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Yunanistan’daki
Türkler için
İzmir’de panel 
TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmir
Şubesi ile Rodos, İstanköy ve Oniki
Ada Türkleri Kültür Dayanışma
Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri
“Yunanistan’da Yaşayan Türklerin
Güncel Sorunları” konulu panel
İzmir’de gerçekleştirildi. »16

GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık Lisesi
öğrencileri GÜNDEM gazetesini ziyaret
etti. Lise ikinci sınıf öğrencileri
“Araştırma” dersi kapsamında, 8 Mart
Salı günü GÜNDEM çalışanlarıyla bir
araya geldi. » 3

Azınlık Lisesi
öğrencileri
GÜNDEM’i 
ziyaret etti

“Vizenin
kaldırılması
olumlu gelişme”
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, Türkiye
vatandaşlarının Avrupa Birliği
ülkelerine ziyaretlerinde vizenin
kaldırılmasının bölge ekonomisi için
olumlu bir gelişme olacağını söyledi.
»9

19’da 11’de

sağlık spor

Times: 22 bin 
IŞİD militanının 
bilgileri sızdırıldı

Çok fonksiyonlu
yazıcılar...

14”te

Artık
yaşamınızı 
değiştirin... 23’te

Vodafone Arena’nın 
çimleri için 
kritik karar!

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  4 Mart Cuma günü
Atina’yı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la görüşen Çavuşoğlu,

Atina’da bulunduğu sırada Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
müftüleri ve azınlık milletvekilleriyle de biraraya geldi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin
Atina Büyükelçiliği’nde ilk olarak Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’le görüştü. 

Çavuşoğlu, daha sonra azınlık milletvekilleri Mustafa
Mustafa, İlhan Ahmet, Ayhan Karayusuf ve Hüseyin
Zeybek’le bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras ile Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da hazır bulundu.» 4

BATI Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
başkanlığına yeniden
aday olan İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete
oybirliğiyle seçildi.»3

Mete
yeniden
Danışma
Kurulu
Başkanı

bilimdünya

TÜRKİYE Başbakanı
Davutoğlu Ege Denizi’nde
İzmir ile Selanik arasında
feribot seferlerinin başlaması
konusunda anlaştıklarını dile
getirerek Selanik ile
İstanbul’un ise birbirine hızlı
tren hattı ile bağlanacağını
vurguladı. Davutoğlu ve
Çipras iki ülkenin başkentleri
Ankara ile Atina’nın ise
doğrudan uçuşla bağlanacağı
müjdesini beraber verdi.

95 yılın ardından İzmir’e ilk
giden Yunanistan Başkanı
olan Çipras ile “değerli
dostum Ahmet” diye hitap
ettiği Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, bir sonraki
Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Toplantısı’nı
Selanik’te yapmak için de
anlaştı..  

»6, 7 

Başbakan Aleksis Çipras ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,
8 Mart Salı günü İzmir’de bir araya geldi ve Türkiye – Yunanistan 4.
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldılar.

İzmir’de tarihi
buluşma

»12-13

Çavuşoğlu azınlık
temcilcileriyle görüştü
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Batı Trakya Kadın Platformu’ndan
Kadınlar Gecesi

BTTÖB ‘Kadınlar Günü’ 
etkinliği düzenledi

BATI Trakya Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle 5 Mart Cumartesi gecesi Yassıköy Astrea eğlence
merkezinde bir gece düzenledi.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını Platform
Sözcüsü Fatma Saliemin yaptı. Geceye katılan tüm katılımcıların
Kadınlar Günü’nü kutlayan Saliemin; kültür, gelenek ve göreneklere
sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Saliemin, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın Kadınlar Günü
nedeniyle gönderdiği mesajı okudu. 

Gecede Başkonsolos Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da bir şiir
okuyarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gecede Türkiye’den gelen sanatçı Sami Çelik ve Orkestra Grup Özel
eşliğinde kadınlar doyasıya eğlendi.

BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) “Kadınlar Günü” etkinliği düzenledi.

Beş yıldan bu yana  Türkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan arasında dönüşümlü olarak
kutlanan “Kadınlar Günü” bu yıl Gümülcine’de
gerçekleşti. Chris & Eve Oteli’ndeki etkinliğe
Gümülcine’nin yanı sıra Bulgaristan ve
Türkiye’den kadınlar da katıldı.

Etkinliğe BTTÖB Başkanı Sami Toraman,
Edirne’den Trakya Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma
Gündoğdu, Edirne Sınır Ötesi Kültürleri
Araştırma Derneği Başkanı Ersin Demir,
Bulgaristan Eğridere ve Cebel’den kadınların
yanı sıra Batı Trakya’dan davetliler katıldı.

“BİZİM İÇİN KADIN OLMAZSA
OLMAZIMIZDIR”
BTTÖB Başkanı Sami Toraman yaptığı
selamlama konuşmasında, Avrupa’da kadının
seçme ve seçilme hakkı olmadığı bir dönemde,
Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934
yılında kadına seçme ve seçilme hakkını
verdiğini hatırlattı. Toraman, “İlk kadın hakim 9
Nisan 1932 yılında Adana’da göreve başlamıştır.
Bu Avrupa’nın düşünemeyeceği bir şeydi. Bu
ancak Mustafa Kemal’le oldu. Biz de Mustafa
Kemal’in hemşehrisi ve Balkanlı olmaktan onur
ve gurur duyuyoruz. Biz, Balkan insanında
çocuk gelinler yoktur. Bizde akraba evliliği
yoktur. Bizim için kadın olmazsa olmazımız;
yarınımız, geleceğimiz, bizim dünyamızı
güzelleştiren en nadide varlıklardır. İyi ki
varsınız, iyi ki birlikteyiz.” diye konuştu.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma

Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu, beş yıl
önce Edirne’de başlayan Kadınlar Günü
kutlamalarının Gümülcine’de devam ettiğini
söyledi. Balkan kardeşliğinin devam etmesi
gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, kadınların
Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bulgaristan Türkleri’nden Eğridere bölgesi
adına Lütfiye İbrahimova, Cebel bölgesi adına
ise Hayriye Mehmet söz aldı. Davet için teşekkür
eden İbrahimova ve Mehmet, hemcinslerinin
Kadınlar Günü’nü de kutladı. 

Kutlama, Edirne’den gelen şairlerin okuduğu
şiirler ve Galip Galip’in yönettiği Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Türk Sanat Müziği
Korosu’nun seslendirdiği şarkılarla geç saatlere
kadar devam etti.

Kadınlar Günü kutlaması önümüzdeki yıl
Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan’dan
kadınların katılımıyla Edirne’de düzenlenecek.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmit Şubesi Kadın Kolları, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 5 Mart
Cumartesi gecesi bir etkinlik düzenledi.

MUSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, Başkan Yardımcısı H. Vedat Meşeli,
BTTDD İzmit Şubesi Başkanı Lütfü Bodur ve çok sayıda Batı Trakyalı
katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını BTTDD İzmit Kadın Kolları Başkanı
Aslı Devrim yaptı. Kısa bir dönem önce Kadın Kolları olarak bir araya
geldiklerini söyleyen Devrim, bu dönemde bir çok faaliyete imza
attıklarını belirterek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Şube
Başkanı Lütfü Bodur da konuşmasında, geceyi düzenleyen Kadın
Kolları Başkan ve yöneticilerini tebrik etti.

Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet de gecede hemşehrileriyle
birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kadınlar
gününün bir gün değil her gün olması gerektiğini söyledi.

BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin yaptığı konuşmada,
“Yılın 365 gününü bizler için feda eden siz değerli kadınlarımız,
aslında her gün sizin gününüz. 8 Mart sadece bunun kutlandığı
gündür. Sevgili şube başkanım bugün burada bu tabloyu gördükten
sonra bir sonraki dönemde İzmit’te Kadın Şube Başkanı görürsek hiç
şaşırmam, hatta tüm yönetimi kadınlara emanet edersek derneğin
sırtı yere gelmez.” dedi. 

Batı Trakyalılar 
İzmit’te buluştu
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BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) seçimleri, 7 Mart Pazartesi günü
İskeçe Türk Birliği’nde gerçekleşti.

BTTADK Başkanlığına yeniden aday olan
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
oybirliğiyle seçildi. Danışma Kurulu
Asbaşkanlığı görevine Rodop ilinden
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
İskeçe ilinden Mustafçova Belediye Başkanı

Cemil Kabza, Meriç ilinden Batı Trakya Azınlığı
Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı
Bekir Mustafa seçildi. BTTADK Genel
Sekreterliği görevine ise Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan getirildi.

Seçimlerle ilgili olarak BTTADK tarafından
yapılan açıklamada, bir yıl boyunca görev
yapacak Danışma Kurulu yönetimiyle ilgili
kararların oybirliğiyle alındığı belirtildi. 

Ahmet Mete yeniden
Danışma Kurulu
Başkanı seçildi

SA Hİ Bİ: HüL YA EMİN
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
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Kadın olmak zor...

8 Mart, New York’ta kadın
işçilerin daha iyi çalışma
koşulları için

başkaldırışının tarihi. 1857 yılında
bir tekstil fabrikasında kadın
işçilerin başlattığı grev, polisin
işçilere saldırması ve işçilerin
kilitlendiği fabrikada yangın
çıkmasıyla bir faciaya dönüşmüştü.
8 Mart 1857 tarahinde yaşanan bu
elim olayda 129 kadın işçi can
vermişti. 

1910 yılında, Danimarka’nın
Kopenhag kentinde toplanan 2.
Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında, Almanya Sosyal
Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin’in, New York’taki
tekstil fabrikası yangınında ölen
kadınların anısına 8 Mart’ı “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” olarak
kutlanmasını önermesiyle bu gün
bir sembol haline geldi. 1977
yılında da 8 Mart’ın “Dünya
Kadınlar Günü” olarak kutlanması
Birleşmiş Milletler’de kabul edildi.

O günlerden bugünlere
gelinceye kadar köprünün altından
çok sular aktı. Bu süreç içerisinde
kadının toplum içerisindeki yeri,
istisnalar dışında büyük değişimler
geçirdi. Ama bu değişim, istenilen
ya da olması gereken düzeyde
gerçekleşmedi.

Bugün dünya nüfusunun 7
milyara ulaştığı söyleniyor. Bu
nüfusun yarısını da kadınlar
oluşturuyor. Ancak kadınların
“nüfuz” oranı, “nüfus” oranlarıyla
paralellik arzetmiyor. 

Uluslararası raporlar, kadının
toplum içindeki yerinin olması
gerektiği noktada olmadığını,
kadına yönelik şiddet ve
ayrımcılığın halen süregeldiğini
gösteriyor.

Kadın olmak zor…
Ya Batı Trakya’daki durum?.

Küçük toplumlarda kadına
yüklenen role, Batı Trakyalı kadının
azınlık bireyi olması da eklenecek
olursa, omuzlarında nasıl bir yük
taşıdığını anlamak daha kolay
olacaktır. 

Kadınlar, toplumsal yapı
içerisinde eskisiyle kıyas
götürmeyecek düzeyde söz sahibi

olmaya başladılar. İstenilen
düzeyde olmasa da, hemen hemen
her alanda Batı Trakyalı kadın artık
varlığını hissettiriyor. 

İçe dönük, korumacı ve
muhafazakar yapısıyla kadın
olmanın zaman zaman daha da
zorlaştığı bu coğrafyada kadının
yeri hakkında söylenecek çok söz,
yapılacak çok iş var şüphesiz.
Ancak, azınlık olmanın kadına
getirdiği ek yüklerden söz
etmekten de kendimi
alıkoyamayacağım. 

Bu noktada eğitim alanında kız
çocuklarının yaşadığı sıkıntılara
özellikle değinmek gerek diye
düşünüyorum. Bir dönem Batı
Trakya’daki aileler için, azınlık
eğitimi üzerindeki siyasi
baskılardan kaçış yöntemlerinden
biri çocuklarını Türkiye’deki yatılı
orta eğitim kurumlarına
göndermek olmuştu. Ancak “kız
evladı koruma” içgüdüsüyle, kız
çocuklarının çoğu evlerinde,
köylerinde kaldı. Bu da kadının
eğitim alanında geri kalmasında
önemli bir neden oldu. 

19. madde nedeniyle birçok
kızkardeş, birçok anne kendi
kanından, canından uzak bırakıldı.
Birçok annenin yüreği hasret
acısıyla yandı; ömürler evlat yolu
gözleyerek tükendi. Neticede
hasret, gurbet, ayrılık kader kabul
edildi; kadere boyun eğildi.

Azınlığa karşı önyargılı olan
çevrelerin, azınlık kadınına yönelik
önyargıları da süregeldi. Örneğin
Yunan medyasında çıkan birçok
haberde, azınlık kadınına istenilen
etiketler konuldu, ona ait olmayan
söylemler onun ağzından
söyleniyormuşçasına dile getirildi. 

Sivil örgütlenmede, yılların
hayali olan kadınlar derneği
kurulamadı. Rodop ve İskeçe
illerinde kadınları kültürel
faaliyetler çatısı altında toplamayı
hedefleyen iki derneğe, isminde,
Batı Trakya kadınının etnik
kimliğinden bir parça taşıdığı için
kuruluş izni verilmedi. 

Velhasıl kadın olmak zor… Hele
azınlık kadını olmak… O daha da
zor…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Celal Bayar Lisesi
öğrencileri GÜNDEM’i
ziyaret etti

GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Lisesi öğrencileri
GÜNDEM gazetesini ziyaret etti.
Lise ikinci sınıf öğrencileri
“Araştırma” dersi kapsamında, 8
Mart Salı günü GÜNDEM
çalışanlarıyla bir araya geldi. 

“Araştırma” dersi öğretmeni
Eleni Haci’nin yanı sıra
öğretmenler Belgin Mehmetoğlu

ve Sezgin Berber’in refakat ettiği
43 öğrenci, gazetecilik eğitimi ve
habercilik konularıyla ilgili olarak
GÜNDEM çalışanlarına sorular
sordu. Derste kullanılmak üzere
görüşmeyi kaydeden öğrenciler,
gazetenin tarihi ve çalışmalarıyla
ilgili olarak da bilgi aldı. 

Celal Bayar Lisesi ikinci sınıf
öğrencilerine eşlik eden
öğretmenler ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getirerek,
GÜNDEM gazetesine teşekkür
ettiler. 
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TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı
Trakya Türk azınlığı temsilcileriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu 4 Mart Cuma günü Atina’yı ziyaret
etti. Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la görüşen Çavuşoğlu,
Atina’da bulunduğu sırada Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının müftüleri ve azınlık milletvekilleriyle de
biraraya geldi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde ilk olarak Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’le görüştü. 

Çavuşoğlu, daha sonra azınlık milletvekilleri Mustafa
Mustafa, İlhan Ahmet, Ayhan Karayusuf ve Hüseyin
Zeybek’le bir araya geldi. 

Çavuşoğlu’nun Batı Trakya Türk azınlığı
temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye’nin
Atina Büyükelçisi Kerim Uras ile Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı da hazır bulundu. Yapılan
görüşmede azınlık konularının konuşulduğu belirtildi. 

Bakan Çavuşoğlu azınlık temsilcileriyle yaptığı
görüşmeyi twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak
şu şekilde duyurdu: “Batı Trakya Türk Azınlığı Seçilmiş
Müftülerimiz ve Soydaş Milletvekillerimizle görüştük.” 

“Dostluk ve kardeşlik havasında
geçen bir görüşme oldu”

RODOP SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf, Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeyi
GÜNDEM’e değerlendirdi. Karayusuf, kendisinin yanı sıra
diğer azınlık milletvekilleri Mustafa Mustafa, İlhan Ahmet
ve Hüseyin Zeybek’in katıldığı görüşmeye davetin
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nden geldiğini söyledi.

Karayusuf görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin politikacısı başka bir
ülkeyi ziyaret ettiğinde, o ülkedeki soydaş politikacılarla
bir araya gelmek ister. Aynı düşünceyle sayın Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bizimle bir görüşme
gerçekleştirdi. Dostluk ve kardeşlik havasında geçen bir
görüşme oldu. Uzun ve güzel sohbetlerimiz oldu. Sayın
Bakan Çavuşoğlu’na, her iki ülkeyi yakınlaştıran
gelişmeleri dile getirdik. Göçmen krizini de konuştuk.
Çünkü yaşanan bu kriz, her iki ülkeyi derinden etkiliyor.
Bu konuda işbirliği olanaklarının dile getirilmesini
temenni ettiğimizi belirttik.”

“AZINLIĞI İLGİLENDİREN KONULARIN ÜZERİNE
GİDECEĞİZ”
Görüşmede azınlık sorunlarının da ele alındığını söyleyen
Milletvekili Karayusuf, “Azınlık sorunlarıyla ilgili olarak
bilinen bazı sorunlar var. Sayın Çavuşoğlu, azınlık
sorunlarının SİRİZA hükümeti döneminde de devam
ettiğini vurguladı. Bizler yaklaşık 4 aylık iktidar dönemi
süresince, bulunduğumuz kriz ortamı nedeniyle bu
konulara el atma imkanı bulamadığımızı ifade ettik. Her
hükümetin dört yıllık bir görev süresi vardır. Bu görev
süresi içerisinde bizler de, muhakkak ki azınlığın çözüm
bekleyen sorunlarının çözümü ve uluslararası

anlaşmalarca garanti altına alınan hakların verilmesi için
Gençlik ve İnsan Hakları Özel Komisyonu Başkanı olarak
benim ve diğer milletvekili arkadaşların bu konuların
üzerine gideceğimizin işaretini verdik.” dedi.

Batı Trakya Türk azınlığının statüsünün gerek Lozan
Antlaşması, gerekse iki ülke arasında imzalanan protokol
ve sözleşmelerle belirlendiğini hatırlatan Milletvekili
Ayhan Karayusuf, “Her iki ülke arasında imzalanan
antlaşmalar var. Özellikle eğitim konusunda imzalanan
Kültür Anlaşması var. Her iki ülke bu anlaşmalar gereği
söz sahibidir. Bu iki ülkenin bir araya gelerek azınlığı
ilgilendiren, en azından en önemli konu olan eğitim
konusunda katkıları olması gerekir. Bu katkılar bizlere de
destek verecektir.” açıklamasında bulundu.

“İKİ ÜLKE BİRBİRİNE MUHTAÇ”
“Bizlerin her zaman, Türkiye’den hükümet nezdinde
ülkemizi ziyaret eden Türk siyaset adamlarının atacağı
olumlu adımların arkasında olacağımızı dile getirmek
istiyorum.” diyen Karayusuf, “Çünkü Türkiye ile
Yunanistan arasında var olan bazı sorunların, her iki
ülkenin de altına imza atmış olduğu uluslararası hukuk
çerçevesinde çözümlenmemesi için herhangi bir neden
olmadığını düşünüyorum. Burada şunu da ayrıca
belirtmek isterim; bu iki ülke birbirlerine o kadar muhtaç
ki. Geçmişe baktığımızda bu ülkeleri birbirlerine
yaklaştıran göçmen krizi, depremler gibi durumlar
olmuştur. Gönül ister ki; herşeyin düzgün olduğu
ortamlarda da iki ülke birbirine yakın olsun.” ifadelerini
kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu azınlık temsilcileriyle görüştü

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı Ahmet Mete, azınlık temsilcilerinin,
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla
yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. 

Ahmet Mete, “Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Atina ziyareti kapsamında her iki
müftü olarak bizleri de kabul etti. Daha sonra sayın
bakan milletvekilleriyle de görüşme gerçekletirdi.
Görüşmemiz esnasında Batı Trakya’daki son
durumu değerlendirdik. Görüşmemizde Batı
Trakya’daki sorunları kendilerine hatırlattık. Bu
sorunlar zaten sayın Çavuşoğlu’nun bilgisi
dahilindedir. Yine de kendilerine müftülük
sorununun var olduğunu, vakıflar sorununun var
olduğunu, camiler ve minareler sorununun var
olduğunu, bunun yanında Batı Trakya’da kurum ve
kuruluş başkanlarının bir saldırıya tabi
tutulduğunu ve bunun nedenlerini bilemediğimizi
kendilerine aktararak, burada sıkıntılı günler
geçirdiğimizi ifade ettik.” diye konuştu.

