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“Barut fıçısı”
Makedonya’da 
kriz bitmiyor

LG’nin 
yeni amiralı 

G4 15’te

Yunanistan’ı 
temerrütten 

IMF kurtardı 23’te

bilimdünya

Çipras
hükümetinden
Ankara’ya 
ilk konuk
DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocias, Türk
mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
davetine icabetle resmi ziyaret için
Türkiye’ye gitti.  Bu ziyaret Çipras
hükümetinin göreve başlamasından
sonra dışişleri bakanı düzeyinde
Ankara’ya yapılan ilk ziyaret olma
özelliğine sahip. »4

YENİDEN Yapılanma, Çevre ve Enerji
Bakanlığı, koyunlarda olası yeni bir
“mavi dil” hastalığını önlemek için aşı
ithali yapılacağını duyurdu.  »10

“Mavi Dil” 
için aşı ithal
edilecek

YARDIMA muhtaç öğrencilere yönelik
faaliyet gösteren Okutan Anne Projesi
yararına düzenlenen kermes
İskeçelileri biraraya getirdi. İki gün
boyunca İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi Spor Sitesi’nde devam
eden yardım kermesinin açılışı 8 Mayıs
Cuma günü yapıldı.  »9

“Okutan Anne
Projesi”nden
başarılı kermes

Yunanistan 
Ligi’nde 

şike iddası

MERKEZİ Atina’da
bulunan Yunanistan
Müslümanlar Birliği Başkanı
Naim Elgandur, GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada, “Camiyle
ilgili yasa değişikliklerine
karnımız tok. Yunanistan’da
yaşayan Müslümanlar olarak
bu konunun artık
kapanmasını ve resmi bir
cami inşaatının başlamasını
bekliyoruz.” dedi. 
Elgandur, “SİRİZA hükümetine
ekonomiyle ilgili sorunları
çözüme kavuşturabilsin diye,
zaman tanımayı uygun gördük.
Yeni hükümetle Atina camisi
konusunda hiç konuşmadık.
Kendileri bu konuda herşeyin
hazır olduğunu ve caminin
olacağını söylüyorlar. Sonuç
itibarıyla bizler sabretmeye
devam ediyoruz. Ümit ediyoruz
ki bu konu bir gün çözüme
kavuşur.” ifadelerini
kullandı.» 6

RODOP Milletvekili
Ayhan Karayusuf “Azınlık
eğitimi: Dünden Yansımalar,
Yarın İçin Düşünceler”
başlıklı bir yazı yayımladı.
Karayusuf, azınlık eğitimiyle
ilgili olarak kaleme aldığı
yazıyı sosyal medya
hesabında paylaştı. 

Bu arada, Harmanlık
Azınlık Eğitim Kültür ve Spor
Derneği, Harmanlık
Mahallesi’ne okul yapılması
için yasal girişim başlattığını
duyurdu.  »7

Karayusuf’tan
“Azınlık Eğitimi”
yazısı

ABTTF, BTAYTD ve DEB
Partisi  Avrupa’da yaşayan
azınlıkların en büyük çatı
kuruluşu olan FUEN’in 2015
kongresine ev sahipliği yapıyor.
Gümülcine’de gerçekleşen
kogreye Avrupa’nın farklı
ülkelerinde yaşayan azınlıklara
mensup 200’ün üzerinde delege
ve üst düzey konuk katılıyor.
Kongreyle ilgili detaylı haber
gelecek sayımızda yer alacak.

Koalisyonda cami
anlaşmazlığı

Atina’da inşa edilecek caminin planında yapılan değişiklikler yeni
bir tasarıyla yeniden meclis onayına sunuldu. Koalisyonun küçük
ortağı ANEL ret oyu kullandı. 

»12, 13

GÜNDEM Welcomes FUEN
Hoşgeldin FUEN

13- 17 Mayıs 
Gümülcine
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Büyük Müsellim’de Hıdırellez geleneği devam etti

BU yıl sekizincisi yapılan
Hıdırellez şenliğinin açılış
konuşmasını Büyük Müsellim
Azınlık Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Cevat Abdurrahman
yaptı. Başkan Abdurrahman
etkinliğe katılanları kutlayarak
başladığı konuşmasında,
derneğin çalışmaları hakkında
bilgi verdi. 

Emekli öğretmen Naim Kazım
ise Hıdırellez bahar bayramıyla
ilgili olarak katılımcılara bilgi
verdi. 

Büyük Müsellim’deki
Hıdırellez etkinliğinin
sunuculuğunu yöresel kıyafetle
davetlilerin karşısına çıkan
Özlem Hüseyin yaptı. 

“BÜYÜK MÜSELLİM YAKA
BÖLGESİNİN GÖZ BEBEĞİ”
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı konuşmasında, bu yılki
şenlikte yenilikler gördüğünü
söyledi. Kadı, “Müsellimköy
Yaka bölgesinde Yassıköy
belediyesinin göz bebeği olan
köylerinden biridir. Müsellim
köyünün dinamik olması, bize
ivme katması bölgenin gelişmesi
açısından da çok önemli. Biz
bunun değerini kesinlikle
biliyoruz. O yüzden
Müsellimköy’e hizmet eden
herkesin, başta sizin
derneğinizin olmak üzere,
mütevelli heyetleri, encümen
heyetlerinin her zaman emrinde
ve hizmetinde olduğumuzu
buradan bir kez daha ifade
etmek istiyorum.” dedi.

Köyün kendi vakıf mallarını
değerlendirme ve geleceğe
yatırım yapma konusunda
önemli köylerden biri
olduğunun altını çizen Kadı,
“Bugün burada bunu görüyoruz.
Müsellimköy’ün gençleri,
inşallah bu çocuklar, bu sahne
tozuna alıştıktan sonra,
önümüzdeki yıllarda
Müsellimköy’e hizmet edecekler
ve ünlü simalar olarak tarihe
geçeceklerdir. Bu köy aynı
zamanda siyaset alanında da

faal. Hem bölgemizde, hem
anavatanda birçok değerli insanı
yetiştirmiş bir köy.
Çocuklarımıza başarılar
diliyorum. Dernek yönetimini de
bir kez daha kutluyorum.”
ifadelerini kullandı. 

“BATI TRAKYA 
GERÇEKTEN ÇOK 
BEREKETLİ TOPRAKLAR”
Etkinliğe Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen
katılan Muavin Konsolos Murat
Ertaş yaptığı konuşmada,
“Başkonsolosumuz Ali Rıza
Akıncı’nın sizlere selamlarını
getirdim. Batı Trakya gerçekten
çok bereketli topraklar. Öyle ki
hatimleriyle, hıdırellezleriyle ve
buna benzer bir çok
programlarıyla çok bereketli.
Bizler bunlara katılmaktan
büyük memnuniyet duyuyor ve
çok mutlu oluyoruz.
Soydaşlarımızla bir arada
bulunmaktan çok keyif alıyoruz.
Mesela bugün çeşitli
köylerimizde etkinlik
düzenlenmekte. Bizler de
mecburen hepimiz ayrı yerlere
giderek katılım sağlamaya
çalışıyoruz. Bugün bu etkinliğin
sekizincisi düzenleniyormuş.
Nice etkinliklerin
düzenlenmesini diliyorum.”
diye konuştu. 

Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı da etkinlikte
emeği geçenleri tebrik ederek,
Büyük Müsellim’deki Hıdırellez
kutlamalarının geleneksel hale
geldiğini kaydetti. Katrancı, bu
etkinliğin aynı güzellikler içinde
yaşatılmasını temenni ettiğini de
sözlerine ekledi.

“NAMERDE EĞMEDEN
HEPİMİZE ONURLU BİR
YAŞAM İÇİN KAZANÇLARA
VESİLE OLSUN”
Rodop SİRİZA Milletvekili
Mustafa Mustafa da yaptığı
konuşmada toplum olarak zor
bir dönemden geçildiğini

vurguladı. 
Milletvekili Mustafa, “Zor

günler geçirdiğimiz, toplum
olarak, ülke olarak sınandığımız
bir dönemde, baharın, tabiatın,
bereketin, umudun sembolü
olan Hıdırellez hepimize sağlık,
mutluluk, esenlikler getirsin.
Bereketli bir üretim sezonu
sağlasın. Ektiğimizi, biçtiğimizi,
yetiştirdiğimizi, ürettiğimizi
korusun. Namerde eğmeden
hepimize onurlu bir yaşam için
kazançlara vesile olsun. Daha
nice hıdırellezlerde buluşmak
nasip, kısmet olsun.” diye
konuştu.

AHMET FAİKOĞLU
Etkinliğe katılan BAKEŞ

Asbaşkanı Ahmet Faikoğlu ise
“Anneler Günü”nü kutlayarak
başladığı konuşmasında, milli
değerlerin devam ettirilmesinin
önemini vurguladı. 

Yapılan konuşmalardan sonra
köy çocukları Anneler Günü’ne
ilişkin şiirler okudu. Ardından,
Büyük Müsellim Kültür ve
Folklor Derneği çatısı altında
oluşturulan Ayhan Derebey
yönetimindeki “Minik
Kelebekler” grubu sahne alarak
şarkılar söyledi. 

Gümülcine Türk Gençler
Birliği müzik öğretmeni Mümin
Ali yönetimindeki grup da
performansıyla göz doldurdu.

Etkinlik, Hristos Hacopulos
yönetimindeki NOTA Müzik
Okulu öğrencilerinin konseriyle
son buldu. 

Etkinliğe katılan konuklara,
Büyük Müsellim Futbol Takımı
AKSU Spor’un organizasyonuyla
hazırlanan geleneksel etli pilav,
ayran, gölle ve irmik helvası
ikram edildi.

Büyük Müsellim Kültür
Derneği’nin kurulmasında
büyük katkısı olan, aslen Büyük
Müsellim’den olan ve
İstanbul’da yaşayan işadamı
Faik Besimoğlu da Hıdırellez
etkinliklerine katılarak
köylülerini yalnız bırakmadı. 

Rodop iline bağlı Büyük Müsellim
Köyü Kültür ve Folklor Derneği, 10
Mayıs Pazar günü Hıdırellez etkinliği
gerçekleştirdi. 

“Mobil Polis Birimi” göreve başladı
İSKEÇE’nin uzak bölgelerinde hizmet verecek “Mobil Polis Birimi”

oluşturuluyor. Ücra bölgelerdeki vatandaşlara hizmet sunacak özel
donanımlı araçlar, İskeçe Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim
alındı. 

“Mobil Polis Birimi”nin kullanacağı özel araçların tanıtımı, 5 Mayıs
Salı günü Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Polis Müdürü Nikos
Meneksidis ve İskeçe Emniyet Müdürü Yorgos Kalaycidis tarafından
yapıldı.

Yunanistan Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında İskeçe’nin de
yer aldığı dört şehirde pilot olarak mobil polis uygulamasını hayata
geçirme kararı almıştı. Vatandaşı Koruma Bakanlığı’nın, Suç Karşıtı
Politika Programı çerçevesinde hayata geçirilecek “AETOS” projesi,
yerel yerleşim birimleri ve sınırların asayişini ve gözetimini hedefliyor.

Program çerçevesinde Yunanistan’ın Arkadia, Evia, Yanya ve
İskeçe şehirlerinde dört Mobil Polis Birimi faaliyete geçecek. İlk
aşamada pilot olarak uygulanacak programdan elde edilecek
sonuçlara gore uygulama başka şehirlerde de yayılacak.

Mobil Polis Birimleri, üç üniformalı polisin (düzen, güvenlik ve
trafik) yer aldığı özel donanıma sahip araçlardan oluşacak. Haftalık
devriye programı uygulayacak olan ekip, uzak bölgelerde gezerek
vatandaşlara yerinde hizmet verecek.
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BATI Trakya Türk azınlığının
geçmişi ve bugünü, Batı Trakya
Eğitim Araştırma ve Cami Vakfı
ile Batı Trakya Eğitim Kültür
Sağlık Vakfı’nın İstanbul’da
düzenlediği panelde ele alındı.
Balkan Savaşları’ndan 1930’lu
yıllara kadar Batı Trakya
Türkleri’nin durumunu Yrd.
Doç. Dr. Nilüfer Erdem, 1950 ve
sonrası dönemi de gazeteci
Hülya Emin anlattı.

9 Mayıs Cumartesi günü
gerçekleşen panele Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu Şubesi
evsahipliği yaptı. Zeytinburnu
şubesinin konferans salonunda
gerçekleşen panele, Genel

Başkan Taner Mustafaoğlu da
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan
BTTDD Zeytinburnu şubesi
Başkanı Besim İsmailbaşa,
böyle bir panele ev sahipliği
yapmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

BTTDD Genel Başkanı Taner
Mustafaoğlu da bir selamlama
konuşması yaptı.

Gümülcineli akademisyen
Nilüfer Erdem ile gazeteci Hülya
Emin’in konuşmacı olarak
katıldıkları paneli Batı Trakya
Eğitim Araştırma ve Cami Vakfı
Başkanı Musa Yurt yönetti.
Panelin organizatörleri arasında
yer alan Batı Trakya Eğitim

BATCEV ve BATEV’den 
ortak panel

SAhİBİ:hüLYAEmIN
GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin

Yaz›‹şleri:OzanAhmetoğlu
Adres:P.mavromihali4-6Komotini69100

Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr

websitesi:www.gundemgazetesi.com

ABONEŞARTLARI
Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.
Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.

Yurtd›ş›:100Euro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

Kültür Sağlık Vakfı Başkanı
Selahattin Yıldız da
konuşmasında Batı Trakya Türk
azınlığının durumunu
değerlendirdi.

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem,
konuşmasına Balkan Savaşı’nda
Batı Trakya’da yaşananları
anlatarak başladı. Erdem
konuşmasında, Türk azınlığının
1920 ve 1930’lu yıllardaki
durumu hakkında bilgi verdi. 

Konuşmasında 1950 sonrası
Batı Trakya’da yaşananlara
değinen Hülya Emin, o günden
bugüne kadar olan süreyle ilgili
bir değerlendirme yaptı.

hulya_emin@hotmail.com

Hülya EM‹N

FUEN Kongresi Gümülcine’de

G
ümülcine 13- 17 Mayıs
tarihleri arasında çok
önemli bir kogreye ev

sahipliği yapıyor. Kısa adı FUEN
olan “Federal Union of
European Nationalities”, yani
Türkçe ismiyle “Avrupa Halkları
Federal Birliği, Avrupa’daki
azınlıkların haklarını savunan ve
bu azınlıkları biraraya getiren en
büyük ve en önemli çatı
kuruluşu. Avrupa’daki yerli ve
ulusal azınlıkların
savunuculuğunu üstlenen bu
kuruluşun ortaya çıkışı 1949
yılına rastlıyor. Yani önemli
olduğu kadar eski ve köklü bir
kuruluş. FUEN’in Batı Avrupa
ağırlıklı yapısı ise 1989 ve
1990’daki gelişimlerle değişime
uğruyor ; Orta ve Doğu
Avrupa’daki azınlıkları da
bünyesine katarak bugünkü
yapısına kavuşuyor.

Avrupa’da 400’den fazla
azınlık grubu bulunuyor. Bu da
her 7 Avrupalı’dan birinin ya bir
yerli azınlığa mensup olduğu ya
da bölgesel veya azınlık dili
konuştuğu anlamına geliyor. 

FUEN’in, Avrupa’nın 32
ülkesinde yaklaşık 90 üye
kuruluşu bulunuyor. Batı Trakya
Türk azınlığını, merkezi
Almanya’da olan ABTFF’nin yanı
sıra, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği ile Dostluk
Eşitlik Barış Partisi temsil
ediyor. FUEN’in Yunanistan
üyeleri arasında Atina’daki
İstanbul Rumları Ekumenik
Federasyonu, Makedon
azınlığın Florina’daki Gökkuşağı
Partisi de yer alıyor.

FUEN, Avrupa Birliği, Avrupa
Konseyi, Birleşmiş Milletler,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası
kuruluşlar nezdinde azınlıkların
sözcülüğünü üstlenerek, etkin
ve güçlü bir yere sahip. ( yer
edindi) 

Kongre çalışmalarının yanı
sıra, FUEN çatısı altında üç
çalışma grubu faaliyet
gösteriyor. Bu üç çalışma
grubundan biri de Türk

Azınlıklar Çalışma Grubu
(diğerleri ise Alman ve Slav
Azınlıklar Çalışma Grupları).

Hatırlayacaksınız, geçen yıl
Kasım ayında Türk Azınlıkları
Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı
Ankara’da yapılmış, FUEN’e üye
olan Batı Trakya Türk azınlığı
kuruluşlarının yanı sıra, Oniki
Adalar’daki Türk azınlık
temsilcileri, Rusya, Türki
Cumhuriyetleri ve Ukrayna’dan
da temsilciler toplantıya
katılmışlardı.

13-17 Mayıs tarihleri arasında
Gümülcine’de, ABTTF, BTAYTD
ve DEB Partisi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen
kogreye 20 ülkeden, 30’dan
fazla azınlığı temsilen 150 kişi
katılıyor. 

Azınlığımızın temsilcileri,
üyesi oldukları FUEN
kongrelerinde düzenli olarak
azınlık sorunlarını dile
getiriyorlar. Ayrıca FUEN
yetkilileri çeşitli vesilelerle
bölgemizi ziyaret etmiş ve
azınlık temsilcileriyle sorunları
yakından görüşmüşlerdir. Ancak
FUEN ilk kez bu kadar geniş
katılımlı bir açılım
gerçekleştiriyor bölgeye.
Aslında bu Batı Trakya için bir
ilk. Batı Trakya Türk azınlığı
sorunlarının bağımsız ve
objektif biçimde ele alınacağı
uluslararası bir toplantı, ilk kez
Batı Trakya’da gerçekleşiyor. Bu
kongre çalışmaları sırasında
sorunlarımıza, Avrupa’da
yaşayan diğer azınlıkların
gözünden bakılacak. Sorunlar
anlatılacak, anlatılmakla da
kalınmayacak yerinde
gözlenecek, görülecek.

Sorunlarımızı uluslararası
düzeyde  dile getirmek
açısından oldukça önemli
olduğuna inandığım bu
toplantının bölgemizde
gerçekleşmesine ön ayak olan
azınlık kuruluşlarımıza ve
azınlığın sorunlarının her zaman
yanında olan FUEN yetkililerine
ve üyelerine teşekkürler.

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
BTTDD Zeytinburnu şubesinin ev sahipliği yaptığı
etkinliğe konuşmacı olarak, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer

Erdem ve gazeteci Hülya Emin katıldı.

Adalete yeni bakan yardımcısı...
ESKİ istihbarat teşkilatı

başkanı ve eski savcı Dimitris
Papaggelopulos, Adalet,
Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakan
Yardımcısı olarak
görevlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
yapılan törene, Başbakan
Aleksis Çipras da katıldı. 

Eski bir savcı olan yeni Adalet
Bakan Yardımcısı
Papaggelopulos’un, adalet
alanında şeffaflığın
güçlenmesiyle ilgili yetkilere
sahip olacağı belirtildi.

PAVLOPULOS’LA 
İYİ İLİŞKİLERE SAHİP
Bakanlık genel sekreterliği için
adı geçen, ancak daha sonra
bakan yardımcısı olarak atanan,
Dimitris Papaggelopulos’un
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’la iyi ilişkilere sahip
olduğu ve Pavlopulos’un
bakanlığı döneminde
Yunanistan İstihbarat Teşkilatı
(EİP) başkanı olarak
görevlendirildiği ifade edildi. 

Bu arada ulusal basında yer

alan haberlerde,
Papaggelopulos’un savcılık
görevi sırasında telefon
dinlemeleri ve bazı
Pakistanlıların kaçırılmasıyla
ilgili dosyaların kapandığı
hatırlatıldı. Papaggelopulos’un,
ünlü işadamı Sokratis
Kokkalis’in casuslukla
suçlandığı davada da başsavcı
olarak görev yaptığı ve
sözkonusu davadan Kokkalis’in
beraat ettiği kaydedildi. 
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DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos
Kocias, Türk mevkidaşı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun davetine
icabetle resmi ziyaret için
Türkiye’ye gitti. Bu ziyaret
Çipras hükümetinin göreve
başlamasından sonra dışişleri
bakanı düzeyinde Ankara’ya
yapılan ilk ziyaret olma
özelliğine sahip.

Çarşamba günü Antalya’da
başlayan NATO Dışişleri
Bakanları toplantısı öncesinde
Ankara’yı ziyaret eden Dışişleri
Bakanı Nikos Kocias’ın ilk
durağı İstanbul oldu. 

Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Kocias’ı
Dolmabahçe’deki Başbakanlık
Ofisi’nde Kabul etti. Basına
kapalı olarak gerçekleşen
Kabul, yaklaşık bir saat sürdü. 

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
başbakanlık ofisine girerken
makam arabasının camından
basın mensuplarına eliyle ‘okey’
işareti yaptı.

Kocias, İstanbul’da
bulunduğu sırada Fener’deki
Ortodoks Rum Patrikhanesi’ni
de ziyaret ederek, Patrik
Vartholomeos’la görüştü.

İKİNCİ DURAK ANKARA
Dişişleri Bakanı Nikos Kocias, 12
Mayıs Salı günü Ankara’da
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile biraraya geldi.
Kocias, “İzlenimim Davutoğlu
ve Çipras’ın kimyalarının
uyuştuğu yönünde.
Yunanistan’da herhangi bir
siyasi partiye mensup değilim,
ama her iki ülke de böyle
başbakanlara sahip olduğu için
çok şanslı.” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya
gelen Kocias basın
toplantısında şunları söyledi:
“Yunanistan ve Türkiye bu
bölgede istikrar unsuru iki ülke.
Deniz güvenliği konusunda
güven arttırıcı önlemlerde
mutabık kaldık. Bu hususta
üzerinde durduğumuz 9 teknik
konu var. Ortak dileğimiz
Ege’deki sorunların çözülmesi,
gerilimin düşmesi. Bazı
bölgelerle ilgili tereddütlerin
ortadan kalkmasını istiyoruz.
Türk hükümeti Çipras’ı davet

etmiştir. İzlenimim Davutoğlu
ve Çipras’ın kimyalarının
uyuştuğu yönünde. İkisi de
genç, yaratıcı uluslararası
ortamı iyi okuyan insanlar.
Çipras Türkiye’ye memnuniyetle
gelecektir. Herhangi bir siyasi
partiye mensup değilim, ama
her iki ülke de böyle
başbakanlara sahip olduğu için
çok şanslı.”

