekleridir” sözünü hatırlatarak okul
yönetimi olarak öğrencilerin en iyi
şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen
çabayı gösterdiklerini ifade etti. Rıza
Kırlıdökme okulun 50 yıllık geçmişinde
emek veren herkesi minnetle yad
ettiklerini belirterek okulda görev yapan
tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Rıza Kırlıdökme’nin ardından sözü
Okul Müdürü Erkan İmamefendi aldı.
İmamefendi konuşmasında bir öğretim
yılının daha sonuna gelindiğini ve son
sınıf öğrenilerini hayatlarının liseden
sonraki safhası olan üniversite
dönemine uğurladıklarını ifade etti.
Erkan İmamefendi, okul olarak bilgili ve
ahlak sahibi öğrenciler yetiştirmeyi
amaçladıklarını ve bu amaç
doğrultusunda çalışmalarına hiç bir
zaman yorulmadan devam edeceklerini
belirtti.
Mezuniyet töreni, okul öğrencilerinin
okuduğu şiirler ile devam etti. Okulun
müzik korosu da Yunanca ve Türkçe
şarkılardan oluşan bir konser verdi.
Ardından liseyi bitirerek okuldan
mezun olan öğrencilere diplomaları
verildi. İsimleri tek tek okunan
öğrenciler diplomalarını okul
öğretmenlerinden aldı. Liseyi ilk üç
sırada bitiren öğrencilere okul sahibi
Saime Kırlıdökme ve Rıza Kırlıdökme
tarafından başarı belgeleri sunuldu.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi’nin 2015-2016 öğretim yılı
mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini
havaya atmalarıyla sona erdi.
Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, eyalet meclis üyeleri, Batı Trakya
Kadın Platformu Sözcüsü Fatma
Saliemin, okul öğretmenleri, öğrenciler
ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
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Celal Bayar Azınlık Lisesi
mezun sayısında rekor kırdı
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık Lisesi ilk
kez 100’ün üzerinde mezun verdi. 2015 – 2016
eğitim yılında okuldan 101 öğrenci mezun
oldu.
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi, 30 Mayıs Pazartesi günü mezuniyet
töreni düzenledi. 2015 – 2016 yılında toplam
816 öğrencinin eğitim gördüğü Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nden bu yıl 101
öğrenci mezun oldu.
Gümülcine’deki eski Rex sinema
salonunda düzenlenen mezuniyet töreni,
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif Emin’in
açılış konuşmasıyla başladı.
“DAİMA HAYATINIZDA ARAŞTIRMACI VE
ÇALIŞKAN OLUNUZ”
Tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen
Encümen Başkanı Arif Emin, 101 lise son sınıf
öğrencisinin okuldan mezun olduklarını
söyledi. Arif Emin, “Çocuklarımız 6 yıllık
eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladılar.
Veliler olarak sizlere Encümen Heyeti adına
sonsuz teşekkür ediyoruz. Değerli öğrenciler
sizleri bundan sonra daha farklı mertebelerde
bir hayat bekliyor. Biz sizleri çok sevdik, siz
de bizleri sevin. Daima hayatınızda
araştırmacı ve çalışkan olunuz, yolunuz açık
olsun.” diye konuştu.
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Okul Müdürü Tunalp Mehmet tüm
katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında, “Sizler bu törenin en mutlu
en onurlu insanlarısınız. 6 yıl boyunca
çocuklarınızın maddi ve manevi yardımcısı
oldunuz. Onların sevinçlerini üzüntülerini
paylaştınız. Bütün bu zorlukların sonunda
çocuklarınız bugün mezun olurken haklı
olarak büyük bir sevinç ve gurur içindesiniz.
Bize güven duyup çocuklarınızı teslim
ettiğiniz için en kalbi teşekkürlerimi
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Tunalp Mehmet sözlerini,
“Sevgili öğrenciler, gelecek sizi korkutmasın!
Çünkü yarınlara attığınız adımlar sağlamdır.
Yarının aydınları olarak yaptığınız sosyal,
sportif, bilimsel eğitsel ve kültürel birçok
faaliyetler size yardımcı olacaktır ve hayat
yolunda size rehberlik edecektir. Yolunuz
açık, aydınlık, bahtınız açık olsun. Allah’a
emanet olun. Tüm velilerimizin Ramazan-ı
Şerif’inin hayırlara vesile olmasını temenni
ederim.” diyerek tamamladı.
Okul Müdür Yardımcısı Markos
Hristodulopulos da konuşmasında mezun
olan tüm öğrencileri kutlayarak, “İki şeyi
vurgulamak istiyorum. Birincisi, bugünler
hayatınızın bir yolculuğudur. Öğrencilik
yılları artık bitiyor. Yeni ve zor bir yolculuk
başlıyor. Bu yolculukta hayalleriniz sizin
pusulanız olsun. Büyüklerinize saygı gösterin
ve çevrenize danışınız. Ancak son kararınızı
kalbinizi dinleyerek veriniz. Kalbinizin
atışları ve rüyalarınız, bugün başladığınız
yolculukta nefesiniz ve gücünüz. İkinci
olarak Gamze’nin hazırladığı kısa filmde,
Sultan’ın söyledikleridir ki bu da bilgi, bilgi,
bilgidir. Çünkü bilgi sizleri ayakta tutacaktır.
Ben de Sultan’ın söylediklerini tekrarlıyorum;
bilgi, bilgi, bilgi. Bilgilerinizi geliştirin,
yüceltin ve derinleştirin. Sizlere
öğrettiklerimize ve başkalarının
öğreteceklerine itiraz edin. Böylece yeni
bilgilere ulaşmış olacaksınız.” dedi.

“EĞİTİM, BİLGİNİN YANINDA, SPORUN,
EĞLENCENİN
SOSYAL İLİŞKİLERİN BİR ARADA OLDUĞU
BİR BÜTÜNDÜR”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı da tüm katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında, “64 yıllık çok
önemli bir eğitim kurumunun yıllarca devam
eden bir şeref tablosunun yıldönümünde
beraberiz. 101 öğrenci hayatta yeni ufuklara
yelken açmak üzere bir araya geldi. Eğitim
sadece okulda bir şeyler öğretmek, bazı
bilgileri vermekten ibaret bir faaliyet değildir.
Okul, aile ve çevre ile hep birlikte aynı dalga
boyunda, aynı uyum içerisinde sürdürülebilir
bir faaliyetler bütünüdür. Eğitim, bilginin
yanında, sporun, eğlencenin sosyal ilişkilerin
bir arada olduğu bir bütündür.” ifadelerine
yer verdi.
Bu yıl Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nin çok önemli başarılara imza attığını
söyleyen Başkonsolos Akıncı sözlerine şöyle
devam etti: “Bir çok öğrenci tiyatro, spor gibi
çeşitli aktivitelerde önemli başarılar kazandı.
Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu
gurur tablosu öğretmenlerin, öğrencilerin,
ailelerin, hepinizin bir başarısıdır. Bütün
öğrencilerin bundan sonraki hayatlarının,
bugün olduğu gibi başarı ve mutluluk dolu
olmasını diliyorum.”
Daha sonra Celal Bayar Azınlık Lisesi son
sınıf öğrencileri adına lise son sınıf öğrencisi
ve okul birincisi Meliz Ahmet Mehmet, okul
yönetimi ve öğretmenlere yönelik bir teşekkür
konuşması yaptı. Meliz Ahmet Mehmet,
eğitimlerinde emeği geçen tüm öğretmenlere
teşekkür etti.
Mezuniyet töreninin devamında, Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi müzik
öğretmeni Mehmet Mustafa yönetimindeki
koro, katılımcılara Türkçe ve Yunanca olmak
üzere kısa bir müzik dinletisi sundu.
Müzik dinletisini, lise son sınıf
öğrencilerinin oynadığı ve yönetmenliğini
İngilizce öğretmeni Sibel Ali’nin yaptığı
tiyatro oyunu izledi. Ayrıca gecede Gamze
adlı öğrencinin senaryosunu yazdığı kısa film
ile fotoğraf sanatçısı Ümit Halilibram’ın

hazırladığı film gösterisi sunuldu.
Etkinliğin sonuna doğru öğrencilere Okul
Müdürü Tunalp Mehmet, Müdürü Yardımcısı
Marcos Hristodulopulos, Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif Emin ve diğer

öğretmenler tarafından diplomaları verildi.
Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak ve
birbirlerine sarılarak duygusal anlar
yaşadılar.
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Diyette
misiniz?
ELBETTE ideal kiloda olmak
birçok kişinin hedefleri
arasındadır. Kilo vermek sabır
ister, emek ister ama sizde
emeklerinizin karşılığını
görmek istersiniz. Peki bu kilo
verme serüveninizde dikkat
etmeniz gereken yiyeceklerin
farkında mısınız?

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

KETÇAP

Diyet

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

süresince
illaki
dışarıda bir
restoranda yemek yiyeceksiniz,
ama tercih ettiğiniz yemek her
zaman tükettiğinizden çok daha
yağlı olabilir, salata masum bir

DİYET ÜRÜNLER

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

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

BEYAZ UNLU MAMULLER

HIZLI YEMEK YEMEK

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

Yemeğinizi ne kadar yavaş, ne
kadar uzun sürede çiğnerseniz
hem sindirim enzimleri
salgılanacak, hem
doyduğunuzu hissedecek, hem
de kilo artışını da önlemiş
olacaksınız.

MAYONEZ

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

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

DIŞARIDA YEMEK YEMEK

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

seçimdir
ama içine bol soslar ilave
edilirse diyet yemek olmaktan
çıkar. Bu nedenle seçimleriniz
ızgara, buğulama tarzı olsun.

Salata
sipariş verdiğinizde
sossuz isteyip siz kendiniz ilave
edin.

