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Gençlerle Ankara
ve Konya gezisi
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif Başkanlığı’nda Rodop ve
Evros illerinde ikamet eden gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik
heyet, Ankara ve Konya’yı ziyaret etti.
ZİYARETİ GÜNDEM’e
değerlendiren Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, “Diyanet
İşleri Başkanlığı’nı, Yurtdışı
Türkler ve Akaraba Topluluklar
Başkanlığı’nı ziyaret ettik.
Gösterilen konukseverliğe ve ilgiye
teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni ziyaret ettik.
Memleketimizin insanı olan sayın
milletvekilimiz Hakan
Çavuşoğlu’yla görüştük. 15
Temmuz’daki hain darbe girişimi
sırasında bombalanan yerleri
gördük. Aynı akşam bakanımız ve
hemşehrimiz sayın Mehmet
Müezzinoğlu’yla görüştük.
Büyükelçimiz sayın Ahmet Rıza
Demirer ile görüştük. Yoğun
programları arasında bize de yer
verdiler. Kendilerine özellikle
teşekkür ediyorum. Tabii Dışişleri
Bakanlığı’nı da ziyaret ettik ve
sayın bakan yardımcısı tarafından
kabul edildik.” dedi.

»15, 16

Yunanistan
darbeci askerleri
bir iade ediyor,
bir etmiyor!

“Okutan Anneler” umut oluyor
OKUTAN Anne
projesi, İskeçe’de 2008
yılından bu yana
devam ediyor. Gönüllü
annelerin ayda 10 euro
katkıda bulunduğu
proje kapsamında
oluşturulan yardım
sandığı sayesinde
öğrencilere burs
veriliyor. Yedi kişilik bir
ekip tarafından
yönetilen projenin
koordinatörlüğünü ise
Sevtap Hint ile Müberra
Karadayı yürütüyor.
» 6, 7

FETULLAHÇI Terör
Örgütü’nün darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan
sekiz askerden üçü hakkında
Türkiye’nin iade talebi,
Pazartesi günü mahkeme
tarafından reddedildi. Salı
günü ise darbe girişimine
karışan üç asker için iade
kararı çıktı. 8 Aralık
Perşembe günü de mahkeme
son iki askerin iade talebini
reddetti. » 4

dünya

bilim

“Türk Akımı 2017’nin
ikinci yarısında
19’da
11’de
başlayabilir”

ekonomi
Huawei
P9 Lite
testte!

20’de

spor
Euro Grubu,
borcu
hafifletecek

Paralimpik yüzücü
öğrencilerle
23’te
buluştu

»12-13

YTB’de görev
değişimi
T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı görevine
Mehmet Köse atandı. Türkiye
Başbakanlık Müşaviri Sayit Yusuf ise
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

»5

Celal Bayar
Lisesi
öğrencilerinden
örnek davranış
Lise birinci sınıf A2 şubesi
öğrencileri, okul genelinde
topladıkları maddi yardımı ve eşya
yardımını, “Çocuk Köyleri SOS”
yetkililerine teslim ettiler. »17

Bir yıl geçti,
saldırıyı
yapanlar hala
bulunmadı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’ne 8 Aralık 2015 tarihinde
yapılan saldırının yıl dönümünde parti
genel merkezinde bir toplantı yapıldı.
Toplantıda faillerin belirlenmemesi ve
Dr. Sadık Ahmet’in çalınan arabasının
bulunmaması kınandı. »4
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İpsala’da
“Batı Trakya”
konferansı

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde Trakya
Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu
tarafından, “Batı Trakya” konulu
konferans düzenlendi.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek
Yüksekokulu Lojistik, Gümrük ve Dış
Ticaret Öğrenci Topluluğu’nun
düzenlediği “Batı Trakya” konulu
konferans, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Hayati Arda’nın açılış konuşmasıyla
başladı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı
Koray Hasan, Batı Trakya konusundaki
tecrübelerini paylaşarak, katılımcılara
bilgi verdi.
Konferansa İpsala Belediye Başkanı
Mehmet Kerman, İpsala Gümrük Müdürü
Ali İhsan Bilgetürk, öğretim görevlileri ve
öğrenciler katıldı.

“Birlik ve
Dayanışma
Gecesi”
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Yunanistan’da eğitim dibe vurdu
Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Yunanistan’daki
öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının
altında kaldı.
EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü tarafından yürütülen
uluslararası eğitim değerlendirme testi,
72 ülke ve ekonomik bölgede 15
yaşındaki 540 bin öğrenci arasında
yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik
bölgeden 35’ini Avrupa Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın
(OECD) ülkeleri oluşturuyor.
OECD’nin yürüttüğü PISA testi her üç
yılda bir yapılıyor. Yunanistan, OECD
üyesi ülkeleri sıralamasında bilim,
matematik ve okuma sınavları
ortalamasında 35 OECD üyesi ülke
arasında 32’inci sırada yeraldı. 72 ülke
arasında ise bilim ve matematik
dallarında 43, okuma dalında ise 40’ıncı
sırada yer bulabildi. Bu sonuçlara göre,
2006 yılında yapılan test sonuçlarıyla
kıyaslandığında Yunanistan matematik
dalında aynı seviyeyi korurken, bilim ve
okuma dallarında düşüş kaydetti.
Kız-erkek öğrenci eğitim fırsatı ve
ekonomik gelir gruplarına göre eğitim
fırsatı alanlarında OECD ortalamasını
yakalayan Yunanistan, göçmenlere
dönük eğitim de ise ortalamanın altında
kaldı.
72 ülke arasında Singapurlu
öğrenciler matematik, bilim ve okumada
en yüksek notları alarak en başarılı
öğrenciler oldu.
Japonya, Estonya, Finlandiya ve

Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en
başarılı ülkeler oldu. Yunanistan’ın 35
OECD üyesi ülke arasında 32’inci olduğu
listede, Türkiye de 34’üncü sırada yer
aldı.
Yunanistan’ın içinde bulunduğu
ekonomik krizin eğitimdeki başarı
oranlarındaki düşüşte önemli bir pay
sahibi olduğu düşünülüyor. Hükümetin
eğitim için ayırdığı pay, Avrupa Birliği
içindeki en düşük olanlardan biri.

Yunanistan resmi verilerine göre, 200915 yılları arasında eğitime ayrılan payda
geçmiş döneme göre yüzde 36 oranında
bir azalma oldu. Böylece kamu
harcamaları içinde eğitime ayrılan pay
yüzde 7.6 seviyesiyle 10.2 olan Avrupa
Birliği ortalamasının çok altında kaldı.
Bu şartlar altında Yunanistan Avrupa
Birliği üyesi ülkeler arasında kamu
harcamaları içinde eğitime en düşük
payı ayıran ülke konumuna geldi.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ
HASTALARINI KABUL EDİYOR
ÇI
E
P
ŞA SİND
GE
L
BÖ

İSKEÇE Türk Birliği (İTB), 17 Aralık
Cumartesi akşamı Apollon aile salonunda
‘”Birlik Beraberlik ve Dayanışma Gecesi”
düzenliyor.
İskeçe Türk Birliği’nin etkinliğine
Türkiye’den ünlü sanatçı Şükriye Tutkun
katılacak. Gecede ayrıca İskeçeli genç
müzisyen Gönen Molla ve Grup Natural de
sahne alacak.
17 Aralık Cumartesi akşamı
gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak
isteyenlerin biletlerini İskeçe Türk
Birliği’nden temin edebilecekleri
kaydedildi.
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Türk Dışişleri
Bakanlığı’ndan
Kammenos tepkisi

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanı Panos Kammenos’un Türkiye’ye karşı
tutumunun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar
verdiğini açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı,
Kammenos’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözleri aynen
iade ettiğini belirtti.

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik
sözlerine ilişkin, “Milli
Savunma Bakanı Kammenos’u
bir kez daha, devlet
sorumluluğuna ve ciddiyetine
uygun hareket ederek, bundan
böyle benzer açıklamalar ve
eylemlerden imtina etmeye
davet ediyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

“AYNEN İADE
EDİYORUZ”
Milli Savunma
Bakanı Panos
Kammenos,
“Erdoğan
Lozan’ı
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istemiyorsa, Sevr’i verelim.”
şeklinde açıklamalarda
bulunmuştu.
Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, “Gelişmeleri
sağduyulu bir bakış açısıyla
değerlendirme ve ifade etme
kapasitesinden yoksun
olduğunu bildiğimiz
Yunanistan Milli Savunma
Bakanı’nın 1 Aralık günü sarf
ettiği Sayın
Cumhurbaşkanımıza yönelik
ifadelerini kendisine aynen
iade ediyoruz.” denildi.

“İLİŞKİLERİMİZE
ZARAR
VERMEKTEDİR”
Açıklamada,
“Kıbrıs

adasında terör ve tedhiş
eylemlerinde bulunmuş
olan EOKA örgütü irtibatlı
kuruluşları geçtiğimiz
günlerde ödüllendirecek
kadar izan kaybına
uğrayan Milli Savunma
Bakanı’nın tutumu iki ülke
arasında geliştirmeye
çalıştığımız işbirliği
çabalarına zarar
vermektedir. Milli
Savunma Bakanı
Kammenos’u bir kez daha,
devlet sorumluluğuna ve
ciddiyetine uygun hareket
ederek, bundan böyle
benzer açıklamalar ve
eylemlerden imtina etmeye
davet ediyoruz.” ifadeleri
yer aldı.

Yunanistan’da eğitim ve
azınlık eğitimi
konomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü’nün
(OECD) üç yılda bir
hazırladığı Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı’nın
(PISA) 2015 sonuçları dünyayla
paylaşıldı.
Kısa adı PISA olan testle,
dünyanın değişik bölgelerinde
15 yaş düzeyi öğrencilerin
matematik, fen bilimleri ve
okumadaki becerileri ölçülüyor.
Test, 72 ülke ve ekonomik
bölgeyi kapsıyor. 540 bin
öğrenci arasında yapılan
taramada, 35’i OECD üyesinden
biri olan Yunanistan da yer
alıyor. Test sonuçları,
Yunanistan’ın eğitimde dibe
vurduğunu gösteriyor. 35’lik
listede Yunanistan sondan
dördüncü sırada yer alıyor. 75
ülke arasında ise bilim ve
matematik alanında 43’üncü,
okuma dalında da 40’ıncı sırada.
OECD’nin yaptığı araştırma
sonuçlarına göre, Yunanistan’ın
göçmenlere yönelik eğitimide de
ortalamanın altında.
İnsan bu sonuçları görünce
aklından, PISA testinin
Yunanistan ayağına azınlık
öğrencileri ayrı bir bölümde
dahil edilebilseydi düşüncesi
geçiyor.
Sonuç ne mi olurdu? Böyle bir
durumda ortaya çıkacak
sonuçları düşünmek bile
istemiyorum doğrusu.
Ancak ne kadar vahim olursa
olsun, azınlık eğitiminin içinde
bulunduğu karanlık, bilimsel
verilerle ortaya koyulmuş
olurdu.
OECD ülkeleri arasında
eğitimde sonuncu sıralarda yer
alan Yunanistan’ın, azınlık
eğitiminden sınıfı geçmesine
imkan ve ihtimal yok tabii ki.
Ekonomik krizin eğitim
üzerindeki olumsuz etkileri tabii
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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.

ki görmezden gelinemez. Ama
azınlık eğitimi söz konusu
olduğunda, ekonomiden çok
siyasi etkenlerin belirleyici
olduğu bir gerçek.
Azınlık eğitimi devlet
politikası cephesinde ele
alındıkça, azınlık insanının ana
dilinde eğitim talebi “tehlike”
olarak algılandıkça, bu alanda
ilerleme sağlamanın mümkün
olmayacağı gün gibi ortada.
Benim yıllar önce öğrenciyken
yaşadığım sorunların aynılarını
ya da benzerlerini bugünün
gençlerinin yaşıyor olması
insanın yüreğini acıtıyor.
Devletin bu alanda köklü
değişiklikler yoluna gitmek bir
tarafa, var olan sorunları
sürüncemede bırakması, mevcut
sorunlara yenilerini eklemesi,
azınlık bireylerini “azınlık
eğitiminden” soğutmak,
yıldırmak amacını taşıyor. Bunu
anlamak için kahin olmaya gerek
yok.
Çok kez söyledim ve
söylüyorum. Azınlık insanı
devletinin şevkatini, sıcaklığı,
samimiyetini hissetmedikçe
hiçbir zaman ona güven
duymayacaktır. Kuşkucu
yaklaşımından kurtulamayacak,
her şeyin altında bir bit yeniği
aramayı sürdürecektir.
Büyük devlet, kucaklayan
devlettir. Fırsat eşitliği tanıyan,
eşit haklar sunan,
vatandaşlarına eşit mesafede
olan devlettir.
İşte OECD raporundan yola
çıkarak bu hafta da dem
vurduğum konular daha önce
yazdıklarımızdan,
söylediklerimizden farklılık
göstermiyor. Göstermiyor,
çünkü değişen bir şey yok. “Aynı
tas, aynı hamam” sizin
anlayacağınız.

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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Yunanistan darbeci
askerleri bir iade
ediyor, bir etmiyor!
Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden beşi için
Türkiye’nin iade talebi mahkeme tarafından
reddedildi. Diğer üçü için ise iade kararı çıktı.

FETULLAHÇI Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan sekiz askerden üçü
hakkında Türkiye’nin iade
talebi, Pazartesi günü mahkeme
tarafından reddedildi. Salı günü
ise darbe girişimine karışan üç
asker için iade kararı çıktı. Son
iki asker için mahkeme kararı 8
Aralık Perşembe günü çıktı.
Mahkeme son iki askerin iade
talebini reddetti.

İLK ÖNCE İADE YOK KARARI
Atina’daki temyiz
mahkemesinde 5 Aralık
Pazartesi günü tekrar
duruşmaya çıkan üç darbeci
asker ve avukatlarının
savunmalarını dinleyen
mahkeme heyeti, iade talebinin
reddi yönünde karar verdi.
Mahkemenin kararına göre,
darbeci askerlerden Binbaşı
Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay
Büyük ve Başçavuş Bilal
Kurugül, “hayatlarının
tehlikede olduğu ve adil
yargılamaya tabi
tutulmayacakları” gerekçesiyle
Türkiye’ye iade edilmeyecek.
Yargı yetkililerinden edinilen
bilgiye göre, kararın savcı
tarafından temyiz talebiyle
Yunanistan Yüksek
Mahkemesi’ne (Areios
Pagos) götürülmesi ihtimali var.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) darbe girişimi sırasında
Yunanistan’a kaçan askerlerden
üçünün Türkiye’ye iadesine
karar verdi.
Darbe girişimi sırasında
yüzbaşı rütbesi taşıyan Feridun
Çoban, Abdullah Yetik ve
Süleyman Özkaynakçı, başkent
Atina’daki temyiz
mahkemesinde hakim karşısına
çıktı.
Hakimler, “Devleti yıkmaya
çalışmak ve meclisin
toplanmasını engellemek”
gerekçeleriyle Türkiye’nin iade
talebini haklı buldu. Türkiye
tarafından gönderilen iade
talebine ilişkin dosyadaki
“devlet başkanını öldürmeye
teşebbüs” suçlaması ise
gerekçeler arasında yer almadı.
Kararın ardından, darbeci
askerlerin Türkiye’ye iadelerine
ilişkin işlemlere başlanabileceği
belirtildi. Darbeci askerlerin ise
karara itiraz ederek temyiz
talebiyle yüksek mahkemeye
başvuracakları bildirildi.
Pazartesi günü hakim
karşısına çıkan darbeci üç
askerin Türkiye’ye iade
edilmeleri talebi, savcının karşı
görüşü ile mahkeme tarafından
reddedilmişti. Salı günkü
duruşmada ise farklı hakim
heyetinin görev yaptığı
kaydedildi.

RET KARARINA İTİRAZ
ÜÇ DARBECİ İÇİN
İADE KARARI
Öte yandan mahkeme,

Öte yandan, Yunanistan Temyiz
Mahkemeleri Başsavcısı’nın,
Pazartesi günü hakim karşısına

çıkan üç asker hakkında verilen
“iade edilmemeleri” yönündeki
karara itiraz ettiği açıklandı.
Başsavcının itirazı üzerine
darbeci askerler için verilen
karar Yunanistan Yüksek
Mahkemesi (Aeiros Pagos)
tarafından değerlendirilecek.
Yargı kaynaklarından
edinilen bilgiye göre, karara
gelen itiraz üzerine haklarında
“iade edilmeyecekleri” yönünde
karar bulunan üç asker
gözaltında tutulmaya devam
edilecek. Buna göre, en geç
sekiz gün içerisinde bir karara
varılması gerekiyor.

SON İKİ DARBECİ İÇİN
İADE KARARI YOK
Son iki darbeci asker için ise
mahkeme kararı 8 Aralık
Perşmbe günü verildi. Mahkeme
iki askerin iade talebinin
reddedilmesini kararlaştırdı.
Böylece 8 askerden beşinin iade
edilmemesi, üçünün ise iade
edilmesi yönünde karar verildi.
Darbe girişimi sonrası
Sikorsky tipi askeri helikopterle
Yunanistan’ın Dedeağaç kentine
kaçan darbeci askerler, sığınma
talebinde bulunmuşlardı.
Askerlerin 7’sinin sığınma
talepleri Yunan iltica makamları
tarafından reddedilirken, biri
hakkında ise henüz açıklanan
bir karar bulunmuyor.
Kararı temyiz etmek amacıyla
iltica ofisine bağlı ikinci derece
komisyona götüren askerlerin
başvurusu ise henüz
neticelenmedi.

Bir yıl geçti,
saldırıyı yapanlar
hala bulunmadı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’ne 8 Aralık 2015 tarihinde
yapılan saldırının yıldönümünde
parti genel merkezinde bir toplantı
yapıldı. Toplantıda birinci yılını
dolduran saldırının faillerinin
belirlenmemesi ve Dr. Sadık
Ahmet’in kaza yaptığı aracın
çalınması bir kez daha kınandı.
DEB Partisi genel merkezinde
düzenlenen toplantıya parti
yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra
Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet ile oğlu iş adamı Levent
Sadık Ahmet katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşuyla
başlayan toplantıda Dr. Sadık
Ahmet ve DEB Partisi’nin
çalışmalarını anlatan sinevizyon
gösterimi yapıldı.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş yaptığı
konuşmada, 8 Aralık 2015 tarihini
Batı Trakya Türk azınlığı için bir
“kara gün” olarak nitelendirdi ve
saldırının faillerinin hala
belirlenmediğini ve
yakalanmadığını hatırlattı. Ali
Çavuş, “Rahmetli liderimizin ve
arkadaşlarımızın başlatmış
olduğu mücadeleyi devam ettirme
adına göreve geldik. Batı Trakya
Türk azınlığının istekleri
haklarının iadesidir. Ülkemiz
Yunanistan’ın yöneticileri bunu
çok iyi bilmektedir. Yeter ki
Lozan’dan ve antlaşmalardan
doğan hakları verilsin, insanca ve
eşit bir şekilde yaşayalım.” Dedi.
“8 Aralık 2015 tarihinde DEB
Partisi’ne yapılan saldırıdan
dolayı ülkem adına üzüntü
duyuyorum” diyen Ali Çavuş şöyle
devam etti: “Bizler bu ülkede
siyaset yapmak istedik. Bizler bu
partiyi yaşatmak istedik ve güzel
bir genel merkeze kavuşmak
istedik. Yeni genel merkezimizde
bir Sadık Ahmet Köşesi
oluşturmak istedik. Sadık
Ahmet’in kazada yaşamını
yitirdiği aracı buraya getirdik.
Çünkü halkımız bunu görmek ve
anılarını taze tutmak istiyordu.
Sadık Ahmet’in kanının yer aldığı
aracın değeri hiç bir şekilde
ölçülemez. Bizler o aracı buradan
nasıl almışlarsa yerine

koymalarını istiyoruz. Bunun için
ben ve arakadaşlarım kanımızın
son damlasına kadar mücadele
edeceğiz. Araç bulunup partiye
teslim edilmediği takdirde bunun
sorumluların iktidar yetkilileri
olacaktır. Bu arabayı çalmakla
belki bize acı vereceklerini ve
hatıralardan sileceklerini
zannettiler. Bu güzel azınlığa bu
çirkin saldırıları yapmayın.
Burada ülkemiz Yunanistan
kaybediyor. İnanın Batı Trakya
Türk azınlığı ise yeniden
küllerinden doğar gibi doğuyor.”
“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş ve parti kurmaylarının
çalışmalarından dolayı son derece
memnun olduğunu belirten Işık
Sadık Ahmet tüm katılımcılara
teşekkür etti. 8 Aralık 2015
tarihinin kendileri için acı bir gün
olduğunu söyleyen Ahmet,
çalınan aracın yetkililer
tarafından bulunması talebini
tekrarladı.
Işık Sadık Ahmet şöyle devam
etti: “Sadık Ahmet’in bu partiyi
kurmasında tek amacı Batı Trakya
Türkleri’ni tek bir çatı altında
toplamaktı. Sadık Ahmet’in bu
partiyi ne kadar azimle, heyecenla
kurduğunu çok iyi biliyorum. 8
Aralık 2015 tarihinde acı bir olay
yaşadık. Sözde ‘Trakya’nın
Bekçileri’ adlı örgüt üyeleri bu
binaya gelerek bir zorbalıkla o
arabayı aldılar götürdüler. Onlara
yazıklar olsun. O araba benim
arabam. Onlara hakkımı hiç bir
şekilde helal etmiyorum. Yunan
devletinin bir an evvel bu
arabanın bulunması için
çalışmalar yapamasını istiyorum.
Bizler Yunan devletine hangi kötü
harekette bulunmuşuz? Onları
bizlere söylesinler. Ama bunlar
böyle devam ettiği sürece bu anma
günleri daha sıklıkla devam
edecektir.”
Toplantı sonunda Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş, Dr.
Sadık Ahmet’in hayatını kaybettiği
ve genel merkezden çalışan aracın
bir fotoğrafını DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet’e hediye
etti.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Çipras ziyaretinin ardından...