“BATI TRAKYA DAVASI BİZİM 
ÖNCELİKLİ DAVALARIMIZDANDIR.”
Türkiye’de azınlıklara verilen hakların benzerinin,
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına verilmesini
ve Türkiye devletinin bunun takipçisi olmasını rica
ettiklerini belirten Mete, “Sayın bakanımız Batı
Trakyalı kardeşlerine selamlarını iletti. Batı Trakya
davasının öncelikli davalardan olduğunu söyledi.
Güzel bir görüşme oldu.” dedi.

“İNSAN HAKLARINDAN 
YARARLANMAK İSTİYORUZ”
Danışma Kurulu Başkanı Mete, “İnşallah
azınlıklara verilmesi gereken insan haklarından
bizler de istifade ederiz. Bunu temenni ediyorum.
İnşallah her iki devlet bu hususta güzel
çalışmalarda bulunur. Bizler de azınlık olarak bu
topraklarda kıyamete kadar, çoğunlukla beraber
mutluluk ve refah içinde yaşarız.”
değerlendirmesinde bulundu.

“Sıkıntılı 
günler 
geçirdiğimizi 
ifade ettik”
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İ zmir tarihi bir buluşmaya tanıklık
etti. bizler de milyonlarca insan
gibi televizyon ve bilgisayar

ekranlarından, gazete sayfalarından bu
tanıklığı paylaştık. 

Vatan Yunanistan ile anavatan
Türkiye yöneticilerinin İzmir’de biraraya
geldiğini ve işbiliği konseyi toplantısını
gerçekleştirdiğini takip ettik. Şunu
söylemek isterim ki; coğrafyamıza uzak
bir memlekette yaşayan biri ekran
başından iki ülke yetkilileri arasındaki
görüşmeleri görse “işte dünyaya örnek
iki komşu ülke” yorumunu yapmaktan
kendini alamaz. Gazetecilerden tutun
da, aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan
hükümet yekililerine kadar iki ülke
yetkililerinin tümünde bir tebessüm ve
pozitif enerji yansıyordu İzmir’den. 

Şunu da eklemeden edemeyeceğim;
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
dostluk ve işbirliğinin ilerlemesinden, iki

ülke yöneticilerinin karşılıklı
tebessümünden ve iyi ilişkiler
geliştirmelerinden en çok Batı Trakya
Türkleri sevinir. İzmir’de yapılan Türkiye
– Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Toplantısı’ndan önemli ve
somut kararlar çıktı. Dışarıya yansıyan
güzel ve alımlı görüntünün ötesinde
“somut” kazanımların da olması son
derece önemli. Selanik ile İzmir arasında
feribot seferleri, Atina ile Ankara
arasında doğrudan uçak seferleri,
İstanbul ile Selanik arasında tren
seferleri ve İpsala – Kipi gümrük
kapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi,
bunun yanısra 6 milyar dolar olan iki
ülke arasındaki ticaret hacminin 10
milyara çıkartılması gibi kararlar İzmir
buluşmasının somut verileri. 

Tüm bunlar, Yunanistan ile Türkiye
arasında çok büyük işbirliği
olanaklarının olduğunu açıkça
gösteriyor. İki ülkenin “iyi komşu”

olmanın ötesinde “stratejik ortak”
olabileceğini gösteren somut
göstergeler var. Yeter ki bunun için her
iki ülkede de gerekli siyasi irade olsun.
Bu siyasi iradenin yanısıra toplumsal
talep ve beklenti olsun. Zira, bu iki
ülkenin gerginlikten kazanacağı hiçbir
şey yok. Fakat dostluk ve işbirliğinden
iki ülke halkının da kazanacağı çok şey
var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki
işbirliği ekonominin tüm sektörlerinde
ilerletilebilir. Yeter ki iki ülke yöneticileri
ve halkı içindeki şüphe, korku ve
kompleksleri atabilsin. 

Başbakan Çipras, Türkiye ile yapılan
görüşmeler konusundaki Yunan
kamuoyundaki “hassasiyetleri” dikkate
alarak yaptığı konuşmalarda ve ortak
basın toplantısındaki tutumunu “tatlı
sert” olarak nitelendirebiliriz.
Yunanistan’a dönünce “sorunlarımızı ve
şikayetlerimizi dile getirmedin”
suçlamasıyla karşılaşmamak için Çipras
konuşmalarında Türkiye’ye “uygun” bir
dille mesajlarını vermeye çalıştı. Dikkati
çeken bir başka nokta ise
Yunanistan’daki “Türkiye hassasiyeti”ni
ve “ince fikirliliği” iyi algıladığı açıkça
belli olan Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nun “sorun” odaklı bir
yaklaşımdan çok “geleceğe dönük
işbirliği ve dostluk” merkezli bir tutum
içinde olmasıydı. Bu bağlamda
Davutoğlu’nun, birbiriyle savaşmış
ancak daha sonra barış ve işbirliğini iki
ülkenin ana amacı yapmış Atatürk ve
Venizelos’un açtığı barış yolundan

gitmekten bahsetmesi tesadüf değildi.
Hem de birkaç saat içinde buna iki kez
atıfta bulunarak. 

Yunan hükümetinin 10 bakanla
katıldığı İzmir’deki işbirliği konseyi
toplantısından sonra Yunanistan
kamuoyundeki haber, yorum ve
analizler oldukça dikkat çekiciydi. 

“Pazarlıktan Türkler kazançlı çıktı” ,
“Türkler bizi kandırdı” , “Türkler
analaşmalara sadık kalmıyor” türünden
yorum ve haberler yine kendini gösterdi
ülkemizde. Uzun yıllardan bu yana
çözüme kavuşmayan sorunlar hakkında
karar almanın zorluğu, bu sorunlarla
ilgili uzlaşmaya varılma noktasında soru
işaretleri olması anlaşılabilir. Ancak,
Türkiye ile yapılan her görüşmeden
sonra şüphe ve korkuları öne çıkarmak
topluma çok yanlış mesajlar veriyor.
Öyle ki Yunanistan kamuoyu Türkiye ile
diyalogdan korkar bir hale geldi. Türkiye
ile Ege sorunları gibi “milli” sorunları
konuşmak şöyle dursun, mülteci
sorununda bile “Türkler bizi kandırdı”
psikolojisini savunmak bu ülkeyi ve
Yunan halkını diyalogdan ve
işbirliğinden uzaklaştırır. Toplumu
“korku – şühpe – fobi”lerle yaşayan bir
kitleye dönüştürür. Bu “isteri”den
korkmayan ve toplumu bu olumsuz
duygulardan kurtaracak politikacılara
şiddetle ihtiyaç var. Zira geçmişte
dostluk, barış ve işbirliği trenini kaçıran
Yunanistan’ın üstelik de derin ekonomik
kriz ortamında bunu ikinciye yaşamaya
tahammülü olmamalı. 

Ozan AHMETOĞLU

İzmir buluşması, fırsatlar ve korkular…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

DEB Partisi: “Düşünce ve ifade özgürlüğüne  saldırı”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,

Avrupa Parlamentosu’nda (AP)
Yunanistan’daki Türk ve Makedon
azınlıklarıyla ilgili toplantının Altın Şafak
Partisi üyeleri tarafından basılmasını ve
engellenmeye çalışılmasını kınadı. 

“Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun
(AP) Romanyalı Milletvekili Csaba
S�gor’un himayesinde Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ile
Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar
Organizasyonu (UNPO) tarafından
düzenlenen ‘Yunanistan’da Örgütlenme
Özgürlüğü: Avrupa Azınlık Hakları
Standartlarında Bir Boşluk’ başlıklı
konferansın Altın Şafak Partisi’nin
Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Lambros Funtulis ve bazı Altın Şafak
Partisi üyeleri tarafından basılmasını ve
konferansın engellenmeye çalışılmasını
şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullanan
DEB Partisi, bu girişimin düşünce ve

ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı
olduğunu vurguladı. 

DEB Partisi’nin açıklamasında şu
ifadelere yer verildi: “Avrupa
Parlamentosu çatısı altında bir
konferansın basılıp sözlü saldırılarda
bulunulması ve konferansın
engellenmeye çalışılması, demokrasiye,
insan haklarına, düşünce ve ifade
özgürlüğüne zarar verilmesini, hiçbir
mantıkla açıklamak mümkün değildir.
Bugün haklarını Brüksel’de, Avrupa
Parlamentosu’nun çatısı altında arayan
azınlık kuruluşlarının toplantılarını
basmak ve bu kuruluşları sindirmeye
çalışmak hiçbir sorunu çözmez.”

“ÜLKEMİZ DEMOKRASİSİNE 
ZARAR VERİYOR”
Bu tür girişimlerin ülke demokrasisine
zarar verdiğini ifade eden DEB Partisi,
Avrupa Parlamentosu’ndaki toplantıyı
eleştiren diğer siyasi partileri de bu
açıklamalarını gözden geçirmeye davet
etti. DEB Partisi’nin açıklamasında,
“Konferansın yapıldığı salona baskın
yapan ve olay çıkartan Altın Şafak Partisi
milletvekillerinin yanı sıra
Yunanistan’daki diğer bazı siyasi parti ve
AP milletvekillerinin de söz konusu
etkinliği kınamalarını düşünce ve ifade
özgürlüğüne ve ülkemiz demokrasisine
zarar verdiğini vurgulamak isteriz. Bu
parti ve milletvekillerinin bu
açıklamalarını gözden geçireceklerini
umut ediyor ve kendilerini sorumluluğa
davet ediyoruz. Ülkemiz Yunanistan’dan
ivedilikle Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığını muhatap alarak sorunlarımızı
çözüme kavuşturması beklentimizdir.”
ifadeleri dikkat çekti. 

“Harmanlık’a Azınlık Okulu İstiyoruz” talebi
Cumhurbaşkanı ve Başbakana iletildi

GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık mahallesine azınlık okulu
yapılması amacıyla başlatılan kampanya, geçtiğimiz
günlerde Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan
Aleksis Çipras’a da iletildi. Pavlopulos ve Çipras’a gönderilen
mektuplarda Harmanlık mahallesine azınlık ilkokulu talebi
dile getirildi. 

“Harmanlık’a Azınlık Okulu İstiyoruz” hareketi sözcüsü
Kamil Sıcakemin konuyla ilgili olarak, “Sayın
Cumhurbaşkanına ve Başbakana gönderdiğimiz mektupla
kampanyamızı duyurduk ve okul talebimizi tekrarladık.
Bugüne kadar geçen süreci anlattık. Gümülcine’deki dört

azınlık ilkokulundan üçünde çok ciddi sıkıntıların
yaşandığına dikkat çektik. Özellikle Mastanlı ve
Kırmahalle’deki okullarda sorun var. Bu okullar bize
yetmiyor. Harmanlık’a okul talebimize Eyalet Eğitim Müdürü
tarafından verilen yanıtı da Cumhurbaşkanı ve Başbakana
ilettik. Şu anda Harmanlık bölgesinde şehir planına göre üç
dönümlük bir arazi okul yapmak üzere ayrılmış durumda.
Biz bölgemize, mahallemize azınlık okulu istiyoruz. Bunu
ülkemizin en üst düzey iki yetkilisine de ilettik.” diye
konuştu.

gundem_son969_Layout 1  14.03.2016  14:51  Page 5



GÜNDEMhaber 11 Mart 20166

İzmir’de tarihi buluşma
Başbakan Aleksis Çipras

ile Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, 8

Mart Salı günü İzmir’de
bir araya geldi ve

Türkiye – Yunanistan 4.
Yüksek Düzeyli İşbirliği

Konseyi Toplantısı’na
katıldılar. Toplantı

sonrası iki başbakan
yeni işbirliklerini
açıkladı. Türkiye

Başbakanı Davutoğlu
Ege Denizi’nde

İzmir ile Selanik
arasında feribot

seferlerinin
başlaması
konusunda

anlaştıklarını dile
getirerek Selanik ile

İstanbul’un ise
birbirine hızlı tren

hattı ile bağlanacağını
vurguladı. Davutoğlu ve

Çipras iki ülkenin
başkentleri Ankara ile

Atina’nın ise doğrudan
uçuşla bağlanacağı

müjdesini beraber verdi.
95 yılın ardından
İzmir’e ilk gelen

Yunanistan Başkanı
olan Çipras ile “değerli

dostum Ahmet” diye
hitap ettiği Türkiye

Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, bir sonraki

Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Toplantısı’nı

Selanik’te yapmak için
de anlaştı. İki başbakan

6 milyar dolar olan
ülkeler arasındaki

ticaret hacminin 10
milyar dolara

çıkarılmasında hemfikir.

FERİBOT VE UÇAK SEFERLERİ
4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi
Toplantısı’nın ardından açıklama
yapan Davutoğlu, iki ülke arasında çok
iş imkanı olduğunu belirterek çok
önemli ulaştırma projelerini
kararlaştırdıklarını söyledi. Davutoğlu,
“Ege’nin iki yakasını yakınlaştırmak
için güçlü bir irademiz var. Öncelikle
İzmir – Selanik feribot seferleri için
altyapı tamamlanıyor. Selanik ile
İstanbul arasındaki hızlı tren çalışması
da gerçekleştirilecek. Çipras ile
başbaşa görüşürken iki başkent
arasında doğrudan uçuş olmadığını
fark ettik ve hemen THY yetkilileri ile
temas kurduk. Ankara ile Atina arasını
birleştireceğiz. Turizmde ortak turlar
dahil kapsamlı bir işbirliği yapacağız.
Enerji alanında da ortak projelerimiz
bulunuyor. Hazar’ı Atlandik’e bağlayan
iki ülkeyiz. Enerji bakanlarımız mayısta
Tanap / Tap projesinin töreni için bir
araya gelecekler. Biz de 5’inci
toplantımız öncesi Selanik’te mayısta
buluşabiliriz.” dedi.

ORTAK GELECEK
Siyasi alanda atılan adımların ve iki
ülke hükümetleri arasındaki
anlaşmanın aynı şekilde iş adamları
arasında olması gerektiğini kaydeden
Davutoğlu, “Kıran kırana rekabet için
değil, ortak gelecek için bizim size
ihtiyacımız var. Buradan sesleniyorum.
Sayın Çipras da bütün bürokrasisine
eminim aynı talimatı verirdi. Ben de
Türkiye’ye gelecek olan Yunan
işadamlarının işlerini kolaylaştırın
talimatı veriyorum. Sınır tanımayın,
her tür destekle arkanızdayız mesajı

veriyorum.” diye konuştu.

DUYGULANDIRICI DAYANIŞMA
Başbakan Çipras ise İzmir’in sembolik
bir anlamı olduğunu belirtirken, “Bu
şehrin kötü anılarla anılmamasını
istiyoruz. İki ülke arasında kalkınma ve
ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için
çok ortak yönlerimiz olduğunu tespit
ettik. Ve İpsala sınır kapısına ikinci bir
kapı açma konusunda anlaştık.
Özellikle konfeksiyon, turizm, bilişim,
sağlık, gıda, plastic ve ilaçta çok iyi
işbirliklerimiz var. Yunanistan ve
Türkiye’de özellikle turistik altyapı ve
bilişimdeki adımlar önemli.
Yunanistan’da yatırım fırsatları
açılacaktır. Türkiye’de de Yunan
işadamlarının yatırım yapacağı
alanların olacağından da eminim.
Yunanistan çok vahim ekonomik bir
krizi yaşadı ve bu dönem boyunca Türk
halkının Yunan halkına gösterdiği
dayanışma duygulandırıcı,
sevindiricidir.” diye konuştu.

Göçmen krizine ilişkin olarak da
açıklamalar yapan Çipras, “Burada bir
insanlık dramı yaşanıyor. Biz iki
hükümet olarak, bizim kültürel
değerlerimiz açısından yaşananların
utanç verici olduğunu belirtmek üzere

buradayız. Bu sorun işbirliğimiz
sayesinde çözülebilir." dedi. "Ciddi bir
sorunla karşı karşıya olduğumuzu
biliyoruz" diyen Çipras, özellikle yasa
dışı kaçakçılık organizatörleri ile
mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Ege'den 1 milyon 800 bin göçmenin
geçtiğini belirten Başbakan, "Düzensiz
göçmenlerin yasal şekilde Avrupa'ya
gitmelerinin yolunu açmak istiyoruz.
Yasa dışı kanallara karşı mücadeleyi
yoğunlaştırıp devam edeceğiz." diye
konuştu. Çipras ayrıca Türkiye'nin AB
üyeliğinin stratejik bir öneme sahip
olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB'ye
üye olmasının bölge ve ikili ilişkiler
açısından çok önemli bir konu
olduğuna dikkat çekti.

Çipras, görüşmede iki ülkeyi ayıran
konuları da ele aldıklarını vurguladı.
Kıbrıs'a ilişkin olarak, "Kıbrıs; acil ve
kalıcı şekilde çözülmesi gerektiği
konusunda hemfikiriz. Bu çözüm BM
kararlarına dayanmalı" diyen Çipras,
hava sahası ihlalleri konusundaki
rahatsızlıklarını da Başbakan
Davutoğlu'na ilettiklerini belirtti.

Bu arada, Türkiye Başbakanı
Davutoğlu'nun açıklamalarına göre,
İzmir'deki başbakanlık ofisinde ilk kez
bir siyasi lider ağırlandı. 

Selanik’e feribot 

ve hızlı tren,

Ankara’dan 

Atina’ya direkt 

uçuş geliyor
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Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 95
yıl sonra İzmir’i ziyaret eden ilk Yunan
Başbakanı olan mevkidaşı Aleksis Çipras’ı
Başbakanlık Ofisi’nin kapısında karşıladı.
Sıcak karşılamanın ardından Çipras ve
Davutoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle kadın gazetecilere kırmızı gül
dağıttı, birlikte fotoğraf çektirdi. 

Davutoğlu ile Çipras, basın toplantısından
sonra da Başbakanlık Ofisi’nden yürüyerek
ayrıldılar ve yakındaki İzmir Saat Kulesi’nin
yanına gittiler. Ahmet Davutoğlu, Saat
Kulesi’yle ilgili olarak Çipras’ı bilgilendirdi.
İzmir Saat Kulesi önünde poz veren iki
başbakan, fotoğraf çektirdi. 

Davutoğlu ve Çipras ardından Konak
İskelesi’ne doğru yürüdü. Bu sırada
Başbakan Ahmet Davutoğlu, iskelenin
yakınındaki bir satıcının tezgahından gevrek
alıp, Çipras’a, beraberindeki diğer konuklar
ile gazetecilere ikram etti. Çipras ikram
edilen gevreği yedi.

Kadınlara çiçek, 
Konak’ta gevrek

11 Bakan eşlik etti
• İzmir’de gerçekleşen Davutoğlu ile Çipras

buluşmasına 11 bakan katıldı. 
Türkiye tarafından Başbakan Yardımcısı Yalçın

Akdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı Efkan
Ala, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım katıldı.

Çipras’a eşlik eden Yunanistan heyetinde ise
Hükümet Sözcüsü Olga Gerovasili, Ekonomi.
Kalkınma ve Turizm Bakanı Yorgos Stathakis,
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Çevre ve Enerji
Bakanı Panos Skurletis, Denizcilik ve Adalar
Politikası Bakanı Thodoris Driças, Vatandaşı
Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos
Toskas, Güç Politikasından Sorumlu Bakan
Yardımcısı Yannis Muzalas, Turizmden Sorumlu
Bakan Yardımcısı Elena Kundura, Dışişleri Bakan
Yardımcıları Yannis Amanatidis ve Dimitris Mardas
yer aldı.

• Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile
Başbakan Aleksis Çipras, İzmir Başbakanlık
Ofisi’nde bir araya geldi. Başkanbanlık Ofisi
girişindeki klasik kırmızı halı renk değiştirdi. Ofis
girişine Çipras’a jet yapılarak Yunanistan’ın ulusal
rengi olan mavi halı döşendi.

• Aleksis Çipras’ın ziyareti nedeniyle İzmir’de

yüksek güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik
önlemleri çerçevesinde 4 bin polis görev alırken,
özellikle ofis çevresi ile kritik noktalara keskin
nişacılar yerleştirildi. Davutoğlu- Çipras
görüşmesini yerli ve yabancı 200 kadar basın
görevlisi takip etti. Gazeteciler Başbakanlık Ofisi’ne
üstleri aranarak alındı.