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

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

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

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

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

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

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

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

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

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

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

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

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

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size
getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları
iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız.
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Muhalif derneklerden ortak açıklama
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nda tüzük
değişikliğine karşı gelen
federasyon üyesi dernekler ve
bazı ABTTF yönetim kurulu
üyeleri ortak bir açıklama
yayımladı.
Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu’nun tüzük
değişikliği için yapılan genel
kurulu terk eden dernek ve
yöneticiler yaptıkları ortak
açıklamayla tüzük değişikliğinin
ele alındığı genel kurulu neden
terk ettiklerine açıklık getirdiler.
Tüzük değişikliği genel
kurulunu Schweinfurt
Batıtrakya Türkleri Derneği,
Schwabach Batı Trakya Türkleri
Derneği, Stutgart Batı Trakya
Türkleri Derneği, Gütesloh Batı
Trakya Türkleri Derneği,
Homburg Batı Trakya Türkleri
Derneği, Höchst Batı Trakya
Türkleri Derneği, Feuchtwangen
Batı Trakya Türkleri Derneği,
Kelsterbach / Frankfurt Batı
Trakya Türkleri Derneği ve
ABTTF başkan yardımcıları
İbrahim Yusuf, Hasan
Hasanoğlu ve Ekrem Bülent terk
etmişti. Kurulu terk eden
yöneticiler konuyla ilgili ortak
basın açıklaması yaptılar.
Basın açıklaması şöyle:
“Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) 14 Mayıs
2016 tarihinde Tüzük Değişikliği
Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiş.
13:30’da açılış ve yoklama ile
başlayan genel kurula ABTTF 19.
Dönem Yönetim Kurulu
üyelerinin tamamı ile ABTTF
Denetim ve Disiplin Kurulu’ndan
birer üye katılmış. ABTTF üyesi
25 dernekten 16’sının temsil
edildiği genel kurula toplam 192
dernek delegesinden 114 delege
iştirak etmiş. Nabi İbrahimcik oy
çokluğu ile Divan Başkanı ,
Divan Sekreteri olarak ise Serdar
Kelekoğlu ile Kurtuluş Engin
Soyyılmaz seçilmişler. Divan
Başkanı Nabi İbrahimcik’in
teşekkürlerinin ardından
salonda hazır bulunan avukat
eşliğinde tüzüğün bazı
maddelerinin değiştirilmesine
geçilmiş.”
Bunlar ABTTF‘ in 16 Mayıs
2016 tarihinde, ABTTF’nin
ABTTF internet sayfasında,
tüzük değişliği ile ilgili
yayınladığı açıklamadan alınmış
bazı cümlelerdir. Bu
açıklamadan öğrendiğimize göre
genel kurulun yapıldığı tarihte
üye dernek sayısı 25’tir. Ancak
federasyonun sayfasında 30
dernek gösterilmektedir ve bu
beş derneğin akibeti hakkında
hiçbir açıklama
bulunmamaktadır. Bu dernekler
hangileridir, niçin
gösterilmektedir, bu yapılırken
ne amaçlanmaktadır gibi sorular
sorumlular tarafından
açıklanması gereken konulardan
sadece bazılarıdır. Öte yandan
genel kurulda kimlerin
bulunabileceği, kimlerin

konuşabileceği, bulunanların
hangi koşul ve şartlarda
bulunabilecekleri mevcut
tüzüğümüzde açıkça
belirtilmesine rağmen avukatı
hazır bulunduranlar tüzüğü
açıkça ihlal etmişlerdir. Ayrıca
seçme ve seçilme hakkı kimlere
ait olduğu da tüzüğümüzde
mevcut olup, ‚hazır bulunan‘
avukatın seçilme hakkına sahip
olmayan federasyon görevlisinin
divan kuruluna seçilmiş
olmasına sessiz kalması sadece
‚bulundurmak‘ için
bulunduğunun bir göstergesidir.
Yine, genel kurul çoğunluğu
‚görevliyi‘ divan kuruluna
seçerek,tüzükle ne kadar
alâkadar olduğunu
kanıtlamıştır. Yapılan
açıklamada avukat
bulundurmaya vurgu yapanlar
bilmelidir ki genel kurulda
sadece avukat bulunmamış, işçi,
esnaf, mühendis, hammal, ev
hanımı, gelin, damat vs. gibi
farklı gruplardan insanlar da
bulunmuştur. Görüldüğü üzere
marifet bulunmak ya da
bulundurmakta değildir. Daha
önceki genel kurullarda, genel
kurul tarafından tüzük
değişikliği ile ilgili komisyon
oluşturulması için yönetime
görev verildiğine dair alınmış
kararlar vardır ve bugüne kadar
böyle bir komisyon
oluşturulmamıştır. Görevi mali
hesap ve karar defterlerini
denetlemek olan denetim kurulu
da sorumlular hakkında ne bir
açıklama yapmış ne de yektisi
dahilinde olan genel kurul
toplama kararı almıştır. Tüzükte
belirtildiği üzere bir de disiplin
kurulu var olup görevi, ABTTF
organlarında görev alan kişiler
ile ABTTF’nin oluşturduğu
komisyon veya alt birimlerdeki
kişilerin zanlılıklarını incelemek
olmasına rağmen sorumlu
kişiler hakkında hiç bir
girişimde bulunmamış,
bulunmalarını da açıkçası
beklememekteyiz. Çünkü
malumunuz olduğu üzere
İngiltere’deki Batı Trakya
Türklerinin kurmuş olduğu
dernek, Disiplin kurulu
tarafından ışık hızıyla karara
bağlanarak üyeliği
dondurulmuştur. Öncelikle
‚dondurmak‘ gibi bir madde
tüzüğümüzün hiç bir yerinde
bulunmamakla birlikte ‚üyeliğin
sona ermesi‘ maddesinde bunun
hangi koşullarda ve ne şekilde
olacağı açıkça belirtilmiştir ve
üyelikten çıkarma, Temsilciler
Kurulu veya Genel Kurul’un üçte
ikilik (2/3) çoğunluk kararıyla,
İki kez uyarıya karşın en az 6
aylık aidatını vermeme veya
ABTTF tüzüğüne aykırı tutum ve
davranışlarda bulunma
durumlarda olabilir. Kaldı ki
‚tescilli‘ olma şartını arayanlar,
bunu üyelikten çıkarılacak
derneklerde değil, yeni üye
olacak derneklerde aramalılar,

‚tescilli‘ olma şartı üye
olacaklarla alâkalı tüzük
maddesinde bulunmaktadır.
Yoksa 2006’da yürürlüğe girmiş
mevcut tüzükten önce, o günkü
“tescili olma” şartı bulunmayan
tüzüğe göre federasyona üye
olmuş bir derneğin üyeliğini,
daha sonra değişmiş olan tüzeğe
göre sorgulamak yada
sorgulatmak kimsenin hakkı ve
haddi olmadığı gibi sorgulayan
ve sorgulatanların niyetlerinin
ne olduğu manidardır. Bunu
yapanlar bilsinler ki, bir günde
yasa değiştirerek Batı Trakya
Müslüman Türk halkının kurum
ve kuruluşlarındaki “Türk”
ibaresini kaldıran, Batı
Trakya’daki Türk toplumunu yok
sayan Yunandan bir farkları
kalmamıştır.
Yine ABTTF’den yapılan
açıklamaya göre yönetim
kurulunun başkanı, tüzüğün
bazı maddelerinin değiştirilmesi
ile ilgili açıklamada bulunmuş,
değişikliğin temelde iki
maddeden oluştuğunu söylemiş.
Halbuki genel kurulda, tüzük
değişikliği yapılmadan önce
komisyon kurulması gerektiğini,
derneklerle fikir alış-verişinde
bulunulmadan, derneklerin
düşünceleri sorulmadan yaptımoldu mantığıyla hareket etmenin
yalnış olduğunu söyleyen
delegelere karşı aynı şahıs, bu
yapılanın tüzük değişikliği
olmadığını savunmuştu. Burdan
da anlaşılacağı üzere bu şahıs
kendisini bile yalanlamaktadır.
Sözü edilen maddelerden ilki
başkanın doğrudan genel kurul
tarafından seçilmesi ve böylece
dernekler arasındaki
bölünmenin önüne geçmek
olduğu şeklindedir. Yönetim
kurulunda başkan seçildikten
sonra tüzüğe aykırı olarak diğer
bütün üyelere başkan yardımcısı
sıfatı veren, yine iki yönetim
kurulu üyesinin tüzüğe aykırı
olmasına rağmen görevlerini
aldığını beyan eden ve bunu

görevi “ben verdim, ben aldım”
şeklinde yapan bir şahsın genel
kurul tarafından “Başkan”
seçilme ihtimalinde birlik ve
beraberliği sağlamak şöyle
dursun neler yapacağı tasavvur
bile edilemez.
Yine ABTTF tarafından
yapılmış olan açıklamada
ABTTF Yönetim kurulu başkanı
olmasına rağmen, kendini Batı
Trakya’nın dışişleri zanneden
şahıs, ABTTF’yi şuan hukuken
temsil etme yetkisinin ABTTF
Yönetim Kurulu’na üye 5 kişiye
ait olduğunu, amaçlananın
ABTTF Yönetim Kurulu
üyelerinin tümü, yani 11 kişi
tarafından temsil edilmesi
olduğunu belirtmiş. Mevcut
tüzükte ilgili madde “Alman
Medeni Kanunu’nun 26.
maddesi” ne göre, Yönetim
Kurulu başkan, üç başkan
yardımcısı, sekreter ve
saymandan oluşur. Başkan tek
başına, üç başkan yardımcısı,
sekreter ve sayman Avrupa Batı
Takya Türk Federsyonu’nu
birlikte temsil etme yetkisine
sahiptir. Federasyon’un ücretli
çalışanları Yönetim Kurulu’na
giremez. şeklinde iken, Alman
Medeni Kanunu’nun 26.
maddesine göre, Başkanlık
Kurulu başkan ve on başkan
yardımcısından oluşur. Başkan
tek başına, başkan yardımcıları
birlikte Avrupa Batı Takya Türk
Federsyonu’nu temsil etme
yetkisine sahiptir.
Federasyon’un ücretli çalışanları
Başkanlık Kurulu’na giremez.“
şekline dönüşmüştür. Akıl
sahipleri ve düşünenler
göreceklerdir ki malum şahsın
iddia ettiği gibi 11 yönetim
kurulu üyesine temsil yetkisi
verilmemiş aksine yönetim
kurulu üyelerinin temsil hakları
ellerinden alınarak 10 tanesi
“birlikte” bulunduğu zaman
temsil hakkına sahip
olabileceklerdir.
ABTTF Yönetim, Disiplin ve

Denetim Kurulu üyelerinin görev
süresinin iki yıldan dört yıla
çıkarılması konusunda da temel
sebebin devamlılık esası
olduğunu belirten şahıs, ABTTF
Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu’na seçilen üyelerin
ABTTF’nin işleyişi ve çalışmaları
bakımından deneyim
kazanmaları ve tam anlamıyla
yönetime iştirak edebilmeleri
açısından iki yılın yeterli
gelmediğini söylemiş, bu
noktada asıl hedefin gençlerin
yönetim, disiplin, denetime
katılımlarını teşvik ederek dört
yıl olacak görev döneminde genç
nesile bilgi ve deneyim
kazandırmak olduğunu ifade
etmiş. Yirmi yılı aşkın bir süredir
aynı kişinin başkanlık yaptığı,
diğer üyelerinin birçoğunun da
senelerce aynı yerlerinde
bulunduğu bir kurumda tek bir
gencin bile yetişmesine-yetiştirilmesine katkı sağlamamışken bu
bahanelerin ardına sığınarak
görev süresini uzatmak
inandırıcı olmamakla birlikte
eğer niyetleri gençleri gerçekten
kazanmaksa, süre uzatmak
yerine 2 veya 3 dönemlik görev
yapma kısıtlamasına
gitmeliydiler. Böylelikle belki
değişik yüzleri ve hatta gençleri
yönetimlerde görebilirdik.
Tüzüğün bazı maddelerinin
değiştirilmesi ile daha
demokratik bir temsil yapısı
oluşturarak ve üye dernekler
arasındaki bölünmenin önüne
geçerek birlik ve beraberliği
daha da güçlendirmek, genç
nesli yönetime dahil ederek
gençlerin bilgi ve deneyimlerini
çoğaltmayı arzulayan şahıs veya
şahıslar yaptıkları veya
yaptırdıkları isim rütujları, süre
uzatmaları, temsil kısıtlamaları
gibi değişikliklerle hiç bir zaman
bu arzularına ulaşamazlar, tabi
gerçekten bunu arzuluyorlar ise.

