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19’da 11’de

ekonomi spor

“ABD, Fransa
cumhurbaşkanlarını

dinledi”

PlayStation
4

bombaları! 3’te

“ABD için 
jeopolitik 

zorunluluk” 23’te

bilimdünya

“İnsan yediği
çanağa
tükürmez”
Milletvekili Mustafa Mustafa, Yunan
Vatandaşlık Yasası görüşmeleri
sırasında mecliste söz aldı. Yunan
Vatandaşlık Yasası’yla ilgili bir
komisyonun oluşturulmasının
önemine değinen Mustafa, bunun 19.
madde nedeniyle vatandaşlığını
kaybeden binlerce insanın yaralarının
sarılması için bir fırsat olduğunu
söyledi.  »9

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu
Tuğrul Biltekin, Ramazan ayının ilk
gününde iftar yemeği verdi. Biltekin’in
iftar davetine İskeçe ve Gümülcine
seçilmiş müftülerinin yanı sıra
Selanik’teki Hıristiyan, Yahudi ve
Ermeni din adamları da katıldı. »4

Biltekin’den
iftar daveti

TFF’nin 
42. başkanı 

belli oldu

RODOP ve İskeçe SİRİZA
milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf,
Hüseyin Zeybek ve Stathis
Yannakidis, azınlık
ortaokullarındaki kayıt
sorunuyla ilgili olarak 23
Haziran Salı günü Eğitim
Bakanı Aristidis Baltas ile
görüşerek, soruna çözüm
getirilmesini istediler. Eğitim
Bakanı Baltas,
milletvekilleriyle yaptığı
görüşmenin ardından
bölgedeki yetkililere “kura
uygulamasını durdurun”
talimatı verdi. 
Bakanlık’tan kendilerine
yazılı bir karar gelmediğini
belirten Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Müdürü
Panayiotis Keramaris ise
kurayla ilgili yasayı
uygulayacaklarını 
söyledi. » 6, 7

BATI Trakya’daki iki azınlık
ortaokulu kayıt döneminde
yoğun ilgi gördü. Gümülcine
ve İskeçe’deki iki azınlık
ortaokuluna toplam 314
öğrenci kayıt için başvurdu. 
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Ortaokulu’na 146, Gümülcine
Celal Bayar Ortaokulu’na da
168 öğrenci başvuruda
bulundu. »7

Azınlık
ortaokullarına
kaç öğrenci
başvurdu?

KREDİTÖRLERE sunduğu öneri
reddedilen Başbakan Aleksis Çipras
kreditörlere sert çıktı. Çipras, “Ne Portekiz
ne İrlanda için böyle yaptılar. Bu garip
tavırlarının iki nedeni olabilir. Ya anlaşma
istemiyorlar, ya da Yunanistan’daki bazı
çıkarlara hizmet ediyorlar.” dedi.

IMF Atina'nın önerdiği son kemer sıkma
paketinin kapsamının genişletilmesini
isterken, Atina önerdiği 8 milyar euroluk
tasarruf paketini değiştirmeyeceğini
belirtti.

Yunanistan, şubattan beri alamadığı 7.2
milyar euroluk mali yardımı kreditörlerden
alamazsa, Atina IMF’ye olan 1.7 milyar euro
borcunu ödeyemeyecek ve ülke Haziran
sonunda iflas edecek. »20

Kura karmaşası
devam ediyor

Azınlık milletvekillerinin Eğitim Bakanı’yla görüşmesinden sonra
bakanın kura uygulamasının durdurulması  için talimat verdiği
haberlerine rağmen, Doğu Makedonya -Trakya Eyaleti Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris  kurada ısrar ediyor. 

Ekonomide iflas çanları çalıyor

»12, 13

Stilyanidis’ten
komisyon
önerisi
Rodop ili Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) Milletvekili Evripidis
Stilyanidis, Batı Trakya için partiler
arası komisyon kurulmasını istedi.
Stilyanidis’in bölgenin kalkınması için
sunduğu öneride azınlık oylarından ve
geçen yıl AP seçimlerinden
bahsetmesi dikkat çekti.   »5
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Batı Trakyalı kirazcılar Aydın ve Manisa’daydı
BATI Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği’nin Tarım ve
Hayvancılık Kolu, 13-14 Haziran
tarihleri arasında Türkiye’de
Aydın’ın Söke ve Manisa’nın
Sancaklıbozköy ilçesine kiraz
üretimiyle ilgili eğitim gezisi
düzenledi. Rodop Kiraz
Üreticileri Kooperatifi ile işbirliği
içerisinde düzenlenen eğitim
gezisine, 33 kiraz üreticisi ve 6
ziraat mühendisi katıldı.

Geziye kiraz üreticilerinin
yanı sıra, ziraat mühendisleri
Bülent Salih, Hüseyin Mahmut,
Hüseyin Sadık, Alev Hasan,
Salih Topal ve Erol Abdullah,
BTAYTD Kasadarı Yüksel Esat ve
Rodop Kiraz Üreticileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu
üyesi Hüseyin Galip katıldı.

İlk olarak Aydın Söke’de
Ağaçlı bölgesinde 650 dönümlük
kapalı kiraz bahçesinin
uzmanlarıyla biraraya gelen
üreticiler, buradaki kiraz
üretimini yakından görme
imkanı buldular. Üreticiler
ayrıca, kendi bölgelerindeki
kiraz üretiminde
uygulanabilecek geliştirme ve
iyileştirme yöntemlerini
araştırdılar. 

Bu arada, kiraz üreticilerinin
yoğun iş sebebiyle ertesi gün geri
döndükleri belirtildi. 

Ziraat mühendisleri grubu ise
Manisa Sancaklıbozköy
bölgesindeki kiraz bahçelerini
ziyaret ettiler. Bölgedeki kiraz
üreticileri, Batı Trakyalı ziraat
mühendisleriyle bir araya
gelerek karşılıklı bilgi
alışverişinde bulundular.

Geziyle ilgili olarak
BTAYTD’den yapılan yazılı
açıklamada, “Bu eğitim
gezisinde edinilen pratik, teorik
ve teknik bilgileri düzenlemek ve
bunların Rodop ili kiraz
üretimine katkı sağlayacak
uygulamalarını konuşmak üzere,
BTAYTD Tarım ve Hayvancılık
Kolu’nun ziraat mühendisleri
ekibi bir toplantı düzenleyip,
ileriye yönelik önemli kararlar
almayı hedefliyor.” ifadelerine
yer verildi.

İRTİBAT İÇİN
İSKEÇE CRAZY HOLIDAYS –

Elena Oteli yanı – İskeçe
Tel: 25410 72740 

İskeçe’den
İstanbul’a hareket saatleri:

Her gece saat 00:30, her gün
öğlen saat 12:45

Gümülcine’den
İstanbul’a hareket saat-

leri: Her gece saat 01:00,
her gün öğlen saat

13:30 

SELANİK- İSKEÇE - GÜMÜLCİNE İSTANBUL-
BURSA

Gümülcine’den
Bursa’ya hareket saati: Her

sabah saat 06:00

İskeçe’den
Bursa’ya hareket saati: Her

sabah saat 05:00 

SEFERLERİMİZLE  HİZMETİNDEYİZ

İRTİBAT İÇİN 
GÜMÜLCİNE PLATON TOURS –

Varış sokağı (Venizelu) – Gümülcine 
Tel: 25310 32077

AMERİKA Birleşik Devletleri
Büyükelçisi David D. Pearce, 19
Haziran Cuma günü Selanik’te bir
resepsiyon verdi. Büyükelçi
Pearce’in, ABD Selanik Başkonsolosu
Robert Sanders’in görevinin sona
ermesi nedeniyle verdiği resepsiyona
kuzey Yunanistan’dan çok sayıda
davetli katıldı. 

Selanik’teki resepsiyona Batı
Trakya Türkleri’nden DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
partinin Uluslararası İlişkiler

Direktörü Leyla Salihoğlu,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu, Rodop
eski milletvekili İlhan Ahmet, BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin Hayrullah ve
Azınlıkça dergisi Genel Yayın
Koordinatörü Aydın Bostancı katıldı. 

Resepsiyona katılan Batı
Trakyalılar, ABD Büyükelçisi David
Pearce, Selanik Başkonsolosu Robert
Sanders ve Selanik Belediye Başkanı
Yannis Butaris’le de sohbet etme
fırsatı buldular.

ABD Büyükelçisi’nin
resepsiyonuna Batı
Trakyalılar da katıldı
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ALMANYA’nın Deutsche
Wirtschafts Nachtrichten
haber sitesi, Yunanistan’ın
Avrupa Birliği ve euroda
kalmasının ABD için jeopolitik
zorunluluk olduğunu iddia
etti.

Jeopolitik nedenlerden
dolayı ve özellikle de Rusya’ya
güçlü bir konumdan tepki
verebilmek için Amerikan
hükümetinin Yunanistan’ın
Euro Bölgesi’nde kalması
gerektiği konusunda direttiği
belirtiliyor.

Haberde, ABD’ye göre
Yunanistan’ın eurodan olası
çıkışı, Avrupa Birliği’nin
sonunu hazırlar. ABD ise
Rusya tehdidiyle mücadele
etmek için AB’nin birleşik
kalmasını arzuluyor.

Yunanistan’ın Euro
Bölgesi’nde kalıp
kalmayacağına Washington’da
karar verildiği iddia edilirken,
ABD’nin NATO’nun güney

ucunda “başarısız bir devlet”
tehlikesinden kaçınmak
istediğini, çünkü Grexit’in
NATO’ya da felaket
derecesinde etkilerinin olacağı
değerlendirmesini yaptığı
kaydediliyor.

Bundan birkaç gün önce
NATO’nun Amerikalı Genel
Sekreteri Alexander Vershbow
“Yunanistan Euro Bölgesi’ni
terk ederse, iddia ederim bu
Moskova tarafından AB’nin
düşüşte olduğu ve öyleyse
parçalanabileceği yönündeki
Rus teorisinin doğrulanması
olarak algılanacaktır.
Yunanistan’ın iflasının tabii ki
NATO’ya da etkileri olacaktır.”
ifadelerini kullanmıştı.

Amerikalılar, Yunanistan’ın
Euro Bölgesi’nden çıkmasının
AB’nin dağılmasına yol
açabileceği değerlendirmesini
yaparken, böyle bir
gelişmenin NATO’yu da
tehlikeye sokabileceği, zira

yeni şartlar altında münferit
devletlerin yön
değiştirebileceğini
savunuyorlar.

Washington, Yunanistan’da
olası iflasın doğuracağı siyasi
etkiler ve derin bir krizin
Rusya’nın ülkedeki etkisini
arttıracağı konusunda
kaygılanıyor.

Dış politika konularıyla
ilgilenen Brookings
Enstitüsü’nden Thomas
Wright, “Rusya Yunanistan’a
çok para veremez” diyor ve
ekliyor: “Ancak, Yunanistan’da
iflasa yol açabilecek mali bir
krizin, siyasi açıdan
Avrupa’nın geri kalan kısmına
düşmanca yaklaşan Yunanlı
seçmenler yaratabileceği
endişesi var. Bu da Rusya için
Yunanistan’daki etkisi ve
gücünü arttırması noktasında
bir fırsat olur.” diyor.

“Yunanistan’ın
Euroda kalması 
ABD için jeopolitik
zorunluluk”

SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

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

MALİYE Bakanlığı,
2014 yılı gelir vergisi
beyannamelerine ek
süre tanındığını
açıkladı.

Verilen yeni ek süre
doğrultusunda vergi
mükellefleri gelir
vergisi beyanlarını 27
Temmuz 2015 tarihine
kadar internet üzerinden
yapabilecek.

Maliye Bakan Yardımcısı
Nandia Valavani’nin 23 Haziran

Çarşamba günü yaptığı
açıklamayla, vergi
beyanları için 30
Haziran’da dolan
sürenin 27 Temmuz’a
kadar uzatıldığını
ifade etti. 

Bu sayede, bu yıl
oldukça kısa bir süre
içerisinde çok sayıda

beyannameyi TAXİS sistemine
sunması gereken
muhasebecilerin de talebi yerine
getirilmiş oldu. 

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

GÜNDEM 19 yaşında

G
ÜNDEM gazetesi bir yaş
daha büyüdü ve üç gün
sonra, yani 29 Haziran’da

artık 19 yaşında oluyor.

29 Haziran 1996,
okuyucularımızla ilk kez
buluştuğumuz tarihti. GÜNDEM
gazetesinin matbaada basılmış
ilk halini elime aldığımda
duyduğum heyecanı bugün gibi
hatırlıyorum. O günden bugüne
19 yılı arkamızda bıraktık ve
doğal olarak bu süre içerisinde
birçok değişiklikler yaşadık.

Geçen zamanla birlikte bizler
de büyüdük, şekil değiştirdik,
farklılaştık, olgunlaştık...
Küçücük GÜNDEM ailesi, zaman
geçtikçe genişledi. 8 sayfalık
siyah – beyaz haliyle
okuyucusunun karşısına çıkan
gazetenin zamanla sayfaları arttı.
Bugün ise 24 sayfaya ulaşmanın
yanı sıra, yarı renkli bir gazete
haline dönüştü.

Değişiklikler sadece
gazetemizin şekline yansımadı.
Geçen yıllar içerisinde, yazı
kadrosu da tecrübelerini artırdı.
Daha da olgunlaştı...

Kısacası, imkanlarımız
dahilinde, durağanlığı değil,
değişimi kendimize hedef olarak
seçtik ve siz okuyucularımıza
layık olmaya çalıştık.

Gururla altını çizmek istediğim
nokta ise, yaşanan tüm bu
değişime rağmen değişmeyen ve
ilk günden bugüne kadar devam
eden tek şey yayıncılık
ilkelerimiz oldu.

19 yıl önce siz
okuyucularımızın karşısına
çıkarken GÜNDEM’in misyonunu
şu sözlerle tanımlamaya
çalışmıştım: 

“Bu gazete, ..... ‘sizin
gazeteniz’dir. Sizin gözünüz,
sizin kulağınız olacaktır. Sizler
için duyacak, duyduklarını
yazacak, sizin duygu ve

düşüncelerinizin ifade organı
olacaktır. 

Tüm bunlar yapılırken de
basın ahlak kuralları esas
alınacaktır. Tabii ki her meslekte
olduğu gibi, basında da meslek
ahlak kuralları söz konusudur.
Bunun anlamı da kamuoyunun
çıkarlarını gözetmek, kamuoyuna
doğru haber vermektir. İftira,
karalama, küfür gibi
hareketlerden uzak durmaktır.
Çekişme ve kavgalar üzerine
kurulu habercilik anlayışından
GÜNDEM daima uzak
kalacaktır...”

29 Haziran 1996 yılında
huzurunuzda çizdiğimiz
habercilik profilimizi halen
koruyoruz ve yayın hayatımızı
sürdürdüğümüz sürece de
korumaya devam edeceğiz.
Dedikoduların, çekişmelerin sesi
asla olmayacağız. Yalın, objektif
habercilik anlayışımızı
sürdüreceğiz.

İlkeli bir habercilik yapmanın
en büyük mükafatı ne biliyor
musunuz? Siz okuyucularımızın
desteği ve bize duyduğu güven. 

Biz tabii ki siz
okuyucularımızın, azınlığımızın
gözü kulağıyız. Ama sizin
gücünüz ve desteğiniz olmasa
biz bu görevimizde başarılı
olamayız.

Yayına başladığımız günden
bugüne bize destek veren,
güvenen siz okuyucularımıza
büyük şükran borçluyuz. Bize
verdiğiniz güçle, ekonomik krizin
ve açılan tazminat davasının
sırtımıza yüklediği kambura
direnip, ayakta kalmayı
umuyoruz. 

Ve tabii ki, bize destek veren
yazı kadromuzun GÜNDEM’in
bugünlere gelmesindeki
katkısının altını da çizmeden
edemeyeceğim. 

Hepinize teşekkürler...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Vergi beyannameleri için  
ek süre tanındı
30 Haziran’da dolan süre 27 Temmuz’a uzatıldı.
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Aydın AHMET

Bir eğitim yılının sonunda...

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

B
ir eğitim öğretim yılının daha
sonuna geldik. Çocuklarımız,
kendileri için özel bir anlamı

olan karnelerini aldılar. Biliyoruz ki
kimi üzülecek, kimi sevinecek kimi
mutsuz olacak ya da öfkelenecek. Kimi
de sevinç, mutluluk, hüzün, kaygı, öfke
gibi çok insani duyguları bir arada
yaşayacak. 

Karnenin ilk heyecanını üzerinden
atan bazı çocuklar tatil dönemini
doyasıya eğlenerek, bazı çocuklar ders
çalışarak, bazıları da kaygı ve endişeyle
tamamlamaya çalışacak. 

Peki biz veliler ne yapmalıyız?
Öncelikle karneyi başarının göstergesi
olarak görmemeliyiz. Çünkü gerçekten
birçok faktöre bağlı olan başarıyı,
karne notu ile ölçemeyiz. Bu
pencereden bakmadığımız zaman
çocuklarımızın dönem boyunca hangi
derslere katılımlarının olup olmadığını,
hangi derslere karşı istekli olup
olmadıklarını, hangi dersleri
sevdiklerini ve nelere ilgilerinin
olduğunu anlayabiliriz. Böylece
çocuklarımızın özelliklerini ve
gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu
görme fırsatı yakalayabiliriz.
Çocuklarımızın karnelerini
değerlendirmeye öncelikle iyi notlarını
görerek başlamalıyız. Daha sonra zayıf
olan dersleri üzerinde konuşmalıyız.
Konuşma sırasında çocuklarımızın
onurunu kırıcı sert ve ağır yorumlarda
bulunmamalı, tehdit içeren sözler
kullanmamalıyız. Unutmayalım ki kırıcı,
sert ve ağır yorumlar; arkadaşları ve
kardeşleriyle karşılaştırmalar
çocuğumuzda okula ve öğrenmeye
karşı isteksizlik yaratacak, içinden
çıkılamaz durumlara yol açacaktır.
Özellikle ergenlik çağında bulunan
çocuklarımızın böyle durumlar
karşısında tepkisel davranışları da aynı
nispette ağır olabilecek, istenmeyen
durumlarla karşılaşabileceğiz. 

Çocuklarımızın karnelerini
yorumlarken bir dönem veya bir yıl
önceki durumuyla karşılaştırmalıyız.
İyiyken kötü mü olmuş, yoksa
kötüyken iyi mi? Durumuna göre bu
günden sonra neler yapılabileceği ile
ilgili plan yapmalıyız. Onların başarı
veya başarısızlıklarını bir dönemle
sınırlamamalıyız. Öğrenmenin,
sürekliliği olan bir eylem olduğunu
düşünerek daha sonraki döneme veya
yıla odaklanmalıyız. Başarılı olan
çocuklarımızı kutlamalı, ancak
başarısızlığı da dünyanın sonu olarak
görmemeliyiz. 

Çocuklarımızı; zorlukları yenmeleri
için cesaretlendirmeli, öğretim
başarılarının yanı sıra yaşam
kalitelerini de artırmaya çalışmalıyız.
Onlardaki gelecek kaygısını ve
başarısızlık hissini gidermek için
kardeşleriyle veya arkadaşlarıyla
kıyaslamamalıyız. İlgi ve yeteneklerin,
başarıyı etkilediğini unutmamalıyız.
Matematik dersine ilgi duymayan bir
çocuktan veya müzik yeteneği olmayan

bir çocuktan o dersten ileri bir başarı
beklememeliyiz. 

Başarılı ya da başarısız her çocuğa
tatil hediyesi adı altında ödül
verilebilir. Maddi ödülün değerinden
çok, sembolik anlamı önemlidir. Ödül
çocuğun yaşına, cinsiyetine,
yeteneklerine, zevklerine ve ailenin
maddi durumuna göre seçilebilir.
Çocuğu mutlu etmek için abartılı
hediyeler almanın doğru olmadığı
bilinmelidir. Kitap, hatıra defteri, resim
defteri, boya kalemleri de çocuğu
mutlu eden sembolik hediyeler olarak
düşünülebilir. 

Karnesi iyi veya kötü tüm çocuklar
iyi bir tatili hak ederler. Ancak tatil; boş
vakit geçirilecek, doyasıya eğlenilecek,
dinlenilecek bir zaman dilimi olarak da
düşünülmemelidir. Çocuklarımızın hoş
vakit geçirirken aynı zamanda
öğrenmelerini sağlayacak planlamayı
ailece birlikte yapmalıyız. Planlama
yaparken onların sevdikleri, istedikleri
aktivitelere yer vermeliyiz. Kitap
okumak, satranç, tenis gibi sporları
öğrenmek, yüzmek, ev işleri tüm aile
bireylerinin birlikte zevk alarak
yapabilecekleri aktivitelerden
bazılarıdır. Bu aktivitelerle ailecek
hoşça vakit geçirebileceğimiz gibi
çocuklarımızla aramızdaki bağın da
güçlenmesini sağlamış oluruz.

Ayrıca çocuklarımızla eğitim yılının
doluluğu sebebiyle fazlaca sohbet
etme imkanı bulamamış isek, onlarla
sohbet etmeliyiz. Bu sohbetin niteliği
önemlidir. Sürekli nasihat veren
pozisyonda olmamalıyız veliler olarak.
Karşımızdaki çocuğumuzu ciddiye
almalı, onun da fikirlerini özgürce
söyleme hakkı olduğunu
unutmamalıyız. Düşünceleri hoşumuza
gitmese de saygı duymalıyız. Onun da
ayrı bir birey olduğunu, aramızdaki
kuşak farkını da dikkate alarak bizimle
birebir örtüşen düşüncelerde
olmamasını normal karşılamalıyız.
Hatta biz velilerin de çocuklarımızdan
öğreneceklerimiz olduğunu hesaba
katmalıyız. 

Birlikte vakit geçirmenin çok ama
çok önemli olduğunun altını kalın
çizgilerle bir kez daha çizerek,
çocuklarımızın önünde öğrenme ve
bilgilenme adına uzun bir süreç
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
Sevdikleri kitapları okumalarına engel
olmamalıyız. Kitap okuma alışkanlığı
bizim onlar adına seçtiğimiz kitaplarla
olmaz. Hoşlandıkları ve zevk aldıkları
kitap türü ne olursa olsun alışkanlığın
kazanılması için onlara o olanağı
sunmalıyız. 

Tatillerini ve dinlenme zamanlarını
geçirirken okul zamanında isteyip de
yapamadıklarını hayata geçirmelerine
yardımcı olmalıyız. Tatil gerçekten tatil
gibi olmalı. Tatilde illa ki okuyacaksın
diye bastırmak, onları okuldan da
kitaptan soğumalarına sebep olur. 

Çocuk hassastır, bu hassasiyeti göz
ardı etmeyelim. Kalın sağlıcakla…

TÜRKİYE’nin Selanik Başkonsolosu
Tuğrul Biltekin, Ramazan ayının ilk
gününde iftar yemeği verdi.

İftar yemeğine Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, Selanik Müslümanları
Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu ve Batı
Trakya’dan bir grup işadamı katıldı.

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu
Tuğrul Biltekin’in iftar davetine

Selanik’teki Hıristiyan, Yahudi ve Ermeni
din adamları da katıldı. Yemekte,
Gümülcine ve İskeçe Müftüleri Şerif ve
Mete, Musevi ve Hıristiyan din
adamlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde
bulundular.

Selanik’te Met Otel’de verilen iftar
yemeği sonrası Selanik Başkonsolosu
Tuğrul Biltekin, yemeğe katılan konuklara
teşekkür etti.

Selanik Başkonsolosu
Biltekin’den iftar daveti

İSKEÇE SÖPA Mezunu Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği, eğitim –
öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir
mesaj yayınladı. Öğrenci, veliler ve
öğretmelere seslenen derneğin
mesajında şu ifadelere yer verildi: 

“Eğitim – öğretim yılı 15 Haziran 2015
Pazartesi itibarıyla sona ermiştir.Yorucu
bir senenin ardından, öğrenci,
öğretmen, okul idarecileri yaklaşık üç
aylık bir tatil dönemine girmiş
bulunmaktadır.