EGE’DE MUTABAKAT
Ege denizinde güvenlik
konusunda alınacak güven
arttırıcı önlemlere ilişkin iki
ülke arasında mutabakat
sağlandı. 

Çavuşoğlu, “Ege’deki askeri
faaliyetlerin istenmeyen
kazalara yol açmaması
bakımından alınabilecek
tedbirler konusunda bir dizi
güven arttırıcı önlemde mutabık
kaldık” dedi. 

Kocias da “9 teknik konu var
üzerinde mutabık kaldığımız.
Ege’deki sorunlar çözülsün,
gerilim düşsün istiyoruz.”
mesajı verdi.

KIBRIS’TA BU YIL ÇÖZÜM
“(15 Mayıs’ta) Müzakerelerin
tekrar başlayacak olması önemli
bir gelişme. Kıbrıs’ta çözüm
konusunda irademiz mevcut”
diyen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum
tarafı ve Yunanistan’da da aynı
kararlılık olursa bu yıl içinde
adada kalıcı bir barışa
ulaşacağımızı da söylemek
isterim.” dedi. 

Kocias ise Kıbrıs’ın tüm
ülkelerle dostluk ve işbirliği
ilişkileri içinde olmasını arzu
ettiklerini belirterek, “Türkiye
ve Yunanistan’la iyi ilişkileri
olan ve garantör güçlere ihtiyacı
olmayan bir Kıbrıs ortaya çıksın.
Türk ve Rumların haklarını
güvence altına alabilen bir
Kıbrıs’tan yanayız.” diye
konuştu.

RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias
Ankara’da Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından da kabul
edildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Kocias’ı kabulünde,

“Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için tüm
taraflar kararlılık göstermeli”
mesajı verdiği öğrenildi.

Ada’da 15 Mayıs tarihinde

yeniden başlayacak Barış
Müzakereleri’nin önemine
dikkat çeken Erdoğan’ın,
Yunanistan ve Rum kesiminin

de kararlılık göstermesi halinde,
çözüme ulaşılabileceği
vurgusunda bulunduğu
belirtildi.

Çipras hükümetinden Ankara’ya ilk konuk

Rodos ile Marmaris
“kardeşliğe” adım attı

TÜRKİYE’nin Marmaris Belediye Başkanı Ali
Acar ile Yunanistan’ın Rodos adası Belediye
Başkanı Fotis Hacidiakos, “kardeş şehir”
anlaşması için ön görüşme yaptı. 

10 Mayıs Pazar günü Muğla’nın Marmaris
ilçesine giden Rodos Belediye Başkanı Fotis
Hacidiakos’un, Marmaris Belediye Başkanı Ali
Acar’la  kardeş şehir anlaşması için en kısa sürede
görüşmelerin başlaması yönünde karar aldıkları
belirtildi.

Hacidiakos yaptığı konuşmada, Marmaris’i çok
kez ziyaret ettiğini, ancak başkan olarak ilk kez
geldiğini söyledi. Rodos Belediye Başkanı, “Geçen
hafta On İki Adalar’ın tüm belediye başkanları ile
Yunanistan da buluşarak toplantı düzenledik. Bu
toplantıda Türkiye ile Yunanistan arasında ortak
çıkarların geliştirilmesi için kardeş şehir çalışması
projesi onayı alındı. Ardından da beni elçi olarak
atadılar. Şu anda iki şehrin ilişkilerini geliştirmek
için buradayız. Marmaris ve Rodos’un ortak
çıkarlarını geliştirmek istiyoruz. İki şehir aynı
ülkelerden turist alıyor ve gelirini artırmak istiyor.
Bize gelen turistler ve vatandaşlarımız sizin
şehrinizi, size gelenler ve yaşayanlarınız da bizim
şehrimizi görmek istiyor. Başta ben ve ailem olmak
üzere iki şehir insanları birbirlerini çok seviyor.
Karşılıklı ziyaretleri artırmak istiyoruz.” dedi.

KARDEŞ ŞEHİR PROJELERİ 
HAYATA GEÇECEKTİR
İki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünün iki
ülke ilişkilerinin gelişmesinde büyük pay
olacağını dile getiren Marmaris  Belediye Başkanı
Ali Acar ise, “Bizden bir gün mesafedeki birçok
ülkenin şehirleriyle kardeş şehir protokollerimiz
mevcuttur. Birbirine adalarıyla yakın olan iki
ülkenin artık kardeş şehir olması çok anlamlıdır.
Çiçeği burnunda belediye başkanımızın bizleri
ziyaret edeceğini öğrendik. Marmaris Yat Kulübü
katkılarıyla bu buluşma sağlandı. Tanışma
ortamında niyetler ortaya konuldu. İki şehrin
kardeş şehir protokolü için alt yapısı hazır. İki
şehrin anlaşması Türkiye ve Yunanistan
arasındaki ilişkileri de geliştireceğine
inanıyorum.” dedi.

RODOS BELEDİYE BAŞKANINA NAZARLIK
Dilek ve temennilerden sonra Belediye Başkanı
Acar, meslektaşına Marmaris temalı çini tabak,
çam balı ve uğur getirmesi için nazarlık hediye
etti. 

Rodos Belediye Başkanı Hacidiakos ise Türk
meslektaşına, şehri anlatan bir ansiklopedi ile
çeşitli hediyeler sundu.
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A
zınlık eğitiminin, Batı Trakya
gündeminde ve kamuoyunda
yeterince yer almadığına

inananlardanım. Son yıllarda bu meselenin
eskisi kadar konuşulmadığını da
gözlemliyorum. Fakat bu hafta farklı bir şey
oldu. Eğitimle ve özel olarak da azınlık
eğitimiyle ilgili olarak üç gelişme yaşandı
hafta içinde. 

Birincisi; Rodop milletvekili Ayhan
Karayusuf’un eğitim sorunuyla ilgili bir yazısı
yayınlandı. Ayhan bey,-sosyal medyayı
kullanan ve bundan yararlanan biri olma
özelliğini de kullanarak- sosyal medyada bir
yazı yayınladı. 

İkincisi ise; Gümülcine Harmanlık
Mahallesinin azınlık ilkokulu talebi. Üçüncü
de; Okutan Anne Projesi. 

Bunları tek tek ele almaya çalışalım.
İktidarın büyük ortağı ve omurgasını oluşturan
parti SİRİZA. Ayhan Karayusuf da bu partinin
Rodop ili milletvekili. Milletvekilliğinde ikinci
dönemi yaşıyor. Dolayısıyla artık bir

olgunlaşmadan ve bir tecrübeden sözetmemiz
mümkün. Milletvekili Ayhan Karayusuf’un
sosyal medya hesabından azınlık eğitimiyle
ilgili köşe yazısı tarzında bir yazı yazmasını ve
görüşlerini bu şekilde paylaşmasını
önemsiyorum. Oldukça önemli noktalara
değinip, önemli mesajlar vermiş. Yazısını
başlıklar halinde özetelemeye çalışacağım: 

Batı Trakya’daki azınlık eğitiminin özel
durumu nedeniyle ve modern toplum
şartlarının dayatması sonucunda, çağdaş
eğitim gereksinimlerinin dışına itildi.

Azınlık eğitiminin bire bir yaşadığı
problemlerin üzerine gidilmedi ve hiçbir
başarı elde edilmedi. Eğitiminde çözüm
bekleyen sorunlar arttı. 

Azınlık öğrencileri toplumsal ve mesleki
dışlanma gibi birçok sorunla boğuşmak
zorunda.

Geçmiş yıllarda çift dilli eğitim konusunda
hiçbir ciddi çalışma ve girişim olmamıştır. Çift
dilli devlet anaokulları bölgemiz için önemli ve
bir o kadar da acil ihtiyaçtır.

Azınlık eğitimi ile ilgili yazısının son
bölümünde Milletvekili Ayhan Karayusuf şu
görüşlere yer veriyor: “Azınlık eğitimi
problemleri karmaşık olması sebebiyle
kelimeler sayılı ve az olmalı, en önemlisi de
kalıcı çözümle doğru sonuca ulaşılmalıdır.
Rutin, katılaşmış fikirler, şüpheler, önlemlere
sebep olan korkular ve en önemlisi de, önemli
siyasi kararlar için olan isteksizlik problemin
başlıca sebepleridir. Sol bir iktidar öncekiler
gibi olmamalıdır. Ülke eğitim sisteminin
iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılması, azınlık
eğitiminin tüm boyutlarıyla ele alınması sol
iktidarın görevidir.” 

Bu son bölümün altına imzamı atarım.
Azınlık eğitim sorununun çözümü için siyasi
isteksizlik en büyük sorundur. Hükümetlerin,
daha doğru bir deyişle devletin azınlık
eğitimini görmek istememesi, böyle bir
meselenin varlığını kabul etmemesi en büyük
engeldir. Karayusuf’un yazısında; eğitim
sorununun aciliyetini ve önemini vurgulama
ve hükümette oluşabilecek isteksizliğe en
azından bir “çimdik atma” niyeti seziyorum.
Bir siyasetçi olarak azınlığın önemli bir sorunu
hakkında görüşlerini paylaşma yönteminin de
örnek alınması gereken bir hareket olduğunu
söylemek isterim. 

İkinci konuya gelince. Harmanlık mahallesi
Gümülcine’nin en büyük Türk mahallelerinden
biri. Son yıllarda Harmanlık mahallesi azınlık
okulu talebiyle anılır oldu. Gerek mahallenin
oldukça canlı bir sivil toplum kuruluşu olan
Harmanlık Derneği, gerekse mahalle
sakinlerinden Kamil Sıcakemin’in başlattığı
bir insiyatif var. Her ikisi de azınlık okulu
talebiyle ilgili. Bu konudaki ayrıntılara girmek
istemiyorum. Çünkü burada önemli olan
detaylar değil, amaçtır. O da mahalleye yeni

bir azınlık ilkokulu talebinden başkası
değildir. Bu bana bir umut ışığı veriyor. Zira
birileri, insiyatif alıp bir hareket başlatıyor. Bu
zaten kendi başına önemli bir olay. 

Gelelim üçüncü ve son olaya. Okutan Anne
Projesi, haftasonu İskeçe’de bir yardım
kermesi düzenledi. Bu proje, ekonomik sıkıntı
çeken öğrencilere yardım amaçlı bir çalışma
grubunun ortaya koyduğu bir iş. Tamamıyla
kadınlardan oluşan bir insiyatif. 360 civarında
kadın, ortak bir kasa oluşturmuş ve çocuk
okutuyor. Yardıma muhtaç çocuklara ve
gençlere yardım ediyor. Bu sayı şimdilik 50
civarında. Önümüzdeki yıl bunu arttırmak
istiyorlar. Okutan Anne Projesi, bana göre
azınlığımızda en başarılı ve en anlamlı sosyal
sorumluluk projesidir. Yazımı bu projenin
yardımıyla okuyan Sevgül Zumre’nin
sözleriyle noktalıyorum: “Annemi
kaybettikten sonra okumayı düşünmüyordum.
Eğer üniversiteye gidebildiysem, bu proje
sayesinde olmuştur. Biz öğrenciler için
Okutan Anne çok şeyler ifade ediyor. Hele
hele benim gibi annesini kaybetmiş çocuklar
için aynı zamanda bir anne şefkatini
bulabildiğimiz sıcak bir yuva oldu. Hepimizin
gürültülü şehirleri vardır. Bu gürültüden kaçıp
sığındığımız barınağımız haline geldi Okutan
Anne Projesi. Yuvamız, evimiz oldu. Hem
maddi, hem manevi olarak yanımızda oldular.
Şu anda çok mutluyum, çünkü hayalimi
gerçekleştiriyorum. Bu proje, okuma aşkıyla
parlayan bir çift göz için kuruldu. Bundan
sonra daha nice kalplere dokunacak, nice
gözleri parlatacaktır.”

Böyle bir çalışma ancak alkışlanabilir. Ve
bu projeyi bizim insanımızın, bizim
toplumumuzun hayata geçirdiğini görünce de
umut ışıkları şüphesiz ki çoğalıyor!...

Ozan AHMETOĞLU

Azınlık eğitimi ve umut ışığı

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Mamuşa Belediye Başkanı Batı Trakya’daydı
KOSOVA Türk Adalet Partisi

Genel Başkanı ve Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Mamuşa
Belediye Başkanı Arif Bütüç,
Batı Trakya’yı ziyaret ederek bazı
azınlık kurum yöneticileriyle
biraraya geldi. 

GTGB
Arif Bütüç, 11 Mayıs Pazartesi
günü ilk olarak Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni ziyaret etti.
GTGB Başkanı Koray Hasan
tarafından karşılanan Bütüç,
derneğin tarihi ve çalışmaları
hakkında bilgi aldı. 

DEB PARTİSİ
Kosova Türk Adalet Partisi
Başkanı ve Mamuşa Belediye
Başkanı Arif Bütüç, aynı gün
DEB Partisi Genel Merkezi’ni de
ziyaret ederek Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş’la görüştü.
Bütüç, DEB Partisi’ndeki
görüşmesinde Batı Trakya
Türkleri’nin sorunları hakkında
bilgi aldı ve karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu. 

DEB Partisi Genel Başkanı Ali

Çavuş, Kosova Türk Adalet
Partisi Başkanı Arif Bütüç’e
ziyaretinden dolayı teşekkür
ederek bir plaket hediye etti.

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ 
Mamuşa Belediye Başkanı Arif
Bütüç’ün bir sonrası durağı
Kozlukebir belediyesi oldu. 

Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet’i makamında
ziyaret eden konuk belediye
başkanı, meslektaşıyla karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
Bütüç, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet’e çalışmalarında
başarılar diledi. 

Görüşme sonunda Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
Arif Bütüç’e Kozlukebir
belediyesinin logosunun
bulunduğu bir plaket sundu.

Görüşmede Belediye
Başkanı’nın yanı sıra, Belediye
Başkan Yardımcısı Sinan Ahmet
ve meclis üyesi Yusuf Sali de
hazır bulundu.

Makedonya - Trakya Müslümanları Derneği’nden DEB’e ziyaret

Merkezi Selanik’te bulunan Makedonya - Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
Osman İsmailoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Merkezi’ni
ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili olarak DEB Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dernek başkanı Osman
İsmailoğlu’nun Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İsmailoğlu’nun
Ali Çavuş’a derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Görüşmeye din görevlisi Cüneyt Sadık’ın da eşlik ettiği bildirildi.
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Koalisyonda cami anlaşmazlığı

KOALİSYON ORTAKLARINDA 
İLK GÖRÜŞ AYRILIĞI
Başkent Atina’nın Votanikos bölgesinde
yapılması planlanan ve geçen yıl meclise
getirilen yasayla kabul edilen cami
planında bazı değişiklikler yapıldı. İnşaat
planında yapılan değişiklikler yeni bir
tasarıyla yeniden meclis onayına sunuldu.
Cami yapımıyla ilgili değişiklikleri içeren
tasarı 12 Mayıs Salı günü parlamentoda
oylandı. Koalisyonun küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL) cami
inşaatına onay vermedi ve ret oyu kullandı.
Oylama sırasında söz alan ANEL
milletvekilleri Atina’da cami inşaatına
karşı olduklarını ifade ettiler. Böylelikle
koalisyon ortakları SİRİZA ile ANEL ilk
görüş ayrılığını yaşamış oldular. 

Yasa değişikliği Eğitim Bakanı Aristidis
Baltas ile Yeniden Yapılanma, Çevre ve
Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis’in
imzasını taşıyor. Yasa değişikliği tasarısı,
geçtiğimiz günlerde meclise sunulmuştu. 

Atina Camisi’nin inşaat planında bazı
değişiklikleri içeren tasarıya ANEL ile Altın
Şafak Partisi ret oyu verdi. Tasarı, SİRİZA,
YDP, POTAMİ, PASOK ve KKE’nin oylarıyla
kabul edildi. 

YUNANİSTAN MÜSLÜMANLAR 
BİRLİĞİ BAŞKANI
Bu arada, merkezi Atina’da bulunan
Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı
Naim Elgandur konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. Naim Elgandur,
“Camiyle ilgili yasa değişikliklerine
karnımız tok” ifadesini kullandı. 

Binlerce Müslüman’ın yaşadığı Atina
bölgesindeki caminin inşasına hala
başlanamamış olmasının üzücü olduğunu
dile getiren Elgandur, “Artık Atina
camisiyle ilgili olarak tasarı, yasa ve
kararlara karnımız tok. Bugüne kadar hep

aynı şeyleri söyledik. Yıllarca hep aynı
şeyi görüyoruz. Karar, tasarı, değişiklik

ve tekrar herşey yeni baştan. Ne yazık
ki yıllarca bu konuda gerçek anlamda
adım atılmıyor.” ifadelerini kullandı.

“YENİ HÜKÜMETE ZAMAN 
TANIMAYI TERCİH ETTİK”
Yunanistan Müslümanlar Birliği
Başkanı Naim Elgandur,
“Biliyorsunuz, Yunanistan’da yeni bir
hükümet var. Biz bu hükümetin

ekonomik konularla ilgili olarak uzun bir
çalışma içine girdiğini görüyoruz. Dernek
olarak ve toplum olarak, yani
Yunanistan’da yaşayan Müslümanlar
olarak SİRİZA hükümetinin ilk önce
yurtdışında ve Avrupa’da ekonomi
konularını ele almasını beklemeyi tercih
ettik. Yeni hükümet görevi devralınca
hemen kendi sorunlarımızı, cami
sorununu dile getirmemeyi, hükümete
özellikle ekonomik kriz konusunda
girişimlerini rahat bir şekilde yapabilmesi
için zaman tanımayı tercih ettik. İyi niyetle
düşündük ve öyle hareket ettik.” dedi.

“HER HÜKÜMET, HER YENİ 
BAKAN AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYOR”
Naim Elgandur sözlerine şöyle devam etti:
“Sayın Kostas Karamanlis hükümeti
döneminde, Angelos Sirigos’un bizimle
yaptığı konuşmayı hatırlıyorum. O zaman
da Atina camii için söz verilmişti. Sayın
Sirigos bize kendisi adına değil, o zaman
başbakan olan sayın Karamanlis adına
konuştuğunu söylemişti. O zaman görevde
olan hükümet cami konusunda kendinden
çok emin görünüyordu. Fakat ne yazık ki
tüm bunlar sözlerde kaldı. Yıllarca göreve
gelen her hükümet ve her eğitim bakanı
hep aynı şeyleri söylüyor. Artık bunlara
karnımız tok. Biz yeni hükümete, yani
SİRİZA hükümetine ekonomiyle ilgili
sorunları çözüme kavuşturabilsin diye,
zaman tanımayı uygun gördük. Bu sorunu
gündeme getirmedik. Yıllarca çözüm
beklese de bu problemi şimdilik
bekletmeyi uygun gördük. Yeni hükümetle
Atina camisi konusunda hiç konuşmadık.
Kendileri bu konuda herşeyin hazır
olduğunu ve caminin olacağını söylüyorlar.
Sonuç itibarıyla bizler sabretmeye devam
ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu konu bir gün
çözüme kavuşur. Yunanistan’da yaşayan
Müslümanlar olarak Atina’ya cami
konusunun artık sona ermesini istiyoruz.”

ANEL PARTİSİ CAMİYE  
KARŞI ÇIKIYOR
Koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi, Atina’da cami inşaatına
karşı çıkıyor. ANEL Partisi Milletvekili
Nikos Mavraganis tasarı meclise gelmeden
yaptığı açıklamada, Atina camisini Türk –
Yunan ilişkilerine bağladı. Atina’ya cami

inşaatının Türkiye ile güven arttırıcı
önlemler çerçevesinde düşünüldüğünü
iddia eden ANEL milletvekili, Türkiye’nin
uluslararası hukuka ve ikili ilişkilere saygı
göstermediğini öne sürdü. 

Türkiye’nin ibadet yerleri ve Avrupa
Birliği ülkelerine giden kaçak göçmenlerin
iadesinin kabul edilmesi konusunda
yeterince adım atmadığını iddia eden
Mavraganis, parti olarak cami inşaatıyla
ilgili yasa değişikliğinin zamanlamasının
yanlış olduğunu iddia etti. 

ANEL Partisi, Atina’ya cami inşaa
edilmesini öngören yasa değişikliği
tasarısının geri çekilmesini talep etti. 

ANEL OYLAMADA TASARININ 
GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ
ANEL Partisi, Atina Camisi’yle ilgili
tasarının mecliste görüşülmesi sırasında
da tepkisini dile getirdi. Parlamentodaki
oylama öncesi ANEL Partisi adına konuşan
milletvekili Stavrupa Ksulidu, Atina’ya
cami yapılmasına karşı çıkarak, tasarının
“zamansız” ve “tahrik edici” olduğunu
iddia etti. Ksulidu, hükümetten tasarıyı
geri çekmesini istedi. ANEL milletvekili
ayrıca, Atina’ya cami inşaatını öngören
tasarının anayasaya aykırı olduğunu öne
sürdü. 

SPİLİOTOPULOS: “VOTANİKOS
BÖLGESİNDE CAMİYE HAYIR”
Öte yandan, Yeni Demokrasi Partisi
tarafından desteklenen Atina Belediye
Başkan adayı Aris Spiliotopulos, Atina’ya
cami yapımını kabul ettiğini, ancak
Votanikos bölgesinde cami yapımına karşı
olduğunu söyledi. 

Spiliotopulos, bölge sakinlerinin
Votanikos bölgesinde cami inşaatına tepki
gösterdiğini öne sürerek, Atina’daki
caminin başka bir bölgeye inşa
edilebileceğini ifade etti. Meclise getirilen
ve başkente cami inşaatıyla ilgili yasa
değişikliğinin geri çekilmesini isteyen
Spiliotopulos, Yeniden Yapılanma, Çevre
ve Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis’den
tasarıyı meclisten çekmesini ve cami
inşaatı için yeni arsa bulunması amacıyla
çalışma başlatmasını talep etti. 

Başkent’in Votanikos bölgesinde cami
yapımını öngören tasarı parlamentodan
geçerken, inşaat çalışmalarının ne zaman
başlayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. 