Devamı 16. sayfada
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15. sayfanın devamı
25 üyeli bir derneğin 7 delege ile
temsil edildiği genel kurulda 50 üyeli
dernek 14, 100 üyeli dernek 28
delegeyle temsil edilmiyorsa, görev
süreleri bitmiş ve dernekleri
tarafından bile delege olarak
gösterilmemiş yönetim kurulu,
denetim kurulu, disiplin kurulu
üyeleri delege olmadıkları halde
delegelerin bütün haklarına sahipse
kimse demokrasiden, çoğulculuktan
söz etmesin. Halkımızın gasp edilmiş
haklarını savunduklarını iddia
edenler öncelikle haklıya hakkını
vermesini bilmelidirler.
İnsanı hayvandan ayıran özellik,
iradesi, iyiyi-kötüden, doğruyuyalnıştan ayırabilme yeteneği, neyi
niçin istediğinin bilincinde
olmasıdır. „Evet de!“ yada „hayır de“
dendiği için evet veya hayır diyen,
tüzüğün içeriğini dahi bilmiyen,
yapılacak değişikliklerin Batı
Trakya’ya getirisini-götürüsünü
sorgulamayan, iradelerini ipotek
altına almış kişilerden teşekkül etmiş
bir genel kurulu terk eden şahsiyetli,
onurlu kişileri saygısızlıkla itham
edenler kendilerine göstermedikleri
saygıyı nasıl olur da bir başkasından
beklerler ve bunu ABTTF
açıklamasında dile getirebilirler. Bazı
şahıs veya şahıslar da bu olayı daha
da ileri götürerek yine ABTTF’in
internet sitesinde, 17 Mayıs 2016
tarihli, yönetim kurulu toplantısına
ait açıklamada olayı farklı boyutlara
taşıyarak genel kurulu terk eden
dernek yöneticilerini, kendini
dışişleri bakanı olduğunu zanneden
şahısla kişisel sorunları olduğunu ve
dernekleri de alet ederek dernekleri
kendi hesapları ve çıkarları
doğrultusunda kullandıklarını iddia
etmektedir. Ayrıca genel kurulda
tekbir basın mensubu olmadığı
halde ABTTF internet sitesinden
yapılan açıklamayı olduğu gibi
habermişçesine gazete sütunlarına
taşıyan sözde gazeteciler, yaptığınız
gazetecilik değildir ve güzel
Türçemizde bunun karşılığı başka
bir kelimeyle ifade edilir.
İt bacağımızı ısırır diye iti ısıracak
değiliz! İt itliğini, insan insanlığını
yapar. Kimin veya kimlerin neleri ya
da kimleri niçin-neden kullandığı
açıkça ortadadır, dil ile ikrar
gerekmez. Haksızlığa uğrayan
şahıssa şahsı, dernekse derneği, Batı
Trakya Müslüman Türk halkıysa
halkın haklarını savunuruz ve
bunun için ne bir makama, ne bir
sıfata ne de seçme veya seçilmeye
ihtiyacımız da yoktur. Biz Batı Trakya
Müslüman Türk halkının bir ferdi
olarak yaratılarak zaten seçilmişiz.
Bu uğurda ayak olunulacaksa ayak,
baş olunacaksa baş oluruz. Bu dava
‘bana ne kazandırır’ diye
düşünenlerden değil, bu uğurda
‘neler verebiliriz’ diye
düşünenlerdeniz.
Allah, Batı Trakya Müslüman Türk
halkını birlik ve beraberliği
ağızlarına sakız edenlerden
kurtarsın, gönülleri kaynaştıran
Allah, gönüllerimizi birleştirsin ve
yürekten inananların sayısını
arttırsın.”
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Şahin köyünde
muhteşem hatim töreni
İSKEÇE Müftülüğü bünyesinde faaliyet
gösteren Kur’an kurslarının hatim
törenleri kapsamında, 29 Mayıs Pazar
günü Şahin Kur’an kursu öğrencileri
hatim töreni düzenledi.
Hatim töreninde Kur’an-ı Kerim, şiirler
ve ilahiler okuyan öğrencilerin
performansı göz doldurdu.
Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe SİRİZA
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediyesi Meclis Başkanı Adnan
Peçenek, Mustafçova Belediyesi
muhalefet listesi başkanları, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımsıcı ve İskeçe İl
Teşkilatı Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu,
Doğu Makedonya - Trakya eyalet meclis
üyeleri Birol İncemehmet ve İrfan
Hacıgene, İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi yöneticisi Rıza
Kırlıdökme, Ziraat Bankası İskeçe Şubesi
Müdürü Onur Felent, yerel yöneticiler ve
çok sayıda soydaş katıldı.

“SON OLAYLARA
SESSİZ KALAMAYIZ”
Hatim duasını İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete yaptı. Dua sonrası soydaşlara
seslenen İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
birkaç gün önce Ankara’da görüştüğü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın selamlarını iletti.
Müftü Mete konuşmasında son
dönemlerde yaşanan gelişmelere değindi.
Özellikle geçen hafta Gümülcine’de
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin iki
şubesinin kapatılmasının,
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un
açıklamalarının ve son olarak Dışişleri
Bakanı Kocias’ın “Trakya’daki Azınlık
Yunandır” ifadelerinin asla kabul
edilemeyeceğini belirten Mete, Türk
azınlığı olarak buna sessiz kalınmaması
gerektiğini ve önümüzdeki dönemde
bunlara demokratik bir şekilde tepki

verileceğini dile getirdi.
Mete anavatanın her kademesindeki
yöneticilerin Batı Trakya’daki meseleleri
yakından takip ettiklerini ve güçlü bir
şekilde desteklerini ifade ederek, hatim
töreninde emeği geçen herkesi tebrik etti.
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek tüm
öğrenci ve velileri tebrik ederek başladığı
konuşmasında, “bu topraklarda
dinimizle, dilimizle ve kültürümüzle
ayakta olduğumuzu” dile getirdi. Zaman
zaman sıkıntılı dönemlerin olduğunu ve
bunun da azınlığın bir kaderi olduğunu
ifade eden Zeybek, bu sıkıntılara karşı pes
etmeyeceklerinin, birlik ve beraberlik
içinde mücadeleye devam edeceklerinin
altını çizdi. Milletvekili Zeybek, akıllı ve
planlı bir şekilde hareket edildiği takdirde
başarılı sonuçların elde edilebileceğini
sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ise yaptığı konuşmada,
dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslümanın
kardeş olduğunu belirterek, ‘kardeşlik’
kelimesine vurgu yaptı. Bu büyük ailenin
içinde 250-300 milyon da Türk olduğunu
kaydeden Başkonsolos Akıncı, “Bizler

Türk dünyasının bir parçasıyız. Türkçe’yi
konuşarak Çin’e kadar gidebiliyorsunuz.”
dedi. Türklerin Müslüman olmasıyla
birlikte İslam dünyasının çehresinin
değiştiğini dile getiren Akıncı, bunun
bugün çocukların okuduğu şiirlerle bir
anlamda ifade edildiğini söyledi. Şahin
köyünün ismini Lala Şahin Paşa’dan alan,
bir selamet yurdu olduğunu söyleyen
Akıncı, yüzyıllar boyu buralarda bu
ezanların ve duaların okunduğunu ve Batı
Trakya Müslüman Türkü’nün gayretleriyle
de okunmaya devam edeceğini belirtti.
Akıncı, “Biz bu değerlerimize sahip
çıktığımız sürece bu güzellik yaşamaya
devam eder.” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin kıldırdığı öğle
namazından sonra katılımcılara
geleneksel etli pilav ve ayran ikram edildi.
Etkinlik sonrasında konuklar Şahin
esnafını gezerek halkla selamlaştı.
Konuklar daha sonra köy kahvesinde
soydaşlarla sohbet ederek kahve içti.
Şahin köyünde düzenlenen hatim
etkinliği ile İskeçe bölgesindeki hatim
törenleri de sona ermiş oldu.

Yunanistan ve Bulgaristan tarım
alanında ortak proje gerçekleştirecek
KIRCAALİ Valisi İliya İliev, 2014-2020
Bulgaristan - Yunanistan Sınır Ötesi
İşbirliği Programı kapsamında tarım
alanında ortaklık yapılmasına ilişkin ikili
çalışma toplantısına ev sahipliği yaptı.
Toplantıda Haskovo (Hasköy) Valisi
Stanislav Deçev ve Yardımcısı Valentin
Angelov, Tarım İşlerinden Sorumlu Doğu
Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan
Yardımcısı Sotiris Papadopoulos, Kırcaali
Vali Yardımcıları Rumen Mladenov ve
Selviye Ahmet, iki devletten uzmanlar ve
Yunanlı gazeteciler yer aldı.
Yunanlı yetkililer “Tarımın Dirilişi”
başlığını taşıyan bir proje önerisini slayt
gösterisi eşliğinde tanıttılar. Projede
Yunanistan’da beş ve Bulgaristan’da
Kırcaali, Haskovo ve Smolyan (Paşmaklı)
illerinde üç olmak üzere toplam sekiz
inkübatör açılması öngörülüyor. Bu

inkübatörler tarım üreticilerine
danışmanlık hizmeti sunacak.
Filibe’deki Ziraat ve Tarım Üniversitesi
ile Selanik’teki Aristotelio Üniversitesi’nin

projeye destek vermeye hazır oldukları
belirtildi. Hibe desteği alınması halinde
Haziran ayında proje başvurusunda
bulunulacak.
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Müftüler “Uluslararası
Hicri Takvim Birliği
Kongresi”ne katıldı