Sevgili Öğrenciler;
Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak

için tabii ki tatil en büyük hakkınızdır.
Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece
boşa vakit geçirmek demek değildir.  Bu
tatil sürecinin, eksik yönlerinizin
değerlendirmesini yapmak için çok
önemli bir fırsat olduğunu
unutmayınız. Yaz tatilini verimli ve güzel
geçirmek için ailenizle beraber mutlaka
bir tatil programı hazırlamanız gerekir.
Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye,
spor yapmaya ağırlık verildiği gibi zayıf
derslerin telafisi için de zaman
ayırmalısınız. Bol bol kitap okumayı de
asla ihmal etmemelisiniz.

Saygıdeğer Velilerimiz;
Öğrencilerimiz karnelerini almışlardır.

Bu eğitim öğretim yılında da çok
çalışarak bir üst sınıfa geçmeyi hak
etmişlerdir. Tüm öğrencilerimizi tebrik
ediyoruz. Bu eğitim ve öğretim yılının
sonunda öğrencilerimizin başarılı
olduğuna inanıyoruz. Bazı
çocuklarımızın karnelerinde notlar
düşük olabilir. Ancak onlara da
sevecenlik içerisinde yaklaşılması
gerekir. Gelecek eğitim ve öğretim
yılında zayıf derslerin düzeltilmesi için
daha çok gayret göstermeleri
gerekecektir. Öğrenciler sadece

karnesindeki not durumuna göre
değerlendirilmesin. Karneler
çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu
değil, onların okul derslerindeki
durumlarının nasıl olduğunu ortaya
koyan belgelerdir. Bu bilinçle
çocuklarınızın karnelerini
değerlendirirken onların kişiliklerini
zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine
yol açıcı suçlamalardan kaçınınız.

Değerli öğretmen arkadaşlar,
Bir ders yılının daha sonuna

geldik. Çocuklarımızın ahlaki ve kültürel
yönden gelişmiş, okuyan, düşünen ve
uygulayan bireyler olarak yetişmesinde,
öğretmenlerin rolü büyüktür. Bütün
bunları başarmak için gayret göstererek
bir eğitim-öğretim yılını daha
tamamlamış olmanın huzuru içinde
olduğumuzu belirtmek isteriz.Azınlık
eğitimine emek veren, gönül veren
öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi
kutluyoruz. Bizler birlik ve beraberlik
içinde yardımlaşarak daha iyi işler
başaracağımıza, azınlık eğitimin
seviyesini elbirliğiyle, toplumumuzun
kurum ve kuruluşlarının katkıları,
basınımızın yardım ve destekleriyle
bulunduğumuz noktadan daha ileriye
gidebileceğimize inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; İskeçe İli
S.Ö.P.A Mezunu Öğretmenler derneği
Yönetim Kurulu olarak tüm öğretmen ve
öğrencilerimize aileleriyle birlikte güzel
bir yaz tatili geçirmelerini diliyoruz. Yeni
yılda yenilenmiş, enerji dolu, sağlıklı ve
mutlu bir şekilde okullarımızda tekrar
buluşmayı temenni ediyoruz.

Aynı anda Ramazan ayına girmiş
bulunuyoruz. Yüce Mevla herkese hayırlı
Ramazanlar ve sabır ile yoğrulmuş
oruçlar nasip etsin.” 

İskeçe SÖPA Mezunu 
Öğretmenler Derneği’nden
yıl sonu mesajı
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RODOP ili Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Milletvekili
Evripidis Stilyanidis, Batı Trakya için partiler arası
komisyon kurulmasını istedi. Stilyanidis, komisyon
talebiyle ilgili olarak Parlamento Başkanı Zoi
Konstandopulu’ya bir mektup gönderdi. 

Stilyanidis’in bölgenin
kalkınması için sunduğu
öneride azınlık oylarından ve
geçen yıl Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden
bahsetmesi dikkat çekti.
Ekonomik krizin bölgede
işsizliğe ve göç dalgasına
neden olduğunu belirten
Stilyanidis, bu durumun yerli
ve yabancı kaynaklı
milliyetçiliği körüklediğini,
azınlık oylarının
yönlendirmesini
kolaylaştırdığını, Hıristiyalarla
Müslümanlar arasında
duvarlar ördüğünü öne sürdü.
Evripidis, 2014 Mayıs ayında
yapılan Avrupa Parlamentosu
seçim sonuçlarının tüm bu
endişelerin haklılığını ortaya
koyduğunu belirtti

Stilyanidis, meclis
başkanına gönderdiği ve
Trakya’nın kalkınması ve
tanıtımı için partiler arası
komisyon oluşturulmasını istediği mektubunda, son
yıllarda insan ve azınlık haklarına saygı konularında
örnek ve “açık bir toplum” oluşturduklarını iddia etti.
Devletin de yardımıyla geçmişin “problemlerini”
geleceğin “avantajlarına” dönüştürdüklerini ileri süren
Stilyanidis, azınlıkları da komşu ülkelerle “dostluk

köprüsü” haline getirdiklerini dile getirdi. 
Ekonomik krizin ülkenin bu hassas bölgesini de

etkilediğini ifade eden Evripidis Stilyanidis, yanlış
politik, idari kararlar ve eksiklikler nedeniyle Trakya’nın
yeni bir çıkmaz karşısında olduğunu iddia etti.

Stilyanidis’in mektubunda, işsizlik
sebebiyle genç insanların göç
etmek zorunda kaldığını, bunun
da demografik sorunu
yoğunlaştırdığını ve Hıristiyanlarla
Müslümanlar arasındaki dengeyi
bozduğunu, hatta milletvekili ve
yerel seçimlerde bile bölgenin adil
temsilini olumsuz etkilediğini öne
sürdü. 

Stilyanidis, Meclis Başkanı Zoi
Konstandopulu’ya gönderdiği
mektupta, 1990’da olduğu gibi Batı
Trakya’nın kalkınması ve tanıtımı
amacıyla  mecliste partiler arası
komisyon kurulmasını istedi.
Stilyanidis, sözkonusu komisyona
bölgedeki tüm milletvekillerinin
katılabileceğini ifade etti.
Stilyanidis, partiler arası
komisyonun bölgenin kalkınması
ve tanıtımı için bir eylem planı
hazırlayabileceği ve bu planın da
farklı bakanlıkların katılımıyla
oluşturulacak bir çalışma
heyetinin gözetiminde hayata

geçirilebileceğini dile getirdi. 
Stilyanidis’in Batı Trakya için komisyon

oluşturulmasını talep ettiği mektubunu, aralarında YDP
eski başkanı Kostas Karamanlis ve eski bakan Dora
Bakoyanni’nin de olduğu toplam 57 milletvekili
imzalıyor. YDP’nin mecliste 75 milletvekili bulunuyor. 

GÜNDEMhaber26 Haziran 2015

Y
unanistan tarihi bir süreçten
geçiyor. Adeta ölüm kalım savaşı
veriliyor. Çünkü ülkenin ortak

para birimi Euro’dan çıkıp çıkmaması
sözkonusu. Günlerdir Brüksel’de süren
müzakereler yorucu ve bıktırıcı bir hal
aldı. Adeta bir sinir savaşı sürüyor.
Avrupalı ve Yunanlı yetkililerin “top
Yunanistan’da” , “top Avrupa’da”
açıklamalarından topun hangi sahada
olduğunu şaşırdık. 

Ülkemiz böylesine önemli bir süreçten
geçerken, Batı Trakya Türk Azınlığı
açısından da son derece önemli bir olayın
arifesindeyiz. Malum, azınlığın en önemli
sorunu – meselesi azınlık eğitimi. Son 20
yılda en büyük darbeleri azınlık eğitimi
yedi. Bir yandan azınlık eğitimi aleyhine
idari tedbirler, kanunlar, kurallar öte
yandan ise azınlık eğitiminin
“itibarsızlaştırma”, “gözden düşürme” ve
insanları azınlık okulundan
“uzaklaştırmak” için yürütülen bir algı
çalışması. Bu çaba yıllarca devam etti ve
ediyor. Bir taraftan azınlık eğitimini geri
bırakacak, modernleşmesine ve verimli
hale gelmesine imkan verecek adımların
atılmasına engel olan bir yapı, öte
yandan ise bu politikaya pratikte hizmet

eden “azınlık okulu kötü okuldur”
propagandası. Bu propaganda
“gettolaşmayı ve geri kalmışlığı temsil
eden bir azınlık okulu” profili çizdi
yıllarca. Öte yandan devlet okulu ise
“toplumla bütünleşmeyi ve gelişmişliği
isteyen insanların tercihi” olarak lanse
edildi. 

Devletin veya devlet içinde önemli bir
kesimin azınlık okulunu ve azınlık
eğitimini istemediği, yıllar içinde azınlık
eğitiminin tamamen yok edilmesine
yönelik bir plan içinde olduğu kanısı,
artık neredeyse tüm azınlıkta hakim. 

Tüm bu gayretlere ve politikara
rağmen, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın azınlık eğitimine tüm zor
şartlara rağmen, çocuklarının bazı
şeylerden mahrum olmasını da göze
alarak, azınlık okuluna, Türkçe eğitimine
önem verdiği ve kendi eğitimini yani
azınlık eğitimini istediği aşikar. Devletin
politikaları nedeniyle bazı özelliklerini
kaybetse de, azınlık toplumu, kendisine
uluslararası anlaşmalarla tanınan
“AZINLIK EĞİTİMİ”ni istiyor. 

Bunun en güzel ve somut örneği
azınlık ortaokul ve liseleri. Son on yılda
iki azınlık ortaokulu – lisesindeki öğrenci

sayısı yüzde 300 – 400 oranında artış
göstermiştir. Bir de uzak köylerde, ücra
bölgelerdeki insanımıza da bu imkanın
sağlandığını düşünün. Azınlık insanının
bu tercihi bazı çevreleri rahatsız etmiş
olacak ki, azınlığın önüne bir engel
konmaya çalışılıyor. KURA ENGELİ. İskeçe
ve Gümülcine’deki iki azınlık ortaokuluna
öğrencilerin kurayla kayıt olması konusu
ne yazık ki hala belirsizliğini koruyor. Ne
hikmetse azınlığın hakkı olan azınlık
ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyen
azınlık çocukları için 1999 yılında
durdurulan bir uygulama şimdi hatırlandı! 

Azınlık toplumu bu uygulamayı azınlık
çocuklarının, azınlık okuluna gitmesinin
önüne konan bir engel olarak algılıyor ve
bu şekilde görüyor. Şunu bir kez daha
vurgulamak istiyorum; Azınlık Eğitimi,
yani Türkçe ve Yunanca eğitim sistemi
azınlığın HAKKIDIR. Bu hak engellenemez
ve engellenmemelidir. Eğer azınlık
mensubu bir çocuk, azınlık okulunda
okumak istiyorsa devlet bunu sağlamak
zorundadır. “Sen burada okumak
istiyorsun ama burada yer yok, karşıdaki
okula gideceksin” deme hakkı yoktur
kimsenin. Eğer “karşıdaki” okul, azınlık
okulu olsaydı o zaman bunun pazarlığı
yapılabilirdi. Azınlık yıllarca “azınlık
ortaokul – lisesi istiyoruz” derken, bu
demokratik ve haklı talepler yerine
getirilseydi şimdi KURA gibi bir ucube
yöntemden bahsetmeyecektik. 

Gazete olarak iki haftadır bu konuyla
özel olarak ilgilendik. Azınlık eğitimi
hakkının engellenmemesi sadece azınlık
mensuplarının değil, birazcık demokratik
hassasiyetleri olan herkesin üzerinde
durması gereken bir konudur. Bu konuyla
alakalı gelişmeleri takip ediyorsunuz diye
düşünüyorum. Azınlık milletvekillerinin
hafta içinde Eğitim Bakanı’yla yaptıkları

görüşmeden sonra kura uygulamasının
durdurulması istenmişti. Ancak, Doğu
Makedonya Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü’nün bakanın verdiği söylenen
talimata rağmen, KURA’da ısrar ediyor
olması çok ilginç. Bakana rağmen
bölgedeki bir bürokratın azınlığın
aleyhine olabilecek idari bir kararda
direniyor olması, bize bir çok konuda
ipucu veriyor. “Ben yasayı uyguluyorum”
diyerek legal ve yasal bir idari kararı
hayata geçirmeye çalışan sayın eyalet
eğitim müdürüne bu kararın “haksız” ve
“uluslararası anlaşmalara aykırı” ve
herşeyden önce de azınlık toplumunun,
yani bu ülkenin önemli bir kesiminin
idadesine, vicdanına ve haklı isteklerine
ters olduğunu hatırlatmak isterim. 

Bundan birkaç yıl önce “yasa böyle
emrediyor” diyerek, ilkokullara kayıt
olacak tüm azınlık öğrencilerinin
anaokullarına gitmesi konusunda azınlık
insanı “zorlanmıştı.” Şimdi de “yasa
böyle emrediyor” diyerek, azınlık
okulunda okumak isteyen çocukların bu
hakkına engel konmaya çalışılıyor. Azınlık
ortaokulları “sınırlı sayıda öğrenciye
hizmet verebilen kurum” haline
sokulmaya çalışılıyor. Eğer bu konuda bir
başlangıç yapılırsa bunu tersine çevirmek
kolay olmaz. Çocuklarımızın azınlık
eğitimi alma, azınlık okulunda okuma
hakkına “ambargo” konulmasına,
“ipotek” konulmasına bu toplum izin
vermemeli. Aksi takdirde “kazanılmış” bir
hakkın devredilmesinden bahsetmek
zorunda kalacağız.  Bu olayın sadece bu
yıl değil, nihai olarak çözüme
kavuşturulması en doğrusu. Bunun
mücadelesi verilmeli. Toplum tüm
kesimleri ve dinamikleriyle, her türlü
siyasi ihtiras ve menfaatten uzak olarak
bunun mücadelesi verebilmelidir. 

Ozan AHMETOĞLU

Kurayla mücadele mi, müzakere mi?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Stilyanidis’ten B. Trakya için komisyon önerisi

Gazze'ye 3.
Özgürlük Filosuna
Yunanistan'da
sabotaj

GAZZE ablukasını kırmayı ve yardım malzemesi
götürmeyi amaçlayan 3. Özgürlük Filosu'nun
Yunanistan'da sabotaja uğradığı belirtildi.

Gazze ablukasını kırmayı ve yardım malzemesi
götürmeyi amaçlayan 3. Özgürlük Filosu'nda
bulunan İsrail asıllı İsveç vatandaşı Dror Feiler,
"Bir kişinin filodaki gemilerden birine sabotaj
düzenlediğini, bu yüzden başka bir gemi bulmak
zorunda kaldıklarını" ifade etti.

İsrail'de yayın yapan Arap radyolarından El
Şems'e konuşan Feiler, "Yunanistan'dayken,
kimliği belirsiz bir kişi gemilerden birinin
pervanesine zarar vermeye çalıştı. Kim olduğunu
bilmiyoruz ancak bu kişi suyun içine dalarak
pervanelerden birine sabotajda bulundu. Bu
yüzden başka bir gemi bulmak zorunda kaldık"
ifadelerini kullandı.

Kendilerini durdurmak isteyen karanlık güçler
olduğunu belirten Feiler, bu sabotajın 2011 yılında
bir Yunan limanından Gazze'ye doğru yola çıkmak
isteyen gemiye düzenlenen saldırının tekrarı
olduğunu kaydetti.

Feiler, Filotaki aktivistlerin, Gazze'ye doğru yola
çıkmalarını önlenmek istendiğini bildiklerini ve bu
nedenle Yunanistan'ta mümkün olduğunca az
zaman harcamaya gayret ettiklerini söyledi.
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GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ile İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu birinci sınıfına
yapılan kayıt başvurularının
belli bir sayının üzerinde olması
gerekçesiyle kayıt konusu
henüz netlik kazanmadı.
Öğrenci velilerinin ve azınlığın
tepki göstermesine rağmen,
Eyalet Eğitim Müdürlüğü’nün
kura uygulamasında ısrar
etmesi dikkat çekti. Eğitim
Bakanı Aristidis Baltas’ın kura
uygulamasının durdurulmasını
istemesine rağmen, kurada ısrar
eden Eyalet Eğitim Müdürü
Keramaris, önümüzdeki
günlerde kura çekilmesi için
gereken işlemleri yaptığı
öğrenildi. 

KERAMARİS: “KANUNU
UYGULAMAK ZORUNDAYIZ”
GÜNDEM olayla ilgili olarak
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Müdürü Panayotis
Keramaris’in görüşüne
başvurdu. İki ortaokulun
kapasitesinin üzerindeki
öğrenciler için oluşan
tedirginliği anlayamadığını
belirten Keramaris, kayıtlarla
ilgili kanunları uygulamak
zorunda olduklarını söyledi.
Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bir
açıklama yapmak istemediğini
ifade eden Eyalet Eğitim
Müdürü, kanunun kurayı
gerektirdiğini hatırlatarak,

kanunu uygulamak durumunda
olduklarını kaydetti.
Bakanlık’tan kendilerine yazılı
bir karar gelmediğini de belirten
Keramaris, yasalar çerçevesinde
hareket ettiklerini sözlerine
ekledi. 

ENCÜMEN HEYETİ 
BAŞKANI AHMET ARİF
Gazetemizin sorularını
yanıtlayan Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Ahmet Arif,
Eyalet Eğitim Müdürü’nün
kurayı uygulamak üzere hareket
ettiğini söyledi. Ahmet Arif
şöyle konuştu: “Sayın Eyalet
Eğitim Müdürü, iki okula da
birinci sınıfa kayıtların kurayla
yapılacağını bildiren bir yazı
gönderiyor. Yazı okulumuza 23
Haziran Salı günü ulaştı. Bu
yazıyla kura komisyonunun
oluşturulması isteniyor. Ve bu
komisyonu 24 Haziran
Çarşamba günü kurayı
gerçekleştirmek üzere
toplantıya çağırıyor. Sözkonusu
komisyon üyeleri, okul
müdürünün başkanlığında
Eyalet Eğitim Müdürü ve
Ortaöğretim Müdürü ile
görüşüyor. Tabii bir gün önce
Eğitim Bakanı tarafından
kuranın durdurulması için
verilen bir talimat sözkonusu.
Bunun üzerine Eyalet Eğitim
Müdürü 24 Haziran Çarşamba
günü kura çekmiyor. Ancak
komisyon üyelerine
önümüzdeki günlerde kuranın
yapılacağını söylemiş. Biz de
encümen heyeti olarak
komisyonla birlikte gittik, fakat
toplantıya girmedik.” 

“MÜCADELEYE HAZIRIZ”
Eyalet Eğitim Müdürü

Keramaris’in kurada ısrarcı
olduğunu dile getiren Celal
Bayar Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif, “Benzer bir
toplantı da İskeçe’de yapıldı. Biz
kuraya kesinlikle karşıyız.
Bakanın da talimatı var.
Milletvekillerimiz sayın bakanla
görüştükten sonra, Eğitim
Bakanı’nın kuranın
durdurulması için verdiği
talimat var. Biz encümen heyeti
olarak, çocuk velileri olarak
çocuklarımızın eğitim
haklarının güvence altına
alınmasını istiyoruz. Prefabrik
sınıfsa prefabrik, yeni binaysa
yeni bina. Biz her türlü katkıyı
vermeye hazırız. Biz kuranın
yapılmaması için gereken
mücadeleyi vereceğiz. Gerekirse
tüm velileri bilgilendirip
mücadeleye hazır olmalarını
isteyeceğiz.” diye konuştu. 

OKUL MÜDÜRÜ 
TUNALP MEHMET
Başta Batı Trakya Türk azınlığı
olmak üzere, öğrenci velileri ve
eğitim camiasının kurayla kayıt
uygulamasına karşı çıkarken,
uygulamanın hayata
geçirilmeye çalışıldığını belirten
Celal Bayar Ortaokulu ve Lisesi
Müdürü Tunalp Mehmet, Eyalet
Eğitim Müdürü’nün çağrısı
üzerine kendisiyle
görüştüklerini anlattı. 

Tunalp Mehmet, Eğitim
Müdürü Keramiris’e, Eğitim
Bakanı Aristidis Baltas’ın
kararın uygulanmaması
yönündeki talimatını
hatırlattığını söyledi.

“EYALET EĞİTİM MÜDÜRÜ
KURADA DİRETİYOR”
Gazetemize, Keramaris’in kura
uygulamasında direttiğini dile

getiren Tunalp Mehmet,
“Burada bir kanun var. Bu
kanunu uygulayacağım ve
uygulamak zorundayım” diye
konuştuğunu söyledi. Mehmet
görüşmeye ilişkin GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada, “Eğitim
Müdürü Keramaris, kura
sisteminin uygulanmasından
yana. Böylece burada öğrenci
sayısının azalmasından yana.
Söz konusu kuranın bize haber
verileceği belirtildi. Ayrıca
kuranın öğrenci velilerinin
huzurunda yapılacağı
bildirildi.” diye konuştu.

Tunalp Mehmet, “Bizlere
kuranın uygulanması yönünde
bir bilgi gelmesi halinde bunu
başta öğrenci velileri olmak
üzere, milletvekillerine ve tüm
basına haber vereceğiz.” dedi.

Celal Bayar Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi Müdürü, sınıf eksikliği
sorununun gerek prefabrik
sınıf, gerekse yeni bina
yapımıyla giderilebileceğini
kaydederek, “Yeter ki izin
verilsin. Biz sınıf ihtiyacını en
kısa zamanda gideririz.” dedi. 

İSKEÇE AZINLIK 
LİSESİ SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME
Azınlık ortaokullarına kayıt
sorunuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e değerlendirmelerde
bulunan İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
Lisesi Sahibi Saime Kırlıdökme
de 24 Haziran Çarşamba günü
İskeçe Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne çağrıldıklarını
belirterek, “Okulumuzun
müdürü, müdür muavini ve bir
öğretmenden oluşan heyet
İskeçe Ortaöğretim
Müdürlüğü’ne giderek, müdür
sayın Yorgos Papadopulos’la

görüştü. Heyetimize, Eyalet
Eğitim Müdürü’nün kararı
iletilmiş ve önümüzdeki
günlerde kuranın yapılacağı
söylenmiş. 40 – 45 kişilik
sınıflar istemiyoruz denmiş.
Tabii şunu söylemek isterim ki
bizde 40 – 45 kişilik sınıflar
olmadı. Dört tane milletvekili
Eğitim Bakanı’yla görüştü.
Bakan bu uygulamaya karşı
olduğunu söyledi. Bunun
olmaması için talimat verdi.
Buna rağmen kura yönteminde
ısrar edilmesi düşündürücü ve
üzücü. Biz velilerle toplantı
yaptık. Tüm veliler kura
yöntemine karşı tepkili. Hiç
kimse kurayı istemiyor.
Çocuklarının istedikleri okulda
eğitim görmelerini talep
ediyorlar. Biz sorunun çözümü
için alternatifleri sunduk. Bu
sorunun mutlaka çözüme
kavuşmasını istiyoruz.” dedi. 

OLAYIN NETLİK
KAZANMASI 
BEKLENİYOR
SİRİZA milletvekilleri Mustafa
Mustafa, Ayhan Karayusuf,
Hüseyin Zeybek ve Stathis
Papadopulos, 23 Haziran Salı
günü Eğitim Bakanı Aristidis
Baltas’la görüştükten sonra,
bakanın kura uygulamasının
durudulması için
Gümülcine’deki yetkilileri
arayarak talimat verdiği
bildirildi. Bakanın talimatına
rağmen Eyalet Eğitim Müdürü
Keramaris’in azınlık
ortaokullarına kurayla kayıt
yönteminde ısrar etmesi azınlık
içinde endişe ve tepki
yaratırken, olayın önümüzdeki
günlerde netlik kazanması
bekleniyor. 