Atina camisi bir kez
daha meclis günde-
mine taşındı. Daha
önce inşaatı defalar-
ca ertelenen cami
konusu yeniden
meclise getirildi.
Merkezi Atina’da
bulunan Yunanistan
Müslümanlar Birliği
Başkanı Naim
Elgandur, Atina
camisiyle ilgili geliş-
melerden hoşnut-
suzluğunu ifade ede-
rek, “Camiyle ilgili
yasa değişikliklerine
karnımız tok.
Yunanistan’da yaşa-
yan Müslümanlar
olarak bu konunun
artık kapanmasını
ve resmi bir cami
inşaatının başlama-
sını bekliyoruz.”
dedi. 

Naim Elgandur
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Harmanlık Mahallesi’ne
okul talebi yeniden
gündemde

GÜMÜLCİNE’deki Harmanlık Azınlık
Eğitim Kültür ve Spor Derneği, Harmanlık
Mahallesi’ne okul yapılması için yasal
girişim başlattığını duyurdu. 

Dernekten yapılan açıklamada, bölgeye
azınlık ilkolulu yapılması talebiyle ilgili
dilekçenin Rodop ili
İlköğretim Müdürlüğü’ne
verildiği ifade edildi.
Derneğin
açıklamasında,
uzun süredir
yürütülen
çalışmalar
sonucunda
öğrenci
velilerinden
toplanan
imzaların,
hazırlanan dilekçe
ve gerekli yazılı
evrakın, bir heyet
tarafından ilköğretim
müdürlüğüne teslim edildiği
belirtildi. 

Sözkonusu heyette Harmanlık Derneği
yönetim kurulu, öğrenci velileri temsilcileri
ve derneğin hukuk danışmanı avukat Ercan
Ahmet yer aldı. Azınlık ilkokulu için talebini
içeren dilekçenin, azınlık okulu kurmayı
düzenleyen 694 sayılı yasa dikkate alınarak

hazırlandığı vurgulandı. 

“HERKESİ BU TALEBİMİZİ
DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ”
Harmanlık Derneği’nden yapılan
açıklamada, tüm yetkililerden yeni azınlık

ilkokulu talebine destek vermeleri
istendi. Açıklamada, “Bu

süreçte tüm halkımızı bu
talebe destek vermeye,

seçilmişlerimizi,
kanaat
önderlerimizi ve
her türlü kamu
hizmetinde
görevli insanımızı
bu sürece destek
vermeye davet

ediyoruz.
Harmanlık Azınlık

Eğitim Kültür ve Spor
Derneği yönetim kurulu

olarak, üyelerimiz adına bu
makul talebin kısa sürede

karşılanması yönündeki beklentimizi
koruyor ve çocuklarımızın temel eğitimlerini
hak ettikleri çağdaş imkanlara sahip bir
Azınlık İlkokulunda devam etmelerini
umuyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz.”
ifadeleri yer aldı.

RODOP Milletvekili Ayhan
Karayusuf “Azınlık Eğitimi: Dünden
Yansımalar, Yarın İçin Düşünceler”
başlıklı bir yazı yayımladı.
Karayusuf, azınlık eğitimiyle ilgili
olarak kaleme aldığı yazıyı sosyal
medya hesabında paylaştı. 

Karayusuf yazısında, Batı
Trakya’daki azınlık eğitiminin özel
durumu nedeniyle ve modern
toplum şartlarının dayatması
sonucunda, çağdaş
eğitim
gereksinimlerinin
dışına itildiğini dile
getirdi.

Azınlık eğitiminin
bire bir yaşadığı
problemlerin üzerine
gidilmediğinden ve bu
problemlerin nedenleri
araştırılmadığından
bugüne kadar hiçbir
başarı elde
edilmediğini kaydeden
Karayusuf, azınlık
eğitiminde çözüm
bekleyen sorunların
arttığını belirtti. 

“Geçmişte, azınlık
eğitimini kapsayan
başarı derecesi düşük
eğitim programlar
azınlık eğitiminin
problemlerine çözüm getirmeyi
hedef almış, ancak yetersiz
kalmıştır” diyen milletvekili
yazısında şu görüşlere yer verdi: “Bu
programları yönetenler azınlık
eğitimine önemli ölçüde katkı
sağlayamamıştır. Sonuç olarak
bugün, azınlık ögrencileri ülke
bazındaki öğrenci gruplarına
kıyasla, öğrenim mahrumiyetinin
tüm karakteristik özelliklerini taşır.
Bu da, dokuz yıllık zorunlu eğitimini
tamamlayan bir azınlık öğrencisini,
toplumsal ve mesleki dışlanma gibi
birçok sorunla boğuşmasına sebep
olmaktadır.”

“ANAOKULU KONUSUNDA
HİÇBİR CİDDİ ÇALIŞMA
YAPILMAMIŞTIR”
Okul öncesi eğitime de değinen

Karayusuf, “Geçmiş yıllarda çift dilli
eğitim konusunda hiçbir ciddi
çalışma ve girişim olmamıştır.
Azınlık çocuklarının anaokul
eğitimini desteklemek açısından,
bugün devlet anaokullarındaki
eğitim kadrolarına ülke
üniversitelerinin okul öncesi eğitimi
bölümlerinden mezun olmuş azınlık
mensubu ögretmelerin
yerleştirilmesi ilk etapta acil bir

önlem olabilir.
Böylece, azınlık
çocukları eğitim
sürecinin daha ilk
aşamasından çift
dilli eğitime uyum
sağlayacak ve
eğitimlerinin
ileriki
aşamalarında, iki
dilde de öğrenim
ihtiyaçlarına daha
kolay karşılık
verebileceklerdir.
Çift dilli devlet
anaokulları
bölgemiz için
önemli ve bir o
kadar da acil
ihtiyaçtır.”
ifadelerini
kullandı.

“AZINLIK EĞİTİMİ TÜM 
BOYUTLARIYLA ELE ALINMALI”
Azınlık eğitimi ile ilgili yazısının son
bölümünde Milletvekili Ayhan
Karayusuf şu görüşlere yer verdi:
“Azınlık eğitimi problemleri
karmaşık olması sebebiyle kelimeler
sayılı ve az olmalı, en önemlisi de
kalıcı çözümle doğru sonuca
ulaşılmalıdır. Rutin, katılaşmış
fikirler, şüpheler, önlemlere sebep
olan korkular ve en önemlisi de,
önemli siyasi kararlar için olan
isteksizlik problemin başlıca
sebepleridir. Sol bir iktidar öncekiler
gibi olmamalıdır. Ülke eğitim
sisteminin iyileştirilmesi ve
sağlamlaştırılması, azınlık
eğitiminin tüm boyutlarıyla ele
alınması sol iktidarın görevidir.”
diyerek tamamladı.

Milletvekili 
Karayusuf ‘Azınlık
Eğitimi’ni yazdı

Geçmişte,
azınlık
eğitimini

kapsayan başarı
derecesi düşük
eğitim programlar
azınlık eğitiminin
problemlerine
çözüm getirmeyi
hedef almış,
ancak
yetersiz
kalmıştır

“ “93 yıl aradan sonra yeniden ayin
gerçekleştirilen Türkiye’deki İzmir
Menemen’de bulunan Rum Kilisesi Agios
Konstantinos’un açılış kurdelesini,
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve
Fener Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos
ezan sesi eşliğinde birlikte kesti.

Barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği
törende beyaz güvercinler uçuruldu, kilise
bahçesine günün anısına zeytin fidanı
dikildi.

İzmir’de Menemen belediyesi tarafından
restore edilen Mermerli mahallesindeki 19.
yüzyıl eserlerinden Fener Rum Kilisesi
Agios Konstantinos; Menemen Belediye
Başkanı Tahir Şahin, İstanbul Rum
Ortodoks Patriği Vartholomeos,
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu
Theodoros Çakiris ile İzmir ve İstanbul’daki
Ortodoks cemaati üyelerinin de katıldığı
coşkulu bir törenle açıldı.

“BU ANILARI HAYATIMDA HİÇBİR
ZAMAN UNUTMAYACAĞIM”
Menemen’deki Rum Kilisesi Agios
Konstantinos’ta 1922 yılından bugüne ilk
kez gerçekleştirilen ayini yöneten İstanbul
Rum Ortodoks Patriği Vartholomeos yaptığı
konuşmada, kendisini Menemen belediye
bandosunun marşları eşliğinde çiçekle
kilise girişinde karşılayan Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin ve onun
nezdinde tüm Menemenlilere övgüler
yağdırdı. 

Rum Kilisesi Agios Konstantinos’un
İzmir’in zengin kültürüne ayrı bir renk
katacağına inandığını söyleyen
Vartholomeos, “Bu güzel kilisenin İzmir’in
zengin kültürüne ayrı bir renk kattığı

inancıyla hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
Beni ve mesai arkadaşlarımı çok
duygulandırdınız siz Menemenliler, çok
teşekkür ederiz. Bu anıları hayatımda hiçbir
zaman unutmayacağımı söylemek
istiyorum.” dedi.

“BİZİM İÇİN ÖNCE İNSAN”
16 yıllık belediye başkanlığı döneminde
Menemen’de minaresiz cami bırakmayan,
cami ve cem evleri inşa eden Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin de, “Bizim
için bireylerin hangi dinden, hangi mezhep
ya da ırktan olduğu hiç önemli değil. Bizim
için önce insan geliyor. İnsanların dilediği
gibi inançlarını yaşayabilecekleri kutsal
mekanların oluşması gerekiyor. Benim
yapımı herkes biliyor. Cem evini de inşa
ediyoruz, camilerimizi ve camilerimizin
minarelerini de inşa ediyoruz; böylesi güzel
kutsal mekanları kiliselerimizi de restore
ediyoruz.” diye konuştu.

İzmir’deki Agios Konstandinos
kilisesi açıldı
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İskeçe’de Karşımahalle ve
Ketenlik’te coşkulu hatim töreni

Hacıören halkından
muhteşem hatim töreni

İSKEÇE Müftülüğü’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren Kur’an kurslarının
hatim etkinlikleri devam ediyor. 10 Mayıs
Pazar günü İskeçe Karşımahalle ve
Ketenlik köyünde hatim töreni
gerçekleştirildi. 

İskeçe Karşımahalle Camii’nde 10
Mayıs Pazar günü hatim töreni
düzenlendi. Bölge halkının yoğun ilgi
gösterdiği etkinlikte Karşımahalle Kur’an
kursuna devam eden 23 öğrenci için
hatim töreni gerçekleştirildi. İskeçe’deki
ve civar köylerden soydaşların yoğun ilgi
gösterdiği hatim töreni nedeniyle
Karşımahalle adeta bayram yerine
döndü. Kalabalık, İskeçe Karşımahalle
Camii’ne sığmayınca sofralar sokaklara
kuruldu. 

Öğrenci velileri ile mahalle
gençlerinin organize ettiği etkinliğe
katılan İskeçe’deki azınlık kurum
başkanları, cami önünde hatıra fotoğrafı
çektirdi. 

KETENLİK KÖYÜNDEKİ 
HATİME YOĞUN İLGİ
İskeçe’de aynı gün gerçekleşen ikinci
hatim etkinliği ise Ketenlik köyünde
yapıldı. Ketenlik’teki hatim törenine
günler öncesinden hazırlanan köylüler,
herşeyin eksiksiz olması için çalıştı. Batı
Trakya’dan en yoğun çocuk nüfusuna
sahip olan köyde 46 öğrenci Kur’an-ı
Kerim’i bitirerek hatim törenine katıldı. 

Ketenlik’teki hatim törenine İskeçe ve
civar köylerden çok sayıda soydaşın
katılması dikkat çekti. Köy gençleri
davetlileri motorsikletlerle köy girişinde
karşılayarak, etkinliğin yapıldığı yere

kadar eşlik etti. Hatim törenine katılan
kalabalık Ketenlik Yukarı Mahalle
Camii’ne sığmadı. 

İskeçe’deki hatim etkinliklerine
katılan İskeçe Müftüsü ve Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
Ahmet Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İskeçe
İl Teşkilatı Sorumlusu Ozan Ahmetoğlu,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet Kara, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt ve İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi yöneticisi Rıza Kırlıdökme birer
konuşma yaptılar. 

Etkinlik kılınan öğle namazı ve
geleneksel etli pilav ve ayran ikramından
sonra sona erdi. 

KETENLİK 
KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET
Hatim etkinliğinden sonra Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu ve diğer kurum başkanları,
Ketenlik Kütüphanesi’ni ziyaret etti.
Kütüphane yöneticilerinden Alper Kıyıcı,
kütüphane çalışmaları ve Ketenlik
Gençlik Festivali hakkında azınlık
temsilcilerine bilgi verdi. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı gençleri tebrik ederek,
Ketenlik’in bölgenin “lokomotif”
köylerinden biri olduğunu belirterek,
gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

RODOP iline bağlı Kozlukebir
belediyesinin Balkan kolunda yer alan
Hacıören köyünde, 9 Mayıs Cumartesi
günü hatim merasimi düzenlendi.
Hatim törenine civar köylerden yaklaşık
üç bin kişi katıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü din
görevlisi Hasan Pehlivan’ın görev
yaptığı Hacıören Kur’an kursunda
eğitim gören 21 öğrenci Kur’an-ı Kerim’i
hatim etti.

Köy camiinin avlusunda gerçekleşen
etkinliğin açılışı din görevlisi Hasan
Pehlivan tarafından yapılırken,
programın sunumunu ise kurs
öğrencileri Serkan Sar ve Emine Ahmet
yaptı.

Etkinlikte öğrenciler Aşr-ı Şerif, ilahi,
şiir, ayet ve namaz duaları okudular.
Hatim duasını ise öğrencilerden Barış
Karahasan ve Emre Arnavut birlikte
yaptılar.

“GELENEKLERİNİZİ YAŞATMA
KONUSUNDA ÜSTÜN BİR 
GAYRET GÖSTERİYORSUNUZ”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı etkinlikte yaptığı
konuşmada, “Maneviyatınızı ve
kimliğinizi korumak için olağanüstü
gayret gösterdiniz. Bugün de bütün

olumsuz şartlara rağmen,
geleneklerinizi yaşatma konusunda
üstün bir gayret gösteriyorsunuz.
Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum.
Bu yavrularımızı buralara yönlendiren
aileleri de tebrik ediyorum ve onlara
teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte
kıyamete kadar inancımızı,
değerlerimizi yaşatmaya çalışacağız.
Burada sadece müftümüze ve
hocalarımıza iş düşmüyor, bütün
ailelere de iş düşüyor. Zor bir zamanda
yaşıyoruz ve şartlar giderek ağırlaşıyor.
Teknolojinin ve iletişimin gelişmesiyle
birlikte insanların ve toplumların
değerlerini yaşatması daha da büyük
gayret gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gümülcine Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet, günün anlam
ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 

Tören sonunda Kur’an-ı Kerim’i hatim
eden çocuklara Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü tarafından hazırlanan başarı
belgeleri, Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ve
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet
tarafından verildi. Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet de öğrencilere
hediye verdi.

Hatim töreninin sona ermesiyle
birlikte, etkiliğe katılanlara yemek
ikram edildi.
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YARDIMA muhtaç öğrencilere yönelik
faaliyet gösteren Okutan Anne Projesi
yararına düzenlenen kermes İskeçelileri
biraraya getirdi. İki gün boyunca İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi Spor
Sitesi’nde devam eden yardım
kermesinin açılışı 8 Mayıs Cuma günü
yapıldı. Okutan Anne Projesi’nin yardım
ettiği öğrencilerden biri olan Sevgül
Zumre’nin anlamlı konuşması ise herkesi
duygulandırdı. 

“BİZİM BARINAĞIMIZ OLDU”
Etkinliğin ilk konuşmasını yapan
üniversite öğrencisi Sevgül Zumre,
Okutan Anne Projesi’nin maddi zorluklar
yaşayan çocukların ümidi olduğunu
söyledi. Okutan Anne Projesi sayesinde
okuduğunu anlatan Sevgül Zumre şöyle
konuştu: “Annemi kaybettikten sonra
okumayı düşünmüyordum. Eğer
üniversiteye gidebildiysem, bu proje
sayesinde olmuştur. Biz öğrenciler için
Okutan Anne çok şeyler ifade ediyor.
Hele hele benim gibi annesini kaybetmiş
çocuklar için aynı zamanda bir anne
şefkatini bulabildiğimiz sıcak bir yuva
oldu. Hepimizin gürültülü şehirleri
vardır. Ve bu gürültüden kaçıp
sığındığımız barınağımız haline geldi
Okutan Anne Projesi. Yuvamız, evimiz
oldu. Hem maddi, hem manevi olarak
yanımızda oldular. Şu anda çok
mutluyum, çünkü hayalimi
gerçekleştiriyorum. Bu proje, okuma
aşkıyla parlayan bir çift göz için kuruldu.
Bundan sonra daha nice kalplere
dokunacak, nice gözleri parlatacaktır.” 

SEVTAP HİNT
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği çatısı altında faaliyetini
sürdüren Okutan Anne Projesi
sorumlusu Sevtap Hint yaptığı
konuşmada, Okutan Anne Projesi’nin
2008 yılında bir çocuğa yardım etmek
için kurulduğunu hatırlatarak, “O
günden bugüne yüzlerce annemiz
mutfak masraflarından kısarak bu
projeye dahil oldu. Dönüp ardımıza
başladığımızda İskeçe’de 360’ın üzerinde
annemiz, 45 çocuğumuzun eğitim
görmesini sağlıyor. Biz küçük bir kibrit
yaktık ve şu anda bir meşaleye dönüştü.
Ben kermesimize yardım eden herkese
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MÜBERRA KARADAYI
Projenin diğer sorumlusu Müberra
Karadayı da kermese katılan ve projeye
destek veren kişi ve kurumlara teşekkür
etti. Müberra Karadayı, Okutan Anne
Projesi öğrencilerinden biri olan ve
İstanbul’da eğitim gören bir çocuğun
kerkese gönderdiği anlam yüklü
mektubu okudu. 

AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, projede yer alanları tebrik etti.
Okutan Anne Projesi’nin çok önemli bir
misyonu yerine getirdiğini anlatan Mete,
“Annelerimiz, hanımlarımız böyle güzel
bir çalışmayı hayata geçiriyor. Buraya
gelirken düşündüm; acaba biz bu
projenin neresindeyiz? Çünkü Batı
Trakya’da boş boş konuşan insan çok.
Biz ne yapıyoruz? Biz de 140 hoca olarak
10 tane çocuğumuzu okutuyoruz. Ama
bu projeye hiç dokunmadan. Sizinki
okutan anne, bizimki de okutan baba
olsun inşallah. Bir toplumun yükselmesi

ve yücelmesi, çalışan insanların
arkasında durmakla olur. İlim için
yaptığınız hizmetlerin karşılığını Allah
kat kat versin inşallah. Projeye bundan
sonra da üstün başarılar diliyorum.” diye
konuştu. 

HÜLYA AKINCI
İskeçe’deki kermese katılan Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da
konuşmasında şunları kaydetti: “Ünlü
bir filozof erdemli insanın tanımını
yaparken, gönülden sevgi veren,
paylaşmasını bilen, vermesini
bilenlerden bahsediyor. Ben de bugün
veren elleri ve alan elleri birarada
görüyorum. Batı Trakya’daki bizim
milletimizin ruhunun ne kadar iyi bir
noktada olduğunu gösteriyor. Bu
inşallah her zaman böyle olur. Okutan
Anne Projesi’nin çalışmalarını yakından
görme fırsatım oldu. Ne kadar anlamlı
bir çalışma olduğunu gördüm. Hayat
paylaştıkça güzel, eminim ki iyilik ve
iyiler bir gün mutlaka kazanır. Bugün
burada güzellikleri paylaşmak için
buluşan herkese teşekkür ediyorum.” 

Kermesin açılışında BAKEŞ Asbaşkanı
Ahmet Faikoğlu, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Ahmet Kara ve İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt da birer
selamlama konuşması yaptılar.

GÖNEN MOLLA’DAN KONSER
Yapılan konuşmalardan sonra Gönen
Molla yönetimindeki “Acoustologio”
müzik grubu bir konser sundu. Genç
müzisyenler sergilediği performansla
katılımcıların beğenisini topladı. 

KERMES BAŞARILI GEÇTİ
8 – 9 Mayıs tarihlerinde devam eden
yardım kermesinde işadamlarından
temin edilen yiyecek ve içecekler ile
azınlık dernekleri kadın kollarının
ürettiği eşyalar satışa sunuldu. Elde
edilen gelirle, Okutan Anne Projesi’nin
yardımlarıyla eğitim gören öğrenci
sayısının arttırılması amaçlanıyor.
Etkinliğe katılan anne babalar
kermesten alışveriş yaparken, çocuklar
ise iki gün boyunca Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi Spor Sitesi’ni adeta çocuk
parkına çevirdi. İskeçe’de
gerçekleştirilen kermesin son derece
başarılı geçtiği ifade edildi. 

Okutan Anne Projesi’nden başarılı kermes

İTB Kadınlar Kolu “Anneler Günü”nü kutladı

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) Kadınlar
Kolu, her yıl geleneksel olarak
düzenlediği “Anneler Günü”
etkinliğini bu yıl 11 Mayıs Pazartesi
günü İskeçe’deki Z-Palace otelinde
gerçekleştirdi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı
etkinliğin sunuculuğunu İTB
Kadınlar Kolu Başkanı Sevkan
Tahsinoğlu yaptı. İTB Başkanı Ahmet
Kurt yaptığı açılış konuşmasında,
anneler günüyle ilgili tarihi bilgiler
verdi. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde
emeği geçenlere teşekkür eden eden
Kurt, tüm annelerin, anneler gününü
kutladı.

Daha sonra sırasıyla BAKEŞ
Asbaşkanı Ahmet Faikoğlu, BTTADK
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet

Mete ve son olarak Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı bir
konuşma yaparak, tüm annelerin
anneler gününü kutladılar. 

Protokol konuşmalarının ardından
İnhanlı, Paşevik, Gökçepınar, Şahin,
Ketenlik ve Kireççiler köyleriden
gelen küçük çocuklar anneler günü
konulu şiirler okudular. Daha sonra,
Erhan Karadayı “Annem” adlı ilahiyi
ve Eda Yüzbaşı da kendi yazdığı
ilahiyi okudu. Son olarak İskeçe
Merkez Türk İlkokulu ikinci sınıf
öğrencilerinin sergiledikleri skeç, şiir
ve müzik performansları katılımcılar
tarafından beğeni ile izlenenek,
büyük alkış aldı.
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Cevat ABDURRAHMAN

Keneler ve kene ısırıklarıyla
bulaşan hastalıklar

S
ıcakların artışa geçtiği bu
dönemde, yaşantımızı
tehtit eden bazı canlıların,

özellikle Kenelerin faaliyete
geçtiklerini ve de yaşantımızı
tehtid altına aldığını
biliyormuydunuz? Keneler nasıl
canlılardır? Kenelerle bulaşan
hastalıklar nelerdir? Hangi tür
keneler, son günlerin kabusu
haline  gelen Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığını
bulaştırıyor ve kenelerle
mücadelede yapılması gerekenler
nelerdir? Bu konulara kısaca
değinelim...