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan ile yenilenmek
übarek ve faziletli bir
ayın, Kur’an ve oruç
ayının rahmet gölgesi
üzerimize düşmüş bulunuyor.
Önümüzdeki Pazar akşamı ilk
Teravih namazını kılacak, gece
sahura kalkacak ve Pazartesi
günü de senenin ilk Ramazan
orucunu tutacağız. Bizleri bu aya
kavuşturan Allah’a hamdolsun. Bu
ay, insanları karanlıklardan
aydınlığa çıkaran, en doğru yola
ileten ilâhî kelâm Kur’an-ı
Kerim’in indirildiği bir aydır. O
Kur’an ki, insanlığa şifadır. O
Kur’an ki, müslümanın hayat
nurudur.
“Ramazan ayı, insanlara yol
gösterici, doğrunun ve doğruyu
eğriden ayırmanın açık delilleri
olarak Kur’an’ın indirildiği
aydır.” (Bakara– 185)
Allah Teala, mübarek Ramazan
ayını özel olarak seçmiş ve onu on
bir ayın sultanı yapmıştır. Onu
özel olarak seçtiğinden dolayı da
Kur’an-ı Kerim’in indirilişi de bu
ayda gerçekleştirilmiştir. Sonra da
müminlerin bu ayda bütün nefsini
paslardan arınarak din ve inançta
tazelenmeleri, kendilerine
gelmeleri, adeta bir diriliş
gerçekleştirmeleri için bu aya özel
bir ibadet koymuştur.
Oruç, iman ve ihlasta
samimiyeti simgeleyen müstesna
bir ibadettir. Çünkü oruç tamamen
Allah’la kul arasında olan bir
ibadettir. Sevabını da Allah
verecektir. Oruç Allah ve ahiret
inancı konusundaki samimiyetin
de göstergesidir. Çünkü bu
konuda tereddütleri olanlar
birtakım dünyevi hesaplarla diğer
ibadetleri yerine getirebilirler.
Meselâ; dünya menfaati sağlamak
gayesiyle gösteriş için namaz
kılabilir. Ama oruç tamamen
Allah’la kul arasında olduğundan
bu ibadeti Allah için ve sevabını
ahirette Allah’tan umarak yerine
getirirler.
Bir anlamda oruç tutmak,
insanın kendi iç dünyasına karşı
olan sorumluluğunu yerine
getirmesi anlamını taşır. İnsan
kendisine karşı sorumluluğunun
bilincine varırsa, Allah’a karşı
sorumluluğunun bilincine de
varacaktır. İşte bu, Kur’ânî
ifadesiyle “takva”dır. Bu bilinç
kendisinde yer ettikten sonra
insan, diğer insanlara, tabiata ve
eşyaya karsı sorumluluğunu da
idrak edecektir. Oruç Yüce Allah’ın
kullarına emrettiği bir kulluk
görevidir. Ayet-i Kerimede Cenab-ı
Hak şöyle buyuruyor: “Ey İman
edenler, sizden önceki ümmetlere
oruç farz kılındığı gibi,
kötülüklerden korunasınız diye
size de farz kılındı. Umulur ki
korunursunuz.” (Bakara– 183)

M

‘Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi’ 28
– 30 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Üç
gün süren kongreye Batı Trakya’dan Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif katıldı.
Türkiye, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik
Arap Emirlikleri, ABD, Katar, Fas, Mısır ve
Ürdün’ün de aralarında olduğu 50’ye yakın
ülkeden ilim adamları, astronomlar ve karar
merciinde bulunan yetkililerin katıldığı ve
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen
kongrede, İslam dünyasında takvim birliği ele
alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Fetva ve
Araştırma Meclisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve İslam Hilal Gözlem Projesi (ICOP)
ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen kongre üç
gün devam etti.

Bütün dünya Müslümanlarının dikkatini
verdiği kongrenin açılış törenine katılan Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
takvim birliğinin sağlanmasının gerekliliğine
dikkat çekerek, Müslümanların birçok açıdan
sarsıldığı bir dönemde takvim birliğine
kavuşarak vahdetin sağlanmasının önemine
işaret etti.
“Ayı ve güneşi şaşmaz bir hesapla yaratan,
yılların sayısını ve hesabı bilebilmemiz için aya
menziller tayin eden Yüce Allah’a hamd olsun”
diye sözlerine başlayan Diyanet İşleri Başkanı
Görmez, kongreden çıkacak kararın, ümmetin
birliğine katkı sağlayacağını, hicri takvim ve
kamerî aybaşları konusunda olduğu gibi
ümmetin duygu, düşünce ve davranış birliğine
de vesile olacağını kaydetti.
Açılışına Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş’un da katıldığı kongrede 50’ye yakın
ülkeden temsilciler yer aldı.

Başkonsolos Akıncı
Bağlar Mahallesi’ini ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
27 Mayıs Cuma günü
Gümülcine’deki Bağlar
Mahallesi’ni ziyaret ederek
soydaşlarla birlikte Cuma
namazı kıldı.

Bağlar Mahallesi ziyaretinde
Başkonsolos Akıncı’ya,
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet eşlik etti. Mahalle
halkının yoğun ilgi gösterdiği
Cuma namazı sonrasında
Akıncı, bölge halkına göstermiş

oldukları misafirperverlikten
dolayı teşekkür ederek, birlik
ve beraberlik mesajı verdi.
Akıncı ve beraberindekiler
Cuma namazı sonrası mahalle
halkıyla sohbet etti.

Zayıflayan ruhun beslenmesi
için ruhun doyurulması... Çünkü
on bir ay boyunca bedene yapılan
yatırım ruhu, akli, bilinci geri
plana itmiş, onları zayıf
bırakmıştır. Oysa ki insanı insan
eden eti kemiği değildir. O halde
mesele insanı insan eden
değerlerin takviye edilmesi,
onların beslenmesi ve
yüceltilmesidir.
İnsan, kendisini insan eden
yerlerini beslediğinde; içindeki
kardeşlik duygularını zedeleyen
ve yok eden kötü duyguların
yerine, sevgi, hoşgörü, kardeşlik
bağlarını pekiştirme gibi temiz ve
güzel davranışlar yerleştirirse
karanlıkta kalan gönlü
aydınlanacak, aklı aydınlanacak,
bilinci aydınlanacak ve görmeyen
gönül gözü görmeye, gönül kulağı
işitmeye, gönül burnu koku
almaya başlayacaktır. Bu manevi
gelişme, insan bilincini yüceltecek
ve insan, oruç ile diğer ibadetler
sayesinde Rabb’ıyle arasındaki
ilişkiyi aktif hale getirecektir.
Sonuç itibariyle oruç bir
yenilenme; iman tazelemesi, nefis
terbiyesi, kardeşlik duygularının
pekişmesi ve din bilincini
iliklerine kadar hissetme
çabasıdır.
Ramazan aslında Kur’an ayıdır
ve bu ay tüm kutsallığını vahiyden
almıştır. Bunun insana verdiği
mesaj şu olsa gerektir: Vahiy
indiği ayı böylesine mübarek
kılıyorsa, indiği geceyi bin
aydan/bir ömürden daha hayırlı
kılıyorsa, ey insanoğlu ya Kur’an
vahyi senin yüreğine, hayatına,
evine inerse senin değerini kaça
katlar, bunu hiç düşündün mü?
Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.s.): “Oruçla
Kur’ân, kıyâmet gününde kula
şefâat edecektir. Oruç, sabrın
yarısıdır.” buyurmuşlardır.
Ramazan, Kur’an’la
bütünleşme ayı olmalı. Kur’an
sadece elimizde ve dilimizde
değil, yüreğimizde, aklımızda,
hepsinden öte hayatımızda
olmalı. O halde Kur’an’ı öğrenip
doğru bir şekilde anlamak
mecburiyetindeyiz.
Ramazan Ayı aynı zamanda
Kur’an Ayı olduğu içindir ki
Ramazan boyunca camilerimizde
mukabeleler okunmaktadır.
Bunun yanında herkes evinde
hatim indirmeye çalışır. Ramazan
boyunca tuttuğumuz oruç ibadeti
de bir anlamda Kur’an’in gelişini
kutlamaktır.
Ramazan Ayı hepimiz için güzel
duygularla yenilenme vesilesi
olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz
ederim.
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Διακομματική μυωπία για την Θράκη
ι διακομματικές, οι εξεταστικές
και οι προανακριτικές
επιτροπές, όπως ίσχυσαν στην
Ελλάδα μετά το 1974 στο πλαίσιο της
λειτουργίας του κοινοβουλίου και των
δημοκρατικών θεσμών, δεν άφησαν καλό
όνομα στην ιστορία του πολιτεύματος.
Συνδέθηκαν τις περισσότερες φορές με
μικροκομματικούς υπολογισμούς και με
τις ανάγκες της εκάστοτε
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που
ήθελε να εγκλωβίσει την εκάστοτε
αντιπολίτευση με την απειλή της
ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
Κορυφαίο παράδειγμα η περίπτωση του
καλοκαιριού του 1989 με την υπόθεση
του σκανδάλου Κοσκωτά, όταν
παραπέμφθηκε στο ανώτατο ειδικό
δικαστήριο ο Ανδρέας Παπανδρέου που
είχε διατελέσει πρωθυπουργός καθ όλη
την διάρκεια της δεκαετίας του 80. Από
τότε βέβαια συστάθηκαν από την
ελληνική Βουλή δεκάδες εξεταστικές
επιτροπές, κάποιες από τις οποίες
εξελίχθηκαν σε προανακριτικές, χωρίς
όμως να συμβάλλουν σχεδόν σε τίποτα
στην αναζήτηση της αλήθειας για τα
σκάνδαλα και την διαφθορά που
ενδημούν στο πολιτικό σύστημα τα
τελευταία 30 χρόνια. Τις πιο πολλές
φορές αυτές οι εξεταστικές επιτροπές
κατέληγαν σε διαφορετικά πορίσματα
ανάλογα με τα κόμματα που συμμετείχαν
σε αυτές και έτσι κάπου εκεί
ολοκληρωνόταν η σεμνή τελετή.
To 1990 όμως η σύσταση μία
διακομματικής επιτροπής υπό την αιγίδα
της Ακαδημίας Αθηνών για την Θράκη,
ήταν ένα βήμα μοναδικό για τα δεδομένα
της εποχής και της πόλωσης που
επικρατούσε μεταξύ των κομμάτων. Η
διακομματική αυτή επιτροπή στην οποία
μετείχαν τα τρία μεγάλα
κοινοβουλευτικά κόμματα εκείνης της
εποχής, ήτοι Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και
Συνασπισμός της Αριστεράς και της
Προόδου, είχε ως αποστολή να ερευνήσει
τις αιτίες της υπανάπτυξης και της