B

aşbakan Aleksis Çipras’ın ziyaret
geride kaldı. Fakat ziyaretle
birlikte başlayan tartışmalar
devam ediyor. Hatta bazı durumlarda
tartışmadan çıkıp atışmaya ve dahi
kavgaya dönüşebiliyor.
PASOK, Yeni Demokrasi Partisi ve
şimdi de SİRİZA. 1974 yılından bu yana
Yunanistan’ı yöneten siyasi partiler.
Arada kısa ömürlü koalisyon
hükümetlerinde hükümetlerde yer alan
küçük partiler de oldu. Batı Trakya
Türkleri bu yaklaşık 43 yıllık süreçte
hükümetlere gelen partilerin tümünü
destekledi. Hepsinden milletvekili seçti.
Küçük partilerden de seçti. Demokratik
hükümetlerden beklenti, toplumların
taleplerine cevap vermesidir. Batı
Trakya’daki azınlık da hükümetlerden
beklentisi, desteklediği partilerden ve
özellikle de milletvekili seçtiği partilerden
ve elbette ki iktidarlardan somut
çözümleri sunmasıdır. Dolayısıyla
hükümet üyelerinin ve bilhassa

Başbakanların bölgeye yapacağı
ziyaretler önem taşır. Başbakan Aleksis
Çipras’ın ziyareti de bu şekilde
değerlendirilmeli. Azınlık seçmeninin son
iki seçim yarışında SİRİZA’ya çok büyük
destek vermesi, azınlıktan (SİRİZA’dan)
üç milletvekilinin seçilmesi ve SİRİZA’nın
geçmişte, özellikle de “küçük parti”
olduğu dönemlerde “azınlık yanlısı”
politikaları, bu beklentileri daha da
arttırmıştır.
Peki Çipras’ın ziyaretinde ne
olumuştur? Azınlık beklediğini almış
mıdır? Azınlık umduğunu bulabilmiş
midir? Çipras’ın ziyareti yıllardır çözüm
bekleyen azınlık sorunlarının çözümü için
bir umut ışığı olmuş mudur?
Ne yazık ki hayır.
Çipras’ın konuşmasında Batı Trakya
Türkleriyle ilgili mesajların içeriğine
bakıldığı zaman “klasik devlet
anlayışı”ndan çıkılmadığı anlaşılacaktır.
YDP iktidarının başbakanı Samaras
bölgeyi ziyaret ettiğinde “azınlık yasalar

uymalıdır” demişti. Çipras ise bunu daha
yumuşak bir şekilde “azınlık çocuklarını
resmi olmayan çocuk kulüplerine
göndermesin, devlet anaokulları size
yeter” dedi. Peki azınlığın “Türkçe –
Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulu” talebi ne olacak sayın
Başbakan?
Sayın Çipras’ın ziyaretinin önemli bir
durağı da İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ydi. Burada “Biz çocukları
inandıkları tanrıya göre ayırmıyoruz.
Bizim için herşey eşittir ve eşit olacak”
dedi. Çok güzel bir söylem. Bunu Aleksis
Çipras’ın samimi bir şekilde söylediğine
inanmak istiyorum. Fakat şunu da
söylemek istiyorum: Ayırım yapmıyoruz
dediğiniz öğrenciler, İskeçe’de vardiyalı
eğitim yapan tek okulda eğitim
görüyorlar. “Ayırım yapmıyoruz”
dediğiniz çocuklar için “Gençler sizin için
önümüzdeki günlerden itibaren yeni ve
büyük bir okul binası için çalışmalara
başlıyoruz. Bu konuda içiniz rahat olsun”
şeklinde bir açıklamayı beklerdik.
Olmadı. “Ama Başbakan okulumuza
geldi, bizi ziyaret etti, bu da çok önemli
bir gelişmedir” diyerek kendimizi
avutmamıza hiç gerek yok. Başbakan’ın
gelip bizi ziyaret etmesi elbette ki önemli.
Fakat yaşadığımız sorunlara yanıt
verilmesi çok daha önemli ve öncelikli.
Kaldı ki, ülkenin başbakanının öyle bir
okula gelip de durumu yakından görmesi,
bu ciddi soruna kökten çözüm
getirilmesini daha da zorunlu kılıyor.
Sayın Başbakan, Sirkeli köyünü
ziyareti sırasında köy meydanında yaptığı
konuşmada Bölgenin sadece

5
Yunanistan’ın değil, tüm Avrupa’nın en
yoksul bölgesi olduğunu söyledi. Çok
doğru bir tespit. Ancak bu konuşmada bu
denli ekonomik olarak geri kalmış bu
bölge için ve özellikle bu azılık için bir
kalkınma paketi açıklamadı. Özellikle
azınlık insanı ve azınlık köylüsü
ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor.
Azınlık çareyi göç etmekte buluyor.
Avrupa ülkelerine işçi olarak giden
gençler kendilerini şanslı hissediyor.
Başbakan konuşmasında azınlık
eğitiminden bahsederken, çocukların
çağdaş ve “çok sınıflı” okullarda öğretim
görmesi gerektiğini söyledi. Ben bunu
resmi adı “okul birleştirmesi” olan ve
fiiliyatta ise “okul kapatma”
uygulamasının devam edeceği şeklinde
anladı. Aynen “çocuklarınızı resmi
olmayan çocuk kulüplerine
göndermeyin” derken birkaç gün sonra
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ne “kaçak çocuk kreş
çalıştırılıyor” gerekçesiyle polis araması
yapılacağının sinyalinin verilmiş olması
gibi.
Birileri azınlığı sindirmeye ve
girişimlerini – faaliyetlerini
pasifleştirmeye yönelik bir “yol
haritası”nı uygulamaya koyduğu çok
açık. Hatta Başbakanın ziyareti sırasında
yaptığı konuşmalarda bunun izlerini
görmek de mümkün. Ancak şunu
vurgulayarak yazıma son vermek
istiyorum; her ne sebeple olursa olsun
uygulamaya çalışılan bu politikayı Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı hak
etmiyor.

Mehmet Köse, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı oldu
Cambaz’ın anısı
yarışmayla yaşatılacak

TÜRKİYE’de Başbakanlık ve Başbakan
Yardımcılığı’na ait atama kararları Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna göre,
Başbakan Yardımcılığına bağlı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
görevine Mehmet Köse atandı. Türkiye
Başbakanlık Müşaviri Sayit Yusuf ise
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nda yapılan atamanın
ardından görev değişimi gerçekleştirildi.
Başkan Yardımcılığı görevinde
bulunurken, YTB Başkanlığı’na getirilen
Mehmet Köse, Başbakanlık Müşavirliği’ne

atanan Kudret Bülbül’den görevi
düzenlenen devir teslim töreniyle devraldı.
Törende konuşan YTB Başkanı Mehmet
Köse, Kudret Bülbül’e yaptığı
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kudret
Bülbül ise yeni dönemde yapılacak
çalışmaların hayırlı olması temennisinde
bulundu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan
Mehmet Köse, aynı üniversitenin Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde
doktora çalışmasına devam ediyor. Köse,
2010 yılından bu yana, YTB Başkan
Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

TÜRKİYE’de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM),
“Yerel Medya Özendirme Yarışması” 2017’de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit
olan Batı Trakyalı foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenecek.
BYEGM’den yapılan açıklamaya göre, yerel medyanın gelişimine katkı
sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen “Yerel Medya
Özendirme Yarışması”na başvurular, 10 Ocak 2017’de başlayacak. Türkiye’de
yerel medyaya yönelik en eski yarışma olma özelliği taşıyan yarışmaya, yurt
dışında Türkçe yayın yapan yerel medya mensupları da katılabilecek.
15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto
muhabiri Cambaz anısına düzenlenecek
yarışmada, haber fotoğrafı kategorisinde bu
yıl için özel bir ödül verilecek. “15
Temmuz’u En İyi Anlatan Fotoğraf”ın
sahibi, birincilikle eş değer olan Mustafa
Cambaz Özel Ödülü’nü alacak.
Yerel medyada çalışan habercilerin
başarılı çalışmalarının daha görünür
olmasını hedefleyen yarışmada “Yerel
Haber”, “Köşe Yazısı”, “Mizanpaj”,
“Araştırma”, “Röportaj”, “Haber
Fotoğrafı”, “Televizyon Haberi”, “Radyo
Haber Programı”, “Yerel İnternet Haber
Sitesi” ve “Yerel İnternet Haberi”
alanlarında ilk üçe giren çalışmalar ve
“15 Temmuz’u En İyi Anlatan
Fotoğraf” dalında Mustafa
Cambaz Özel Ödülü ile 31
ödül törenle sahiplerine
ulaştırılacak.
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“Gelin güzellikleri birlikte yaşatalım”
“Okutan Anne”
projesi ekonomik
açıdan sorun
yaşayan gençlere
umut olmaya
devam ediyor.
İskeçe’de
oluşturulan proje,
2008 yılından bu
yana ekonomik
açıdan sorun
yaşayan ailelere
ekonomik
yardımda
bulunuyor.
Gönüllü annelerin
ayda 10 euro
katkıda bulunduğu
proje kapsamında
oluşturulan
yardım sandığı
sayesinde
öğrencilere burs
veriliyor.
Yedi kişilik bir
ekip tarafından
yönetilen projenin
koordinatörlüğünü
ise Sevtap Hint ile
Müberra Karadayı
yürütüyor. Bir
sosyal sorumluluk
projesi olan
“Okutan Anne”de
şu anda 353 anne
bulunuyor.
Annelerin maddi
yardımları
sayesinde 45
çocuk ve gencin
eğitimini devam
ettirebilmesi için
katkı sağlanıyor.
Projenin
koordinatörleri
Sevtap Hint ve
Müberra Karadayı
GÜNDEM’e
konuştu.

SEVTAP Hint, “Okutan
Anne” projesinin, Mustafçova
köyünde ilkokulu bitirmiş ve
ailesinin ekonomik sorunları
yüzünden ortaokula devam
edemeyen bir kız çocuğuna
düzenlenen yardım
kampanyasıyla başladığını
hatırlattı. Hint şöyle konuştu:
“2008 yılında Mustafçovalı
kızımıza yardım etmeye
başladığımızda bu yardım
girişiminin bir projeye
dönüşeceğini biz de
bilmiyorduk. Fakat bir kişi
daha, bir kişi daha derken
bugün bu olay kocaman bir
yardım projesine dönüştü. Şu
anda ‘Okutan Anne’ projesinde
353 annemiz yer alıyor. Yani
İskeçe genelinden 353 anne
yardıma muhtaç çocuklara her
ay düzenli olarak maddi
yardımda bulunuyor.”

“İNSANIMIZIN
YARDIMSEVER TARAFI
ÇOK GÜÇLÜ”

“EN AZINDAN
ÇOCUKLARIN YÜKÜNÜ
VE SIKINTISINI
AZALTMAYA
ÇALIŞIYORUZ”

Projenin, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
İskeçe Şubesi çatısı altında
başladığını ve bu şekilde
devam ettiğini anlatan Sevtap
Hint, bu projeyle Batı Trakya
Türk azınlık insanının
yardımsever yüzünün bir kez
daha ortaya çıktığını söyledi.
Sevtap Hint, “353 annemiz bu
projeye katkı sağlıyor. Projeyi
yedi kişilik bir çekirdek kadro
yürütüyor. Koordinatör olarak
ben ve Müberra Karadayı’nın
yanı sıra, Sennur Hasan,
Kadriye Abdülhalim, Tülin
Mustafaoğlu, Aynur Kınç ve
Öznur Delihüyesin. Yedi kişilik
çekirdek ekip bu.”

“’Okutan Anne”nin, eğitim
sürecindeki çocuk ve gençlere
yardım eden bir proje
olduğunu ifade eden Hint,
“Ekonomik krizle birlikte
ihtiyaç sahibi insan sayısı çok
arttı. Toplumumuzda
ekonomik sorun yaşayan çok
sayıda insan var. Bu ekonomik
sorunun da çocukların
eğitimine yansıması çok
üzücü. Biz bu projeyle
ekonomik olarak zor durumda
olan çocukların bundan
olumsuz olarak etkilenmemesi
için uğraşıyoruz. En azından
yaşanan sorunu hafifletmeye
çalışıyoruz. İnanın ki şu anda
toplumumuzda çok zor

durumda olan insanlar var.
Yanıbaşımızdaki komşumuzun
bile gerçekte nasıl zorluklarla
mücadele ettiğini bilemiyoruz.
Halkımız yaşadığı sıkıntıyı
aktaramıyor veya aktarmak
istemiyor. İnsanlarımız çok
gururlu. Sorunu yaşıyor fakat
çevresine belli etmemeye
çalışıyor. Biz ‘Okutan Anne’
projesi olarak duyarlı
annelerimizin yardımları ve
gayretleri sayesinde
çocuklarımıza yardım etmeye
çalışıyoruz. Hiç olmazsa
çocukların sorunu, yükünü
veya sıkıntısını biraz olsun
hafifletmeye çalışıyoruz.” diye
konuştu.

“353 ANNE KENDİ
ARASINDA GRUPLARA
AYRILIYOR VE BU
GRUPLAR ÇOCUKLARDAN
SORUMLU OLUYOR”
Proje kapsamında yardıma
muhtaç çocuk ve gençlere her
ay düzenli olarak maddi destek
verildiğine dikkat çeken Hint,
“Ortaokul ve lisedeki
çocuklarımıza belli bir miktar
veriliyor. Üniversitedeki
çocuklarımıza miktar olarak
biraz daha fazla bir yardım
yapılıyor. Tabii arada ihtiyaçlar
dahilinde bazı çocuklarımıza
giyecek yardımında
bulunuyoruz. Bazılarının okul
harçlarını ödemeye çalışıyoruz
veya katkıda bulunuyoruz.
Bazı durumlarda ise belli
aileler bir çocuğu üstleniyor.
353 anne ise kendi arasında 8
veya 10’ar kişilik gruplardan
oluşuyor. Her grubun bir
sorumlusu var. Yardıma
muhtaç çocuklarımız da bu
gruplara emanet edilir. Yani
her grubun sorumlu olduğu
çocuk veya çocuklar var. Bu
grup ve grup başkanı o
çocuğun ihtiyaçlarıyla ve
herşeyiyle ilgilenir. Bazen
ekonomik durumuyla ilgilenir,
baze de notlarıyla ve
dersleriyle ilgilenir.”
ifadelerine yer verdi.

“YARDIM ETTİĞİMİZ
ÇOCUK SAYISINI 45’TE
TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Sekiz yıldır devam eden bir
projeyi sürdürmenin
mutluluğunu yaşadıklarını
vurgulayan Sevtap Hint
sözlerine şöyle devam etti:
“Bugüne kadar bu projeye
katkı sağlayan herkese çok
teşekkür ediyoruz. Bu çok
güzel ve çok anlamlı bir proje.
En küçük katkıyı yapan kişiler
de bizim için çok değerli. Bu
proje toplumun ihtiyacına
cevap vermeye çalışan bir
proje. Uzun süredir projeden
yararlanan çocuk sayısını 45’te
tutmaya çalışıyoruz. Bugüne
kadar bunu başardık. Umarım
bundan sonra da ihtiyaç sahibi
çocuklarımıza yardım elini
uzatmaya devam ederiz.”

MÜBERRA KARADAYI:
“BU BİR SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİDİR”
“Okutan Anne” projesinin
diğer koordinatörü Müberra
Karadayı da gazetemize yaptığı
açıklamada, sözkonusu
projenin toplumsal sorunlarla
mücadele etmeye çalışan bir
sosyal sorumluluk projesi
olduğunu söyledi. Müberra
Karadayı şöyle konuştu:
“Okutan Anne projesi
toplumun bir sorununa
yönelik çare üretmeye çalışan
bir proje. Bir sosyal
sorumluluk projesi. Eğitime ve
insana yatırım yapan bir
çalışma. Bu çalışmamızda şu
anda 353 annemiz var. Bu 353
kişi her ay verdikleri 10 euro ile
‘Okutan Anne’ projesini sekiz
yıldır yaşatıyor.”

“EKONOMİK KRİZİN
İLK DÖNEMLERİNDE
BAZI ANNELER
PROJEDEN AYRILDI”
Ekonomik krizle birlikte
projede yer alan anne
sayısında bir düşüş olduğunu
ifade eden Müberra Karadayı,
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mani olduğunu söylemek mümkün.
Durağan bir dönem yaşadık. Son
zamanlarda yeniden bir toparlanma
yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde
‘Okutan Anne’ projesini geliştirmek
istiyoruz. Bunun için düşünceler var.
İskeçe’de bir kahvaltıda buluştuk.
Önümüzdeki günlerde Şahin’de bir
kahvaltıda annelerimizle buluşacağız.
Zaten Şahin köyündeki gönüllülerimiz
projeye çok büyük bir destek veriyor.”
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“Okutan Anneler”
kahvaltıda buluştu

“MADDİ SIKINTI YAŞAYAN
AİLELER ZORUNLU
TASARRUFA ÇOCUKLARIN
EĞİTİMİNDEN BAŞLIYOR”

SEVTAP HİNT

Toplumda maddi açıdan sorun yaşayan
aile sayısının geçmişe oranla çok
arttığını belirten Müberra Karadayı,
“Toplumda hiç tahmin etmediğiniz
insanların ciddi sıkıntıları olabiliyor.
Özellikle köylerde yaşayan insanımızın
durumunu bilemiyoruz. Çok kötü
durumda olan insanlar var. Aileler
ekonomik olarak sorun yaşamaya
başladıklarında ilk olarak çocukların
eğitiminde aksaklıklar yaşanıyor.
Maddisıkıntı içine giren kişiler ve aileler
zorunlu tasarrufa çocukların
eğitiminden başlıyor. İlk olarak
çocukların eğitiminden taviz veriliyor.
Biz bu noktada ailelere katkı yapmaya
çalışıyoruz. Annelerimizin her ay verdiği
10 euro belki az olabilir. Fakat inanın ki
o on euro bazı aileler için ve özellikle
bazı çocuklar için çare oluyor. Bu
nedenle annelerimiz bu on euroyu
küçümsemesin. Bu yardım çok önemli
ve devam etmesi gerekiyor. Maddi
sıkıntıdan dolayı okulunu bırakan
çocuklar biliyoruz.” diye konuştu.

“OKUTAN ANNELERİN
ÇOĞALMASI DAHA ÇOK
ÇOCUĞA ULAŞMAK DEMEK”

MÜBERRA KARADAYI

“Krizin ilk dönemlerinde oldukça sıkıntı
yaşadık. Kriz insanları her anlamda
olumsuz etkiledi. Ekonomik krizin en
ağır yaşandığı ilk zamanlarda 30 – 40
civarında anne projeden ayrıldı. Daha
sonraki dönemlerde geriye dönenler
oldu. Son zamanlarda bir toparlanma
var. Aslında annelere biz ulaşmıyoruz.
Daha çok onlar gelip bu projeye dahil
oluyorlar. Çünkü artık bu proje topluma
malolmuş bir proje.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
PROJEYİ GELİŞTİRMEK
İSTİYORUZ”
Ekonomik kriz nedeniyle projeyi
genişletme düşüncesinin zorunlu olarak
ertelendiğini söyleyen Karadayı
sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik
kriz projeyi tabii ki olumsuz etkiledi.
Projemiz devam etti fakat büyüyüp
gelişemedi. Biz şu anda bulunduğumuz
noktadan memnunuz, ancak daha da
büyüyebilirdi. Yani ekonomomik krizin
‘Okutan Anne’ projesinin gelişmesine

“Okutan Anne” projesinin toplumdaki
yaraları daha iyi bir şekilde sarabilmesi
için genişlemesi gerektiğini dile getiren
Müberra Karadayı, “Okutan
annelerimizin çoğalması daha çok
çocuğumuza ulaşmamız demektir.
Projemizi geliştirmek ve kapsamını
genişletmeyi düşünüyoruz.
Düşüncelerimiz arasında çocuklarımıza
ağız ve diş sağlığı alanında hayata
geçirmeyi planladığımız bir şey var. Yani
diş hekimlerimizle anlaşıp, ağız ve diş
sağlığı hizmeti vermek istiyoruz. Henüz
bunlar düşünce aşamasında. Bu
düşünceler daha da yaygınlaştırılabilir.
Projenin kapsamı daha da
genişletilebilir.” dedi.