• Başbakan Çipras’a, İzmir Ekonomi Üniversitesi
tarafından Yunanistan’ın ekonomik krizden
çıkmasında gösterdiği çabaları ve sığınmacı krizi
konusunda sergilediği insani politika sebebiyle
politik iktisat dalında fahri doktora unvanı verildi.

Ünvanın takdim edildiği törende konuşan
Çipras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini
değerlendirdi. “Bugün Yunanistan ve Türkiye bir
adım attık. Bu adım sadece ikili ilişkiler açısından
değil insani değerler ve AB müktesebatı
açısındandı da” diyen Çipras, alınacak uzun bir yol
olduğunu, sadece bildirge ve iyi niyetlerin yeterli
olmayacağını vurguladı. Sabır, ısrar ve inatla bu
yönde çalışılması gerektiğine dikkati çeken Çipras,
“Bunu başaracağız. Ben kararlıyım. Bütün gücümle
bu çabaları desteklemeye ve bu mücadeleyi
vermeye, hatta ideolojik farklılıklarımı da bir
kenara bırakarak dayanışmaya, dostluğa, istikrara
yön vermek yolunda mücadele edeceğim.” diye
konuştu.

Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik kriz hakkında
da konuşan Çipras, borçlanma üzerine inşa edilen
uluslararası ekonomik sistemin çıkmaza girdiğini
ve değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çipras’a 
‘Buzuki Orhan’ 
sürprizi

İZMİR’de düzenlenen Türkiye-Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi toplantısında, Batı Trakyalı sanatçı Orhan Osman
verdiği mini konser ile kültür elçisi oldu.

Gümülcine’nin Uysallı köyünden olan ve Türkiye’de “Buzuki
Orhan” olarak bilinen ünlü sanatçı Orhan Osman, Başbakan Çipras
ve ekibi için özel konser verdi. 

Bu özel buluşma için hazırladığı dinletiye “Ege Rüzgarı” adını
veren Orhan Osman, kendi bestelerine ve iki yakanın ortak
şarkılarına yer verdi. Orhan Osman’ın buzukisine; bas, perküsyon,
e. piyanonun yanı sıra keman, kanun ve ney de eşlik etti. Ege’nin iki
yakasında nesillerdir söylenen şarkılar bazen buzukiyle bazen de
ince sazla yorumlandı. 

ÇİPRAS: “ÇOK ORJİNAL BİR TARZ”
Buzuki çaldığı bilinen Çipras; Batı Trakyalı Orhan Osman’ın çalım
tarzını orjinal bulduğunu belirtti. Başbakan Çipras, Orhan Osman’la
yaptığı kısa sohbette, “Müziklerarası geçişlerle iyi kültür aktarımı
yapıyor. Buzuki ile caz stilini ilk kez dinledim. Çok beğendim. Çok
orjinal bir tarz.” dedi.

Buzuki Orhan’ın Selanik ve Türkiye arasında çalışmalarının
devam ettiğini öğrenen Başbakan Çipras; toplantı arası bu buzuki
dinletisini hiç beklemediklerini belirterek kendileri için güzel bir
sürpriz olduğunu aktardı.
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TÜRKİYE ve Avrupa Birliği (AB),
sığınmacı krizini çözmek için bir kez
daha masaya otururken, Ankara’nın
sunduğu altı öneri üzerinde prensipte
anlaşmaya varıldı. Nihai karar 17 – 18
Mart’taki zirvede verilecek.

AB ve Türkiye arasında Avrupa’ya
yönelik göç krizinin hafifletilmesi için 7
Mart Pazartesi günü Brüksel’de yapılan
görüşmeye Türkiye’nin sunduğu plan
damgasını vurdu. Toplantıda prensipte
anlaşma sağlandığı, planın AB liderleri
arasında destek bulduğu ve nihai kararın
18 Mart’ta Brüksel’de yapılacak zirvede
verileceği belirtildi.

Toplantının ardından Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AB
Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker
kameraların karşısına geçti.

Türkiye-AB Zirvesi’nde, sığınmacı
krizinin çözümü, Türkiye ile AB arasında
işbirliğinin güçlendirilmesi konularında
bir dizi yapıcı öneriler sunduklarını
belirten Davutoğlu, bu önerileri gelecek
hafta yapılacak AB zirvesine kadar
birlikte ele alacaklarını kaydetti.

Davutoğlu, “Bizler, Türkiye’de gerekli
yasal düzenlemeleri tamamlama
konusunda üzerimize düşeni yapacağız.
AB tarafı da kendi üzerine düşeni
yapacak. En geç Haziran sonunda Türk
vatandaşlarının Schengen bölgesine
vizesiz seyahat edebileceklerini umut
ediyoruz.” dedi.

AB ile Türkiye arasında geçen Kasım
ayında uzlaşmaya varılan eylem
planının, Ekim 2016’da vize serbestliği
öngördüğünü hatırlatan Davutoğlu şöyle
devam etti: “Türkiye olarak vize
serbestliğine, daha önce planlamış
olduğumuzdan daha erken geçmeyi
talep ettik. Çünkü bizler de Geri Kabul
Anlaşması’nı planlanandan daha erken
uygulamaya başlıyoruz. Vize
serbestliğinin en geç Haziran sonunda,
Hollanda’nın dönem başkanlığı
sırasında uygulanması konusunda
mutabakata varmış olmaktan
memnuniyet duyuyorum.”

TÜRKİYE’NİN ÖNERİLERİ
Zirve toplantısında Türkiye’nin mülteci
sorununun çözümü için AB ülkelerine
yaptığı teklifler şöyle: 

-Türk vatandaşları için vizelerin en geç
Haziran ayı sonuna kadar kaldırılması,

-AB’nin Türkiye’deki Suriyeli
sığınmacılar için 2018 sonuna kadar ek 3
milyar euro daha sağlaması,

-Türkiye’nin Yunan adalarından geri
kabul ettiği her bir Suriyeli için

Türkiye’den başka bir Suriyelinin başka
bir AB ülkesine yerleştirilmesi,

-Suriye içinde insani amaçlı
“güvenlikli alanların” oluşturulması için
AB ile işbirliği yapılması,

-Türkiye’nin AB üyelik müzakere
sürecinde yeni fasılların açılması
kararına hazırlık yapılması.

AB liderleri bu çerçevede, tekliflerin
detaylarını 18 Mart’ta düzenlenecek zirve
öncesinde kendi aralarında ve Türkiye ile
yapacakları toplantıda
değerlendirecekler. Zirvede ise nihai
kararların açıklanması bekleniyor. 

TUSK: “ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDECEK”
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk,
Türkiye’nin sığınmacı krizinin çözümü
için sunduğu teklifle ilgili çalışmalara
devam edileceğini ve 10 gün sonra
yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde
yeniden ele alınacağını bildirdi.

Tusk, AB-Türkiye Ortak Eylem Planı
uygulanmasına rağmen Türkiye’den
Yunanistan’a akışın çok yüksek olduğu
ve ciddi düzeyde azaltılması gerektiğinde
mutabık kaldıklarını söyledi.
Türkiye’nin, Türk kara sularında
yakalanan göçmenleri geri alacağını
kaydeden Tusk, “bunun yasa dışı göç
günlerinin sonu anlamına geldiğini”
söyledi.

Türkiye’nin sunduğu yeni teklifi
memnuniyetle karşıladıklarını ifade
eden Tusk, “Şu ilkeler temelinde birlikte
çalışacağız: Türkiye’den Yunanistan’a
giden yeni düzensiz göçmenlerin geri
gönderilmesi, vize serbestisi yol
haritasının hızlandırılması, Suriyeli
mültecilere harcanacak 3 milyar euronun
tahsisinin hızlandırılması ve ek fonların
kullanılması, üyelik müzakerelerinde
yeni fasılların açılması için çalışmalar
yapılması, Suriye’de daha güvenli
olabilecek alan imkanlarına bakılması ve
bir Suriyeliye karşı bir Suriyelinin
yeniden yerleştirilmesi. Bu teklifle ilgili
olarak bir sonraki AB Liderler Zirvesi’ne
kadar Türk tarafıyla beraber çalışacağız.”

JUNCKER: “PRENSİPTE ANLAŞTIK”
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker ise “Türkiye, uluslararası
korumaya muhtaç olmayan tüm
göçmenleri hızlı bir şekilde geri alacak.
Türkiye, Yunan adalarındaki Suriyeli
sığınmacıları kabul edecek. Her kabul
edilen bir Suriyeli için Türkiye’den bir
Suriyeli AB’ye yerleştirilecek. Bu ezber
bozan bir uygulama olacak. Yararlı bir
uygulama olacak. Çünkü bir yandan

insan kaçakçılığı şebekelerini
çökerteceğiz öte yandan AB’ye yasal
yollardan gelinmesi mümkün olacak.
Böylece Suriyeliler, Ege’yi geçebilmek
için kaçakçılara ödeme yapmak zorunda
kalmayacak.” ifadelerini kullandı. 

Bunların Yunanistan’a da faydalı
olacağını belirten Juncker, “Prensipte
vardığımız bu anlaşma iyi bir tercih ve
yasal olarak uygulanabilir. Ancak
yeniden yerleştirmelerle ilgili daha fazla
tartışılmaya ihtiyaç var. Prensipte
anlaştık, AB Konseyi 10 gün içinde
detaylara son şeklini verecek” diye
konuştu.

‘VİZE SERBESTİSİ HIZLANACAK,
ANCAK ŞARTLAR DEĞİŞMEYECEK’
AB Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik 3
milyar euroluk fon kapsamında 95
milyon euroyu serbest bıraktığını
aktaran Juncker, “Başlangıç olarak 3
milyar euroluk fon 2018 sonrası yeni
katkılarla desteklenecek”
değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, vize serbestini
hızlandırılmasında anlaşıldığını, ancak
şartların değişmeyeceğini de söyledi.

MERKEL: PLANI ANA 
HATLARIYLA DESTEKLİYORUZ
Türkiye’nin bütün yasadışı sığınmacıları

geri alma önerisinin gerçekleşmesi
halinde büyük bir ilerleme
kaydedileceğini ifade eden Almanya
Başbakanı Angela Merkel, AB
liderlerinin Türkiye’nin önerdiği planın
ana hatlarını desteklediklerini belirtti.
Merkel, planla ilgili detayları gelecek
hafta görüşeceklerini söyledi. 

AB – TÜRKİYE PLANINA
MACARİSTAN’DAN VETO
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan
Kovacs, Başbakan Viktor Orban’ın
Avrupa Birliği’nin Türkiye’den gelen
sığınmacıları doğrudan Avrupa’ya
yerleştirme planına karşı çıktığını
söyledi. Reuters’a konuşan Kovacs,
“Orban, sığınmacıların doğrudan
Türkiye’den Avrupa’ya yerleştirilmesi
planını reddetti” dedi.

REUTERS: “TAM 
ANLAŞMAYA VARILMADI”
Reuters ajansına konuşan bir yetkili, AB
liderlerinin Türkiye’nin sunduğu plan
hususunda görüş birliği sağlayamadığını
kaydetti. Adı açıklanmayan AB yetkilisi,
“Birçok ülke planı çok beğendi, ama çok
kısa bir hazırlık süresi olduğu için bu
gece kabul edilemeyecek” dedi.

AB mülteci
sorununda
Türkiye’nin 
tekliflerini 
değerlendirecek
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“Vizenin kaldırılması
bölge ekonomisi için
olumlu gelişme”

‘Yılın Ekonomiye 
Katkı Ödülü’ 
Levent Sadık Ahmet’e 

BATI Trakyalı iş adamı Levent Sadık Ahmet’e Türkiye’de “Yılın
Ekonomiye Katkı Ödülü” verildi.

Pamuk ticaret şirketi DCT TRADING Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Sadık Ahmet’e “Yılın Ekonomiye Katkı Ödülü”, Kent
ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırma Merkezi (KEYSAM)
tarafından verildi.

Ödül sonrası iş adamı Sadık Ahmet, “DCT Trading’in, yeşil
enerjiye, doğaya verdiği önem ve ekonomiye katkıkarından dolayı
KEYSAM tarafından DCT Trading yönetim kurulu başkanı olarak,
‘Yılın Ekonomiye Katkı Ödülü’ne layık görülmem beni, ailemi ve
ekibimi mutlu etmiştir.” açıklamasında bulundu.

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
Türkiye vatandaşlarının Avrupa
Birliği ülkelerine ziyaretlerinde
vizenin kaldırılmasının bölge
ekonomisi için olumlu bir
gelişme olacağını söyledi. 

GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Eyalet Başkanı
Pavlidis, Türk vatandaşlarına
yönelik 72 saatlik vizenin
gümrük kapılarında verilmesi
için mücadele ettiğini
hatırlatarak, Doğu Makedonya -
Trakya bölgesinin turizm
hareketliliğinden
yararlanmasını istediklerini
vurguladı. 

Pavlidis, “Ben eyalet başkanı
olarak 72 saatlik vize
uygulamasını savundum. Bu
uygulamaya karşı çıkanlara
şunu söylemek istiyorum.
Zaten Türkiye’den,
Yunanistan’a gelmek isteyen iş
adamları, akademisyen,
üniversite öğrencilerine, kamu
görevlilerine vize veriliyordu.
Dolayısıyla 72 saatlik vize

uygulaması
bize ek bir yük veya problem
getirmeyecekti. Şimdi vizenin
kaldırılmasıyla başlaması
beklenen uygulamada da sorun
olacağını sanmıyorum. Tabii
nasıl bir uygulama olacağını
hep birlikte göreceğiz.”
ifadelerini kullandı.

“YENİ UYGULAMADAN
YARARLACAĞIMIZA
İNANIYORUM”
Türkiye vatandaşlarına yönelik
turist vizesinin
kaldırılmasından Doğu
Makedonya - Trakya eyaletinin
kazançlı çıkacağına inandığını
ifade eden Pavlidis, “Bölge
olarak Türkiye’ye en yakın
bölgeyiz. Kara yoluyla gidip
gelebiliyoruz. Yeni uygulama
eğer sağlıklı bir şekilde işlerse
elbette ki bölgenin
ekonomisine katkı
sağlayacaktır. Özellikle de hafta
sonları bölgemize yapılan
ziyaretlerde artış olacağını
söylemek mümkün. En büyük

nüfus yoğunluğunun olduğu
İstanbul ve çevresinden
turistler bölgemizi ziyaret
etmek isteyecektir.” diye
konuştu. 

“PROJENİN GEREKTİĞİ GİBİ
DESTEKLENMESİ GEREKİR”
İzmir’de yapılan Türkiye –
Yunanistan Üst Düzey İşbirliği
Konseyi’nde alınan karar
uyarınca Selanik ile İzmir’in
deniz yoluyla birbirine
bağlanacağının hatırlatılması
üzerine Eyalet Başkanı Pavlidis
şunları söyledi: “Bu yönde
atılan adımların olumlu
adımlar olduğuna inanıyorum.
Fayda getireceğine inanıyorum.
Yeter ki her iki taraftan da
gerektiği gibi desteklensin.
Alınan karar uyarınca
uygulamanın nasıl olacağını
göreceğiz. Projenin
uygulanmasını bekleyeceğiz.
Unutmayın ki bu projelerin
ekonomik olarak da verimli ve
sürdürülebilir olması gerekir.”  Dünya Kadınlar

Günü’nde DEB Partisi’ni
ziyaret ettiler

İŞ ADAMI LEVENT SADIK AHMET İZMİR’DEKİ 
İŞ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDI
Batı Trakyalı iş adamı Levent Sadık Ahmet, İzmir’de düzenlenen
“Türkiye – Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısı”na
katıldı. 

İzmir’de yapılan görüşmeler sırasında Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu’nun, Levent Sadık Ahmet’i başarılı bir iş adamı olarak
Başbakan Aleksis Çipras ile tanıştırdığı bildirildi. 

İşadamı Levent Sadık Ahmet’in, İzmir’de Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Avrupa Birliği
Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır ile de görüştüğü belirtildi. 

DEB Partisi’nin köy temsilciliğini yürüten kadınlar, Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Salı günü partinin genel merkezini
ziyaret ederek, Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş ile görüştüler.

Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş, köy temsilcisi kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Görüşmede ağırlıklı olarak
toplumdaki kadınların yeri ve önemi konuşuldu. Ekonomik
sıkıntıların yanı sıra azınlık sorunları da konuşulan konular
arasında yer aldı.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Ekinokok hastalığı nedir ve nasıl bulaşır

B u haftaki konumuzu
yine bir zoonoz  ve de
insan yaşamını tehdit

etmeyi sürdüren bir hastalık olan
ekinikok enfeksiyonuna ayırdık.
Ekinokok hastalığı yada kist
hidatikler ve yahutta halk tabiriyle
köpek hastalığı nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Ekinokoktan korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:

Echinococcus granulosus
denen tenya ailesinden bu
asalağın yumurta evresinde insan
vücuduna girmesi, daha sonra
yaşam çevrimini sürdürerek
değişik organlar da bir ya da daha
çok kistin gelişmesiy le ortaya
çıkan bir hastalıktır. 

Karaci ğer, ekinokok kistlerinin
en çok rastlan dığı organdır.

Ekinokokun yaşam döngüsü 
Ekinokok erişkin evrede genellikle
kö peklerin bağırsağında bulunur.
Uzunlu ğu ortalama 0,5 cm
kadardır. Çoğu za man yüzlerce ya
da binlercesi birden köpeğin
bağırsak duvarına sıkıca tutun -
muş olarak yaşar. Baş bölümünde
dört vantuz (çekmen) ve iki sıra
halinde çengeller vardır. Bu
tutunma organları aracılığıyla
bağırsak duvarına kolayca
yapışırlar. Erişkin evredeki
ekinokok son halkasındaki
yumurtaları köpeğin dışkılaması
esnasında dış ortama yayar.
Toprakta, suda ve bitkiler üstünde
haftalarca canlılığını yitirmeyen
ekinokok yumurtaları koyun, sığır
ve insan gibi ara konakçılara ağız
yoluyla bulaşır. Ara konakçının
midesindeki asit salgısı
yumurtanın kabuğunu eritir ve
larva açığa çıkar. Mide ve
bağırsak duvarını delen larvalar
kısa bir yolculuktan sonra en çok
sevdiği organ olan karaciğer ve
akciğere ulaşarak kist hidatik diye
adlandırdığımız su keselerini
oluştururlar.

Kesilen  hayvanlarda ekinokok
en feksiyonu varsa karaciğer ve
akciğerle rin kistlerle dolu olduğu
açıkça görülür. Köpekler atılan
hasta organlan yerse kistleri de
sindirim sistemlerine almış olur.
Köpeğin bağırsaklarında açığa çı -
kan ekinokok gelişerek erişkin
biçimini alır. Ama bu bulaşma
köpekte çok sey rek görülen ishal
dışında bir bozukluğa yol açmaz.
Ara konakçının insan olması
durumunda vü cutta gelişen
kistlerin sayısına, yerine ve
büyüklüğüne göre değişen
ağırlıkta ekinokok enfeksiyonları
ortaya çıkabilmektedir.

Bulaşma yolları
Ekinokok enfeksiyonlarının

özellikle ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı bölgelerde
daha yaygın olmasının nede ni,
giriş bölümünde verilen
bilgilerden kolayca
anlaşılabilir.Çoban ve köylüler
kist hidatikli ko yun organlarını
yiyerek ekinokok taşı yıcısı
duruma gelen köpeklerle yakın
ilişki içindedir. Bu durum
ekinokokla nn insanlara bulaşma
olasılığım artırır. Kirli suların
içilmesi, üstünde yumurta ların
bulunduğu ve yeterince yıkanma -
mış meyve ya da sebzelerin
yenmesi başlıca bulaşma
yollandır. Ama çoban lar ve hayvan
bakıcılannın bazı alışkan -
lıklarından kaynaklanan bir başka
bu laşma yolu daha vardır.
Yumurtayla do lu proglotitlerden
bin köpeğin makat bölgesine
takılarak şiddetli kaşıntıya neden
olur ve hayvan bu rahatsızlık ve -
rici durumdan kurtulmak için
burnunu anüsüne sürterek kaşır.
Kaşıma sırasın da asalaklar makat
bölgesinden burna geçer. Böylece
köpek sahiplen arasında oldukça
yaygın görülen köpeğin burnu nu
öpme, el ve yüzü yalamasına izin
verme ya da insanların
tabağından ye mek yedirme
alışkanlıklan bilinçsizce bir
bulaşma yoluna dönüşür.