Bakan’a rağmen kura ısrarı!
Azınlık

ortaokullarına
kurayla kayıt
olayında
belirsizlik devam
ediyor. Azınlık
milletvekillerinin
Eğitim Bakanı’yla
görüşmesinden
sonra bakanın
kura
uygulamasının
durdurulması
için talimat
verdiği
haberlerine
rağmen, Doğu
Makedonya -
Trakya Eyaleti
Eğitim Müdürü
Panayotis
Keramaris
kurada ısrar
ediyor. 
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Azınlık 
ortaokullarına 
kaç öğrenci 
başvurdu?

BATI Trakya’daki iki azınlık ortaokuluna girişte kura
uygulamasının durdurulması için Eğitim Bakanı Aristidis Baltas
tarafından talimat verildiği bildirildi. Rodop ve İskeçe SİRİZA
milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, Hüseyin
Zeybek ve Stathis Yannakidis, azınlık ortaokullarındaki kayıt
sorunuyla ilgili olarak 23 Haziran Salı günü Eğitim Bakanı
Aristidis Baltas ile görüşerek, soruna çözüm getirilmesini
istediler. Bakan Baltas, milletvekilleriyle yaptığı görüşmenin
ardından bölgedeki yetkililere “kura uygulamasını durdurun”
talimatı verdi. 

Bu arada, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim
Müdürlüğü’nün, kura çekmek üzere iki azınlık okulu
yetkililerini bilgilendirdiği ve 24 Haziran Çarşamba günü kura
çekilmesi için hazırlık yaptığı ifade edildi. 

MUSTAFA MUSTAFA: “BAKAN YEREL 
YETKİLİLERİ ARADIĞINI SÖYLEDİ”
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. Mustafa Mustafa şunları dile getirdi:
“Azınlık ortaokullarındaki kayıt sorunuyla ilgili olarak bugün
(23 Haziran Salı) Eğitim Bakanı sayın Aristidis Baltas’la bir
randevumuz vardı. Görüşmeye ben, Ayhan Karayusuf, Hüseyin
Zeybek ve İskeçe milletvekili Stathis Yannakidis gittik. Sayın
bakana bu uygulamanın yani kura uygulamasının ne kadar
haksız ve yanlış bir uygulama olduğunu söyledik. Haksızlıklara
yol açtığını dile getirdik. Bakan da bizi dikkatle dinledi.
Kendisine bunun mutlaka durdurulması gerektiğini anlattık.
Sayın bakan da bizi gün içinde arayarak, bu uygulamanını
durdurulması için Gümülcine’deki yetkilileri aradığını ve
gereken talimatı verdiğini, bu süre içerisinde de çözüm
yollarının aranacağını dile getirdi.”

7

Baltas’tan “kura
dursun” talimatı
Eğitim Bakanı Aristidis Baltas, iki azınlık
ortaokuluna kurayla kayıt uygulamasının
durdurulması için talimat verdi.

BATI Trakya’daki iki azınlık
ortaokulu kayıt döneminde
yoğun ilgi gördü. Gümülcine ve
İskeçe’deki iki azınlık
ortaokuluna toplam 314 öğrenci
kayıt için başvurdu. 

İSKEÇE’DE 146 BAŞVURU
İskeçe Azınlık Ortaokulu birinci
sınıfına geçen yıl 145 öğrenci
kayıt yaptırırken, bu yıl yeni kayıt
için başvuran öğrenci sayısı 146
oldu. Böylece İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu’nda
geçen yıl kırılan kayıt rekoru bu
yıl da aynı seviyelerde seyretti. 

GÜMÜLCİNE’DE 168
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu’na bu yıl 168 öğrenci
kayıt için başvurdu. Geçen yıl
kayıt yaptıran öğrenci sayısı
181’di. 

OKUL MÜDÜRÜ 
HİKMET ŞAKİR
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi Müdürü Hikmet
Şakir, 2015 – 2016 yılı öğrenci
kayıtlarıyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu. Geçen yıl
145, bu yıl ise 146 öğrencinin
okula kayıt başvurusunda
bulunduğunu söyleyen okul
müdürü Hikmet Şakir,
öğrencilerin ilgisinin bu yıl da
yoğun olduğunu belirtti. Şakir,
2014 – 2015 eğitim – öğretim
yılında okuldan 67 öğrencinin
mezun olduğunu, bu rakamın da
bir rekor olduğunu sözlerine
ekledi. 

“ÖĞRENCİLERİN
TALEPLERİ 
BU OKULDA
OKUMAK”
“Azınlık

ortaokullarına
kura ile
öğrenci
kaydı”
söylentilerinin
öğrenci ve
velileri
tedirgin
ettiğini
belirten okul
müdürü Hikmet

Şakir, “Bizler de yetkililerden bir
haber bekliyoruz. Öğrenci ve
öğrenci velilerinin talebi bu
okulda okumak. Çocuklar bu
okulda okumak istiyor. Bu çok
net.” diye konuştu. 

“BİNA SORUNU BİR AN ÖNCE 
ÇÖZÜME KAVUŞMALI”
Lisede yaşanan bina sıkıntısına
da değinen Şakir şunları söyledi:
“Okulumuzun bina şartları
herkes tarafından biliniyor. Buna
mutlaka çözüm bulunmalı diye
düşünüyorum. Çocuklarımızın
bu okulda okumaları onların
hakkı. Tabii bina konusu da bir
an önce çözüme kavuşmalı.”

OKUL MÜDÜRÜ 
TUNALP MEHMET
Celal Bayar Azınlık Ortaokul –
Lisesi Müdürü Tünalp Mehmet,
2015 – 2016 öğretim yılında
okula168 öğrencinin kayıt için
başvurduğunu, geçen yılki
rakamın ise 181 olduğunu
söyledi.

Son üç yıldan bu yana Celal
Bayar Azınlık Ortaokul ve
Lisesi’ne çok yoğun bir ilginin
olduğunu kaydeden Tunalp
Mehmet, her geçen yıl bu ilginin
arttığını belirtti. Okuldaki bina
eksikliğine de dikkat çeken
Tunalp Mehmet, durumu azınlık
milletvekillerine ilettiklerini ve
milletvekillerinin konuyla
yakından ilgilendiklerini söyledi.
Mehmet bu çerçevede
önümüzdeki eğitim - öğretim yılı
için Celal Bayar Lisesi’ne iki
prefabrik sınıfın yapılacağı
yönünde ümitli olduklarını dile
getirdi.

“ÇOCUKLARIMIZ 
BU OKULDA 
OKUMAK İSTİYOR”

Azınlık okullarında
uygulanmak istenen
“kura sistemi”yle ilgili
olarak Müdür Tunalp
Mehmet, öğrenci
velilerinin endişeli ve
tepkili olduklarını dile
getirdi. Tunalp
Mehmet,
“Çocuklarımız bu
okulda okumak

istiyor. Başka okula
gitmek istemiyorlar.
Bizler ne yapacağız? Bu
soruna artık çözüm
bulmak şart.  Ümit
ediyoruz ki herşey iyi
gider, çocuklarımız ve
veliler mağdur olmaz.

Çocuklarımız bu okulda
okumak istiyorsa onlara
bunun sağlanması
gerekiyor.” diye konuştu.  

Mustafçova Belediyesi “kura”yı kınadı
MUSTAFÇOVA belediyesi 24 Haziran Çarşamba günü yapılan meclis

toplantısında, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu’nda yaşanan
kayıt sorununu gündeme alarak bir kınama yayımladı.

Ortaokula kayıt işleminin kura ile yapılacağı haberlerini basından
öğrendikleri belirtilen açıklamada, yetkililerden bu yanlış uygulamadan
vazgeçmeleri istendi. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Elde
edilen bilgiler ışığında söz konusu uygulamaya geçilmesi halinde, belediye
sakinlerimizden yüzlerce çocuğun eğitimine devam ettiği ve birçok yeni
öğrencinin de kayıt yapacağı bu okula, ayrıca özel ve özerk olan azınlık eğitim
yapısına yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz.”

Açıklamada,  “Kura ile öğrenci seçme teşebbüsünü,  Azınlık eğitimine ve
okul seçme özgürlüğüne yapılmış bir adaletsizlik olarak addeder, yetkilileri bu
‘yanlış’ uygulamadan vazgeçmeye ve İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nin bina sorununa çözüm üretilmesi konusunda yardımcı
olmaya davet ediyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.
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GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Ramazan ayını ve Batı
Trakya Türkleri açısından önemini
GÜNDEM gazetesine değerlendirdi.
Müftü Şerif, orucun İslam’ın beş
şartından biri olduğunu hatırlatarak,
yetişkin ve sağlıklı olan her kişinin bu
ibadeti yerine getirmesi gerektiğini
söyledi.

Oruç tutmayanlara da seslenen
Müftü İbrahim Şerif, bunun alenen
ortaya konulmaması gerektiğini
vurgulayarak, aksi durumun toplum
içinde kirliliğe neden olacağını kaydetti.

“ORUÇ TUTMAK 
HERKESE FARZDIR”
Tüm Müslüman aleminin Ramazan
ayını kutlayan Müftü İbrahim Şerif,
“Ramazan, İslamın beş şartından
biridir. Peygamberimize dini emirler
peyderpey gelmiş olup, Ramazan da
hicretin, yani peygamberimizin
Mekke’den Medine’ye gidişinin ikinci
yılında, Şaban ayında farz kılınmıştır.
İslam’ın beş şartından biri olduğu için
akıl baliğ olan, durumu müsait olan,
hasta olmayan herkesin oruç tutması
aynen diğer farz ibadetler gibi herkese
farzdır. Günümüze kadar inanan
insanlar hep oruç tutmuşlardır. Oruç,
Kur’an-ı Kerim’de ayetle ve hadis-i şerif
ile sabit kılınmış, Kur’an-ı Kerim’de de
bizzat emredilmiştir.”

“AZINLIĞIMIZDA DİNİNE BAĞLI
İNSANLARIN ÇOĞUNLUKTA
OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”
Müftü Şerif, “Batı Trakya insanına genel
manada baktığımız zaman mutaassıp
olduğunu görüyoruz. Yani dinine bağlı
insanların çoğunlukta olduğunu
görüyoruz. Diğer toplumlara ve diğer
azınlıklara bakarak Batı Trakya Türk
azınlığının, şahsi ve toplumsal
vecibelerini yerine getiren bir toplum
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.”
diye konuştu.

“BİLE BİLE ORUÇ TUTMAYANLARIN
100 GÜNAHI VARSA, BUNU ALENEN
YAPANLARIN 200 GÜNAHI
VARDIR”
Bu yıl Ramazan ayının başlangıcında
hava şartlarının oldukça iyi gittiğini
belirten Müftü İbrahim Şerif, bunu
“Alllah’ın yardımı” olarak
nitelendirdiğini söyledi. Genel anlamda
Batı Trakya’da Ramazan ayının iyi
gittiğini, bunu imamlardan ve
kendisinin ziyaret ettiği çevresinden
gözlemlediğini kaydeden Müftü Şerif,
oruç tutmayanlara şöyle seslendi:
“Evvela dinimize göre aleniyetten
kaçınmak gerekir. Dinimiz hasta

olanlara, hamile olanlara, emzikli
olanlara, yolcu olanlara oruç tutmama
konusunda izin veriyor. Buna rağmen
oruç tutmayanlara şunu söylemek
istiyorum: Bizler her şeyi bilemeyiz,
Allah bilir her şeyi; ama bir insan
Ramazan ayında bir şeyi bile bile
yiyorsa bunun bir günahı var. Örneğin
oruç tutmayan insanın 100 günahı var
ise, bunu alenen ve bile bile insanların
gözü önünde yapar ise bunun bedeli
200’dür. Peki neden bu böyle diye
soracak olursanız söyleyelim. Çünkü
ortaya toplumsal bir kirlilik
çıkmaktadır. Böylece toplumun ahlakını
kirletmiş oluyorsun. Başta ailene ve
küçük çocuklara kötü örnek oluyorsun.
Halbuki bizler Müslüman olarak iyi
örnek olmak mecburiyetindeyiz.”

“TERAVİH NAMAZI RAMAZAN
AYINA MAHSUSTUR, BU AYDA
KADİR GECESİNİ ARAMALIYIZ”
Son olarak Batı Trakya Türk azınlığına
seslenen Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, herkese hayırlı Ramazan
dileklerinde bulundu. Müftü Şerif
sözlerini, “Bu yıl Ramazan ayının ilk
günleri havalar serin gidiyor. Bu yüzden
Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu
vesileyle herkesin, oruç tutmaya gayret
etmesini, teravih namazını kılmasını
tavsiye ettiğimi söylemek istiyorum.
Çünkü teravih namazı Ramazan ayına
mahsus bir namazdır. Biz bununla
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen, adına süre
olan Kadir gecesini, yani o mübarek
geceyi arıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de
bunun hangi gece olduğu işaretli değil;
peygamberimizden de bununla ilgili bir
haber yok. Sadece Peygamberimizin,
‘büyük ihtimal ki, Ramazan’ın son 10
günündedir” şeklinde bir tabiri var.
Buna rağmen peygamberimiz başta
olmak üzere, günümüze kadar bütün
Müslümanlar hep teravih namazına bir
ay devam etmişlerdir ve Kadir gecesini
aramışlardır. O gecenin değeri de Kadir
süresinde ifade ediliyor. Bunun
manasını her Müslüman’ın okumasını
tavsiye ederim. Ben oruç
tutamayanların dahi teravih namazına
gitmelerini, Kadir gecesini aramalarını
ve tövbe etmelerini tavsiye ediyorum.
Son olarak, Cenab-ı Allah bizlere
Ramazan ayını mubarek kılsın ve
sonunda da bayram yapmayı nasip
etsin. Bayram günahlardan arındığımız
için yapılan bayramdır. Ramazan
bayramı Kadir gecesini ihya edip,
Allah’a göz yaşı döküp, affına eriştikten
sonra sevinçten yapılan bir bayramdır.
Dolayısıyla Cenab-ı Allah bütün İslam
alemine gerçek bayram yapmayı nasip
etsin.” diyerek tamamladı.

Müftülerle Ramazan sohbeti

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
Ramazan ayını ve Batı Trakya Türkleri
açısından önemini GÜNDEM gazetesine
değerlendirdi. Müftü Mete, Ramazan
ayında insanların ayrı bir havanın içine
girdiklerini ve nefislerini terbiye ettiklerini
dile getirdi.

Müftü Mete, oruç tutmayan kişilerin de
oruca ve oruçluya karşı saygılı olması
gerektiğini söyledi. Mete, “Kim ramazan
orucundan bir günü tutmazsa, Ramazan
dışındaki bütün yıl oruç tutsa, o günün
sevabını alamaz. Herkes hesabını kendisi
verecektir. Ancak dinimizde zorlama
yoktur.” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN’IN DİNİMİZDEKİ YERİ ÇOK
BÜYÜKTÜR, BU AYDA HERKES AYRI BİR
ÇALIŞMA İÇİNE GİRER”
Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını
kutlayan İskeçe Müftüsü, “Ramazan’ın
İslam dinindeki yeri çok büyüktür. Hiç bir
şekilde başka bir zaman dilimiyle
mukayese götürmeyen çok mübarek bir
zaman dilimidir. Müslümanların kendine
gelme, uyanma, insanlığı tekrar
yakalama, yapmış oldukları hatalardan
vazgeçme, temizlenme, Allah’a yaklaşma
gibi bunların tümünün Allah’ın kuluna
bahşettiği güzel bir aydır. O açıdan bütün
Müslümanlar bunun farkında olurlar.
Böylece ayrı bir çalışmanın içine girerek
nefislerini terbiye ederler. Yanlışlarını
düzeltirler. Bu yanlışlar, isterse kendileri
ve Rabbi arasında olsun, isterse kendileri
ve insanları arasında olsun, isterse de
tamamen kendileri arasında olsun. Çünkü
insanın kendine karşı da yaptığı yanlışlar
hatalar olabilir. O açıdan Müslümanlar bu
güzel zaman diliminin farkında olup,
‘Nasıl bu zaman dilimini en güzel şekilde
geçiririm’ diye özel bir çalışma içinde
olurlar.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM’in, “Sizce Batı Trakya Türk
azınlığı Ramazan ayını nasıl ifa ediyor, bu
konudaki izlenimleriniz ve görüşleriniz
nelerdir?” sorusuna Müftü Mete, “Batı
Trakya Türk azınlığı eskiden olduğu gibi
dini yaşantısına sahip çıkmıyor.” yanıtını
verdi.

“ESKİDEN İNSANLAR ORUÇ 
TUTMAYA ÇALIŞIR, ORUÇ 
TUTMAYANLAR DA ONLARA 
SAYGI GÖSTERİRDİ”
Müftü Mete, “Eskiden insanlar oruç
tutmaya çalışır, oruç tutmayanlar da
onlara saygı gösterirdi. Böyle güzel bir
uyum vardı. Dolayısıyla oruç tutmayanlar
belli olmaz, hiç kimse de sıkılmazdı.
Tutmayanlar gizli yer, içer en azından
karşısındakilere saygı gösterirlerdi.” dedi.

Günümüzde bazı gençlerin artık
dışarıda yiyip içtiğini ifade eden Müftü
Mete, bu kişilerin oruçluya ya da oruca

karşı saygı göstermediğini söyledi. Batı
Trakya Türk azınlığının orucunu tutanıyla
tutmayanıyla birlikte yürümek zorunda
olduğunun altını çizen Mete, “Bu azınlığın
her zaman birlik ve beraberlik içinde
olması gerekir. Bu toplumun inlarının
basit ya da önemli işlerde birbiriyle karşı
karşıya gelmemesi gerekir. ” diye konuştu.

“KİM RAMAZAN ORUCUNDAN 
BİR GÜNÜ TUTMAZSA, 
RAMAZAN DIŞINDAKİ 
BÜTÜN YILI ORUÇ TUTSA, 
O GÜNÜN SEVABINI ALAMAZ”
Hiç bir şikayeti ya da zorunluluğu
olmaksızın oruç tutmayanların çok büyük
bir kayba uğradığını vurgulayan Mete
sözlerine şöyle devam etti: “Hz.
Peygamberimiz buyuruyor ki; ‘Kim
Ramazan orucundan bir günü tutmazsa,
Ramazan dışındaki bütün yıl oruç tutsa, o
günün sevabını alamaz.’ Dolayısıyla
Ramazan ayındaki oruç ibadeti çok
önemli ve farz bir ibadettir. Tutmayanlara
da kalkıp hakaret edilmesi ve söylenilmesi
elbette ki düşünülemez. Çünkü dinde
zorlama yoktur, herkes hesabını kendisi
verecektir.” diye konuştu. 

“LÜTFEN HERKES SEVDİKLERİNİ,
SEVMEDİKLERİNİ İFTAR 
SOFRALARINA ÇAĞIRSINLAR
Mete, “İftar sofrası dargınlıkları bitiren,
Allah’ın bereketini arttırdığı, birlik,
beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği
sofralardır. Lütfen herkes sevdiklerini,
sevmediklerini iftar sofralarına
çağırsınlar. Teravihler yine aynı şekilde
insanların gönüllerinin bedenler gibi
yanyana dizildiği tespih taneleri gibidir.
İnsanlarımız bunu da dolu dolu
yaşasınlar. Ramazan’da ayrıca, ihtiyaç
sahibi insanlara yardım elimizi
uzatmamız gerekir. Ramazan öyle güzel
bir aydır ki, Allah’ın bu ayda bereketi
sağanak sağanak yağıyor. Bundan istifade
etmeyi herkese tavsiye ediyorum. ”
ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN BAYRAMI 
ŞEKER BAYRAMI DEĞİLDİR”
İskeçe Müftüsü sözlerini şu ifadelerle
tamamladı: “Ramazan bayramı, şeker
bayramı değildir. Öyle şekerle tuzla
bayram olmaz. Ramazan’ın getirdiği
hoşnutluktan, rızadan dolayı şeker
dağıtılır. Bayramda muhakkak
akrabalarınızı, komşularınızı, dostlarınızı,
dargın ve küskün olduklarınızı ziyaret
edin. Ziyaret edin çünkü insanların
gönlünden Allah rızası geçer. İnsanların
gönlünü kazanmak çok önemlidir. Tüm
İslam alemine ve azınlığımıza hayırlı
Ramazanlar ve bayramlar diliyorum.” 

Ğümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif

İskeçe Seçilmiş Müftüsü 
Ahmet Mete
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RODOP SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa, meclis genel kurulunda ele
alınan Yunan Vatandaşlık Yasası’yla
ilgili görüşmelerde konuştu. İçişleri
Bakanlığı’nın hazırladığı ve
Yunanistan’da doğan göçmen aileleri
çocuklarına Yunan vatandaşlığının
verilmesini öngören tasarının
görüşülmesi sırasında söz alan
Mustafa, Yunan Vatandaşlık Yasası’yla
ilgili bir komisyonun oluşturulmasın
çok büyük öneme sahip olduğunu
söyledi. Mustafa, bunun Vatandaşlık
Yasası’nın 19. maddesi nedeniyle
vatandaşlığını kaybeden binlerce
insan üzerinde açılan yaraların
sarılması ve haksızlıkların giderilmesi
için de bir fırsat olduğunu belirtti. 

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada
vatandaşlığın köken, din, dil, ırk, kan
bağları gibi özelliklere bağlı olması
gerektiğini savunan düşüncelerin dile
getirildiğini ifade eden Milletvekili
Mustafa, kendi görüşüne göre
vatandaşlık bağında en önemli
unsurların ülkenin eğitim sistemine,
sosyo - kültürel ve siyasi yaşamına
katılım olduğunu vurguladı. 

Konuşmasında, temel özelliğinin
Yunanistan vatandaşlığı olduğunun
altını çizen Mustafa Mustafa, hayatı
boyunca farklı kimliği nedeniyle
maruz kaldıklarını da, elde ettiği
başarıları da Yunanistan vatandaşı
olarak gördüğünü söyledi. Mustafa
konuşmasını şöyle tamamladı:
“Vatandaşlık bu memlekette yediğimiz
ekmek gibidir. Fırtınalarda da, sakin
denizlerde de üzerinde olduğumuz
ortak gemimizdir. Ümitlerimiz ve
geleceğimizdir. Böylesi bir tarihe ve
kütüre sahip bir ülke olarak insanlara
güvenmeliyiz. Çünkü insanların büyük
çoğunluğu yediği çanağa tükürmez.” 

Milletvekili Mustafa Mustafa, Yunan Vatandaşlık Yasası görüşmeleri
sırasında mecliste söz aldı. Yunan Vatandaşlık Yasası’yla ilgili bir
komisyonun oluşturulmasının önemine değinen Mustafa, bunun 19.
madde nedeniyle vatandaşlığını kaybeden binlerce insanın yaralarının
sarılması için bir fırsat olduğunu da söyledi. 

Yunanistan’ın, Haziran sonunda borçlarını
ödeyememesi durumunda temerrüde
düşeceği konuşulurken, Almanya’da bir
üretici, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden
çıkış ihtimali üzerine enteresan bir girişime
imza attı.
Uwe Dalhoff adlı bir sanatçı, Ocak başından
bu yana Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden
çıkma ihtimali için terimleşen "Grexit"
kelimesini markalaştırdı ve bir alkollü içecek
için kullandı.
Markanın logosunda Başbakan Aleksis
Çipras ve Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in
sevinçle bardak tokuştururken, Almanya
Başbakanı Angela Merkel'in iki Yunan
siyasetçiye üzüntüyle baktığı görülüyor.

Anlaşma olmazsa 
diye bunu da yaptılar

Üniversiteye
giriş
sonuçları
açıklandı

ÜNİVERSİTEYE giriş sınav
sonuçları açıkladı. Sonuçların yer
aldığı Eğitim Bakanlığı’nın internet
sitesinin çökmesiyle çok sayıda
öğrenci sonuçların yazılı olarak
açıklandığı okullara akın etti.

Yunanistan genelinde üniversite
öğrenci adaylarının eski Yunanca,
fizik ve matematik derslerinde düşük
not alması, fakültelere giriş taban
puanlarını aşağıya çekmesi
bekleniyor.

Bu arada, Batı Trakya’nın Rodop
ilinden sınavlara katılan öğrenci
sayısının 900 olduğu belirtildi.