“OKUTAN ANNE PROJESİNİ
DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ”
Ekonomik kriz gibi zor dönemlerde
toplumsal anlamda yardımlaşmanın çok
önemli ve zorunlu olduğuna işaret eden
Karadayı şunları kaydetti: “Halkımız zor
dönemden geçiyor. Bu zor dönem
bugünden yarına değişecek bir şey değil.
Biz toplum olarak eğitime ve özellikle de
çocuklarımızın eğitimine önem
vermeliyiz. Zor durumda olan
insanımıza yardım etmek zorundayız.
Bu proje toplumsal dayanışmayı arttıran
ve insana yatırım yapan bir proje. Bunu
devam ettirmekte kararlıyız. Bunun için
en büyük ilham kaynağımız da
yardımsever annelerimiz. Bugüne kadar
bu projeye ufacık bir katkı sağlayan
herkese teşekkür ediyoruz. Projeye
katılmayan annelerimize de buradan bu
güzel projeye katılmaları için çağrıda
bulunuyoruz. Gelin güzellikleri birlikte
yaşatalım.”

“OKUTAN Anne Projesi”ne destek
veren anneler, 4 Aralık Pazar günü
İskeçe’de Ksanthipi lokantasında
düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiler.
Buluşmaya, projede yer alan 353
anneden 150’si katıldı. Kahvaltıda,
Okutan Anne Projesi koordinatörleri
Sevtap Hint ve Müberra Karadayı başta
olmak üzere, proje üyeleri, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, konsolosluk
görevlileri eşlerinden Bahar Kavuncu,
Semra Karapaça, Mustafçova Belediyesi
Başkan Yardımcısı Emdiye Efendi, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi sahibi
Saime Kırlıdökme, Batı Trakya Kadın
Platformu Sözcüsü Fatma Saliemin ve
çok sayıda anne yer aldı.
Proje koordinatörlerinden Sevtap Hint
yaptığı konuşmada, kahvaltıya
katılanlara teşekkür etti. Sözkonusu
projenin 2008 yılında hayata
geçirildiğini hatırlatan Hint, projenin
toplum tarafından kabul gördüğünü ve
halk tarafından sahiplendiğini dile
getirdi. Sevtap Hint, çok sayıda annenin
desteği ile söz konusu proje sayesinde
ilk, orta ve üniversite düzeyinde 45
çocuğun okutulduğunu söyledi.

“OKUTTUĞUMUZ ÇOCUKLAR KENDİ
ÇOCUKLARIMIZLA EŞDEĞERDİR”
Konuyla ilgili bir örnek veren Sevtap
Hint, “Son zamanlarda televizyonlarda
yayımlanan ‘Darüşşafaka olmasa da
olur’ reklamını hepimiz biliyoruz. Bir
bayan çanta beğeniyor, başka bir bayan
ayakkabı beğeniyor, daha sonra da o
ürünleri almayarak ‘Olmasa da olur’

diyorlar. Ama bir çocuğun okumaması,
bizim için olmazsa olmazımızdır.
Çoğumuzun evleri eşyalarla ya da başka
şeylerle dolmuş durumda. Fazladan aynı
ürünleri farklı renkte almasak da olur.
Yeter ki o parayı çocuğumuzun okuması
için katkı sağlamak amacıyla
kullanabilelim. Çünkü çocuklarımız,
hepimizin geleceğidir. Bu çocuklar iyi bir
eğitim aldıktan sonra yine bu
toplumumuza hizmet edeceklerdir.
Aslında okuttuğumuz çocuklar kendi
çocuklarımızla eşdeğerdir.” diye
konuştu.
Projeye zaman içerisinde babaları da
dahil edebileceklerini söyleyen Hint,
eğitime tüm bireylerin katkı sağlaması
gerektiğinin altını çizdi.
Öte yandan, İskeçe’nin Şahin
köyünden çok sayıda annenin projeye
destek verdiğini söyleyen Sevtap Hint,
önümüzdeki günlerde Şahin köyünde de
bir kahvaltı düzenlemek istediklerini
belirtti.
Kahvaltıda söz alan Başkonsolos eşi
Hülya Akıncı, Okutan Anne Projesi’nin
çok yapıcı bir proje olduğunu ve bu
projenin toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda faaliyetlerine devam
ettiğini belirtti. Bu projeye sahip
çıkılması gerektiğini, özellikle kız
çocuklarının eğitiminin son derece
önemli olduğunu kaydeden Akıncı, kız
çocuklarının bir anne olarak da bu
toplumun bireylerini yetiştireceklerini
söyledi. Son olarak Hülya Akıncı,
projeye destek veren tüm annelere
teşekkür etti.
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Azınlık lisesinde
Okul Aile Birliği
seçimleri yapıldı
İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve
Lisesi Okul Aile
Birliği seçimleri,
2 Aralık Cuma
günü yapıldı.
Seçimler, okul
binasında
gerçekleşti. Genel
kurulla
belirlenen
yöneticiler
arasında yapılan
görev dağılımı
sonucunda Aysel
Tuban başkanlık
görevine devam
etti.

ÖĞRENCİ velilerinin yoğun
ilgi gösterdiği genel kurul
sonucunda Okul Aile
Birliği’nin yeni yönetimi
belirlendi. Yeni yönetimin
görev süresi iki yıl olacak.
26 Kasım Cumartesi günü,
okulun spor sitesinde
kermesin gerçekleştiği gün
yapılması planlanan Okul Aile
Birliği seçimleri, yeterli
katılımın olmaması nedeniyle
2 Aralık Cuma gününe
ertelenmişti.
Okul Aile Birliği genel
kuruluna en çok öğrencinin
olduğu Ketenlik köyü yoğun
ilgi gösterdi. Yeni seçilen Okul
Aile Birliği yönetimi de ilk
faaliyet olarak, seçimlere
büyük ilgili gösteren Ketenlik
köyüne teşekkür ziyaretinde
bulundu. Genel kurulda,
Ketenlik köyünden üç öğrenci
velisi de yeni yönetim
kuruluna seçildi.
2 Aralık Cuma günü
gerçekleştirilen seçimlerde 211
veli oy kullanıldı. 10 kişinin
aday olduğu yönetim kuruluna
7 kişi seçildi. Adaylar ve

aldıkları oylar şu şekilde
gerçekleşti:
YÖNETİM KURULU:
1- Aysel TUBAN: 145 oy
2- Recep MOLLA: 122 oy
3- Cavide NİZAM: 122 oy
4- Mehmet KAHYA: 115 oy
5- Sennur HASAN: 104 oy
6- Erkan RUŞEN: 87 oy
7- Fatma SALİEMİN: 53 oy
YEDEK ÜYELER:
8- Neriman KEHAYA: 49 oy
9- Serpil ARENMEMET: 44
oy
10- Funda YUSUF: 41 oy

YENİ YÖNETİM
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Okul Aile Birliği yönetimi şöyle
oluştu:
Başkan: Aysel Tuban
Asbaşkan: Erkan Ruşen
Genel Sekreter: Sennur
Hasan
Kasadar: Recep Molla
Üye: Cavide Nizam
Üye: Mehmet Kahya
Üye: Fatma Saliemin

KİRALIK TARIM TESİSİ
Gümülcine’de Yaka bölgesinde Ayazma köyüne giden yol üzerinde
(Paratiritis gazetesi yakınında)
meyve ağaçlarından (elma, armut, ayva, şeftali, kayısı, vs.) oluşan
30 dönümlük fidanlık ve tarım tesisi sahibinden uygun fiyata kiralıktır.
Tesiste; geniş buzdolabı, artezyen, sulama sistemi, freze, depo
ve tüm gerekli ekipman mevcuttur.
Bilgi için telefon numaraları: 6932608150 , 6932608145.

BTTDD’de Teşkilat
Toplantısı
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD), Ocak - Şubat 2017
döneminde gerçekleşecek olan 10
şube genel kurulundan önce son
Teşkilat Toplantısı’nı 3 Aralık
Cumartesi günü BTTDD
Zeytinburnu Şubesi toplantı
salonunda gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ile başlayan
teşkilat toplantısının açılış
konuşmasını Teşkilat Başkanı
Musa Yurt yaptı. “Toplum
bilincinde olmayan toplumlar yok
olmaya mahkumdur” diyen Yurt,
“Kurumsallaşmadığımız
müddetçe, hırslarımıza yenik
düştükçe, davamızdan
uzaklaştıkça akıntıya kürek
çekmekten öteye gidemeyiz.
Teşkilat toplantımızın amacı, bir
araya gelerek sorunları değil,
çözümleri bulmak amaçlı olmalı
ve çözüm üretmeliyiz. Sizlerden
ricam çözüm önerilerinizi ileterek
katkı sağlamanızdır.” ifaddelerini
kullandı.
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin, 28 Kasım 2015 tarihinde
gerçekleştirilen olağan genel
kurulla değiştirilen BTTDD
tüzüğünde değişen ve yeni olarak
tüzüğe eklenen maddeleri tek tek
teşkilat mensupları ile paylaştı.
Hüseyin, Ocak - Şubat 2017
döneminde gerçekleştirilecek
olan 10 şube kongresinin de bu
şartlara göre yapılacağının altını
çizdi.
Şube başkanlarına yeni tüzüğe
göre gerçekleştirecekleri şube
kongrelerinde en önemli detayın
oy kullanma şartı için aidat
yatırma zorunluluğunun
kalktığını söyleyen Hüseyin,
BTTDD üyesi olan her Batı Trakya
Türk’ünün şubesinde oy
kullanabileceğini belirtti. Başkan
Hüseyin, bugüne kadar tahsil
edilemeyen ve kayıtlarda ciddi bir
sıkıntıya sebebiyet veren üyelerin
geçmiş dönemlerdeki aidat
borçları için genel kurullarda bir
defaya mahsus af getirilmesi ve
tüm üyelerin aidat borçlarının
sıfırlanması yönünde genel
merkez olarak karar aldıklarını ve
buna yönelik önergeleri
hazırlayarak şube genel
kurullarına sunmalarını istedi.

Necmettin Hüseyin, 24 Mayıs
2015 tarihinde seçildikleri genel
kurul konuşmasında verdiği bir
diğer söz olan BTTDD üye
kayıtlarına yönelik güncelleme ile
ilgili çalışmaları da bitirdiklerini
söyledi. Hazırlanan üye kayıt
programı ile genel merkez ve 13
şube ile kapatılan Eskişehir ve
Konya şubelerindeki tüm üyelerin
kayıtlarının programa
yüklendiğini belirten Hüseyin,
genel merkez ve şubelerinde şu
an itibari ile mevcut üye sayısını
da teşkilat mensupları ile
paylaştı.
“Bizim davamız milli Batı
Trakya davasıdır; benim ve genel
merkez yönetimimde hiç
kimsenin şahıslarla işi yoktur.”
diyen Hüseyin, üye programı ile
ilgili de Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Hasanoğlu’nun
yaklaşık bir yıllık bir emek
harcadığını, programın tam
olarak kullanıma hazır olduğunu
söyledi.
Devamında Soma Şube
Başkanı Mehmet Akın, İzmit Şube
Başkanı Lütfü Bodur,
Gaziosmanpaşa Şube Başkanı
Şaban Sakalı, Üsküdar Şube
Başkanı Hasan Küçük, İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş,
Zeytinburnu Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa, Bakırköy Şubesini
temsilen Mümin Öztürk, Küçük
Çekmece Şubesinin temsilen H.
Vedat Meşeli, eski genel
başkanlar Opr. Dr. Erol kaşifoğlu,
Av. Ahmet Uztetik, Ramazan
Çakır ve Selahattin Yıldız, Genel
Merkez Başkan Vekili Sebahattin
Meriç, Genel Merkez Disiplin
Kurulu Başkanı Av. Hasan Yazıcı,
Disiplin Kurulu üyesi Av.
Selahhatin Meriç, Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Gülşen
Kocaahmet, İzmit Kadın Kolları
Başkanı Aslı Devrim, İstanbul
Batı Trakya Türkleri Spor Külübü
Başkanı Hakan Güler, Bursa Batı
Trakya Spor Kulübü Osmangazi
Şube Başkanı Av. Orhan Kayalı ve
toplantıya katılan diğer teşkilat
mensupları söz alarak çalışmalar
hakkında görüş ve eleştirini dile
getirerek, Batı Trakya Türkleri’nin
sorunlarının çözüm yolları için
önerilerini sundular.
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“Ana Kucağı”na destek kermesi
İstanbul’da yapıldı
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel
Merkez Kadın Kolları’nın “Ana Kucağı
Bursu Projesi”ne katkı sağlamak
amacıyla düzenlediği kermes, 2 Aralık
Cuma günü Zeytinburnu
Batı Trakya Camii
yerleşkesinde
gerçekleştirildi.
Kermese BTTDD
Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin,
Teşkilat Başkanı ve Batı
Trakya Cami Vakfı
Başkanı Musa Yurt,
BTTDD Zeytinburnu
Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa, İstanbul Batı
Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Hakan
Güler, Genel Merkez
Displin Kurulu Başkanı
ve BATEV Yönetim
Kurulu üyesi Av. Hasan
Yazıcı, Genel Merkez
Disiplin Kurulu üyesi
Hasan Şahin, Genel
Merkez Kadın Kolları
üyeleri Elif Çalık Güven,
Nilgün İsmailbaşa, Nalan Hacıdeli, Nevin
İsmailbaşa ve çok sayıda Batı Trakyalı
katıldı.
Batı Trakya’ya özgü damak tatlarının
beğeniye sunulduğu kermeste, “Ana
Kucağı Burs Projesine” büyük katkı
sağlanmasından duyduğu mutluluğu

dile getiren Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanı ve BATEV Yönetim Kurulu üyesi
Gülşen Kocaahmet, kermese katılıp
destek olan herkese teşekkür etti.
BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin yaptığı
açıklamada, “Kadın
Kollarımızın başarı ile
yürüttüğü ve uzun süredir
sürdürdüğü Ana Kucağı
Burs Projesi, Genel Merkez
olarak bizim dayanışma
ayağımızın en önemli
projelerinden biridir. Batı
Trakya’dan kopup gelen ve
burada öğrenimlerine
devam eden
öğrencilerimize bir nebze
katkı sağlamak toplum
dayanışması adına büyük
önem arz etmektedir. Her
yıl bursiyer sayımızı
artırabilmek adına
düzenlediğimiz
etkinliklerimizden birini
de bugün burada kadın
kollarımız kendi
emeklerini katarak
hazırladıkları Batı
Trakya’nın yöresel damak tatlarını
kermese katılanlara sunmakta ve
bursiyer öğrencilerimize katkı
sağlamaktadırlar. Ben başta kadın kolları
başkan ve üyelerini, sonra da buraya
gelip katkı sağlayan tüm hemşehrilerimi
kutlar ve şükranlarımı sunarım.” dedi.

Necmettin
Hüseyin: “Kadın
Kollarımızın
başarı ile
yürüttüğü ve
uzun süredir
sürdürdüğü Ana
Kucağı Burs
Projesi, Genel
Merkez olarak
bizim dayanışma
ayağımızın en
önemli
projelerinden
biridir.”

BTTDD şube genel kurul tarihleri belli oldu
BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’ne bağlı 10 şubede yapılacak
Ocak – Şubat 2017 genel kurul tarihleri
belli oldu. Karar, 3 Aralık Çarşamba
günü Zeytinburnu Şubesi’nde
düzenlenen Teşkilat Toplantısı’nda
alındı.
Buna göre şubelerdeki genel kurul
tarih ve saatleri şöyle:
Zeytinburnu Şubesi:1. Kongre 4 Ocak
Çarşamba / 2. Kongre 11 Ocak
Çarşamba
Saat: 20:00
Bursa Şubesi: 1. Kongre 8 Ocak Pazar
/ 2. Kongre 15 Ocak Pazar
Saat: 14:00
Gaziosmanpaşa: 1. Kongre 10 Ocak
Salı / 2. Kongre 17 Ocak Salı
Saat: 20:00
Keşan Şubesi: 1. Kongre 14 Ocak
Cumartesi / 2. Kongre 21 Ocak

Cumartesi
Saat: 13:00
İzmir Şubesi: 1. Kongre 15 Ocak Pazar
/ 2. Kongre 22 Ocak Pazar
Saat: 14:00
Adapazarı Şubesi: 1. Kongre 5 Şubat
Pazar / 2. Kongre 12 Şubat Pazar
Saat: 11:00
İzmit Şubesi: 1. Kongre 5 Şubat Pazar
/ 2. Kongre 12 Şubat Pazar
Saat: 14:00
Bakırköy Şubesi: 1. Kongre 12 Şubat
Pazar / 2. Kongre 19 Şubat Pazar
Saat: 13:00
Üsküdar Şubesi: 1. Kongre 12 Şubat
Pazar / 2. Kongre 19 Şubat Pazar
Saat: 18:00
Küçükçemece Şubesi: 1. Kongre 19
Şubat Pazar / 2. Kongre 26 Şubat Pazar
Saat: 14:00

Kammenos ve
milletvekillerinin
“milli şov”una tepki
MİLLİ Savunma Bakanı Panos
Kammenos’un milletvekilleriyle
Türkiye’ye yakın adalarda giriştiği
“milli şov”a muhalefetten tepki geldi.
Milli Savunma Bakanı Panos
Kammenos, SİRİZA ve ırkçı Altın Şafak
Partisi’ne mensup milletvekilleriyle
Türkiye’ye yakın adalarda Türkiye
karşıtı “milli şov” yaptı. Muhalefet
partileri, olaya sert tepki gösterdi.
Bakan Kammenos, SİRİZA, ANEL ve
Altın Şafak Partisi milletvekilleriyle
Güneydoğu Ege’deki üç Yunan adasını
ziyaret etti.
Kastelorizo, Ro ve Stroggili
adalarına giden heyette Savunma
Bakanı Panos Kammenos’un yanı sıra,
Genelkurmay Başkanı Vangelis
Apostolakis ile Meclis Dış İlişkiler ve
Savunma Komitesi üyesi dokuz
milletvekili yer aldı. Heyete SİRİZA’dan
5, ırkçı Altın Şafak’tan 2 ve ANEL’den
bir milletvekili katıldı.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE)
Merkez Komitesi Basın Ofisi ziyaret

hakkında sert bir açıklama yaparak,
SİRİZA – ANEL hükümetinin faşist
Altın Şafak’ı yanına alarak yaptığı bu
gösterinin tehlikeli olduğunu
vurguladı.
Muhalafetteki Yeni Demokrasi
Partisi, PASOK, POTAMİ ve Merkez
Birliği partileri de gelişmeyi “şov”
olarak nitelendirdi ve hükümetin bu iç
tüketime yönelik şovunda yer
almayacaklarını belirterek kınadılar.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr
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“Tarım Bakanı cevap
vermekten, hükümetse
sorumluluktan kaçıyor”