Hastalığın belirtileri kistin
büyüklüğü, karaciğerde yerleştiği
bölge, büyüklüğü, içindeki parazit
yavrularının canlı olup olmaması
ve iltihaplı olup-olmamasına bağlı
olarak değişir. En sık karşılaşılan
şikayetler karın ağrısı, bulantı,
kusma, şişkinlik, sarılık, zayıflama
ve ateştir. Bazı hastalar karında
ele gelen şişlik nedeni ile de
başvurabilir.

Hastalıkta tedavi yöntemi
cerrahidir. Yani kist hidatik teşhisi
konulan kişinin mutlaka ameliyat
edilmesi ve kistin bulunduğu
yerden, suyunun patlatılmadan
yerinden alınması gerekir.

Yaşamımızı tehdit eden bu
zoonozdan korunma, çok
sevdiğimiz dostlarımız olan
köpeklerimize periodik olarak,
veteriner hekiminizin önerileri
doğrultusunda, özellikle
praziquantel içerikli haplar
vermekle olmaktadır . Böylelikle
hem köpeğimiz iç parazitlerinden
arınarak sağlıklı olacak, hemde
bizlere hastalık bulaştırma riski
yok olacaktır. Ancak etrafta
başıboş ve hap verilmemiş bir çok
köpeğin serbestçe dolaştığını
hiçbir zaman unutmamak, sebze
ve meyvelerin bol suyla
yıkandıktan sonra tüketilmeleri
gerekir.

Hepinize sağlıklı günler
diliyorum…

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot -
ma il.gr

RODOP Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, Doğu Makedonya
- Trakya bölgesindeki işletmeleri
güçlendirmek ve müteşebbislere
destek olmak için devlet
tarafından sağlanan yüzde 12
oranındaki istihdam teşvikinin
devamlılığı talebini meclis
gündemine taşıdı.

Ekonomi Bakanı ile Çalışma,
Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Dayanışma Bakanı’na yönelik
meclise sunduğu soruda İlhan
Ahmet, AB İstatistik
Kurumu’nun (Eurostat) son
verilerinde Yunanistan’ın en
yoksul bölgesi olan Doğu
Makedonya – Trakya bölgesinin,
AB’nin de en yoksul 20 bölgesi
arasında açıklandığına dikkat
çekti. İlhan Ahmet, işsizlik
oranının korkutucu boyutlara
ulaştığı bölgede küçük ve orta
ölçekli işletmelerin
desteklenmesinin önemini
hatırlattı.

Trakya’daki işletmelere 1976
yılından bu yana devlet
tarafından verilen yüzde 12
istihdam teşvikinin 2010
yılından bu yana ödenmediğini,
2010’nun ilk altı ayından
bugüne kadar ödenmesi
gereken bu teşvik tutarının 240
milyon euroya ulaştığını
söyleyen milletvekili,
Trakya’daki işletmelerin,
hükümetin bu konudaki
yükümlülüklerini yerine
getirmesi doğrultusundaki
beklediklerini dile getirdi.

İlhan Ahmet, AB Rekabet
Komiseri’nin konuyla ilgili,
“Yeni yatırımlar söz konusu
olmak üzere, Doğu Makedonya -
Trakya gibi dezavantajlı
bölgelerdeki girişimlere çalışma

destek primi ödenebileceği” ve
ayrıca “Kitle İletişim Araçları’na
(MME) da destek yardımı
verilmesinin mümkün
olduğunu” belirten
açıklamasına da atıfta bulundu. 

İlhan Ahmet, devlet
desteğinin hayata geçirilmesi
için inisiyatifin üye ülkeye
bırakıldığının altını çizerek,
Genel Muafiyet Yönetmeliği’ne
göre (no. 6512014), öngörülen
tüm şartlar yerine getirildiği
takdirde, hatta tüm şartlar
sağlanamamış olsa bile ilgili
komisyon tarafından üye
ülkenin başvurusuna uygunluk
onayı verilebileceğinin ilgili
düzenlemede yer aldığını
söyledi.

İlgili bakanlara, İş ve İşçi
Bulma Kurumu (OAED)
aracılığıyla Trakya’daki
işletmelere yeniden yüzde12

oranında istihdam desteği
sağlanabilmesi için hangi
doğrultuda hareket edeceklerini
soran Milletvekili İlhan Ahmet,
AB Rekabet Komiseri’nin açıkça
belirttiği imkanın ardından, bu
devlet desteğinin Trakya’daki
işletmelere sağlanmaması için
herhangi bir neden olup
olmadığının cevabını istedi.

Hatırlanacağı üzere Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
1065/11.11.2015 sayılı soruda
ilgili bakanlardan, Trakya’daki
işletmelere sağlanan yüzde 12
istihdam teşvikinin işverenlere
yeniden ödenmeye başlamasını
talep etmişti.

Milletvekilinin talebine
Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen
cevapta, bahse konu devlet
desteği uygulamasının amacını
yerine getirerek, işlevini
tamamladığı belirtilmişti.

İlhan Ahmet istihdam
teşvikini meclis
gündemine taşıdı

Batı Trakyalı öğrenci 
Edirne’de zatürreden öldü

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesine
bağlı Kardere köyünden olan 23 yaşındaki
üniversite öğrencisi Cengiz Ahmet hayatını
kaybetti.

Türkiye’deki Edirne Trakya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Cengiz
Ahmet’in Edirne’de rahatsızlandığı ve
zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiği
belirtildi. Ahmet’in, geçirdiği zatürre
nedeniyle iç organlarının işlevselliğini
yitirmesinden sonra hayata tutunamayarak
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gencin cenazesi, Edirne Valiliği’nin
tahsis ettiği ambülansla Batı Trakya’daki
ailesine teslim edildikten sonra, 6 Mart
Pazar günü ikindi namazı sonrası
Kardere’deki köy mezarlığında toprağa
verildi.
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NEDİR bu “çok fonksiyonlu”
dedikleri?

Yazıcılarda da günümüzün
trendi çok fonksiyonlu olanlar.
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
ve hatta faks (bazı modellerde)
gibi ayrı ayrı satın alınabilecek
ürünlerin tümü “çok fonksiyonlu”
çatısı altında buluşmuş durumda.
Tüm ürünlerin ayrı ayrı satın
alınması hem maliyet, hem de
çalışma alanı açısından
olumsuzlukları beraberinde
getiriyor. 

Neden çok fonksiyonlu
seçmeliyiz?

Çok fonksiyonlu yazıcılar
sayesinde birçok kullanıcının
ciddi masraflardan kurtulduğu
gerçeğini görmezden gelmemek
gerekiyor. Size de tavsiyemiz
eviniz ya da küçük çapta olan
ofisiniz için yeni bir yazıcı
alacaksanız tercihinizi mutlaka
çok fonksiyonlu bir üründen yana
yapmanız yönünde. Baskı
teknolojisi tercihini ise kullanım
sıklığına bağlı olarak mürekkep
püskürtmeli ya da lazer
ürünlerden yana yapmalısınız.

Fotoğraf baskısı avantajı
Gelişen teknoloji ile beraber

artık renkli baskı özelliği bulunan
tüm yazıcılarda fotoğraf baskısı
gerçekleştirilebiliyor. Çok
fonksiyonlu yazıcılar da bahsi
geçen gruba dahil. Hatta giriş
seviyesindeki uygun fiyatlı
modeller dışında sunulan
seçenekler genelde bu işlev için
çeşitli özelliklerle donatılıyor.
Örneğin; ürünlerde bellek kartı
okuyucu ya da USB girişi
sunulabiliyor ve böylelikle
bilgisayarınız o an çalışmasa bile

fotoğraflarınızın kayıtlı
bulunduğu bellekten baskı
şansına sahip oluyorsunuz. Bellek
ürünlere takıldığında kısa sürede
algılanıyor ve fotoğraf dosyaları,
varsa LCD ekran vasıtasıyla
karşınıza getiriliyor. Basılacak
olan fotoğrafın seçimi kontrol
tuşları sayesinde gerçekleştiriliyor.
Eğer fotoğrafın kırpma, kesme ve
efekt gibi düzenlemelere ihtiyaç
duyduğunu düşünüyorsanız
yazıcılardaki dahili yazılımlar
sayesinde bilgisayar başında
olmadan durumun üstesinden
gelebilirsiniz. Fotoğraf baskısı için
özel olarak üretilmiş kartuşları ve
kağıtları kullanmanız
durumundaysa A4 boyutuna (297
x 210 mm) kadar yüksek kalitede
baskı alabilirsiniz.  Çok fazla
olmasa da piyasadaki bazı
ürünlerde Bluetooth desteğini de
görebilirsiniz. Böylelikle akıllı
telefonunuzdan ya da bir
taşınabilir bilgisayardan
yazıcınıza kablosuz olarak
fotoğraf transfer edebilirsiniz.
Lazer sınıfında ise renkli baskı
yapan ürünlerle karşılaşabilmek
mümkün. Fakat çözünürlük ve
yazıcı edinme maliyetleri ile
fotoğraf baskısında lazer ürünleri
tercih etmenizi önermiyoruz. Tatil
dönüşü fotoğraflarınızı basmak
gibi bir hobiniz varsa tercihinizi
mürekkep püskürtmeli
ürünlerden yana yapın. Bağlantı
seçenekleri

Eski yıllarda yazıcı
bağlantısında vazgeçilmez olan
paralel arabirim artık anakartların
üzerinde bile bulunmuyor ve
yerini evrensel bir standart olan
USB’ye bıraktı. Piyasadaki tüm

ürünlerin USB bağlantı desteği var
ve farklı olarak bazı ürünlerde
ethernet arabirimi ile de
karşılaşabilmeniz mümkün.
Bildiğiniz gibi USB arabirimi
sayesinde bağlantı sadece tek bir
bilgisayar üzerinden yönetiliyor.
Ethernet bağlantısında ise yazıcı
ağ üzerinden kendisine bir IP
adresi alıyor ve ağdaki tüm
bilgisayarlar tarafından erişilebilir
hale geliyor. Yazıcı kurulumunun
yapıldığı tüm bilgisayarlar baskı
işlemi gerçekleştirebiliyor. Yani
demek istediğimiz ethernet
destekli bir çok fonksiyonlu yazıcı
size temel olarak birden fazla
bilgisayar tarafından kontrol
edilebilme avantajı sağlayacak.
Peki, hali hazırdaki yazıcınızda
ethernet arabirimi yoksa bu
desteği kazandırabilir misiniz?
Evet bu mümkün, USB Print
Server adındaki cihazlar ile marka
ve model fark etmeksizin tüm
yazıcıları ağda paylaşıma
açabilirsiniz. Siz yine de ofis
kullanımı ya da birden fazla
erişim düşünüyorsanız ethernet
arabirimine özen gösterin. Bir
diğer önemli nokta ise
kablosuzluk. Piyasadaki bazı
ürünlerde kablosuz ağ desteğini
de görebilmeniz mümkün. Çok
yüksek fark olmamakla birlikte
tercihinizi kablosuz ağ desteği
sunan bir üründen yana yapmanız
faydanıza. Böylelikle yazıcınız
kablosuz olarak ağınızdaki
yönlendiriciye ya da erişim
noktasına bağlanabilir ve ağda
çalışan tüm bilgisayarlar hiçbir ek
kablo kullanmadan erişim
sağlayabilir.

Önemli bir nokta da ağ

ürünlerinde bulunan USB
arabirimleri. Paylaşım sağlayan
arabirimler hem taşınabilir
diskleri ağ ortamına açıyor, hem
de USB bağlantılı yazıcılara ağ
desteği kazandırarak IP veriyor.
Dolayısıyla modeminizde veya
yönlendiricinizde USB arabirimi
varsa USB Print Server almanıza
gerek kalmayabilir.

Mürekkep püskürtmeli mi,
yoksa lazer mi?

Hemen hemen tüm yazıcı
seçimleri için geçerli olan bu soru
çok fonksiyonlu yazıcılarda da
kullanıcıların kafasını kurcalayan
en önemli noktalardan biri. Hatta
yazımızda da sürekli olarak
bahsettik; mürekkep püskürtmeli
ve çok fonksiyonlu yazıcıların
birbiri karşısında önemli
avantajları ve dezavantajları var.
Öncelikle yazıcınızı ne sıklıkta ve
ne için kullanacağınızı
düşünmelisiniz. Gün içinde sık sık
baskı almayı planlıyorsanız lazer
yazıcı kuşkusuz en iyi seçenek
olacaktır. Fakat ayda yılda bir
işiniz düştüğünüzde çıktı

alacaksanız baskı ile olmasa da
edinme maliyeti açısından
mürekkep püskürtmelilerin daha
avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Daha az yer kaplayan, daha hafif
ve daha ekonomik olan mürekkep
püskürtmeli yazıcılar söz konusu
fotoğraf baskısı olduğunda da
lazer yazıcılara karşı avantaj
sağlamayı başarıyor. Sık sık baskı
alma ihtiyacınız oluyorsa ya da
sürekli boşalan kartuş maliyetleri
canınızı sıkmaya başladıysa
seçiminizi lazerden yana
yapmanız mantıklı olacaktır. Lazer
yazıcılarda baskı çok daha
ekonomiktir, fakat eskisi kadar
olmasa da gerek kapladıkları yer,
gerekse enerji tüketimi lazer
yazıcıların en büyük
sorunlarından biri. Günümüzde
mürekkep püskürtmeli yazıcı
üreten firmalar sürekli olarak
maliyet düşürücü teknolojilerle
ilgileniyorlar ve teknolojinin
lazerin karşısında gücünü
kaybetmesini engellemekte hayli
başarılılar.

Çok fonksiyonlu yazıcılar...
11
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SOLDANSAĞA
1) Dolaylı olarak anlatma – (tiyatro) Antrakt – Yassı
demir çelik ürünü 2) Kurutulmuş sığır tersi – Baskıda
kullanılan metal levha 3) Tarlada kalan köklü sap –
Mavi – Köpek 4) Binek hayvanı – Baba, cet – (tarih)
Eski Macar prensi 5) Çabuk olan, sür’atli – Bir engeli
sıçrayarak aşmak 6) Bedeni veya ruhi bir hastalığın
son bulması, onma – Kalın, kaba baston 7)
Olağanüstü durum – Yanardağ püskürtüsü 8) En kısa
zaman – Büyükbaş hayvan – Galyum’un simgesi 9)
Kalp atıplarındaki düzensizlik – Yapma, etme 10)
Sodyum’un simgesi – Aşama, safha – (halk dili) İşte,
burada 11) Saç dökülmüş baş – Bilgisayarda söyleşi
12) Gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan
– Ören, harabe 13) (halk dili) Yetişkin – Yer altı su
oluğu – Aktinyum’un simgesi 14) Suçsuz, günahsız –
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, direy. 

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Söz dinleme, boyun eğme – (sosyoloji) Boy – Bir
kimseyi kötüleme 2) Reze – Yaprakları salata olarak
yenen, baharlı bir bitki 3) Öğütücü diş – Tarımsal –
Akla ve gerçeğe aykırı 4) Üzme, sıkıntı verme –
Sonsuz, sınırsız hayal 5) Beyaz – Yemek, yiyecek –
Mendelevyum’un simgesi – Yapıların üstündeki
kiremit kaplı bölüm 6) Satrançta yenilgi –
Yalıçapkını, iskele kuşu 7) (halk dili) Ağabey – Dar ve
kalın tahta – (ünlem) Şöyle böyle – Bir suçu bağışla-
ma 8) Giysi – Lityum’un simgesi – Hilal 9) Müzikte bir
nota – İşler, işlemler – (mecaz) Hoşgörüsüz 10)
(farsça) Bildik, dost – Bilgili – Damar sıvısı 11) Dede,
ata – Bir burç adı – Oldukça acı.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Stratus, Aka 2) Au,
Suratsız 3) İtaat, İr, Ra
4) Kat, Yarasa 5)
Araban, Kene 6) Abi,
Yeis 7) Eke, Aort, On 8)
Karni, Eğe 9) İm, Li,
Mazak 10) Park, Keşen
11) Reaya, İl 12) Ta,
Nazariye 13) Eza, Sade,
Al 14) Kavlak, Tunç.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Saika, Ekip, Tek 2)
Tutarak, Maraza 3)
Atabek, Re, Av 4) Asa,
Bi, Alkan 5) Tutya, Ari,
Yasa 6) Ur, Anyon,
Kazak 7) Sair, Erime, Ad
8) Trakit, Aşiret 9) As,
Ses, Ezeli 10) Kıran,
Oğan, Yan 11) Aza,
Esnek, Felç.
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Sevgili kardeşlerim
Yaban kedisi birçok özelliği bakımından yakından tanıdığımız evcil

kediye benzer. Ancak yaban kedisi insanlardan uzak olmayı tercih eder.
Kayalık alanlarda ve sık ormanlarda yaşar. Gelişmiş koku alma duyusu
sayesinde bir insanın yaklaştığını kolayca fark eder ve gizlenir. Bu
nedenle onu görmek pek kolay değildir. 

Çoğu kedi türünde olduğu gibi yaban kedilerinde de ön patilerde
beşer, arka patilerde dörder parmak bulunur. Parmaklarda da tırnaklar
vardır. Yaban kedisi tırnaklarını yalnızca avını yakalarken ya da
kendini savunurken dışarı çıkarır. Bu sayede tırnakları yıpranmaz ve
her zaman keskin kalır. Yaban kedisinin başlıca besin
kaynağı fareler ve sıçanlardır. Yanı sıra tavşan,
sincap, kuş gibi küçük hayavanları da avlar.
Çoğunlukla geceleri avlanır. Avını bir süre izledikten
sonra hızla saldırıp yakalar.

Yaban kedisinin dişleri et yemek için özelleşmiştir.
Üstte bulunan köpek dişleri uzun ve düz, altta
bulunan köpek dişleriyse kıvrıktır. Bu dişleri avına
saplayıp onu sıkıca tutar. Yaban kedisinin azı dişleri de çok keskindir.
Yiyeceklerini azı dişleriyle küçük parçalara böldükten sonra yer.

Bir evcil kedi elinizi yaladıysa dilinin ne kadar pürtüklü olduğunu
fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, dilinin yüzeyinde minik ve sert
çıkıntılar olmasıdır. Yaban kedisinde de bulunan bu çıkıntılar tıpkı evcil

kedide olduğu gibi, kılları yalarken tarak işlevi görür. Yaban kedisi
avladığı hayvanların kemikleri üzerinde kalan et parçalarını dilindeki
bu çıkıntılar yardımıyla sıyırır. 

Yaban kedisi yavruları doğduklarında gözleri kapalı olur. Aynı
zamanda güçsüzdürler ve yürüyemezler. Kürkleri siyah beneklerle
kaplıdır. Büyüdükçe bu benekler şeritlere dönüşür. 

Yaban kedilerinde yavruları anne bakar. Yavrular 6-12 hafta kadar
annelerinden süt emer. Dört aylık olduklarında anne yaban kedisi,
yavurlarına avlanmayı öğretmeye başlar. Yavrular on aylık olana kadar

bu eğitim devam eder. Bu sürenin sonunda yavruyar
annelerinden bağımsız olarak yaşamaya başlar.
Yavruları bu dönemde pek çok tehlike bekler. Tilki,
kurt, baykuş ve şahin gibi hayvanlar bu tehlikelerin
başında gelir. Yavru yaban kedilerinin çoğu henüz
bir yaşını doldurmadan bu hayvanlar tarafından
avlanır. Birinci yılını av olmadan geçirmeyi
başaranlar 15 yıl kadar yaşayabilir.

Dişi yaban kedisi genellikle yılda bir kez yavrular. 68 gün süren
gebelik döneminin ardından 1-8 arası yavru doğurur.