Rodop Ortaöğretim Müdürü
Thodoros Muhçis sınav sonuçlarını
değerlendirdiği açıklamasında,
“Sonuçlara baktığımızda, çocukların
matematik dersinde iyi gitmediğini
görüyoruz, çünkü sorular çok zordu.
Ancak öğrenciler, diğer derslerden iyi
notlar elde ettiler. Öğrencilerin
başarılarını ise Ağustos sonunda
üniversiteye giriş taban puanlarının
açıklamasıyla göreceğiz.” ifadelerine
yer verdi.

Rodop ilinde sınava katılan 900
öğrenciden 200’ünün azınlıktan
olduğu belirtilirken, öğrencilerin 7
Temmuz tarihine kadar üniversite
tercih formlarını doldurarak internet
üzerinden başvurularını yapmaları
gerekiyor.

M. Mustafa: “İnsan yediği
çanağa tükürmez”

Dr. Hasan Ahmet’ten milletvekillerine çağrı  
BATI Trakya’da yazdığı şiirlerle

düşüncelerini dile getiren Dr. Hasan Ahmet,
“Yurtsever Milletvekillerine Çağrı” başlığı
altında yazılı bir açıklama yaptı. Dr. Hasan
Ahmet açıklamasında, yıllardan beri devam
eden sorunların çözümü için azınlık
milletvekillerine birlikte mücadele etmeleri
çağrısında bulundu.

“30 yıldan beri Avrupa’da sorunlarımıza
çözüm arıyoruz. 30 santim yol katedemedik;
müftülük, vakıf, eğitim gibi azınlık
sorunlarımız halledilmedi.” diyen Ahmet,
“Ekonomik sorunlar da ağırlaştı, gerekeni
yapamadık, çözümü de galiba yanlış yerde
aradık. Çözümün yeri Yunanistan, yurtsever
Yunanlılarla birlikte mücadele edemedik.
Oysa DİKAÇA ile 5 yıl mücadele eden bilim

adamlarımız başardı deyip özeleştirimizi
yapmamız lazım.”

Kendisinin yanlış anlaşılmamasını isteyen
Dr. Ahmet, açıklamasını şu sözlerle
tamamladı: “Yanlış anlaşılmasın, yapılanlara
karşı değilim. Elbette Avrupa’da da hakkımızı
arayacağız, biz de Avrupalıyız. Avrupa bizim
ortak evimiz. Ama çözümün yeri Yunanistan
parlamentosu. Milletvekilimiz Sayın Mustafa
Mustafa, DİKAÇA mücadelesinin
bayraktarıydı. 35 yıldan beri aktif siyasetçi,
örnek bir yurtsever. Genç yurtsever
milletvekillerimiz sayın Ayhan Karayusuf ve
sayın Hüseyin Zeybek, sayın Mustafa Mustafa
ile el ele verseler, bir de Yunanistan’daki
yurtseverleri mücadalemize katsalar.
Başarırlar.”

9
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Sığırların Afrika Hastalığı

Ü
lkemizde şimdiye dek
görülmeyen ancak
bölgemizi alarm

durumuna getiren bu hastalık,
Türkiye’nin güney doğu
bölgesinde görülünce basın
tarafından Afrika Hastalığı adı
verildi. Asıl adı “Sığırların
Nodüler Ekzantemi” dir.
İngilizce olarak “Lumpy Skin
Disease”  diye bilinir ve
dünyadaki yaygın bilinirliği bu
isimle olur.  “ihbarı mecburi
hastalıklar” listesinde yer alır.

Hastalık İngilizcesinden tam
tercüme ile yumrulu deri
hastalığıdır.  Etkeni koyun-keçi
çiçek virusu ile aynı gruptan bir
virustur.  Virus ailesi
Capripoxvirus olarak bilinir.  İlk
olarak 1929 yılında Afrika’nın
güney ülkelerinde çıkan Lumpy
Skin Disease daha sonra Mısır
ve İsrail’de de salgınlar
yapmıştır.

Lumpy Skin Disease (LSD)
deri üzerinde şişliklerle
görülür.  Aynı şişlikler iç
organlarda da oluşur.  Sütün
birdenbire azalması, şiddetli
düşkünlük hali, gebelerde
yavru atma, hızla zayıflama,
topallık ile kendini gösterir.
Hastalık sokucu sineklerle
bulaştırılır.  Doğrudan temas da
bulaşma yoludur.  Ağız ve
burundan gelen akıntılarla veya
süt ile temas bulaşma kaynağı
olabilirse de hastalığın sokucu,
kan emici sineklerle bulaşması
başlıca yayılma yoludur.

Hastalığın yayılması %3-85
olarak bildirilmektedir.  Ölüm
oranı düşüktür.  LSD ( Lumpy
Skin Disease)’den ölüm oranı
%3 olarak bildirilse de ikincil
enfeksiyonlarla bu oran
yükselebilmektedir.  Kuluçka
dönemi 2-5 haftadır.  Ergin
sığırlar biraz daha dayanıklı
olup, buzağılar çok
hassastırlar.  Jersey ırkı

sığırların ise,  diğer ırklara göre
daha hassas olduğu
bilinmektedir.  Baş, boyun,
merme çevresi ve ayaklarda
sert şişlikler kendini gösterir.
Ayrıca, karaciğer, işkembe,
dalak, akciğer ve sindirim
yolunda bu şişkinliklerin aynısı
oluşur.  LSD böcek ısırması,
kurdeşen, deri tüberkülozu,
nokra ve benzer deri
hastalıklarıyla karışabilir.  Tam
olarak serolojik testler veya
virus izolasyonu ile kesin teşhis
yapılır.

Hastalığın tedavisi yoktur.
İkincil enfeksiyonlar için
antibiyotik kullanılabilir.  Uzun
bir süre içerisinde tedavi
mümkündür.

Hastalıktan korunma için iki
yöntem vardır.  Birincisi
sineklerle mücadele, ikincisi
ise aşılamadır.  Afrika
ülkelerinin birçoğunda, Güney
Afrika, Etiyopya, Mısır,
Namibya, Kenya, Zimbabwe
gibi ülkelerde aşısı vardır.

Hastalıktan korunmada
bilinen tüm biyogüvenlik
uygulamaları tamamen yerine
getirilmelidir.  Örneğin; hayvan
nakillerinin kontrol altına
alınması, karantina, temizlik,
dezenfeksiyon, hastalıktan
dolayı kesilen hayvanların
imhası gibi önlemler ihmal
edilmemelidir.

LSD sığırlarda görülen bir
viral hastalık olarak bilinir.
Ama; aynı zamanda
zoonoz’dur.  Yani insanlara da
bulaşma ihtimali vardır.  Bu
yüzden gerek patlamış
şişliklerden gelen akıntılar,
gerekse ağız, burun ve göz
akıntılarından sakınmak,
antiseptik, dezenfektan,
deterjan kullanmayı ihmal
etmemek gerekir.  Virusun yara
kabukları içerisinde 35-40 gün
canlı kalabildiği saptanmıştır.

VETERİNER BAKIŞI
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PASOK’un eski
bakanı yeni parti
kuracağını açıkladı

PASOK hükümetlerinde
bakanlık yapan partinin eski
kurmaylarından Alekos
Papadopulos yeni parti
kuracağını açıkladı. 

Eski sağlık bakanı ve
milletvekili Papadopulos, yeni
parti açıklamasını Girit’in
İraklion kentinden yaptı.
Partinin genç insanlara

dayanacağını, bunun yanı sıra
tecrübeli kadroların da partide
yer alacağını ifade eden
Papadopulos, kuracağı partinin
popülizmden uzak, yurtsever
bir parti olacağını söyledi. 

“Yunanistan Avrupa’nın geri
kalmış özürlü ülkesi olmamalı”
diyen Papadopulos, ülkenin
borç kriziyle ilgili olarak da,
“Önemli olan bir anlaşmanın
olup olmayacağı. Öte yandan
IMF’nin rolü ne olacak? Bu
anlaşmanın yurt içindeki
uygulaması nasıl olacak? Bu
anlaşma halka nasıl
anlatılacak?” ifadelerini
kullandı.

Alekos Papadopulos,
kuracağı yeni partinin kuruluş
manifestosunun ve partiyle ilgili
ayrıntıların Eylül ayı başlarında
netlik kazanacağını belirtti. 

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu’nun
yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı
gerçekleşti. 20 Haziran Cumartesi günü yapılan
yönetim kurulu toplantısında ABTTF
başkanlığına Halip Habipoğlu’yla devam kararı
alındı.

Witten’deki ABTTF merkez ofisinde
gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak yönetim
kurulu üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde
bulundu. Daha sonra yeni yönetime seçilen üyeler
arasında görev dağılımı yapıldı.

Yeni yönetim şu şekilde oluştu:
Başkan: Halit Habipoğlu
Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu):

Mesut Küçük Hasan
Başkan Yardımcısı: Mehmet Hüseyin
Başkan Yardımcısı: Bülent Ekrem
Başkan Yardımcısı (Cenaze - Yardımlaşma

Fonundan Sorumlu): Mustafa Kasap
Başkan Yardımcısı (Sosyal, Kültürel ve Sportif

Faaliyetlerden Sorumlu): İbrahim Yusuf Hüseyin
Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf
Başkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Başkan Yardımcısı: Hasan Hasanoğlu
Genel Sekreter: Aydın Ahmet
Sayman: İsmail Rüşüt
ABTTF tarafından yapılan yazılı açıklamada,

yönetim kurulunun, İngiltere Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği’nin durumunu görüştüğü
belirtildi.

İngiltere derneğinin dernek kayıt numarasına
sahip olmaması nedeniyle Alman dernekler
yasası gereğince ABTTF üyeliğinin
dondurulmasının yasal bir zorunluluk olduğu
belirtilen açıklamada, “ABTTF yönetim kurulu,
ortaya çıkan sorunun yasal yollardan çözüme
kavuşturulması yönünde çaba gösterilmesi
hususunda oybirliğiyle karara vardı.” ifadelerine
yer verildi.

Batı Trakya’da yapılan FUEN 2015 kongresini
değerlendiren ABTTF yönetim kurulu, yaz dönemi
etkinliklerini de görüştü. 

Ayrıca, ABTTF Cenaze Yardımlaşma Fonu’na
başvuruda bulunan üç kişinin üyeliğinin
oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

ABTTF’de görev 
dağılımı yapıldı

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE

Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni 
öde me yen abo ne le ri mi zin, 

Gü mül ci ne’de ki 
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri 
önem le ri ca olu nur.

GÜN DEM 
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PLAYSTATİON, E3 2015’te
düzenlediği basın toplantısında
PlayStation 4’ün gerek neyi,
nasıl oynadığımızı gerekse
günümüzde oyun oynayan
kitleyi yeniden tanımlayışı
hakkında bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumu yapan
Sony Computer Entertainment
America CEO’su Shawn Layden
“PlayStation, oyun severlerin
önce geldiğine, geliştiricilerin
sektörün kalbini
oluşturduğuna; inovasyon, akıl
ve duygunun oyun severler
açısından hayati önemde
olduğuna ve bunların da
dönemin kültürel ruhuna yön
verdiğine inanıyor. E3’te
tanıtılan oyunların tümü oyun
dünyasının oyun sever,
geliştirici, yaratıcı ve
mühendislerden oluşan
topluluğun tamamına ilham
veren tarihi evrimini gözler
önüne seriyor.” dedi.

Layden, günümüzde oyun
dünyasının eşi görülmemiş
düzeyde aksiyon ve interaktivite
sağlamasının yanı sıra harika
hikayeler ve duygusal anlatılar
anlamına da geldiğini anlattı:
“Bu yeni döneme en iyi uyan
oyun, sadece birkaç dakikalık
oyun oynama görüntüleri ile
güzelliği ve zengin anlatısını
gözler önüne seren The Last
Guardian oldu. PlayStation
hayranlarının uzun süredir
beklediği The Last Guardian
2016 yılında PS4’e geliyor.”

Bir hikaye odaklı deneyim ile
başlatılan basın toplantısı, en
çok bahsedilen PlayStation
serilerinden biri olan
UNCHARTED 4: A Thief’s End
ile sona erdi. Efsanevi bir araba

kovalamacasının yer aldığı
canlı demoda, Naughty Dog’un
gişe rekorları kıran filmlere taş
çıkartacak aksiyon dolu
sahneler sunma becerisi de
ortaya kondu.

Layden, “The Last Guardian
ile Uncharted arasında da,
PlayStation’ın kendi oyun
geliştirme stüdyolarına yaptığı
yatırım PlayStation’ın hiç taviz
vermeksizin bağlı kaldığı oyun
severlere yönelik taahhüdünü
yansıtıyor. Media Molecule’deki
yaratıcı zekaların görücüye
çıkarttığı Dreams, başkalarının
rüyalarını keşfedip oynadığınız
ve kendi rüyalarınızı yaratıp
paylaşacağınız bir alan.
Oyuncuların sürekli olarak
evrilen bir oyun, film,
animasyon, müzik ve hayal
edebildiğimiz her şeyden
oluşan bir kolajda dolaştığı bu
açık uçlu macera, stüdyonun
yaratıcı oyunlar hazırlamak
konusundaki çalışmalarının
devamı niteliğinde.” diyerek
konuşmasını sürdürdü.

Guerilla Games’in nişancı
türü dışındaki ilk oyun
denemesi olan Horizon Zero
Dawn oyun severleri, felaket
sonrası dünyada bir yolculuğa
çıkmaya davet eden bir aksiyon
RPG’si sunuyor. Layden,
“Guerilla ekibi, PS4 üzerindeki
Project Morpheus sanal
gerçeklik için görülmeye değer
bir lansman oyunu olan RIGS
Mechanized Combat League
üzerinde yoğun bir şekilde
çalışıyor. Bu fütürist arena
nişancı oyunu, bu hafta
boyunca E3’ü ziyaret edecek
olanların deneyimleyebileceği
20’ye yakın Project Morpheus

oyun ve deneyiminden biri.
Sanal gerçekliğin gelecek yıl
PS4 üzerindeki lansmanı
yaklaşırken, Morpheus’un
içindeki teknolojiyi görmeden
varlığına inanmayacağınız 360
derecelik ortamlarda,
duyularınızı sarmalayacak yeni
dünyalara taşımak üzere
kullanan geliştiricilerin
gösterdiği yaratıcılık hayranlık
verici.” dedi.

PS4’ün aynı zamanda
sektörün en iyi geliştirici ve
yayıncıları ile on yıllardır süren
ortaklıklardan ötürü de oyun
oynamak için en iyi yer
olduğunu ifade eden Layden,
“PlayStation üzerinde bir co-op
Strike, yeni çok oyunculu harita
ve yeni malzemelerin de
aralarında bulunduğu, özel
içerikler sunacak olan Destiny:
The Taken King de görücüye
çıkarıldı. PlayStation aynı
zamanda PlayStation’ı Call of
Duty’nin yeni evi haline
getirmek üzere Activision ile
birlikte çalışıyor. PlayStation’ın
E3 sahnesinde, dünyanın en
büyük oyun serisinin en derin
ve en cazip bölümü olan Call of
Duty: Black Ops III’ün tanıtımı
da yapıldı. Black Ops III’ten
itibaren, çok oyunculu beta ile
ilk olarak PS4 sahipleri
oynayacak.” sözleriyle yeni
oyunları müjdeledi.

Eğlence dünyasının geneline
bakıldığında ise, bu yılın en
büyük olayı Star Wars olacağını
söyleyen Layden “PlayStation’ın
Star Wars hayranlarının yüzünü
güldürecek. Disney Infinity 3.0
için Star Wars Play Set
başlangıç paketi ve özel Boba
Fett modelinden EA’nın Star

Wars: Battlefront’taki ikonik
savaşlara kadar, Star Wars’ın
tadını PlayStation’da çıkarmak
mümkün olacak.” sözleriyle
açıklamasını sürdürdü.

Layden, PlayStation
hayranlarının taleplerini
dinlemenin PlayStation için son
derece önemli olduğunu dile
getirdi. Dolayısıyla E3
sahnesinde, Shenmue III’e
kaynak sağlamak üzere
Kickstarter’da yeterli bağışın
toplanmasını ve Final Fantasy
VII Remake’inin ilk kez PS4’e
gelecek olmasını kutladıklarını
belirttikten sonra sözlerini
sürdürdü: “Özellikle oyun
oynamanın ötesine geçen yeni
eğlence deneyimleri hayata
geçirildiğinde, oyun severleri
şaşırtıyor ve memnun ediyor.
Yakınlarda hayata geçirilen ve
canlı, kaçırılan ve ısmarlama TV

yayınlarını sunan bulut tabanlı
hizmet PlayStation Vue artık
Los Angeles ve San Francisco’ya
da yayılıyor.” Layden,
PlayStation’ın aynı zamanda
Temmuz’dan itibaren
Showtime, Fox Soccer Plus ve
Machinima’nın ülke genelinde
sunulmasına yönelik planlarını
da açıkladı.

Son olarak, PlayStation
Network üzerindeki zengin
deneyimlerden PS4 oyunlarının
sınırsız yaratıcılığına ve Project
Morpheus ile sanal gerçekliğe
kadar, PlayStation markasının
20 yıllık geçmişi boyunca hiç
görmediğimiz kadar yüksek
düzeyde inovasyona şahitlik
ettiğimizi ifade eden Layden,
PlayStation’daki herkese enerji
veren bu muhteşem dönemi,
oyun severlerin tutkusunun
mümkün kıldığını söyledi.

PlayStation 4 bombaları!
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SOLDANSAĞA
1) Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir bitki
– Toprağı ekip biçmek için kullanmak 2) (argo)
Gösteriş, çalım, caka – (Yunanca) Kayıkta dümen kolu
– Stronsiyum’un simgesi 3) Bi ripe geçirilmiş sebze
bağı – Kent, şehir 4) (felsefe) İlinek – Bir bitki türü –
Sevimli, neşeli 5) Bir nota – Otsu bir bitki 6) Dolma
kalem – İlgi çekici, değişik kimse 7) Baba, cet – Büyük
yılan 8) Yayım – Kalın, kaba kumaş 9) Uzun ve yorucu
çalışma – Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam 10)
(ünlem) Yazıklar olsun – Malı alıcıya parasıyla verme –
Rutherfordyum’un simgesi 11) Sinek, böcek ilacı –
Bunama, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 12)
Seçmeli yemek – Üstüne öteberi koymak için duvara
ya da dolabın içine birbirine parelel olarak tutturulmuş
tahta ya da metal levha 13) Sır – Ozansı 14) Öz su –
Saka kuşu.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yahudi din adamı – Bir işi gerçekleştirmek için
yapılan nesne – Süt çocuğu sesi 2) Dalavereci, çıkarcı –
İflas etmiş 3) Sancak – Adet – Bal koymaya yarayan
küçük tekne 4) (müzik) Nağme – Noksan 5) Göz – Pay –
Elçilik uzmanı 6) Çevre bilimci – Radyum’un simgesi 7)
İlave – Toryum’un simgesi - (mecaz) Coşku veren,
duyguları kamçılayan 8) (halk dili) İri saman –
Tanrıtanımaz kimse – Kimse, kişi – Rutenyum’un
simgesi 9) Ortaklık, ortak olma – Erler 10) Metal, tahta
vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan resim – (halk dili)
Kafile, küçük kervan, göç 11) Borç ödemede güvenilir
olma durumu – İçine mektup konulan kağıttan kese –
Bilim, bilgi.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Esrik,
İklim 2) San, Arya, Li 3)
Np, Anaerkil 4)
Amazon, Ark 5) Aha,
Teke 6) Erg, Başak 7)
Can, Ödev, Fa 8)
Ezkaya, Zat 9) Mg,
Seyyar 10) Isı, AA, Aga
11) Ana, Ansızın 12)
Beraat, Ca 13) Anacık,
Ilım 14) Tünek, Araka.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Esna, Acem, Azat 2)
Sapma, Azgın, Nü 3)
Rn, Agenk, Saban 4)
Azar, Ası, Ece 5) Kano,
Göze, Arık 6) Rant,
Dayanak 7) İye, Ebe,
Yasa 8) Karakavza, Itır
9) Kreş, Araz, La 10)
İlik, Aft, Gıcık 11) Mil,
İka, Panama.
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Mem le ke tim den Man za ra lar...

Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivite bozukluğu (ADHD)
en sık karşılaşılan ve sebebi en
az bilinen çocuk psikolojisi
hastalıklarından biri. ADHD'yi
ebeveynler de çoğu zaman
tanımlamakta güçlük çekiyor.
Çoğu ebeveynden "Bizimkisi de
hiperaktif..." dediğini
duymuşsunuzdur. Peki
gerçekten de öyle mi? 

ADHD, iki farklı şekilde
kendini gösteren bir sinirsel
davranış bozukluğu: Bazı
çocuklarda
hiperaktivite-aşırı
hareketlilik,
bazılarındaysa
dikkatsizlik-dikkat
dağınıklığı olarak
kendini gösteriyor.
Çoğu durumda da
bu ikisinin
kombinasyonu
olarak görülüyor. Bu
çocukların beyinleri
çok hızlı çalışıyor,
ama istedikleri
zaman bunu yavaşlatmayı
başaramıyorlar. 

ADHD’li çocukların beyin
taramalarında davranışları
kontrol eden, odaklanmayı
sağlayan ve neyin öncelikle
olarak yapılacağına karar veren
bölümün daha küçük kaldığı
görülmüş. Diğer yandan
ADHD’li çocukların serotonin,
dopamin gibi hormonların bir
tarastan diğer tarafa daha hızlı
iletildiği ortaya çıkmış. Bu
yüzden eğer öğretmen beş
adımda tamamlanacak bir
görev verdiyse, bu çocuklar
daha ikinci adıma geldiklerinde
bir sonraki adımda ne
yapacaklarını unutuyorlar.

ADHD semptomları genellikle
çocuk 2-3 yaşlarındayken

ortaya çıkıyor. Çoğu
durumda da çocuk
okula başlamadan net
olarak anlaşılmıyor,
çünkü okulla birlikte
planlama, organizasyon ve
zaman yönetimi gibi
yapılması gereken
görevler ortaya
çıkıyor.

Bugüne
kadar
ADHD’nin

kalıtsal olduğu en
yaygın

kanıydı.
ADHD kalıtsal

olmasının yanı sıra dış
etkenlerle de ortaya çıkabilen
bir hastalık. Birçok kozmetik
üründe, oyuncakta, plastik
maddede kullanılan BPA
maddesinin ADHD’nin
oluşmasında etkili olduğu son
yıllardaki araştırmalarda
görülüyor.

ADHD, halen farklı bilim
adamlarınca üzerinde çalışılan
bir konu, fakat günümüz
çocuklarının birçok zehirli
maddeyle temas ettikleri de göz

ardı

edilmemesi
gereken bir

durum.
Ayrıca

şekerli, boyalı, katkı
maddeli gıdaların da
ADHD’nin oluşumunda

etkili olduğundan
şüpheleniliyor.

Erkek çocuklarda dikkat
dağınıklığı ve hiperaktivite
bozukluğu kızlara göre üç kat
daha kolay tespit edilebiliyor.
Kızlarda genellikle erkeklerden
beş yıl sonra daha belirgin hale
geliyor. Aynı yaşta ADHD’ye
sahip bir erkek çocuğu yerinde
duramıyor, sürekli
koşturuyorken; kız çocuğunda
sakin ve sessiz bir kız çocuğu
görüntüsü olarak kendini
gösteriyor. 

Kız çocukları ilkokul
yıllarında dikkatini toplamada
güçlük çekip, ödevlerini

zamanında yetiştiremiyorken,
ortaokul yıllarında özellikle
dağınıklıklarıyla dikkat çekiyor.
Bu tip kızlar kendilerini tembel
ve arkadaşları tarafından
sevilmiyor gibi hissediyor.

Henüz ADHD için kesin sonuç
veren bir test yok. ADHD'yi
tespit etmek için bir uzmandan
yardım almalısınız.
Çocuğunuzda bu belirtiler
varsa, bir uzmana
danışmanızda fayda var.

Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivitenin tam olarak
bulunmuş bir tedavisi yok,

ama etkin biçimde
fayda veren

terapiler
mevcut.