Aşılamanın Önemi

B

u haftaki konumuzu, aşılamaya
ayırdık. Kısaca aşılama
dediğimizde ne anlıyoruz?
Aşılamanın önemi nedir? Aşılamada dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Kısaca değinelim:
Doğadaki herhangi bir canlının, sağlıklı
bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi
için aşılama çok önemlidir. Canlı doğduğu
anda anne sütü (kolostrum) ile birlikte
annedeki antikorları (maternal antikor) da
alır; böylece ilk, doğal aşılama
gerçekleşmiş olur.
Yavru kedi ve köpekler, güçlenip, kendi
kendilerine antikor üretecek zamana
gelene kadar (yaklaşık 45 gün) anne sütü
ile hastalıklardan bu vesileyle korunurlar.
Bundan sonra genellikle yavrular
sahiplendirilirler ve artık onları
hastalıklardan koruyacak antikorları
taşıyan anne sütünü alamadıkları için de
hastalıklara açık hale gelirler.
Bu dönemde, yavruların yaşamlarını
sağlıklı devam ettirebilmeleri için
koruyucu hekimlik önem kazanır.
Koruyucu hekimlikte; canlının yaşamını
tehlikeye sokabilecek veya kalıcı arazlar
bırakabilecek bazı hastalıkları daha ortaya
çıkmadan önlemek için birçok viral veya
bakteriyel hastalığa karşı aşılar
kullanılmaktadır. Böylece bu
hastalıklardan kaynaklanabilecek maddi
ve manevi hasarlar önlenmiş olur.
Aşılar; vücuda verildiğinde, bağışıklık
sistemini uyararak hastalıklara karşı
spesifik aktif bir bağışıklık oluşturan ve bu
yolla canlının korunmasını sağlayan
biyolojik maddelerdir. Bağışıklık ise;
vücuda giren veya verilen
mikroorganizma, protein ve bu gibi
yabancı maddelere karşı vücudun bütün
savunma sistemleri ile karşı koyması,
direnç göstermesi ve kendini korumasıdır.
Vücuda giren bu yabancı maddelerin
neden olduğu hastalıklar atlatıldıktan
sonra hayvanlarda bu hastalıklara karşı
doğal bir direnç oluşur. Yani diğer bir
deyişle bağışıklık şekillenir.
Aşılar genellikle, koruyucu amaçla
kullanılır. Aşılama; hastalıklarla
karşılaşma ihtimali olan hayvanları, o
hastalığa karşı korumak için, önceden
mikroorganizmayla karşılaştırarak bağışık
kılma işlemidir.
Anneye yapılmış aşıların da yavru
üzerinde koruyucu özelliği vardır. Yapılan
araştırmalar yavruların, daha anne
karnındayken yavru zarları aracılığıyla bir
miktar immunglobulini (bağışıklık
oluşumunu sağlayan maddeler) anneden
aldığını ortaya koymaktadır.
Yeni doğmuş yavrular, bağışıklık
sistemleri gelişim halinde olduğundan,
humoral ve hücresel bağışıklığı aktif
olarak tam anlamıyla oluşturma
yeteneğinde değillerdir. Bu nedenle eğer
anne doğumdan uygun bir süre önce
aşılanırsa, kendi korunma maddelerini
yavrularına geçirebilir. Böylece yeni
doğmuş yavrularda acil korunma
sağlanmış olur.
Ayrıca yavruların bağışıklık sisteminin
gelişmesinde, anneden emilen kolostrum

miktarı ile kolostrumdan alınan
immunglobulin miktarı büyük önem
taşımaktadır. Yavrular ilk pasif bağışıklığı
anneden aldıkları kolostrum aracılığı ile
kazanırlar. Köpek yavrularında tespit
edilen maternal antikorların %90’ı
kolostrumdan gelmektedir.
Aşılamada dikkat edilmesi gerekenler:
• Aşı öncesi tüm hayvanlar genel sağlık
kontrollerinden mutlaka geçmeli, aşı
sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır.
• Aşılanacak yavru ve yetişkin
köpeklerin vücut sıcaklığı normal (3839,5°C) sınırlar içinde olmalı. Ateşin
yüksek olması vücutta başka bir hastalığın
göstergesi olabilir bu nedenle bu
hastalığın nedeni bulunmalı ve tedavi
edilmeli veya birkaç gün beklenip ateş ve
hastalık belirtisi olmadığı bir zamanda
aşılama yapılmalı.
• Aşılama öncesi ve aşılama sırasında,
aşının etkisini azaltacak antibiyotik ve
kortikosteroid gibi ilaçlar kullanılmamalı.
Eğer kullanılmış ise son kullanıldığı
günden itibaren bir hafta geçmiş olmalı.
• Evcil hayvanınızın mutlaka iç ve dış
parazit tedavisi yapılmış olmalı. Parazitler
bağışıklık sistemini zayıflattığından
yapılan aşı yeterli düzeyde korumayı
sağlamadığı gibi aşılama öncesi
hayvanınızda gizli kalmış bir enfeksiyonun
çıkmasını da sağlayarak hastalanmasına
neden olabilirler.
• Aşılamadan birkaç gün önce ve sonra
banyo yapılmamalı ancak temizliğe de
özen gösterilmeli, eğer hayvan çok kirliyse
ıslak bir bez, kuru şampuan ve temiz bir
fırça ile temizliği sağlanmalı.
• Yavru hayvanlar, aşılama programı
başlayıp bitene kadar diğer hayvanlarla
temas ettirilmemeli, dışarıya çıkarılıp,
gezdirilmemelidir. Parklar, dinlenme
alanları gibi çok sayıda hayvanın gezindiği
yerlerde gezdirilmemeli zorunlu
durumlarda kuçakta ya da taşıma kabında
taşınmalıdır.
• Aşılama tarihlerine dikkat edilmeli,
yıllık aşı zamanı gelen hayvanlar yaklaşık
olarak aynı zaman dilimlerinde
aşılanmalıdır. Aşıların bir önceki yıl
yapıldığı tarihten bir kaç gün önce ya da
sonra yapılması önemli değildir.
• Hamile köpeklerde aşılama
yapılmamalı, yapılan bu aşılar anne
karnındaki fetüs için zararlı olabilir.
Hamilelik öncesi normal düzende yapılan
aşılar hem anneyi hem de doğumdan
sonra fetüsü(kolostrum ile) korur.
• Yavru hayvanların ilk aşılamaya
başlama yaşı 6.-7. haftalardır. Bundan
önce yapılan aşılar anneden aldığı
maternal antikorlar nedeniyle yeterli
korumayı sağlayamazlar.
• Aşılama öncesi yavrulara iyi bir bakım
ve besleme uygulanmalı. Zayıf, halsiz ve
bakımsız görünen hayvanların genel
görüntüsü düzeltilip iyi bir kondüsyon
kazandıktan sonra aşılama yapılmalıdır.
• Aşılama programı bittikten yaklaşık
bir hafta sonra hayvanınızı dışarı
çıkarabilir, gezdirebilir ve banyo
yaptırabilirsiniz.
Hepinize sağlık dolu günler diliyorum…

RODOP ili Potami
Partisi Milletvekili İlhan
Ahmet, tütün üreticilerinin
prim desteğine yeniden
kavuşması için Tarım
Bakanlığı ve hükümet
nezdindeki girişimlerine
devam ettiğini belirterek,
konuyla ilgili meclise bir
soru sunduğunu açıkladı.
Yaptığı yazılı
açıklamada Milletvekili
İlhan Ahmet, söz konusu
primlerle ilgili üç ay
öncesinden Tarım Bakanı
Vangelis Apotolu’ya soru
sunduğunu, bu soruya
bugüne kadar cevap
verilmediğini vurguladı. Bu
durumun meclis iç
tüzüğüne aykırı olduğunu
anımsatan İlhan Ahmet,
ilgili bakanlığa 6 Aralık
Salı günü yeni bir soru
sundu.
Açıklamasında, “tütün
primleri konusundaki
mücadeleyi

bırakmadığının” altını
çizen İlhan Ahmet, tarım
bakanının cevap
vermekten, hükümetin de
tütün üreticisinin ve
Trakya’nın bir nebze de
olsa rahat nefes almasını
sağlayacak düzenlemeleri
yapmaktan ve sorumluluk
almaktan kaçtığını
savunarak, konuyu
yeniden gündeme
getirdiğini söyledi.

“HAKKIMIZDAN VE
HAKKIMIZ OLANI
ALMA KARARIMIZDAN
VAZGEÇMİYORUZ”
“Hükümetin neden cevap
vermek istemediğini
biliyoruz. Fakat sebeplerini
de anlamak istiyoruz.”
diyen İlhan Ahmet,
“Konuyla ilgili soru
önergeme, meclis iç
tüzüğüne göre ilgili bakan,
resmi yazılı cevap vermek
zorunda. Ki bu cevapta,

tütüncünün bu sözkonusu
prim hakkının
reddedilemeyeceği
ortadadır, muhakkaktır.
Reddedilmesi durumunda
ise, bu reddin sebebi
gerekçelendirilmek
zorundadır. Her halükârda,
AB’ye ve AB müktesebatına
karşı çok zor durumda
kalınacağı da malumdur.
Peki buna rağmen, ne
sebeple hükümet, emekçi
azınlığın bu hakkını
vermek istemiyor? SİRİZAANEL hükümetini, ömrü
oldukça kısalan bu siyasi
zaman diliminde,
halkımızın hakkını derhal
vermeye davet ediyorum.
Biz bu hakkımızdan ve
hakkımız olanı alma
kararımızdan
vazgeçmiyoruz.”
değerlendirmesinde
bulundu.

Batı Trakya’dan TRT’nin medya
eğitim programına katıldılar
TRT tarafından düzenlenen
4. Uluslararası Medya
Eğitim Programı,
Türkiye’nin
Antalya
şehrinde
gerçekleştirildi.
Programa Batı
Trakya’dan, TRT’nin
Gümülcine muhabiri ve
Çınar Fm Radyo’su program
yapımcısı Nejat Ahmet, Foto Joy’un
sahibi Cengiz Bodur, Radyo City’nin sahibi
Halit Halilibram ve Radyo City’de program
yapımcısı Gürkan Nesrinoğlu katıldılar.
44 ülkeden, 130 medya mensubunun
yer aldığı programda, herkesin
deneyimlerini paylaştığı ve yeni işbirliği

imkanlarının ele alındığı
ifade edildi.
TRT Genel
Müdürü Şenol
Göka program
sırasında
yaptığı
konuşmada,
Türkiye’deki 15
Temmuz darbe
girişimiyle ilgili olarak,
“Böylesine bir canilik hiçbir zaman
bu milletin tarihinde olmadı. Hiçbir zaman
bu milletin geninde, kodlarında olmadı.
Demek ki insanlar asimile edilirse, kendi
kimlik özellikleri kaybettirilirse
korkunçlaşabiliyorlar ve bunu
yapabiliyorlar.” dedi.
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Huawei P9 Lite testte!
HUAWEI'nin çift Leica kameralı P9
modelinin "yumuşatılmış" sürümü P9 Lite
elimizde.
Lite versiyonları, Huawei'nin geleneğinde
var desek yanlış söylemiş olmayız. Her yeni
amiralinin Lite sürümüyle, ana modelin bazı
önemli özelliklerini yumuşatarak daha uygun
fiyata sunan Huawei, bu defa da P9 Lite ile
konuğumuz oldu. Elbette tahmin
edilebileceği gibi P9 Lite'ta, P9'un çift Lieca
kamerasını göremiyoruz. En önemli farklılık
bu olsa da, iş yalnızca burada kalmıyor
kuşkusuz. Şimdi önce P9 Lite'ın tasarımına
bakalım, ardından da incelemeyi
derinleştirelim.
TASARIM
İki telefon da görünüm itibariyle birbirine
oldukça benziyor. Telefonların boyut ve
ağırlıkları da birbirine yakın. P9 Lite'ın boyu
146 mm seviyesinde, kalınlığı ise 7.5 mm. P9
Lite'ın ağırlığı da 147 gram. Yine her iki
telefonun da ekranı 5.2 inç. Burada bir
farklılık yok. Bu anlamda, P9 Lite'ın da tıpkı
kardeşi gibi tek elle rahatlıkla
kullanılabildiğini söyleyebiliriz.
Elimizdeki modeliyle siyah renkli yapıda
olan telefon, ayrıca altın ve beyaz renk
seçenekleriyle de bulunabiliyor. Arka yüzde
mat malzemeye yer verilen telefonda, P9'da
Leica kameraların bulunduğu kenar parlak
plastik malzemeye bırakılmış. Burada tek
kamera ve yanında LED flaşı görüyoruz.
P9 Lite'ta parmak izi sensörü ise kırpılan
unsurlardan değil. Parmak izi okuyucu yerli
yerinde duruyor. Bu arada parmak izi
sensörünün gayet akıcı çalıştığı bilgisini de
verelim.
Hoparlör telefonun alt kenarında, tek
hücre olarak yer alıyor. Onun yan tarafındaki
ızgaralar ise, tamamen estetik amaçlı
konumlandırılmış. İki ızgaranın ortasındaysa
microUSB 2.0 portu yer alıyor. Evet, P9'da
USB Type C vardı hatırlarsanız. P9 Lite'ta bu
port, kırpılan birimlerden biri.
Kulaklık girişi P9 Lite'ta üst kenarda yer
alıyor. Kutu içeriğinden çıkan kulaklıklar da
başarılı bir ses performansı sunuyor. Yapı

itibariyle iPhone kulaklığına oldukça
benzediğini söyleyelim.
Telefonun sol tarafında çekmece içinde
Dual SIM kartları yerleştirebileceğiniz alan
sunulmuş. Evet, P9 Lite çift SIM kart desteği
sunuyor. Yine burada microSD kart girişi de
mevcut.
Son olarak telefonun çerçevesinin metalik
malzemeye sahip olduğunu ve genel
hatlarıyla telefonun görünüm anlamında
memnun edici olduğunu söyleyelim.
EKRAN VE İŞLETİM SİSTEMİ
P9 Lite'ın ekranının 5.2 inç boyutunda
olduğunu söylemiştik. Full HD çözünürlük
sunan ekran, IPS LCD panelden oluşuyor.
Ekran görüntü anlamında P9'dan farklı değil.
Fazlasıyla parlak ve güzel görüntü üretiyor.
500 kandela parlaklık oranı sunduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca piksel yoğunluğu da
425ppi seviyesinde. Bu sayede ekranda ister
oyun oynayın, ister film izleyin, büyük keyif
alacağınız açık.
Daha teknik detay vermemiz gerekirse,
telefonun ekranının ortam ışığı olmadan
parlaklık seviyesini 477 kandela olarak
ölçtüğümüzü, yine aynı senaryoda dama
kontrast oranıyla da 118:1 seviyesinde
ölçümlediğimizi söyleyebiliriz. Bu oran ortam
ışığındaysa 60:1 şeklinde.
P9 Lite'ın işletim sistemi Android 6.0
Marshmallow, ancak arayüz kuşkusuz
Huawei'nin Emotion UI 4.1 sürümü. Sade
arayüz, kullanışlı seçenekler sunuyor. Telefon
için farklı tema seçenekleri bulabiliyor,
temalar özelinde de özelleştirmede
bulunabiliyorsunuz.
Arayüzü özelleştirme seçenekleri arasında
ise, ekrana uzun bastığınızda altta açılan
Duvar Kağıtları, Araçlar, Geçişler ve Diğer
Ayarlar kısmından pek çok ayarı bir arada
bulabiliyorsunuz.
Arayüzün üst barına gelecek olursak,
Huawei pek çok rakip arabirime göre
kullandığı arayüzünde önemli bir farklılık
sunuyor. Eğer daha önce Huawei
kullandıysanız buna alışıksınızdır, ancak ilk
defa kullanacaksınız garip gelebilir.

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Ablatya, Sac 2) Sarf,
Aykırı 3) Ir, Şalvar 4)
Makam, Alçak 5) Kurye,
Kasa 6) Tan, Akçe, Av 7)
Ton, Araba 8) Np, Star
Ki 9) Elem, Repo 10)
İtina, Anma 11) Ayakaltı
12) Dolu, Aya, Cs 13)
Aroma, Andık 14) Kan,
Zar, Gri.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Asım, Tane, Odak 2)
Baraka, Pli, Ora 3) Lr,
Kunt, Etalon 4) Afşar,
Osmiyum 5) Amyant,
Na, Az 6) Yal, Ek, Araka
7) Ayva, Çare, Ayar 8)
Kalker, Palan 9) Sırça,
Akont, Dg 10) Ar, Asabi,
Mıcır 11) Cılkava, Pa,
Ski.

SOLDANSAĞA

Barı açtığınızda burada iki sekmeyle
karşılaşıyorsunuz. Sol kenarda Bildirimler,
sağ kenarda Kısayollar şeklinde ayrılan bar,
bu Kısayollar altında hızlı ayarlara
erişebilmenize imkan tanıyor. Ayarlardan
erişeceğiniz Bildirim Ayarları kısmından
Akıllı Seçim'i işaretlediğinizde, üst barı
çektiğinizde eğer bildiriminiz varsa, önce
bildirim ekranı karşınıza çıkıyor. Dilerseniz
bunu Sürükle Pozisyonundan Belirle olarak
da seçebiliyorsunuz. Böylece ekranın
solundan çektiğinizde bildirimler, sağından
çektiğinizde de kısayollar karşınıza çıkıyor.
TEKNİK KADRO VE PERFORMANS
P9 Lite, teknik kadro bakımından orta – üst
segment arasına konumlanabilecek yapıda
bir akıllı telefon modeli. Elbette P9'daki
özellikleri burada göremiyoruz. Daha
mütevazı özelliklerle karşımıza çıkıyor.
P9 Lite, 8 çekirdekli Kirin 650 işlemciden
güç alıyor. 4 çekirdekli 2.0 GHz Cortex A53 ve
4 çekirdekli 1.7 GHz CortexA53 yongalarından
oluşan bu işlemci, telefonu, kendisiyle aynı
segmentte bulunan rakipleri arasında öne
çıkartmayı başaracak performansı sağlıyor.
P9 Lite'da 2 GB ve 3 GB RAM seçenekleri
sunuluyor, ülkemizde de 3GB'lı modeli yer
alıyor. Dahili hafıza ise 16 GB'ta tutulmuş.
MicroSD kart yoluyla bu alanı 256 GB daha
arttırmanız mümkün olabiliyor.
Telefonda yer alan grafik birimi ise Mali
T830 olarak belirleniyor. Bununla oyun
performansı neticesinde telefonun nasıl
sonuçlar verdiğini az sonra göreceğiz zaten.
P9 Lite'ın teknik kadrosuna değinmişken,
kablosuz bağlantı teknolojilerinden de
bahsetmemek olmaz elbette. P9 Lite, LTE
Cat6 desteği ile P9'dan fark yaratmıyor.
Bluetooth 4.1 ve NFC de yer alan telefona,
P9'a kıyasla 802.11ac desteği ise eklenmemiş.
BATARYA
Batarya boyutuyla da P9'la aynı kapasiteyi
sunan telefon, pil performansı konusunda ise
ondan bir nebze daha iyi durumda.
Yaptığımız ölçümlerde P9 Lite'ın yoğun
kullanım senaryosunda 6 saat 30 dakikada

1
1
2

1) Eski Yunan para birimi – Yer altı su oluğu 2)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Anlayışsız – Müzikte bir
nota 3) Kira – Bir feldspat türü 4) Devlet gelir ve
giderlerini yöneten kuruluş – Kıvanç, saadet 5)
Temel besin maddesi – Güzel kokulu merhem 6)
Başlıca, asal – Elçilik uzmanı 7) Arka, geri – Alegorik
hikaye – Köpek 8) Sayma, itibar etme – İtici güç 9)
Bir değer yaratan emek – İri, kart – Üç köşeli ve telli
bir tür çalgı 10) Paletli savaş taşıtı – Yapma, etme 11)
Tatlı çörek – Esenlik 12) Osmiyum’un simgesi –
(halk dili) Sert, katı – Bir nota 13) Ezgi, makam – Yarı
saydam bir taş 14) Çoğalma – Klakson.

5

YUKARIDANAŞAĞIYA

8

1) Her vakit, sürekli olarak – Çıplak – Kuruluşlarda
bir gruba tanınan kontenjan sayısı 2) Hindistan’da
prenslere verilen ünvan – İnce şeritler halinde
kesilip kurutulmuş hamur – Rütbesiz akser 3)
Tetikte – Çalgıyı ayarlama 4) Yeryüzü taslağı – Taraf,
cihet – Çölde esen rüzgar 5) Manganez’in simgesi –
Yunan mitolojisinde efsanevi yaratık – Sodyum’un
simgesi 6) Bir şeye duyulan eğilim, arzu – Baba, cet
– Doğum yaptıran kadın 7) (halk dili) Şarkı – Tanrı –
Zahmet, sıkıntı 8) Gururlu, kibirli – Hint bademi 9)
Aynı erkekle evil olan kadınlar – Yemek, yiyecek –
Kripton’un simgesi 10) (kimya) Hamız – Ebedi bir
anlatım biçimi – İnanılır, güvenilir 11) Çalı çırpıdan
yapılan duvar – Engel – Keçi yolu, çığır.