Ο

κακοδαιμονίας της Θράκης οι οποίες την
είχαν κατατάξει στην τελευταία θέση από
πλευράς αναπτυξιακών δεικτών στην
χώρα και να εισηγηθεί μέτρα που θα
μπορούσαν να την βγάλουν από αυτήν
την αναπτυξιακή υστέρηση.
Όλα τα προηγούμενα, πάντοτε σε
συνάρτηση με την ύπαρξη της
Μειονότητας στην Θράκη και των
προβλημάτων που προκαλούσε εκείνη
την εποχή στο πολιτικό σύστημα των
Αθηνών η ριζοσπαστικοποίηση χιλιάδων
ανθρώπων που ζητούσαν την απόδοση
των νόμιμων και συνταγματικά
κατοχυρωμένων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που τους αποστερούσε
παράνομα επί δεκαετίες η ελληνική
διοίκηση.
Το ομόφωνο πόρισμα, που εκδόθηκε
το 1992, της ειδικής διακομματικής
επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για
την ανάπτυξη της Θράκης, ανέφερε
μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο Πολιτική για
τις μειονότητες τα εξής: «Είναι για μας
απαραβίαστες αρχές ο σεβασμός στην
προσωπικότητα και την ελευθερία του
ατόμου, η θρησκευτική, γλωσσική,
κοινωνική και πολιτιστική του ελευθερία,
η απρόσκοπτη έκφραση των ηθών και
των εθίμων του. Η προσαρμογή και η
συμμόρφωση όλων των συντελεστών της
κοινωνικής οργάνωσης της ελληνικής
δημοκρατίας, όπως είναι το κράτος, οι
υπηρεσίες, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί,
οι τοπικοί φορείς, αλλά και των
μεμονωμένων πολιτών σε αυτή την
πολιτική είναι αυτονόητη. Καμία ανοχή
δεν πρέπει να υπάρχει σε ενδεχόμενες
παραλείψεις, κωλυσιεργίες ή πρακτικές
προσώπων ή φορέων που έρχονται σε
αντίθεση μ’ αυτή την πολιτική».
Με άλλα λόγια, η ελληνική πολιτική
τάξη του 1992 αντιλήφθηκε ότι ανάπτυξη
δεν μπορεί να υπάρξει σε μία περιοχή με
ειδικά χαρακτηριστικά όπως η Θράκη, με
τον μισό πληθυσμό αποκλεισμένο από

την πρόσβαση σε κοινωνικά οικονομικά
και θεμελιώδη αγαθά μιας
δημοκρατικής και ευνομούμενης
πολιτείας. Κατάλαβαν ότι ο κοινωνικός
και οικονομικός αποκλεισμός της
Μειονότητας είχε αντανάκλαση και
στην αναπτυξιακή υστέρηση της
Θράκης και άρα και στους
πλειονοτικούς-χριστιανούς κατοίκους
της. Αν εξαιρέσουμε φυσικά την
προνομιούχα τάξη όσων συνεργαζόταν
με το κράτος και άλλου είδους
υπηρεσίες προκειμένου να
προσποριστούν παράνομα περιουσίες
πολιτών της Μειονότητας με τα
περίφημα δάνεια ειδικού σκοπού, ή
όσων υπηρεσιακών και πολιτικών
παραγόντων θησαύριζαν από τις
εκδόσεις αδειών οδήγησης και
κυνηγιού.
Αν καταλαβαίνω καλά 25 σχεδόν
χρόνια μετά επανέρχεται το αίτημα για
σύσταση διακομματικής επιτροπής για
την Θράκη! Αυτό καταρχάς σημαίνει
ότι η Ελλάδα παραδέχεται ότι παρά τα
μέτρα που πάρθηκαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια τα προβλήματα
δεν λύθηκαν. Και όχι μόνο δεν λύθηκαν
αλλά κατά την περίοδο της κρίσης αυτά
οξύνθηκαν.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ καθ’ όλη την
περίοδο 2000-2013 δεν έχει καταφέρει
να ξεπεράσει το 75% του μ.ο. της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρισκόμενη
διαχρονικά στις τελευταίες θέσεις στην
κατάταξη των Περιφερειών της ΕΕ όσον
αφορά το κατά κεφαλήν περιφερειακό
ΑΕΠ, παρά τη μικρή αλλά παροδική
βελτίωση το 2009 και 2010, η οποία
μάλλον οφείλεται στην πτώση του μ.ο.
λόγω της ένταξης κρατών με
χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης παρά
σε πραγματική αύξηση της
παραγωγικότητας και μεγέθυνση της
περιφερειακής οικονομίας.
Σύμφωνα δε με στοιχεία της Eurostat,
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΑΜ-Θ το
2014 ανέρχονταν σε 11.200€ και
ισοδυναμούσε με το 41% του μ.ο. της
ΕΕ των 28 κρατών μελών.
Σε ό,τι αφορά τα κλασσικά
μειονοτικά δικαιώματα όλες οι
κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας
αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την
ψηφισμένη νομοθεσία για τις εκλογές
στις διαχειριστικές επιτροπές των ιερών
κληροδοτημάτων (βακούφια),
αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τις
αποφάσεις του ΕΔΑΔ για την
αναγνώριση των σωματείων όπως η
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Τουρκική Ένωση Ξάνθης που
προσέφυγε και κέρδισε το δικαστήριο,
αρνήθηκαν προσχωρήσουν σε
οποιαδήποτε συζήτηση για το καθεστώς
εκλογής των Μουφτήδων, απέρριψαν
όλα τα αιτήματα για την ίδρυση και
λειτουργία νέων μειονοτικών σχολείων
σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και μόλις πριν λίγες
εβδομάδες μπήκε και ζήτημα ως προς
το μέχρι που μπορεί να φθάσει το
δικαίωμα του ατομικού (!)
αυτοπροσδιορισμού των μελών της
Μειονότητας της Θράκης.
Η εκλογή τριών μειονοτικών
βουλευτών στην Ροδόπη στις εκλογές
του Σεπτεμβρίου του 2015 καλλιέργησε
στην κοινωνία ψυχροπολεμικό κλίμα
από συγκεκριμένες ομάδες
συμφερόντων που εθίγησαν από αυτή
την εξέλιξη ενώ αναπτύσσεται και η
καινοφανής άποψη ότι οι ψηφοφόροι
της Μειονότητας εκπαιδεύτηκαν ώστε
να μοιράζουν την ψήφο τους με
ακρίβεια διαβήτη (!) ώστε να εκλέγουν
τρεις δικούς τους βουλευτές και να μην
μπορεί να εκλέγεται πλειονοτικόςχριστιανός βουλευτής!
Έτοιμη λοιπόν και πάλι η φοβική
θεωρία ότι «η Θράκη μας χάνεται».
Είναι η γνωστή θεωρία που
αντιμετωπίζει τους πολίτες της
Μειονότητας ως πέμπτη φάλαγγα η
οποία δρα υπονομευτικά για την
ακεραιότητα της δυτικής Θράκης.
Συμπέρασμα: όσα χρόνια κι αν
περάσουν, όσα κόμματα κι αν
καταλάβουν την εξουσία, η Θράκη για
την ελληνική πολιτική τάξη είναι
«εθνικό θέμα». Και ως γνωστόν στην
Ελλάδα τα εθνικά θέματα δύσκολα
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους σε
βάθος δεκαετιών.
Αντί λοιπόν η υπό σύσταση
διακομματική επιτροπή να κυνηγήσει
για μια ακόμη φορά μάγισσες και
δράκους, ας σκύψει πάνω στα
πραγματικά αναπτυξιακά και
κοινωνικά ζητήματα που έχουν
κατατάξει σήμερα την Θράκη ως την
φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας και
μιας από τις φτωχότερες της Ευρώπης.
Και οι ευθύνες ασφαλώς δεν ανήκουν
στους Θρακιώτες, πλειονοτικούς και
μειονοτικούς, αλλά στο πολιτικό
σύστημα της Ελλάδας που
αντιμετωπίζει την Θράκη υπό ένα
πρίσμα πολιτικής μυωπίας.

Almanya’daki Türklerden Ermeni tasarısına tepki
ALMANYA’daki Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Almanya Federal Meclisi’nin (Bundestag) gündeminde
bulunan 1915 olaylarına ilişkin karar tasarısını protesto etti.
Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri kararının hukuki olmaktan ziyade siyasi bir karar olduğuna dikkati çekti.
Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Ermeni iddialarına ilişkin tasarının Federal Meclis gündemine taşınmasını büyük bir siyasi hata olarak değerlendirdi.
Bilgin, sözkonusu tasarının Federal Meclis’ten geçmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde
etkileneceğini vurgulayarak, tasarının meclisten geçmemesini diledi.
Avrupa Türk-İslam Birliği Başkanı İhsan Öner de parlamentoların bu konuda yetkili olmadığını vurgulayarak, “Bir
parlamento eğer tarihi olaylarla ilgili mahkemenin vereceği kararlar ortada olmadan bir karar vermeye kalkıyorsa bu,
makina mühendisi bir adama kalp ameliyat yaptırmaya benzer” şeklinde konuştu.
Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu da, 1915 olaylarına ilişkin tasarının meclis gündemine
getirilmesini gereksiz ve zamansız şeklinde niteleyerek, söz konusu tasarının meclis gündemine gelmesinin TürkiyeAlmanya, Türkiye-Avrupa Birliği ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de yansıyacağını söyledi.
Berlin Türk Cemaati Başkanı (TGB) Bekir Yılmaz, karar tasarısının kabul edilmesi durumunda özellikle Almanya’da
yaşayan Türkler arasında bu ülkeye karşı duygusal bir kopuş meydana gelebileceğine işaret ederek, ‘’Almanya’da
Türklerin 700 bin oy potansiyeli var. Bundan sonra kime oy vereceğiz diye düşünecek Türkler. Çünkü bu tasarı tüm
partilerin ortak bir tasarısı. Çok talihsiz buluyorum” ifadelerini kullandı.
CHP Berlin Birliği Başkanı Sonay Ataç da Ermeni iddialarına ilişkin tasarının Alman Meclisi’ne getirilmesini
endişeyle takip ettiklerini ifade etti. Ataç, bu tasarıyı birilerini üstün kılma çabası olarak gördüklerini dile getirerek,
tasarının barışa hizmet etmediğini, tam aksine iki ülke arasındaki sorunları derinleştirebileceğini söyledi.
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Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü"
BOSNA'daki savaşta, ülkenin
kuzeyindeki Prijedor şehrinde Sırp
olmayan sivillere yönelik katliamın
kurbanlarını anmak için başkent
Saraybosna başta olmak üzere birçok
şehirde programlar düzenlendi.
"Beyaz Kurdele Günü" kapsamında
başkentteki Saraybosna Çocukları
Meydanı'nda düzenlenen programda,
vatandaşlara beyaz kurdeleler dağıtıldı,
beyaz çarşaf üzerine Prijedor'da
yaşananların unutulmamasına ilişkin
mesajlar yazıldı.
Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdullah
Sidran da beyaz çarşaf üzerine
"Prijedor'daki beyaz kurdele, tüm
karanlıklardan daha siyahtır." yazarak
Prijedor'daki katliama dikkati çekti.
Soykırım Kurbanları ve Tanıkları
Derneği Başkanı Murat Tahirovic, burada
yaptığı açıklamada, Prijedor'da
yaşananların, İkinci Dünya Savaşı'nda
Yahudilerin maruz kaldığı muameleye
benzediğine işaret ederek, "Prijedor'da
yaşayan Sırp olmayan halklar, o
dönemde sokağa çıkarken kollarına
beyaz kurdeleler takmak zorunda
bırakıldı." dedi.
Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği
Başkanı Munira Subasic de en büyük
adaletsizliğin adaleti beklemek olduğunu
kaydederek, "Beyaz kurdeleler takarak
Prijedorlu annelere destek olduğumuzu

göstermek istedik. Acının ne olduğunu
bizler de iyi biliyoruz." diye konuştu.
Saraybosna'daki bir diğer anma
etkinliği de İsa'nın Kalbi Katedrali
önünde düzenlendi. Katedralin önündeki
alana yerleştirilen okul sıralarına oturan
gençlerin kollarına beyaz kurdeleler
bağlandı. Sıraların üzerine ise Prijedor'da
öldürülen 102 çocuğun isimleri ve yaşları
yazıldı.
Beyaz Kurdele Günü kapsamında
katliamın gerçekleştiği Prijedor'un yanı
sıra Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar,
Bihaç şehirlerinde de anma törenleri
düzenlendi.