Hem

ilaç tedavisi, hem de terapiler
birleşince dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivitenin azalma şansı
yüksek. 

Kullanılan ilaçlar, beynin
plan ve zaman yönetimi yapan
bölümüne doğru sinyallerin
gitmesine yardımcı oluyor. Bu
ilaçlar her çocukta farklı etkiler
yaratabiliyor. Doktorlar hangi
çocuğun ne kadar ilaç
kullanacağına karar veriyor.
ADHD ile mücadelede ailelerin
de bilinçli olması, bu süreçte
sabırlı davranmaları önem
taşıyor.

Sevgiler,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivite bozukluğu nedir?

Çocuğunuz yerinde
duramıyor, sizi dinlemiyor,
sırasını bekleyemiyorsa ve
bu durum anaokulu yaşına
geldiğinde daha da
arttıysa, çocuğunuzun

ADHD adıyla bilinen
Dikkat Dağınıklığı ve
Hiperaktivite Bozukluğu
olabilir. Peki ADHD nedir?
Nasıl anlaşılır?

Malzemeler
500 gr. irmik 
250 gr. tereyağı 40 gr.
dolma fıstığı
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Sade dondurma (içine
koymak için)

Hazırlanışı
Süt, su ve şekeri geniş bir kas-
eye koyup şeker eriyene kadar
karıştırın. (Şerbeti yapmak için
kaynatmanıza gerek yok.)
Tavaya tereyağını alın, fıstıkları
ekleyip fıstıkların rengi biraz
koyulaşana kadar kavurun.
Fıstıklar biraz pembeleşince
irmiği de ekleyerek irmiğin
rengi dönene ve etrafa güzel
kokular yayılana kadar sürekli
karıştırarak kavurun. Güzelce
kavrulduktan sonra kenarda
hazır olarak bekleyen şerbeti

kavrulan irmiklere yavaş yavaş
karıştırarak dökün. 5-10 dakika
demlenen helvanın kapağını
açıp ılıması için bekleyin. Küçük
çorba kasesinin içine streçle
kaplayın ve ortası boş kalacak
şekilde helvayı yerleştirin. Orta
kısmına dondurma koyup üzer-
ine biraz daha helva koyup
kapatın. Daha sonra kaseyi
servis tabağına ters çevirin.
üzerini fındık, fıstık, ceviz,
hindistan cevizi gibi dilediğiniz
bir çeşitle süsleyin. Bu şekilde
tek porsiyonluk dondurmalı
irmik helvalarını bekletmeden
servis yapın.

Dondurmalı İrmik Tatlısı

Foto: Hasan Hasan
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Güzellik konusunda her şeyi
öğrenmeyi bu kadar istekliyken,
yüzümüze uyguladığımız makyaj
tekniklerinin doğruluğundan emin
miyiz? Makyajla ilgili her kadının
bilmesi gereken önemli bilgileri sizler
için derledik.

Makyaj fırçasını doğru 
tutmak için
Fondöteninizi fırça ile uygularken,

fırçayı en ucundan tutun. Bu şekilde
fırça kontrolünüz azalabilir belki, ama
size daha doğal bir bitiş sağlayacak olan
yumuşak dokunuşları yapabilirsiniz. 

Hafif kapatıcılık istiyorsanız bir
pompa, orta kapatıcılık istiyorsanız iki
pompa likit fondöten kullanın.

Pudrayı düzensiz 
uygulamamak için
Toz pudra yüzünüzdeki parlamayı

dengeleyip, ışığı yansıtarak kusurlarınızı
gizlemek için harikadır. Ama bu, pudrayı
yüzünüzün her bölgesine
uygulayacağınız anlamına gelmemeli.
Büyük bir fırçayı T bölgenizi
pudralamak için kullanın. Daha ayrıntılı
çalışmak istiyorsanız; bir karıştırma
fırçasıyla gözaltlarınıza, burnunuzun
kenarlarına ve cildinizde pürüzsüz
göstermek istediğiniz her bölgeye
pudrayı uygulayın.

Çok fazla kapatıcı
kullanmamak için
Kapatıcıdan beklentimiz en az ürünle

en çok kapatıcılığı elde etmektir.
Gözaltlarınızın burnunuza yakın
noktalarına kapatıcıyı ince katmanlar
halinde parmağınızla dairesel
hareketler yaparak uygulayın. Ardından
bir kapatıcı fırçasıyla iyice dağıtın.

Makyaj fırçalarınızı 
iyice temizlemek için
Fondöten ve eyeliner gibi kremsi

ürünler fırçalarınızda birikebilir ve bu
yüzden fırça temizleyiciler, şampuanlar
fırçalarınızın tam temizliğini her zaman
sağlayamayabilirler. Bunun yerine,
waterproof makyaj temizleyicinizden
elinizin içine birkaç damla damlatın,
fırçadaki kalan boyaları inceltmek için
fırçanızı bununla ovun ve durulayın.
Ardından makyaj temizleyiciyi çıkarmak
için fırçanızı yüz temizleyici jelle bir
kere daha yıkayıp durulayın. 

Daha derin temizlik için fırçanızı ince
dişli bir tarakla tarayın.

Pratik bir göz makyajı için
Pratikte kullanılabilecek tüm göz

makyajı ürünleri koyu renk bir eyeliner,
doğal tonlarda bir far ve maskara içerir.
Mükemmel göz üçlünüz, küçük siyah
elbise gibi pek çok şekilde kullanılabilir.
Mesela makyajınıza gece için kuyruklu
eyeliner, köşeye dağıtılmış koyu renk bir
far ve takma kirpik ekleyin. Temel üç
malzemeyi elinizde tuttuğunuzda
herhangi bir yer için hazırlanmanın çok
kolay olacağını garanti ediyoruz.

Mükemmel kaşlara 
sahip olmak için
Sarışın ya da kumral olsanız da

kaşlarınızı gri-kahve tonuyla ve koyu

kahvenin soğuk tonlarıyla doldurun.
Kaşınızın tamamını açık tonla
doldurmak için açılı eyeliner fırçası
kullanın. Ardından koyu renkle seyrek
kısımları doldurun ve kavisinizi
belirginleştirin. Kaş jeli ya da şeffaf
maskarayla kaşlarınızı tarayın, bu
şekilde renkleri düzgünce dağıtmış da
olacaksınız. Bu, koyu ten renkleri için de
geçerli. Koyu renkle tüm kaşı
koyulturken, açık renklerle daha sost bir
görünüm ekleyebilirsiniz.

Göz içine kalem çekmek için
Üst göz içine çizgi çekmek için

gözkapağınızı garip şekillere sokmaya
gerek yok. Alt kirpik dibine ve göz içine
kalem uygulayın, ardından göz kırpın.
Gözlerinizi sıkıca kapattığınızda
gözlerinizdeki kalemin bir kısmı üste
transfer olacaktır. Renge kesinlik katmak
için tekrarlayın.

Allığı doğru uygulamak için
Allık sizi daha canlı gösterebilir.

Gülümseyin ve ortaya çıkan elmacık
kemiklerinize allığı, ufak bir fırçayla
yuvarlak hareketlerle uygulayın. Temiz
ve daha büyük bir fırçayla karıştırın ve
rengi yumuşatın. Ama dikkatli olun: Saç
çizgisine kadar yayılmış ya da elmacık
kemiklerinin altına uygulanmış allık sizi
80'lerden fırlamış gibi gösterebilir.

Eyeliner'ı düzgün sürmek için
Eyeliner çekmek makyaj söz konusu

olduğunda en zor şeylerden biri. Daha
kolay uygulama yapmak için elinizin
pozisyonuna dikkat edin. Elleriniz
kalemi sıkıca sardıysa ne yaptığınızı
göremeyeceksiniz. Bunun yerine
eyeliner'ı imza atacak gibi tutun.
Parmaklarınız elegan görünmeli; bu
yüzden parmaklarınızı bükmeden uzun
ve gergin tutun. Ardından aynaya
baktığınızda elinizin yüzünüzün
yanında olduğundan ve yansımanızı
engellemediğinden emin olun. İyi açılmış
ve uzun bir kalem kullanın ve kirpik
dibinden çizin. Kalemi hafifçe değdirmek
yerine bastırın ve öyle çekin, bu şekilde
daha iyi bir kontrol sağlarsınız.

Doğru renkte dudak 
kalemi seçmek için
Dudak kalemleri tüm makyaj

sanatçılarının çantalarında önemli bir
yer tutar ve sizinkinde de yer almalı.
İhtiyaç duyacağınız üç tanesi:

1. Rujunuzla aynı renk bir dudak
kalemi. Kenarları belirginleştirin ya da
daha fazla kalıcılık için rujunuzu
uygulamadan önce tüm dudağınızı
doldurun.

2. Dudak renginize uygun bir dudak
kalemi: Daha dolgun dudaklar yaratmak
için bu renk bir dudak kalemini dudak
çizginizin biraz dışından kullanın.

3. Nude rujunuzdan bir ton koyu bir
dudak kalemi. Nude rujlarınız ten
renginizle aynı olabilir ve bu
dudaklarınızın görünmez olmasına
sebep olabilir. Ruj uygulamadan önce
dudak kalemi kullanmak daha belirgin
bir görünüm yaratırken, rujdan sonra
dudak kalemi uygulamak daha yumuşak
bir görünüm yaratır.

Kaşlarınızı kalınlaştırmak
için hint yağını deneyin

Kaşlarını kalınlaştırmak ve
kirpiklerini dolgunlaştırmak
isteyenleri hint yağının mucizevi
etkileriyle tanıştıralım. Ucuz, etkili ve
doğal bir çözüm arıyorsanız hint
yağının faydalarından yararlanın.

Son yıllarda kalın kaş trendi
yükselişte. Kadınlar bu trende uymak
için kaşları kalınlaştırmanın
formülünü arıyor. Kaş bakım
ürünlerinin yanı sıra elbette birçok
doğal yağdan da destek alıyoruz bu
konuda. Kaş kalınlaştırmak için son
günlerin gözde formülüyse hint yağı.
Hint bitkisinin tohumundan elde
edilen hint yağı, yüksek miktarda
ricinoleic asit içeriyor ve E vitamini,
mineral, protein bakımından oldukça
zengin. Kozmetikten ilaç sektörüne
kadar pek çok alanda kullanılan hint
yağının aynı zamanda tedavi edici
özelliği de bulunuyor. 

Peki hint yağı kaşları nasıl
kalınlaştırıyor? İltihap karşıtı ve
antibakteriyel özelliğine sahip hint
yağı, kaş ve kirpik diplerinde kısa
sürede etkisini göstererek, dökülen
kirpiklerin ve küsen kaşların yeniden
çıkmasına yardımcı oluyor. 

Hint yağını kaş ve kirpiklerde
nasıl kullanmalı? 
Hint yağını kullanırken
dikkat etmeniz gereken
en önemli nokta,
derinize çok
fazla 

sürmemeye dikkat etmeniz olacak.
Hint yağı, cilde fazla sürüldüğünde
gözenekleri kapatıp cildin hava
almasını engelleyebiliyor. 

Her uygulamadan önce yüzünüzü
temizlemeye özen gösterin. Özellikle
banyodan çıktıktan sonra
uygulamanızda fayda var. 

Minik bir pamuk parçasıyla
kaşınıza ve kirpiklerinize her akşam
yatmadan önce hint yağı uygulayın.
Üç ay içinde kaş ve kirpiklerinizin
kalınlaştığını göreceksiniz.

Her kadının bilmesi gereken
makyaj teknikleri

13GÜNDEMbuket26 Haziran 2015
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RAMAZAN ayında, beslenme
alışkanlıklarımız tümüyle
değişir. Vücudumuzun bu
değişikliklere uyum sağlaması
için uzmanların önerilerini
uygulamak gerekir. Aksi halde
kilo alımı, hazımsızlık gibi
sorunlardan; yüksek tansiyon
ve kalp krizi gibi önemli
hastalıklara kadar sağlığımızı
etkileyecek birçok durumla
karşılaşmamız mümkün.
Beslenmemizde yapacağımız
basit değişikliklerle daha keyifli
ve sağlık sorunlarından uzak bir
Ramazan geçirebiliriz. 

MUTLAKA SAHURA KALKIN
Sahura kalktığınızda
uykunuzun bölünmesinden
şikayet ediyorsanız akşamları 1
saat erken yatın. Çünkü sahura
kalkmadığınız takdirde gün
içerisinde çok daha fazla sağlık
sorunu yaşarsınız; aç kalma
süresi artar, metabolik hız

düşer, halsizlik, baş ağrısı,
yorgunluk ve dikkatte azalmalar
görülebilir. Uzun süreli açlık
sonrasında iftarda aşırı besin
tüketimini ve gün içerisinde kan
şekerinin düşmesini engellemek
için sahurda, sindirimi yavaş ve
besin değeri yüksek gıdaları
tüketin.

İFTARLA SAHUR ARASINA 
2 ARA ÖĞÜN EKLEYİN
Normal zamanda 5 veya 6 öğün
olan beslenme sayısı Ramazan
ayında sahur ve iftardan oluşan
2 ana öğüne düşer. İftardan
uykuya gidene kadarki zaman
dilimine 2 ara öğün ekleyin. Bu
şekilde yaşanabilecek
olumsuzlukları ve metabolizma
hızınızın düşmesini engellemiş
olursunuz.

BOL BOL YOĞURT YİYİN,
AYRAN İÇİN
Orucunuzu su ve hurmayla

açtıktan sonra çorba ve salata
gibi hafif besinlerle iftara
devam edin. Ana yemeğe
geçmeden önce 5-10 dakika
kadar ara vermek midenizi
rahatlatır ve daha az yemenizi
sağlar. Aradan sonra ana
yemeğinizde etli veya etsiz
sebze veya ızgara et yemeği ile
az miktarda
pilav/makarna/bulgur pilavı
tercih edebilirsiniz. Bunların
yanında hem protein, hem
kalsiyum açısından zengin olan
yoğurt veya ayran tüketmeyi de
unutmayın.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA
10 BARDAK SU İÇİN
Ramazan ayı bu sene de yılın en
sıcak günlerine denk geliyor.
Yaz aylarında terlemenin çok
olması sıvı kaybını da artırır. Bu
nedenle özellikle bu
dönemlerde su tüketimine
ağırlık verin. Gün içindeki su
kaybı karşılanmadığında
vücutta halsizlik,
konsantrasyon güçlüğü,
uyuklama, hazımsızlık,
tansiyon düşmesi gibi sorunlar
yaşanabilir. Su kaybının
önlenmesi için özellikle
sahurda sıvı alımına önem
verin. İftar ve sahur arasındaki
zamanı sıvı açısından düzgün
bir şekilde kullanın. Sıvı kaybını
karşılamak için su dışında ev

yapımı az şekerli limonatalar,
ayran, meyve kompostoları
tercih edin. Ramazan boyunca
günlük 2 litre su tüketimin
altına düşmeyin. İftardan
sahura kadar en az 8-10 bardak
su tüketin. Fakat çay ve kahve
gibi içeceklerle sıvı ihtiyacının
karşılanmadığını unutmayın.

TATLIYI YEMEKTEN 
1-2 SAAT SONRA 
TÜKETİN
Yemekten 1-2 saat sonra meyve
veya tatlı yiyebilirsiniz. Fakat
tercih edeceğiniz tatlının
şerbetli hamurlu ve kızartılan
tatlılar olmamasına dikkat edin.
Özellikle mevsim
meyvelerinden yapılan meyve
tatlıları, sütlü tatlılar ya da
dondurma sizin için daha hafif
ve sağlıklı bir seçim olabilir.

YAĞLI VE TUZLU
GIDALARDAN 
UZAK DURUN
İftar ve sahur arasındaki
saatlerde beslenmenize önem
vermeniz, oruç tuttuğunuz
saatleri daha rahat geçirmenizi
sağlar. Bu nedenle yağlı ve tuzlu
gıdaları asla tüketmeyin. Çünkü
bu gıdalar gün içinde daha çok
susamanıza ve su
tüketemediğimiz için de yüksek
tansiyon ve ödem gibi sağlık
sorunlarının ortaya çıkmasına

neden olur. Karbonhidrat
açısından zengin hamur
tatlıları, kurabiyeler, yağlı
hamur işleri boş enerji almanıza
neden olur ve sizi kısa sürede
acıktırır. İftar ve sahurda tuz
içeriği yüksek olan turşu,
salamura, şarküteri ürünlerini;
şeker oranı ve kalorisi yüksek
olan kurabiyeler, hamur tatlıları
gibi besinlerden mutlaka uzak
durun.

SAHUR SOFRANIZDA 
ÇİĞ SEBZELER, MEYVE VE
KOMPOSTO OLSUN
Sahurda çok yağlı, çok tuzlu ve
aşırı tatlı besinlerden kaçının.
Bunların yerine hazmı kolay,
mide - bağırsak sisteminde
uzun süre kalabilecek lif içeren
sebze, meyve ve tam tahıllı
besinleri tercih edin. Gün boyu
kan şekerinin düşmesini
engellemek ve mide
boşalmasını geciktirmek,
sahurda protein açısından
zengin beslenmekle mümkün.
Bu nedenle sahurda yağlı ve
kalorili ağır yemekler yerine
daha hafif kahvaltılıkları yiyin.
Sahur için en ideal besinler,
zeytin, peynir, yumurta, kepek
ekmeği, çiğ sebzeler, süt,
yoğurt, meyve veya meyve
kompostolarıdır.

Ramazan’da
sağlıklı
beslenmeye
dikkat

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi

kabuğunuza çekilip, biraz
kafa dinlemek isteyebilirsiniz.

Çevrenizdeki pek çok insanın negatif
enerjisi sizi sıkabilir.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) ilişkilere bakış açınız

değişiyor. İsteklerinizin gücü
sizi harekete geçirecek ve

İsteklerinizi ortaya koymak için
büyük bir gayret göstereceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Davetler,
organizasyonlar ve ekip
çalışmalarında başarılı

olacağınız bir dönemdesiniz…
Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Olaylardan

kolay etkileneceğiniz bir hafta.
Duygularınız derin ve yoğun

olacak. Sevdiğiniz konularla ilgilenin.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Çok eski
tanıdıklara rastlayabilir,

eski dostlarınızla
karşılaşabilirsiniz. Duyacağınız
haberlerden etkilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Karmaşık duygular içine girebilir

ve yanılmış olduğunuzu
düşünebilirsiniz. Ancak
karşılaştığınız olaylar ve
karışıklıklar sizi fazla

zorlamayacak.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Heyecanlı ve
atak bir tavır

sergilemeniz mümkün.
Duygularınızı denetleyin ve güç
mücadelelerinden uzak durun. .

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Hareket halinde
olmak keyfinizi yerine
getiriyor. Çevrenizin ilgisi

moralinizi yükseltecek.
Böylece kafanızı karıştıran

sorunlardan uzaklaşacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Sürprizler
keyfinizi yerine getirecek.
Sürpriz aşklar ve heyecan
verici maceralar,
duygularınızı harekete

geçiriyor. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sevdiklerinizin ilgisi ve
desteği ile kendinize olan
güveniniz yükselecek. Küçük

seyahat planlarınız olabilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Tanışacağınız ilginç kişilerle
arkadaş olabilir, yeni edindiğiniz
dostlukları güçlendirmek için
keyifli organizasyonlar

yapabilirsiniz. 

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Hayatı ve olayları

sorguladığınız bir
dönemdesiniz, fakat
anlayışlı ve yapıcı
davranmayı

başaracaksınız. Böylece isteklerinizi
ortaya koymanız daha kolay olacak.b

u
rç
la
r.
..
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Ekonomik kriz 
Türk turiste yaradı

EKONOMİK kriz nedeniyle geçen yıla oranla
fiyatlarını yüzde 20 düşüren Yunanistan,
Türklerin akınına uğradı. Tur operatörleri
Yunanistan turlarını ortalama yüzde 40 artırırken,
Türkiye’ye gelen Avrupalı turistten de bir miktar
kayma olduğu öngörülüyor. 

YEME İÇMEDE %50 DAHA UCUZ
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran,
Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle
6-7 yıldır fiyatlarını hiç artırmadığını söyledi.
Bunun etkisiyle Yunanistan’ın Türkiye’den daha
ucuz bir ülke haline geldiğini aktaran Onaran,
“Geçen yıla oranla Yunan adalarında yüzde 60,
kara turlarımızda ise yüzde 50 oranında artış var”
dedi. İki ülkedeki otel fiyatları arasında büyük bir
fark olmadığını aktaran Onaran, ancak yeme
içme sektöründeki makasın büyük olduğunu

belirtti. Onaran, “Türkiye’de bazı lokasyonlarda
iki lahmacun iki ayrana 2 bin lira hesap
çıkarıyorlar. Yunanistan’ın en pahalı noktasında
bu fiyatın yarısı dahi çıkmıyor. Bizim tesislerimiz
Yunanistan’dan daha iyi ancak Türkiye’de yeme
içme sektöründeki bu fahiş fiyatlar Avrupalı
turisti uzun vadede kaçırmamıza neden olur” diye
konuştu.

CAZİBESİNİ ARTIRDI
Joly Tur Genel Müdürü Figen Erkan,
Yunanistan’ın son dönemde düşük fiyat
politikasıyla cazibesini artırdığını söyledi. Erkan,
“Geçen yıla oranla gemide yüzde 55, kara
turlarında ise yüzde 30 artış yakaladık” dedi.
Erkan, Avrupa pazarından da Yunanistan’a
kayma olduğunu sözlerine ekledi.

Ve kale düştü...

OKU-YORUM
Necmi HASANOĞLU

nhasanoglu@btinternet.com

H
afta başında Avrupa
Birliği’nin başkenti
olarak nitelenen

Brüksel’de bir araya gelen Evro
Bölgesi Acil Liderler Zirvesi’ne
Başbakan Çipras tarafından
sunulan tasarruf paketi
“olumlu” karşılandı.

Avrupa Birliği ve Uluslarasaı
Para Fonu tarafından yapılan
açıklamalarda sunulan paketin
“memnuniyet verici” olduğu
ifade edilirken, Başbakan Çipras
da paketi “beklentileri fazlasıyla
karşıyor” şeklindeki yorumla
değerlendirdi.

Bugüne kadar, özellikle
emeklilerinki dahil, maaşlarda
şimdiye kadar yapılan
kesintilerin ötesinde bir
kesintiye “asla” izin
vermeyeceğini ve vergileri
arttırmayacağını belirterek
“troyka”ya karşı direnç
gösteren Çipras sunduğu bu
son “tasarruf paketiyle” taviz mi
verdi?

Yunanistan, Haziran ayı
sonunda IMF’ye ödemesi
gereken meblağı ödeyebilmesi
için “kurtarma paketinden”
beklediği 7.2 milyar evroluk
bölümün serbest bırakılması
gerekiyor. IMF ve hempalarının
serbest bırakacağı para ile de
gene IMF’nin borcu ödenecek.
Yani bir cepten alınıp öbür cebe
konulacak. Karşılığında ise
Yunanistan’da “reform”
yapılacak.

Çipras’ın sunduğu tasarruf
paketinde dışardan
bakıldığında “Robin Hood”vari
bir görüntü var. Çok kazanan
işletmelerden ve zenginlerden
daha fazla vergi alınması
yanında “seçilecek” bazı
ürünlere KDV konulması bu
görüntüyü veren noktalar.

Pakette bir de erken
emekliliğin kısıtlanması ve
emeklilik primlerinin
yükseltilmesi var ki Çipras’ın
“dokundurmam” dediği
emeklilere epey bir dokunacağı
anlaşılıyor.

Yunanistan’ın vergilerin
toplanmasında ve tabii
kazancının  üzerinde bir hayat
standardını sürdürme gibi bir
duruma gelmesinde bugüne
kadarki sosyo  ekonomik
politikaların payı olduğunu
ifade ediyor uzmanlar. Devletin
gelirinden daha fazla ödemesi
olunca; içine düştüğü sıkıntının
gerçekte halkının şimdiye kadar
popülist polilitikalarla
kandırılması olduğu ve
“oligarkların” da bu işin
kaymağını yediği ortaya çıkıyor.