Keneler, eklembacaklılar
grubuna dahil kan emici dış
parazittir. İnsan, koyun,köpek,
deve gibi gibi canlıların derilerine
yapışarak kanlarını emer.
Vücutları, başla kaynaşmış bir
göğüs ve torba biçimli karın
kısmından ibarettir. Dört mm olan
bir dişi kene 11-12 mm’ye kadar
şişebilir. Erginlerinde dört çift
bacak bulunur. Bacakların
uçlarında çengeller ve vantuzlar
vardır. Deriye rahatça yapışarak
hortumlarıyla kan emerler. İyice
şiştikten sonra kendilerini yere
atarak konaklarından uzaklaşır, ot
veya ağaçlara tırmanırlar. Duvar
çatlaklarına yumurtalarını
bırakarak hızlı bir şekilde aç
larvalarını doğaya salırlar.

Keneler, kan emme esnasında
bir çok hastalık etkenini de kanını
emdikleri canlıya bulaştırırlar.
Bunlardan başlıcaları : 

Tifüs (Boutounesse ateşi ) (R.
conorii) 
· Tularemi (F. tularensis)
· Q ateşi (Coxiella burnetii)
· Kene ile bulaşan tekrarlayan
ateş (Borrelia sp)
· Lyme hastalığı (Borrelia
burgdoferi)
· Kırım-Kongo Hemorajik Ateş
(KKKA) 
· Kayalık dağlar benekli ateşi (R.
ricketsii)
· Babeziyoz (Babesia microti)
· Colorado kene ateşi (Coltivirus)
· Erlihiyoz (E. chaffeensis, E.
phagoctophila)

Bu hastalıklardan özellikle
Kırım-Kongo Hemorajik veya
Kanamalı Ateşi dediğimiz ve insan
hayatını tehdit eden, geçen
yıllarda da bölgemizde ölümle
sonuçlanan hastalık, HYALOMMA
CİNSİ, enfekte olmuş yani soyu
Nairovirus ile taşıyıcı olmuş
kenelerin insandan kan emmesi
esnasında bulaşır.  Klinik olarak
hafif, orta ve ciddi-ağır olmak
üzere farklı formlarda görülebilir.
Başlangıç belirtileri; şiddetli
başağrısı, üşüme ile yükselen ateş,
boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk
ve yaygın kas ağrılarıdır. Bu
bulgular gribe benzer. Şikayetlere
baş dönmesi, ense ağrısı, fotofobi

ve sarılık eklenebilir. Ayrıca
bulantı, kusma ve ishal görülebilir.
Hastalığın ikinci haftasında
kanamalar ve vücutta morluklarla
giden böbrek yetmezliğinin
geliştiği ağır tablo oluşabilir. Bu
dönemde  kanlı idrar , vaginal
kanama, mide kanaması
görülebilir. Damarların
duvarlarında bulunan endotel
hücreleri ve kan hücreleri virüsün
direkt hedefindedir. Klinik
belirtiler, karaciğer ve endotel
(damar duvarı) hasarı ile trombosit
sayısındaki belirgin düşüşün bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Hastalığın kesin tedavisi yoktur.
Tedavinin temelini destek tedavisi
oluşturur. Sıvı-elektrolit verilmeli
ve kan komponentlerinin
replasmanı ile gereğinde dializ de
yapılabilir. Antiviral ilaçlardan
Ribavirinin kullanımı Dünya Sağlık
Örgütü tarafından önerilmektedir.

Hastalıktan korunmada en
önemli yol kene ile temasın
önlenmesi ve kenelerle
mücadeledir. Özellikle büyük ve
küçük baş hayvanlar mart ayı
başından itibaren kenelere karşı
ilaçlanabilir. Açık alanlarda
bulunma söz konusu ise kol ve
bacakları örtecek kıyafetler
giyilmesi, pantolon paçalarının
çorabın içine sokulması, akarisid
ilâçlarının kullanılması
(AMİTRAZ(TACTİC), PHOXIM
(SEBACİL), DEET, pyrethroid
emdirilmiş elbiseler) ile kene
teması önlenebilir. Ayrıca, bu tip
yerlerden dönüşte tüm vücudun
kene yönünden taranması ve
tespit edildiğinde uygun şekilde
çıkarılması korunmada önemlidir.
Kenelerin yayılmasında rolü olan
yaban hayatı izlenmeli, risk
haritaları çıkarılmalı ve gerekli
önlemler alınmalıdır. Keneler
tarafından ısırıklarda, kene asla ve
asla bilinçsizce kopartılmamalı ve
üzerine herhangi bir kimyasal
dökülmemelidir. Çünkü bu gibi
durumlar kenenin kusmasına
sebebiyet vereceğinden hastalık
etkenlerinin kolayca kana
bulaşmasına neden olurlar. Bu gibi
durumlarda hemen en yakın sağlık
kurumuna başvurulmalı ve
uzmanlarca kene yapıştığı yerden
alınmalıdır. Sağlık kurumlarına
ulaşımın mümkün olmadığı
durumlarda, deriye yapışmış kene,
yağlanmış bir pamuk vasıtasıyla iki
yandan keneyi sıkmadan sabırlı bir
şekilde tutularak, başını kendisinin
deriden çıkarmasını beklemektir.
Bunun sebebi ise kenelerin
solunum organellerinin iki yanda
olması ve yağlı bir pamuk ile
yanlardan tutulması durumunda
havasız kalan kenenin çengellerini
toplayıp başını kusmadan deriden
çıkarmasıdır.

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

YENİDEN Yapılanma, Çevre ve Enerji
Bakanlığı, koyunlarda olası yeni bir “mavi dil”
hastalığını önlemek için aşı ithali yapılacağını
duyurdu.

Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf,
bakanlığın duyurusuyla ilgili olarak yazılı bir
açıkalama yayımlandı. Karayusuf açıklamasında
ithal edilmesine izin verilen aşıları şu şekilde
sıraladı: BLUEVAC, 4 ZULVAC 4, BTVPUR Alsap 4

İthal edilecek aşılar için Avrupa Birliği
ülkelerinin onayının da alındığı belirtilen
açıklamada, “Hayvan besicileri aşıların sadece
maliyetini üstlenecekler. İthalat şirketinin
verilerine göre, aşının maliyeti (ister bir dozluk aşı
olsun, ister iki dozluk) hayvan başına 1 – 1,2 eero
arasında olacak ve aşılar veteriner reçetesiyle ilaç
depolarından ya da veteriner ilaçları satan yetkili
yerlerden temin edilecektir. Hayvanların
aşılanması Onaylı Veteriner Kütüğü’ne kayıtlı
veteriner hekimler tarafından ücretsiz olarak
yapılacaktır. Aşılama maliyeti ve hizmeti Bakanlık
tarafından karşılanacaktır.” ifadelerine yer
verildi.

“SAMARAS-VENİZELOS HÜKÜMETİ 
BU KONUYA CEVAP VEREMEMİŞ, 
SUSKUN KALMIŞLARDI”
Konuyla ilgili olarak Milletvekili Ayhan Karayusuf
şu görüşlere yer verdi: “Bundan böyle mavi dil
hastalığı yüzünden besiciler ekonomik kayba
uğramayacaktır. Daha önceki hükümetten, bizler
anamuhalefet görevini yürütürken gerek mavi dil
hastalığı, gerekse çiçek hastalığı konusunda soru
önergeleriyle bu hastalıklara karşı gerekli
önlemleri almalarını istemiştik. Fakat o dönemde
yaptığımız müdahalelere Samaras – Venizelos
hükümeti yeterli derecede cevap vermemişti. Bize
ve hayvan besicilerine karşı suskun kalmayı tercih
etmişti. Şimdi SİRİZA hükümeti olası yeni bir
mavi dil vakasına karşılık hayvan besicilerinin
sürülerini aşılatabilmesi yönünde bir karar
alması, gerçekten memnuniyet verici bir
gelişmedir. Bundan böyle hayvan besicisi mavidil
hastalığına yenik düşmeyecek, ekonomik kayba
uğramayacaktır.”

RODOP – Meriç illeri Selanik Özel Pedagoji
Akademisi (SÖPA) Mezunu Öğretmenler Derneği
yönetimi, 7 Mayıs Perşembe günü, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü
görevine atanan Panayotis Keramaris’i
makamında ziyaret etti.

Görüşmede, dernek yönetiminin yeni eğitim
müdürü Keramaris’e başarı dileklerinde
bulunduğu ifade edildi. Dernek yöneticileriyle,
Eyalet Eğitim Müdürü Keramaris arasında yapılan
görüşmede, azınlık eğitimiyle ilgili karşılıklı fikir

alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

görüşme esnasında azınlık eğitimini ilgilendiren
yeniliklerin yanısıra eksiklikler ve sorunlara
çözüm yollarının ele alındığı ifade edildi. Bunun
yanısıra azınlık öğretmenlerini ilgilendiren
konular ve devlet ile eğitimciler arasındaki güven
ortamının pekiştirilmesi amacıyla atılacak
adımların da değerlendirildiği ve bu konudaki
beklentilerin dile getirildiği kaydedildi.

“Mavi Dil” hastalığı 
için aşı ithali yapılacak

SÖPA Mezunları Derneği’nden
Keramaris’e ziyaret
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LG’nin yeni amirali G4, çok farklı bir
tasarımla karşımıza çıkıyor. Deri
kaplamalı olarak gelen G4, tamamen el
işçiliğiyle üretilen gerçek deri
kaplamasıyla fazlasıyla dikkat çekici.
Telefonu elinizde tuttuğunuzda
edindiğiniz his de gerçekten memnun
edici. Bize gelen modeliyle kahverengi
deri görünümünde olan telefon, ayrıca
farklı renk seçeneklerinde deri arka
yüzeyle de kullanıcılarla buluşuyor. Öte
yandan deri malzemeli tasarımdan
hoşlanmayanlar için seramik beyaz,
metalik gri ve parlak altın renklerinde
plastik arka kapaklı modelleri de
mevcut.

LG G4 diğer amirallerden farklı olarak
arka kapağını çıkartabileceğiniz bir cep
telefonu. Ayrıca bataryayı da
değiştirebiliyorsunuz. Özellikle
bataryanın değiştirilebilir olması,
telefonun önemli artıları arasında
bulunuyor. G4’ün arka kapağını
kaldırdığınızda altında microSD ve SIM
kart slotlarını görebiliyorsunuz.

Telefonun tasarımından bahsetmeye
devam edecek olursak elbette LG’nin
iyice benimsediği kavisli yapısını konu
alabiliriz. LG’nin diğer modellerinde de
sunduğu gibi yine hafif kavisli yapıda bir
tasarıma kavuşturulmuş olan aG4,
içbükey bir ekranla geliyor. Böylece
ekranı yüzüstü masaya yatırdığınızda,
ekranın kavisini görmeniz mümkün. Bu
kavisli yapının en büyük artısı, telefonu
yere düşürdüğünüzde ekranın kırılma ve
çatlama riskinin azalması oluyor elbette.

G4’ün ağırlığı 155 gram, kalınlığı ise
9.8 mm. Özellikle 6.8 mm’lik Galaxy S6
ile yan yana getirdiğinizde G4’ün daha
kalın olduğu görülüyor. En kalın olduğu
oval sırt kısmında 9.8 mm’ye ulaşan G4,
kenarlara doğru ise inceliyor. Bu da
telefonu elinizde tuttuğunuzda oldukça
inceymiş izlenimi edinmenizi sağlıyor. O
nedenle G4’ü çok kalın bulduğumuzu
söyleyemeyiz doğrusu. 

Telefonun üst kısmında kızılötesi verici
yer alıyor. Bununla G4’ü bir uzaktan
kumanda olarak kullanmak mümkün.
Sol ve sağ kenarlar boş, alt kenarda da
kulaklık ve microUSB noktası bulunuyor.
G4’te de güç ve ses butonları arka yüzde
yer alıyor elbette. Yerleşim itibariyle arka
kameranın hemen altında bulunan
tuşlar G3’ten alıştığımız gibi. Tam işaret
parmağınızın altına oturuyor ve rahat bir
kullanım sağlıyor.

LG G4’ün ekranı, en çok dikkat çeken
yönleri arasında görünüyor. 5.5 inç
boyutunda olan ekran, G3’le bir noktaya
kadar büyük benzerlik gösteriyor. Ekran
yine aynı boyutta ve 1440x2560 piksel,
yani 2K görüntü sunuyor bizlere. Öte
yandan G3’ün en iddialı olduğu 538 ppi
değerindeki piksel yoğunluğu da G4’te
arttırılmamış. Buna Corning Gorilla
Glass 3’ü de ekleyelim. G3’ün ekranı
zaten harikaydı, G4 de onun yolundan
gidiyor. Fakat bazı noktalarda G3’ten çok
daha iyi bir ekranla karşı karşıya
olduğumuzu da belirtelim.

LG G4’te Quantum IPS panel
kullanıyor. G3’te True HD IPS panel
varken, G4’te yeni panele geçilmiş ve bu
panel bize daha zengin renkler sağlıyor.
G3’e oranla yüzde 20 daha zengin renk ve
yüzde 25 daha yüksek parlaklık sunan
ekran, kontrastıyla ise gerçekten
etkileyici.

LG G4’te arayüz de artık daha sade,
daha güzel bir görünüm sunuyor. UX 4.0
sürümüne güncellenen arayüz, yeni
özellikleri de beraberinde getiriyor
elbette. Geliştirilen kullanıcı deneyimi ile
daha algısal bir yaklaşım sunan UX 4.0,
LG Optimus G’den bu yana bir hayli sınıf
atladı. G’de Quick Memo ve Qslide gibi
özellikleri gördüğümüz UX, her yeni
modelle güç topladı ve şimdi de bunlara
Hızlı Çekim, Üç Çekim modu, Smart
Settings, Akıllı Bildirim gibi kullanışlı
özellikler de geldi.

Bunlar arasında Hızlı Çekim modu,

ekran kapalı bile olsa, telefonun arkada
yer alan ses azaltma tuşuna basarak
hemen kamerayı aktif hale
getirebilmenize ve fotoğraf
çekebilmenize olanak tanıyor. Akıllı
Bildirim ekranı da son zamanlarda diğer
amiral ceplerde de gördüğümüz cinsten.
Önemli uygulamalardan gelen
bildirimleri tek ekranda gösteriyor ve
size günlük kullanımınıza ilişkin
tavsiyelerde bulunuyor.

LG G4, işlemci hanesinde Qualcomm
Snapdragon 808 yonga setini
bulunduruyor. Bu anlamda diğer
amirallerden fark yaratan G4, ilk
Snapdragon 808’li model. Rakipleri gibi
8 değil, 6 çekirdekli iki işlemciden
oluşan bu yonga, bize 2 çekirdekli 1.8
GHz hızında Cortex A57 ve 4 çekirdekli
Cortex A53 işlemcilerini sunuyor.

Yine Adreno 418’le bir tık geriden

seyreden G4, RAM konusunda 3 GB
kapasite sunuyor bizlere. Tek kapasite
seçeneğiyle gelen G4, 32 GB’lık dahili
hafıza getiriyor. G3’te iki farklı kapasite
seçeneği mevcuttu hatırlarsanız.
microSD noktasına gelirsek, endişe
etmeye gerek yok zira LG G4, tam 128
GB’lık microSD kart desteği sunuyor ki
bu gerçekten önemli bir artı demek.

G4’ün klavyesi de sıkıntı
yaratmayacak cinsten. Dileyen
kullanıcılar elbette farklı klavye
seçeneklerini yine indirebilirler. Ancak
klavyenin gerek tahmin yeteneği, gerek
Swype performansını beğendik.

G4’ün oyun performansından
bahsedecek olursak, her ne kadar grafik
performansıyla -sentetik test sonuçlarına
da yansıdığı gibi- rakip amirallere göre
bir tık geride seyretse de, deneyim
noktasında bunu çok hissedeceğinizi
söylemek zor.

LG G4’ün bataryası 3000 mAh
kapasitesinde. Bu anlamda G3’le aynı
bataryayı kullanan G4, ayrıca bataryayı
değiştirilebilir olarak sunmasıyla da
rakiplerinden avantaj yaratıyor.

Gelelim LG G4’ün çok konuşulan
kamerasına. G4’ün arka kamerası 16 MP,
ön kamerası ise 8 MP. Bu da 13 MP’lik
G3’ün arka kamerasının ve 2.1 MP’lik ön
kamerasının daha gelişmiş şekliyle
karşımıza çıktığını gösteriyor. Elbette iş
burada bitmiyor. G4, ayrıca G3’ün f/2,4
diyafram açıklığını da f/1,8’e düşürüyor.
Bu da düşük ışıklarda daha yüksek
performans demek.

Kamerada yine güncellenen özellikler
arasında optik imaj sabitleyici
bulunuyor. OIS 2.0’la birlikte
sallanmalara karşı iki kat daha dirençli
yapıya bürünen kamera, bu sayede
hareketli anlarda fotoğraf çekerken veya
video kaydı yaparken, titrek görüntülere
dirençli yapıya kavuşmuş.

LG’nin yeni amirali G4
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SOLDANSAĞA
1)Yiyeceğiortaktoplantı–Dolaylıolarakanlatma2)

Dürülerekborubiçimiverilmişderiveyakağıttomar–
(halkdili)Cüzzamlı3)Gümüş’ünsimgesi–Güreştebir
oyun4)Malzemesimarkasahibincekarşılanarak
başkabirfirmayayaptırılan–Birdüşünceyegönülden
bağlıbulunma5)Para,akçe–Hitit6)Polonyum’un
simgesi–Temel,esas–İterbiyum’unsimgesi7)
Pompadaaçılırkapanırkapak–Tavladadörtsayısı8)
(kısaca)AnadoluAjansı–Amele–Organ9)Kısaca
kilogram–Yazıyazmaaracı10)Birağaçtürü–Kement
11)Pulculuk12)Oyunkağıdı–Boyuneğen–
Radyum’unsimgesi13)(halkdili)Yetişkin–Şölen,toy
14)Bubitkininkurutulupsigarabiçimindeveya
pipoylaiçilenyaprağı–Gelenek.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1)Cennetcehennemarası–Yapma,etme–Çiçek

demeti2)Ayakkabı,çantayapımındakullanılanparlak
deri–Amerikaelmasındançıkanzamk–(kısaca)
Akümülatör3)Vilayet–Gidilenyolüzerindeolmayan–
Bisküviyebenzertatlı,hafifbiryiyecek4)Tıpkıçekim–
Asalakböcek5)Apansız–Kılık–Çinko’nunsimgesi6)
Tanelibirmeyve–Terbiyum’unsimgesi–Çokiğneli
oltatakımı7)Kardeşkarıları–İvedi–(Farsça)Dadı8)
(tıp)Bellekyitimi–Öge,unsur9)Sözdinleme,boyun
eğme–Ücretleyüktaşıyarakgeçinenkimse–Birnota
10)Koyun,kuzugibihayvanlarınçıkardığıses–
Yalvarma–Canavardüdüğü11)İri,kart–Aferin,yaşa!
–Tanrıtanımazkimse.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

SoldanSa€a:1)
Alkarna,Pot2)Faul,
Alpaka3)Av,Dastar
4)Kamış,Ortam5)
Şarkı,Tiz6)İm,Şua,Ah
7)Allak,Flama8)Ra,
Zeka,Yiy9)Mo,Bakar
10)Baobap,Şasi
11)Papalina12)Lain,
Mey,Re13)Ayn,
Sakatat14)Kagir,
Enayi.

Yukar›danAfla€›ya:
1)Afak,Gar,Bulak2)
Lavaş,Lama,Aya3)Ku,
Mail,Doping4)
Aldırmaz,Ban5)Aşk,
Kebap,Sr6)Nas,İş,
Kapama7)Alto,Ufak,
Leke8)Partal,Aşiyan
9)Parti,Ayran,Ta10)
Ok,Azami,Saray11)
Taam,Havai,Eti.
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Çocuklar büyüdükçe tat
alma duyguları da gelişir, bu
yüzden emekleme çağındaki
bir çocuğun her verileni
yemesi, sonradansa yemek
seçmesi doğal. Bu dönemde
çocukların yemeyi istedikleri
şeyler daha azken, yemeyi
istemedikleri şeyler daha çok
olabilir. 

Yemek seçen çocuğunuzu
zorlamadan yeni şeyler
denemesi için teşvik
edebilirsiniz. Kendiniz de yeni
tatları denemeye açık
olursanız, iyi bir rol model
olacaksınız. Aileniz için
denenmesi gereken yeni
yiyeceklerin bir listesini
çıkarın ve bunu bir oyun
haline getirin. “Bu akşam ne
denesek?”, hatta
‘’Yemek Piyangosu’’
isminde bir oyun
bile
uydurabilirsiniz.
Çocuğunuzun daha
önce denediği ama
sevmediği bir yiyeceği ikinci
kere denemesini
sağlayabilirsiniz. 

Sebzeleri ya da
yemeyi reddettiği
yiyeceği yedirmenin bir
diğer yolu da sevdiği bir
yemeyin içine katmak.
Örneğin çocuğunuz ıspanak
yemiyorsa, sevdiği fırın
makarnanın içine bir miktar
ıspanak koyabilirsiniz.
Miktarını iyi ayarlarsanız,
yemek ıspanak da
kokmayacağından çocuğunuz
rahatça yiyebilir. Sebzeleri
püre haline getirip sunmak
veya tavuk, et yemeklerinin
içine katıp yedirmek de bir
diğer seçenek. 