3
4

6
7

9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

bataryayı
tükettiğini
gördük. Bu
süre P9'da 5
saat 45
dakika olarak karşımıza çıkmıştı. Bu
performans her ne kadar iki telefon arasında
bir fark ortaya koysa da, yine de P9 Lite'ın iyi
bir pil ömrü sunduğu anlamına gelmiyor. Zira
Xiaomi Mi5'in pil performansı, aynı
kapasitede olmalarına karşın daha iyi
durumda.
KAMERA
P9'la P9 Lite arasındaki en temel farklılık
kamera konusunda ortaya çıkıyor. P9'da
Leica lensler kullanılırken, P9 Lite'ta bu
kaldırılmış. Onun yerine arka yüzde 13
megapiksellik bir lens yer alıyor. Peki,
kamera kötü mü? Hayır, yaptığımız
çekimlerde gayet tatmin edici fotoğraflar elde
ettik. F2.0 diyafram açıklığında olan kamera,
bulunduğu fiyat segmentiyle rakipleri
arasında iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor.
Ön kamerada da 8.0 megapiksel lens
bulunuyor. Telefonun ön kamera performansı
için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu arada 30
kare Full HD video kaydı yapabilen telefon,
kamera arayüzüyle de zengin seçeneği
sunmasıyla kullanım alanını genişletmeyi
başarıyor.
Arayüzde, Pro Fotoğraf ve Pro Video gibi
tüm ayarları elinizin altına getiren iki mod
bulunurken, burada ayrıca Timelapse, hızlı
çekim, HDR, gece çekimi, Güzellik videosu
gibi modların yer aldığını da söyleyelim.

6

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
İnsanlar var olduklarından beri birbirleriyle çeşitli şekillerde iletişim
kurdular. Başlarda bunu vücut hareketlerini ve seslerini kullanarak yaptılar.
Daha sonar iletişimin farklı yollarını keşfettiler. İşte iletişim tarihindeki bazı
önemli gelişmeler…
Günümüzden 35 bin yıl önce insanlar ilk duvar resimlerini yaptı. Bu
resimlerin ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmese de bunlar bize o dönemde
yaşayan insanlarla ilgili önemli bilgiler sağlıyor.
Yaklaşık 5 bin yıl önce Sümerler ve Eski Mısırlılar sözcüklerin resimlerle ve
simgelerle anlatıldığı yazı çeşitleri geliştirdiler.
Günümüzden 3 bin yıl önce Fenikeliler ilk alfabeyi geliştirdi.
MÖ 776 ve MS 393 yılları arasında Eski Yunan’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’nın kazananları köylere posta güvercinleri
gönderilerek duyurulurdu.
Eski Yunanlı Polybius adlı bir tarihçi ve
mühendis MÖ 150’lerde bir şifreleme sistemi
geliştirdi. Bu sistemde belirli sayılar bir tabloda
bulunan belirli harflere karşılık
geliyordu. Sayılardan oluşan
şifreli mesajı uzaktaki bir kişinin
görebilmesi için meşaleler
kullanılıyordu.
1455’te Gutenberg adlı bir Alman
kuyumcu ve matbaacı ilk kez bir kitabı
metal harf kullanarak bastı. Bu yöntemde
harf kalıpları basılacak metne gore dizilerek
baskı yapılıyordu. O güne dek Avrupa’da kitaplar
elle yazılarak çoğaltıldığından bu yöntemin
bulunması büyük bir ilerleme sayıldı. Artık
kitaplar çok sayıda ve hızlı bir şekide
basılabilmeye başlandı.
1794 yılında Claude Chappe adlı Fransız
bir mühendis semafor olarak adlandırılan
bir system geliştirdi. Birbirinden uzaktaki
kişileri haberleşmesini sağlayan bu sistemde
kuleler üzerine yerleştirilmiş hareketli kollar
vardı. Kolların farklı duruş şekilleri, farklı harfleri
simgeliyordu. Harf harf iletilen mesajlar dürbün ya da teleskop
yardımıyla uzaktan okunabiliyordu. 19. yüzyılda özellikle gemiler
arasında haberleşmeyi sağlamak için elde tutulan iki renkli bayrakların
kullanıldığı bir semafor sistemi daha geliştirildi. Bu system yaygın olmasa da

Telefonun mucidi Graham Bell New York’ta, San Fransisko’da bulunan IBM’in
urucusu Thomas Watson ile telefonda konuşuyor. 25 Ocak 1915.

günümüzde hala kullanılıyor.
1830’lu yıllarda elektrikli telgraf sistemi geliştirildi. Telgrafta
mesajlar Mors alfabesi kullanılarak iletilirdi. Mors alfabesinde
harfler, sayılar ve noktalama işaretleri farklı şekillerde sıralanan
nokta ve çizgilerle ifade edilir.
1876’da Alexander Graham Bell adlı İngiliz bir mühendis 16
km uzaktaki yardımcısını arayarak ilk uzun mesafeli telefon
görüşmesini yaptı.
1906’da Aubrey Reginald Fessenden adlı ABD’li bir mühendis,
ABD’nin Massachusetts eyaletinden ilk radyo yayınını yaptı.
1936’da İngiltere’de ilk düzenli televizyon yayını yapılmaya başlandı.
1950’li yıllarda bilgisayarın geliştirilmesiyle birlikte bilgisayarları
birbirine bağlayan ağlar da kurulmaya başlandı. İnternet olarak adlandırılan
ve bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan yapı 1990’lı yıllarda tüm dünyada
yaygınlaştı.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

İstanbul Radyosu’nun kurucularından Eşref Şefik, ilk radyo anonsunu yaparken görülüyor.
6 Mayıs 1927.
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Obur Horoz
Yemyeşil ağaçların
olduğu şirin bir köyde
Kukul adında bir horoz
yaşarmış. Kukul, midesine
çok düşkün bir horozmuş.
Her sabah, yiyecek bulmak
için yola çıkar ve yolda ne
bulursa yermiş. Köydeki
hayvanlar ona,
- Yediklerine dikkat
etmelisin! Her bulduğunu
yemeye devam edersen
rahatsızlanacaksın, diye
tavsiyelerde bulunurmuş.
Fakat Kukul bu sözleri hiç
umursamazsımış.
Bir gün yine her zamanki
gibi köyde dolaşıyor ve
yiyecek birşeyler
arıyormuş.
Karnını
doyuracak bir
şeyler bulmak için
çöpleri karıştırıyormuş.
Ancak bu sefer farklı
lezzetler denemeyi
planlıyormuş. O sırada,
yolda çürümüş bir tohum
görmüş. Tohumu hemen
midesine indirip yürümeye
devam etmiş. Biraz
ilerleyince yerde küçük
kahverengi bir taş görmüş.
Kendi kendine,
- Maşallah! Ne güzel bir
taş! Ne güzel bir rengi var!
Ben bunu bir lokmada
yutarım, demiş ve taşı
yutup yoluna devam etmiş.
Hiç durmadan yürümüş.

Sizin köşeniz

Yolda gördüğü
sakız kağıdını, pili,
düğmeyi ve
kurumuş bir meyve
kabuğunu da ağzından
sular akarak yutuvermiş.
Sonra kanatlarını karnına
vurarak,
- Ohh! Çok şükür
doydum. Şimdi
sıra tatlı
yemeye geldi,
demiş.
Biraz
daha

yürüdükten sonra
yolunun üstünde bir
kağıt parçası görmüş. Bu
kağıt, parıl parıl
parlıyormuş. Bu yüzden
Kukul onu çok sevmiş.
Onun iyi bir tatlı
olabileceğini düşünmüş ve
bir lokmada midesine
indirivermiş.
Kukul doymuş
doymasına da oburluk
yapmaya devam etmiş. Son
olarak yolda gördüğü bir
tahta parçasını ve çiviyi de
gagasını şapırdata
şapırdata yedikten sonra,
- Şimdi de yuvama gidip
birazcık uyuyayım, diyerek

koşmuşlar.

kümesin
yolunu tutmuş.
Bir süre sonra
yuvalarında
uyumakta olan
hayvanlar Kukul’un
acı çığlıklarını
duyup onun
yanına

Bir de ne görsünler!
Kukul, yuvasına yakın bir
yerde yığılmış kalmış.
Kocaman bir top gibi şişen
karnını tutarak inliyormuş.
Bir yandan da,
-Yardım! Yardım
edin! Ahh… Vayy…
Ateşim var. Karnım
ağrıyor! Doktoru
çağırın, diye
bağırıyormuş.
Horozlardan
biri gidip doktoru

Akad Osman - 5 yaş
GÜMÜLCİNE
Konu:
Dünyamızı
ve kendimi
çizdim.

çağırmış. Kukul’u
muayene eden doktor
kaşlarını çatarak,
-Durumu tehlikeli. Ne
olduğunu anlamam için
ameliyat etmem gerekiyor,
demiş.
Kukul, doktorun sözlerini
işitince korkudan titreyip
öksürmeye başlamış…
Bu sırada bir meyve
kabuğu boğazından dışarı
çıkıvermiş.
Kukul öksürmeye devam
ettikçe yedikleri
boğazından bir bir dışarı
çıkıyormuş.
Sonunda Kukul’un yediği
her şey dışarı çıkmış.
Bütün hayvanlar,
öksürmekten halsiz düşen
obur horozun etrafına
toplamışlar.
Şaşkın bir şekilde ona ve
yediklerine bakıyorlarmış.
Doktor, Kukul’a kızarak,
- Bulduğun her şeyi
yememen gerektiğini
bilmiyor musun? Bugünden
sonra yiyeceklerine dikkat
etmelisin, demiş.
Utancından başını önüne
eğen Kukul,
- Evet! Doğru
söylüyorsunuz. Ben çok
zararlı şeyler yedim.
Bundan sonra
yiyeceklerime dikkat
edeceğim. Böylece sağlıklı
bir horoz olacağım, demiş.
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Soğuk algınlığına
bitki kalkanı!
Soğuk algınlığının ilk belirtilerinde ve
grip enfeksiyonu geçirildiğinde mürver,
melisa, adaçayı, zencefil, karabiber
meyvesi ve zencefil yapraklarından oluşan
çay, kışın bağışıklık sisteminizi
güçlendirir.
Mevsim
geçişlerinde, soğuk
algınlığı ve gribal
enfeksiyonlara karşı
ve aynı zamanda
soğuk algınlığı
belirtilerinin ilk
hissedildiği
durumlarda veya
yakın çevrede soğuk
algınlığı vakalarında
artış görülmesi
durumunda bağışıklık
sistemini
güçlendirmek için bu
bitkilerden oluşan çay
karışımından
yararlanılabilir.
Mürver bitkisinin
içerisindeki
flavonoitler ve
antosiyaninler antioksidan etkisinin yanı
sıra bağışıklık sistemini uyarıcı etki
gösterir ve vücudun direncini artırır.
Melisa yapraklarının sulu özütünün
uçuk virüsü üzerindeki antiviral etkisi
bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, melisa
yapraklarının hem sulu özütünün, hem de
yapraklardan elde edilen uçucu yağın
antiviral etkisinin bulunduğunu
göstermiştir.
Kış mevsiminin etkilerini
yoğun bir şekilde
hissettirmeye
başlamasıyla, insanlar
ağız ve boğazda görülen
iltihapların tedavisinde
öncelikle bitkilere
başvurur. Adaçayı,
özellikle bitkinin
içerdiği uçucu
bileşenlerin ağız ve
boğazda yerleşen
enfeksiyon ve
iltihaplarda
(farenjit, jinjivit

“

gibi) yararlı olduğu bilinmektedir.
Yüzyıllardır koruyucu etkisiyle bilinen,
soğuk algınlığı ve boğaz ağrısında ilk
tercih olan zencefil kökü, hoş kokusu ve
ferahlatıcı özelliğiyle vazgeçilmez
bütünleyicisi olan limon
ile buluştuğunda soğuk
algınlığından sindirim
sorunlarına kadar bir çok
rahatsızlığa iyi geliyor.
Diğer taraftan zencefil,
safra salgısını artırması
nedeniyle bilhassa yağlı
yemeklerden sonra
sindirime yardımcı
olmakta, sancıyı
gidermektedir. Yangı
giderici etkisi nedeniyle
artrit gibi yangılı
hastalıklarda şikayetlerin
hafifletilmesinde
yararlanılmaktadır.
Bilhassa limon ve balla
birlikte hazırlanan çayı
soğuk algınlığında, boğaz
ağrısında ve
öksürüklerde etkilidir.
Ayrıca, zencefil, bağışıklık
sistemini güçlendirmenin yanısıra,
zayıflamaya yardımcı bir bitki olarak da
biliniyor. Sağlığına özen gösterirken farklı
lezzetler deneyerek keyif almak isteyenler
için zencefil ve limon kabuğu vazgeçilmez bir
ikili.
Karabiber meyvesi değerli bir baharat
olarak yemeklere lezzet katmasının
ötesinde çeşitli biyolojik etkileri
bakımından da değerlidir.
Yapılan çalışmalarda
santral sinir sistemi
üzerinde uyarıcı, ağrı
kesici ve ateş düşürücü
etkileri tespit
edilmiştir.
Zeytin yaprağı,
yürütülen deneysel
çalışmalarda kuvvetli
iltihap giderici ve ağrı
kesici etkisine bağlı
olarak romatizma ve
osteoartrit gibi
sorunlarda kullanılır.

Kış
mevsiminin
etkilerini
yoğun bir şekilde
hissettirmeye
başlamasıyla,
ağız ve boğazda
görülen
iltihapların
tedavisinde
öncelikle
bitkilere
başvurulur.

“

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Aşkta ve yakın
beraberliklerde daha
yumuşak ve anlayışlı olmak
gereği var. Zevkler uyuşmayabilir.
Parasal konularda dikkatli olun.

Göz şişkinliklerinden
5 dakikada kurtulun!
gÜZELLİĞİNİZE gölge düşüren
gözaltı şişliklerine veda etmek ister
miydiniz? Öyleyse, güzelliğin en çarpıcı
yeri olan gözlerinizi, bir sihir gibi
kusursuz hale getirebilirsiniz.
Düzenli uyuyun
Her gün 8 saatlik düzenli uyku, göz
sağlığınız için yararlı olacak ve her
akşam aynı saatlerde uyumak gözlerinizi
dinlendirecektir. Gün arasında ise 5–10
dakikalık göz dinlendirmesiyle daha
etkili gözlere kavuşabilirsiniz.
Göz kremlerinden yardım alın
Göz çevresi kuru bir yapıya sahiptir.
Gözaltı şişliklerini önlemek için özel
nemlendirici kremler kullanmalısınız. Bu
kremler sayesinde, göz çevreniz parlak
ve canlı bir görünüme kavuşacak.
Dengeli yaşam stiliniz olsun
Gözaltındaki şişlik ve morluklar, bir gece

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Yeni bilgiler
ediniyorsunuz. Hobileriniz
üzerinden somut çalışmalar
yapacağınız olanaklar bulacaksınız.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Eldeki işleri
tamamlamak adına
daha fazla uğraş vermek
gerekebilir. Belki yorulacaksınız,
ama sonucu iyi olacak.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kişisel
beklentilerden çok
başkalarına yararlı olacağınız ve
destek göreceğiniz şartlar var.
Çevrenizi mutlu edeceksiniz.

Ağustos) Büyük
beklentilerden
kaçınmalısınız. Bu dönem
daha ziyade kendi kaynaklarınızla
ilerlemeniz gerekiyor.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Yeni
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran)
İş hayatında kazandığnız
donanımlarınız öne çıkıyor.
Bu alanda aldığınız yetkiler size
yeni sorumluluklar getirebilir. Yeni
arayışlar ve ödemelere dikkat.

desteklerle planlarınızı
ilerletmeye başladınız.
Ortaklaşa konularda son
derece akılcı beklentiler
içindesiniz. Yeni önerileri
kendi çıkarlarınızı koruyarak
hayata geçirmeye bakın.

önce alınan alkol, aşırı kafein tüketimi,
uykusuzluk, bilgisayar başında geçirilen
uzun zaman, stres gibi sebeplerle ortaya
çıkarken, kimimizde genetik sebeplerden
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden aynada
sevimsiz görüntülerle karşılaşmak
istemiyorsanız tedbirli davranmaya özen
gösterin.
Doğal yöntemlere başvurun
Göz çevrenizi canlandırmak için salatalık
dilimlerini 15 dakika gözünüzde
bekletebilirsiniz. Ayrıca ayda 1–2 kez
badem yağı içeren doğal kremlerden
yararlanabilirsiniz.
Temiz olmasına özen gösterin
Her akşam yatmadan önce göz
makyajınızı mutlaka temizlemelisiniz.
Aksi takdirde, sabah uyandığınızda rimel
ya da far kalıntılarından dolayı hoş
olmayan şiş gözlerle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sizin için çok önemli şartlar
beliriyor. Yeni anlaşmalar,
konuşmalardestek göreceğiniz
sonuçlar getirmekte.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Kendi
duygularınızla temas
halindesiniz. Yaratıcı bir
konunun getirdiği
değişikliklere son derece
duyarlı yaklaşıyorsunuz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Pek çok
konuda hızlı ilerlediniz. Biraz
fazladan çaba göstermek, özel
hayata yönelmek sizi
rahatlatabilir. Sağlığınıza
dikkat edin.

Para durumunuzda yaşanan
dalgalanmalara karşı önlem
almalısınız. Gelir ve giderler
arasında oluşan açık nedeni ile
tutumlu olmak gerekiyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Pek çok konuda destek
görerek somut adımlar
atmaktasınız. Bu
dönemde iş hayatınızı
bağlayan çalışmalar ve
ilişkiler ön plana geçebilir. Duygusal
hayatınızda güzel gelişmeler sizi
bekliyor.
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Gümülcine Müftülüğü’nden
Ankara ve Konya ziyareti
Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim
Şerif Başkanlığı’nda
Rodop ve Evros
illerinde ikamet eden
gençlerden oluşan
yaklaşık 50 kişilik
heyet, Ankara ve
Konya’yı ziyaret etti.
Gezi 7 – 9 Aralık
tarihlerinde
gerçekleştirildi.
ANKARA ve Konya’yı ziyaret eden
heyette Müftü İbrahim Şerif’in yanı sıra
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık, DEB
Partisi Gençlik Kolları Başkanı Murat
Ahmet, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Gençlik Kolu adına Seçkin Yetimoğlu,
Harmanlık Kültür ve Eğitim Derneği ile
Hacıköy Spor Derneği yöneticileri de yer
aldı.
Müftü İbrahim Şerif başkanlığındaki
heyet 6 Aralık Salı günü Gümülcine’den
hareket etti. 7 Aralık Çarşamba sabahı
erken saatlerde Ankara’ya ulaşan heyet,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın tesislerinde misafir edildi.

DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI
Ankara’da temaslarda bulunan heyet, 7
Aralık Çarşamba günü Türkiye Diyanet
İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
başkanlığındaki heyet, Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez tarafından
karşılandı.
Müftü İbrahim Şerif yaptığı
konuşmada gösterilen konukseverliğe
teşekkür ederek, 15 Temmuz’daki darbe
girişiminden dolayı Diyanet İşleri
Başkanı’na geçmiş olsun dileklerinde
bulundu. İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk
azınlığının sorunlarını aktardı ve
azınlığın varlık mücadelesi verdiğini
söyledi.
Müftülük olarak yaptıkları çalışmalar
hakkında da bilgi veren Gümülcine
Müftüsü, azınlığın yaşadığı sorunların
artık çözüme kavuşmasını beklediklerini
belirtti.
Heyetin ziyaretinde, Gümülcine
Müftülüğü ile Diyanet İşleri’nin Rodop ve
Meriç bölgesinde gerçekleştirdikleri
kurban bağışı organizasyonu da
gündeme geldi ve bu alanda verimli
işbirliği dile getirildi.

“TÜRKİYE’DE BİR SORUN
OLDUĞUNDA SİZLERİN
KALBİ BİZDEN ÇOK ATAR”
Türkiye Diyanet İşler Başkanı Mehmet
Görmez de ziyaret nedeniyle Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif’in şahsında

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

konuklara teşekkür ederek, “Türkiye’de
bir sorun olduğunda sizlerin kalbi
bizlerden daha çok atar. Bunu biz çok iyi
biliyoruz.” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkaı Prof. Görmez
azınlığın çabalarının önemine
değinerek, kimlik konusunun ve bu
uğurda verilen mücadelenin son derece
önemli ve anlamlı bir mücadele
olduğunu söyledi.