Çipras’ın da ideolojisinin bir

gereği olarak dilinden
düşürmediği “oligarkların”
popülizmle ve başta Türk
düşmanlığı olmak üzere
yarattıkları “ötekilerle” halkı
oyalarken semirdikleri ortada.
Halk nihayet “soğuk savaş
korkusu olmadan” kendilerine
bir şeyler vadeden “halk
kahramanlarına” sarıldı. Ama
görülen o ki bugüne kadar
jeopolitiği oligarklarca
pazarlanan ve güçlerce satın
alınan Yunanistan’ın boynuna
geçirilen halkadan kurtulması
çok zor.

Bir de dar veya sabit gelirli
halkın ciddi manada hayatını
zehir eden bu devlet
maliyesinin iflası olayında
mevduat sahiplerinin
birikimlerini kullanma şekilleri
de ilginçlik gösteriyor. “Bazı”
mevduat sahiplerinin
bankalardaki “birikimlerini”
çekerek ülkenin belirsiz mali
politikalarına karşı kendini
sağlama almaya çalıştığı
görülüyor. 

Vatandaşların bir kısmının
“parası olduğu” ortada. Para
devlette yok. Geçen haftaki
çetin müzakereler sırasında
belirsizliğin yarattığı hava
dolayısıyla yaklaşık 3 milyar
euroluk mevduat bankalardan
çekildi.

Yapılan açıklamalara göre,
geçtiğimiz Kasım ile Nisan ayları
arasında bankalardan çekilien
menduatlar 30 milyar euroyu
aşmıştı. 2010 yılında ülkedeki
mevduatın 240 milya euroyu
bulduğu, ancak yaşanan mali
krizle birlikte bu rakamın
şimdilerde 133 milyara düştüğü
de belirtiliyor. Kimisi ekmek
bulamazken kimisi parasının
derdinde..

Çipras’ın kabul gören
tasarruf paketinin
Yunanistan’da hiç de
memnunluk yaratmayacağı
ortada. Hükümetin düşmesi bile
gündeme gelebileceği şimdiden
ifade edilmeye başlandı.
Çipras’ın direnmesi karşılık
bulsaydı, ülke tarihine
“kahraman” olarak geçecek bir
şahsiyet olacaktı. Ama 19.
yüzyılda Büyük Britanya, Fransa
ve Rusya’nın kaderini
belirlediği, “devlet olarak”
ayakta kalması için madden ve
manen desteklenen zümrelerin
yaratıldığı Yunanistan’ın kaderi
aradan geçen yaklaşık iki asra
rağmen pek değişmiş
görünmüyor.

“Ve kale düştü...” diye
düşüneceklerin sayısı hiç de az
olmayacak.

Fiyatlarını geçen yıla oranla yüzde 20 düşüren
Yunanistan, Türklerin akınına uğradı. Yeme içme
sektörü yüzde 50 ucuz olan ve vizesiz girilebilen
ülkeye turlar 2014’e göre yüzde 40 arttı.

ATAKA Türkçe haberlerin
yasaklanmasını istedi

BULGARİSTAN’da aşırı
milliyetçi Ataka Partisi,
Türkçe haberlerin yeniden
yasaklanmasını istedi.

24 Haziran Çarşamba
günü meclis oturumunda
ATAKA Partisi Grubu adına
konuşan Desislav Çukalov,
Radyo ve Televizyon
Yasası’nda değişiklik
yapılmasına ilişkin yasa
önerisinin meclis
gündemine alınmasını
istedi. Çukalov, Türkçe
haberlerin yayından
kaldırılması için Radyo
Televizyon Yasası’nın 49. maddesinin
1. fıkrasında yer alan, “Bulgaristan
vatandaşlarına yönelik yayınlarda, anadili
Bulgarca olmayanların, kendi dillerinde de dahil
olmak üzere” sözcüklerinin yasadan çıkarılmasını

önerdi. Söz konusu metnin
çıkarılması halinde Çukalov,
Bulgar Ulusal Birinci
kanalında hafta içi her gün
yayınlanan Türkçe
haberlerine son verileceğini
kaydetti. 

2005 yılında Ataka
partisinin kurulmasından bu
yana, sözkonusu haber
yayınlarının kaldırılması için
mücadele ettiklerinin altını
çizen Çukalov, birçok partinin

seçim vaatlerinde bu haberlerin
kaldırılacağına ilişkin sözlerin

olduğunu hatırlattı.
Meclis genel kurulunda yapılan

oylama sonucu 153 milletvekilinin 25’i evet,
38’i hayır, 70’i ise çekimser oy kullanarak, öneri
meclis çalışma gündemine alınmadı.
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NOT:     DEDAĞAÇ  ili için (-2) iki dakika çıkarılır

İSKEÇE ili için (+2) iki dakika eklenir

Rodop ili Ramazan İmsakiyesi 
2015

Vakitler: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınmıştır. 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Dosdoğru olmak 

S
ahabeden Su�fyan b.
Abdullah es-Sakafî (r.
a.), Hz. Peygamber

(s.a.v.)’e gelir ve “Ey Allah’ın
Rasulu�!” der; “İslâm’ı yaşama
hususunda bana öyle bir söz
söyleyiniz ki bir daha sizden
başkasına bir şey sorma
ihtiyacı hissetmeyeyim.”

Rasul-i Ekrem s.a.v. şöyle
buyurur: “Allah’a iman ettim
de, sonra da dosdoğu ol!”

İslâm’ı yaşama konusunda
Su�fyan b. Abdullah (r.a.)’ın
şahsında hepimize verilen bu
kısa talimatı hayata aktarmak
göru�ndu�ğu� kadar kolay
değildir. Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de de “dosdoğru
olma”yı emreden ayetler
vardır ve bunlardan Fahr-i
Kâinat Efendimiz’e hitaben
gelen; “Sen, beraberindeki
tevbe edenlerle birlikte
emrolunduğun gibi dosdoğru
ol. Aşırı gitmeyin, doğrusu
Allah yaptıklarınızı görür.”
(11/Hud-112) İşte onun için
sen (tevhide) dâvet et ve
emrolunduğun gibi dosdoğru
ol. Dosdoğru olmak Allah’ın
emirlerini yapmaktan geçer.

Dil ile “inandım, iman
ettim” demek kolaydır. Bu�tu�n
mesele inandığımızı
yaşamakta, yalpalamadan
istikamet u�zere yu�ru�mekte,
ru�zgâr nereden eserse essin,
mu�stakim yani dosdoğru
olmaktadır ki çetin iştir. 

Dosdoğru olmak,doğru
olmaktan da öte bir anlam
ifade ediyor. Dosdoğru
olduğunu veya o yol üzerinde
olduğunu ifade eden
kimselerin sahip olması
gereken özellikler olmalıdır.

Peygamber Efendimiz
(s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde
şöyle buyuruyor: “Kalp
istikamet üzere olmadan
kişinin imanı istikamet üzere
olamaz. Dil istikamet üzere
olmadan kişinin kalbi
istikamet üzere olamaz.
Komşusu kötülüklerinden
emin olmayan kişi de cennete
giremez.” Buna göre kalp ve
dil istikamet üzere olmadan
iman istikamet bulamaz.
Kişinin ahlakı doğruluk ve
dürüstlük üzerine
yönelmeden nefsi istikamet
bulamaz. Hal ve hareketleri
istikamet üzere olmayan

kişinin bütün emekleri boşa
gider. Ahlaki nitelikleri ve
huyları istikamet üzere
olmayan kişinin manevi
gelişmesi mümkün değildir. 

Du�nyanın fani olduğunu, bir
gu�n mutlaka öleceğimizi
hepimiz biliriz. Sorulsa, bu
du�nyaya Allah’a kulluk edelim
diye imtihan için
gönderildiğimizi, Cenab-ı
Hakk’ın kalbimizden
geçenlere varıncaya kadar her
halimizi bildiğini, O’nun her
yerde hâzır ve nâzır olduğunu
söyleriz ama yine de yakamızı
gafletten bu�sbu�tu�n
kurtaramadığımız olur.
İbadetlerimizi aksattığımız,
bunları her vakit severek,
bu�tu�n erkânına riayetle, huşu
içinde yerine getiremediğimiz
için huzursuz olanlarımız
çoktur. Bazen nefsin hevasına
uyar, du�nyanın aldatıcı
cazibesine kapılır, farkına bile
varamadan bir gu�nahın içinde
buluruz kendimizi. Zaman
zaman kibirden, öfkeden, hırs,
haset ve gösterişten
kendimizi alamadığımızı itiraf
eder, bunlardan
kurtulamamanın sıkıntısını
duyarız. Dilimiz Allah der de
kalbimiz u�rpermez.

Bu�tu�n bunlar varsa,
halimizden yakınıyor,
yaptığımız kulluğu kendimiz
bile beğenmiyorsak, bazı
şeyler “yolunda gitmiyor”
demektir. Şikayet etmek,
kendimizden kaçarak
kalbimizdeki huzursuzluk
yahut sıkıntıyı görmezden
gelmek yerine çare aramanın
yoluna bakmak, işleri
dosdoğru yola koymanın
gayreti içinde olmak gerekir.
Ne söylediğimizin
farkındaysak eğer,
namazlarımızın her rekâtında
tekrarladığımız “(Allahım) bizi
sırat-ı mu�stakîme (dosdoğru
yola) yönelt!” niyazı,
aradığımız çare yahut yolun
hiç değilse adını
bildirmektedir bize. Geliniz şu
mübarek Ramazan ayında
kendimizi hesaba çekelim.
Muhasebemizi yapalım.
Nerede hata yaptığımızı görüp
Allah’tan af ve mağfiret
dileyelim. Cenâb-ı Hak
cümlemize sırat-ı müstekîm
üzerinde olmayı nasip eylesin. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
Caminin minaresine
domuz kafası astılar

BULGARİSTAN’ın Gotze Delçev kentindeki
tarihi Karaca Paşa Camii’nin minaresine domuz
kafası asıldı. 

Kent merkezinde bulunan tarihi Karaca Paşa
Camii’nin saldıran kimliği belirsiz kişiler,
minareye tırmanarak domuz kafası astı.

Olayı fark eden vatandaşların polise bilgi
vermesi sonucu olayla ilgili olarak soruşturma
başlatıldı. 

Merkezi Gotze Delçev’de bulunan
Blagoevgrad Bölge Müftüsü Aydın Muhammed,
provokasyondan dolayı üzüntü duyduğunu
belirtti.

Muhammed yaptığı açıklamada, kentteki
Müslüman ve Hıristiyanların uyum ve huzur
içinde yaşadıklarını belirterek, “Asayiş sorunları
yaratan bir avuç insan, toplumsal huzurumuzu
gölgelemeye çalışıyor.’ dedi. 

Gotze Delçev’deki Müslümanlar’ın yapılan
saldırıyı protesto etmek istediğini açıklayan
Aydın Muhammed, bu mübarek ayda gerginliğin
artmasına engel olmak için protestodan
vazgeçtiklerini söyledi.

Gerek camiye, gerekse müftülük binasına
defalarca saldırı yapıldığını aktaran
Muhammed, şimdiye kadar hiç bir zanlının
yakalanmadığına da dikkat çekti.

Gotze Delçev’de daha kimliği belirlenemeyen
kişiler, bölge müftülüğü binasının duvarına
spreyle “Türklere ölüm” diye yazmış, Karaca
Paşa Camii’nin minaresine de 2 metrelik bir haç
dikmişti.

Bu arada, Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü Genel Sekreteri Ahmet Ahmedov
da olayı kınadı. Ahmedov, “Şoktayız, Ramazan
ayının başında böyle bir eyleme anlam
veremiyoruz.” diye konuştu.

Ahmedov, özellikle Gotze Delçev’deki bazı
grupların sürekli olarak Müslüman cemaatine
karşı provokatif hareketlerde bulunduklarını,
ancak açılan soruşturmalardan sonuç
alınamadığını belirtti.

Çin, Doğu Türkistan’da 
oruç yasağı uyguluyor

Çin, Doğu Türkistan olarak
bilinen Uygur Özerk
Bölgesi’nde Ramazan ayı
boyunca memur, öğrenci ve
öğretmenlerin oruç tutmasını
yasakladı.

Dünya Uygur Kongresi
Yürütme Kurulu Başkan
Yardımcısı Erkin Emet, Çin’in
ABD’de İkiz Kuleler’e yapılan
saldırının ardından orucu
yasakladığını aktararak, “Doğu
Türkistan’da Müslümanlar 14
yıldır oruç tutamıyor” dedi.

Uygur Türkleri’nin yaşadığı
sorunlar ve oruç tutma yasağı
ile ilgili olarak açıklamalarda
bulunan Dünya Uygur Kongresi
Yürütme Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erkin
Emet, “Çin yönetimi ‘Toplumun
sağlığının koruması için oruç
yasağı getirdik’ gibi bir
gerekçeyle oruç tutmayı 2001’de
İkiz Kuleler’in vurulmasından
bu yana yasakladı.” dedi.

BASKILARI GİDEREK ARTTI
Emet, dönemin ABD Başkanı
George Bush ile Çin Halk
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
arasında geçen diyaloğu da
şöyle anlattı: “Bush, Şangay’da
düzenlenen bir toplantıda o
dönemdeki Çin’in
Cumhurbaşkanı’na, ‘Biz
uluslararası terörizm ile
mücadelede sizden destek
istiyoruz’ dedi. Çin
Cumhurbaşkanı ise ‘Uygur
Müslüman’ı teröristler var. Eğer
siz bu teröristleri uluslararası
terör listesine alırsanız sizi
destekleyeceğiz’ ifadelerini

kullandı. Sonra Bush, ‘Sizin
meseleniz İslam terörü
meselesi değil, burada bir etnik
problem var’ dedi. O tarihten
sonra Uygur Türkleri meselesi
uluslararası arenaya taşındı.
Çin o gün bugündür Uygur
Türkleri’ne çok sert önlemler
aldı. Müslümanlar Avrupa’da,
ABD’de oruç tutulabiliyor,
ancak bir tek Çin’de oruç tutma
yasağı var.”

ETEK BOYUNA SINIRLAMA
Doğu Türkistan’da Türkler’e
yapılan her türlü zulme rağmen
insanların son yıllarda İslam’a
dönme çalışmalarına hız
verdiğini belirten Emet, “Çin
ise hala imamlara hakaretten
tutun da kadınların etek
boylarına kadar karışmaya
devam ediyor.” diye konuştu.

DUR DİYEN YOK
Çin’de Uygur Türkleri’ne
yapılanların İslam’a açıktan bir
hakaret olduğunu dile getiren
Emet, “Bu yapılanlar İslam’a
bir hakarettir. Bütün İslam

dünyasının buna bir dur
demesi gerekiyor. En azından
tepki gösterilmesi gerekiyor.”
açıklamalarında bulundu.

Bölgede erkeklerin uzun
sakal bırakmaları, camiye giriş
ve çıkışların kontrol
edilmesinin yanı sıra dini
eğitim faaliyetleri de hükümet
tarafından sınırlandırılmıştı.

Çin’de geçen yılın başında
yürürlüğe giren terörle
mücadele yasası kapsamında
Sincan Uygur Özerk bölgesi
başta olmak üzere birçok
bölgede geniş güvenlik
önlemleri alınırken,
uluslararası gözlemci kuruluş
ve yabancı gazeteciler, eyalette
“güvenlik gerekçeleri”
nedeniyle bağımsız
çalışmalarda bulunamıyor.

Çin’deki 56 etnik azınlıktan
10’u Müslüman. Hui (Çinli
Müslümanlar), Uygur, Kırgız,
Kazak, Tacik, Tatar, Özbek,
Salar, Baoan ve Dongşiang
etnik azınlıkları, genelde yoğun
olarak ülkenin kuzey ve
kuzeybatısında yaşıyor.
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Τα ελληνικά τάγματα εφόδου 
που μάτωσαν τη Σρεμπρένιτσα

Π
αρουσιάζω χωρίς περαιτέρω
δικά μου σχόλια, κείμενο που
δημοσιεύθηκε πριν λίγες

εβδομάδες στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» και
υπογράφεται από τους δημοσιογράφους
Μαρία Ψαρά και Λευτέρη Μπιντέλα,
εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή
μου για το γεγονός ότι σε εποχές
εθνικιστικού παροξυσμού, υπάρχουν
ακόμα δημοσιογραφικές φωνές και πένες
στην Ελλάδα που επιμένουν να ερευνούν
και να αναζητούν την αλήθεια…Ας
παρακολουθήσουμε λοιπόν την
εξιστόρηση των γεγονότων για το τι
συνέβη, πράγματι, στην  Σρεμπρένιτσα,
στις 11 Ιουλίου 1995. Με την επισήμανση
ότι η παράθεση θλιβερών και
αποτρόπαιων ιστορικών γεγονότων δεν
γίνεται για να ξύνει πληγές και να
αναπαράγει εθνικιστικά μίση, παρά μόνο
για την αναζήτηση της αλήθειας και της
αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης των
θυμάτων αλλά και ως ηθικό δίδαγμα για
τους λαούς ώστε να μην ξαναζήσουν και
να μην ξαναεπιχειρήσουν στο μέλλον
πολέμους και σφαγές που δεν τιμούν το
ανθρώπινο είδος…        

«Είχαν αφήσει τα πάντα πίσω τους για

να καταταγούν εθελοντικά στο πλευρό των

«αδερφών» Σέρβων. Μέσα σε ένα βράδυ

από πολίτες έγιναν οπλίτες, για να

υπηρετήσουν τη «λευκή φυλή και την

Ορθοδοξία ενάντια σε Τούρκους και

Εβραίους».

Τελικά συμμετείχαν ως Ελληνική

Εθελοντική Φρουρά (ΕΕΦ) στη μεγαλύτερη

σφαγή που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Β’

ΠΠ, τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Στις 11

Ιουλίου 1995 δυνάμεις των Σερβοβοσνίων,

υπό τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς και την

πολιτική κάλυψη του Ράντοβαν Κάρατζιτς,

εισέβαλαν στην πόλη Σρεμπρένιτσα της

Βοσνίας, η οποία είχε κηρυχθεί «ασφαλής

περιοχή» υπό τον ΟΗΕ. Οι 450 Ολλανδοί

κυανόκρανοι, που υποτίθεται πως

προστάτευαν τους 40.000 πρόσφυγες που

είχαν καταφύγει εκεί για προστασία,

αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και έτσι πάνω

από 8.000 άμαχοι άνδρες και έφηβοι

σφαγιάστηκαν. Το γεγονός της ωμής

εθνοκάθαρσης χαρακτηρίστηκε από τον

ΟΗΕ «γενοκτονία».

Όπως αποδεικνύει με ντοκουμέντα η

έρευνα της ομάδας του ιστότοπου XYZ

Contagion με θέμα «Η ανθρωποσφαγή στη

Σρεμπρένιτσα, η Ελληνική Εθελοντική

Φρουρά και η εμπλοκή της Χρυσής Αυγής

- Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις, για

πρώτη φορά στην Ελλάδα», κάποιοι από

τους Έλληνες εθελοντές στρατιώτες ήταν

μέλη της Χρυσής Αυγής. Παρόλο που

πρόκειται για «δύσκολο» θέμα, το οποίο

δεν συζητιέται καθόλου εντός της

οργάνωσης, ειδικά μετά την είσοδό της στη

Βουλή και την υιοθέτηση του

«εθνικιστικού» προσωπείου και τα ίχνη

όλα έχουν εξαφανιστεί, οι ερευνητές

εντόπισαν στοιχεία που βεβαιώνουν την

αδιαμφισβήτητη σχέση.

«Σύμφωνα με τα πρακτικά του

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης

αλλά και από πολλές άλλες πηγές,

αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες εθελοντές

ήταν εκεί και δεν ήταν μόνο η καταστροφή

του μιναρέ του τζαμιού με βαρέα όπλα

που έχει καταγραφεί σε μεγάλο αριθμό

εκθέσεων διεθνών οργανισμών, μια πράξη

που “διεκδικούν” τόσο οι άνδρες της ΕΕΦ

όσο και το διαβόητο αιμοσταγές

παραστρατιωτικό απόσπασμα θανάτου

“10ο Απόσπασμα Σαμποτάζ”. Ήταν εκεί,

όχι γενικά κι αόριστα, αλλά στα χωράφια

και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τις ημέρες

που γίνονταν οι άγριες μαζικές εκτελέσεις

δεμένων κρατουμένων και αιχμαλώτων,

ακριβώς στα σημεία συγκέντρωσης και

εξόντωσης των Βόσνιων Μουσουλμάνων,

εκεί που πήγαιναν τους άντρες και τα

αγόρια και κατόπιν άνοιγαν μαζικούς

τάφους. Και αυτό το γεγονός δεν είναι η

δική μας γνώμη. Είναι η κατάθεση στο

Δικαστήριο της Χάγης του ίδιου του

Σερβοβόσνιου διοικητής τους Ζβ.

Μπάγιαγκιτς, όταν κατέθεσε ως μάρτυρας

υπεράσπισης του Κάρατζιτς, κάτι που

ποτέ δεν έγινε γνωστό στην Ελλάδα και

στα ΜΜΕ της χώρας μας!», σημειώνουν οι

ερευνητές (όλα τα στοιχεία βρίσκονται στο

μπλογκ τους:

http://xyzcontagion.wordpress.com/srebrenic

a/).

Οι περισσότεροι Έλληνες εθελοντές

ήταν εθνικιστές-εθνικοσοσιαλιστές.

Ανάμεσά τους και πρωτοκλασάτα -τότε-

μέλη της Χρυσής Αυγής.

Κάποιοι από τους Έλληνες εθελοντές

ήταν μισθοφόροι με προϋπηρεσία ή χωρίς,

κάποιοι ήταν πρώην καταδρομείς που

ήθελαν να γευτούν πραγματικές μάχες,

όμως η πολυπληθέστερη ομάδα ήταν οι

επαγγελματίες και οι εραστές των όπλων

και όσοι πήγαιναν εκεί λόγω «ιδεολογίας».

«Φυσικά δεν είναι κανένα μεγάλο μυστικό

πως αυτές οι κατηγορίες όλες είναι

συγκοινωνούντα δοχεία. Κάποιοι -πολύ

λίγοι- δήλωναν απλώς “πατριώτες”, οι

περισσότεροι, όμως, ήταν

“εθνικιστές/υπερεθνικιστές/εθνικοσοσιαλισ

τές”. Και υπήρχαν φυσικά και μέλη της

Χρυσής Αυγής. Όχι μόνο απλά μέλη ή στον

περίγυρο της ναζιστικής οργάνωσης, αλλά

και μέλη της Κεντρικής της Επιτροπής,

όπως υπερηφανεύονταν τότε τα έντυπα

της οργάνωσης και όπως είχε γράψει στο

βιβλίο του ο υπαρχηγός της Χάρης

Κουσουμβρής», τονίζουν οι ερευνητές. Στα

μέσα της δεκαετία του ‘90, η ναζιστική

οργάνωση είχε στενή συνεργασία με

Σέρβους ομοϊδεάτες της και έκαναν συχνά

κοινές διαδηλώσεις. Το σύνθημά τους ήταν

«Η λύση είναι μία, σύνορα με τη Σερβία».

Ο Σπύρος Τζανόπουλος,

αποδεδειγμένα στέλεχος της ναζιστικής

οργάνωσης, είναι ένας από τους εθελοντές

που μπήκαν στη Σρεμπρένιτσα και

διακρίνεται σε δεκάδες φωτογραφίες και

βίντεο που παρουσιάζονται στην έρευνα.

Χαρακτηρίστηκε «απόβρασμα σε στυλ

Ράμπο» από Ολλανδούς κυανόκρανους

στρατιώτες της UNPROFOR και από μέλη

της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».