Araştırmalar evcil kedilerin atalarının yaban kedileri olduğunu
gösteriyor. Kedilerin günümüzden 10.000 yıl önce insanlarla birlikte
yaşamaya başlayarak evcilleştiği tahmin ediliyor. 

Yaban kedisi evcil kediyle aynı türdendir. Çoğu özellikleri birbirine
benzese de farklı özellikleri de vardır. Yaban kedisinin dış görünüşü
tekir kediye benzer. Yaban kedisinin başı daha iri, bacakları daha
uzundur. Yaban kedisinin kuyruğu uç kısmına doğru genişler, evcil
kedinin kuyruğuysa uç kısmına doğru incelir. Ayrıca yaban kedisinin
kuyruğunda belirgin 3-5 siyah şerit bulunur ve ucu siyahtır.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum,
Cem abiniz.
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Bir varmış, bir yokmuş.
Memleketin birinde Kırk
Yalan Memiş adında biri
yaşarmış. Memiş o kadar çok
yalan söylermiş ki, doğru
söylediklerine de kimse
inanmaz, kimse
güvenmezmiş. Bu yüzden de
kimse güvenip kız
vermediğinden yaşı
geçmesine karşın
evlenemiyormuş. Bu durumu
da hem kendini, hem de
kocamış anasını üzüyormuş.
Bir gün anası oğlunu
karşısına alıp konuşmuş:

- Bak, oğlum Memiş, bu
böyle olmayacak. Dilini
tutamaman yüzünden,
memlekette kötü bir ün
saldın. Kimse güvenip de sana
ne iş, ne de kız veriyor. Bu
gidişle bir şey de
değişmeyecek. Eh, ben de
kocadım iyice, belim büküldü.
Bu evi çekip çevirecek bir
gelin gerek artık.

Memiş, anasının sözlerine
hak vermiş vermesine ya, işe
yarar bir çözüm de
bulamamış. “Ne etsem bilmem
ki ana…” diye sızlanmış.

Günler günleri, aylar ayları
kovalamış. Gözü yaşlı ana bir
gün hastalanmış, yatağa
düşmüş. Memiş koşup hekim
getirecek olmuş ya, o bile
Memiş’in kırk yalanından biri
sanıp başından savmış. Bu
yüzden de anası ölmüş.
Memiş, acı içinde ağlaya
ağlaya, kafasına vura vura
kendini dışarı atmış:

- Komşular yetişin! Anam
öldü! Anam öldü, diye inlemiş.
Yine kimse inanmamış.
Çaresiz, tek başına anasını

götürüp mezarına gömmüş. 
Gözyaşları içinde, “Anam

benim yüzümden, benim
yalanların yüzünden öldü. Bir
daha da yalan söylersem iki
olsun!” diyerek kendi kendine
söz vermiş.

O günden sonra da kimse
Memiş’i görmemiş. Evden
çıkmaz, kimseyle konuşmaz
olmuş. Gel zaman, git zaman
iyice kabuğuna çekilmiş.
Öylesine yalnızlıktan
bunalmış ki, bir gün
memleketinden ayrılmaya,
onu kimsenin tanımadığı bir
yere gidip yeniden ve yalansız
dolansız bir yaşam kurmaya
karar vermiş.

Heybesini, azığını omzuna
atıp yola düzülmüş. Az gitmiş,
uz gitmiş, dere tepe düz
gitmiş. Bir de geriye dönüp
bakmış ki, bir arpa
boyu yol almış.
Yolda
günler,
aylar
geçirmiş.
Ayağında
çarık, sırtında gömlek
parçalanmış. Heybesinde azık,
kesesinde bozuk kalmamış.
Böylece karşısına çıkan ilk
memlekete yerleşmeye, iş
tutup kökleşmeye karar
vermiş. Bu düşüncelerle
yürürken ağaçlar arasında,
gürül gürül suların aktığı,
göğüsünde kuşların kanat
çırptığı bir kasaba görmüş.
Gidip oraya yerleşmeye karar
vermiş.

Heybesini hana bırakıp iş
tutmak, aş bulmak için
çarşıya çıkmış. Aylak aylak
dolaşmaktan yorulmuş, bir

ağacın gölgesine oturup
dinlenmek istemiş. Oturur
oturmaz da tam
karşıda, bir nalbant
dükkanı görmüş.
Nalbant,
dükkanın
önüne iskemle
atmış, birkaç
kasabalıyla
birlikte

söyleşiyorlarmış. Oldukça
yaşlı olan nalbantın, “Valla
şöyle eline uz, namuslu bir
delikanlı bulsam, hem
işimi ona
devredeceğim,
hem de biricik
kızımla
evlendirip
iç güveyi
yapacağım. 

Eh,
çok zengin
olmasam da
onlara ölene
dek yetecek bir
servet de
bırakırım” sözleri
Memiş’in beyninde
şimşekler
çakmasına neden
olmuş. Adamlar
dağılıp nalbant içeri
girince dükkana
damlayıvermiş:

- Kolay gelsin,
usta!

- Sağ ol. At mı, eşek
mi?

- Ne at, ne eşek…
bende hiçbiri yok
nallanacak. Dağlar

aştım, 

dereler geçtim yaya
olarak. Kimim,
kimsem de yok.

Karnım aç, iş ararım.
Bu işten de biraz

anlarım. Hani,
yardımcı
isterseniz…

Nalbant çok
sevinmiş:

- Seni Tanrı
gönderdi! Bir

yardımcıya
ihtiyacım var. adın ne senin?

- Memiş.
- Kalacak yerin var mı?

- Bir hana heybeyi
attım ya, kalacak

param da yok.
Doğrusu yerim

de yurdum
da yok. İzin

verirsen
şuracıkta
kıvrılır
yatarım. 

- Ne
demek

şuracıkta
kıvrılıp

yatmak?
Koskoca evde üç

canız, dört olsak ne
çıkar?

- Yok usta, yük
olmayayım.

- Yük olmazsın oğul.
Bir koca avrat, bir ben,
bir de kızım. Sıkılıp
dururuz zaten.

Uzatmayalım.
Memiş işe de, eve de
yerleşmiş. Yerleşir
yerleşmez de
nalbantın kızına

gönül koymuş. Nasıl
koymasın ki? Kız öyle
güzelmiş ki, aya “Sen
doğma, ben

doğacağım” diyesiymiş.
Kız da Memiş’i sevmiş. Hani
çok yakışıklı olmasa da eli
yüzü düzgün, yüzüne bakılır,
gönül konulur bir
delikanlıymış. Bir zaman
sonra da nalbant onları
nişanlamış, dükkanı da
Memiş’e bırakıp köşesine
çekilmiş.

Eee, huylu huyundan cayar
mı? Dükkanda tek kalınca, eli
rahata erince kendine verdiği
sözü unutup yeniden eski
hastalığına dönmüş Memiş.
Yalan üstüne yalan söylemiş.
Ne demişler atalarımız?
Perşembe günü yalan
söyleyenin, Cuma günü yüzü
kara çıkar. Memiş’in de yüzü
kara çıkmış. Yalancılığı
yayıldıkça, dal budak saldıkça
kimsenin yüzüne bakamaz
olmuş. Yalanlarından bıkan
nalbant da hem evinden, hem
de dükkanından kovmuş. Yine
işsiz, aşsız ve yüzsüz kalmış.
Heybesini çaresiz omuzlayıp
yola revan olmuş. Bir yandan
da kendine söz veriyormuş,
“Bir daha yalan söylersem, iki
olsun” diye. 

Sizin köşeniz                                     Eda Mustafa - 5 yaş

GÜMÜLCİNE

Konu: 
Güneş çizdim,
ev çizdim, 
bir de çiçek
bahçesi çizdim.

11 Mart 2016

Kırk Birinci Yalan
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1) Yağı beslenmenizden tamamen
çıkarmayın. Günlük beslenme düzeninde
yetişkin bir kişinin aldığı enerjinin %25-
30’unun yağdan karşılanması gerekir.
Tamamen yağsız beslenmek, vücutta yağ
dokularının yakılmasına engel olur. Yani
beslenmenizden yağı tamamen
çıkartırsanız yağlarınızdan
kurtulamazsınız. Sağlıklı yağlar olan;
zeytinyağı, fındıkyağı ve balık yağı gibi
yağlara belirli miktarlarda sofralarınızda
yer vermelisiniz. 

2) Sofranızda yenilik yapın,
avokadoya yer açın. Avokado,
beslenmede meyve yerine geçmeyen ve
yağ yerine kabul edilen tek meyvedir.
Yüksek oranda içerdiği tekli doymamış yağ
asitleri sayesinde, vücut yağlarının
yanmasını kolaylaştırdığı özellikle de bel
bölgesinde bulunan yağlar üzerinde etkili
olduğu bilimsel araştırmalarca
kanıtlanmıştır. Avokado’yu salatanıza
ilave edebilir ya da püre haline getirerek
sos olarak kullanabilirsiniz. 

3)Bazı yağlar metabolizmanızı
hızlandırır. Beslenmenize bazı yağları
dahil etmeniz daha fit olmanıza yardımcı
olacak. Balık ve kuruyemişlerde ve bazı
tohumlarda bulunan çoklu doymamış yağ
asitlerinin (PUFA) düzenli olarak
alınmasının, metabolizmayı daha hızlı
çalıştırdığı Almanya’da yapılan bir
bilimsel araştırmada kanıtlandı. 

4) Kakao ve az miktarda çikolata
yaşamınızı uzatır. 2011 yılında yapılan bir
bilimsel araştırmada, obez ve diyabetik
farelere verilen kakaonun toplam yaşam
sürelerini uzattığı ve kalp ile ilgili
problemlere kakao tüketen farelerde daha
az rastlandığı belirlenmiştir. Kakaonun
içerisinde bulunan antioksidanların; kalp
hastalıkları riskini azalttığı biliniyor.
Şekersiz kakaoları kahvelerinize, milk
shakelerinize ekleyebilir, günde 3-4 tablet
kadar bitter çikolata tüketerek sağlığınıza
katkıda bulunabilirsiniz. 

5) Süt ürünleri zayıflamanıza
yardımcıdır. Kalsiyum mineralinin
yetersiz alımının, vücutta yağ
depolanmasının tetiklenmesine sebep
olduğu biliniyor. Süt ve süt ürünlerini
yetersiz tüketen kişilerin iştahlarını
kontrol etmeleri de daha zor. Günlük

beslenmenize 2 su bardağı kadar süt veya
yoğurt eklemenin vakti geldi de geçiyor. 

6) Diyet sürecini mola vererek
uzatmayın. Florida Üniversitesi
tarafından yapılan bir araştırmada, diyet
sürecine ara veren veya diyet sürecini
uzatan kişilerin, diyeti belirlenen zamanda
tamamlayan kişilere göre kilo koruma
konusunda daha başarısız olduklarını
ortaya koymuştur. 

7) Kilo vermek için egzersiz tek
başına yeterli değildir. Sadece spor
salonuna yazılarak zayıflayamazsınız.
Uzun dönemli bir çok araştırma, spor
yapmanın zayıflamak için tek başına
yeterli olmadığını göstermiştir. Bu
araştırma sonuçlarına göre, sporun
zayıflama üzerindeki direk etkisi %3’tür.
Anlayacağınız sağlıklı beslenmeden kaçış
yok. 

8) Ev işlerinden ve kişisel
temizlikten kaçmayın. Balık etliler ile
zayıf kişiler arasındaki bir farkın da rutin
işlerin düzenli yapılıp yapılmaması olduğu
bilinir. Ev işleri ve kişisel temizlik için
günlük yakılan kalorinin 350’ye kadar
çıkabileceğini unutmayın. 

9) Kilonuzu sadece kardiyo
egzersizler ile koruyamayabilirsiniz.
Kilonuzu sabit tutmak için kardiyo
yapmak yeterli olmayabilir. Uzun süreli
kardiyo egzersizler daha hızlı kalori
yakmamızı sağlasa da, vücudun kendini
dengede tutma isteği yakılan kalorinin
karşılanması adına iştahınızı fazlaca
açabilir. İştahınızın kontrolünü
kaybetmemek için, kardiyo seanslarını
tadında bırakın ve egzersiz programınızın
sonuna esneme, germe ve hafif ağırlık
çalışmaları ekleyin. 

10) İçten kahkahalar gerçekten
zayıflatır. Bir saatlik içten atılan
kahkahaların, yarım saatlik orta düzeyde
yapılan egzersiz kadar kalori yaktırdığını
biliyor muydunuz? Aynı zamanda
salgılanan mutluluk hormonu da
zayıflamanıza yardımcı.

11) Şeker isteği yoğun düşünme
durumundan kaynaklanabilir.
Yoğunluğu yüksek olan ofis çalışanlarının
daha fazla tatlı isteği duyduğu bilinir.
Bunun sebebi beynin temel yakıtının

glikoz olmasıdır. Fakat şekerli
yiyeceklerin rutin tüketimi
vücutta yağlanmaya sebep
olur. Bilgisayar başında
canınız tatlı
istediğinde çiğ sebze,
meyve ve süt ile
yani bol lif ve
bol kalsiyumla
şeker

ihtiyacınıza karşı
savaş açın. 

12) Koyu renk üzüm, yağ yakmaya
yardımcı. İçerdiği resveratrol isimli
antioksidanın; kilo almayı kolaylaştıran
insülin direncinin oluşma riskini azalttığı
ve egzersize dayanıklılığı arttırdığı
bilinmektedir. 

13) Şekerden vazgeçemeyenler bal
tüketmeli. Beyaz şekerden
vazgeçemeyenler yerine bal tercih edebilir.
Bazı bilimsel çalışmalarda; şeker yerine
bal tüketildiğinde, bal tüketenlerin yağ
depolanmasının daha az miktarda olduğu
saptanmıştır. Balın şekere göre diğer
avantajları antiseptik ve antiviral
oluşudur. 

14) Uyku sürenize dikkat edin. Günde
5 saatten az uyumanın size 300 kalorilik
fazla yiyecek alımına mal olduğunu biliyor
muydunuz? Ayrıca yapılan bir çalışmada,
günde 8 saat uyuyanların günde 5 saat
uyuyanlara göre %56 oranında daha fazla
yağ kaybettikleri belirlenmiştir. 

15) Her öğüne bir protein ilave edin.
Proteinli yiyeceklerin sindirim süresi,

diğer besinlere göre
daha uzun

olduğundan ötürü
termik etki adı verilen

enerji
harcamasını
arttırırlar.
Her öğünde
süt ürünleri

veya et ürünleri
gibi bir proteine

az miktarda da
olsa yer vermek fit
kalmanızı
kolaylaştırır. 

16) Temiz
hava alın.
Kirli havanın
insan
sağlığına olan
olumsuz etkisi

sadece
akciğerler

üzerine değil. Yapılan
bilimsel araştırmalarda, kirli

havanın gizli şekere (insülin direnci) yol
açabileceği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda
vücut yeterli kalitede oksijen
alamadığından ötürü yağ yakımı yavaşlar. 

17) Etli, yoğurtlu, yumurtalı çorbalar
sofralara. İçeriğinde et, tavuk, balık, süt,
yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarını
bulunduran çorbaların diğer çorbalara
göre daha uzun süre tok tuttuğu ve günlük
kalori alımını azalttığı ortaya çıkmıştır. 

18) Yulaf bir mucizedir. Kan şekerini
kontrollü yükseltmesi, kan kolesterol
seviyelerini düşürmesi, özellikle kolon
kanseri olmak üzere bazı kanser türlerine
yakalanma riskini azaltması dışında, yulaf
içerdiği lifler sayesinde hem zayıflama,
hem de kilo koruma döneminde elimizin
altında bulunması gereken başlıca
besinlerden biridir. 

19) Selülitlerinize ananasla savaş
açın. İçerdiği bromalin pigmenti sayesinde
düzenli tüketildiğinde selülitlerde etkili bir
azalmaya yardımcı olduğu bilimsel
çalışmalarca kanıtlanmıştır. Bunun
dışında ananas ödem söktürücü ve
kabızlığı önleyici etkiye sahiptir. 

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duyguları-

nızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,

ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza

ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır

beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Sizi yoran

ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte

zorlandığınız konular üzerinde dura-
bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete

geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Becerilerinizin ve iş
fırsatlarının üzerinde durmalı
bu dönemi kararlı
geçirmelisiniz. Kişisel açıdan

yatırım süreciniz sürüyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz

fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Parasal açıdan
önemli şanslara
kavuşmaktasınız. Son

dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler

sayesinde moral kazanmaktasınız. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket

etmenin rahatlığı içindesiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla

detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi

ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,

yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.b

u
rç
la
r.
..

Yaşamınızı değiştirin...
GÜNDEMsağlık 11 Mart 2016
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Dimarhopulos’un
“mülteci” açıklamaları
tartışma yarattı

Pavlidis: “Trakya
bölgesine göçmen
getirilmeyecek”

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
mülteci ve göçmen sorunuyla baş
edebilmek için en iyi şekilde
mücadele etmeye çalıştıklarını
söyledi. Eyalet genelinde Kavala’da
iki, Drama’da da bir göçmen
merkezi olduğunu belirten
Pavlidis, bu merkezlerin en iyi
koşullara sahip olmasını
istediklerini ve bunun için
çalıştıklarını kaydetti. 

Pavlidis, “Şu anda Kavala’ya
bağlı Nea Karvali’deki fuar
alanında ve Eleftherupoli dışında
mülteci ve göçmenler var. Buradaki
göçmen ve mültecilerin toplam
sayısı bin civarında. Bir merkez de
Drama’da var. Burada da 300’ün
üzerinde göçmen var. Eyalet
Başkanlığı olarak Drama’daki
merkeze gerekli müdahaleleri
yapıp yeni bir tesis oluşturduk.
Oluşturulacak merkezlerde
şartların sağlıklı olmasına ve bu
insanların buralarda sorun
yaşamadan kalmalarına dikkat
edeceğiz. Bir kişi için en az 6 – 7
metrekarelik bir alan olmasını
öngörüyoruz.” diye konuştu.

BÖLGEMİZİN KAPASİTESİ
1800 – 2000 KİŞİ
Kavala veya Drama şehir
merkezlerine mültecilerin
yerleştirilmesine karşı olduklarını
ifade eden Pavlidis, bu durumun
bazı sorunlar yaratabileceğine
dikkat çekti. Eyalet genelinde
barındırılabilecek mülteci ve
göçmen sayısının 1.800 – 2.000
civarında olduğunu söyleyen
Pavlidis, “Kişi başına günlük 5
euronun üzerinde 6 – 7 euro
civarında bir masraf oluyor. Bu da
ciddi bir rakam. En azından bizim
bölgemiz için ciddi bir rakam. Şu
anda bölgemizde bulunan göçmen
ve mültecilerin barındırılmasında,
beslenmelerinde ve giysi temin
etme konusunda bir sorun
yaşanmadı. Bölgede çok sayıda
kuruluş yardım kampanyası
düzenliyor. Hatta Trakya
bölgesinden de çok sayıda kuruluş

yardımda bulunuyor. Bölgemizden
bazı Müslüman hemşehrilerimiz de
Kavala’daki göçmen merkezini
ziyaret edip yardım götürdüler.
Tabii bu yardımlar konusunda
aceleci davranıp yığılma olmaması
lazım. Bunun zamana yayıldığı
takdirde daha doğru olacağını
düşünüyorum.” diye konuştu. 