Çocuklar yemeği
beğenmediği zaman birçok
ebeveyn başka bir şey

hazırlamaya
kendini mecbur

hisseder. Bu kötü örnek
teşkil eder, hem de çocukların
yeni bir yemeği denemesi
açısından cesaretlendirici
olmaz. Burada dikkat edilmesi
gereken en önemli şey; bir
annenin sürekli hizmet veren
bir aşçı imajı çizmemesi.
Çocuğunuz her yemeği
beğenmediğinde ona farklı bir
yemek hazırlamaya
kalkışmayın. Bunun yerine
başka seçenekler olabileceğini
de unutmayın, mesela hızlı
hazırlanan bir salata veya bir
kase yoğurt ile mısır gevreği.
Bu yöntemle hem ebeveynlerin
üzerindeki baskı kalkar, hem

de yemek seçen çocuk
istemediği bir şeyi yemek
zorunda kalmaz. 

Birlikte yemek pişirmek
çocukların yeni bir yiyeceği
sevmeleri için bir diğer etkili
yol olabilir. Çocuğunuzla
birlikte özellikle çocuklar için
hazırlanmış yeni tarifler
deneyin. Birlikte tarifi
seçtikten sonra, örneğin
yemeği onun karıştırmasını
isteyin, bu onu daha çok
teşvik eder. Et, çocukların
gelişimi için oldukça önemli.
Bazı çocuklar eti sert veya
kokulu olduğu için sevmezler
ve yemezler. Eti sertliğinden
dolayı yemekte zorlanıyorsa,
köfte yaparak sunabilirsiniz.

Kokusundan rahatsız
olduğunu söylüyorsa, hoş
kokulu baharatlarla pişirebilir

veya kuzu etine göre biraz
daha hafif kokan dana etini
tercih edebilirsiniz.

Hiçbir şekilde et yemek
istemeyen çocuklara özellikle
mercimek olmak üzere
baklagillerden zengin bir
beslenme sunabilirsiniz.

Ayrıca yine baklagillere
minik minik doğranmış
kuşbaşı et katabilirsiniz.

Her sabah yumurta yemek,
az et yiyen çocukların protein
ihtiyacını karşılamak için
önemli.

Makarna gibi sevdiği bir
yiyeceğin içine az miktarda et
katıp yemesini de
sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun tabağında
eğlenceli ve renkli sunumlar
hazırlayarak, et yemeyi keyifli
hale getirebilirsiniz.

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 15 Mayıs 2015

Yemek seçen çocuklar için 
beslenme önerileri

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan – julyen
2 adet kabak – yuvarlak
doğranmış
1 adet sarı biber – julyen
doğranmış
8-10 adet mantar
½ bağ dereotu
1 tutam kuru kekik
Tuz
Karabiber
1 su bardağı beyaz peynir –
rende
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı un

Malzemeler
Tavaya tereyağını koyun ve eritin,
sırasıyla biber, soğan, kabak ve
mantarları ilave edip iyice
yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tavayı kenara alıp kıyılmış dereo-
tu, kuru kekik, tuz ve karabiberi
ilave edip karıştırın.
Ayrı bir kasede yumurta, peynir
ve unu karıştırın. Ardından içine
tavada pişirdiğiniz sebzeleri
ekleyip iyice harmanlayın.
Fırın kabınıza döküp 180 derece
fırında 35-40 dakika pişirin.

Kabak Pay

Foto: Hülya Emin
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Yaz aylarında böcek ısırığı, ter
kokusu, güneş yanığı, topukların
çatlaması gibi sorunlar daha fazla olur.
Hem sıcaktan makyaj silinir gider, hem
de ojeli tırnaklar yazın daha fazla
sararır. Tatile gideceksinizdir ama yol
tutacak korkusu size geri adım attırır.
Alerjik deri döküntüleri de yaz sıcağıyla
birlikte daha da kötüleşir. Tüm bu
sorunlar için ev yapımı, doğal çözüm
önerileri var. 

İşte, yaz mevsiminde oluşan sağlık
sorunlarına pratik çözümler… 

Eski bir Çin tedavi yöntemine göre
böcek ısırığında muz kabuğunun içiyle
yara olan bölgeyi ovmak gerekiyor. Bu
tedavi yönteminin iltihaplanmayı ve
tahrişi azalttığı görülüyor. 

Böcek ısırması durumunda hijyenik
mendille ya da su ve sabun yardımıyla
yara olan bölgeyi temizleyin. Daha
sonra muz kabuğunun iç tarafını beş
dakika kadar ısırılmış bölgede tutun.
Ara sıra ovun ama bölgeyi
durulamayın. Muz kabuğunun
tortusundan bir miktar deride
kalmasını ve kurumasını sağlayın.
Isırılan bölgeyi kaşımayın.

İçinde asetik asit bulunan sirke;
güneş yanığına, kaşınmaya,
iltihaplanmaya kolayca uygulanabilir.
Sirke, güneşten yanmış cildin pH
dengesinin oluşmasına yardım eder ve
iyileşmeyi sağlar. Dermatologlar sirkeyi
lazer uygulamasından sonra da
öneriyor. Antiseptik özelliğiyle sirke,
kabarcıklar ve soyulmada yardımcı olur
ve mikropların öldürülmesine yardım
eder. 

Uygulamada, bir miktar kağıt havlu,
peçete ya da ince kumaşı beyaz ya da
elma sirkesine batırarak ıslatın, daha
sonra yanık olan bölgenin üstüne
koyun. Havlu orada kuruyana dek
kalmalı. Gerek duydukça işlemi
yineleyin. 

Aynı zamanda bir sprey şişeyi
sirkeyle doldurun ve vücudunuzun
yanık olan bölgelerine birkaç saatte bir
ya da ağrı hissettiğinizde sıkın.

Sindirim protein enzimleri içeren
papaya meyvesi, çatlayan topukların ve
ayak tabanlarının tedavisinde
yardımcıdır. 

Papayayı püre haline getirip
çatlayan bölgeye sürerek 15 dakika
bekletin. Daha sonra ılık suyla
durulayın. Bu işlemi hastada iki kez
uygulayın. 

Uzun süre ojeli kalan ve bakımsız
bırakılan tırnaklar bir süre sonra
sarımsı bir renk alır. Tırnakları
beyazlaştırmak için hidrojen peroksit ve
karbonata ihtiyacınız var. 

İlk olarak tırnaklarınızı 10 dakika
kadar ılık suda bekletin. İyice kurulayın.
Bir yemek kaşığı hidrojen peroksit ve üç
yemek kaşığı karbonatı karıştırarak

macun oluşturun. Pamuklu bir bez
yardımıyla karışımı tırnak üstü ve
altına sürün. Bu şekilde tırnaklarınızı
iki ila dört dakika kadar bekletin. Daha
sonra ılık suyla yıkayın. Hastada iki kez
işlemi tekrarlayın. 

Vücudunuzun tükürük üretmesini
engelleyebilirseniz yol tutması
sorununu da önleyebilirsiniz. Çünkü bu,
vücudun kusmaya hazırlanması
anlamına gelir. Tükürük üretimi, dişleri
mide asidine karşı korumak içindir.
Zeytin, içerdiği tanik asit sayesinde ağız
içinde tükürük üretimini azaltır. 

Zeytin, bulantının ilk aşamalarında
etkilidir, bu nedenle bulantı
hissettiğiniz ilk anlarda ağzınıza iki-üç
tane yeşil ya da siyah zeytin atın. 

Karbonat, teri buharlaştırmakla
kalmaz, kokuya yol açan bakterileri de
öldürür. Karbonat alkalindir ve
vücuttaki ter asidiktir. Her ikisi
birleştiğinde gaz şekillendiğinde, terin
anlık buharlaşmasına neden olur.
Teknik olarak karbonat gözeneklerdeki
teri engellemez; cilt, yeni bir ter oluşana
kadar hızla kurur. 

Deri döküntüleri böcek ısırması,
polen, yiyecekler ya da stres kaynaklı
alerjenlere karşı vücudun verdiği ortak
tepkidir. Yaz sıcağı bu ürtiker
sorununun daha da kötüleşmesine yol
açar. 

Tanik asit içeren yeşil ya da siyah
çay çeşitleri, kan damarlarını büzerek
doğal yoldan kanamayı durdurur, cildi

gerginleştirir, şişliği azaltır. 
Birkaç yeşil çay demlik poşetini üç

ila beş dakika kadar sıcak suda bekletin.
Yazın bu pişirilmiş çay poşetlerini
buzdolabına koyun ve deri
döküntülerinin üzerine beş ila 15
dakika kadar uygulayın.

Aloe vera, anti-mikrobiyel özelliğinin

yanı sıra akne ve sivilceye de iyi gelir.
Aynı zamanda yazın makyajın uçup
gitmesine yol açan gözeneklerdeki
yağları da azaltır.  Aloe verayı makyaj
bazı olarak uygulamak gerekir.
Nemlendirici ve sıkılaştırma etkisi
vardır. Ancak aklınızda bulunsun; yeşil
jelin yüzünüzde yeşil tortu bırakma
ihtimali vardır. 

Üzerine güneş koruyucu sürmeyi
unutmayın!

BÖCEK ISIRIĞI

ÇATLAMIŞ TOPUKLAR

13GÜNDEMbuket

Sağlık sorunlarına ev yapımı pratik çözümler

Göz kreminizi, nemlendiricinizi ya da güneş
kreminizi doğru miktarda kullandığınızdan emin
misiniz? En etkili sonuçları almanın yolu, krem-
lerin ne miktarda kullanılması gerektiğini bilmek-
ten geçiyor!

Yıllardır süregelen alışkanlıkları değiştirmenin
kolay olmadığını biliyoruz. Ancak yanlış uygula-
maların istenmeyen sonuçlara yol açacağı da bir
gerçek. Gelin şimdi bakım kremlerinizi doğru mik-
tarda kullanıp kullanmadığınızı test edelim;
böylece yanlış uygulamaların önüne geçelim! 

GÖz KrEMİ / Bİr AdEt BEzElYEGÖz KrEMİ / Bİr AdEt BEzElYE
Göz kremi kavanozlarının neden o kadar küçük
olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü bezelye
büyüklüğündeki göz kremi, her iki gözünüz için de
yeterli bir miktardır. Göz kreminin çeyreğini göz
altınıza dıştan içe doğru sürün. Bu hareket, göz
altı torbalarının oluşmasına sebep olan sıvının
dağılmasını sağlayacaktır. Göz kreminin diğer
çeyreğini de göz kapağınıza, göz altınıza
sürdüğünüzün tam tersi şekilde, yani içten dışa
doğru sürün. Göz kreminin kalan yarısını da diğer
gözünüze uygulayın. 

GünEş KrEMİ / üÇ
AdEt üzüM 
Vücudunuzu üç bölüme
ayırdığınızı düşünün;
bacaklarınız ve
ayaklarınız bir bölüm,
sırtınız, göğsünüz ve
göbeğiniz diğer bölüm, kollarınız,
boynunuz ve yüzünüz de öteki
bölüm. üç üzüm büyüklüğündeki krem tüm
vücudunuza yetecek kadar güneş kremi miktarına
eşittir. Biraz önce ayırdığımız her bölüme bir
üzüm büyüklüğündeki krem yeterli gelecektir.
Miktarını belirledik diye cimrilik yapın demiyoruz;
çünkü unutmayın koruyuculuğunu sürdürmesi
için güneş kremini sık sık yenilemek gerekir. 

nEMlEndİrİcİ / İKİ AdEt YEr fIStIĞI
cilt için nemlendirici vazgeçilmezdir. Onu dış
etkenlerden ve makyajın olumsuz etkilerinden
korur; bu nedenle cildin kalkanıdır diyebiliriz. İki
yer fıstığı büyüklüğündeki nemlendirici yüzünüz
ve boynunuz için idealdir. Bir yer fıstığı kadarı
yüzünüzün, kalanı da boynunuzun ihtiyacını
karşılayacaktır. 

Hangi krem ne miktarda kullanılmalı?

15 Mayıs 2015

GÜNEŞ YANIĞI

ALERJİK DERİ DÖKÜNTÜLERİ

SARARAN TIRNAKLAR

YOL TUTMASI

KOLTUKALTI KOKUSU

DAYANIKLI MAKYAJ
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Demir eksikliğinin 10 belirtisi
DEMİR eksikliği anemisi dünyada en

sık görülen anemi türünü oluşturuyor.
Dünyada yüzde 10-30 sıklığında demir
eksikliği anemisi görülüyor. 

Demir eksikliği anemisinin kadınlarda
daha sık ortaya çıkmasının nedeni ise her
ay görülen adet kanamaları ve sık
gebelikler. Bu hastalık zamanında tedavi
edilmezse kalp yetmezliğine kadar
uzanan ciddi tablolara yol açabiliyor. Bu
nedenle erken dönemde tedavi edilmesi
hem kadın sağlığı, hem de yaşam kalitesi
için büyük önem taşıyor. Ancak bunun
için öncelikle demir eksikliği anemisinin
belirtilerini bilmek gerekiyor. 

SOLUK BİR CLT
Hemoglobin kanın kırmızı rengini verdiği
için cilt pembe tonda görünüyor. Eğer
hemoglobin azalırsa cilt soluk bir
görünüme bürünüyor. Özellikle
dudaklarda, yanak mukozasında ve
konjonktivada solukluk belirginleşiyor.

DUDAK KÖŞELERİNDE 
ÇATLAKLAR
Düşük demir düzeyi nedeniyle kas
sağlığını destekleyen kırmızı kan
hücrelerindeki myoglobulin proteininde
azalmaya bağlı olarak dil canlı rengini
yitiriyor. Bunun
yanı sıra
pürüzsüz hale
geliyor,
şişiyor,
ağrıyor ve
acıyor.
Dudak 

köşelerinde de çatlaklar oluşuyor ve
yemek borusunda gelişen epitel
dökülmesine bağlı olarak yutma güçlüğü
gelişebiliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ VE 
TIRNAK SORUNLARI
Demir eksikliği anemisinde oksijen
desteğinin azalması nedeniyle saçlar
ciddi şekilde dökülmeye başlıyor. Bunun
yanı sıra tırnaklarda da çizgilenmeler ve
kaşık tırnak (tırnaklarda düzleşme) gibi
sorunlar ortaya çıkıyor.

GÖZ KARARMASI, 
BAŞ DÖNMESİ
Kan hacminde azalmaya bağlı

olarak ani ayağa kalkışlarda;
göz kararması, baş
dönmesi, tansiyon
düşmesi, bayılma, hatta

senkop (şuur kaybı ile
olan bayılma)
gelişebiliyor.

SEBEPSİZ
GERGİNLİK
Kendinizi hiçbir
sebep yokken gergin
sıkıntılı veya sinirli

mi hissediyorsunuz? Dikkat edin, bunun
nedeni demir eksikliği anemisine bağlı
oksijen yetersizliği olabiliyor.

YAVAŞLAYAN TİROİT
FONKSİYONLARI
Demir eksikliği tiroit fonksiyonlarını da
yavaşlatıyor ve tiroidin metabolik
etkilerini bloke ediyor. Hipotirodisi olan
her 10 kişiden 6'sı, tiroitlerinde sorun
olduğunun farkında olmuyor. Enerji
düşüklüğü, kilo artışı, çok üşüme gibi
yakınmalarınız varsa zaman
kaybetmeden bir hekime başvurmayı
ihmal etmeyin.

HALSİZLİK VE 
YORGUNLUK
Hemoglobin düzeyinin düşmesi sonucu
özellikle alyuvarların oksijen taşıma
kapasitesinde azalmaya bağlı olarak;
halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, baş
ağrısı, göğüs ağrısı gibi yakınmalar ortaya
çıkabiliyor. Kişiler her zaman yaptıkları
işleri yapmakta bile zorlanabiliyor.

KALPTE ÇARPINTI, 
ÜFÜRÜM
Yine kan 
hacminde azalma nedeniyle kalp,

debisini arttırabilmek için çok hızlanıyor.
Bu da çarpıntıve çabuk yorulma
yakınmalarına, nabızda dolgunluk ve
kalpte üfürüm gibi sorunlara yol açıyor.
Kalp hastalığı olanların yakınmaları çok
daha şiddetlenebiliyor. Bu nedenle kalp
sorunlarında demir düzeylerinin derhal
kontrol edilmesi gerekiyor.

TOPRAK, KİREÇ VE 
TEBEŞİRE AŞ ERMEK
Demir eksikliği anemisi olanlar besin
olmayan maddeleri tüketmeye karşı
yoğun bir istek duyulabiliyor. Örneğin
toprak, kireç, kil, tebeşir, kağıt ve buz
benzeri maddelere adeta aş erebiliyor.

HUZURSUZ BACAK 
SENDROMU
Huzursuz Bacak Sendromu varsa, bu
sorunun altında yatan neden düşük
demir düzeyi olabiliyor. Öyle ki bu
sendroma yakalanan kişilerin yüzde
15'inde demir eksikliği görülüyor. Üstelik
demir eksikliği bu semptomda var olan
sık uyanma, kalitesiz uyku ve sabahları
yorgun uyanma gibi yakınmaları da
ağırlaştırabiliyor.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı

yönde kullandıkça problem
yok ancak ani olaylar

sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara

sürüklenebilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız

işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve

pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın

duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Özel

hayatınıza ve kendinize zaman
ayırmakta zorlanacaksınız.

Kariyerinizde ilerlemeler sözkonusu.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Alacağınız
haberler, uzaklarla olan

ilişkilerinizi gündeme
getirecektir. Yeniliklerden çok şey
çıkarabileceğiniz günlerdesiniz.
Harcamalara dikkat.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Maddi durumunuzla ilgili
önemli kararlar aşaması.
Ödemeler dengenizi yeniden
kurmak lazım. Bu arada

çalışma kapasitenizi,
becerilerinizi daha yerinde kullanmaya
çalışın. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adım-

larınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak
muhalefetle karşılaşacağınız görünüyor. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım)Geçmişte
yaşananların etkisi
sürerken, bazı şeyleri

bırakma süreci içindesiniz.
Ruhsal sağlığınıza özen

göstermeniz gerek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor.
Sosyal ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni
ilişkilere yöneleceğiniz

söylenebilir. Planlarınızda
büyük beklentilerden kaçının. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi disiplin altına
almaya, sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve

hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında

da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Hayat görüşünüzü
akılcı bir düzeyde
kullanmalısınız. Hukuki
konularınızda bazı

engeller ya da gecikmeler öne
çıkabilir. Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.b

u
rç
la
r.
..
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Euro Bölgesi’nden 
Atina’ya 
kredi yok...

EURO Bölgesi maliye bakanları reformlear
konusundaki hazırlıklarını yetersiz buldukları
Yunanistan’a 7,2 milyar euroluk kalan kredi
dilimini serbest bırakmazken, kreditörlerle
müzakerelerin hızlandırılmasını istedi. Maliye
Bakanı Yanis Varufakis, toplantının ardından
basına yaptığı açıklamada, kalan kredi dilimini
alamamaları halinde birkaç hafta içinde
“nakitsiz” kalabileceklerini söyledi.

Maliye bakanlarının ortak açıklamasında,
Yunanistan’la AB kurumları ve IMF arasındaki
reform pazarlığında son dönemde sağlanan
ilerlemeler not edilerek, hala uzlaşılamayan
konularda tarafların anlaşabilmesi için “daha
fazla zaman ve çabaya ihtiyaç duyulduğu”
belirtildi.

Açıklamada, “Bu nedenle Yunan makamlarının
gözden geçirmeyi zamanlıca başarılı
sonuçlandırmak için kurumlarla çalışmasını
hızlandırma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz.”
denildi.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının ortak
açıklamasında, Yunanistan’ın ancak Troyka

kurumlarıyla anlaşmaya varması halinde kalan
kredi diliminin serbest bırakılmasının gündeme
alınacağı ifade edildi.

Maliye Bakanı Yanis Varufakis, toplantının
ardından basına yaptığı açıklamada, kalan kredi
dilimini alamamaları halinde birkaç hafta içinde
“nakitsiz” kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Varufakis, “Likidite konusu korkunç bir
mesele. Bu herkesin bilgisi dahilinde. Lafı
gevelemeyelim. Perspektif açısından gelecek
birkaç haftadan bahsediyoruz.” dedi.

SCHAUBLE’DE REFERANDUM ÖNERİSİ
Bu arada, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang
Schauble, Yunanistan’ın gerekiyorsa referanduma
gidebileceğini söyledi.

Schauble, “Eğer Yunan hükümeti referandum
düzenlemesi gerektiğini düşünüyorsa düzenlesin.
Yunan halkı gerekeni kabullenmeye hazır mı, ya
da farklı birşey mi istiyor karar verilmesi
açısından faydalı bir önlem bile olabilir.” ifadesini
kullandı.

FUEN

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

K
ongrenin ayrıntılarına
Türkçe dil seçeneğine
de sahip FUEN’in

internet sayfasından
ulaşamadık ama ABTTF ve DEB
Partisi internet sayfalarında
geçtiğimiz ay yayımlanan basın
açıklamaları çerçevesinde
haberdar olduğumuz “azınlıklar
kongresi” 13-17 Mayıs tarihleri
arasında Gümülcine’de
yapılacak.

Tarihi öneme sahip  midir
bilemeyiz, ancak merkezi
Almanya’da bulunan Avrupa
Ulusları Federal Birliği (FUEN)
internet sitesindeki İngilizce
açıklamadan 20 ülkedeki 30
azınlığa mensup 150 misafir
kuruluşun üyeleri de olan
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği ve Dostluk Eşitlik Barış
Partisi tarafından ağırlanacak.
Bugüne kadar birbirinden doğru
dürüst haberdar olmayan farklı
kültürlere bağlı insanları, kala
kala “otokton azınlık kalan” ev
sahibi Batı Trakya Türkleri’nin
geleneksel misafirperverliğini
unutamayacakları tarihi bir
zaman geçirecekleri muhakkak.

Nitekim yapılan
açıklamalarda, “Gümülcine’ye
varacak delegeler ilk günün
akşamında Azınlık Pazarı adı
altında yaşadıkları bölgeye ve
kendi kültürlerine has lezzetleri
ve tadımlıkları beraberlerinde
getirecekler, böylelikle farklı
kültürleri tanıma fırsatı
edinecekler” denilerek
yaşanacak “lezzet şenliği”
haber veriliyor.