YURTDIŞI TÜRKLER
VE AKRABA TOPLULUKLAR
BAŞKANLIĞI
Batı Trakya’dan Ankara’ya giden heyet
Diyanet İşleri’nden sonra Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’na geçti. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet
Köse’nin makamında olmaması
nedeniyle konuk heyet Daire Başkanı
Murat Gürbüz tarafından karşılandı.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
azınlığın ekonomik alanda yaşadığı
sorunları ve dini konularla ilgili
problemleri anlattı. Azınlık eğitimi ve
son günlerde kapatılan Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerine de
değinen Müftü, azınlık insanının
sorunlardan bıktığını kaydetti.
Daire Başkanı Murat Gürbüz de
başkanlığın yaptığı çalışmaları ve
faaliyet alanlarını anlattı.
Ziyaret çerçevesinde, Batı Trakya’dan
Ankara’ya giden dernek temsilcileri de
kendi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI
Müftü İbrahim Şerif başkanlığındaki
heyet daha sonra Türkiye Dışişleri
Bakanlığı’na geçti. Batı Trakyalı
konuklar Bakan Yardımcısı Ahmet
Yıldız’la görüştü. Ziyarette daha önce
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
olarak görev yapan Ahmet Rıza Demirer
de hazır bulundu. Ziyaret sırasında
Müftü İbrahim Şerif, azınlığın yaşadığı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA
TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

sorunları dile getirdi.

TBMM
ZİYARETİ
Batı Trakya heyeti daha sonra Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Heyet
burada aslen Batı Trakyalı olan AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
tarafından karşılandı. Müftü İbrahim
Şerif, milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun
gezinin gerçekleştirilmesinde büyük

emeği olduğunu belirterek, gösterdiği
misafirperverliğe teşekkür etti.
Batı Trakya heyeti TBMM’ni gezerek
meclis hakkında bilgi aldı. Müftü
İbrahim Şerif başkanlığındaki heyet, 15
Temmuz FETÖ darbe girişi sırasında
meclisin bombalanan yerlerini de gezdi.
Batı Trakya heyeti darbe girişimi
nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun
dileklerinde bulundu.
Devamı 16. sayfada
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“Sorunlarımızı bir kez daha aktardık”
15. sayfanın devamı

MEHMET
MÜEZZİNOĞLU
İLE GÖRÜŞME
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif ve Batı Trakya’dan giden
yaklaşık 50 kişilik heyet, akşam
yemeğinde ise aslen Batı
Trakyalı olan Türkiye Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’yla
biraraya geldi.
Görüşmede Bakan
Müezzinoğlu’yla tanışma ve
sohbet etme fırsatı bulan Batı
Trakyalı gençler, yaşanan
sorunları da aktardı.
Müftü İbrahim Şerif ve diğer
heyet üyeleri, 15 Temmuz darbe
girişimi nedeniyle geçmiş olsun
dileklerini de bakana ilettiler.
Bakan Mehmet Müezzinoğlu,
Batı Trakyalı soydaşlarına
çocukluk ve gençlik yıllarında
yaşadıklarını paylaştı.
Geçmiş olsun dileklerinden
dolayı teşekkürlerini ifade eden
Müezzinoğlu, 15 Temmuz gecesi
şehit olan Batı Trakyalı Mustafa
Cambaz’ı hatırlatarak, “Mustafa
kardeşimiz bizim soydaşımızdı.
Batı Trakyalı’ydı. Türkiye
vatandaşı olmasa bile o
meydana çıkıp darbe girişimine
direnenlerle birlikte mücadele
ederken şehit olmuştur. Onu
unutmamamız lazım. Ruhu şah
olsun. Mekanı cennet olsun.”
diye konuştu.
Akşam yemeğine Büyükelçi
Ahmet Rıza Demirer ile Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da
katıldı.
Büyükelçi Demirer yaptığı
konuşmada, “Bu akşam sizlerin
arasında olmak gerçekten çok
güzel. Hepinize hoşgeldiniz
diyorum. Batı Trakya’da görev
yapan tüm arkadaşlarımız bir
anlamda Batı Trakyalı olurlar.
Biz de öyle olduk. Bu vesileyle
diğer arkadaşlarımın da
selamlarını iletiyorum. Tekrar
hoşgeldiniz.” ifadelerini
kullandı.

KONYA
ZİYARETİ
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif ve beraberindeki heyet, 8
Aralık Perşembe günü
Ankara’dan Konya’ya geçti.
Heyet ilk olarak Konya
Müftülüğü’nü ziyaret etti. Müftü
İbrahim Şerif ve diğer Batı
Trakyalılar burada Konya Müftü
Yardımcısı Muharem Biçer
tarafından karşılandı.
Batı Trakya heyeti Konya’da
Mevlana Müzesi’ni ve şehrin
tarihi mekanlarını gezdi.
50 kişilik Batı Trakya
heyetinin, 9 Aralık Cuma günü
Gümülcine’ye döneceği ifade
edildi.

MÜFTÜ İBRAHİM ŞERİF
ZİYARETİ DEĞERLENDİRDİ
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif Ankara ve Konya gezisini
GÜNDEM’e değerlendirdi. Her
yıl Aralık ayında Konya’da
yapılan Şeb-i Arus törenlerine
katılmak üzere özellikle
gençlerden oluşan bir heyetle
Türkiye’ye gittiklerini anlatan
Müftü İbrahim Şerif, “Her
anlamda çok güzel ve yararlı bir
ziyaret oldu. Heyetimizdeki
gençler arasında ilk kez
Ankara’ya gelenler var. Konya’yı
görmeyenler ise büyük
çoğunlukta.” diye konuştu.

“BAKANIMIZA VE
MİLLETVEKİLİMİZE
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Ziyaretlerinin ilk günü
Ankara’da temaslarda
bulunduklarını dile getiren
İbrahim Şerif şunları kaydetti:
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nı,
Yurtdışı Türkler ve Akaraba
Topluluklar Başkanlığı’nı ziyaret
ettik. Gösterilen konukseverliğe
ve ilgiye teşekkür ediyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
ziyaret ettik. Memleketimizin
insanı olan sayın milletvekilimiz
Hakan Çavuşoğlu’yla görüştük.
15 Temmuz’daki hain darbe
girişimi sırasında bombalanan
yerleri gördük. Aynı akşam
bakanımız ve hemşehrimiz
sayın Mehmet Müezzinoğlu’yla
görüştük. Büyükelçimiz sayın
Ahmet Rıza Demirer ile
görüştük. Yoğun programları
arasında bize de yer verdiler.
Kendilerine özellikle teşekkür
ediyorum. Tabii Dışişleri
Bakanlığı’nı da ziyaret ettik ve
sayın bakan yardımcısı
tarafından kabul edildik.”

“SORUNLARIMIZI
BİR KEZ DAHA
AKTARDIK”
Müftü Şerif, “Bir kez daha Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı
olarak yaşadığımız sorunları
aktarma fırsatı bulduk. Yetkililer
de sağ olsunlar bizleri
dinlediler. Bizler Lozan
Antlaşması ile Batı Trakya’da
bırakıldığımızı, İstanbul
Rumlarıyla birlikte mübadele
dışında bırakıldığımızı
biliyoruz. Azınlıkların her türlü
hak ve hukuku garanti altına
alındı. Bizler İstanbul’daki
Rumlar ile Batı Trakya daki
tüklerinin aynı haklara sahip
olduğunu, Türkiye’de verilen
hakların ve son yıllarda yapılan
demokratik açılımların Batı
Trakya’da da verilmesini, eğer
haklarda eksiklik var ise her iki
ülke bir araya gelerek bunların
giderilmesini talep ettik. Umarız
iki ülke arasındaki dostluk bağı
ilerler ve İstanbul Rumları ile
Batı Trakya Türkleri de bu
medeni dünyada medeni bir
şekilde yaşarlar.” dedi.

Atina greve teslim oldu
BAŞKENT Atina’da binlerce
gösterici, ülkede ilan edilen genel
grev kapsamında kemer sıkma
önlemlerini protesto etti.
Yunanistan Kamu Çalışanları
Federasyonu (ADEDY),
Yunanistan İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (GSEE) ve
Mücadeleci İşçi Cephesinin
(PAME) çağrısıyla meydanları
dolduran yaklaşık 7 bin kişi
meclisin bulunduğu Sintagma
Meydanı’na yürüdü.
Atina’da güvenlik önlemleri
kapsamında şehir merkezindeki
birçok cadde trafiğe kapatılırken,
gösteri olaysız sona erdi. Ülkenin
ikinci büyük kenti Selanik ve bazı
büyük kentlerde de benzer
gösteriler düzenlendi.
Sendikalardan yapılan
açıklamalarda, yıllar süren kemer
sıkma önlemlerinin fakirleştirdiği
halkın şimdi de çalışma
haklarındaki erozyonla tehdit
edildiği öne sürüldü.
Hükümet ve kreditörleri
arasındaki müzakerelerde,
kurtarma paketi reformları
kapsamında işten çıkarmaları
kolaylaştıran ve toplu
sözleşmeleri kısıtlayan

düzenlemeler tartışılıyor. Bu
arada, vergi artışları ve sosyal
katkılarda kısıtlamaları öngören
2017 bütçesinin ise hafta sonu
mecliste oylanması planlanıyor.
Hükümetin büyük ortağı
SİRİZA da Uluslararası Para
Fonu’nun (IMF) istihdam piyasası
reform taleplerine karşı halka
Perşembe günkü gösterilere
katılma çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan, kamu ve özel
sektör çalışanlarının katıldığı
grev nedeniyle pek çok hizmette
aksamalar yaşanıyor.
Devlet okullarının kapalı
olduğu ülkede, kamu

hastanelerinde görevli
doktorların işbaşı yapmaması
nedeniyle hastanelerde yalnızca
acil servisler hizmet verdi.
Başkent Atina’da toplu taşımanın
ise sadece belli aralıklarla
yapılması ulaşımda sorunlara yol
açtı. Tüm tren seferleri ise iptal
edildi.
Bu arada, Yunan Denizciler
Federasyonu’nun (PNO) geçen
cumadan bu yana devam eden
grevi sebebiyle tüm deniz seferleri
iptal edildi. Bu nedenle birçok
adada benzin ve bazı temel
gıdalara erişimde güçlük
yaşanıyor.
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Celal Bayar Lisesi
öğrencilerinden
örnek davranış
gÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Lisesi öğrencileri,
ihtayaç sahibi çocuklara
yardım elini uzatarak örnek bir
davranışta bulundular.
Lise birinci sınıf A2 şubesi
öğrencileri, 23 Kasım tarihinde
okul genelinde topladıkları
maddi yardımı ve eşya
yardımını, “Çocuk Köyleri SOS”
(Παιδικά Χωριά SOS)
yetkililerine teslim ettiler.
Lise birinci sınıf A2 şubesi
öğrencilerinin bu hareketi
arkadaşları ve öğretmenleri
tarafından takdirle karşılandı.
Dernek yetkilileri, okul
öğrencilerinin bu örnek
davranışının önemini dile
getirerek, herkesin bir gün
yardıma muhtaç biri
olabileceğini, dolayısıyla
yardımlaşma bilincinin özelikle
ekonomik kriz ortamında daha
da anlamlı ve önemli
olduğunun altını çizdiler.
Okul öğretmenlerinden Bilal
Kayapınar, Eleni Haci,
Ekaterini Georganta ve lise
birinci sınıf A2 şubesi
öğrencileri bu tür yardım
çalışmalarına devam
edilmesinin önemini
vurguladılar.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Mevlid Kandili
Âlemlere rahmet olarak
gönderilen Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.)’in
dünyaya teşriflerinin bir
yıldönümüne daha ulaşmanın
sevinç ve mutluluğunu
yaşamaktayız.
O'nun doğduğu gece,
insanlığın kurtuluşu için çok
hayırlı ve mübarek bir
başlangıçtır. O gecenin sabahı
gerçekten de feyizli bir sabahtı.
İnsanlık için yepyeni bir gün
doğmuş, aydınlık bir devir
açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve
hidâyet meşalesi olan sevgili
peygamberimizin gönderilişi,
Yüce Allahın bütün insanlara en
büyük nimetlerinden birisidir. Bu
hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyurulmuştur:
“Andolsun ki içlerinden,
kendilerine Allah'ın âyetlerini
okuyan, (kötülüklerden ve
inkârdan) kendilerini temizleyen,
kendilerine Kitap ve hikmeti
öğreten bir Peygamber
göndermekle Allah, müminlere
büyük bir lütufta bulunmuştur.
Halbuki daha önce onlar apaçık
bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i
İmrân, 164)

BTTDD İzmit Şubesi
gençleri ağırladı

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
İzmit Şubesi, Batı Trakya’dan gelip Kocaeli
Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri dernek
binasında ağırladı.
Şube Başkanı Lütfü Bodur ve yönetim kurulu
üyesi Yüksel Öztürk’ün hazır bulunduğu
buluşmada, Batı Trakyalı öğrencilerle biraraya
gelindi. Dernek yöneticileri, camia olarak her
zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek,
kendilerini yanlız hissetmemelerini istediler.
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BTTDD çatısı altında gençlerin istedikleri aile
ortamına ulaşmaları ve istedikleri her türlü
sosyal faaliyeti yürütebilmeleri adına
kendilerine kapının her daim açık olduğu
sözünü veren şube başkanı, öğrencilerin
yaşadıkları sorunların giderilmesi, yapılacak
etkinlikler ve dayanışma için yol haritasının
belirlenmesi için gençlerle fikir alışverişinde
bulundu.

Şüphesiz O'nun doğumu,
beşeriyetin saadeti açısından,
insanlık tarihinin en önemli
olayıdır. İnsanlığın içine düştüğü
sapıklık ve cehalet karanlığından
aydınlığa çıkarmakla ve onlara
hidayet ve gerçek saadet yolunu
gösteren son ilahî kitap Kur'an-ı
Kerim'i tebliğ etmekle görevli,
bütün alemlere rahmet olan son
peygamber Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in doğumundan daha
önemli bir olay düşünülebilir mi?
Bugün insanlık ona ne kadar
muhtaç?
Peygamberimiz (s.a.s.)’in
doğumu, Rabiülevvel ayının 12.
Pazartesi gecesi, Miladi takvime
göre 20 Nisan 571 tarihine denk
gelen gece idi. Bu yıl
Peygamberimizin doğum gecesi
olan Mevlid Kandili; kameri
takvime göre Rabiülevvel ayının
12’si 11 Aralık 2016 Pazar’ı
Pazartesi’ye bağlayan gecedir.
Peygamber Efendimiz,
risaletinden sonraki hayatı ile
insanlar için her bakımdan örnek
olduğu gibi, peygamberlik öncesi
yaşayışında da, kendisini tanıyan
herkesin güven, saygı ve takdirini
kazanmıştı. Bu yüzden Mekkeliler
O'na, daha çocukluk döneminden

itibaren "Muhammedü'l-emin"
(yani güven duyulan, kendisine
güvenilen Muhammed) diyorlar;
hiç kimseye güvenip teslim
edemedikleri en kıymetli şeylerini
O'na emanet ediyorlardı.
Sevgili Peygamberimiz, güler
yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve
hassas ruhlu idi. Katı yürekli, sert
ve kırıcı değildi. Kendisinden sert
ve kaba hiçbir söz duyulmazdı.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Al-i
İmran Sûresi'nin 159. ayetinde:
“Allah'ın rahmeti eseri olarak
sen onlara yumuşak davrandın.
Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın,
şüphesiz etrafından dağılıp
giderlerdi.” buyurulmuştur.
Peygamberimizin özü sözüne
uygundu. Hiç kimse ile alay
etmez ve kimsenin dedikodusunu
yapmazdı. Kimseye küsmez,
küskünleri barıştırır, suçluları
affederdi. Büyüklere hürmet,
küçüklere şefkat gösterir;
yetimlere, dul kadınlara ve
ihtiyacı olanlara çok acır, onlara
elinden gelen yardımı yapardı.
Kadınların haklarına çok dikkat
eder, komşu hukukuna riâyet
eder, hayvanların hakları
hususunda da büyük titizlik
gösterirdi.
Böylesine yüce ve üstün
ahlâklı bir peygamberin
ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de:
“Allah'ın rasûlünde, sizin için en
güzel örnek vardır.” (Ahzap, 21.)
“Peygamber size neyi getirmiş ve
size neyi emretmişse onu alın
(yapın); neyi yasaklamış ise
ondan sakının.” (Haşr, 7)
buyurulmaktadır.
O halde Sevgili
Peygamberimiz'i iyi tanıyalım.
O'nun hayatını, örnek yaşayışını,
üstün ahlâkını, güzel öğütlerini
anlatan kitapları alıp okuyalım.
Çocuklarımıza küçük yaştan
itibaren Peygamberimizi
öğretelim. Onların temiz
kalplerine Allah ve Peygamber
sevgisi yerleştirelim. Mevlid
Kandilini ihya ederken bütün
hayatımızda, her işimizde, O'nu
kendimize örnek edinelim ve
O'nun gösterdiği nurlu yoldan
ayrılmayalım. Kutlu doğumun
aydınlığında Peygamberimizin
hayatını örnek alarak sevgi dolu,
kardeşçe, barış ve huzur içinde
bir hayat yaşamak temennisiyle
Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.
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Π

αρήγορο, χωρίς αμφιβολία, το
γεγονός της κριτικής που
δέχθηκε από σύσσωμη σχεδόν
την αντιπολίτευση αλλά και τον
ελληνικό τύπο, η επίσκεψη της ηγεσίας
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ
και της Χ.Α. στο Καστελόριζο με
στρατιωτικά αεροπλάνα με την μορφή
ενός σόου και μιας επίδειξης
στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος σε
ελληνικό έδαφος. Δεν ήταν όμως μόνο
η αντιπολίτευση και ο
δημοσιογραφικός κόσμος που στάθηκε
με αρνητική διάθεση απέναντι σε αυτό
το γεγονός. Η εσωκομματική τάση του
ΣΥΡΙΖΑ με την επωνυμία «53+», με
επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει
μεταξύ άλλων:
«Η περιοδεία μέρους της Διαρκούς
Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής στο
Καστελόριζο, τη Ρω και τη Στρογγυλή,
δε μπορεί παρά να εκτιμηθεί,

τουλάχιστον, ως μιας ενέργεια
ανέξοδου εντυπωσιασμού. Αν ίσχυε
όμως μόνο αυτό, τότε μια έκφραση
δυσαρέσκειας θα αρκούσε. Τα
πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά.
Τουναντίον, προκύπτουν δυο κίνδυνοι
που εξοργίζουν. Η επίσκεψη της
κυβέρνησης μαζί με τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής στα ακριτικά νησιά
ξεπλένουν ένα υπόδικο κόμμα με
εγκληματική δράση. Ο συναγελασμός
μαζί τους σε ένα σόου τόσο εύκολης
όσο και πατριδοκάπηλης λογικής
εντάσσεται στον τρόπο παραγωγής της
πολιτικής που κυριαρχεί στην
ακροδεξιά ατζέντα. Η πολιτική της
νομιμοποίηση, το ξέπλυμα των νεοναζί
με εθνικό μάλιστα μανδύα δεν είναι
υπόθεση ούτε γενικά της κυβέρνησης,
ούτε ειδικά των βουλευτών/τριών του
ΣΥΡΙΖΑ. Ας είναι κατανοητό πως το
αντίβαρο στην ακροδεξιά ατζέντα
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είναι η εφαρμογή πολιτικών που θα
αποκαθιστούν και θα διευρύνουν την
κοινωνική δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό. Σε
κάθε περίπτωση, η στήριξη αυτής της
ατζέντας, όχι απλώς δε μας αφορά,
αλλά και μας ντροπιάζει».
Έχει ξαφνιάσει αρνητικά πολύ
κόσμο η στάση της σημερινής
κυβέρνησης στα λεγόμενα εθνικά
θέματα για τα οποία φαίνεται ότι σε
πολλές περιπτώσεις έχει υιοθετήσει
την ιδεολογική απόχρωση και την
πολιτική συμπεριφορά του
μικρότερου εταίρου της κυβερνητικής
συμμαχίας που είναι το κόμμα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων υπό την
ηγεσία του σημερινού υπουργού
Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμένου.
Σε μια περίοδο που το διεθνές
περιβάλλον είναι μάλλον δύσκολο για
την Ελλάδα, η κυβέρνηση δίνει πολλές
φορές την εντύπωση ότι επιλέγει
κινήσεις ανέξοδου πολιτικού
εντυπωσιασμού, που δεν συμβάλουν
στην επίλυση των προβλημάτων.
Εντωμεταξύ με άρθρο της η
«Αυγή», που είναι η κομματική
εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέρεται στην προσπάθεια που
έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος να
υποβαθμίσει το ζήτημα, ενώ όσον
αφορά στον Πάνο Καμμένο τονίζει
ότι «αυτός είναι ό,τι είναι και δεν τον

χρεωνόμαστε».
«Αλλά για τους δικούς μας οι
οποίοι φωτογραφίζονται ευθυτενείς
και ελληνοπρεπείς επί της Ρω,
αγνοώντας ότι μια εικόνα αξίζει όσο
χίλιες λέξεις. Μια τέτοια εικόνα,
μάλιστα, θα έλεγα ότι αξίζει πολλές
παραπάνω», συνεχίζει το άρθρο με
σφοδρή επίθεση στους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
«Διότι, τι δηλοί η εικόνα; Την
εθνική ενότητα απέναντι στον
εριστικό γείτονα, σου λέει το επίσημο
συναξάρι. Να, στα μούτρα σας, λέει
το ανεπίσημο. Διότι, από τους 55 της
επιτροπής που κλήθηκαν,
ανταποκρίθηκαν μόνο 9. Άρα, η
εθνική ενότητα μάλλον έμεινε Αθήνα.
Και διότι, επίσης, αν δόθηκε μια
εικόνα ενότητας και συναγελασμού
θα λέγαμε, αυτή είναι: Αριστεροί με
εγκληματίες, βουλευτές μας με
νεοναζί. Που πάει να πει ότι αυτό που
εισπράξαμε, και δεν μας αρέσει
καθόλου, είναι σαφές: Η Αυλωνίτου
μαζί με τους φασίστες, η Κασσιμάτη
μαζί με τους ναζί», γράφει
συγκεκριμένα η εφημερίδα.
«Εντάξει το χωνέψαμε ότι δεν μας
κάνουν και περήφανους ορισμένοι
εκπρόσωποί μας. Αλλά αν είναι να
μας κάνετε να ντρεπόμαστε, να το
ξέρουμε βρε παιδιά. Να τα χωρίσουμε
τα τσανάκια μας...», καταλήγει το
άρθρο της «Αυγής».