PRİJEDOR’DAKİ KATLİAMLAR
Bosna'daki savaşın başlarında, 1992
yılının Mart ayında, eski Yugoslavya'daki
Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın (UDBA)
başına getirilen Sırp kökenli Simo
Drljaca, Prijedor'da bir ayda 13 polis
karakolunda görev yapan bin 775 Sırp'ı
silahlandırdı. Sırp birlikleri, 29 Nisan
gecesi nüfusunun çoğunluğu Boşnak
olan Prijedor kentini ele geçirdi.
Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23
Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere
saldırarak 102'si çocuk 3 bin 176 sivili
katletti.
Sırplar, 1992 yılının Mayıs ayında yerel
radyolar üzerinden yapılan duyuruyla
"Sırp olmayanların evlerinin

pencerelerine beyaz çarşaf asmalarını,
sokağa çıkarken de kollarına beyaz
kurdele bağlamalarını" emretti. İşgalci
Sırpların talimatlarını yapmak zorunda
kalan vatandaşlar, bu yöntemle tespit
edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına
götürülerek katliamlara, işkencelere ve
tecavüzlere maruz kaldı.

Bu dönemde, yaklaşık 30 bin
Prijedorlu Omarska, Keraterm, Kozarac,
Trnopolje ve Manjaca'daki toplama
kamplarına götürüldü, on binlercesi ise
doğdukları bu topraklardan sürgün
edildi.

ABD Euro 2016 için 'terör
‘Komşularını tehdit eden
iddialı Rusya’yı görüyoruz” saldırısı' uyarısı yaptı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO zirvesi
çok kritik bir zamanda gerçekleşecek. Komşularını
tehdit eden ve askeri yolla sınırları değiştiren iddialı
Rusya’yı görüyoruz." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
NATO zirvesinin kritik bir dönemde
yapılacağını belirterek, "Komşularını tehdit
eden ve askeri yolla sınırları değiştiren iddialı
Rusya’yı görüyoruz." dedi.
Polonya haber ajansı PAP’a göre
Stoltenberg, Polonya Savunma Bakanı Antoni
Macierewicz ile görüşmesinin ardından yaptığı
açıklamada, "NATO Zirvesi çok kritik bir anda
gerçekleşecek. Komşularını tehdit eden ve
askeri yolla sınırları değiştiren iddialı Rusya’yı
görüyoruz. Aynı
zamanda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da
artmakta olan aşırıcılığı ve şiddeti görüyoruz."
diye konuştu.
NATO’nun balistik ve siber tehditlere karşı
cevap vermesi gerektiğini kaydeden
Stoltenberg, Polonya, Baltık ülkeleri ve
bölgedeki diğer ülkelere yeni NATO
askerlerinin konuşlandırılacağını ve yeni bir
komuta merkezinin kurulacağını hatırlattı.
İttifakın, Soğuk Savaş sonrası güvenliği
korumak için en büyük faaliyetinin
savunmasını güçlendirmek olduğunu ifade
eden Stoltenberg, “İstikrar ve güvenlik
açısından ittifakın ülkelerle işbirliği yapması
önemli.” dedi.
NATO Zirvesi 8-9 Temmuz'da Polonya'nın
başkenti Varşova'da yapılacak.

ABD, 10 Haziran-10 Temmuz
arasında Fransa’da çeşitli
kentlerde oynanacak Euro 2016
Futbol Şampiyonası'nın terör
saldırılarına hedef olabileceği
uyarısı yaptı.
Amerikan Dışişleri
Bakanlığı, "Yaz aylarında
Avrupa'yı ziyaret eden
turistlerin sayısının çoğalması
terör örgütlerine daha çok
hedef sunabilir" dedi.
Geçen yıl Ekim'de Paris'te
IŞİD'in üstlendiği saldırılardan
sonra Fransa'da olağanüstü hal
ilan edilmişti.
Bir stad, bir konser salonu
ve restoranların eş zamanlı
hedef alındığı saldırılarda 130
kişi ölmüş, çok sayıda kişi
yaralanmıştı.

Mart'ta komşu Belçika'nın
başkenti Brüksel'deki
havaalanını ve bir metro
istasyonunu hedef alan intihar
saldırılarında da 32 kişi öldü.
Euro 2016 için Paris'e bir
milyona yakın futbolseverin
gitmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı
ayrıca vatandaşlarını Avrupa
genelindeki etkinlikleri hedef
alabilecek saldırılar
konusunda uyardı.
Uyarıda Fransa Bisiklet Turu
ve Polonya'nın Krakow
kentinde Katolik Kilisesi'nin
düzenlediği ve 2,5 milyon
ziyaretçinin katılması beklenen
Gençlik Gününe de dikkat
çekildi.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bu yıl ellinci eğitim yılını dolduran
İskeçe GÜNDÜZLÜ ÖZEL MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK LİSESİ’nin kısaca
kuruluş hikayesini 13 Mayıs 2016
GÜNDEM gazetesindeki sohbetimizde
sizlerle paylaşmıştık.
***
Bu irfan ocağımızın 2015 – 2016 lise
üç “MEZUNLAR GECESİ”, fotoğraflarda
da gördüğünüz gibi 28 Mayıs Cumartesi
akşamı “İSKEÇE KOSTA BENİ” tiyatro ve
kültür salonunda gerçekleşti.
Misafirler, çocuk velileri ve gelecekte
bu okulumuzun öğrencisi olacak birçok
çocuğumuz salonu tıklım tıklım
doldurdu.
İlk sözü çok uzun yıllardan beri
okulun bütün kademelerinde hizmet
eden Rıza KIRLIDÖKME aldı ve açılış
konuşmasında şöyle dedi:
“Okulumuzun kurucusu ve banisi
SALİHOĞLU Muzaffer bey şöyle derdi.
“OKUL BİR ÇİCEK BAHÇESİDİR,
ÇOCUKLAR DA BU BAHÇENİN HİÇ
SOLMAYAN ÇİCEKLERİDİR” derdi.
İşte bu ruhla kurulmuş olan
okulumuz elli yıllık eğitim yılında
bütün badireleri aşarak bugün “BEŞ
YÜZ DOKSANBİR ÖĞRENCİ” ile azınlık
eğitimine hizmet etmektedir.
Bu eğitim sürecini devam ettirirken
yasanın emrettiği şekilde okulumuz iki
dilde eğitim yapmaktadır. Bugün
okulumuzda “TÜRKÇE” dersler için
“ONDOKUZ ÖZEL AZINLIK
ÖĞRETMENİ” eğitmen olarak
çalışmaktadır.
Yine yasaya göre müdürü azınlık
öğretmen ekibinden olmaktadır.
Bu yıl müdürümüz Sayın Erkan
İMAMEFENDİ’ dir.
Aynı yasaya göre “RUMCA” derslerin
eğitimi devlet memuru öğretmenlerimiz
tarafından yapılmaktadır. Onlar da
“ONDOKUZDUR” müdür muavinimizde
on beş yıldan beri öğretmen son “DÖRT
YILIN DA” da müdür yardımcılığı yapan
Sayın Eva STERYANİDU” dur.
Okulun sahibi yine yasaya göre
“Saime KIRLIDÖKME” dir.
Okulumuzda çalışan Türk dili azınlık
öğretmenler ile devlet memuru olan

5 29
3
Haziran
Ocak 2016
2015

İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL
LİSE’Sİ 50. YIL MEZUNİYET

Rumcayı eğiten bütün öğretmenler
örnek bir aile gibi çalışmaktadırlar.
***
Muhterem misafirler, sevgili veliler
şundan kesinlikle emin olmalısınız.
Sizin çocuklarınız bütün okul ailesinin
çocukları gibidir.
Çocuklarınız okulun o koca demir
kapısından girdikten sonra iki gözümüz
gibi koruyoruz ve bakıyoruz.
Sevgili çocuklarımızın çoğunun
köylerden geldiğini biliyoruz ve onun
için de gereken bütün tedbirleri hem
öğretmen arkadaşlarımız, hem de okul
idaresi çocuklarınıza gereken bütün
dikkati göstererek örnek bir okul
olmağa çalışmaktayız.
Ayrıca şunu da söyleyelim.
Okulumuzun çok ama çok sıkıntıları
olduğunu biliyoruz. Bunun için de
günün koşullarına göre çözümü için her
kapıyı çalıyoruz, herkesten de anlayış
bekliyoruz.
İskeçe bütün azınlık ailesinin de bir
parça daha yürekten okulumuzun
sıkıntılarına sıcak bakmalarını
bekliyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta okul müdürü Sayın Erkan İMAMEFENDİ’nin, misafirlere, çocuk velilerine ve
öğrencilerine hitaben, 2015 - 2016 ders yılının sona ermekte olduğu ve son sınıf öğrencilerinin
hayatlarının liseden sonraki safhası olan üniversite dönemine uğurladıklarını, okul olarak hem
mezun ettikleri, hem de devam etmekte olan bütün öğrencileri bilgili, ahlak sahibi ve saygılı
öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam
edeceklerini katılan misafirlere ve çocuk velilerine teşekkür ederek sözünü sonlandırdı.

Yukarıdaki fotoğrafta 19,4 puan alarak okulun birincisi olan kız öğrencimiz Elif RAHİME’ye okul
sahibi Saime KIRLIDÖKME’yi“BİRİNCİLİK” ödülünü verirken görmektesiniz.