“TRAKYA BÖLGESİNE MÜLTECİ
VE GÖÇMEN
YERLEŞTİRİLMEYECEK”
Alınan karar uyarınca Trakya
bölgesine mülteci ve göçmen
yerleştirilmeyeceğini ifade eden
Eyalet Başkanı, bazı azınlık
mensuplarının da bu konuda
endişelerini dile getirdiklerini
söyledi. Pavlidis şu ifadeleri
kullandı: “Söylemek isterim
Müslüman hemşehrilerimizden
mülteci ve göçmenlerin bu bölgeye
yerleşme ihtimaline karşı
endişelerini dile getirenler oldu.
Bazı insanlar kendi bölgelerine
yakın yerlere göçmen
merkezlerinin yapılacağı
dedikodularını duymuş. Örneğin
Yassıköy bölgesine. Ancak tüm bu
bilgilerin gerçekle alakası yok. Zira
Trakya bölgesine göçmen ve
mülteci yerleştirilmeyecek. Bu
bölgede Hıristiyanlar ile
Müslümanlar arasında bir barış ve
huzur ortamı var. Bu da karşılıklı
saygıya dayanıyor. Bu ortamın
hiçbir şekilde bozulmasını ve zarar
görmesini istemiyoruz. Çünkü
mülteci ve göçmenlerden değişik
mezhep ve etnik kimliklerden
grupların toplu bir şekilde
azınlığın içine girmesi farklı
sorunlara neden olabilir.
Hükümetin kararı bu doğrultuda
oldu. Doğu Makedonya
bölgesindeki vatandaşların bu
karara büyük saygı duyduğunu
söylemek isterim. Trakya
bölgesindeki vatandaşlar da
Drama ve Kavala’daki mültecilere
çok büyük oranda yardım
gönderiyor. Bu sorunla baş
edebilmek için en iyi şekilde
çalışıyoruz.” 

İSKEÇE Belediye Başkanı Haralambos
Dimarhopulos’un mültecilerle ilgili yaptığı
açıklama tepkilere ve tartışmalara neden
oldu. 

Dimarhopulos’un geçtiğimiz günlerde bir
gazeteye yaptığı, “Binlerce farklı dine ait
mülteciyi sınırlara ve evimizin yanına
getiriyorlar” şeklindeki açıklaması tepki
doğurdu. 

Tepkiler üzerine İskeçe Belediye Başkanı,
açıklamasının çarpıtıldığını ve sözkonusu
ifadenin doğru yansıtılmadığını iddia etti. Bu
arada, demecin yer aldığı gazetenin internet
sitesinde, Dimarhopulos’un “farklı dinlerden”
ifadesi çıkartıldı. 

“HOŞGÖRÜSÜZ SÖYLEM”
Yeni Demokrasi Partisi’nin desteğiyle seçilen
Dimarhopulos’un açıklamasına, SİRİZA
Partisi İskeçe İl Örgütü tepki gösterdi. SİRİZA
İskeçe İl Örgütü, Dimarhopulos’u
açıklamalarından dolayı “aşırı uç” olarak
nitelendirdi ve “hoşgörüsüz söylem ve
argümanlar” kullanmakla suçladı. SİRİZA
İskeçe İl Öğrgütü açıklamasında,
Dimarhopulos’un politik açıdan tehlikeli
olduğunu belirtti. 

SİRİZA Partisi’ne yanıt veren Belediye
Başkanı Dimarhopulos ise suçlamaları
reddederek, gazetecinin sözkonusu ifadeyi
sehven yazdığını ve geri aldığını belirtti.
Dimarhopulos, SİRİZA’nın ve hükümetin
mülteci sorunuyla ilgili olarak hazırlıksız ve
programsız olduğunu savundu. 

“BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZÜR DİLEMELİ VEYA 
GAZETEYE DAVA AÇMALI”
İskeçe Belediye Başkanı Dimarhopulos’un
mültecilerle ilgili tartışma yaratan
açıklamasına bir tepki de İskeçe belediye
meclis üyesi Thanasis Ksinidis’den geldi.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Ksinidis, çok
kültürlü ve çok dinli bir toplumda belediye
başkanının bu görüşlerini yok etmesi
gerektiğini söyledi. Ksinidis,
Dimarhopulos’un açıklamalarından dolayı
özür dilemesi veya sözkonusu gazeteyi
ifadelerini çarpıttığı için dava etmesi
gerektiğini vurguladı. 

“AÇIKLAMALAR 
BİZİ RAHATSIZ ETTİ”
Öte yandan, İskeçe Belediye Başkanı
Haralambos Dimarhopulos’un listesinden
seçilen üç azınlık belediye meclis üyesi de
konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye meclis
üyeleri Levent Kara Osman, Erkan Kiracı ve
Selaydin Boyar yayımladıkları açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Son günlerde gündemi
meşgul eden İskeçe Belediye Başkanı’na ait
olduğu iddia edilen beyanları tüm
azınlığımızı olduğu gibi bizi de derinden
rahatsız etmiştir. Kendisiyle yaptığımız
görüşmelerde bu kelimeleri asla kendisinin
sarf etmediğini, kendisine ait olmadığını
belirtmiş, nitekim aynı gün içinde olayı
yalanlayan bir basın bildirisi yayınlamıştır.
Ayrıca bu yalan beyanları basına verenler
hakkında da hukuki işlemler de başlatılmıştır.
Bu olayın ortaya çıkmasına neden olan bu
demeçler ona ait ise Belediye Başkanı da dahil
olmak üzere herkesi şiddetle kınıyoruz. Tüm
kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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“Yunanistan’da Yaşayan Türklerin
Güncel Sorunları” paneli İzmir’de yapıldı

BTAYTD Yönetim Kurulu 
DEB Partisi’ni ziyaret etti

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmir Şubesi ile Rodos,
İstanköy ve Oniki Ada Türkleri
Kültür Dayanışma Derneğinin
ortaklaşa düzenledikleri
“Yunanistan’da Yaşayan Türklerin
Güncel Sorunları” konulu panel
İzmir’de gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü BTTDD
İzmir Şubesi eski Başkanı ve İzmir
Baro Başkanı avukat Aydın Özcan
yaptı. 

Panelistler ise şu isimlerden
oluştu: Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
(Rodos İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı), Prof. Dr. Levent
Kayapınar ( İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı),
Rıdvan Molla İsa ( Mimar -
Gümülcine belediyesi meclis üyesi),
Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit (
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
öğretim üyesi)

Panele BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atilla,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Genel
Başkan Yardımcısı H. Vedat Meşeli,
BTTDD Soma Şubesi Başkanı
Mehmet Akın ve yönetim kurulu
üyeleri, BTTDD eski genel
başkanlarından Selahattin Yıldız,
BTTDD İzmir Şubesi eski
başkanlarından Dr. Hüseyin
İlyasoğlu, Sancak Kosova Rumeli
Kültür Dayanışma Derneği Başkanı
Ömer Ok, Bal-Göç İzmir Şube
Başkanı Fahriye Ersoy, Lozan
Mubadilleri Kurucu Başkanı Selim
Yıldıran, Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı İzmir
Koordinatörü Fırat Yaldız, İzmir
Trakyalılar Dernek Başkanı Bahattin
Kılıç, Bornova Belediye Başkan
Vekili Sultan Tuzlacı ve İzmir’de
ikamet eden Batı Trakyalılar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan
BTTDD İzmir Şube Başkanı Mümin
Durmuş, Batı Trakya’nın güncel
sorunları ve mevcut konumu
hakkında bilgi vererek panele
katılan herkese teşekkür etti.

Rodos İstanköy ve Onikiada
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı, Rodos ve İstanköy’de
yaşayan Türklerin güncel durumu
ve sorunları ile ilgili bilgi verip
değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakçı, bu coğrafyada yer alan
tüm Türk-İslam eserlerinin tahrip
edildiğini, onları kurtarmak veya
tekrar kazanmak adına herhangi bir
çalışma yapılmadığını, ayakta
kalanların da çoğunun restoran
veya ticarethane yapıldığının altını
çizdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Levent Kayapınar, Yunanistan’da
Batı Trakya Türk azınlığı ve azınlık
dışında yaşayan Türklerin bireysel
ve grup haklarının hukuki statüsü
hakkında bilgi verdi. Kayapınar,
uluslararası antlaşmalar ile garanti

altına alınan Batı Trakya Türk
azınlığının grup hakları ile bireysel
hakların örtüştüğünü, bu sebeple
Yunanistan’da yaşayan tüm
Türklerin hakları olduğuna
değinerek bunun haklı
mücadelesinin yapılması gerektiğini
belirtti. Ayrıca Yunanistan’da
Türkler dışında kalan
Müslümanların da azımsanmayacak
bir sayıya sahip olduklarını belirten
Kayapınar, bunlarla siyasi arenada
yapılacak işbirliğinin de olumlu
yansımaları olabileceğine değinerek
bu konuda da gerekli çalışmaların
yürütülmesi ve adımların atılmasını
önerdi. 

Gümülcine belediyesi meclis
üyesi Rıdvan Molla İsa, Gümülcine
şehir planı ile ilgili bir sunum yaptı.
Molla İsa, Gümülcine şehir
planının, Türk-İslam eserlerinin bir
şekilde kamulaştırma yolu ile
yeniden restorasyonunun veya
korunmasının önüne geçilecek
şekilde hazırlandığının altını çizdi.
Molla İsa, yaklaşık 70 slayttan
oluşan sunumunda planın
hazırlanmasının ana amacının,
kasti olarak ecdad yadigarı tarihi
eserlerin korunmasının veya
gelecek nesillere aktarılmasının
önüne geçmek olduğunun
vurgusunu yaptı. Molla İsa, şehri
planıyla ilgili düzeltme planlarının
yapılması gerektiğini ve ilgililerin
bu konuya hassasiyet göstermesi ve
kararlı bir şekilde takipçisi olmaları
gerektiğini belirtti. 

Yrd. Doç. Dr Türkan Başyiğit de
Balkan coğrafyasındaki Türk
varlığının tarihsel süreci, yaşadığı
zorlukları ve bugün gelinen
noktadaki son durumu ortaya
koydu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı İzmir
Koordinatörü Fırat Yaldız’da
panelde söz alarak, BTTDD şu anda
siyaset üstü ve partiler üstü dernek
konumu ile Türkiye’de tek olduğunu
ve bu konumunu koruması
gerektiğini belirti. Yaldız, dava
bilinci olan Batı Trakya Türkleri’nin
de sorunlarını iç siyasete konu
etmeden mücadelelerine devam
ederek çözeceklerine inandığını
kaydederek, bunun bugüne kadar
bu şekilde olmasından dolayı da
yöneticileri kutladı.

Panelde söz alan BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin de
yaptığı konuşmada, “Gerek Batı
Trakya’da gerekse Rumeli’nin
tamamında Osmanlı’nın bakiyesi
olan Türklerin azınlık olarak
yaşamanın sıkıntısını yaşamaktadır.
Bizler bu coğrafyada 100 yıldır ne
kolektif, ne de bireysel haklarımızı
kullanamıyoruz. Bizler Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği olarak
da siyaset ve partiler üstü
konumumuzla bu haklı dava
mücadelemizi sonuna kadar
sürdüreceğiz. Bu tarz bilimsel
toplantılar daha sık yapılmalı ve
bizler bu platformlarda sorun ve
mücadelelerimizi daha sık

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) yönetim kurulu, 8 Mart Salı
günü DEB Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 

Konuk heyeti DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel Başkan Yardımcıları
Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan, yönetim
kurulu üyeleri İsmail Ahmet ve Koray Hasan,
Genel Başkan Danışmanı Aydın Ahmet
karşıladı.

Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş
konuşmasına, BTAYTD yönetim kurulu üyesi
Şükriye Mehmet’in 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü’nü kutlayarak başladı. Ali Çavuş,
BTAYTD yönetim ve denetim kurullarına
seçilen dernek üyelerini tebrik ederek
görevlerinde başarılar diledi ve BTAYTD ile
DEB Partisi arasındaki samimi işbirliğinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BTAYTD Başkanı Ahmet Kara, yönetim ve
denetim kurulundaki arkadaşlarını tanıtarak,
dernek yönetiminin çalışmaları ve hedefleri
hakkında bilgi verdi. Görüşmede azınlık
sorunları görüşüldü, bazı konularda fikir
alışverişinde bulunuldu.

ADRES: S. Vembo 17 – ikinci kat
Tel: 25310 23058 – 6947804894 

ANTONİOS D. MİHALOPULOS

ORTOPEDİ UZMANI

ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR İÇİN LASER
TEDAVİSİ

Bel ağrıları, boyun ağrıları, 
tendinit rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları,

kas yırtılması, sporcu yaralanmaları... 
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yücelik fıtrata uygun yaşamaktır

K ur’an-ı Kerimde insanın
yaratılış gayesini Yüce
Allah (c.c.) şöyle

belirlemektedir: “Ben cinleri ve
insanları sadece bana ibadet
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât:
56).  “Sizi boşuna yarattığımızı ve
gerçekten bize
döndürülmeyeceğinizi mi
sandınız?” (Mü’minûn: 115) 

İnsan, nefsi için değil; Allah’a
ibadet etmek için, şu fâni dünya
için değil; ebedî hayat için
yaratılmıştır. Allah’a ibadet için
yaratılan insan, bu kulluğunun
karşılığını hem dünyada hem
ahirette alacaktır. Allah’ın
emirlerine itaat, dünya ve ahiret
mutluluğuna sebeptir.

Her insan yaratılış itibariyle
lekesiz, tertemiz, iman ve İslâm’a
en müsait bir hüviyettedir. Bu
konuda Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her
doğan, İslâm fıtratı üzerine
doğar...” (Buhârî, cenâiz 92 ; Ebû
Dâvut, sünne 17) 

Eğer insan fıtratını bozar da,
Yaratıcısının kendisine olan
güvenini sarsarsa insan olma
özelliğini kaybedip iki ayaklı bir
hayvana dönüşür. Hatta
vahşilikte hayvanlar bile onun
eline su dökemeyen kan dökücü
bir canavara dönüşür. Bizi bizden
daha iyi bilen Rabbimiz; “....
Onların kalbleri vardır, fakat
onunla gerçeği anlamazlar.
Gözleri vardır, fakat onlarla
görmezler. Kulakları vardır, fakat
onlarla işitmezler. İşte bunlar
hayvanlar gibidirler. Hatta daha
da aşağıdırlar. Bunlar da
gafillerin ta kendileridir.” (Araf
suresi: 179) buyurmak suretiyle
bu gerçeği  bize gözler önüne
sürmektedir.

Allah’u Teâlâ Kur’anda bize
şeytanı apaçık düşman olarak
tanıtarak ondan sakınmamızı
emretmektedir. Çünkü şeytan,
insanı Allah yolundan alıkoymak
için pek çok yöntem kullanır.
Namaz kılmasına engel olmak
için ‘gece en tatlı uykundan
uyanıp nasıl kalkacaksın, boşver
uyu’ der, ‘bu sıcakta oruç mu
tutacaksın, boşver Allah affeder’
der, ‘pembe yalanlardan bir şey
olmaz’ der, ‘menfaatin için her
şeyi yapmalısın’ der… ‘Şimdi
karnavallar var, git sen de katıl,
maskara ol’ der ve bizim
fıtratımızı bozarak doğru yoldan
saptırır Allah muhafaza. Onun
için şeytanın tuzaklarına
düşmemek için, Allah’a kulluk
görevlerimizi, ibadetlerimizi
yerine getirmeliyiz. 

İbadetler, Allah’ın onlara
ihtiyaç duymasından dolayı
değildir. Bilakis fert ve toplum

olarak, insanın kendisinin onlara
ihtiyaç duymasından; fert ve
toplum olarak hayatının düzene
girmesi içindir. Mesela,
belirlenmiş ibadetlerin başında
gelen namaz, insanın
kötülüklerden alıkonmasını
sağlar; en azından bu hedefe
yardımcı olur. Oruç, yine nefsin
terbiye edilmesi ve insan
iradesinin güçlendirilmesi; zekât,
toplumda ekonomik yapının
düzenlenmesi ve insandaki mal
tutkusunun frenlenmesi için bir
araçtır. Kuşkusuz bu ibadetlerin
daha başka dünyevî faydaları da
vardır. Esas faydaları da ahiret
mutluluğuna sebep olmalarıdır.
Ama unutulmamalıdır ki, nice
yararları olan tüm ibadetleri biz,
bu faydalarından dolayı değil;
Allah’ın emretmesinden dolayı,
O’nun rızası için yerine getiririz.

Eğer iki cihanda huzur
istiyorsak, Rabbimize nankörlük
etmeyelim. Fıtrata uygun
davranarak yükselelim. Yükseklik
ve yücelik varken aşağılık,
alçaklık niye? Kendimizi,
düşüncelerimizi, hayatımızı
Kur`an ışığında gözden geçirelim.
Yanlışlarımızdan, hatalarımızdan
tövbe edelim. Yarın ölecekmiş
gibi yaşayalım. Hiç
ölmeyecekmiş gibi yaşamayalım.
Allah’ın çekim alanına girelim.
Allah’ın çekim alanına girenler
şeytanın çekim alanına
girmekten korunmuş olacaklarını
unutmayalım. Allahtan
uzaklaşınların şeytanla
kucaklaşması kacınılmazdır.
Allahla yaşayıp Allahla ölelim.
Allahsız hayatın anlamsız hayat
olduğunu aklımızdan
çıkarmayalım.

Fıtratını bozan, insanlığını
yokeden adeta zararlı bir kanser
hücresi gibidir. Kanserli hücre,
çevresindeki sağlam hücreleri de
etkileyerek onları da bozmaya
çalışır. İşte insanoğlu Allahın
sınırlarını aştığında kanserli bir
hücreye dönüşür. Böyle bir insan
sadece kendisine zarar vermekle
kalmaz, çevresinde bulunan
insanlara da zarar vermeye,
onları da etkilemeye çalışır.
Bozulmuşluğu, başıboşluğu
topluma yaymaya ve
yaygınlaştırmaya çalışır.

Allah’ın sınırlarını aşanların
sonu için Kur’anda anlatılan
helak edilen kavimleri anlamamız
yeterlidir. Tamam Allah mühlet
verir, ama O’nun da mühletinin
bir sonu vardır. Çünkü Yüce Allah
mühlet verir, ama asla ihmal
etmez. İnsanın ve toplumun
bozuşmasının ve kokuşmasının
sonu felakettir. Bunu asla
unutmamak gerekir.

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUBTTDD Kadın Kolları
kermes düzenledi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Kadın Kolları, 4
Mart Cuma günü kermes düzenledi. 

Ana Kucağı Öğrenci Bursu Projesi’ne katkı
sağlamak amacıyla düzenlenen kermes,
Zeytinburnu Batı Trakya Camii’nde
gerçekleştirildi. BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin’in de katıldığı kermese, Batı Trakyalılar
ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. 

BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
“Kadın Kollarımız uzun süredir sürdürdüğü Ana
Kucağı Burs Projesi, Genel Merkez olarak bizim
dayanışma ayağımızın en önemli
projelerimizden biridir. Batı Trakya’dan kopup
gelen ve burada öğrenimlerine devam eden
öğrencilerimize bir nebze katkı sağlamak,
toplum dayanışması adına büyük önem arz
etmektedir. Her yıl bursiyer sayımızı artırabilmek
adına düzenlediğimiz etkinliklerimizden birini
gerçekleştiriyoruz. Kadın Kollarımız kendi
emeklerini katarak hazırladıkları Batı Trakya’nın
yöresel damak tatlarını kermese katılanlara
sunmakta ve bursiyer öğrencilerimize katkı

sağlamaktalar. Ben başta Kadın Kolları başkan
ve üyelerini, sonra da buraya gelip katkı
sağlayan tüm hemşehrilerimi kutlar ve
şükranlarımı sunarım.” dedi.

Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kocahmet de,
“Bugün burada beklediğimizin dört beş misli bir
katılımla karşılaşmak bizleri çok mutlu etti.
Kadın Kolları olarak bundan sonra da benzer
faaliyetlerle daha sık hemşehrilerimiz ile bir
araya geleceğiz. Ayrıca planladığımız
çalışmalarla da sadece Türkiye’deki değil, Batı
Trakya’daki Kadın Platformu Üyesi STK’larla da
ortak organizasyonlarla huzurunuzda olacağız.
Bunun yanında şubelerde kurulan ve kurulmaya
çalışılan kadın kollarımızla da Türkiye
genelindeki organizasyonlar ile ses getirmeye ve
Batı Trakya Türklerinin sesini duyurmaya devam
edeceğiz. Ben bugün burada ilk başta emeklerini
ortaya koyan yönetim kurulu üyelerime ve daha
sonra da bu muhteşem tabloyu yaratan
hemşehri ve katılımcılara teşekkürü borç
biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Şube Başkanı
annesini kaybetti

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa’nın annesi
vefat etti. Aslen İskeçe’nin
Memkova köyünden olan 84
yaşındaki Hüsniye İsmailbaşa
İstanbul’da yaşıyordu. 