Aleksandros’un ölüm yıl dönümünde Atina karıştı
İskeçeli iki öğretmen
Dolaphan köyünde
dershane açtı

BAŞKENT Atina’da, 2008 yılında polis kurşunu
ile yaşamını yitiren 16 yaşındaki Aleksandros
Grigoropulos’un ölüm yıl dönümü nedeniyle
düzenlenen anma töreni ve yürüyüşlerde, polis ve
göstericiler arasında arbede yaşandı.
Çeşitli öğrenci dernekleri ve sol grupların
düzenlediği yürüyüşlerin ardından akşam
saatlerinde, kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler”
olarak adlandıran yüzleri maskeli kişilerden
oluşan grubun taş ve molotof kokteyli atması
üzerine, polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla
karşılık verdi.
Emniyetinin açıklamasına göre, şimdiye kadar
23 kişi gözaltına alınırken, 4 gösterici tutuklandı.
Bir polisin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Eksarhia semtindeki bazı sokakları çöp
tenekelerini yakarak barikatlar kurarak kapatan
göstericiler ve polis arasında çıkan olaylarda

çevredeki bazı araçlar yanarken, binalarda hasar
oluştu.
Gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar
akşam saatlerine kadar trafiğe kapatılırken, 3 binin
üzerinde polisin görev yaptığı bildirildi.
Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti
Selanik’te ve Girit Adası’nın Heraklion kentinde de
eylemciler çöp bidonlarını ateşe vererek polise
molotofkokteyli attı. Olaylar sırasında her iki
kentte de hasar meydana geldiği ifade edildi.
Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6
Aralık 2008 tarihinde iki polis memurunun açtığı
ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.
Grigoropulos’un ölümü üzerine Atina’da alevlenen
isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felç etmişti.
Grigoropulos’a kasıtlı olarak ateş ettiği
belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl
hapis cezası almıştı.

ÖĞRETMEN
Hüseyin Mehmet
Usta ile Cengiz
Peçenek,
İskeçe’nin
Dolaphan
köyünde, Dil ve
Bilim Dershanesi
(Language &
Science) Yabancı
Diller – Orta
Öğretim ve Yaşam
Boyu Eğitim
Merkezi’yle
geçtiğimiz
haftalarda hizmete
başladı.
Usta ve
Peçenek,
Dolaphan’daki Dil
ve Bilim (Language
& Science) Dershanesi’nin, klasik dershaneciliğin dışında
günümüzün modern eğitim metotlarıyla hizmet verdiğini
söyledi.
Genç ve dinamik kadrolarıyla İskeçe bölgesinde yeni bir
dershane anlayışını getireceklerini söyleyen iki öğretmen,
Dolaphan’daki soydaşlardan büyük ilgi gördüklerini belirttiler.
Usta ve Peçenek, gerek Dolaphan, gerekse tüm Balkan
koluna eğitim alanında en iyi hizmeti vereceklerini kaydettiler.
Dil ve Bilim Dersanesi’nde şu anda İngilizce, Almanca,
Türkçe ve Yunanca dersleri veriliyor.
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“Türk Akımı
inşaatı 2017’nin
ikinci yarısında
başlayabilir”
Gazprom İcra Komitesi Başkanı
Miller: “Türk Akımı’nın deniz
kesiminin inşaatının 2017’nin
ikinci yarısında başlayabileceğini
ifade ediyoruz.”
RUS enerji şirketi
Gazprom’un İcra Komitesi
Başkanı Aleksey Miller, Türk
Akımı’nın deniz kısmı
inşaatının 2017’nin ikinci
yarısında başlayabileceğini
belirtti.
Gazprom’dan yapılan yazılı
açıklamada, Türk Akımı
doğalgaz boru hattı projesinde
yüklenici olacak firmaların ön
yeterliliğinin değerlendirilmesi
aşamasına gelindiği bildirildi.
Açılamada görüşlerine yer
verilen Miller, “Artık Türk
Akımı’nın deniz kesiminin
inşaatının 2017’nin ikinci

yarısında başlayabileceğini
ifade ediyoruz. Türk Akımı’nın
her iki hattı, hem ilki hem de
ikincisi, 2019 yılı sonuna dek
hizmete girmiş olacak.”
ifadesini kullandı.
Miller, Rus doğalgazının
Güneydoğu Avrupa’ya
ulaştırılmasını hedefleyen
Poseidon boru hattıyla ilgili de
değerlendirmelerde bulunarak,
bu hattın Türk Akımı’nı
Avrupa’ya bağlayacak öncelikli
seçenek olduğunu belirtti.
Poseidon projesinin, Avrupa
Birliği (AB) topraklarına giriş
noktaları konusunda ön

fizibilite çalışmalarının
tamamlanmak üzere olduğunu
kaydeden Miller şunları
kaydetti: “Aralık ayı ortasında
2016 sonuçlarını ortaya koyacak
bir toplantı planlanıyor. Burada
çalışmalara nasıl devam
edeceğimizi karara
bağlayacağız. Türkiye üzerinden
Türkiye-Yunanistan sınırına
yönelik doğalgaz tedarikini ve
AB içerisinde İtalya’nın
güneyine yönelik yeni taşıma
kapasitelerinin oluşturulması
konularını görüşeceğiz. İtalyan
muhataplarımız, Rus doğalgazı

teslim noktasını İtalya’nın
güneyine taşımak istiyor.”
Gazprom, İtalyan Edison ve
Yunan DEPA enerji şirketleri

arasında, Rusya’dan Yunanistan
ve İtalya’ya doğalgaz tedariki
konusunda şubat ayında bir
protokol imzalanmıştı.

UNICEF: Halep’te son 10 günde AB’den İsrail’e kınama
31 bin 500 kişi yerinden edildi
BM Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) Suriye Temsilcisi
Hanaa Singer, Suriye'de Beşşar
Esed rejimi ve İran destekli Şii
milislerin yoğun saldırısına
maruz kalan Halep'e ilişkin,
"Halep'in doğusunda sadece
son 10 günde 31 bin 500 kişi
yerlerinden edildi. En son
tahminlere göre, yerinden
olmuş sivillerin en az yüzde
50'sini çocuklar oluşturuyor."
dedi.
Singer, yaptığı açıklamada,
UNICEF adına bulunduğu
Halep'ten yeni döndüğünü
belirterek, şehirde durumun her
geçen gün daha kötüye gittiğini
belirtti.
Rejim ve destekçilerinin,
muhaliflerin kontrolündeki
doğu Halep'te, yüzbinlerce
sivile karadan ve havadan,
saldırılar düzenlemesine
değinen Singer, "Halep'teki son
dönemdeki bombardıman ve
topçu ateşi Suriye
standartlarından bile daha
şiddetli oldu. Bombardıman ve
patlamalar acımasızca ve sağır
ediciydi." ifadesini kullandı.
Singer, Suriye'de bu yıl

okullara yönelik 84 saldırı
olduğunu anımsatarak, söz
konusu saldılar sonucu 69
çocuğun hayatını kaybettiğini
ve yüzlercesinin de
yaralandığına dikkati çekti.
Esed rejimi ve İran destekli
Şii milislerin yoğun saldırısına

maruz kalan Halep'in
doğusunda sadece son 10 günde
31 bin 500 sivilin yerinden
ediliğine işaret eden Singer, en
son tahminlere göre bu sivillerin
en az yüzde 50'sinin
çocuklardan oluştuğunu
vurguladı.

AVRUPA Birliği (AB), İsrail
hükümetinin Batı Şeria’daki
illegal Yahudi yerleşim
birimlerini meşrulaştıracak
yasa tasarısını İsrail
parlamentosundan (Knesset)
geçirme çabalarını kınadı.
AB’nin Kudüs
temsilciliğinden yapılan yazılı
açıklamada, “Yasa tasarısının
kanunlaşması durumunda,
Filistin topraklarında inşa
edilen illegal Yahudi yerleşim
birimleri yasal hale gelecek. Bu
durum İsrail kanunlarını da
uluslararası hukuku da ihlal
etme anlamına gelir.” denildi.

Filistin topraklarında
Yahudi yerleşim birimlerinin
inşa edilmesinin uluslararası
hukuka aykırı olduğuna vurgu
yapılan açıklamada, “AB,
uluslararası hukuk gereği
Yahudi yerleşim birimlerinin
gayrimeşru olduğuna taraftır.”
ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Yahudi
yerleşim birimi inşa
politikasının İsrail-Filistin
sorununun çözümü yolunda
büyük bir engel teşkil ettiği ve
iki devletli çözümü imkansız
hale getireceği vurgulandı.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:

5 9Haziran
Aralık 2016
2015

Euro Grubu, Yunanistan’ın
borcunu hafifletecek

25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Dedeağaç: 25510 26479
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

TREN İSTASYONLARI
Dedeağaç: 25510 26935
Gümülcine: 25310 22650
‹skeçe: 25410 22581

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
OLYmPIC Havayollar›:
25310 36900
AEGEAN Havayollar›:
25310 89150

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem,
Yunanistan’ın borcunu sürdürülebilir hale getirmek için borç hafifletmesi önlemlerinin onaylandığını açıkladı.
EURO Grubu, Yunanistan’ın
borç yükünü hafifletecek
önlemleri onayladı
Euro Grubu Başkanı ve
Hollanda Maliye Bakanı Jeroen
Dijsselbloem, Yunanistan’ın
borcunu sürdürülebilir hale
getirmek için borç
hafifletmesi önlemlerinin
onaylandığını açıkladı.
Dijsselbloem, Brüksel’de
düzenlenen ve euro kullanan 19
AB üyesi ülkenin maliye
bakanlarını bir araya getiren
Euro Grubu toplantısı sonunda
açıklamalarda bulundu.
Borç hafifletilmesinin yeni
ekonomik kemer sıkma
önlemlerini beraberinde
getireceğine dair haberler ise
Yunansitan’da tepkiyle
karşılandı.
Eurogrup toplantısında
Yunanistan’ın kurtarma
programının ele alındığını
belirten Dijsselbloem,
“Kurumlarla Yunanistan
arasında daha fazla işbirliği
yapılmalı. Kredi sağlayan
kurumların yetkilileri Yunan
yetkililerle beraber çalışmak
için Atina’ya gitmeye hazır
durumda.” diye konuştu.
Dijsselbloem, Yunanistan’ın
borçlarının sürdürülebilir hale
getirilmesi için mayıs ayında
Yunanistan ve kreditörlerin,
kısa, orta ve uzun vadeli

önlemler çerçevesinde uzlaşı
sağladığını anımsatarak,
toplantıda finansman sorunu
yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine
gerekli mali desteği sağlamak
üzere kurulmuş olan Avrupa
İstikrar Mekanizması’nın (ESM)
uygulanabilir önlemleri
sunduğunu bildirdi.
Yunanistan’ın borcunu
sürdürülebilir hale getirmek için
kısa vadeli önlemlerinin gelecek
yıl uygulanacağına işaret eden
Dijsselbloem, bunun için
Yunanistan’ın 2.
değerlendirmeyi tamamlanması
gerektiğini vurguladı.
Dijsselbloem, Yunanistan’ın
faiz dışı fazla hedefi olan yüzde
3,5’i tutturması için ciddi
önemler alması gerektiğini, bu
oranın yakalanması halinde
borcun sürdürülebilir olacağını
anlattı.
IMF’in kurtarma programına
katılmasının bu yıl sonuna
kadar mümkün görünmediğine
değinen Dijsselbloem, özellikle
çalışma yasasında gerekli
reformun yapılması halinde
IMF’nin katılımını beklediğini
kaydetti.

BORÇ PROFİLİ
YUMUŞAYACAK
ESM Başkanı Klaus Regling,
Yunanistan için kısa vadeli borç
hafifletme önlemlerini EUro
Grubu toplantısında bakanlara

sunduğunu ve önlemlerin
onaylandığını belirterek,
tedbirlerin bir kaç hafta
içerisinde uygulanmaya
başlayacağını belirtti.
Regling, önlemlerin
Yunanistan’ın borç
sürdürülebilirliğini artıracağına
işaret ederek şöyle devam etti:
“Yunanistan’ın borç geri
ödemesi profilinin yumuşatmak
gerekiyor. Bu borçlar yayılarak
yumuşak bir profili olacak.
Önlemler faiz oranı riskini
düşürmeyle ilgili. Yunanistan’da
dalgalı faiz oranlı tahviller, sabit
faiz oranlı ve uzun vadeli
tahvillerle değiştirilecek. Ayrıca
faiz oranı takası düzenlemesi
yapılacak.Yunanistan
kredilerinin ortalama vadesi 28
yıl kadar. Bu önlemler sayesinde
2030-2040 yıllarına kadar 32,5
yıla uzayabilir.”
Yunanistan’ın borç
sürdürülebilirliğini sağlamak
için önlemlerin gerekli
olduğuna dikkati çeken Regling,
“Bu tedbirlerin Yunanistan’ın
toplam borcunun milli gelire
oranını 2060 yılına kadar yüzde
20 oranında indirmesi
bekleniyor.” diye konuştu.
Regling, yapılacak
düzenlemelerin mevcut
kurtarma programını
değiştirmediğini, kısa vadeli
maliyetlerin uzun vadeli
faydalarla dengelendiğini

kaydetti.
Geçtiğimiz aylarda,
Yunanistan kreditörler
tarafından talep edilen reform
paketine uygun olarak yasal
düzenlemeler yapmış, kemer
sıkma önlemlerini hayata
geçirmişti.

İŞGÜCÜ PİYASASI
REFORMU
Kreditörler, Yunanistan’dan
toplamda 86 milyar euroluk
kurtarma programı
çerçevesinde, istihdam piyasası
reformları yapmasını istiyor.
Yunanistan’dan talep edilen
işgücü piyasası reformunda
şirketlerin eleman
çıkartmalarının daha kolay hale
getirilmesi ve işçi sendikalarının
haklarının sınırlandırılması
gibi tedbirler yer alıyor.
Yunanistan’ın toplam borç
yükünün bu yıl 300 milyar
euroyu geçmesi ve borların milli
gelirinin yüzde 180’ine ulaşması
öngörülüyor. 2010 yılından beri
3 kurtarma programı uygulanan
Yunanistan, Euro Bölgesi
ülkeleri arasında en yüksek
borç-milli gelir oranına sahip
durumda bulunuyor.
IMF, kurtarma programına
katılmak için Yunanistan’ın
borcunun daha sürdürülebilir
bir hale getirilmesini istiyor.
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2 ARALIK 1952 PERŞEMBE
Batı Trakya Türk Eğitimi için MİLAT’tır

Muhterem
hemşehrilerim;
Trakya gazetesinin 8
Aralık 1952 tarihli ilişik
baş makalesinde
okuduğunuz gibi,
dünyada şimdiye kadar
eşine rastlanmayan,
yani bir Kraliçenin, bir
Cumhurbaşkanı’nın, bir
Kralın, üç bakanın, bir
despotun, bir
müftünün, beş
milletvekilinin, iki
valinin, iki emekli
paşanın katılımı ile “2
ARALIK 1952
PERŞEMBE GÜNÜ”
açılan Celal Bayar
Lisesi, Batı Trakya
Türkleri için bir
‘MİLAT’tır. Ne dersiniz?
Evet, birinci, ikinci
BALKAN SAVAŞLARI
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
ve YUNAN - TÜRK
savaşı yüzünden iki
asra yakın
Gümülcine’de RÜŞTİYE,
İDADİYE, İskeçe’de
ERKEK ve KIZ
RÜŞTİYELERİ’nin
kapanmasından, yani
1920’den sonra, 2
ARALIK 1952 tarihinde
açılan ‘CELAL BAYAR
LİSESİ’ ‘ANADİLİMİZ
TÜRKÇE’yi ve ‘VATAN
DİLİMİZ’i öğrenmek
için çok önemli bir
kaynak olmuştur.
Evet muhterem
hemşehrilerim;
2 ARALIK 1952
Perşembe günü açılan
‘İRFAN OCAĞIMIZ
CELAL BAYAR
LİSESİ’nin 64. açılış
günü bütün Batı Trakya
Türkleri’ne ve dünyada
bütün eğitim severlere
hayırlı, uğurlu olsun
diyoruz.
Biz, ‘2 ARALIK 1952’
tarihini eğitimimiz için
bir ‘MİLAT’ olarak
kabul ediyoruz ve buna
binaen bıkmadan,
usanmadan bunu hem
sizlere, hem de bütün
‘CELAL BAYAR LİSESİ’
camiasına
hatırlatıyoruz.
‘HEP BERABER
AVAZIMIZ ÇIKTIĞI
KADAR BAĞIRARAK’
bize bu ‘LİSEYİ’ hediye
edenlere ‘TEŞEKKÜR
EDİYORUZ” ve ilave
ediyoruz.
İskeçe’ye böyle bir
lise binasını hangi
dostluk getirecek ?

Yukaridaki fotoğrafta 2 Aralık 1952’de Türk - Yunan dostluğunu simgeleyen muhterem zevatı görüyorsunuz.
İsimleri soldan sağa: Yunan Dışişleri Bakanı, Celal Bayar’ın damadı Ahmet Gürsoy, Nilüfer Gürsoy, Yunan Dışişleri Bakanın eşi, Kral Pavlos, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve
Kraliçe Frideriki.
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Samsun’da Balkan
Tarihi Kongresi yapıldı

Çocuğumuza kitap okuma
alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?

Ç

ocuklar okumayı öğrenmeden
çok önce, kitapla
tanışmalıdırlar. Bebeklik
dönemlerinden itibaren çocuk
resimli kitaplara bakmaya
başlamalıdır. Hepimizin zannettiği
gibi, kitap okuma alışkanlığı,
çocukta okumaya başlamayla
birlikte gelişmez. Tam tersine
çocuk, okumayı öğrenmeden
kitapla tanışmalı, ona alışmalıdır.
Kitap, çocuğun hayal gücünün ve
yaratıcılığının gelişmesine yardımcı
olur. Hayal gücü ve yaratıcılık,
kitaplardaki masal ve hikayelerle
gelişir. Çocuk, kitap sayesinde farklı
olaylar, yaşamlar öğrenir, duyguları
gelişir.
Bebeklik döneminde bol resimli,
az yazılı kitaplar ilgi çeker. 3 yaşına
kadar çocuk, eşyaları ve hayvanları,
bu resimli kitaplarla öğrenir. 3
yaşından sonra da yine bol resimli
hikayeler anlatan kitaplar, çocuğun
ilgisini çeker. Özellikle kitaptaki
hayvanları göstererek, bunların
seslerini taklit etmek, çocuğun çok
hoşuna gider. 3 yaşına kadar
çocukların dikkati çabuk
dağılabildiği için, kitap okuma, gün
içinde kısa süreli iki- üç defa
yapılmalıdır. 3-6 yaş döneminde
ise, çocukların dil becerileri hızlı bir
şekilde geliştiği için, kitap okuma
saatleri biraz daha uzun olabilir. Bu
dönemde masallar, tekerlemeler,
kısa hikayeler, çocuğun ilgisini
çeker. Aynı masalı yüzlerce kez
okumaktan zevk duyarlar. Bu
tekrarların çocuğun öğrenmesinde
büyük etkisi vardır. Bunun için de,
anne – babalar, sıkılmadan aynı
masalı okuyup anlatmalıdırlar.
Çocuklar, anne – babayla vakit
geçirmeyi çok severler. Çocuğa
kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması açısından da bu
beraber geçen zamanlar çok
önemlidir. Çünkü çocuk, anne –
babayla kitap okurken mutlu olur.
Kitap okumaya alışır ve sever.