«Δεν ήταν ο μόνος: τουλάχιστον άλλα

τέσσερα μέλη και στελέχη της ΧΑ

συμμετείχαν στην ΕΕΦ ή έστω συμμετείχαν

φανερά. Δύο βαθμοφόροι της ΕΕΦ και

μέλη του αποσπάσματος των επιχειρήσεων

της Σρεμπρένιτσα εξέφρασαν δημόσια την

ικανοποίησή τους για το γεγονός πως η

ΧΑ οικειοποιήθηκε τον αγώνα τους. Στο

στρατόπεδο της ελληνικής militia κύριο

ανάγνωσμα ήταν η εφημερίδα, το

περιοδικό και άλλα έντυπα της ΧΑ»,

σημειώνουν οι ερευνητές. Η ΧΑ θεωρούσε

τη συμμετοχή των στελεχών της στο

εγχείρημα αυτό προνομιακό πεδίο

προπαγάνδας κι έτσι το διαφήμιζε

εντατικά. Ήδη πριν από τη σφαγή είχε

αφιερώσει αρκετά κείμενα στα μέλη και τα

στελέχη της, που πήγαν «στο μέτωπο» στο

πλευρό των Σέρβων φασιστών Τσέτνικ.

Ο αδερφός του τότε υπαρχηγού της ΧΑ

Χ. Κουσουμβρή, Σωκράτης, που είχε

καταταγεί από τους πρώτους, ήταν τότε

υπάλληλος του ΟΤΕ. «Υποτίθεται ότι όχι

μόνο έλαβε μέρος σε μάχες, αλλά και ότι

τραυματίστηκε κιόλας σε μία απ’ αυτές κι

έτσι εξηγούνται και οι πολλές

φωτογραφίες με πατερίτσες. Στην

πραγματικότητα τραυματίστηκε από

θραύσμα όλμου τη μοναδική φορά που

αποφάσισε να βγει έξω από την περιοχή,

στην οποία τους είχαν διατάξει να

παραμένουν, τότε την άνοιξη του 1995. Οι

φωτογραφίες των μελών της ΧΑ με τον

Κάρατζιτς να τους βραβεύει το Πάσχα του

1995 είναι αποκαλυπτικές. Το ίδιο και τα

βίντεο με τα γλέντια των Ελλήνων στο

στρατηγείο του Μλάντιτς την

Πρωτοχρονιά του 1996, με τις τελετές

εντός των στρατοπέδων με άλλες μιλίτσιες,

τα βίντεο με τους εκκλησιασμούς και τα

επινίκια γεύματα μετά την πτώση της

Σρεμπρένιτσα. Η υπόθεση των Ελλήνων

εθελοντών ήταν ένα άριστο εργαλείο

προπαγάνδας στα χέρια των Μλάντιτς και

Κάρατζιτς», εξηγούν οι ερευνητές.

Στις 11/7/1995, κατά την έναρξη της

μεγαλύτερης ανθρωποσφαγής από τον Β’

Παγκόσμιο, οι Έλληνες «παρελαύνουν»

εκεί από όπου προηγουμένως είχε περάσει

ο Μλάντιτς με το επιτελείο του και τους

αρχηγούς των παραστρατιωτικών του.

«Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζει

είναι αυτό του Απόστολου Μπέλμπα.

Είναι... απίστευτη σύμπτωση που το ίδιο

όνομα έχει σήμερα ο γραμματέας ΤΟ

Τρίπολης της Χρυσής Αυγής, ο οποίος

ήταν και υποψήφιος περιφερειακός

σύμβουλος Αρκαδίας στις περιφερειακές

εκλογές του Μαΐου του 2014», λένε οι

ερευνητές.

«Έβαλαν πολλές εκατοντάδες άντρες

να σκάψουν μεγάλους τάφους. Σκότωσαν

πρώτα 500 και άφησαν 100 ζωντανούς, για

να σκάψουν και τους δικούς τους τάφους.

Τους έβαλαν στη γραμμή, στο χείλος των

λάκκων, και τους πυροβόλησαν, ώστε να

πέσουν μέσα. Αργότερα ήρθε μια

μπουλντόζα, έριξε χώμα στους λάκκους,

άνοιξε άλλον ένα μεγάλο λάκκο, στον

οποίο έριξαν άλλους 400 ζωντανούς.

Όποιος επιχειρούσε να δραπετεύσει,

δεχόταν πυρά και έπεφτε επιτόπου».

Στο ντοκουμέντο που εντόπισαν οι

ερευνητές του XYZ Contagion, οι Έλληνες

απεικονίζονται με φόντο τις φωτιές από

ενέδρες κατά το κυνήγι των

μουσουλμάνων.

Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει η

Human Rights Watch τις ημέρες της σφαγής

όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Nova

Kasaba. Υπεύθυνο για την τήρηση της

τάξης σε αυτόν τον αυτοσχέδιο χώρο

κράτησης ήταν το διάσημο για την

ωμότητά του «10ο Απόσπασμα

Σαμποτάζ». Σε οπτικό υλικό που

εντόπισαν οι ερευνητές του XYZ Contagion

υπάρχουν πολλά πλάνα με τις

σερβοβοσνιακές δυνάμεις να ετοιμάζονται

για επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους

διακρίνονται καθαρά οι Έλληνες

εθελοντές. Στα αμέσως επόμενα πλάνα

βλέπουμε τους Σέρβους να καίνε σπίτια

και να οργανώνουν ενέδρες. Τα πλάνα

φέρουν τη σφραγίδα του Associated Press

και του WTN-UPITN.

Στις 13/7/1995, όταν ήδη είχαν αρχίσει

οι μαζικές δολοφονίες και τα

καταγεγραμμένα γεγονότα εθνικής

εκκαθάρισης, εκεί ακριβώς, στο γήπεδο-

σφαγείο της Nova Kasaba, βρέθηκαν μαζί

οι Έλληνες εθελοντές, ο Σερβοβόσνιος

διοικητής τους και ο σημαντικότερος ίσως

αξιωματικός των Σερβοβόσνιων μετά τον

Μλάντιτς, ο Βούγιαντιν Πόποβιτς (ισόβια

κάθειρξη στη Χάγη), δηλαδή ο

αξιωματικός Ασφαλείας του Σώματος

Στρατού στο οποίο ανήκε και η ΕΕΦ -

αυτό που εκκαθάρισε εθνικά όλη την

Ανατολική Βοσνία. Τις κρίσιμες στιγμές

της πιο σημαντικής επιχείρησης ολόκληρου

του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία,

ο ίδιος ασχολήθηκε ειδικά με τους Έλληνες

για κάποιον πολύ σημαντικό λόγο: για να

καταστρέψει στοιχεία που αποδείκνυαν τη

θηριωδία - στοιχεία που είχαν οι εθελοντές

στα χέρια τους.

Γιατί οι Έλληνες εθελοντές, την ώρα των

μαζικών δολοφονιών, έβγαλαν μια σειρά

φωτογραφιών, που προφανώς

απεικόνιζαν ό,τι συνέβαινε εκείνες τις

στιγμές στο γήπεδο της Nova Kasaba.

«Μιλάμε για το γήπεδο από το οποίο

πέρασαν πολλές εκατοντάδες ή ίσως

χιλιάδες κρατούμενοι και αιχμάλωτοι.

Όσοι βρέθηκαν εκεί και έδωσαν αργότερα

κατάθεση, όλοι μιλούσαν για ανθρώπους

με δεμένα τα χέρια στην πλάτη,

γονατισμένους και τρομοκρατημένους, να

περιμένουν την εκτέλεσή τους. Έτσι

εξηγείται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του

Πόποβιτς για τις φωτογραφίες.

Απαιτούσε την κάμερα και τις

φωτογραφίες, διότι αποτελούσαν απτές

αποδείξεις των όσων συνέβησαν εκεί,

ειδικά αν απεικόνιζαν κρατουμένους -

μελλοθάνατους ή ήδη δολοφονημένους,

κανείς εκτός από τους ίδιους δεν ξέρει.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μλάντιτς είχε

δώσει σαφή απόρρητη διαταγή τίποτα να

μην καταγραφεί, όλα να γίνουν

προφορικά. Η ακριβής φράση του Σέρβου

διοικητή της ΕΕΦ όταν προσπαθούσε να

τον πείσει να μην κατάσχει τη

φωτογραφική μηχανή του Έλληνα

εθελοντή ήταν: “Μην την παίρνεις την

κάμερα. Δεν θα υπάρξει κανένα ίχνος. Το

φιλμ θα καταστραφεί”. Το περιστατικό

σημειώνεται σε ανταπόκριση του επίσημου

σερβοβοσνιακού πρακτορείου ειδήσεων»,

εξηγούν οι ερευνητές.

Εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι

Έλληνες εθελοντές είναι αυτόπτες

μάρτυρες των γεγονότων. Το αν

συμμετείχαν κιόλας με συγκεκριμένες

πράξεις, αυτό είναι δουλειά

συγκεκριμένων λειτουργών για να

διερευνηθεί. Ωστόσο, σε σπίτι εθελοντή

που συχνά συλλαμβάνεται για

λαθρεμπόριο αναβολικών από την πρώην

Γιουγκοσλαβία βρέθηκαν «περίπου 80

φωτογραφίες που θα έκαναν και τον πιο

σκληρό να ανατριχιάσει. Ήταν εικόνες από

σφαγές άμαχων μουσουλμάνων στη

Βοσνία. Παιδιά, γυναίκες και άντρες, νέοι

και γέροι, όλοι νεκροί από σφαίρες και

μαχαίρια». Ο ίδιος δεν κλήθηκε να

εξηγήσει πού τις βρήκε».

Να σημειωθεί, τέλος, ότι μετά από αυτό

το δημοσίευμα του «ΕΘΝΟΥΣ της

Κυριακής» της 14ης Ιουνίου 2015,

διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από

την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας,

σύμφωνα με το οποίο στα εγκλήματα

πολέμου που διαπράχθησαν στην

Σρεμπρένιστα φέρεται να συμμετείχαν και

Έλληνες υπήκοοι. 

Επισημαίνεται ότι και το 2004 είχε

διενεργηθεί έρευνα για το ίδιο ζήτημα από

την εισαγγελέα Αθηνά Θεοδωροπούλου,

από την οποία όμως δεν είχε προκύψει η

ταυτότητα των δραστών…
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BM Suriyeli sığınmacılar için
finansman sıkıntısı çekiyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), finansman
sıkıntısını nedeniyle Suriyeli sığınmacıların ve
onların sığındığı ülkelerin ihtiyaçlarını
karşılayamadığını açıkladı.

BM Amman Ofisi
tarafından
yayımlanan
raporda,
"Ülkelerindeki iç
savaş nedeniyle
komşu ülkelere
sığınan Suriyeli
sığınmacıların ve
onları kabul eden
komşu ülkelerin
ihtiyaçlarının
giderilmesi için
"Bölgesel Mülteci ve
Direnç Planı"
(3RP)'nın
kurulduğunu, ancak
gerekli olan 4 milyar 53 milyon ABD dolarının
finansman sıkıntısı nedeniyle ancak yüzde 23'üne
tekabül eden 1 milyar 6 milyon dolarının
karşılanabildiği." hatırlatıldı. 

Raporda ayrıca, "Finansman eksikliği
nedeniyle 1 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı için
gıda yardımının azaldığı, 750 bin Suriyeli'nin

okula gidemediği ve Suriyeli sığınmacılara gerekli
sağlık hizmeti sunulamadığından 70 bin hamile
Suriyelinin güvensiz doğum riski taşıdığı" uyarısı
yapıldı.

"3RP partneri
kuruluşların
desteklenmemesi
halinde, 130 bin
Suriyeli sığınmacı
aileye maddi
yardım
yapılamayacağı"
belirtilen raporda,
"Gelecek kış 1
milyon 700 bin
Suriyeli
sığınmacının gaz,
barınma, kıyafet
ve battaniyeye
ihtiyaç duyacağı"
uyarısı yapıldı.

"Suriyeli sığınmacıları ağırlayan ülkelerin
yükünün paylaşılması" çağrısı da yapılan
raporda, "Gerekli yardımın yapılamaması halinde
Suriyeli sığınmacıların unutulacağına ve
Suriyelilerin sığındığı ülkelerin sıkıntı yaşamaya
devam edeceğine" vurgu yapıldı.

WIKILEAKS tarafından ele
geçirildiği belirtilen Amerikan
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)'ya
ait gizli belgeler, Fransız
gazetesi Liberation ve
Mediapart'ın internet sitesinde
yayınlandı. Yayınlanan
belgelerde ABD'nin Jacques
Chirac’ın Elysee’de yer aldığı
2006’dan itibaren Nicolas
Sarkozy ve François Hollande
da dahil olmak üzere Fransa’nın
en üst kademesini dinlediği öne
sürüldü. 

Ayrıca cumhurbaşkanlarının
yanı sıra bakanlar, yüksek
kademeli bürokratlar,
milletvekilleri, diplomatlarla
birlikte Fransa’nın eski
Washington Büyükelçisi Pierre
Vimont’un da dinlenen isimler
arasında olduğu aktarıldı. 

2007-2012 yılları arasında
cumhurbaşkanlığı görevinde

bulunan Sarkozy’nin en yakın
çalışma ekibinin de dinlendiği,
bunların arasında Sarkozy’nin
diplomasi danışmanı Jean
David Levitte, dönemin
Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri ve daha sonra İçişleri
Bakanlığı görevinde de bulunan
Claude Gueant ve Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Bernard
Valero’nun bulunduğu
kaydedildi. 

Yine eski Fransa Ekonomi
Bakanı ve şimdiki AB Ekonomi
ve Para Politikaları Komiseri
Pierre Moscovici’nin de
dinlenen isimler arasında
olduğu iddia edildi. 

HOLLANDE’IN
BAŞBAKANLA YAPTIĞI GİZLİ
GÖRÜŞME NSA
BELGELERİNDE YER ALDI 
WikiLeaks tarafından ele

geçirilen NSA belgelerinde, en
yakın dinleme tarihi
Cumhurbaşkanı François
Hollande’ın Elysee’ye çıktığı 15
Mayıs 2012’den 3 gün sonraya
ait. Hollande’ın seçimlerden
hemen sonra dönemin
başbakanı Jean Marc Ayrault’la
gerçekleştirdiği toplantı NSA
belgelerinde yer aldı. Hollande,
Ayrault’la, Yunanistan’ın euro
bölgesinden çıkışı konusunda
Alman muhalefeti ile
gerçekleştirilebilecek gizli
görüşmelerden bahsettiği
kaydedildi. 

WikiLeaks’ın ortaya çıkardığı
belgeleri yayınlayan Mediapart
internet sitesi, dinlemenin 2006
ile 2012 arasında

gerçekleştiğini, ancak daha
önce başlayıp halen devam
etme ihtimalinin de
bulunduğunu duyurdu. İnternet
sitesinde yer alan haberde,
"Amerika’nın kendi müttefikleri
de dahil dünyayı dinlediği
herkesin malumu. Ancak bu
sefer dinlemeler resmi belge ile
kanıtlandı" ifadelerine yer
verildi. 

DİNLEMELERDE ABD’NİN
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
ŞÜPHESİ 
Dinlemelerin nasıl gerçekleştiği
ise tartışmaya yol açtı. Fransız
medyası, Paris’te Elysee
Sarayı’na yakın bir konumda
bulunan Amerika

Büyükelçiliği’nin üst katına
kurulmuş bir sistemle ya da
Almanya’nın yardımıyla
dinlemelerin gerçekleştirilmiş
olabileceğini ileri sürüyor. 

HOLLANDE SAVUNMA 
KONSEYİ’Nİ TOPLUYOR 
Bu arada Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande,
WikiLeaks’ın ortaya çıkardığı
dinleme skandalı sonrası
Savunma Konseyi’ni toplama
kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı
kaynaklarından yapılan
açıklamada, Hollande'ın
Fransız basınına yansıyan
haberleri değerlendirmek için
Savunma Konseyi’ni
toplayacağı kaydedildi.

WikiLeaks: ABD, 2006’dan beri
Fransa cumhurbaşkanlarını dinledi

ABD ve NATO, doğu
Avrupa'ya ağır silah
yerleştirme planları yaparken,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'den tehdit gibi bir
açıklamada geldi. Silahlı
kuvvetleri güçlendirmekten
vazgeçmeyeceklerini belirten
Putin, ülkesi için bir numaralı
güvencenin silahlar olduğunu
açıkladı.

Askeri okullardan mezun
subayların diploma töreninde
dünyaya gövde gösterisi yapan
Putin, “Sınırlarımızda beliren
tehditleri de dikkate
aldığımızda, Rusya’nın
egemenlik ve toprak
bütünlüğünün korunmasında

en etkin aracın güçlü ordu ve
modern silahlar olduğunu
söyleyebilirim.
Vatandaşlarımızın barış ve
huzur içerisinde yaşamasının
güvencesi budur. Sanırım
sizler beni çok iyi
anlıyorsunuz.” dedi.

Rusya’nın silahlı
kuvvetlerini güçlendirme
programından hiçbir koşulda
taviz verilmeyeceğini
vurgulayan Putin, örnek olarak
vurucu nükleer gücün
arttırılması, uzay birliklerinin
kurulması, klasik uçak, tank,
top ve tüfeklerin modernize
edilmesini gösterdi.

“Güvencemiz silahlarımız”

Kaynaklarının gizliliğini
koruyarak hükümetlerin hassas
belgelerini yayınlayan İsveç
merkezli uluslarararası
organizasyon WikiLeaks, ABD'nin
2006’dan beri Fransa
cumhurbaşkanlarını dinlediğini
iddia etti. 

BM finansman sıkıntısını nedeniyle Suriyeli sığınmacıların ve onla-
rın sığındığı ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını açıkladı.
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Ekonomide iflas çanları çalıyor

KREDİTÖRLERE geçen pazartesi günü
sunduğu öneri reddedilen Yunanistan’ın
krizi başa sardı. Çarşamba günü Euro
Bölgesi Maliye Bakanları toplantısına acil
çağrılan Başbakan Aleksis Çipras ise
kreditörlere sert çıktı.

Şubattan beri alamadığı 7.2 milyar
euroluk mali yardım kreditörlerden
alanımazsa, Atina IMF’ye olan 1.7 milyar
euro borcunu ödeyemeyecek ve ülke
haziran sonunda iflas edecek. 

Hükümetinin Pazartesi günü kreditörlere
sunduğu öneriler kabul görmezken,
kreditörlerin yeni önerilerini de Atina kabul
etmedi. Başbakan Aleksis Çipras
kreditörleri suçlayarak, “Ne Portekiz ne
İrlanda için böyle yaptılar. Bu garip
tavırlarının iki nedeni olabilir. Ya anlaşma
istemiyorlar, ya da Yunanistan’daki bazı
çıkarlara hizmet ediyorlar.” dedi.

Yunanistan’ın sunduğu son önlemler ilk
etapta bu ülkenin iflasa gidişini durduracak
bir sonuca ulaşma yönündeki umutları
beslese de yapılan teknik değerlendirme ve
hesaplamalar sonucunda uluslararası
kreditörlerin “iyileştirme amaçlı” ek
önlemler talep etmesi ipleri yeniden kopma
aşamasına getirdi. Başbakan Aleksis Çipras
Çarşamba günü Eurogroup toplantısı öncesi
acil Brüksel’e çağrıldı. 

AFP’nin haberine göre, adı açıklanmayan
bir Yunan hükümeti yetkilisi, kreditörlerin
“daha yüksek KDV artışı ve kamu harcaması
kesintisi” öngördüğü tahmin edilen
önerisinin Atina tarafından reddedilip
reddedilmediği yönündeki soruya “Evet
reddedildi” yanıtını verdi.

KREDİTÖRLER NEDEN REDDETTİ?
Başbakanın pazartesi günü sunduğu ve
Avrupalı liderlerin “müzakere zemini
oluşturması açısından olumlu” saydıkları 17
ayda gerçekleştirilmesi vadedilen 7.9 milyar
euroluk reform paketi, Avrupa Merkez
Bankası (ECB), AB Komisyonu ve

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF)
kreditörlerin uzmanları tarafından
incelendi. Önerilerin, devlet sektöründe
ciddi tasarruf ve kesintiler yapılması yerine,
ağır vergilendirilmeye dayandırıldığı tespit
edildi. Zaten çok kötü durumda olan Yunan
ekonomisinin ağır vergilerle kalkınma
sürecine geçemeyeceği ve dolayısıyla
borcunu da ödeyemeyeceğini sonucuna
varıldı. Kreditörler daha az vergilendirmeyi,
buna karşı devlet sektöründe daha fazla
tasarrufa gidilmesini, emekliler için devlet
giderlerinin kısıtlanmasını ve yiyecek-
içecek sektöründeki KDV’nin yüzde 13’den

yüzde 23’e çıkarılmasını istediler.

SORUN IMF’DEN ÇIKTI
Sonuca beş kala yine kriz havasının hakim
olmasında IMF’in öneri paketindeki
dengesizlikten duyduğu rahatsızlık etkili
oldu. Yunan önerilerinin vergi odaklı olması
ve bunun da zaten çok kötü durumda olan
Yunan ekonomisini daha da zayıflatma riski
yaratması IMF’in en önemli çekincesini
oluşturuyor. IMF’in tercihi, ağırlığın vergiler
yerine yapısal reformlara ve bununla
bağlantılı olarak kamu alanındaki
kesintilere verilmesi yönünde.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Atina'nın önerdiği son kemer sıkma
paketinin kapsamının genişletilmesini isterken, Atina önerdiği 8
milyar euroluk tasarruf paketini değiştirmeyeceğini belirtti.
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“Yunanistan Euro Bölgesi’nde
kalmayı sürdürecek”

ULUSLARARASI kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor’s’tan yapılan
açıklamada, temel senaryolarına göre
Yunanistan’ın, Euro Bölgesi’nde kalmayı
sürdüreceği belirtildi.

S&P, “Yunan bankalarındaki likidite
sıkışıklığının, bankaların Güneydoğu Avrupa’daki
iştiraklerine etkileri”ni inceleyen bir rapor
yayımladı.

Raporda, Yunan bankalarının Bulgaristan,
Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Sırbistan’daki iştiraklerinin sistematik öneme
sahip olduğu aktarılarak, “Mevduat sahiplerinin Yunanistan’ın mali sisteminden
birikimlerini çekmeye devam etmesi, Yunanistan bankalarını yüksek likidite baskısıyla
karşı karşıya bırakır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu risklerin gerçekleşmesinin, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk,
Romanya ve Sırbistan’ın kredi derecelendirmesine potansiyel etkilerinin takip
edileceği kaydedilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi: “Temel senaryomuza
gore, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Ancak
Yunanistan ve kreditörleri arasındaki görüşmelerin sınırlı ilerlemesi, çıkışın ihtimal
dahilinde bulunduğunu göstermektedir. Yunanistan’ın çıkışı, Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) finansman kaybı ile birleştiğinde Yunanistan mali sisteminin
iflasına neden olur ve Güneydoğu Avrupa’daki Yunan bankaları üzerinde negatif
dalgalanmalar oluşturur.”
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DÜN ve BUGÜN ORTA EĞİTİMİMİZ

Muhterem hemşehrilerim,
1 ve 2. Balkan Savaşları ile Birinci

Dünya Savaşı sonunda Gümülcine’deki
RÜŞTİYE (Ortaokul) ve İDADİYE’nin
(Lisenin), İskeçe’deki KIZ ve ERKEK
Rüştiyelerinin (Ortaokullarının)
kapanmasından sonra Batı Trakya’da
‘ORTA EĞİTİM’ kalmamıştı.

İşte buna istinaden üstad NURİ
efendi İkinci Dünya ve Yunan iç savaşı
1952’de sona erince eveli hafta
‘TRAKYA’ gazetesinde okuduğunuz
gibi artık Batı Trakya Türklerinin aynı
Osmanlı idaresinde olduğu gibi tekrar

‘ORTAOKULLARA’ kavuşması için o
makaleyi yazmıştır.

Tabii o olay ve süreçlerin getirdiği
bütün olguları azınlık ailesi yaşayarak
bugün Gümülcine’deki ‘CELAL BAYAR
ORTAOKULU ve LİSESİ’ ile İskeçe’de
‘ÖZEL GÜNDÜZLÜ MUZAFFER
SALİHOĞLU ORTAOKULU ve LİSESİ’ne
kavuşmuştur.