FUEN Başkanı Hans Heinrich
Hansen de kuruluş adına yaptığı
açıklamada, “Batı Trakya
Türkleri’nin Avrupa azınlıklar
kongresinin ev sahipliği için
kararlılıkla çalışmalarından
memnun olduklarını” belirtmiş
ve “Burada durumların kolay
olmadığını biliyoruz” diyerek
nerede olduklarının
farkındalığını vurgulamış.
Başkan Hansen açıklamasında,
”Oraya gideceğiz ve Avrupa’da
ve Yunanistan’da olup bitenler
hakkında konuşacağız.
Kongrenin amacı her zaman
doğrudan diyaloğa girmek ve
fikir alışverişidir. Bizler barış
içinde birlikte yaşamak için
çalışan çok iyi niyetli bir
dayanışma topluluğuyuz. Batı
Trakya’da bu mesajı
vereceğimize inanıyorum.”

Açıklamarda verilen bilgilere
göre; “Kongre sırasında
Avrupa’da azınlık hakları ve Batı
Trakya Türk azınlığının sorunları
konularının tartışılacağı
oturumlar gerçekleştirilecek.

Son gün ise sadece delegelerin
katılabileceği FUEN Delegeler
Kurulu yapılacak. Katılımcılar
daha sonra bölgenin tarihi ve
kültürel özelliklerini
tanıtacakları bir geziye
katılacaklar.”

Batı Trakya’da misafirler
ağırlanırken SİRİZA-ANEL
koalisyon hükümeti Maliye
Bakanı Yanis Varufakis de  Euro
Bölgesi maliye bakanlarının,
Yunanistan’ın Avrupa Birliği ve
IMF’den aldığı mali yardım
paketinin son kredi diliminin
serbest bırakılmasını görüşmek
üzere Brüksel’de düzenledikleri
toplantının ardından yaptığı
açıklamada, “ülkenin mali
durumunun son derece acil”
olduğunu ve krizin gelecek
birkaç hafta içinde doruk
noktasına çıkabileceğini
söyledi.

Geçen gün Atina’da, bir
yandan Alman Siemens
şirketinin binaları bir grup
gösterici tarafından sembolik
olarak işgal edilirken, ülkenin
dış borçlarının silinmesini
isteyen başka göstericiler de
Avrupa Birliği bürolarına
saldırdı. “Borcun Silinmesi
Hareketi” üyesi göstericiler ile
Kamu Çalışanları
Konfederasyonu (ADEDY) ve
Yunanistan Polis Memurları
Federasyonu (POASY)
üyelerinden oluşan yaklaşık
500 kişi, Atina merkezindeki
Avrupa Birliği’nin bürolarına
yürüdü. Polis müdahalesi
olmadan AB karşıtı sloganlar
atarak gösteri yapan eylemciler
binaya kırmızı boya da fırlattı. 

Ülkenin içinde bulunduğu
mali buhran ortamında
Gümülcine’de toplanan farklı
Avrupa azınlıklarının
mensuplarının Batı Trakya’daki
sıkıntılara dikkat çekmesi
kamuoyunda nasıl yankı bulur
göreceğiz. Ancak bu toplantıdan
murat edilen Altın Şafakçılar’ın
hükümete gensoru sorarak
“Türk düşmanlığına örnekler
vermesi“ olmasa gerek.
Beklenen “halkların
kardeşliğine inandığı”
varsayılan seçilmiş bir siyasi
iradenin ülke vatandaşlarının
bir kısmının diğerlerine göre bir
kaç misli daha “mazlum ve
mağdur” olduğunun farkına
vararak empati kurduğunu
göstermesi olsa gerek.

Biz gene de misafirlerimizin
geleneksel Müslüman Türk
misafirperverliğinden memnun
kalarak ayrılacaklarından
eminiz. Kolay gelsin. 

May peace be always upon
you.

(Barış hep sizinle olsun)

Yunanistan’ı temerrütten 
IMF kurtardı

YUNANİSTAN, Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) jesti sayesinde son anda temerrüt ilan
etmekten kurtuldu.

Yunanistan’ın 12 Mayıs Salı günü IMF’ye
vadesi gelen 750 milyon euro borç ödemesi
gerekiyordu. Devletin kasasında, geçen ay bir
kararname ile bankalardaki paralarını çekerek
Yunan Merkez Bankası’na yatırmaları
zorunluluğu getirilen devlet kuruluşları ve
belediyelerin aktardıkları 650 milyon euro
vardı. Hükümet, bu parayla IMF’ye ödeme
yapması halinde mayıs ayı sonunda memur
ve emekli maaşlarını ödeyemecekti.

Merkez Bankası’nda son anda
Yunanistan’ın IMF’de yıllık katkı
payının yatırıldığı hesaptan başka
(quota) 1984 yılından bu yana toplam
650 milyon euronun yatırılmış olduğu “teminat

hesabı” adlı ikinci hesap
olduğu tespit edildi.

Hükümet yetkilileri IMF
ile temasa geçerek borç

vadesinin “olağanüstü
durumlar” için olan bu

ikinci hesaptan
ödenmesini önerdiler. IMF
onayını verince Hazine’den
100 milyon euro nakit
eklenerek 750 milyon euroluk

borç ödenebildi. Ancak,
Yunanistan’ın IMF’ye

borcunu ödemek
için IMF’den aldığı

650 milyon euro’yu 1
ay içinde iade etmesi

gerekiyor.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının ortak açıklamasında,
Yunanistan’ın ancak Troyka kurumlarıyla anlaşmaya
varması halinde kalan kredi diliminin serbest
bırakılmasının gündeme alınacağı ifade edildi.
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OSDE bildirimleri için
son tarih 2 Haziran

ÜRETİM ve Yeniden
Yapılandırma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya
göre Tarım Beyannameleri
(OSDE) için öngörülen süre
uzatıldı. Tarım Beyannameleri
(OSDE) için son bildirim tarihi 2
Haziran 2015 olarak açıklandı.
Konuyla ilgili kararın Avrupa

Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde
yayınlandığı bildirildi. 

Karara göre üretim hakkında
(dikeoma) yapılacak
değişiklikler için de son başvuru
tarihinin 2 Haziran olarak
belirlendiği ifade edildi. buna
göre üretim hakkında değişiklik
yapmak isteyen çiftçilerin 2

Haziran 2015 tarihine kadar
gerekli işlemleri yapmaları
gerekiyor. 2015 yılının Avrupa
Birliği’nin Yeni Ortak Tarım
Politikası’nın uygulamaya
konduğu ilk yıl olduğu için
sözkonusu ertelemeye gerek
duyulduğu belirtildi. 

Kavun yetiştiriciliği 
hakkında bilgi

Üzüm üretimine dolu darbesi

GEÇTİĞİMİZ
günlerde bölgede
etkili olan dolu
yağışı bazı
ekili arazilere
zarar verdi.
Özellikle Evros
ilinde ekili üzüm
arazilerinin dolu yağışı
sonrası ciddi zarar gördüğü
tespit edildi.

Geçen hafta Perşembe günü
Evros ilinin Sofulu
belediyesini vuran dolunun
yaklaşık 3.000 dönüm bağa
büyük zarar verdiği
kaydedildii

Sözkonusu zararın

yetkililere
bildirileceği

ve 15 gün
içerisinde zarar

beyanı yapılacağı
belirtildi. Daha sonra

ise Tarım Tazminatları
Kurumu (ELGA) zarar tespit

çalışmaları yapacak. Zarar
tespit çalımasından sonra
zarara uğradığı belirlenen ve
sigorta borcu olmayan
çiftçilerin tazminatları banka
hesaplarına yatırılacak.

KAVUN bir yaz sebzesi olup karpuzla birlikte
en çok tüketilen ürünler arasında yer almaktadır.

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Kavun beslenme alanı içerisinde sebze olarak
tüketilirken, turşu, reçel ve dondurma yapımında
da kullanılmaktadır. Ayrıca kozmetik alanda pek
çok üründe katkı ve esans olarak kullanılan
kavun, sıcağı seven bir bitki türüdür. Yetiştiriciliği
için elverişli sıcaklığın 20 – 30 derece olduğu
bilinmektedir.

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ -  TOPRAK İSTEĞİ
Kavun, iyi drene edilmiş, derin ve geçirgen
toprakları sevmektedir. Ayrıca toprağın su tutma
kabiliyetinin yüksek olması, besin maddeleri ve
organik madde bakımından zengin durumda
bulunması verimi etkilemektedir.

Yetiştiriciliğinde erkencilik yapılacak ise kumlu
– tınlı ya da milli – tınlı topraklar tercih edilmeli,
geç yetiştiricilikte ise killi topraklar
kullanılmalıdır.

TOPRAK HAZIRLIĞI
Tarlanın ekim öncesinde yeteri kadar su ile dolu
olması, 40 – 50 cm derine pulluk ile işlenmesi
gerekir. Bu işlemin sonbahar da bir veya iki defa
yapılması yeterlidir. Sıcaklığın bahar aylarında 15
dereceye ulaştığı sırada 20 – 30 cm sürüm
yapılması yararlı olacaktır.
KAVUN EKİMİ
Erkencilik de fide ile dikim yapılırken, geç
yetiştiricilikte elle ya da mibzerle ekim yapılabilir.
Ekim – Dikim için Ocak ve Karık usulü
kullanılırken, ocaklara 4 – 5 tohum bırakılması ve
üzerinin 2 – 3 cm toprak ile kapatılması gerekir.

Mibzerle ekim yapılacak ise sıra arasının 1,5 –
2m olması, sıra üzerinin ise 1 – 1,5 m olması
gerekmektedir.
KAVUNDA SULAMA
Büyüme ve meyve olgunlaşması döneminde bol
sulama verimi artıracaktır. Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli husus, sulama ile
hastalıklara neden olmamak için meyvenin
ıslatılmaması gerektiğidir.

Ziraat Mühedisi

Salih TOPAL

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

Ş
eftali yaprak kıvırcıklığı

şeftali yetiştirilen tüm

bölgelerde görülür. Şu

dönemde de etrafınızdaki

şeftali ve badem ağaçlarına

dikkat ederseniz görürsünüz.

Hastalığın en yaygın belirtisi

yaprakların kıvırcıklaşmasıdır.

Hastalıklı yapraklar şiddetli

şekilde deforme olur ve

genellikle açık yeşil ve sarıdan

koyu kırmızı ya da mora kadar

değisen bir renk zenginliği

sergilerler. Fungal etmen

yaprak kenarlarındaki

meristamatik hücrelerin hızlı ve

tesadüfi olarak aşırı ve farklı

gelişmesine neden olur ve

sonuçta yaprak kalınlaşır,

büzüşür ve

kıvırcıklasır. Hastalık etmeninin

başlangıç enfeksiyonları çok

tahripkardır ve özellikle

gözlerin şiştiği erken bahardan

itibaren enfeksiyonlar ortaya

çıkmaktadır. Meyve

ağaçlarındaki bu dönem

gözlerin ilk kabarmaya

başladığı dönem ile ilk

yaprakların tam olarak ortaya

çıktığı süreye kadar geçen bir

zamandır. Genç şeftali

yapraklarındaki enfeksiyonlar

10-21 °C sıcaklıklarda ortaya

çıkmakta, 7 °C gibi düsük

sıcaklıklarda ise çok az

enfeksiyonlar meydana

gemektedir.

Mücadelesi:

Hastalık etmenine karşı

kültürel önlemlerin fazla bir

önemi yoktur. Bu yüzden

kimyasal mücadeleye önem

verilmelidir. 

Hastalık etmeni ile

mücadelede ilk hastalık

belirtilerini görmeyi beklemek,

hastalığa karşı büyük ölçüde

yenilginin işaretidir ve hemen

hemen mücadeleyi

kaybetmektir. Bu yüzden

ağaçlarda daha gözler

patlamadan 2 – 3 hafta önce ilk

ilaçlama yapılmalıdır.

Hastalığın şiddetine bağlı

olarak çiçek dökümünü takiben

bir ilaçlama daha yapılır. Hava

koşulları hastalığın gelişimine

uygun ise 10-15 gün sonra bir

ilaçlama daha yapılır.

Bitki Doktoru

salihtopal@hotmail.gr /www.omatege.gr
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Miraçla gelen hediyeler

H
em Kur’an’ın hem de
bütün sahih hadis ve
tarih kaynaklarının

haber verdikleri; Peygamberimiz
(s.a.s.)’in en büyük
mucizelerinden birisi de İsra ve
Miraç mucizesidir.

Kelime anlamı
olarak “isra”, gece yürüyüşü, gece
yolculuk etmek, “miraç” ise
yükselmek, yükseğe çıkmak
anlamlarına gelmektedir. 

İsra ve Mirac olayı hicretten bir
yıl ya da onyedi ay önce Receb
ayının yirmi yedinci gecesi
gerçekleşir. Olayın iki aşaması
vardır. Birinci aşamada Hz.
Peygamber (s.a.s) Mescid-i
Haram’dan Beytü’l-Makdis’e
(Kudüs) götürülür. Kur’an’ın
andığı bu aşama, gece yürüyüşü
anlamında “isra” adını alır. İsra
suresinde, “Kulunu Mescid-i
Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya
götüren Allah her türlü
noksanlıktan
münezzehtir” (İsra,1)
buyrulmaktadır. Ayette geçen
“her türlü noksanlıktan
münezzehtir” lafzı, mucizevi haller
anlatılırken ve Allah’ın azamet ve
kibriyasını beyan makamlarında
kullanılan bir ifadedir. İkinci
aşamayı ise Peygamberimizin
Mescid-i Aksa’dan Allah’a
yükselişi oluşturur. “Mirac” olarak
anılan bu yükselme olayı
Kur’an’da anılmaz, ama çok
sayıdaki hadis-i şerifte ayrıntılı
biçimde anlatılır.

Hadislerde verilen bilgiye göre
Hz. Peygamber (s.a.s), Kâbe’de
Hatim’de ya da amcasının kızı
Ümmühani binti Ebi Talib’in
evinde yatarken Cebrail gelip
göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile
yıkadıktan sonra içine iman ve
hikmet doldurdu. Burak adlı
bineğe bindirilerek Beytü’l-
Makdis’e getirildi. Burada Hz.
İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer
bazı peygamberler tarafından
karşılandı. Hz. Peygamber (s.a.s)
imam olarak diğer peygamberlere
namaz kıldırdı.

Hz. Peygamber (s.a.s), Beytü’l-
Makdis’te kurulan bir Mirac’la ve
yanında Cebrail olduğu halde
göğe yükselmeye başladı. Göğün
birinci katında Hz. Adem, ikinci
katında Hz. İsa ve Yahya, üçüncü
katında Hz. Yusuf, dördüncü
katında Hz. İdris, beşinci katında
Hz. Harun, altıncı katında Hz.
Musa ve yedinci katında Hz.
İbrahim ile görüştü. Cebrail ile
birlikte yükseliş Sidretü’l-
Münteha’ya kadar sürdü. Cebrail,
“Buradan bir parmak ucu ileri
geçecek olursam yanarı” diyerek
Sidretü’l Münteha’da kaldı. Hz.
Peygamber (s.a.s) buradan
itibaren Refref adlı başka bir
binekle yükselişini sürdürdü.
Peygamberimiz (s.a.s.), Yüce

Rabbinin: “Korkma ya
Muhammed, Yaklaş!” buyruğunu
işitmeye başladı. Nihayet, hiçbir
kimsenin hiçbir zaman
erişememiş olduğu yakınlık
makamına, İlahî kabule, İlahî
ikram ve ihsana nail oldu! İbn
Abbas’tan rivayet edildiğine göre,
Peygamberimiz (s.a.s.): “Ben,
Yüce Rabbimi
gördüm!” buyurmuştur. 

Peygamberimiz (s.a.s.) Miraç’ta
Cenab-ı Hakk’a selam yerine
bütün mahlukatın ibadetlerini
hediye etmiştir. Efendimizin
Cenab-ı Hak ile olan bu
konuşması bütün müminlerin
miracı olan namazlarında
okudukları tahiyyatın sözlerinden
oluşmaktadır. Bu konuşmanın
meali şöyledir: Peygamberimiz
(s.a.s.) Cenab-ı Hakk’a hitaben:
“Bütün tahiyyeler, bütün mübarek
şeyler, bütün salâvat ve duâlar ve
bütün kelimat-ı tayyibe Allah’a
mahsustur.” şeklinde hitab
vermiştir. Bunun anlamı; “Bütün
varklıkların halleriyle ve dilleriyle
yapmış oldukları ibadetleri ve
tesbihlerini, onların namına sana
hediye ediyorum; sana
mahsustur.” demektir. 

Bu selamın üzerine Cenab-ı
Hak da Resulüne: “Selâm olsun
sana ey Peygamber!”şeklinde
mukabelede bulunmuştur. Bunun
üzerine Allah Resulü de: “Bize ve
Allah’ın salih kullarına selâm
olsun.” şeklinde cevap vermiştir.
Bu konuşmaya sidretü’l-
müntehada tanık olan Cebrail
(a.s.) da Allah’ın şahitlik etmesini
emretmesi üzerine “Allah’tan
başka hiçbir ilâh olmadığına
şehadet ederim. Ve Muhammed’in
(s.a.s.), Allah’ın elçisi olduğuna da
şehadet ederim.” diyerek şehadet
etmiştir. Miraç’ta cereyan eden bu
karşılıklı sohbetteki sözlerin,
müminlerin miracı hükmünde olan
namazda okunması sünnettir. 

Mirac olayının gerçekleştiği
gece müslümanlarca Kadir
Gecesinden sonra en kutsal gece
sayılmış ve bu gecenin ibadetle
ihyası gelenekleşmiştir.
Osmanlılar döneminde, camiler
kandillerle donatıldığı için Mirac
kandili olarak anılan geceyi
izleyen gün, cami ve tekkelerde
Mirac olayını anlatan ve Miraciye
adı verilen şiirlerin okunması,
dinleyenlere süt ikram edilmesi de
bir gelenekti.

Bu yıl Recep Ayının 27’nci
gecesi olan 15 Mayıs Cuma
akşamı Miraç Kandildir.
Kandilinizi tebrik ederken, Miracın
tüm İslam Âleminin barış, huzur
ve kardeşliğin pekişmesine,
miracın hediyesi olan namazla da
diriliş ve yükselişine vesile
olmasını Yüce Rabbimden niyâz
ederim.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUSirkeli köyünde hatim
ve kermes coşkusu

GÜMÜLCİNE Seçilmiş
Müftülüğü ile Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği tarafından Kur’an
kursları arasında düzenlenen
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması, 10 Mayıs Pazar günü
Büyük Sirkeli köyünde yapıldı.
Aynı gün köy halkı tarafından
kermes de düzenlendi.

Finalde, Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün yedi ayrı
bölgede faaliyet gösteren
Kur’an kursları arasında
yapılan ön eleme ve yarı finali
başarıyla tamamlayarak bölge
birincileri olan öğrenciler
yarıştı.

Yarışmada birinci sırayı
Gümülcine Bağlar
Mahallesi’nden Hamza Deli
Bekir kazandı. Yarışma
kurallarına göre, yarışma
önümüzdeki yıl Gümülcine’de
düzenlenecek.

Büyük Sirkeli köyü camiinde
düzenlenen yarışmaya
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, İpsala Müftüsü
İsmail Geyim, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Doğu Makedonya -Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı, Kozlukebir
Belediyesi Toplumsal Hareket
Listesi Başkanı Saadettin Şakir
Hüseyin, eyalet meclis üyeleri
Tarkan Multaza, Ahmet İbram

ve İsmail Hüse Mustafa’nın
yanı sıra çok sayıda soydaş
katıldı.

Geçen yılın yarışma birincisi
Ayşe Karahüseyin’in Kur’an-ı
Kerim okuduğu etkinlikte,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
bir konuşma yaptı. Öğrencilere
başarılar dileyen Akıncı, anne
babaları da tebrik etti.

Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet’in yönetimindeki
yarışmada, kuralar bilgisayar
aracılığıyla çekildi. Öğrenciler
tarafından Kur’an-ı Kerim’den
sureler ve dualar okundu. Jüri
üyelerinin değerlendirmeleri
sırasında ise din görevlileri
tarafından mevlit okundu. 

Yarışma sonucunda
Gümülcine Bağlar
Mahallesi’nden Hamza Deli
Bekir, 488 puanla yarışmayı
birinci olarak tamamladı. 

Yarışmada bu yıl, MAX
ayranları şirketi tarafından
birinciye bir adet diz üstü
bilgisayar hediye edildi.
Yarışma birincisi, Gümülcine
Seçilmiş Müftülüğü tarafından
ailesiyle birlikte Umre
ziyaretine gönderilecek.

Yarışma sonuçlar şu şekilde
oluştu: 

1- Hamza Deli Bekir: 488-
Gümülcine Bağlar Mahallesi

2- Yunus Rahim Halil: 485 -
Domruköy Kur’an Kursu

3- Sevda Rahim: 479 - Melikli
Kur’an Kursu

4- Sevda Bostancı: 465-
Kurcalı Kur’an Kursu

5- Melih Mahmut Paşa: 464 -
Hebilköy Kur’an Kursu

6- Berkan Arabacı: 431-
Seymen Kur’an Kursu

7- Ravza Kuru: 400 - Büyük
Derbent Kur’an Kursu

ABONELER‹M‹Z‹ND‹KKAT‹NE
Y›ll›kaboneücretleriniödemeyenabonelerimizin,

Gümülcine’deki
P.Mavromihali(İdadiyeSokağı)4-6
adresindebulunanbüromuzagelerek

aboneücretleriniödemeleriönemle ricaolunur.

GÜNDEM

Hamza Deli Bekir
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Σε θετική τροχιά στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Σ
ε θετική τροχιά στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο
Αχμέτ Νταβούτογλου κάλεσε

πριν τον Δεκέμβριο στην Άγκυρα τον
Αλέξη Τσίπρα.  

Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πολλές φορές έχει
κληθεί να αντιμετωπίσει αντιφατικές
δηλώσεις και θέσεις υπουργών της σε
πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων και
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έτσι, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος
Καμένος βρέθηκε πολλές φορές στο
επίκεντρο της αντιπαράθεσης των δύο
χωρών, ενώ πρόσφατα διαμήνυσε προς
την Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να
επισκεφθεί την γειτονική χώρα ενώ θα
γίνονται εναέριες παραβιάσεις στο
Αιγαίο…

Τις απόψεις Καμένου, δεν δείχνει
όμως να συμμερίζεται η ελληνική
διπλωματία και ο υπουργός Εξωτερικών
κ. Νίκος Κοτζιάς ο οποίος τις μέρες
αυτές επισκέπτεται την Τουρκία και
συναντήθηκε με το σύνολο της
πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της
γειτονικής χώρας, βλέποντας διαδοχικά
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, τον πρωθυπουργό
Αχμέτ Νταβούτογλου και τον υπουργό
εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.          

«Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να
συνεργαστεί και να βοηθήσει σε
οποιονδήποτε τομέα», διαβεβαίωσε ο κ.
Νταβούτογλου τον Έλληνα ΥΠΕΞ, και
συμφωνήθηκε αφενός να ξεκινήσουν οι
διερευνητικές επαφές, και αφετέρου,
(μετά από πρόταση του κ. Κοτζιά) και η
επέκταση των μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τα
αεροναυτιλιακά θέματα, σε άλλους εξω-
στρατηγικούς τομείς που αφορούν την
κοινωνία, τον πολιτισμό και την παιδεία,
αλλά και την οικονομία. Ο κ.
Νταβούτογλου απηύθυνε πρόσκληση
προς τον Αλέξη Τσίπρα για συνάντηση
πριν από τον Δεκέμβριο.

Να σημειωθεί επίσης το πολύ υψηλό
επίπεδο της τουρκικής αντιπροσωπείας
κατά τη συνάντηση Νταβούτογλου-
Κοτζιά στην οποία συμμετείχαν ο
υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ
Τσαβούσογλου, ο υφυπουργός Φεριτούν
Σινιρλίογλου και ο Τούρκος πρέσβης
στην Αθήνα Κερίμ Ουράς.  

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων «σε

κλίμα φιλικής διάθεσης και πρόθεσης να
βρεθούν λύσεις σε όλα τα ζητήματα
διεξήχθη η δίωρη συνάντηση που είχε
στην Άγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Κοτζιάς, με τον Τούρκο ομόλογό
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ
αργότερα συναντήθηκε για μιάμιση ώρα
και με τον πρόεδρο της Τουρκίας,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς να γίνουν
δηλώσεις.

Οι δύο υπουργοί, σε κοινή συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν μετά τη
συνάντησή τους, εξέφρασαν την κοινή
βούληση για ένα Αιγαίο ειρήνης και
συνεργασίας, καθώς επίσης και για την
επίλυση του Κυπριακού.

«Σε ένα τρίγωνο αποσταθεροποίησης,
η Ελλάδα και η Τουρκία αποτελούν
πόλους σταθερότητας», τόνισε ο κ.
Κοτζιάς, θέτοντας ως στόχο την
πολύπλευρη ανάπτυξη των σχέσεων των
δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

Ειδικά για το Κυπριακό, ο Έλληνας
υπουργός ανέφερε ότι «η ελληνική
κυβέρνηση στηρίζει της προσπάθειες της
Κυπριακής κυβέρνησης για εξεύρεση
λύσης». Η επίλυση του Κυπριακού,
ανέφερε, θα απελευθερώσει θετικές
δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή,
εκφράζοντας την άποψη ότι η Κύπρος
πρέπει να είναι ανεξάρτητη, κυρίαρχη
και χωρίς την παρουσία εγγυητριών
δυνάμεων.

Ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε και στον
Ελληνισμό της Ίμβρου και της Τενέδου,
τον οποίο χαρακτήρισε «εστία φιλίας και
υποδειγματικής συνεργασίας στο
Αιγαίο».

Τέλος πρότεινε τη δημιουργία
τεχνικής επιτροπής για την προώθηση
των διμερών σχέσεων στους τομείς της
οικονομίας, του τουρισμού και της
ενέργειας. Όπως είπε, η οικοδόμηση
δικτύων ενέργειας, μεταφορών, όχι μόνο
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και
όλων των χωρών των Βαλκανίων
συμβάλλουν στη σταθεροποίηση,
ανάπτυξη και ευημερία των χωρών της
περιοχής».  

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε
συνέντευξη που παραχώρησε  στην
ανταποκρίτρια της τουρκικής δημόσιας
τηλεόρασης TRT στην Αθήνα Ντέρυα
Κοσέογλου μίλησε για την προώθηση
των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) ώστε να μπορέσουν να

ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές σε
ζητήματα που απασχολούν επί μακρόν,
όπως η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, αλλά
και η περαιτέρω ανάπτυξη της
οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-
Τουρκίας, καθώς και τα θεμελιώδη
στρατηγικά ζητήματα των δύο χωρών. 

Ο Ν. Κοτζιάς τόνισε ότι από την
ελληνική κυβέρνηση υπάρχει
«πραγματική διάθεση, να λύσουμε τα
προβλήματα, όχι στα λόγια και να
στερεώσουμε αυτή τη φιλία που υπάρχει
ανάμεσα σε δύο λαούς».

Αναφερόμενος δε στην ατζέντα των
συνομιλιών του είπε ότι θα συζητηθούν
τα θεμελιώδη στρατηγικά ζητήματα των
δύο χωρών, όπως και τα οικονομικά,
τονίζοντας ότι «πρέπει να ανοίξουμε το
δρόμο της συνεργασίας στους τομείς του
πολιτισμού και της εκπαίδευσης»,
γεγονός που θα ήταν «προς μεγάλο
συμφέρον της Ελλάδας και της
Τουρκίας και διασφάλιση της
σταθερότητας και ασφάλειας στην
περιοχή, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο» .

Επισήμανε, επίσης, ότι «μέσα σε ένα
τρίγωνο αστάθειας», η Τουρκία και η
Ελλάδα είναι δύο χώρες που
ενδιαφέρονται να διατηρηθεί και να
ενισχυθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια
στην περιοχή και πρόσθεσε:

«Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω, θα
κουβεντιάσουμε και ζητήματα που
αναφέρονται στην επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων στην Κύπρο».

Ερωτηθείς σχετικά με το Κυπριακό
και τις δηλώσεις του περί αποχώρησης
του στρατού και των εγγυητριών χωρών
ο κ. Κοτζιάς απάντησε: «Εάν πούμε ότι
πρέπει να διατηρηθούν οι εγγυήτριες
δυνάμεις, αυτό σημαίνει ότι η λύση δεν
είναι πραγματική λύση. Αν είναι
πραγματική λύση και νιώθουμε ότι
διασφαλίζονται τα συμφέροντα και της
Τουρκοκυπριακής κοινότητας και της
Ελληνοκυπριακής κοινότητας, τότε για
ποιο λόγο να υπάρχουν εγγυήτριες
δυνάμεις;».

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι
η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα «κανονικό
κράτος - μέλος της ΕΕ» και να
αναπτύξει καλές και παραγωγικές
σχέσεις με την Τουρκία και την Ελλάδα.
«Εάν δεν υπάρξει πλήρης λύση στην
Κύπρο και εάν δώσουμε εγγυήσεις, τα
τουρκικά στρατεύματα κατοχής - βέβαια
η Τουρκία δεν τα αναγνωρίζει έτσι - και
εάν έχει στρατεύματα και η Ελλάδα, με
βάση τις συμφωνίες του Λονδίνου και
της Ζυρίχης, τότε έχουμε μια από τα ίδια
και είπα απλά να μην κοροϊδευόμαστε.
Εάν υπάρξει μια βιώσιμη λύση, τότε και
η τουρκική πλευρά και η ελληνική
πλευρά νομίζω ότι θα στηρίξουνε τη
δημιουργική ανάπτυξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας». «Θέλω», κατέληξε,«μία
πραγματική λύση, να νιώσουν ξανά
κυρίαρχοι στο σπίτι τους όλοι οι
Κύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι, οι
Ελληνοκύπριοι και οι άλλες τρεις μικρές

μειονότητες».
Σε ερώτηση σχετικά με το θέμα της

ενέργειας και τις σχέσεις της Ελλάδας με
τη Ρωσία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ ο
υπουργός Εξωτερικών, επισήμανε ότι η
Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να βρουν
νέους κανόνες και «τρόπους φιλίας για
να ζήσουμε μαζί. Αυτό ισχύει και για την
ενέργεια».

Ο αναδυόμενος ρόλος της Ελλάδας
στο ενεργειακό, πρόσθεσε, συνδέεται με
τον ρόλο της Τουρκίας στο ενεργειακό.
Γιατί όταν συζητάμε για αγωγούς που
έρχονται από το Αζερμπαϊτζάν ή από τη
Ρωσία, αναφερόμαστε σε αγωγούς που
περνάνε από την Τουρκία, εκφράζοντας
την πεποίθηση ότι «είναι καλό πράγμα
να κατασκευασθούν γραμμές αγωγών
στην περιοχή μας»,
συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο την
Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και την
ΠΓΔΜ, την Αλβανία, τη Βοσνία.

«Έχω συμφωνήσει», είπε, σε αυτό με
τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
τον Βολκάν Mποζκίρ στην Βουδαπέστη
όπου βρεθήκαμε, ότι πρέπει να
φτιάξουμε ισχυρά δίκτυα και ενεργειακά
και οδικά και σιδηροδρομικά»,
υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι τα μεγάλα
έργα βοηθάνε την συνεργασία ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Όσον αφορά την αναζήτηση και την
ανεύρεση αερίου στην Μεσόγειο, ο κ.
Κοτζιάς εξέφρασε την άποψη ότι αυτό
θα ωφελήσει όλους τους λαούς της
περιοχής, υπενθυμίζοντας ότι η
συνεργασία μας με τρίτες χώρες, όπως η
Αίγυπτος και το Ισραήλ, δεν στρέφονται
ενάντια σε κανέναν. «Νομίζω ότι θα
κάνουμε μια καλή πρόταση στην
τουρκική ηγεσία για τη συμβολή μας,
μαζί με την Τουρκία, στην ασφάλεια της
περιοχής».

Σχετικά με την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας στην ΕΕ ο υπουργός
Εξωτερικών απάντησε ότι «η Ευρώπη
χρειάζεται την Τουρκία», εκφράζοντας
την πεποίθηση ότι «οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις θα ήταν ακόμα καλύτερες με μια
Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
δηλώνοντας ότι ήταν και είναι
υπέρμαχος της ευρωπαϊκής πορείας της
Τουρκίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τη μειονότητα
στη Θράκη ο υπουργός Εξωτερικών είπε
ότι η Θράκη είναι ένα πεδίο στο οποίο
μπορούν να αναπτυχθούν όλα τα «καλά
χαρακτηριστικά» της δημοκρατίας».

«Παρά τις δυσκολίες στην Ελλάδα,
στην Θράκη διατηρήθηκαν στοιχεία που
φέρουν τουρκικές ρίζες. Δεν λέω
τουρκικά στοιχεία, λέω στοιχεία με
τουρκικές ρίζες. Ενώ όσον αφορά την
Τουρκία, είχαμε δυσκολίες στη
διατήρηση των 250.000 Ρωμιών, από
τους οποίους απέμειναν 2.000 με 3.000.
Άρα στη Θράκη τα προβλήματα είναι
στην πλειονότητα προβλήματα
ανάπτυξης και όχι προβλήματα που
σχετίζονται με καταπίεση και
περιορισμό των δικαιωμάτων».

AB Atina’da protesto edildi
ATİNA’da, dış borçlarının

silinmesini isteyen göstericiler
Avrupa Birliği bürolarına saldırdı.
Eylem 12 Mayıs Salı günü gerçekleşti. 

Kent merkezindeki Stadiu
Caddesi’nde toplanan “Borcun
Silinmesi Hareketi” üyesi göstericiler
ile Kamu Çalışanları
Konfederasyonu (ADEDİ) ve
Yunanistan Polis Memurları
Federasyonu (POASİ) üyelerinden

oluşan yaklaşık 500 kişi, Vasilisis
Sofias Caddesi’ndeki Avrupa
Birliği’nin merkez bürolarına kadar
yürüdü.

Avrupa Birliği bürolarının
bulunduğu binanın önünde AB
karşıtı sloganlar atarak gösteri
yapan eylemciler, binaya kırmızı
boya fırlattı. Polisin müdahale
etmediği göstericiler daha sonra
dağıldı.
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“Filistin için Nekbe her 
gün devam ediyor”

İSRAİL'in bağımsızlık ilanının ardından halkı
zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ı
Nekbe (Büyük Felaket) olarak anan Filistinliler,
1948'den bu yana "sürgün hayatı" yaşıyor. İsrail'in
kurulmasıyla kendi
topraklarında
ayrımcılık ve zulme
maruz kalan halk,
her gününün
"Nekbe" olduğunu
belirtiyor.

İsrail'in
kurulduğu Filistin
topraklarında
yaşayan 1 milyon
400 bin Filistinli, 8
milyonluk nüfusun
yüzde 20'sini teşkil
ediyor. Ancak
azınlık olarak
görülen Filistinliler,
İsrail vatandaşı
olmalarına rağmen
ayrımcılığa tabi
tutuluyor.

İsrail meclisi
Knesset'in Arap milletvekili Cemal Zehaliga,
"Nekbe'nin ardından İsrail, topraklarımızın yüzde
75'ini işgal etti, malımızı yağmaladı. Hayatımızın her
noktasında ayrımcılık politikasına tabi tutuluyoruz.
Bizi böldüler. Biz bölünmüş, parçalanmış, dağılmış bir
halkın parçasıyız. Her gün Nekbe yaşıyoruz. Bizim için
Nekbe devam ediyor." dedi.

Bir başka milletvekili Mesud Ganayim de "İsrail'de
Arap olmak her gün ayrımcılığa maruz kalmaktır.
Buna rağmen bizim için tüm mesele, kimliğimizi yok
etmek, Arapları azınlık konumuna düşürmek

isteyenlere karşı
toprağımıza ve
hüviyetimize bağlı
kalmaktır." diye
konuştu.

“AYRIMCILIK
YAPILMAYAN YER
YOK” 
İsrail'deki Arapların
haklarını savunan
Adalet Hukuk
Merkezi Müdürü
Hasan Cebarin,
"İsrail'de Arap
olmak, kendi
ülkende ırkçılığa
maruz kalmaktır.
Buradaki Araplara,
ülkeye gelen
yabancılardan daha
kötü davranılıyor"

ifadelerini kullandı.
Cebarin, toplumun tüm kesiminde ayrımcılık

gördüklerini belirterek, şunları söyledi: "Yabancılara
daha iyi davranılıyor, ancak sırf ırkı dolayısıyla
Araplar kötü muameleye uğruyor, hayatın her anında
ayrımcılıkla karşılaşıyor. Ayrımcılık yapılmayan bir yer
yok." 

İngiltere’de referandum olasılığı
belirsizlik kaynağı

15 Mayıs 2015

TARİHTE büyük savaşların yaşandığı,
içinde barındırdığı farklı etnik ve dini
unsurlar nedeniyle her an patlamaya hazır
bir barut fıçısı olarak nitelendirilen
Balkanlar, bu kez Makedonya'nın
Kumanova kentindeki olaylar nedeniyle
dünya kamuoyunun ilgisinin odağında.

Ülkede 2002 yılında yapılan nüfus
sayımına göre 105 bin nüfusa sahip olan ve
büyük çoğunluğu Makedon olmak üzere
Arnavut, Türk, Sırp, Roman ve diğer etnik
gruplardan vatandaşların bir arada
yaşadığı Kumanova, 2001 yılında Makedon
ve Arnavut halkları arasında yaşanan
çatışmaların "hortladığı" yorumlarına
neden oldu.

Hükümet karşıtı protestolar, muhalefet
ile iktidar arasındaki "dinleme" krizi ve
son olarak da ülkenin kuzeyindeki bir polis
karakoluna düzenlenen baskınla
kamuoyunun dikkatini üzerine çeken
Makedonya, Kumanova'daki olayların
ardından "acaba etnik çatışmalar yeniden
mi başlayacak" yoksa "bu sadece sıradan
bir polis operasyonu mu" tartışmalarının
yaşanmasına neden oldu.

Kimi çevreler siyasi bağlantıları olduğu

iddiasında bulunsa da devlet yetkilileri,
silahlı çatışmaya giren grubun suç
şebekesinden ibaret olduğu konusunda
ısrarcı.

Bazı basın organları silahlı grubun
Makedonya'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu
(UÇK) olduğunu, bazıları ise bunun sadece
Makedonya'yı Türk Akımı'ndan
vazgeçirmek amacıyla dış güçlerin
organize ettiği bir olay olduğunu savunsa
da Makedonyalı resmi makamlar, olayı
gerçekleştirenleri ''devlet kurumlarına
saldırı düzenlemek niyetinde olan bir
grup'' olarak nitelendiriyor.

Beklenenin aksine, ülkedeki Makedon
ve Arnavut halkları arasında herhangi bir
gerginlik yaşanmazken, biri Arnavut
kökenli sekiz polisin hayatını kaybettiği bu
olayın iki halkı birbirine kenetlediği
görüldü.

Saldırganların büyük çoğunluğunun
yasa dışı yollarla Makedonya'ya girmiş
Kosova vatandaşları olması da ilk etapta
iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkileri
kötüleştireceği yönünde yorumlansa da
yapılan sağduyulu açıklamalar olayın
silahlı bir gruba, Makedonya polisinin

BİRLEŞİK Krallık'ta geçen hafta yapılan genel seçim
sonucu tek başına iktidar olan Muhafazakar Parti’nin
Avrupa Birliği üyeliğini referanduma götürmeyi
planlaması iş dünyası ve yatırım ortamında belirsizliği
derinleştirdi.

İngiliz Parlamentosu'na 331 milletvekili sokan
Muhafazakar Parti'nin lideri ve Başbakan David Cameron,
ülkesinin 1973 yılından bu yana sürdürdüğü AB üyeliğini
önce Brüksel ile müzakere etmek, daha sonra ise 2017
yılının sonuna kadar referanduma götürmek istiyor. 

Cameron'ın referandum kararlığı İngiltere'de yerleşik
uluslararası şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin
öngörüde bulunmasını zorlaştırıyor. 

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı vermesi durumunda
Londra merkezli uluslararası finans kuruluşlarının
faaliyetlerinin zorlaşması, AB ile mal ve hizmetlerin
serbest hareketine kısıtlamalar getirilmesi gibi riskler
şimdiden tartışılıyor.

İngiltere’nin en büyük iş dünyası temsilcilerinden
Britanya Endüstri Konfederasyonu’nun (CBI) Genel
Direktör Yardımcısı Katja Hall, işletmelerin çoğunluğu için
ülkenin ekonomik geleceğinin iyi reforme edilmiş bir AB
içinde olduğunun açık bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolar, dinleme krizi ve
son olarak da ülkenin kuzeyindeki bir polis
karakoluna düzenlenen baskın nedeniyle bir
anda gözler Makedonya'ya (FYROM) çevrildi.

“Barut fıçısı”
Makedonya’da
kriz bitmiyor

sıradan bir müdahalesi seviyesinde
kalmasını sağladı.

Başta Kumanovalı vatandaşların yanı
sıra ülkedeki uzmanlar da polisin
"operasyon düzenleme şeklinin yanlış"
olduğu yönünde hemfikir. Polisin sivilleri
uyarmadan ve bölgeden tahliye etmeden
operasyona başlayarak bir nevi sivilleri iki
ateş arasında bırakması, birçok kesimin
tepkisine neden oldu.

28 SAATLİK ÇATIŞMA
Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova

kentinde, güvenlik güçleri ile silahlı bir
grup arasında cumartesi günü başlayan ve
yaklaşık 28 saat süren çatışmaların
ardından şehir adeta savaş alanına döndü.

Sekiz emniyet mensubunun, 14 silahlı
saldırganın hayatını kaybettiği, 37 emniyet
mensubunun yaralandığı çatışmalar, Tode
Mendol Mahallesi'ni harabeye çevirdi.
Mahalledeki 15'ten fazla ev harabeye
dönerken, duvarlardaki kurşun izleri
şehirdeki çatışmaların şiddetinin
göstergesi.
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Yanda  İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU
GÜNDÜZLÜ – ÖZEL AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ’nin kuruluş
izninin Bakanlık kararı tebliğinin ilk
paragrafını görmektesiniz. 

Batı Trakya Türkleri resmi azınlık
kaldıkları 24 Temmuz 1923’ten bu güne
kadar geçen süreçte bütün Batı Trakya
Türkleri’nin hiç bir zaman unutmamaları
icab eden iki tarih vardır.

2 Kasım 1952’de Gümülcine’de eğitime
açılan “CELAL BAYAR LİSESİ.”

10 Mayıs 1965’te İskeçe’de kurulmasına
izin verilen “İSKEÇE MUZAFFER
SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK
ORTAOKULU ve LİSESİ”.

BU İKİ EĞİTİM MÜESSESESİ’nin açılışı
azınlığımız için bir “MİLAT”tır. Bunları
bütün BATI TRAKYA TÜRK’leri canları
gibi korumalıdır ve özenle muhafaza
etmelidirler.

Aksi olursa şunu hiç birimiz
unutmamalıyız. Yakın gelecekte
“DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNU”
yaşamaya mecbur oluruz.

***
10 MAYIS PAZAR 2015’te “İSKEÇE

MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ
ÖZEL AZINLIK ORTA OKULU ve
LİSESİ”nin 50’nci yıl dönümü idi.

İnsanlar için en kutsal olan
“ANNELER” gününe isabet ettiği için bu
“İRFAN OCAĞIMIZA” yakışır bir anma
töreni yapılmadı.

Ancak bu okulumuzun temelinin
sağlam kalması ve bu temelin üzerine hiç
bir zaman yıkılmayacak bir “ANADİLİMİZ”
okulunun devam etmesi için KETENLİK
halkının hiç tereddüt etmeden kendi
okulları olan azınlık ortaokulunun zor
günlerinde çocuklarını hiç bir tesir altında
kalmadan kendi kitlesine ait okula
gönderen o köyün muhterem halkına ve
bütün azınlık ailesi hemşehrilerimize bir
cemile olarak ilk defa bir kaç cümle ile
okulumuzun 50. yılını idrak ettiğini bu
tarihi köyde paylaştık.

***
Muhterem hemşehrilerim;
SİZ, ecdadımızın kurup bıraktığı ve

çocuklarınızı sizin gelenek, görenek,
dininiz, anadiliniz ve ailevi ahlak yapınıza
uygun olarak yetiştirmeye çalışan bu
müesseseye sahip çıkmağa devam
ederseniz bu kurum da yaşamaya devam
edecektir. Okulumuzu ziyaretlerinizde
bizzat gördüğünüz gibi bu avuç içi kadar
olan tütün deposundan okula
dönüştürdüğümüz okulumuzun 50’nci
yılını 572 öğrenci ile kutluyoruz.