Ayrıca çocuğun sıkılmaması için,
hikayelerdeki kahramanların
seslerini taklit etmek, çocuğu
eğlendirir ve sıkılmasını önler.
Çocuğun okula başlamasıyla
birlikte, ilgisini çeken kitap türleri
de değişir. Çocuk bu dönemde,
daha az resimli, kahramanları
çocuklar olan, fıkraların,
bilmecelerin olduğu kitapları tercih
eder. Ayrıca doğa ve hayvanların
konu edildiği kitapları da çok sever.
10 yaşından itibaren çocuk,
soyut düşünceye geçtiği için,
macera ve mizah konulu kitapları
seçer. Ayrıca çocuğun hobileri
varsa, ki çoğunun vardır, kendi
hobileri ile ilgili kitapları seçer.
12 yaşından sonra da, artık
çocuklar ergenliğe geçişle birlikte,
büyüklerin okuduğu romanları
okumaya başlarlar. Bu dönemde
dergi ve gazetelere de ilgi
gösterirler.
Bizlerin aile olarak görevi,
çocuğa mümkün olduğunca kitap
okuması için ve kitap alırken
yardımcı olmaktır. Kitap seçerken
en önemli nokta, çocuğun yaşına ve
ilgi alanına uygun kitaplar olmasına
dikkat edilmelidir. Hikaye ve masal
kitaplarının yanı sıra, çocuğa
bilmece, bulmaca, fıkra kitapları,
dergiler ve resimli ansiklopediler
alınmalıdır. Ayrıca çocuğa kendi
kitaplarını seçme fırsatı da
verilmelidir. Kitabın içeriği,
kullanılan dil, dilbilgisi çok
önemlidir. Öğretmenlerin de kitap
seçme konusunda çocuklara
yardımcı olması gerekir.
Son olarak da çocuğa kitap
okuma alışkanlığını
kazandırabilmek için, küçük
yaşlardan itibaren ailece oturup
kitap okumak çok önemlidir. Evin
içinde anne – babanın sürekli
okudukları kitaplar, dergi ve
gazetelerin olması çocuğun da
okuması için iyi örnek teşkil
edecektir.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini
ödemeyen abonelerimizin,
P. Mavromihali 4-6 Gümülcine
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri
önemle rica olunur.
GÜNDEM

SAMSUN Mübadele Derneği tarafından
düzenlenen “10. Uluslararası Balkan Tarihi
Kongresi”, 3-4 Aralık tarihleri arasında
Samsun’da gerçekleştirildi.
İlkadım Belediyesi öncülüğünde
düzenlenen kongreye Kosova Kamu Düzeni
Bakanı Mahir Yağcılar, Yunanistan’dan
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet, Bulgaristan DOST
Partisi Milletvekili Ahmet Hüseyin, MHP
Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Karadeniz
Rumeli Dernekleri Federasyonu Geçici
Başkanı Recep Ertorun, Samsun Mübadele ve
Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği
Başkanı Olcay Kınay Yanık ve çok sayıda
davetli katıldı.

“TÜM BASKILARA RAĞMEN
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
DİMDİK AYAKTA”
Kongrede konuşan Işık Sadık Ahmet, Batı
Trakya Türkleri’nin baskı altında yaşadığını
belirterek, “Atatürk, onlarca askeri, siyasi
başarıları ile tüm dünyanın takdirini
kazanmış, saygın bir lider olarak adını
tarihlere altın harflerle yazdırmıştır. Batı
Trakya Türkleri günümüz Yunanistan sınırları
içerisinde yaşayan ve Türkiye-Yunanistan
mübadelesi çerçevesinde bu topraklarda
tutulmuştur. Türk azınlığın hakları 24
Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile garanti
altına alınmıştır. Ancak o tarihten bugüne
kadar Yunanistan devleti, Batı Trakya Türk
azınlığına karşı maalesef ayrım içeren bir
politika izlemiştir. Tüm bu baskılara rağmen
Batı Trakya Türk azınlığı bugüne kadar birlik
ve beraberlik içerisinde dik durdu ve durmaya
da devam ediyor. Yunan devleti, 1980’li
yılların başına gelindiğinde Batı Trakya Türk
azınlığı üzerindeki baskılarını daha da
arttırdı. Bu noktada baskılar altında yetişen
ve benim de eşim olan Dr. Sadık Ahmet, Batı
Trakya Türk halkı için bu haklı davası için
adeta canını ortaya koyarak mücadeleye
başladı ve bu uğurda şüpheli bir trafik
kazasında benim yanımda yaşamını yitirdi.
Sadık Ahmet ismi Batı Trakya Türkleri ve
Balkan Türkleri için bir ekol olmuştur.” diye
konuştu.

“BULGARİSTAN’DAKİ
ACILAR DEVAM EDİYOR”
Bulgaristan’da asırlardır Türklere karşı

oyunlar oynandığını ifade eden Bulgaristan
DOST Partisi Milletvekili Ahmet Hüseyin,
“Asırlardır bizlere de oyunlar oynanıyor, ama
halen ayaktayız. 1879 yılında Lofça papazı,
Müslüman kardeşlerimizin isimlerini Bulgar
isimleri olsun diye baskı yapmıştır. Yaklaşık
100-150 bin tane kardeşimizin isimleri
zorbalıkla değiştirildi. Ama önümüzde
yapılacak olan seçimler için Lofça’ya gittim.
Resmi makamlarda isimler Bulgarca ama
evlerine gittiğimde de isimleri Türkçe
okunuyor. Yani 1879’dan şu ana kadar
evlerinde Türk isimlerini koruyan
kardeşlerimiz var. 1912 yılında Rodop
dağlarında yaklaşık 300 bin kardeşimize
katliam yapılıyor. 1962, 1972 ve en büyük
darbe 1984-1989 yılında bize baskı yaptılar.
Biz mücadelemize devam ettik. O güzelim
Avrupa sustu, ama bize kucak açan sadece
anavatanımız oldu. Anavatan her zaman bize
‘korkmayın, beraberiz beraber olacağız’ dedi.
Onun için de biz burada kalanlar Türkiye’ye
minnettarız. Bulgaristan’daki acılar devam
ediyor. Bulgaristan’da Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi imzalanıyor ama uygulanmıyor.
Bütün konuları mücadelemizle almak
mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZİ
DAHA İYİ TANIMAMIZ
GEREKİYOR”
Tarihi yanlış aktaranlara engel olunması
gerektiğini ifade eden Kosova Kamu Düzeni
Bakanı Mahir Yağcılar ise, “Bugün bu
küreselleşen dünyada tarih, kültür ve sanat
toplumu üretkenliğe sevk eden toplumu
pozitif yönde etkileyen unsurlar olarak
toplumun aydınlatılmasında, ayakta
kalmasında önemli bir görevi yerine
getirmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün
dediği gibi ‘dil, inanç ve tarih bir köprüdür.’
Doğru aktarılmış tarih toplumları dost ve
bütünleşici yaptığı gibi toplumları ve halkları
birbirine düşürebilen bir alete de dönüşebilir.
Onun için bu konuda dikkatli ve hassas
olunmalıdır. Birbirimizi dahi iyi tanımız
gerekiyor. Dünya ile rekabet içerisinde
olmalıyız. Bundan sonra Türk dünyası ile
sunulmakta olan ve yanlış tarihlerin lanse
edilmesine engel olmamız gerekiyor. En başta
üretken olmamız gerekiyor.” sözlerine yer
verdi.
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Paralimpik yüzücü Karipidis,
Azınlık Lisesi öğrencileriyle buluştu
3 Aralık Dünya Engelliler
Günü nedeniyle paralimpik
yüzücü Dimitris Karipidis,
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ni ziyaret
etti. Karipidis’in, okul
öğrencilerinin davetini kabul
ederek okulu ziyaret ettiği ifade
edildi. Öğretmen Eleni Haci ve
öğrencilerin, paralimpik yüzücü
Karipidis’i “Dünya Engelliler
Günü” vesilesiyle okula davet
ettikleri ve tecrübelerini
öğrenmek istedikleri belirtildi.
Okulun spor salonunda
öğrencilerle görüşen paralimpik
yüzücü Dimitris Karipidis, spor
hayatı ve bir engelli olarak
tecrübelerini aktardı. Katıldığı
spor müsabakaları ve elde ettiği
başarıları anlatan Karipidis,
Celal Bayar Lisesi öğrencilerinin
sorularını da yanıtladı.
Karipidis konuşmasında,
“Bizler insan olarak istediğimiz
her herşeyi yapabiliriz, yeter ki
isteyelim.” ifadelerine yer verdi.
Ziyaretle ilgili olarak Celal
Bayar Azınlık Lisesi Müdürü
Tunalp Mehmet, yüzücü
Dimitris Karipidis’in
başarılarına değinerek şöyle
konuştu: “Kendileri Dedeağaçlı
başarılı bir yüzücü olup 2015
yılında Berlin’de düzenlenen
uluslararası yüzme yarışlarında
S1 kategorisinde 2 altın ve 2
gümüş madalya kazanmıştır.
Almanya Berlin’de ve
İskoçya’nın Glaskov kentinde
yapılan yarışlarda 50 ve 100
metre serbest stilde ve sırt
üstünde 4 kişisel rekor kırmıştır.
Dünya Engelliler
Şampiyonası’nda dördüncülüğü
ve beşinciliği vardır. Ayrıca Rio
Paralimpik Oyunları’nda 100

İspanya Arda Turan'ı
konuşuyor!
metre sırt üstünde altıncılığı
vardır. Vermek istediği mesaj
şudur: Her şeyi yapabiliriz, yeter
ki isteyelim.”

“ÜSTÜN BAŞARILARA
İMZA ATARAK
HERKESE ÖRNEK
OLMUŞLARDIR”
“Engellilik konusu yalnızca
engelli bireyleri ve ailelerini
değil, toplumun tüm
kesimlerini yakından
ilgilendiren önemli bir
konudur” diyen Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Tunalp Mehmet
sözlerini, “Engellilik sosyal
hayatı engelleyen bir kusur
değil, aksine desteklenmesi
gereken bir durumdur. Engelli
vatandaşlarımızın hayatlarını
kolaylaştırmak, toplumsal

hayatta etkin bir birey olarak
yer almalarını sağlamak ve
eğitimden sanata, spora her
türlü sosyal faaliyetlerde aktif
bir şekilde yer almalarını
desteklemektir. Engelli
olmalarına rağmen, hayat
mücadelesi veren nice kişiler,
her alanda üstün başarılara
imza atarak azim ve

kararlılıklarıyla herkese örnek
olmuşlardır. 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü dolayısıyla
engelli bireylerle ilgili toplumsal
farkındalığın artmasını, onların
hayatlarını kolaylaştıracak yeni
adımlar atılmasını diliyorum.
Tüm engellilere sağlıklı, mutlu
ve başarılı bir yaşam
diliyorum.” diyerek tamamladı.

Fenerbahçe, Obradovic’le sözleşme uzattı!
2013-2014 sezonundan bu yana
Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın
başantrenörlüğünü yapan Zeljko
Obradovic, Ülker Stadyumu’nda
gerçekleştirilen imza töreni ile kendisini 3
yıllığına daha sarı-lacivertli renklere
bağladı.
Fenerbahçe Basketbol Takımı ile 2
Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 2
Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye
Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı
gösteren 56 yaşındaki deneyimli antrenör,
Fenerbahçe ile THY Euroleague’de de 2 kez
Final-Four oynadı.

AZİZ YILDIRIM: “DÜNYANIN EN İYİ
ANTRENÖRLERİNDEN BİRİ”
Gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda
bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım, “Bugün Türkiye’de olmayan
hadiselerden birine imza atıyoruz.
Basketbolda tarihi bir insan olan Obradovic
ile yeni sözleşme imzalıyoruz. Kendisi ile bu
imzayı kalplerde atmıştık, bugün de

resmiyete döküyoruz. Obradovic’i
anlatmaya gerek yok zaten, yaptıkları
ortada. Kendisi dünyanın en iyi
antrenörlerinden birisi. Geçen hafta
oynadığımız Real Madrid maçı, 200 ülkede
canlı gösterildi. Bunun bir maddi karşılığı

olmaz. Geçen yıl Euroleague’de ikinci
olduk. Umarım bu sene İstanbul’da
oynanacak olan Final-Four’a kalıp, bu sefer
taraftarımızın önünde kupayı kazanırız.”
dedi.

Barcelona'nın yıldızı 3 gol bir
asistle İspanya'da günün en
çok konuşulan futbolcusu
oldu.
Son zamanlarda Barcelona'da
en fazla eleştirilen isimlerden
olan Arda Turan Salı gecesi
oynanan Şampiyonlar Ligi
maçında Katalan ekibi adına
sahada 3 gol ve 1 asistlik
performans sergilemesi
İspanyol basınında manşet
oldu.
Barcelona'nın Şampiyonlar
Ligi'nde Borussia
Mönchengladbach'ı 4-0
mağlup ettiği maçta 3 gol ve 1
asistlik performans
sergileyen Arda adeta
hakkında çıkan iddialara
sahada cevap verdi.

Mesut Özil, Real
Madrid'e dönebilir
Arsenal'ın yıldız
futbolcusuyla yeni sözleşme
konusunda henüz
anlaşamamış olması,
İngiltere'de gündem oldu.
2018 yılında Arsenal ile
sözleşmesi bitecek olan
Mesut Özil, kulübünün
kendisi ile sözleşme uzatma
teklifine her ne kadar sıcak
baksa da ücret konusunda
anlaşamıyor.
İngiliz basınında çıkan son
haberlere göre Arsenal'de
hem Mesut Özil, hem de
Alexis Sanchez yeni
sözleşmelerinde haftalık
kazanç olarak 290 bin sterlin
isterken, İngiliz kulübü ise
yıldız oyuncularına haftalık
200 bin sterlin teklif ediyor.
Fiyat farkı yüzünden tıkanan
görüşmelerin Noel sonrası
tekrar başlayacağı
gazetelerde yer alırken,
özellikle Mesut için eski
kulübü Real Madrid'in
devreye girebileceği iddia
edildi.
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“Yeni bina talebimizin hayata
geçirilmesini bekliyoruz”
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi Okul Aile
Birliği Başkanı Aysel Tuban,
okulun yeni bir binaya
kavuşmasının şart olduğunu
söyledi. Yeni bir okul binası
istediklerini belirten Tuban, yeni
okul binası olana kadar vardiyalı
eğitimi sona erdirecek çözümün
de en kısa zamanda hayata
geçirilmesini beklediklerini
ifade etti.
“YAKLAŞIK 650 ÖĞRENCİ
VAR VE İKİ VARDİYALI
EĞİTİM YAPILIYOR”

çözüme kavuşmasını istiyoruz.”
diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan
genel kurulda yeniden Okul Aile
Birliği Başkanı seçilen Aysel
Tuban GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, okulun en önemli
sorununun bina sorunu
olduğunu vurguladı. Tuban, bu
talebi Başbakan Aleksis Çipras’a
da yazılı olarak ilettiklerini
belirtti.
Okul Aile Birliği Başkanı
Aysel Tuban, “Geçtiğimiz
günlerde ülkemizin Başbakanı
sayın Aleksis Çipras okulumuza
geldi. Bizim için ve tüm
çocuklarımız için çok önemli ve
güzel bir gelişmeydi.
Çocuklarımızın tarihi bir okulda
eğitim gördüklerini biliyoruz.
Hepimiz bunun bilincindeyiz.
Okulumuzdan memnunuz.
Ancak İskeçe Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi’nin çok önemli ve
acilen çözüm gerektiren bir
sorunu var. O da bina sorundur.
Okulda yaklaşık 650 çocuk
eğitim görüyor. Çok büyük bir
rakam bu. Belki de İskeçe’de bu
rakama sahip başka bir okul
yok. Yer sıkıntısı nedeniyle
sabah ve öğleden sonra olmak
üzere iki vardiyalı eğitim
yapılıyor. Bu olumsuz duruma
rağmen biz okulumuzu
seviyoruz ve okulumuzdan
memnunuz. Ancak bu bina
sorununun artık bir an önce

“BAŞBAKANIN ZİYARETİNİN
SORUNLARIMIZIN
ÇÖZÜMÜNE KATKISI
OLUR DİYE ÜMİT EDİYORUZ”
Okul binasıyla ilgili talebi
ziyareti sırasında Başbakan
Aleksis Çipras’a ilettiklerini
hatırlatan Okul Aile Birliği
Başkanı Aysel Tuban sözlerine
şöyle devam etti: “Gerek okul
yönetimi, gerekse biz okul aile
birliği olarak sayın Başbakana
yeni bina talebimizi ilettik.
Başbakan Aleksis Çipras’a bu
ziyaretinden dolayı bir kez daha
teşekkür ediyoruz. İskeçe’deki
tek azınlık ortaokul ve lisesinin
ülkenin başbakanı tarafından
ziyaret edilmesi gerçekten çok
güzel. Teşekkür ediyoruz.
Okulumuza gelmesi ve bu tarihi
okuldaki durumu bizzat
yakından görmesi
sorunlarımızın çözümüne katkı
yapar diye ümit ediyoruz.”

“YENİ BİNA OLANA KADAR
VARDİYALI EĞİTİMİN
SONA ERMESİ İÇİN VERİLEN
SÖZLERİN TUTULMASINI
BEKLİYORUZ”
Okul Aile Birliği olarak temel
taleplerinin yeni okul binası
olduğunu ifade eden Aysel
Tuban, “Ancak yeni okul binası
konusu nihai olarak karara
bağlanana kadar, Başbakanın

ziyareti sırasında da söylediği
gibi, yeni sınıfların veya ek
binanın bir an önce yapılmasını
bekliyoruz. Şu anda bize daha
önceden verilen bir söz var. O da
yılbaşı tatilinden sonra
vardiyalı eğitimin sona ereceği
ve yeni sınıfların veya ek
binanın hizmet vermeye
başlayacağıydı. Yılbaşı
tatilinden sonra öğleden sonra
yapılan eğitimin
sonlandırılmasını ve normal
sürece dönmeyi temenni
ediyoruz. Bize verilen bu sözün
tutulmasını istiyoruz. Sabah ve
öğleden sonra eğitim
sisteminin, sadece sabah
eğitimine dönmesini bekliyoruz.
Verilen sözlerin sadece siyasi bir
vaat olarak kalmasını
istemiyoruz. Biz bunun takipçisi
olacağız. Ancak daha önce de
söylediğim gibi bizim nihai
isteğimiz ve asıl amacımız yeni
bir okul binasıdır. Fakat bu
uzun sürecekse, ek bina veya ek
sınıf olayının hayata geçmesi
gerekiyor. Çocuklarımızın sabah
ve öğleden sonra olmak üzere
vardiyalı eğitimden kurtarmak
herkesin görevidir. Bu görevin
de yerine getirilmesini istemek
ve bunu dile getirmek biz okul

aile birliğinin ve çocuk
velilerinin görevidir.” diye
konuştu.

“SPOR SALONU,
BİLGİSAYAR ODALARI,
LABORATUVARI OLAN BİN
ÖĞRENCİLİK OKUL BİNASI”
İskeçe’deki Türk azınlık
insanının azınlık ortaokulu ve
lisesine yoğun ilgi gösterdiğini
dile getiren Tuban sözlerini
şöyle tamamladı: “Bizim okul
olarak asıl ihtiyacımız olan,
yeterli sınıf sayısına sahip,
içinde spor salonu olan,
bilgisayar odaları ve
laboratuvarları olan bin öğrenci
kapasitesine sahip yeni bir okul
binasıdır. Bu yıl eğer vardiyalı
eğitim olmasaydı, okuldaki
öğrenci sayısı en azından 60 –
70 öğrenci daha fazla olacaktı.
Yani bu durumda 700’e
yaklaşmış olacaktı. İskeçe’deki
diğer çocuklar sadece sabah
eğitime giderken, bizim
okulumuzdaki çocukların
öğleden sonra okula gitmek
zorunda kalmaları bir
haksızlıktır. Devletimizin,
bakanlığın ve yetkililerin bu
haksızlığı ortadan kaldırması
gerekiyor. Bu bizim

çocuklarımızın bir beklentisi.
Beklentiden çok da bir hakkı.
Bu hakkı çocuklara çok
görmemek lazım. Sayın
Başbakanın okulumuza kadar
gelip bu durumu yakından
görmesi bende bu ciddi soruna
bir çözüm getirileceğine dair
ümitlerinin çoğalmasına neden
oluyor. İnşallah öyle olur. Fakat
söylediğim gibi biz Okul Aile
Birliği olarak
bunun
takipçisi
olacağız.”