Hüsniye İsmailbaşa, 7 Mart
Pazartesi günü İstanbul
Zeytinburnu Batı Trakya
Camii’nde kılınan öğle
namazından sonra düzenlenen
cenaze töreniyle Silivrikapı
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
10 gün önce kalça kırığı
ameliyatı geçiren İsmailbaşa, 3
Mart Perşembe akşamı kalp
krizi geçirince İstanbul
Üniversitesi Hastanesi’ne
kaldırıldı. 84 yaşındaki
Hüsniye İsmailbaşa, 6 Mart
Pazar günü öğle saatlerinde
vefat etti. 

BTTDD Zeytinburnu Şube
Başkanı Besim İsmailbaşa’nın
annesi ve derneğin eski genel
başkanlarından Selahattin
Yıldız’ın kuzeni olan Hüsniye

İsmailbaşa’nın cenaze törenine
Zeytinburnu Belediye Başkanı
Murat Aydın, BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
eski genel başkanlar Selahattin
Yıldız, Erol Kaşifoğlu,
Burhanettin Hakgüder, diğer

şube başkanları ve Batı
Trakyalılar katıldı. 

BTTDD Genel Merkezi
yayımladığı yazılı açıklamayla
İsmailbaşa ailesine başsağlığı
diledi. 
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Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να αφοπλίσουν 
τους ακραίους της Ευρώπης

Όταν, η Ενωμένη Ευρώπη
αποδεικνύεται και είναι στην
πραγματικότητα τόσο τρωτή που δεν
μπορεί να ρυθμίσει τα του οίκου της…

Όταν, οι ηγέτες των 28 κρατών-μελών
δείχνουν τόσο αδύναμοι-κατ’ άλλους
ανίκανοι-να διαχειριστούν την μέγιστη
οικονομική, κοινωνική και προσφυγική
κρίση που λειτουργεί διαλυτικά για τους
θεσμούς και τις συνθήκες στις οποίες
βασίζεται η λειτουργία της Ε.Ε.

Όταν, ο πολιτικός ορθολογισμός και η
οξυδέρκεια αντικαθίστανται από τον
λαϊκισμό, την καπηλεία των εθνικών
συμβολών, τον εθνικισμό και την
μισαλλοδοξία,

Όταν, το ιδεώδες της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης φαίνεται να ενδιαφέρει
ολοένα και λιγότερο τους λαούς που
μετέχουν στην Ε.Ε. και η επιστροφή στις
ξεχωριστές  εθνικές αφηγήσεις για τα
κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα,
προβάλλεται ψευδεπίγραφα ως λύση των
υφιστάμενων αδιεξόδων, 

Τότε είναι η ώρα της ευθύνης για
εκείνους που θέλουν και μπορούν να
διασώσουν την Ευρώπη από την διάλυση
και τους λαούς της από την επιστροφή
στο αιματοβαμμένο παρελθόν της. 

Ελλάδα και Τουρκία έχουν πολύ
μεγάλο και σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν με αφορμή την
προσφυγική κρίση στην διατήρηση των

γεωπολιτικών ισορροπιών και την
σταθεροποίηση στο νότιο και ανατολικό
άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στο
πολιτικό, διπλωματικό και
δημοσιογραφικό κατεστημένο η
ελληνοτουρκική προσέγγιση δεν υπήρξε
ποτέ μια ιδεώδης λύση. 

Σε κάθε ιστορική συγκυρία υπήρχε
ένας λόγος για τον οποίο η Ελλάδα δεν
θα έπρεπε να συνεργαστεί με την
Τουρκία. Γιατί πάντοτε η ελληνική
πολιτική τάξη δημιουργούσε την
εντύπωση ότι ο διάλογος με την Τουρκία
και η προσέγγιση και συνεργασία σε
διάφορα επίπεδα, συνιστά «εκχώρηση
κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο,
την Κύπρο και την Θράκη». 

Αυτός ήταν πάντα ο βασικός άξονας
που καθόριζε τις αναφορές της
ελληνικής διπλωματίας στα
ελληνοτουρκικά. Με άλλα λόγια, η
ακινησία δεκαετιών στα ζητήματα
υψηλής πολιτικής διαμόρφωνε την
αντίληψη ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν
μπορούν να προσεγγίσουν πολιτικά,
καταδικασμένες να επιβιώνουν ως
γείτονες με ένταση των στρατιωτικών
ανταγωνισμών και με αίσθημα αμοιβαίας
καχυποψίας για τις προθέσεις του ενός
έναντι του άλλου. 

Το προσφυγικό όμως ζήτημα και το
τεράστιο μέγεθος που προσλαμβάνει

δίνει την δυνατότητα και την ιστορική
ευκαιρία στα δύο κράτη και τις
πολιτικές τους ηγεσίες να συνεργαστούν
ώστε να μην καταστούν Ελλάδα και
Τουρκία οι προσφυγικές αποθήκες όλης
της Ευρώπης, όπως είναι φανερό ότι
επιθυμούν πολλές κυβερνήσεις εντός
της Ε.Ε.. 

Να δείξουν ότι από κοινού μπορούν
να προωθήσουν μια πολιτική ελέγχου
των προσφυγικών ροών που θα
αποστομώσει τους ακραίους της
Ευρώπης και θα τους αφαιρέσει
προσχήματα  που επικαλούνται για να
κλείσουν τις βαλκανικές διόδους των
προσφύγων και των μεταναστών. 

Προς το παρόν, μένω στην αισιόδοξη
πλευρά των πραγμάτων που απορρέει
από την επίσκεψη Τσίπρα στην Σμύρνη
και την σύγκληση του 4ου Ανώτατου
Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και
Τουρκίας και παραθέτω τις βασικές
συμφωνίες όπως αυτές
παρουσιάστηκαν από τους δύο
πρωθυπουργούς κατά την διάρκεια της
κοινής συνέντευξης τύπου μετά το
τέλος των συνομιλιών.

«Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι η
αιτία των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η
κεντρική Ευρώπη και θα λύσουμε από
κοινού τα προβλήματα της
προσφυγικής κρίσης και δεν θα μας
επιβάλλει κανείς την λύση» είπε ο
Έλληνας πρωθυπουργός .

Υπογραφή συμφωνιών και
μνημονίων

Εδώ στη Σμύρνη στο μπαλκόνι προς
το Αιγαίο μια ιστορική πόλη που φέρνει
στις μνήμες τον πόνο, την καταστροφή
και την προσφυγιά αποφασίσαμε να
οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον,
ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας
κατά τη διάρκεια της κοινής
συνέντευξης τύπου με τον Α.
Νταβούτογλου στην Σμύρνη.

«Αποφασίσαμε και ανακοινώνουμε
την έναρξη αεροπορικής σύνδεσης
Αθήνας - Άγκυρας, την υπογραφή

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
λιμανιού της Σμύρνης και του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης και προσβλέπουμε
στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο
πόλεων, ανέφερε ο πρωθυπουργός, με
την βοήθεια του ιδιωτικού τομέα».

Ανήγγειλε επίσης την κατασκευή
υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής
που θα συνδέει την Ηγουμενίτσα με την
Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε την
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο
Έβρο και την κατασκευή δεύτερης
γέφυρας στους Κήπους ενώ
αναφέρθηκε και στη συνεργασία του
ΑΠΕ-ΜΠΕ με το πρακτορείο
Αναντολού την οποία από ελληνικής
πλευράς υπέγραψε ο ΓΓΕΕ Λ. Κρέτσος .

Για το προσφυγικό ο πρωθυπουργός
ανέφερε πως προωθείται από κοινού
ένας μηχανισμός νόμιμης οδού προς την
Ευρώπη η οποία θα βοηθήσει να
αντιμετωπίσουμε τους διακινητές και να
σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα στο
Αιγαίο.

«Να αποθαρρύνουμε τους
ανθρώπους να περνάνε από το Αιγαίο
και να ανοίξουμε νόμιμη και ελεγχόμενη
δίοδο με αξιόπιστο μηχανισμό
επανεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός.                                 

Α. Νταβούτογλου: Ελλάδα και
Τουρκία μοιράζονται το προσφυγικό
πρόβλημα

Η Ελλάδα και η Τουρκία
μοιράζονται το προσφυγικό πρόβλημα
ανέφερε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας
στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον
Έλληνα πρωθυπουργό,
υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έχει
επηρεαστεί από αυτή τη κρίση. Εμείς,
ανέφερε απαντάμε από κοινού και
αναζητούμε λύσεις που θα μειώσουν τις
δραματικές καταστάσεις στη θάλασσα
του Αιγαίου. «Θα πρέπει να βάλουμε
πλάτη όλοι μαζί για την κατανομή του
βάρους της προσφυγικής κρίσης»
τόνισε ο κ Νταβούτογλου ενώ
αναφέρθηκε και στις συμφωνίες που
υπεγράφησαν.

Tütüne destek talebine yanıt geldi
RODOP Milletvekili İlhan

Ahmet’in, Avrupa Birliği’nin
Yeni Ortak Tarım Politikası’nda
yer alan 2.2 milyar euroluk
kaynaktan, tütün için kilo
başına 3 euro destek primi
talebine Tarım Bakanlığı’ndan
yanıt geldi.

Tarım Bakanı Vangelis
Apostolu tarafından verilen
cevapta, İlhan Ahmet’in
“Tütünün Yeni Ortak Tarım
Politikası’nda yeniden
desteklenecek tarım ürünleri
arasına alınması için gerekli
müzakkerelerin yapılması”
çağrısına, Yunanistan’ın 2006
yılından bu yana tütün
sektöründe “bağlantısız destek”
formulünü uyguladığı yanıtı
verildi. 

“TÜTÜNE DESTEK, AB’DE
KABUL GÖREMEZ”

Avrupa Birliği’nin Yeni Ortak
Tarım Politikası’nın ikinci
aşamasındaki B destek ayağı
rezevlerindeki 2.2 milyarlık
kaynaktan, tütün için kilo
başına 3 euro destek primi

verilmesi yönündeki önerisinin
de “B destek ayağının üretici
gelirlerini desteklememesi,
belirli tarımsal gelişim
tedbirlerini finanse etmesi”
sebebiyle Avrupa Birliği’nden
kabul görmeyeceği ifade edildi.

Cevapta ayrıca, tütün
sektörünün son yıllarda
özellikle Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) hedefinde
olduğu, tütün üreticilerine
yapılan yardım ve desteklere
dünya ve Avrupa çapında bir
tepkinin oluştuğu da belirtildi.

Bakanlık cevabında, tütün
üreticisinin desteklenmesinin,
alım - satım sözleşmelerinin
imzalandığı şirketlerle
yapılacak pazarlıklar ile
başarılabileceğine işaret edildi.

“TÜTÜNDE KİMYASAL İLAÇ
VE GÜBRE KULLANIMI
DİSİPLİNE EDİLİYOR”
Öte yandan ülkedeki eski ve
yeni tütün üreticileri için 2014 -
2020 Tarımsal Kalkınma
Programı çerçevesinde iki
düzenlemeye gidildiği

açıklanarak, “Tütün Üretilen
Bölgelerde Kuru Tarım İle
Rotasyon” kapsamında, sulama
suyunda ve kimyasal
kullanımında tasarrufun
amaçlandığı, ayrıca sera
gazlarının sınırlandırılmasının
hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca
“Tütün Üretiminde Entegre
Yönetim Sistemi” kapsamında,
kimyasal gübre ve tarım ilaçları
kullanımının azaltılmasının,
toprağın organik madde
zenginliğinin ve biyoçeşitliliğin
sağlanmasının hedeflendiği
belirtildi.

“2014 - 2020 TARIMSAL
KALKINMA PROGRAMI’NDA
TÜTÜN, PAMUK GİBİ
ÜRÜNLER İYİLEŞTİRME
KAPSAMINDA”
Tarımsal Kalkınma ve Gıda
Bakanı’nın cevabında, 2014 -
2020 Tarımsal Kalkınma
Programı’nda diğer ürünlerin
yanı sıra büyük ölçekte ve
özellikle kırsal alanlarda
üretilen, yerel pazarda geniş
kullanım ve tüketim alanı olan

(pamuk, tütün, buğday v.s.)
temel tarım - gıda ürünlerine de
yer verildiği ifade edilerek, bu
ürünler için verilen desteklerin
kalkmasından sonra tarım
sektörünün ciddi üretim ve
istihdam sorunuyla karşı
karşıya kaldığı kayedildi. Bu
ürünlerin desteklenmesiyle,
bölgedeki tarımsal
sürdürülebilirliğe ve çiftçilerin
ekonomisine katkı sağlanacağı

ifade edildi.
Özellikle, ‘Tarımsal Üretim,

Ticaret ve Kalkınma”
çerçevesinde tütüne, Tarımsal
Kalkınma Programı’nın pek çok
bölümünde yer verildiğinin
belirtildiği bakanlık cevabında,
tütün üreticilerinin ilgili
faaliyetlerden
yararlanabilmeleri için gerekli
şartları yerine getirmelerinin
önemine vurgu yapıldı.
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TIMES, manşetinden
duyurduğu haberde, Sky News
televizyonuna sızdırılan 1736
belgede belgelerde 22 bin
cihatçıya dair bilgilerin
olduğunu bildirdi.

Gazete adları, adresleri ve aile
bilgileri de bulunan militanlar
arasında 50'den fazla ülkenin
yanı sıra İngiltere
vatandaşlarının da olduğunu
aktardı.

Belgelerin BBC'nin ulaştığı
bölümünde bir Türk
vatandaşının da bulunduğu
görülüyor.

BBC toplam sayısı 22 bin
olduğu belirtilen belgeler
arasından 122 militana dair
bilgilere ulaştı. 122 kişinin
24'ünün Tunuslu, 18'inin Libyalı
ve 13'ünün de Cezayirli olduğu
görülüyor.

Sky News, belgeleri IŞİD'e
geçen ve kendisini "Ebu Hamid"
olarak adlandıran eski bir Özgür
Suriye Ordusu askerinin
sızdırdığını duyurdu.

"Ebu Hamid", daha sonra
IŞİD'den ayrılmasına gerekçe

olarak, "örgütün eski Baas partili
askerlerce ele geçirilmesini ve
artık İslami kurallara
uymamasını" gösterdi.

Sky News ekibinin "Türkiye'de
gizli bir yerde" buluştuğu eski
militan IŞİD'in Rakka'dan
Suriye'nin orta kesimindeki
çöllük alanlara çekilmeye
hazırlandığını ve daha sonra da
örgütün doğduğu Irak'a
yöneleceğini iddia etti.

Eski IŞİD militanı ayrıca
örgütün, ılımlı Suriyeli
muhalilfere karşı Kürt YPG
güçleri ve Suriye ordusu ile
birlikte hareket ettiğini öne
sürdü.

Times gazetesi ise belgelerin
sızdırılmasını, "IŞİD açısından
büyük bir darbe" olarak
nitelendirdi.

Gazete, İngiliz güvenlik ve
istihbarat birimlerinin
kendilerine de iletilen belgeleri
incelediğini kaydetti.

“BELGELERİ GÖRDÜM”
İngiltere İçişleri Bakanı Theresa
May ise konuyla ilgili yaptığı

açıklamada, "Spesifik ulusal
güvenlik konularında yorum
yapmıyorum. Ancak belgeleri
gördüm" dedi.

Theresa May sözlerini şöyle
sürdürdü:"DAEŞ ülkemiz için
büyük bir tehdit unsuru. Geçen
yıl Avrupa'da düzenlenen
saldırıları gördük. O yüzden bu
saldırıları önlemek için birlikte
çalışmamız çok önemli."

23 SORULUK ANKET
Sızdırılan belgeler, IŞİD'in
militan toplamak için bir insan
kaynakları merkezi
oluşturduğunu gösteriyor.

Örgüte katılmak isteyen
militanlar için hazırlanan
başvuru formunda 23 soru var.

Militanlara sorulan sorular
arasında adları, doğum tarihleri,
hangi ülke vatandaşı oldukları,
doğdukları yer, hatta kan
grupları da var.

IŞİD militanlara ayrıca intihar
eylemcisi olmak isteyip

istemediklerini, daha önce
herhangi bir "cihat tecrübesi"
olup olmadıklarını da soruyor.

Amerikalı yetkililer daha önce
IŞİD'in militan sayısının "19 bin
ile 25 bin arasında olduğu"
tahmininde bulunmuştu. Bu sayı
bir ara 35 bine ulaşmıştı.

“ÖLDÜĞÜ AÇIKLANAN 
IŞİD LİDERİ HAYATTA”
Öte yandan, BD’nin Suriye’de
düzenlediği bir hava saldırısında
öldüğü iddia edilen IŞİD
liderlerinden Ömer El Şişani’nin
hayatta olduğu belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi'nden yapılan
açıklamada, 'Çeçen Ömer'
lakaplı Ömer El Şişani’nin
korumalarının öldüğü,
kendisinin ise ağır yaralandığı
belirtildi. Londra merkezli
örgütün Başkanı Rami
Abdülrahman, AFP haber
ajansına yaptığı açıklamada, El
Şişani’nin 4 Mart’taki saldırının

ardından Rakka’da bir hastaneye
kaldırıldığını ve orada Avrupalı
bir doktor tarafından tedavi
edildiğini söyledi.

Pentagon ise Gürcistan
vatandaşı El Şişani’nin ABD
tarafından IŞİD’e karşı yürütülen
hava operasyonlarında hedef
alındığını onayladı.
Washington’daki hükümet
çevrelerinden edinilen bilgiye
göre ABD savaş uçakları ve
insansız hava araçlarının geçen
cuma günü El Şişani’nin
Suriye’de ikamet ettiği yeri
bombaladığı ve saldırıda 12 IŞİD
militanla 'Çeçen Ömer’in
öldürüldüğü belirtiltilmişti.

Kızıl sakalı ile tanınan El
Şişani, IŞİD’in önemli askeri
liderlerinden biri olarak kabul
ediliyor.  

ABD makamları asıl adı
Tarhan Batiraşvili olan El Şişani
hakkında istihbarat verecek
olanlara 5 milyon dolar ödül
vadetmişti. 

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü
UNESCO'nun raporuna göre,
dünya genelinde 63 milyon kız
çocuğu okula gidemiyor. 

Kuruluş, söz konusu
kızlardan yaklaşık yarısının
ilkokul çağında olduğunu,
yaşları 11 ile 16 arasında değişen
16 milyon kız çocuğunun ise
hiçbir zaman okuma-yazma
öğrenecek şansa sahip
olmadığını açıkladı. Raporda
dünya genelinde okul çağında
olduğu halde okula gidemeyen
erkek çocuklarının sayısının ise
8 milyon dolayında olduğu
vurgulandı.

UNESCO, kız çocukları ile
erkek çocukları arasındaki en
büyük eşitsizliğin Arap ülkeleri,
Sahra'nın güneyindeki Afrika
ülkeleri, Güney ve Batı Asya

ülkelerinde görüldüğünü
açıkladı.

Raporda, özellikle Güney
Sudan, Liberya, Eritre gibi
ülkelerdeki kız çocuklarının
eğitim konusunda büyük
zorluklarla karşı karşıya

olduğuna dikkat çekildi.
UNESCO'nun istatistiklerine
göre, bu ülkelerde 15 yaşında
altındaki kız çocuklarının yüzde
60'ından fazlası okula
gidemiyor.

EKONOMİK analiz ve
tahminler yapan Economist
Intelligence Unit (EIU)
tarafından açıklanan "dünya
çapında hayat pahalılığı"
listesinde Singapur üçüncü kez
ilk sırada yer aldı.

Yılda iki kez yapılan
araştırmada aralarında
yiyecek, içecek, giyim, ev
eşyaları, kişisel bakım
ürünleri, ev kiraları, ulaşım,
özel okul, hizmetli çalışan ve
eğlence gibi 160 ürün ve

hizmete dahil 400 farklı fiyat
üzerinden yapılan
değerlendirmede, Singapur 116
puan, Zürih ve Hong Kong 114
puan aldı.

Listeye göre, yaşamın en
ucuz olduğu kentlerin çoğu ise
Asya'da bulunuyor.