Bu inanç ve ruhla, çocuklarınızı
“SİZİN” olan bu okula gönderirseniz,
100’üncü yılını 1072 öğrenci ile
kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın.

***
“SİZ” “BİZE” güveniniz. Biz “SİZİN”

çocuklarınızı kendi çocuklarımız gibi
seviyoruz, koruyoruz ve bizim
çocuklarımızdan daha üst seviyeye
gelmeleri için TÜRK – RUM öğretmenlerle
beraber “EVLATLARINIZI” dünyaya örnek
insan olacak şekilde yetiştirmeye
çalışıyoruz.

“SİZİN” gücünüz ve “ALLAH”ın büyük
desteği ile nice 100’üncü yıllara kavuşmak
dileğiyle hoşça kalınız.   

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti 50 Yıl Önce 10 Mayıs 1965’te                      İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU 
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK                     ORTAOKULU ve LİSESİ KURULDU

Ayağımızda ayakkabı olmasa da, terliklerimiz lüks olmasa da, fotoğrafta gördüğünüz yıkık dökük dedemizin okuluna gideceğiz.

Bütün viraneler, isterse tütün deposu olsun, YÜREKLE, RUHLA
gerektiği gibi onarıldıktan sonra yukarıda gördüğünüz gibi

“KONAK” olur.

Tütün deposu çit bölmeli azınlık okulu da olsa “O” bizim okulumuzdur. 
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Yıl Önce 10 Mayıs 1965’te                      İSKEÇE MUZAFFER SALİHOĞLU 
GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK                     ORTAOKULU ve LİSESİ KURULDU

Okulumuzun onarımı sırasında çekilen bir fotoğraf.
Sevgili çocuklarımız, “İsterse tütün deposundan okula dönüştürülmüş olsun, isterse döşemesindeki

çiviler ayağımıza takılsın, isterse 572 öğrenci için okul bahçesi sadece 200 metre kare olsun, BİZ
dedelerimizin bize bıraktığı, dinimizi, dilimizi eğiten okula geleceğiz.” diyor.

KUZEY YUNANİSTAN BAKANI sayın PASHALİDİS ile DOĞU MAKEDONYA - TRAKYA GENEL
SEKRETERİ’nin okulumuzu ziyaretlerinde bir kare. 

Dönemin T.C. Gümülcine Başkonsolosu sayın Hüseyin Avni BOTSALI okulumuzu ziyaret ederek
öğrenciler ile sohbet etmiş ve onlara moral vermiştir. 

Bu tütün deposu akıl ve mantıkla onarıldıktan sonra işte fotoğrafta gördüğünüz gibi T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanı sayın Nihat ERGÜN, yüreği çocuk sevgisi ile dolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, T.C. Atina Büyükelçisi Sayın Hasan Göğüş, T.C.
Gümülcine Başkonsolosu Sayın Mustafa SARNIÇ’ta ziyarete gelmiştir.

Okulun sahibesi Sayın Saime KIRLIDÖKME’yi, yüreği çocuk sevgisi ile dolu  Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’na çocukların hazırladığı bir el işini

takdim ederken görmektesiniz.

İsterse tütün deposundan okula çevrilen okul binası olsun, isterse eski camlarından toz dolsun,
içerisinde bize verilen bilgi ışığıyla, dünyada 1913’te Gümülcine’de ilk kurulan “TÜRK
CUMHURİYETİ’NİN CUMHURBAŞKANI’NI ziyaret ederek insanlık vazifemizi yaparız.

Yukarıdaki fotoğrafta, soldan sağa şimdi T.C. Moskova Büyükelçisi Ümit YARDIM,  okul sahibesi 
Sayın Saime KIRLIDÖKME, o dönem T.C. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı görevinde

bulunan Haydar BERK beyefendiyi okul ziyaretleri sırasında görmektesiniz. 
O tarihi binada, bu çok muhterem beyefendileri hem bize verdikleri moral için, hem de unutulmayan

sohbetleri için hep anıyor ve arıyoruz .
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Kardeşler arası kıskançlık

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

A
nne-babaların
çocuklarıyla ilgili
sorunlarından biri

de, kardeşler arasındaki
anlaşmazlıklardır. Bunların
nedeni genelde ya
oyuncakları paylaşmak
istememe, ya da oyunlardaki
anlaşmazlıklardır. Fakat
temelde anne-babanın
ilgisini paylaşmak istememe
duygusu yatmaktadır. Buna
neden de anne-babanın
çocuklara karşı olan yanlış
tutumlarıdır. Fakat nedense
hiç bir anne ya da baba,
çocuklarına eşit
davranmadıklarını kabul
etmek istemez. Onlara göre
her çocuğa eşit
davranılmaktadır. Aslında
konunun özüne inildiğinde
bunun öyle olmadığı
görülebilir. Örneğin, çocuklar
kavga ettiklerinde genellikle
büyük çocuğa “sen abisin”
ya da “sen ablasın, anlayışlı
olmalısın, o daha küçük”
diyerek kendisinden her
zaman özveri ile davranması
beklenmektedir. Bu da ona
yapılan büyük bir haksızlıktır.
Çünkü genellikle küçük
çocuk her zaman haklı
bulunur. Bu da büyüğün
hoşuna gitmez, kendisini
kenara itilmiş hisseder.
Çocuğun kendisini
soyutlanmış hissetmemesi
için, tartışma ortamlarında,
hemen anne-babanın
devreye girerek, taraf
tutmadan ortamı yumuşatıp
hep birlikte oyun oynamaları
gerekir.

Annenin hamileliğinden
itibaren yapılabilecek bazı
şeyler büyük çocuğun küçük
kardeşini kıskanmaması için
yararlı olacaktır. Mesela
birlikte alışverişe giderek
kardeşine oyuncaklar
seçmesi onu gelecek olan
bebeğe hazırlayacaktır. Yine
kendisinin bebeklik
resimlerini, bebekliğinde
kullandığı eşyalarını çıkartıp
kendisinin de bir zamanlar
bebek olduğunu, şimdi ise ne
kadar büyüdüğünü, gelecek
kardeşin de çok küçük
olacağını ve zamanla onun
gibi büyüyeceğini anlatarak,
çocuğu hazrılamak gerekir.

Çocuğun yeni doğmuş
olan kardeşini kıskanmaması
için, anne onun bakımında
kendisinden yardım
istemelidir. Altını
değiştirirken, yemeğini
yedirirken, banyosunu
yaparken, çocuğun da
annesine yardımcı olması,
kıskançlık yerine

koruyuculuk duygusunun
gelişmesine yardımcı
olacaktır. Çünkü önemli olan
kıskançlık duygusunu
mümkün olduğunca
azaltmaya çalışmaktır, zira
yok etmek münkün değildir.

Kardeşlerin iyi
anlaşabilmesi için, aralarında
kıyaslama yapılmaması çok
önemlidir. Çünkü, “sen
yaramazsın, oysa bak
kardeşin ne kadar uslu” gibi
sözler, çocukta nefret
duygusunun gelişmesine
neden olabilir. Ya da kız
çocuklarını bir kenara itip,
erkek çocuklara daha fazla
ilgi göstermek, kızlarda
duygusal bozukluklara
neden olabilir. Her iki cins
arasında dengenin
korunması çok önemlidir.

Evde kardeşlerin arasında
anlaşmazlık görüldüğünde,
anne-baba tarafsız kalarak,
ortamı yumuşatmaya
çalışmalıdır. Kimin haklı ya
da haksız olduğunu
araştırmaya çalışmak
yanlıştır. Kardeşler kendi
aralarındaki problemleri
kendileri halledebilmelidir.

Anne-babanın sevgi ve
ilgisini paylaşmak çocuğa zor
gelir. Bunun için de anne ya
da baba küçük kardeşe ilgi
gösterdiğinde, ya da onun
tarafını tuttuğunda, olumsuz
davranışları artabilir. Bunu
ailenin hissederek, büyük
çocuğa daha anlayışla
yaklaşması gerekir. Bu gibi
durumlarda büyüğe biraz
daha fazla yakınlık
göstererek onu
rahatlatabilmek çok
önemlidir.

Çoğu zaman çocuk, kardeş
geldikten sonra çeşitli
davranış bozuklukları
gösterebilir. Bunlar, altını
ıslatma, parmak emme,
bebek gibi konuşmalar, anne
babayla yatmak isteme gibi
davranışlardır. Çocuk bu
şekilde davranarak, daha
fazla ilgiye ihtiyacı
olduğunun mesajını vermeye
çalışmaktadır. Dolayısıyla da
anne-baba, davranışlarını
düzeltmeye çalışarak çocuğa
yardımcı olmalıdırlar. Önemli
olan çocuğun kardeşini
sevmesi ve sahiplenmesini
sağlayabilmektir. Çünkü
kıskançlık, doğal bir
davranıştır, yok edilemez.
Ancak en aza indirebilmek
için çocuklarımıza yardımcı
olmaya çalışmalıyız.

22 15 Mayıs 2015

Aynı yerde ikinci intihar!

İSKEÇE’de aynı sokakta ve aynı binada ikinci
intihar olayı yaşandı. 25 yaşında bir genç, İskeçe’de
Dangli sokağındaki apartmanın dördüncü
katından kendini boşluğa bırakarak hayatına son
verdi. Olay, 9 Mayıs Cumartesi günü yaşandı. 

25 yaşında olduğu belirtilen ve İskeçeli bir
avukatın oğlu olduğu ifade edilen H.T., 9 Mayıs
Cumartesi günü saat 16:00 sıralarında babasının
bürosunun bulunduğu Dangli sokağındaki
binanın dördündü katından boşluğa atladı. H.T.
adlı genci yerde kanlar içinde gören vatandaşların
nabzının attığını tespit ettikleri kaydedildi. Kısa
sürede ambülansla İskeçe Devlet Hastanesi’ne

kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. İntihar etmeden önce bölgede bulunan
bir kafeteryada son kahvesini içen H.T’nin
prsikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. İntihar
nedenleri henüz belirlenemezken, olay İskeçe’yi
bir kez daha şoka soktu. 

İKİ YIL ÖNCE
Hatırlanacağı üzere Temmuz 2013 tarihinde İskeçe
Barosu eski başkanlarından avukat Kostas
Gunaris’in 16 yaşındaki oğlu Pandelis, aynı
binadan atlayarak aynı noktada yaşamına son
vermişti. 

MUHASEBE BÜROSU

Gülfidan Burbun

ADRES: Thermopilon 29 (zemin kat) – İskeçe 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İskeçe Şubesi karşısı

Tel: 25410737 – 6944727476

- Her türlü
muhasebe 
işlemleri

- Tüm vergi 
beyannameleri

- Gelir – Gider
defterleri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi: 08:30 – 1400 

Salı: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30 

Çarşamba: 08:30 – 14:00 

Perşembe: 08:30 – 14:00 / 17:30 – 20:30

Cuma: 08:30 – 14:00

Cumartesi: 08:00 – 13:00 
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2010 Dünya Kupası’nda
İngiltere Milli Takımı
formasıyla yaptığı büyük hata
nedeniyle İngiliz medyasının
‘sersemin eli’ lakabını taktığı
Robert Green,kariyerinde 4.
kez Premier Lig’den düştü!

Premier Lig’in 36.
haftasında Queens Park
Rangers, deplasmanda
Manchester City’ye 6-0 gibi
farklı bir skorla mağlup
olarak, Burnley’in ardından
Championship’e düşen ikinci
takım oldu. Bu vedanın en çok
sarstığı isim kuşkusuz kaleci
Robert Green oldu. 35
yaşındaki İngiliz eldiven, 16
yıllık profesyonel kariyerinde
tam dördüncü kez aynı hayal
kırıklığını yaşadı.

35 MAÇTA 64 GOL YEDİ
2004-2005 sezonunda
Norwich City’de, 2010-
2011’de West Ham United’da
ve 2012-2013’te QPR’da
Championchip’in yolunu
tutan talihsiz oyuncu,
Premier Lig’de bir yıl
kaldıktan sonra yeniden bir
alt lige indi. Green; 38 maçta
75 gol, 37 maçta 69 gol ve 16
maçta 23 gol yediği
sezonlarda bu üzüntüyü
yaşarken, bu yıl görev aldığı
35 mücadelede kalesinde 64
gol gördü.
Geride kalan 36 haftada 7
galibiyet, 6 beraberlik ve 23
yenilgi alan QPR, şu anda eksi
28 averajda bulunuyor. Mavi-
beyazlı ekip, şu ana kadar
rakip fileleri 39 kez
havalandırdı, ama 67 kez
kalesini korumayı
başaramadı.

KARİYERİNDE 
3 TAKIMDA OYNADI
1980 doğumlu eldiven, 1992-
1999 yılları aradında
altyapısında forma giydiği
Norwich City’de kendini geç
gösterdi. A takımda 200’ün
üzerinde karşılaşmaya çıkan
Green, 2006’da West Ham
United’ın yolunu tuttu.
2008’de West Ham’da yılın
futbolcusu seçilen deneyimli
isim, Haziran 2012’de kendi
isteğiyle bu takımdan ayrıldı.
Eski milli kaleci, üçüncü
durak olarak QPR’ı seçerken,
mavi-beyazlı takımda
beklediği şanssı bulamadı.

Yunanistan Ligi’nde şike iddiası! Dünyanın en 
şanssız kalecisi: 
Robert Green

AVRUPA Birliği dışından
oynatacağı tek futbolcu hakkını
Semih ile kullanmayı planlayan
Inter yönetimi, 23 Mayıs’taki
kongreyi bekliyor.
Galatasaray’ın yeni başkanı
seçilir seçilmez, İtalyanlar resmi
tekliflerini yapacak.

ROBERTO Mancini, Semih
Kaya’nın ismine Inter Kulübü’ne
sunduğu transfer listesinde
resmen yer verdi ve İtalyan
yöneticiler de İstanbul’a gelme
kararı aldı.
Galatasaray’da geçen yıl Türkiye
Kupası’nı kazanan ancak bu
sezon başında görevinden
ayrılma kararı alan Roberto
Mancini, önümüzdeki sezon
için hazırladığı transfer
listesinde G.Saray’dan yalnızca
Semih Kaya’ya yer verdi. İtalyan
kulübü yetkilileri de Mancini
aracılığı harekete geçti.
Yaklaşık bir aydır Semih için ön
temaslarda bulunan İtalyanlar,
rapor sonrasında işi ciddiye
bindirme kararı aldı. 

İSTANBUL SEFERİ 
KONGRE SONRASI
INTER’de bu sezon istediği
sonuçları alamayan Roberto
Mancini’den gerekli bilgileri
alan Inter yöneticileri,
Galatasaray’ın 23 Mayıs’ta
yapılacak olan kongresi
nedeniyle önümüzdeki hafta
planladıkları İstanbul seferini
daha ileri bir tarihe öteledi.
İtalyanlar, yeni başkanın
belirlenmesinden sonra kulüple
temasa geçip görüşme tarihi
belirleyecekler. 
Zaman yitirmek istemeyen Inter,
hemen masaya oturmak istiyor.
Avrupa Birliği dışından bir
oyuncu alma hakkı olan
İtalyanlar tercihlerini Semih’ten
yana kullanmada kararlı.

FİYAT BİLE BELİRLEDİLER
INTER Kulübü’nün, talip

olduğu Semih Kaya için
Galatasaray’a en fazla 5 milyon
Euro bonservis bedeli ödeyeceği
de öğrenildi. 
Resmi teklif geldikten sonra sarı
kırmızılıların yeni yönetimi de
Semih Kaya için son kararı
teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu’na bırakacak. Genç
teknik adam eğer “Olur” derse,
24 yaşındaki savunmacı, 4
sezondur oynadığı
Galatasaray’dan Inter’e gidecek.

Inter Semih’e geliyor

OLYMPİAKOS’un Başkanı Evangelos
Marinakis’in, 2 sene önce yapılan Veria
maçının sonucunu önceden ayarladığı iddia
edildi...

Yunanistan Ligi’nde şampiyonluğa
uzanan Olympiakos’un 2012-13 sezonunda
yaptığı ve 3-0 kazandığı Veria
maçında şike yapıldığı iddia edildi.
Basınında yer alan haberde, 6 Ocak 2013’te
yapılan lig maçı öncesinde; adı rüşvet
skandalına da karışan Olympiakos
Başkanı Evangelos Marinakis ile Veria
Başkanı George Arvanitides’in bir araya
gelerek maçın Olympikaos lehine 3-0
bitmesi yönünde anlaştığı kaydedildi.
Olympikaos’un ev sahibi olduğu maçta,
konuk Veria’nın cezalı oyuncuları olması
rağmen ilk yarıda iyi bir performans
sergilediği ve devre arasına golsüz eşitlikle
gidildiği ifade edildi. Öte yandan maçın
devre arasında 3-0’lık sonuç için bahis
yapıldığı da vurgulandı. 
İki başkanın da suçlu bulunması halinde;
Olympiakos ve Veria’nın ligden
düşürebileceği, 300 bin euroluk ceza
kesilebileceği ve adı şikeye karışan isimlerin

10 yıllığına futboldan men edilebileceği
vurgulandı.   
Bu arada ilk yarısı 0-0 sona eren
mücadelenin 54. dakikasında
Mitroglou’nun golüyle öne geçen

Olympiakos, 86. dakikada Djebbour’un
penaltı golüyle farkı 2’ye çıkarmış ve
90+1’de de Pantelic’in golüyle maçı 3-0
kazanmıştı.

2015 -2016 sezonu UEFA
lisansı alan kulüpler belli oldu.
TFF Kulüp Lisans Kurulu
eksiklerinden dolayı UEFA
lisansına müracaat eden 5
kulübe UEFA vizesi vermedi. 

TFF Başkanı Yıldırım
Demirören’in “3 Temmuz
sürecinden daha tehlikeli bir
süreç bizi
bekliyor” açıklamasından
sonra gözlerin çevrildiği kritik
toplantı sona erdi...

Sporx’in haberine göre; TFF
Kulüp Lisans Kurulu bugün
yaptığı kritik toplantı ile 2015-
2016 sezonunda UEFA Kulüp
Lisansı alan takımları belirledi.

Bazı kulüpler evraklarını
son anda tamamlayarak UEFA
Kulüp Lisansı alırken bazı
önemli kulüpler ise eksik
belgelerinden dolayı lisans
alamadı.

BEŞİKTAŞ’A UEFA 
LİSANSI ÇIKTI
Beşiktaş kulübü Rubin Kazan’a

yapılan ödeme konusunda
istenen belgeleri
tamamlamasının ardından
UEFA kulüp lisansına
kavuşurken Gaziantep, Mersin
İdman Yurdu, Eskişehir ve
Kasımpaşa, Balıkesirpor,
K.Erciyesspor UEFA Kulüp
Lisans alamayan kulüpler
oldu.

Bu kulüpler sezon sonunda
avrupa kupalarına katılma
hakkı elde etmeleri halinde
UEFA Kulüp Lisansına sahip
olmadıkları için kupaya
alınmayacaklar.

Örneğin geçen sezon UEFA
kupasına katılmaya hak
kazanan Kasımpaşa’nın yerine
Karabükspor UEFA kupasına
katılmıştı. Bursaspor’un 1 yıl
Avrupa Kupaları’ndan men
edilmesi ve yine şike
dosyasından dolayı İstanbul
Başakşehir’in durumunun
belirsiz olması ve bir çok
takımın lisans alamaması
sezon sonunda sürpriz
takımlara UEFA kupası yolunu
açabilir.

Altı kulübe UEFA şoku!
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Edirne’nin ünlü tava ciğeri artık GÜMÜLCİNE’de                                                                             

Lezzetin
adresi SOFRAM

Ünlü tava ciğeri...
Çorba çeşitleri... 
Ev yemekleri...

Yemeğin Kralı!...

Krallara layık hizmet

SOFRAM’da

Adres:
Kilkis sokağı  

Gümülcine /  Komotini 
(King Food karşısı) 

Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
15 Μαὶου 2015                            ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 90    Τιμή: 0.80 Ευρώ

Zihinsel Engelliler Merkezi’ne
Hülya Akıncı’dan anlamlı ziyaret 

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi
Hülya Akıncı, 11 Mayıs Pazartesi günü
Gümülcine’deki Zihinsel ve Bedensel
Engelliler Tedavi Merkezi’ni ziyaret
etti.

“Anneler Günü” dolayısıyla
gerçekleştirilen ziyarette Hülya
Akıncı’ya, Batı Trakya Kadın
Platformu temsilcileri eşlik etti.
Konuk heyeti Zihinsel ve Bedensel
Engelliler Tedavi Merkezi Bölüm
Başkanı Marina Filipidu, merkez
çalışanlarından Ömür Hasan ve diğer
çalışanlar kapıda karşıladı.

Duygulu anların yaşandığı ziyarete
Hülya Akıncı’nın yanı sıra Muavin
Konsolos Alper Atak’ın eşi Ebru Atak,
Muavin Konsolos İrfan Çetin’in eşi
Evren Çetin, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’in eşi Celile
Şerif, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
eşi Atike Mete, SİRİZA Partisi
Milletvekilleri Ayhan Karayusuf’un
eşi Birsen Osman, Hüseyin Zeybek’in

eşi Şerife Mustafaoğlu, Kadın
Platformu temsilcilerinden Elmas
Hüsemoğlu, Cahide Haseki, Gül
Dikme ve Vildan Mehmetoğlu katıldı.
Heyette yer alan kadınlar, çocuklara
çeşitli hediyeler, çalışanlara da çiçek
verdiler.

Merkezde misafir edilen çocukların
tedavi edildiği üniteleri de gezen
Hülya Akıncı ve beraberindeki heyet,
tedavi yöntemleri ve elde edilen
sonuçlar hakkında merkez
çalışanlarından Ömür Hasan ve
İoanna Pashalidu’dan bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Hülya Akıncı sosyal
medya hesabından şu açıklamayı
yaptı: “Bugün Konsolosluk
çalışanlarımızın, müftülerimizin,
vekillerimizin değerli eşleri ve Kadın
Platformu temsilcileriyle birlikte,
Zihinsel Engelliler Kliniği’ni ziyaret
edip, Kurum Müdiresi Sevgili Marina
ve bakıcı anne ekibinin Anneler
Günü’nü kutladık.”

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı, Anneler
Günü nedeniyle gittiği Gümülcine’deki
Zihinsel Engelliler Merkezi’nin çalış-
maları hakkında bilgi aldı. 
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