***
Bugün gördüğümüz gibi salonu
dolduran azınlık aileleri ve
gelemeyenlerin namına bize bu irfan
ocağını kurup bırakanlara Allah’tan
rahmet diliyoruz, geçmiş süreçte hizmet
edenlere de mutlu bir ömür diliyoruz.
Hali hazırda bütün öğretmenlere de
en içten duygularla teşekkür eder, hiç
şüphesiz daha büyük gayretlerini de
bekliyoruz.
Çok muhterem misafirlerimize, siz
sevgili anne babalara, çok yoğun
çalışma içinde olmalarına rağmen
“CELAL BAYAR LİSESİ” müdürü, müdür
muavinine ve öğretmen arkadaşlara
törenimize katılmış veya katılmak
isteyip çeşitli vesilelerden dolayı
katılamayan herkese teşekkür ediyor
hepsine birden gelecek sene etkinliği
için şimdiden “MERHABA” diyoruz ve
gelecekte buluşmak üzere hepinize
hoşça kalın diyoruz.”

Yukarıdaki fotoğrafta 19,1 puan alarak ikincilik Elif İNCEKARA ve yine 18,7 puanla üçüncülük
ödülünü almaya hak kazanmış öğrencilere yılların okul yöneticisi ve danışmanı ile okul sahibi
SAİME ve Rıza KIRLIDÖKME’yi çok sevdikleri öğrencilere ödüllerini pür neş’e verirken
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MUZAFFER SALİHOĞLU AZINLIK
GECESİ ÇOK MUHTEŞEM OLDU

Yukarıdaki fotoğrafta 2015 – 2016
İskeçe “ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER
SALİHOĞLU AZINLIK LİSE’si LİSE ÜÇ
MEZUNLARI DEVLET MEMURU
RUMCA dersleri öğretmenleriyle,
okulun ÖZEL MEMURU TÜRKÇE
dersleri öğretmenlerini görmektesiniz.
Yasaya göre:
Okul müdürü “AZINLIK ÖZEL
MEMURU Sayın Erkan
İMAMEFENDİ’dir. Erkan
İMAMEFENDİ’yi fotoğrafta bir
numarada görmektesiniz.
Okulun müdür muavini ise Sayın
Eva STERYANİDU’dur. Eva
STERYANİDU’yu fotoğrafta iki
numarada görmektesiniz.

MEZUN OLAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN
İSİMLERİ ŞÖYLE:

Hülya ALİ
Ozan ABDÜL EHATOĞLU
Naşide YUSUF VEHBİ
Hamdiye GENÇ
Üzeyir GİRİTLİ
Merve EMİNKEHAYA
Gülsüm İBRAHİM BAŞA
Ali İMAM MUZAFFER
Beyzanur İMAM
Süreyya İMAM EFENDİ
Elif İNCE KARA
Gamze İNCE MEHMET
Gülsüm KAMBUR
Cemali KAMBUR
Aylin KAPZA
Taner KAPZA
Cevat KAPZA
Cansel KARAKEHAYA
Sıdıka KARAHÜSEYİN
Seynur KELÇOĞLU
Emre KEHAYA

Bahar KEHAYA
Şengül KEHAYA
Yeliz KURT
Ergül KURT
İrem KURT
Merve KURT
Fatih KOÇ
Müberra KULE
Merve KURAK
Mustafa KUŞÇU
Ogün KUŞÇU
Ahmet MOLLA İDRİZ
Metin BALTACI
Mehmet BANCA HALİL
Salih BANCA HALİL
Muzaffer BARE
Salih BARKA
Cemali BEKİR
Hamza BEKTAŞ
Esra BELÇO
Büşra BELÇO

Selda NİZAM
Salih DELİ HÜSEYİN
Ayşe PALAZLI
Alper PEÇENİK
Elif RAHİM
Fatma SAİTOĞLU
Okan SALİHOĞLU
Okay SALİH FETTAH
Utku SEDATOĞLU
Sinem SEFER
Sibel ŞEHOĞLU
Hüseyin ŞABAN
İlmiye SUVARİ
Duygu HALİLOĞLU
Berna HASAN
Ramadan HACI AHMET
Gizem HACI HÜSEYİN
Nesrin HÜSMEN
Ahmet HRALOĞLU

Yukarıdaki fotoğrafta sevgili öğrencilerimiz gelenek haline gelen keplerini havaya atarak hem okula, hem de liseye veda ettiler.
GÜLE GÜLE ÇOCUKLAR, ŞANSINIZ AÇIK OLSUN.
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Hollanda derneğinde
seçim heyecanı

Çocuğun hayali arkadaşı
ir çok aile çocuğunun
tek başına oynarken
yanında bir arkadaşı
varmış gibi, onunla
konuştuğuna tanık olmuştur.
Hatta bu hayali arkadaşın çoğu
zaman bir adı bile vardır.
Gezmeye giderken “Anne
arkadaşım Ayşe de bizimle
gelebilir mi?” gibi sorular da, bu
hayali arkadaşın çocuk için ne
kadar değerli olduğunun bir
göstergesidir. Bu görünmez
arkadaşların yanı sıra, çocuklar
bazen oyuncaklarını da, bir
bebek, ya da bir ayıcık hayali
arkaşadaş olarak görebilirler.
Hayali arkadaş çocuğun
gelişiminde önemli rol oynar.
Genellikle 3-5 yaşlarında
görülür. Yapılan araştırmalara
göre, hayali arkadaşı olan
çocukların, zeki, yaratıcı ve
hayal güçlerinin son derece
gelişmiş olduğu tespit
edilmiştir.
Çocuğun gelişiminde, hayali
arkadaşın pek çok faydaları
vardır. Bu arkadaş çocuğun
korkularını yenmesinde
yardımcı olur. Onun problem
çözme becerisini arttırır.
Çocuğun duygularını
öğrenebilmek için, onun hayali
arkadaşıyla olan konuşmalarını
dinlemek, iyi bir ipucudur.
Özellikle aile içinde yaşanan
sıkıntılı dönemlerde, anne-baba
ayrılığı, yeni bir kardeşin gelişi,
aile içinde yaşanan ölümler,
sağlık problemleri, yeni bir eve
taşınma, çocuğun yuvaya
başlaması, ya da okul
değiştirmesi gibi olayların
ortaya çıktığı zamanlarda, hayali
arkadaşla oynanan oyunlar
daha sıklaşır. Bu sayede çocuk
iç sıkıntılarını dışarı atarak
rahatlamaya çalışır. Çocuğun
hayali arkadaşıyla konuşmaları,
ona hissettirmeden
dinlendiğinde, onun sorun ve

B

sıkıntılarını öğrenmek
kolaylaşır. Çocuk bazen annenin
yerine geçerek, annesinin ona
davrandığı gibi davranır, bağırır,
azarlar. Ya da baba evde baskı
uyguluyorsa, o da hayali
arkadaşına aynı şekilde
davranır. Anne baba kendi
davranışlarını çocuğun
davranışlarında izleyerek
hatalarını anlayabilirler.
Aile çocuğa hiç bir zaman bu
arkadaşıyla ilgili sorular
sormamalıdır. Çünkü o zaman
çocuk bunu gizlemeye çalışacak
ve fısıltıyla konuşacaktır. Bu da
çocuğun yaratıcılığına engel
olabilecektir. Ailenin bu konuda
endişe etmesi gereken durum
ise, çocuğun başka
arkadaşalarının olmaması ve
diğer çocuklarla arkadaşlık
kuramama durumudur. O zaman
da bunun sebeplerinin
araştırılması gerekir. Çünkü
başka çocuklarla oynamak
istemeyen, arkadaşları olmayan
çocuğun, başka bir sorunu
olabileceği düşünülerek, bir
uzmandan yardım istemek daha
doğru olacaktır. 5 yaşından
sonra da, artık hayali arkadaşın
devreden çıkması gerekir.
Çünkü çocuk, artık okula
başlamasıyla birlikte, yaşıtları
ile daha fazla zaman geçirmenin
ve oyun oynamanın daha
eğlenceli olduğuna inanarak,
hayali arkadaşını unutur. Zaten
çocuk, okula başladıktan sonra,
anne baba çocuğun
arkadaşlarının doğum
günlerine, çocuk tiyatrolarına,
sosyal ve sportif faaliyetlere
katılımını sağlayarak onun
sosyalleşmesine destek
olmalıdırlar. Çünkü çocuk
sosyalleşerek, gerek okulda
gerekse arkadaşlık ilişkilerinde
başarılı olabilecektir.
Çocuklarınızla güzel bir hafta
geçirmenizi dilerim.

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

HOLLANDA Batı Trakya Türk Kültürü ve
Dayanışma Derneği (HBTTKDD) 8. olağan genel
kurulu 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.
Mevcut yönetimin üyeler tarafından ibra
edildiği genel kurulun sonunda, derneğin yeni
yönetimi ve denetimini belirlemek için seçimler
yapıldı. Seçimlerin ardından yapılan görev
dağılımı sonucunda derneğin yeni başkanı
İbrahim Paşalı oldu.
8. olağan genel kurulu, divan kurulu üyelerinin
belirlenmesiyle başladı. Divan Başkanlığı’na
İsmail Kemikli İsmail seçilirken, Ali Deli Hasan ve
Hüseyin Hüsoğlu ise sekreterlik görevlerine
getirildi.
Seçimler sonucunda HBTTKD Derneği 8.
dönem yönetim kurulu ve denetim kuruluna
seçilen yöneticiler ve görev dağılımı şu şekilde
oluştu:

YÖNETİM KURULU
Başkan: İbrahim Paşalı
Kasadar: İbrahim Emin
Sekreter: Özhan Paşalı
Basın ve Yayın: Burak İsmail
Kültür ve Eğitim Kolu: Abdül Bayraktar
Sosyal Dayanışma: Osman Karaali
Spor Kolu: İlhan Kuru
Lokal Sorumlusu: Adnan Softa
Halkla İlişkiler: Nazmi Molla Amet
Üye: Hasan Hatip
Üye: Gökhan Hüsnü
Üye: Muharrem Hacı Arif
DENETİM KURULU
Başkan: Ahmet Kaydır
Başkan Yardımcısı: Mehmet Topçu
Başkan Yardımcısı: Şener Kâzım
Yedek üye: Alaattin Hüsnü
Yedek üye: İsmail İsmail
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Komşu Şehirler Turnuvası’nın
şampiyonu İskeçe Spor Birliği
İSKEÇE Spor Birliği, Komşu
Şehirler Turnuvası’ndan iki
birincilikle çıktı. Komşu şehirler
turnuvası 29 Mayıs Pazar günü
İskeçe’de gerçekleştirildi. İskeçe
Amatör Kulüpler Birliği’nin
tesislerinde yapılan turnuvaya
İskeçe, Gümülcine, Kavala ve
Drama’dan takımlar katıldı. Üç
grupta yapılan karşılaşmalarda
İskeçe Spor Birliği iki birincilik
kazandı.
Komşu Şehirler Turnuvası’na
İskeçe ilinden İskeçe Spor
Birliği, Bulustra (Avdira)
Belediyesi’nin futbol takımı
Vistonida ekibi, Drama’da
Ksiropotamos takımı,
Kavala’dan İraklis Kavalas ve
Gümülcine’de de Panthrakikos
takımı katıldı.
İskeçe Spor Birliği 12 – 13 yaş
grubu müsabakalarında
rakiplerini yenerek birinci oldu.
10 – 11 yaş grubu kategorisinde
de İskeçe Spor Birliği ekibi
şampiyon olurken, 8 – 9 yaş

grubunda Gümülcine’nin
Panthrakikos takımı birincilik
kupasını kazandı.
GÜNDEM’e konuşan İskeçe
Spor Birliği antrenörlerinden
Hakan İsmetoğlu şunları
söyledi: “Herşeyden önce
çocuklarımız tebrik ediyorum.