Gümülcine’deki 2 ARALIK 1952’de,
İskeçe’deki de 10 MAYIS 1965’te açıldı.

Her iki ‘ORTA EĞİTİM’ kurumumuz
vatandaşı olduğumuz hükümetimiz
tarafından özel hükümet yasaları ile
çalışmalaroına müsaade etmiştir. Her
iki ‘ORTA EĞİTİM’ kurumumuz
tamamiyle yüzde yüz yasaları
uygulayarak hayatlarını devam
ettirmektedirler.

Ancak, bu yaşam hayatları
sürecinde inanılması güç, izahı ve
anlaşılması çok zor bazı uygulamalara
maruz kalmaktadırlar. Hepimizin

yaşadığı ve acısı kemiklerimize kadar
varan bazı senaryoları bu satırları
yazdığımız anda dahi yaşıyoruz.

Şu anda Batı Trakya Türklerinin
bütününde ne konuşuluyor biliyor
musunuz?

Gerek Gümülcine’de gerekse İskeçe
azınlık ‘ORTAOKULLARI’nın birinci
sınıflarında okumak isteyen
evlatlarımızın ‘KURA’ ile ‘ANA
DİLLERİNİ’ okumak istedikleri kendi
‘ORTAOKULLARINA’ kura ile
alınacakları tevatürü ortalığı toz
duman ederek konuşulmaktadır.

Biz, azınlık ailesi olarak bu olayı
gayri insani ve ayıp bulmaktayız eğer
doğru ise. Bu duruma istinaden bütün
azınlık ailesi temsilci seçtikleri değerli
milletvekillerine bu çirkin ve ayıp olayı
iletmişlerdir.

Siyasi temsilcilerimiz milletvekili
arkadaşlar üçü biraraya gelerek
Atina’da ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na bu

durumu iletmişlerdir. Bu notlarımızı
düştüğümüz 26 Haziran Perşembe
günü milletvekili temsilcilerimizden
aldığımız bilgiler ‘KURA’ maskaralığı
olmayacak yönündedir.

Ancak, eğitim yılı 30 Haziran Salı
günü kapanmaktadır. İşte bugün 26
Haziran’dan 30 Haziran’a kadar geçen
süreçte inşallah bir sürpriz yaşamayız.
Yaşamamak için hiç şüphesiz bütün
azınlık ailesi fertleri ve değerli siyasi
temsilcileri mebuslarımız hep birlikte
hareket ederek kalbimizin bir parçası
olan evlatlarımızı kendi
‘ORTAOKULLARIMIZDA’ okutma
engeliyle karşılaşmayız.

Son söz mü?
“AKIL, YALANLA GERÇEĞİ DOĞRU

İLE YANLIŞI AYIRABİLME, BİR
KONUDA DÜŞÜNCE YÜRÜTEBİLME VE
GÖRÜŞ BİLDİRME YETENEĞİDİR.”

Diyoruz ve bekliyoruz 30 HAZİRAN’ı.

Yukarıdaki fotoğrafta üstad NURİ efendi Çarşamba 19 Mart 1952 ve 502 sayılı TRAKYA gazetesinde “ORTAOKULU NİÇİN” istiyoruz başlığı altında Batı Trakya Türklerine mutlaka biri İskeçe’de diğeri de
Gümülcine’de olmak üzere, azınlık ailesine birer “TÜRK ORTAOKULU” açılmasını, bu okulların Batı Trakya Türklerine ne getireceğini ve nasıl kurulacağını ifadesinden sonra o süreçte İskeçe Cemaat Asbaşkanı
Başkanı olan ve Batı Trakya Türklerinin eğitimine, kültürüne büyük hizmetleri olan çok muhterem MUZAFFER bey (Muzaffer Salihoğlu) yine o süreçte azınlık ailesinin oldukça kalbur üstü Gümülcine ve İskeçe

ileri gelenlerini konağında toplayarak bu “ORTAOKUL” faslının enini – boyunu tartışmışlardır.
İşte bu fikir alış verişi sohbetinden sonra şimdi hepsi Allah’ına kavuşan büyüklerimizin konaktaki bir yemekten sonra o zaman ziyaret edilmesi çok meşhur olan “İSKEÇE YÜZME HAVUZU” etrafında tarihi bir

anı fotoğrafı çektiren ecdadımızın numaraya göre isimleri şöyle:
Ayaktakiler: 1.Muallim HASAN Efendi (Kendisine Gavur Hasan da denilirdi), 2.MUZAFFER Bey, (İskeçe Cemaat Asbaşkanı), 3.Menlikli Öğretmen FERİT Bey (Raif), 4.Gümülcine’den Keresteci MEHMET KARAGÖZ,
5.Kalyonucu MUSTAFA Efendi (Hancı), 6.Öğretmen HÜSEYİN Efendi, 7.Öğretmen BAYRAM Efendi, 8.Öğretmen SEFER Osman (Çağlayan), 9.Terzi SAMİ Efendi, 10.Gümülcine’den her hali ile örnek bir insan olan

FEHİM OTMANLI, 11.Bizim kuşağın örnek aldığı çok sevgili ağabeyimiz RECEP KARAPAÇA o süreçte taze T.C. Gümülcine Konsolosluğu Sekreteri, 12.Gümülcineli öğretmen CEMALETTİN Efendi,
13.Gümülcine’den RAİF ZADE Mehmet Bey, 14.Gümülcineli kitapçı – kırtasiyeci HİLMİ Öztürk, 15. Gümülcine’den öğretmen – yazar MEHMET ARİF’fi görmektesiniz yukarıdaki fotoğrafta.

O gün ANA DİLİMİZ TÜRKÇE’nin temelini teşkil edeceği “ORTAOKULLAR” konusu bu sohbette tartışılmış ve karara bağlanmıştır.
İşte Batı Trakya’da 2. ‘Dünya ve Yunan iç savaşı’ından sonra ‘ORTA EĞİTİM’ sürecinin temeli böyle bu muhterem büyüklerimiz tarafından atılmıştır. Nur içinde yatsınlar.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
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Emine Tabak Ahmet

Çocuğa toplumsal 
kuralları nasıl öğretebiliriz?

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

H
er anne baba çocuğun
toplumsallaşma yaşı
olan 2 yaş ile birlikte

ona bu kuralları öğretmeye
başlamalıdır. Toplumsal kurallar
kişinin yaşadığı toplum içinde
uyması gereken kurallardır.
Özellikle bizim gibi Azınlık
toplumları buna daha fazla
ağırlık vererek örnek bir toplum
oluşturmak zorundadırlar.
Toplumumuzun iyi bir sosyal
statü oluşturabilmesi için biz
aileler de buna önem vererek
çocuklarımıza iyi örnek ve
model oluşturabilmeliyiz.

Çocuk bir yaşından itibaren
yaşadığı toplum içinde neler
yapıp yapmaması gerektiğini
öğrenmeye başlar. Yaşadığı
toplum derken, bunu öncelikle
onun içinde bulunduğu ailesi ve
yakın çevresi oluşturmaktadır. 2
yaşından itibaren de çocuk
öğrendiklerini uygulamaya
girişir. Kuralları öğrenemeyen ya
da kendisine öğretilmeyen
çocuk, gerek okulda gerekse
diğer sosyal yaşamında
uyumsuzluklar gösterir. Bunun
için de, çocuğun bu kuralları
öğrenmesine çok erken yaşlarda
başlanmalıdır. Bu eğitim de
önce ailede başlayıp, okulda
devam eder.

Çocuk ailesinde ne görürse
onu öğrenir. Bunun için de aile
bireylerinin gerek aile içi,
gerekse toplum içerisindeki
davranışları çocuğa örnek
olacağından anne babanın
davranışlarının düzgün olması
gerekir. Çünkü çocuğun
psikososyal gelişim süreci taklit
üzerine kurulmuştur. Çocuk aile
bireylerini ve yakın
çevresindekileri taklit ederek
sosyal yaşamını sürdürmeye
başlar. “Çocuktur, anlamaz”
diye düşünerek, onun yanında
yapılan yanlış davranışları çocuk
kaydeder ve uygulamaya geçer.
Anne baba da kendilerinin bu
hatalı davranışlarını çocukta
gördükleri zaman kızarak tepki
gösterirler. Genellikle de
çocuğun arkadaşlarını
suçlayarak, onların çocuğa kötü
örnek olduklarını söyleyerek
kendilerini temize çıkarmaya
çalışırlar.

Özellikle 2 yaşından itibaren
çocuk, ailesinde ve çevresinde
gördüğü, öğrendiği her şeyi
uygulamaya başlar. Bunu gerek
sözleriyle gerekse hareketleriyle
yapmaktadır; babası küfreden
çocuk küfürü öğrenir, dayak
yiyen çocuk arkadaşlarını
dövmeye girişir. Kısacası iyi

davranışlar görmüşse, iyi
davranışlar, kötü davranışlara
tanık olmuşsa da kötü
davranışlar sergiler. Bu yüzden
de anne baba çocuğa koydukları
kuralları, öncelikle kendilerinin
uygulayıp uygulamadıklarına
bakmalıdırlar. Çocuğa
“Arkadaşlarınla iyi
geçinmelisin” derken, kendileri
arkadaşlarının arkasından kötü
konuştuklarında çocuğa kötü
örnek olacaklardır. Çünkü çocuk
da arkadaşlarına, anne
babasından gördüğü şekilde
davranacaktır. Ya da çocuğa
teşekkür etmiyor, diye kızan bir
anne baba, öncelikle
kendilerinin aile içinde ya da
dışında “Teşekkür ederim”
cümlesini ne kadar sıklıkta
kullandıklarına bakmalıdırlar.
Aile bireyleri öncelikle kendi
aralarında dürüst, samimi ve
düzgün davranışlar segileyerek
çocuklara iyi örnek olmalıdırlar.
Kendi aralarında ve çocukla
konuşurken “lütfen”, “rica
etsem”, “özür dilerim”, gibi
ifadeleri kullanmaya özen
göstermelidirler. Çocuktan bir
şey istendiğinde de asla
emretmeden, rica ederek
istenmelidir.

İnsanlar arasındaki
kıskançlık, çekememezlik,
ikiyüzlülük, dedikodu gibi kötü
hisler ve davranışlar bir
toplumun gelişimini engelleyen
özelliklerdir. Bunlara yer
vermeyerek çocuklarımıza iyi
örnek oluşturabilmemiz,
insanları sevmelerini
sağlayabilmemiz açısından
büyük önem taşımaktadır.
Çocuklarımıza bu
olumsuzlukları öğretirsek,
toplumumuz her zaman geri
kalmaya mahkum olacaktır.
Çocuklarımıza empatiyi,
yardımlaşmayı, karşılarındaki
insanların başarılarını takdir
edebilmeyi öğretmeliyiz. Çünkü
kıskançlık ya da çekememezlik
çocuğun hayatına girdiğinde
onun başarılı olmasını
beklemeliyiz.

Sonuç olarak, çocuğumuza
asla baskı yapmadan, öncelikle
ve özellikle de kendi
davranışlarımızın her zaman
özeleştirisini yaparak, kendimizi
değiştirip düzeltmeye çalışarak
ona iyi örnek olmalıyız. Sevgi,
özveri, hoşgörü ve
yardımseverlik, hepimizin
yaşamında yer alması gereken
olmalıdır. Toplumumuz için
örnek çocuklar
yetiştirebilmemiz dilekleriyle...

22 26 Haziran 2015

İskeçe’de tutukevinde
tüberküloz korkusu

Kuru Kahveci İbrahim

Sorumlu Kişi: GALİP HÜSEYİN
Tel/Faks:00302531022284                    e-mail: galip7272@web.de

Cep: 004915736108944

“Kuru Kahve” deyince,

Gümülcine’de artık
 akla

gelen ilk
 isim.

Taze
çekilmiş

kuru kahve
ve tüm çay
çeşitlerinin
yanı sıra,
ikramlık

paketli çikola-
ta ile şeker-
leri de bula-

bilirsiniz.

İSKEÇE Emniyet Müdürlüğü tutukevinde patlak
veren tüberküloz (verem) vakasından sonra çok
sayıda polis ve tutuklu hastaneye kaldırıldı. 

Geçen hafta bir tutukluda tüberküloz tespit
edilmesi, sözkonusu şahısla temasa geçen
personel ve tutuklular arasında endişeye yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, 60 polis memuru ile 14

tutuklu İskeçe Devlet Hastanesi’nde muayene
edildi. 

İskeçe Emniyet Müdürü Yorgos Kalaycis,
doktorların geçmişte tüberküloz geçiren
tutuklunun ilaç tedavisini yarıda kestiğini,
hastalığın bu nedenle daha hafif bir şekilde
nüksettiğini tespit ettiklerini aktardı.

Kahvemizi

Almanya’da marketlerden de

temin edebilirsiniz.

Merkez:
Gr. Marasli 13 (Pazar yeri arkası)
Şube; Ermu 78 (Yeni Cami yanı)

69100 KOMOTHNH
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Beşiktaş’la 14 milyon
Euro’ya anlaşan Çin kulübü
yetkilileri Demba Ba ile dün
Londra’da masaya oturdu.
Shanghai Shenhua’lı
yöneticiler Senegalli’ye 3 yıl
için 20 milyon Euro önerdiler.

Beşiktaş’ ta Demba Ba’nın
durumu netleşmek üzere.
Transferde kaynak bulmak
için umutlarını Senegalli
futbolcunun satışına
bağlayan Siyah-Beyazlı
yöneticiler hedefe adım adım
yaklaşıyor. Çin kulübü
Shanghai Shenhua ile 14
milyon Euro bonservis bedeli
karşılığında anlaşan Beşiktaş
artık Demba Ba’nın vereceği
kararı bekliyor. Bu transferde
dün çok önemli bir gelişme
yaşandı. Çin kulübünün
yetkilileri dün Demba Ba ile
Londra’da bir araya geldi. İlk
teklifleri 5 milyon Euro olan
Çinliler sonrasında bu rakamı
6 milyon Euro’ya çıkardı. Dün
ise öldürücü darbeyi yaparak
kendisine 3 yıl için 20 milyon
Euro gibi yüksek bir rakam
sundular.

İMZA PARANIN ÖDEME
ŞEKLİNE KALDI
ÇİN kulübünün bu teklifi
karşısında Demba Ba’nın
şaşkınlık yaşadığı ve ödeme
koşulları üzerinde pazarlığın
sürdüğü öne sürüldü.
Senegalli futbolcunun
ücretinin bir bölümünü
garanti para kalan bölümünü
de banka teminatı istediği
iddia edildi. Bu transferde
kader gününün yarın olduğu
ve Londra’dan olumlu bir
haber gelmesinin beklendiği
belirlendi. Son kararı Fikret
Orman da merakla bekliyor.

TFF’ nin 42. başkanı belli oldu Demba Ba’ya 3 yıl için
20 milyon euro!

Gümülcine Türk Gençler
Birliği (GTGB) 10 – 11 yaş
futbol takımı, 13-14 Haziran
tarihleri arasında U11 İzmir
Balkan Cup Futbol
Turnuvası’na katıldı.

Altınordu Futbol
Kulübü’nün
organizatörlüğünde
Kuşadası’nda gerçekleştirilen
turnuvaya çoğunluğu Balkan
ülkesi olan 9 farklı ülkeden 18
takım katıldı. Turnuva
çerçevesinde GTGB futbol

takımı, toplamda 9 futbol
takımıyla müsabaka
gerçekleştirdi.

İspanya’dan Athletic
Bilbao’nun da katıldığı
turnuvada GTGB takımı, U11
İzmir Balkan Cup Turnuvası’nı
12. sırada tamamladı.

Öte yandan, turnuva
boyunca İzmir Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila
ve BTTDD İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş GTGB
takımına eşlik etti.

Kupa maçları milli ligden dört
sene sonra kurulmuştur. Bu
organizasyonun ilk olarak ismi
Türkiye Kupası, daha sonra
Federasyon Kupası ve şimdi de

Ziraat Türkiye Kupası olarak
değiştirilmiş bulunmaktadır.

Bu kupaya İngiltere, İspanya,
İtalya ve Almanya gibi futbolun
ekolü olmuş ülkelerde çok

büyük rağbet göstermektedirler.
Türkiye’de 53. kupa maçları
oynandı. Burada en çok bu
kupayı 16 defa kazanan takım
Galatasaray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş takımları 6 defa
kazanırken, Trabzonspor da 7
defa kazanmıştır. Burada
görülen o ki, bir çok Anadolu
takımı Göztepe 2, Altay 2,
Ankaragücü 2, Gençlerbirliği 1,
Kocaelispor 1, Buesaspor 1 defa
kazanmışlardır. Kupa maçları
çok çekişmeli ve beklenmedik
sonuçlarla neticelenmektedir.

İngiltere’de çok defalar ikinci
milli takımları bu kupayı
almaktadırlar. Hatırlanacağı
üzere, Türkiye’de de Ankaragücü

ikinci milli ligde iken kupa
şampiyonu olduğundan çok,
gülünç bir durumla birnci lige
geçirilmişti.

Kupanın statüleri çok
değişikti. Türkiye’de dünya
kupasında olduğu gibi aynı
kuralla oynanmaktadır. Ülkemiz
Yunanistan’da çekilen kura
sonucu birinci lig takımı, ikinci
veya üçüncü milli takımın
sahasında oynanmaktadır.
Almanya’da da aynıdır. Kupa
şampiyonluğu, Mecnun’un
leylasından bile güzeldir.
Kupada Galatasaray, diğer iki
ezeli rakibine göre çıtayı çok
yükseltti.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Kupa maçları

Finansal 
fair- play krizi!

Bir grup Manchester City
ve Paris Saint-Germain
taraftarıyla, bir menajer,
UEFA'nın finansal fair-play
kurallarına karşı hukuksal
mücadele başlattı.

Mahkeme, UEFA'nın
finansal fair-play kurallarının
2. aşamasını devreye
sokmasını geçici olarak
durdurdu ve konunun, Avrupa
Adalet Divanı’nın gündemine
getirilmesine karar verdi.

Adalet divanından finansal
fair-play kurallarının paranın
serbest dolaşımı, yatırım
serbestliği, rekabet
serbestliği gibi Avrupa Birliği
kurallarını ihlal edip
etmediğini belirmesi
isteniyor. UEFA ise temyiz
hakkını kullandı. Temyiz
sürecinin Belçika
mahkemesinin verdiği kararı
otomatik olarak askıya
aldığını savunan UEFA, yeni
kuralları uygulamaya devam
edeceğini duyurdu.

GTGB Futbol Takımı 
U11 İzmir Balkan cup turnuvasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu
Genel Kurulu’nda başkanlığa
yeniden Yıldırım Demirören
seçildi.

Tek adayla girilen
seçimde, Demirören kullanılan
219 oyun 214’ünü alarak üst üste
ikinci kez zaferini ilan etti.

En az 60 imza toplayanın
başkan adayı olabildiği TFF
Genel Kurulu’nda Yıldırım
Demirören 240 imza
teklifi, Haluk Ulusoy 65 imza
teklifi sundu. Mükerrer imza
sayısı 26 olarak açıklandı.
Dolayısıyla Yıldırım Demirören
214, Haluk Ulusoy 39 imza
teklifi getirmiş oldu.

297 delegenin olduğu Genel
Kurul’da her iki tarafa da imza
atan delegeler yer aldığından
imza listeleri kontrol edildi.
Demirören’in 214, Haluk
Ulusoy’un 39 imza teklifi
getirdiği belirlendi.

Ulusoy 39 imza teklifi aldı,
yarış dışı kaldı!
Marriott Oteli’nde saat 11.00’de
başlayan seçimli olağan genel
kurulda 214 imza toplayan
mevcut başkan Yıldırım
Demirören’in adaylığı
kesinleşirken, Haluk Ulusoy
39’da kaldı. Divan başkanlığına
60 imza sunamadı. Böylece
Yıldırım Demirören tek aday
olarak seçime girdi.

Demirören’in listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Olağan Seçimli Genel
Kurulu’nda tek aday olarak
seçime giren Yıldırım

Demirören’in yönetim kurulu
listesi belli oldu.

Genel Kurul’da oy kullanma
işlemine geçilirken, tek başkan
adayı Yıldırım Demirören’in
yönetim kurulu listesi açıklandı.
Demirören’in listesi şu
isimlerden oluştu:

ASIL ÜYELER:
Servet Yardımcı, Nihat Özdemir,
Ali Dürüst, Hüsnü Güreli,
Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin
Aykaç, Mustafa Çağlar, İbrahim
Usta, Ali Düşmez, Kaan
Terzioğlu, Arif Koşar, Yaşar
Aşçıoğlu, Erhan Kamışlı, Ahmet
Gökçek.

YEDEK ÜYELER:
Ziya Erbaş, Mete Düren, Zafer
Tırpançeker, Selahattin
Aydoğdu, Serhat Soysal, Ali
Özdoğan, Atilla Bingöl, Erdoğan
Tekgöz, Mustafa Küçükmeral,
Cevat Ay, Ömer Sarılar, Saliha
Kübra Kabaali, Bayram Yüksel,
Fuat Guguloğlu.

DEMİRÖREN’DEN TEŞEKKÜR
KONUŞMASI
Türkiye Futbol Federasyonu
başkanlık seçimine tek aday
olarak giren Yıldırım
Demirören, delegelere teşekkür
konuşması yaptı.

Futbol ailesinin çok güçlü bir
aile olduğunu vurgulayan
Demirören, “Ne kadar büyük ve
güçlü bir aile olduğumuzu
görüyorum. Bundan 3 yıl önce
bize destek veren delegelerimiz

var. Hangi tarafta olursanız olun
Türk futbolunun iyiliğini
istediğinizi biliyorum. Riva’yı
Türk futboluna armağan
ettiğimiz için teşekkür
ediyorum. Türk futboluna sahip
çıkan yayıncı kuruluş, Mali fair
play konusunda destek veren
ekiplerimize,
Profesyonellerimize, Merkez
Hakem Kurulu’na teşekkür
ediyorum. Bizimle yola çıkan
Fatih Terim’e teşekkür
ediyorum. Devlet erkanımıza
teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.

Genel kurul öncesi gerginlik!
Ulusoy oğlunu salona sokmak

isteyince...
Başkan adaylarından Haluk

Ulusoy ile oğlu Saffet Ulusoy’un
otele girişi sırasında gerginlik
yaşandı.

Ankara Marriott Oteli’nde
yapılan genel kurulda, 297
delegeden 226’sının katılımıyla
çoğunluk sağlandı.
Federasyonun 42. başkanının
belirleneceği genel kurulda, 157
üyenin imzasıyla sunulan
önerge sonunda divan kurulu
başkanlığına Mehmet Baykan,
yardımcılığına Mesut Hoşcan,
üyeliklere ise Hüseyin Eryüksel
ve Çağatay Kalkancı seçildi.
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Ankara’da “Batı Trakya Günü” etkinliği
ANKARA’daki Batı Trakya Türk Birliği Derneği, Batı Trakya

Günü etkinliği düzenledi. Batı Trakya Türk kültürünü
tanıtmak amacıyla 22 Haziran Pazartesi günü yapılan etkinlik,
Keçiören Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği
Uluslararası Ramazan Şenlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Batı Trakya Günü’ne İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği halk oyunları ekipleri de
katıldı. Ankara’daki etkinliğe Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu ve İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt katıldı. 

Batı Trakyalı konuklar, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın
Keçiören Estergon Kalesi’nde verdiği iftar yemeğine katıldı.
İftarın ardından Batı Trakya Türk kültürüne özgü el işleri ve
geleneksel kıyafetlerin sergilendiği Batı Trakya Evi’nin
açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak gerçekleştirdi. 

Batı Trakya Türk Birliği Genel Başkanı Ahmet Salihoğlu,
Batı Trakya Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayan
Keçiören belediyesine teşekkür etti. 

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Keçiören
belediyesine ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek,
Uluslararası Ramazan Şenlikleri’nde yer almaktan
memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yoğun yağmura rağmen
gerçekleştirilen kültürel etkinlikte, İskeçe Türk Birliği ve
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin folklor ekipleri sahne aldı.

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) 
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