EIU araştırmasında hayat
pahalılığının en az olduğu
kentler sıralamasında
Hindistan'dan Bangalore,
Mumbai, Chennai kentleri ve
başkent Yeni Delhi yer aldı.

Dünyanın en pahalı 
kenti belli oldu

Times: 22 bin
IŞİD militanının
bilgileri sızdırıldı
İngiliz Times gazetesi, IŞİD'in
küresel düzeyde savaşçı toplama
programına yönelik çok gizli
belgelerin sızdırıldığını yazdı.

UNESCO: 63 milyon kız
çocuğu okula gidemiyor
UNESCO'nun raporuna göre, dünya genelinde 200 ülkede 63 mil-
yon kız çocuğu okula gidemiyor. Okuma-yazma öğrenemiyor;
okulda temel eğitim görme hakkından mahrum kalıyorlar...
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Türk - Yunan                       dostluğundan anılar
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Yukarıdaki fotoğraf:
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ’nün muhterem eşi Sayın Behice KÖPRÜLÜ: “BEN İKİ AZINLIK MİLLETVEKİLİ” ile bir
resim çektirmek istiyorum, demesi üzerine bu resim gerçekleştirilmiştir.
Resimde soldan sağa:
1-İstanbul “RUM AZINLIĞI” milletvekili sayın Ahileas MASHU
2-Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın eşi muhterem “Behice KÖPRÜLÜ.
3-Batı Trakya Türk azınlığı İskeçe milletvekili müteveffa üstad “NURİ” efendiyi görmektesiniz.
“Ne dersiniz böyle mutlu günleri ve düşünceleri çok özlediğimizi” avazımız çıktığı kadar “NEREDE” siniz diye hep beraber bağıralım mı?
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Okuldaki başarısızlığın
nedenleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Ç ocuğun okuldaki
başarısını olumlu ya da
olumsuz etkileyen pek

çok neden vardır. Normal bir
zekaya sahip çocuktaki okul
başarısızlığının nedenlerinden
en önemlisi, çocuğun
sorumluluklarının farkında
olmaması, buna bağlı olarak da
çalışma saatlerinin iyi
ayarlanamamasıdır. Bu
durumda öğretmen ve ailelere
önemli görevler düşmektedir.
Aile ve öğretmen uygun
çözümler arayışına girmelidirler.
Çocuğun da hoşlanabileceği,
sıkılmadan uygulanabilecek bir
çalışma programının yapılması
gerekir. Bu programda bazı
hedefler koyulabilir. Çocuk bu
hedeflere ulaştığında da
ödüllendirilerek daha iyi ders
çalışması sağlanabilir.

Okuldaki genel durum,
öğretmenin davranışları, sınıfın
özellikleri, eğitimin kalitesi,
sağlanan imkanlar çocuğun
okuldaki başarısını etkileyen
faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca
çocuğun öğrenme güçlüğü
sorunu da olabilir. Bunun tespit
edilerek, çocuğa eğitimsel bir
tedavi uygulanması gerekir.
Ancak ne yazık ki yetersizliklerle
dolu olan eğitim sistemimiz
nedeniyle çocuklarımıza bu
konularda da okullarımızda
yardım pek mümkün
olamamakta. Yine bazı çocuklar
ruhsal sorunlar yaşayabilirler.
Aile içierisindeki bir yakının
kaybı, anne baba
anlaşmazlıkları ve ayrılıkları,
çocuğun okul başarısızlığına
sebep faktörlerdir.

Özellikle derslerde ilgisiz,
ders dinlerken dikkati çabuk
dağılan, dalgınlıkları olan,
dersini bir kaç kez okuduğu
halde aklında tutamayan
çocukların, dikkate alınıp,
bunların sebeplerinin araştırılıp
ortadan kaldırılmasına önem
verilmelidir. Yoksa çocuk, daha
çok içe kapanıp bunalıma
girebilir.

Derslerinde başarısız olan
çocukların yaşıtlarıyla
kıyaslanarak “bak Ayşe ne
kadar çalışkan, sense
tembelsin, onun notları ne kadar
yüksek, seninse hepsi zayıf”
gibi kıyaslamalar yapmak
çocukta ciddi travmalar
oluşturabilir. Çocuk kendini
küçük düşmüş hissederek

özgüvenini kaybeder ve derslere
karşı ilgisizliği daha da artar.
Burada yapılması gereken,
çocuğun en küçük başarısında
bile onu takdir etmektir. Onu
her zaman desteklemek,
başarısız bile olsa, ona güç
vermek ve her zaman onun
yanında olduğumuzu göstermek
gerekir. Çocuğa sorumluluk
duygusu verebilmek onun
derslere karşı daha ilgili
olmasına yardımcı olacaktır.
“Sen başarabilirsin, sen akıllı ve
çalışkan bir çocuksun” diyerek
onu teşvik etmek çocukta
sorumluluk duygusunun
gelişmesine yardımcı olacaktır.

Okulda derslerin öğretmen
tarafından çocuğa
sevdirilebilmesi de, onun
başarısını olumlu bir şekilde
etkileyecektir. Öğretmen çocuğu
ikide bir azarlar ya da eleştirirse,
çocuk okuldan soğuyabilir.
Dolayısıyla öğretmenin en
önemli görevlerinden biri de
çocuğa okulu sevdirmektir.

Çocuğun okulda başarılı
olabilmesi için, her şeyden önce
ona yaşına uygun bazı görevler
vererek sorumluluk duygusunu
kazandırmaya çalışmak, aile
içinde ya da yakın çevrede
başarılı olmuş büyüklerin örnek
göstererek rol model almasını
sağlamak, özgüvenini
geliştirmek için, onu sık sık
överek takdir etmek
arkadaşlarıyla geçinmesi için
tavsiyelerde bulunmak, ona
yaşından daha büyük gibi
davranarak önem verildiğini
göstermek, öğretmenleriyle
işbirliği yapmak, aile içindeki
huzur ve sevgi ortamını
sağlamak, ders dışında sosyal
ve sportif aktivitelere
yönlendirmek, birlikte güzel bir
ders çalışma programı yapmak,
çeşitli ödüllerle çocuğu motive
etmek, anne babaya düşen
başlıca görevlerdendir. Bütün
bunlara dikkat ederek çocuğa
yaklaşıldığı sürece, onun
başarılı olmaması için ortada hiç
bir sebep kalmaz. Çocuğa sevgi
ve ilgi verildiği sürece o da bunu
karşılıksız bırakmamak için
elinden geleni yaparak başarılı
olmak için çalışacaktır.

Çocuklarımızı daha iyi
anlamaya çalışarak, onların
dertlerini es geçmeden çözüm
arayışına girebileceğiniz bir
hafta geçirmenizi dilerim.

22 11 Mart 2016

“Medeniyetler Buluşması”nın 
Mart ayı konuğu Hatipler

BTTDD İzmir Şubesi
‘Dayanışma Gecesi’
düzenledi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmir Şubesi, 5 Mart Cumartesi
günü “Dayanışma Gecesi” düzenledi.

Anemon Fuar Otel’de düzenlenen geceye
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Genel Başkan
Yardımcısı Vedat Meşeli, İzmir Şube Başkanı
Mümin Durmuş, Batı Trakyalı İzmir Baro Başkanı
Aydın Özcan ve çok sayıda Batı Trakyalı katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını BTTDD İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş yaptı. Durmuş, gecenin
gerçekleşmesine vesilen olanlara ve tüm
katılımcılara teşekkür etti. 

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, daha önce

BTTDD İzmir şube başkanlığını yaptığını
hatırlatarak, kendisinden sonra bayrağı devralan
yönetimin çok başarılı çalışmalara imza attığını
söyledi. Yönetimin her türlü sıkıntılarında
yanlarında olduğunu kaydeden Özcan, sorunlara
çözüm yolları üretmek için genel merkez ile
koordineli çalışmalar yürüttüğünü, bunun da bir
Batı Trakyalı olarak kendisine gurur verdiğini dile
getirdi.

BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de
yaptığı konuşmada, hem genel merkez olarak,
hem de 13 şube olarak çok aktif bir dönem
geçirdiklerini vurguladı. 

BATI Trakya
İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve
Mensupları Derneği
(BİHLİMDER) “Tarih
ve Medeniyet
Buluşmaları” adı
altında başlattığı
etkinlikleri
sürdürüyor.

“Tarih ve Mediyet
Buluşmaları”nın
Mart ayı konuğu Batı
Trakya’nın da
yakından tanıdığı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Hatipler olacak.
Hatipler, “Tüketim
ve Tüketim
Kültürünün Çarkları
Arasında Çırpınan
İnsanlık” başlıklı
konferans verecek.
BİHLİMDER kültür
merkezinde
gerçekleştirilecek
konferans 12 Mart
Cumartesi günü
yapılacak.
Konferansa herkesin
davetli olduğu
bildirildi. 
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Futbol oyun kurallarını
belirleyen Uluslararası
Futbol Birliği (IFAB),
teknolojiden daha fazla
yararlanılması yönünde çok
önemli bir kararın altına
imza attı.

Gol çizgisi teknolojisinin
ardından bu kez de maç
esnasında hakemlere
yardımcı olacak pozisyon
tekrarı izleme uygulaması
denenmeye başlıyor!

IFAB ve FIFA, Galler’in
başkenti Cardiff’te yapılan
toplantının ardından gol
çizgisi teknolojisinin yanı
sıra kırmızı kartlar ve
tartışmalı penaltılar için
teknolojik imkanların
kullanabileceğini ve bunun 2
yıl süreyle bazı liglerde
deneneceğini açıkladı.

Sistemin deneme
sürecine 12 lig yönetimi ve
bir konfederasyonun talip
olduğu bildirildi. Maç
esnasında pozisyon
tekrarlarının izlenmesi için
video yardımcı hakemi
görevlendirilmesinin
planlandığı, bu hakemin
yalnızca gol, penaltı, kırmızı
kart ve yanlış oyuncuya kart
gösterilmesi gibi sonucu
etkileyebilecek durumlarda
devreye gireceği ifade edildi. 

Sistem başarılı sonuç
verirse 2017-2018
sezonundan itibaren söz
konusu teknolojik imkanlar
tüm ligler için geçerli
olabilecek. FIFA Başkanı
Giannı Infantino, “Futbol için
tarihi bir karar aldık. FIFA ve
Uluslararası Futbol Birliği
olarak, kamuoyunda
tartışılan konuları
dinlediğimizi ve bu sorunları
dikkate aldığımızı
gösterdik” ifadelerini
kullandı.

Uluslararası Futbol Birliği
ayrıca maç öncesi iki takım
oyuncularının tartışması
durumunda hakemlere oyun
dışı bırakma hakkını
tanırken, başlama
vuruşunda topun karşı yarı
sahaya doğru kullanılması
kuralını ortadan kaldırdı.

Vodafone Arena’nın 
çimleri için kritik karar!

Futbolda 
devrim gibi 
karar!

BEŞİKTAŞ’ın yeni stadı
Vodafone Arena’da flaş bir
gelişme yaşandı. Yönetim,
stadın çimlerinde değişikliğe
gitti.

Beşiktaş taraftarının açılışını
merakla beklediği Vodafone
Arena’da sona gelindi. Ancak
son dakikada flaş bir karar
alındı.

Bilindiği üzere stadın
çimlerinin hibrit olması
bekleniyordu. Ancak hibrit
çimlerin ekilmesi ve çıkması 73
gün gibi bir süreyle
gerçekleşecek olması, açılışın
da ertelenmesine neden
olacaktı.

Bunun üzerine yönetim
stadın açılışını en kısa sürede
gerçekleştirmek için normal çim
sererek hibrit çimin sezon
sonunda ekilmesine karar
vermişti.

ÇİMLERDE DEĞİŞİKLİK!
Stadın çimleri konusunda sıcak
bir olay
yaşandı. Beşiktaş yönetimi
Vodafone Arena’nın çimlerinin
yeniden hibrit olmasına karar
verdi. Ancak bu hibrit çimlerin

bir farkının olduğu ortaya çıktı.
Kartal’ın yöneticileri,
Hollanda’dan hazır hibrit çim
getirmek için kolları sıvadı.

Türkiye’de üretimi olmayan
hazır hibrit çimler için
Hollanda’dan sipariş verildi ve
tırlar yola çıktı. Hazır hibrit

çimlerinin hafta başında
ekilmeye başlanması
bekleniyor.

AÇILIŞ 5 NİSAN
Daha önceden de FANATİK’in
bildirdiği üzere, açılış 5 Nisan
2016 Salı günü

gerçekleşecek. Beşiktaş’ın
Vodafone Arena’daki ilk maçı da
9 Nisan 2016 Cumartesi günü
karşılaşacakları Bursaspor maçı
olacak. Ayrıca açılışa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu da katılacak.

Simovic: Türk vatandaşı olmak istiyorum

Türkiye’de milli lig 1959
yılında kurulmuştur. Geçen bu

yarım asırlık mazide birinci
ligden düşen takımlar, üç

büyükler Galatasaray,
Fenerbahçe, Beşiktaş
takımlarından sonra bir de
Gençelerbiliği ve Trabzon
takımları, birinci ligde avaş
vermektedirler.

Bazı takımlar ligden
düştükten sonra tekrar birinci
lige çıkmaktadır. Fakat bazen
tam aksi de mevcuttur. Yani
düştükten sonra tekrar birinci
lige çıkmayanlar da mevcuttur.
Bunlar Boluspor, Yozgatspor,
Diyarbakırspor, İzmirspor,

Altınordu, Kocaelispor,
Karşıyaka, Balıkesir takımları
birinci ligden düştükten sonra
terkar çıkma başarısı
göstermişlerdir. Çünkü ikinci lig
çok zorludur. Onun için
‘Düşmeye göre’ diye başlık
attım.

Birinci ligdeyim diye sevinme
İkinci ligdeyim diye üzülme
Birinci ligde oynamak biraz

zor
Onu sen düşen takımlara sor

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Düşmeye göre...

GALATASARAY’da uzun
yıllar kalecilik yapan Karadağlı
Zoran Simovic, Türk vatandaşı
olmak istediğini söyledi.

“TÜRK İNSANI BANA ÇOK
YARDIMCI OLDU”
Simovic,Türkiye’yi, İstanbul’u,
en çok da Türk halkını sevdiğini
belirterek, “Türk halkı ile
yaşadıklarımı hiçbir şeye
değişmem. Türkiye’deki
hayatım, buradakinden çok
daha iyiydi. Türk insanı, her
konuda bana yardımcı oldu,
olmaya çalıştı. Hayatımın en
güzel günlerini orada geçirdim.
Bu nedenle Türk vatandaşı
olmak istiyorum. Bu, en büyük
arzularımdan biri” ifadelerini
kullandı.

Türkiye’de yaşadığı dönemde
kendisine Türk vatandaşı

olmasının teklif edildiğini
aktaran Simovic, “O dönemde
bunu kabul edemezdim.
Yugoslavya’daki bazı gazeteler o
tarihlerde ‘Simovic
Yugoslavya’yı satıyor’ diye
başlıklar attı. Vatandaşlık
konusu o tarihlerde çok
hassastı” diye konuştu.

“BUNDAN MUTLULUK
DUYARIM”
Aktif futbolculuk yaşantısını
sonlandırdıktan sonra 1994’te
Türk vatandaşlığı almak için
girişimde bulunduğunu
kaydeden Simovic, “Talepte
bulunmuştum ancak
sonrasında takip etmediğim için
öylece kaldı. Türkiye’de evim
var, çok fazla arkadaşım var. Bu
nedenle Türk vatandaşı da
olmak istiyorum, bundan

mutluluk duyarım” dedi.
Uzun yıllar yaşadığı

Türkiye’den hiçbir zaman
kopmadığını ve özellikle Türk
futbolunu yakından takip
etmeyi sürdürdüğünü belirten
Simovic, “Vaktim oldukça lig
maçlarını izliyorum. Dört
büyüklerden Trabzonspor ve
Galatasaray bu sezon ligde kötü
durumda. Beşiktaş ile
Fenerbahçe’nin şampiyonluk
mücadelesinin ligin sonuna
kadar devam edeceğini
düşünüyorum” şeklinde
konuştu.

Türk futbol tarihinde önemli
yere sahip olsa da günümüzde
Spor Toto Süper Lig’de
mücadele etmeyen Sarıyer,
Malatyaspor, Altay,
Samsunspor, Karşıyaka,
Çanakkale Dardanelspor ve

Adana Demirspor gibi takımları
seyretmeyi çok özlediğini
kaydeden Simovic, bu köklü
takımların yeniden Süper Lig’e
çıkmaları temennisinde
bulundu.
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Türklere “pis ve köpek gibi havlıyor”
deyince salondan atıldı!

ALTIN Şafak Partisi Avrupa
Parlamentosu (AP) Milletvekili
Eleftherios Sinadinos, Türklere
ırkçılık içeren hakarette
bulununca Avrupa
Parlamentosu Başkanı Martin
Schulz, Sinadinos’u parlamento
salonundan dışarı çıkarttı. 

Altın Şafak Partisi AP
Milletvekili Sinadinos, Avrupa
Birliği ile Türkiye arasında
geçtiğimiz günlerde yapılan
zirve toplantısıyla ilgili
konuşmasında Türklere hakaret
etti. 

Türklerin pis olduğunu
söyleyen Sinadinos, köpek gibi
de havladıklarını, ancak
düşman karşısında geri adım
attıklarını söyledi.

“IRKÇILIĞA TAHAMMÜL
EDİLMESİNE İZİN
VERMEYECEĞİM”
Bu konuşma üzerine AP
Başkanı Martin Schulz, Avrupa
Birliği’nin 165. maddesine göre
insan hakları ihlalinin
sözkonusu olduğunu ve
ırkçılığa tahammül edilmesine
izin vermeyeceğini vurguladı.
Schulz, Sinadinos’dan yaptığı

ırkçı saldırı nedeniyle salondan
çıkmasını istedi. Bunun üzerine
Sinadinos Avrupa Parlamentosu
salonunu terk etti. 

Hatırlanacağı üzere
Sinadinos, geçtiğimiz günlerde
Avrupa Parlamentosu’nda
yapılan ve Yunanistan’daki Türk
ve Makedon azınlıkların
sorunlarının ele aldığı
toplantıya müdahale eden ve
Romanyalı Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Scaba
Sogor ile tartışan Altın Şafak

grubunda yer almıştı. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı, ilk
kez bir AP milletvekilini parlamento
oturumunda yaptığı konuşmadan
dolayı salondan çıkarttı. 

Sógor, Altın Şafakçıları AP Başkanı’na şikayet etti
AVRUPA Parlamentosu Milletvekili Csaba

Sógor, Altın Şafak Partisi’nin Avrupa
Parlamentosu (AP) milletvekilleriyle ilgili olarak

AP Başkanı Martin Schulz’a mektup yazdı. 
Sógor, 2 Mart tarihinde Avrupa

Parlamentosu’nda kendi ev sahipliğinde
azınlık hakları konusunda bir

panel organize edildiğini ve
panelde AB ülkelerinde azınlık
hakları konusunda söylem ile
eylem arasındaki uçurumun
vurgulandığını belirtti. 

AİHM kararları gibi objektif

gerçeklerin masaya yatırıldığı konferansta siyasetçiler, azınlık
temsilcileri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığını
dile getiren Sógor, konferansın Altın Şafak üyesi iki AP milletvekili
Lampros Funtulis ve Eleftherios Sinadinos ile asistanları
tarafından sabote edildiğini, sözkonusu milletvekillerin hem
kendisine hem de bazı katılımcılara yönelik sadırgan tavırlar
sergilediklerini ve tehditler savurduklarını ifade etti.

Fikir alışverişinde bulunmanın, medeni tartışmaların ve yapıcı
argümanların demokrasinin temel taşları olduğunu hatırlatan
Sogor, AP’nin bu temel prensiplerin öncülüğünü yapan ve
savunan en önemli kurum olması gerektiğini belirtti. Sógor, AP
Başkanı Schulz’dan yapılan bu antidemokratik davranışlar
karşısında gerekli tüm önlemlerin alınmasını rica etti.

Martin Schulz
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