Bir turnuvadan daha başarıyla
çıktık. Çok güzel bir turnuva
oldu. komşu illerden takımlar
geldi. Bizim de üç ekibimiz bu
karşılaşmalarda mücadele etti.
iki grupta birincilik kupasını
aldık. Çocuklarımıza futbolu ve
sporu sevdirmeye çalışıyoruz.

Son dönemde elde ettiğimiz
başarılar da bu amacımızda
başarılı olduğumuzu kanıtlıyor.
Tüm ekibe ve tabii ki
futbolcularımıza bir kez daha
tebrikler.”

UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde sezonun
kadrosu!
Sinan Gümüş
Schalke yolunda
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20152016 sezonunun en iyi futbolcuları
açıklandı, Real Madrid ve Atletico
Madrid’den altışar futbolcu yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20152016 sezonunun en iyi futbolcuları
açıklandı.
UEFA’nın resmi sitesinden
yayımlanan kadroda finali oynayan
Real Madrid ve Atletico Madrid’den
altışar futbolcu bulunurken, 3
Barcelonalı, 2 Bayern Münihli ve 1
de Paris Saint Germainli oyuncu yer
aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
sezonun kadrosunu,Ioan Lupescu
(UEFA teknik sorumlusu), Alex
Ferguson (İskoç eski teknik
direktör), Jean-Paul Brigger (FIFA
teknik sorumlusu), Gines Melendez
(İspanyol teknik direktör), Mixu
Paatelainen (Fin teknik direktör),
Thomas Schaaf (Alman teknik
direktör) Peter Rudbaek

(Danimarkalı teknik direktör), Savo
Milosevic (Sırp teknik direktör),
David Moyes (İskoç teknik direktör)
ve Mircea Lucescu (Rumen teknik
direktör) belirledi.
Belirlenen 18 kişilik kadroda şu
isimlere yer verildi:
Kaleciler: Jan Oblak (Atletico
Madrid), Manuel Neuer (Bayern
Münih)
Defans: Diego Godin, Juanfran
(Atletico Madrid), Sergio Ramos,
Marcelo (Real Madrid), Thiago Silva
(Paris Saint Germain)
Orta Saha: Gabi, Koke (Atletico
Madrid), Toni Kroos, Luka Modric
(Real Madrid), Andreas Iniesta
(Barcelona)
Forvet: Antonie Griezmann
(Atletico Madrid), Cristiano
Ronaldo, Gareth Bale (Real
Madrid), Luis Suarez, Lionel Messi
(Barcelona), Robert Lewandowski
(Bayern Münih)

GALATASARAY’da
yakaladığı çıkışla bir anda
tüm dikkatleri üzerine
çeken Sinan Gümüş,
Schalke’nin transfer
listesine girdi.
Galatasaray’da taraftarın
sevgilisi haline gelen Sinan
Gümüş için Almanya’dan
sürpriz bir teklif geldi.
Bundesliga’nın iddialı
takımlarından Schalke,
genç yıldız adayı için
Galatasaray’ın kapısını
çaldı.
Küme düşen Stuttgart’tan
Filip Kostic için yaptıkları 4
milyon Euro’luk teklif geri
çevrilen Schalke’nin
rotasını Sinan’a yönelttiği
bildirildi.
Schalke’nin teknik
direktörü André
Breitenreiter’in yardımcısı
Volkan Bulut’un, Sinan

Gümüş’le görüştüğü ve
kendisini ikna ettiği iddia
edildi. Sinan’ın daha
Stuttgart alt yapısında
oynarken aynı şehrin
takımı Paderborn’da
çalışan Bulut’la tanıştığı
belirtildi. Sinan’ın
Breitenreiter’a öneren
kişinin de yine Bulut
olduğu bildirildi.
Schalke sportif direktörü
Axel Schuster’in Sinan’ın
transferi için İstanbul’a
geleceği Schalke’nin Sinan
için 6-7 milyon euro
civarında bir rakama
çıkabileceği belirtildi.
Schalke sportif direktörü
Axel Schuster’in Sinan’ın
transferi için İstanbul’a
geleceği Schalke’nin Sinan
için 6-7 milyon euro
civarında bir rakama
çıkabileceği belirtildi.

Beşiktaş Volkan
Babacan'ı
resmen istedi

Boyko ile yollarını ayırmaya
hazırlanan siyah-beyazlıların,
Volkan Babacan’a karşılık 2-3
milyon euro bonservis bedelinin
yanı sıra Veli Kavlak’ı teklif
ettiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların,
Başakşehir’le 2 yıllık daha
sözleşmesi bulunan 27
yaşındaki deneyimli file
bekçisini kadrosuna katmaya
çalıştığı ortaya çıktı.
Teknik Direktör Şenol
Güneş’in gözüne giremeyen
Denys Boyko ile kısa süre içinde
yollarını ayırmaya hazırlanan
Kartal’ın, Volkan Babacan’a
karşılık Başakşehir’e 2-3 milyon
euro bonservis bedelinin yanı
sıra Veli Kavlak’ı teklif ettiği
öğrenildi. Beşiktaş’ın ismi
henüz netleşmeyen bir
oyuncuyu daha bedelsiz
vermeyi kabul ettiği kaydedildi.
Başkan Fikret Orman’ın,
Volkan Babacan’ın transfer
pazarlıklarını bizzat yürüttüğü
aktarıldı. Fikret Orman ile
Medipol Başakşehir Başkanı
Göksel Gümüşdağ arasında
gerçekleşen görüşmelerin kısa
süre içinde netlik kazanması
bekleniyor.

Türkiye’nin
EURO 2016
kadrosu
açıklandı
31 kişilik aday kadrodan 8
isim, Avrupa Futbol
Şampiyonası öncesi kadrodan
çıkarıldı.
Türkiye-Karadağ maçındaki
performansıyla dikkatleri
üzerine çeken Emre Mor, 23
kişilik aday kadroda yer aldı.
A Milli Futbol takımının Euro
2016 kadrosunda şu isimler yer
aldı:
Kaleciler: Volkan Babacan,
Harun Tekin, Onur Kıvrak
Defans: Gökhan Gönül, Şener
Özbayraklı, Caner Erkin, İsmail
Köybaşı, Hakan Balta, Mehmet
Topal, Semih Kaya, Ahmet Çalık
Orta saha: Nuri Şahin, Selçuk
İnan, Ozan Tufan, Oğuzhan
Özyakup, Volkan Şen, Arda
Turan, Olcay Şahan, Hakan
Çalhanoğlu, Emre Mor
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk
Tosun, Yunus Mallı
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“Kitap yıldızlarını buldu”
Gümülcine Türk Gençler
Birliği, İskeçe Türk Birliği,
BİHLİMDER ve Fiyaka
dergisinin 27 Mayıs Cuma
akşamı düzenlediği kitap
okuma yarışmasının ödül
töreni, İskeçe’deki Fantasia
düğün salonunda gerçekleşti.
968 öğrencinin başvurduğu
yarışmada 663 öğrenci sınava
katıldı. Dereceye ise 50
öğrenci girdi.
İSKEÇE’deki etkinlik binin
üzerinde kişinin katılımıyla yapıldı.
Törene katılanlar arasında
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Muavin Konsoloslar Derya Ocak,
Davut Ocak ve İrfan Çetin, İskeçe ve
Rodop – Evros SÖPA Mezunu
Öğretmen Dernekleri Başkanları
Nurettin Kıyıcı ve Salih Ahmet,
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, İskeçe Seçilmiş
Müftülüğü temsilcisi, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu,
BİHLMDER Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Hoca Ali, eski milletvekili
Çetin Mandacı, öğrenciler ve veliler
yer aldı.
Etkinlik, öğrenciler adına
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Lisesi öğrencisi Ozan Ali’nin
konuşmasıyla başladı. Ozan Ali
konuşmasında, “Öğrencilerin
aileleriyle birlikte kitap okuması
Batı Trakya Azınlığının başına
gelebilecek en iyi şeydir. Bu tür
yarışmalar ileride de
düzenlenmelidir” ifadelerine yer
verdi.
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı yaptığı konuşmada çok
önemli bir tören vesilesiyle bir araya
geldiklerini belirterek, Batı Trakya
Türk Azınlığı çocuklarının
heyecanını hissettiğini söyledi.
“Çocuklar bizim geleceğimiz.
Onları geleceğe ne kadar iyi
hazırlarsak, özgüvenleri, bedensel
ve ruhsal gelişimleri ne kadar
başarılı olursa bu toplum da
geleceğe o kadar emin adımlarla

yürüyecektir” diyen Akıncı
sözlerine şöyle devam etti: “Bunun
araçlarından biri de bilgi edinmek,
okumak ve bilimle iç içe olmaktır.
Kitap sevgisini ya da kitabın
günümüzdeki çeşitli şekillerini
sevmektir. Böylesine güzel bir
faaliyette bine yakın çocuğumuzun
kitaba erişmesi, bunun tatlı bir
heyecana ve rekabete dönüşmesi ve
sonunda da elli civarında
evladımızın ödüle kavuşması son
derece güzel bir çalışma. Tabii ki
yarışmaya katılmak önemli, tabii ki
kitap okumak önemlidir, zaten
amaç kitabı teşvik etmektir.”
İskeçe Türk Birliği Asbaşkanı
İsmet Tüccar da katılımcıları tebrik
ederek, “Zahmetlerin olmadığı
yerde büyük başarılardan
bahsedemeyiz. Demek insan
isteyince her şeyi yapabiliyor. İşte
bugünün küçükleri ve yarının
büyükleri ‘Kitap yıldızlarını arıyor’
yarışmasına katıldılar ve kitap
yıldızlarını buldu” ifadelerine yer
verdi.
Etkinliğin son bölümünde
dereceye giren 50 öğrenciye ödülleri
emekli öğretmenler, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı ve eşi Hülya Akıncı, Muavin
Konsoloslar Derya ve Davut Ocak,
GTGB Başkanı Koray Hasan, İTB
Başkanı Ahmet Kurt ile diğer
protokol üyeleri tarafından verildi.
Yarışmada dereceye giren
öğrencilere bisiklet, dizüstü
bilgisayar, tablet, kitap seti ve yarım
altın hediye edildi.

