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Akaryakıt ve
kahve cep yakıyor!
Hükümetin, ÖTV oranlarını arttırmasıyla kurşunsuz benzin, dizel ve
LPG ile kahve ve sigaraya önemli oranda zam geldi. GÜNDEM ÖZEL » 8, 9

»12, 13

Merve
Gümülcine’yi
yasa boğdu
GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokul – Lisesi Encümen Heyeti
üyesi Mehmet İsmail’in 22 yaşındaki
kızı Merve İsmail’in vefat haberi
Gümülcine’yi yasa boğdu. Dedeağaç
Hastanesi’nde hayata gözlerini
yuman Merve İsmail, Edirne Trakya
Üniversitesi’nde eğitim görüyordu.
»7

ABTTF’den
Brüksel’e
çalışma ziyareti

Müftü
atanmasına
DK’dan tepki

Kimi için neşe, kimi için çile...
KAR ve şiddetli soğuk bir
hafta boyunca tüm ülkeyi esir
aldı. 8 Ocak Pazar gecesi
başlayan olumsuz hava
koşulları bazı bölgelerde kar
yağışı, bazı bölgelerde de
şiddetli soğuk olarak kendini
gösterdi.
Yoğun kar birçok kişi için,
özellikle de çocuklar için neşe
kaynağı olurken, birçok kişi
için de çile haline geldi. Yoğun
kar yağışı nedeniyle Meriç ilinin
büyük bölümü, Kavala’nın bir
kısmı ve daha birçok bölge afet
bölgesi ilan edildi. » 6, 7

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu, Dimetoka
Müftülüğü’ne azınlığın
görüşü alınmadan atama
yapılmasına tepki gösterdi.
Danışma Kurulu, Müftülükler
konusunda azınlığın iradesi
dikkate alınmadan
tasarruflarda bulunulduğuna
dikkat çekerek, bu durumun
endişe verici olduğu
vurgulandı. » 3

dünya

19’da

Cenevre’de tarihi
Kıbrıs
Konferansı

bilim

11’de

sağlık
CES 2017’de öne
çıkan teknolojik
yenilikler

14’te

spor
Neden kilo
veremiyorum
diyenlere 10 tüyo

23’te

Fenerbahçe'nin
kupası
çalındı!

ABTTF Başkanı Habipoğlu, ABTTF
Merkez Ofisi Sorumlusu Engin
Soyyılmaz’ın da eşlik ettiği çalışma
ziyaretinde, AP üyesi milletvekilleri
Pál Csáky ve Csaba Sógor, Temsil
Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü
(UNPO) Genel Sekreteri Marino
Busdachin ile görüştü. » 15

“Kitap
Yıldızlarını
Arıyor”
“2. Kitap Yıldızlarını Arıyor”
yarışmasına katılmak isteyenlerin, 20
Ocak tarihine kadar GTGB, İTB ya da
BİHLİMDER’e başvurmaları gerekiyor.

»5

gundem_1001_Layout 1 16.01.2017 13:33 Page 2

2

GÜNDEMhaber

18
6
Eylül
23
Ekim
13
13Kasım
Mayıs
Ocak 2015
2017
2016

THAE, Kozlukebir Belediyesi
arazisini değerlendirdi
TARIM-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü, Ekim-Aralık 2016 döneminde
Kozlukebir belediyesi yönetimiyle yaptığı
toplantılar sonucunda, belediyeye ait
yaklaşık 2.000 dönümlük arazinin
tarımsal değerlendirmesini masaya
yatırdı.
Belediyenin tarımsal
kalkınması çerçevesinde
Enstitü birçok çalışma
yaptı; bölgeyi inceledi
ve toprak
numuneleri alıp
analiz ettirerek
toprak haritasını
çıkardı.
Çıkan
sonuçlara
yönelik bir rapor
ve sunum
hazırlayan Enstitü,
Kozlukebir
Belediyesi’nde 16
Aralık Cuma günü, bu
arazileri kiralayıp tarımsal
anlamda değerlendirmek isteyen
üreticilere bu projeyi anlattı. Üreticilere
sunumu, Enstitü’nün kurucu üyesi ziraat
mühendisi Bülent Salih ve yeni üyesi
ziraat mühendisi Erdi Şerif
gerçekleştirdiler. Arazide oldukça eksik
sulama altyapıları ve pek de uygun
olmayan toprak koşulları bulunması
sebebiyle Enstitü, bu bölgeyle ilgilenen

üreticileri uyararak, burada her türlü
ürünün yetiştirilemeyeceğini vurguladı.
Enstitü tarafından, haşlamalık, tütün,
mera gibi alanlar bir kenara
konulduğunda, özellikle meyvecilik
alanında sadece zeytin üretiminin uygun
olabileceğini ve bunun da ancak belediye
tarafından arazinin sulama
altyapısına ciddi
müdahaleler yapıldığı,
üreticiler tarafından da
uygun koşullarda
zeytin yetiştirme
yöntemleri
izlendiği takdirde
verimli üretim
olabileceğini
belirtildi.
TarımHayvancılık
Araştırma Enstitüsü,
Kozlukebir
belediyesinin bu büyük
arazisini üreticilerin
verimli ve uzun vadede
değerlendirmesi ve bölge tarımını
kalkındırması adına, belediye
yönetimiyle uzun vadeli işbirliğine
giderek, araziye uygun ve deneysel
üretimlerle pilot bahçeler kurmayı,
oradaki bütün üreticilere tarımsal
danışmanlık hizmeti sunmayı ve genel
hatlarıyla arazideki üretimlerin takibini
yapmayı amaçlıyor.

BTTDD üyeleri Gönüllerde
Birlik Vakfı’nı ziyaret etti

BTAYTD genel kurula
gidiyor

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD), 15 Ocak Pazar günü
yıllık olağan genel kurulunu
gerçekleştirecek. Çoğunluk
sağlanamaması durumda genel kurul 22
Ocak Pazar günü yapılacak.
BTAYTD tarafından şu yazılı açıklama
yapıldı: “Derneğimizin Ocak ayı yıllık
olağan genel kurul toplantısı, 15 Ocak
2017 Pazar günü saat 11:00 ile 15:00 arası,
Gümülcine Chris & Eve Otel’inde
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı
taktirde, genel kurul toplantısı 22 Ocak
2017 tarihinde aynı yer ve saatte

gerçekleşecektir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ ŞÖYLE:
1- Açılış
2- Divan kurulunun belirlenmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulunun faaliyet
raporunun okunması
5- Eleştiriler
6- Aklanma
7- Öneriler
8- Yönetim ve denetim kurulu
adaylarının belirlenmesi
9- Seçimler”

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Eski
Genel Başkan Opr. Dr.
Erol Kaşifoğlu, Genel
Başkan Yardımcısı H.
Vedat Meşeli, Genel
Merkez Denetim Kurulu
Başkanı Seyit Saitoğlu,
Zeytinburnu Şube
Başkanı Besim
İsmailbaşa, BTTDD
Zeytinburnu Yönetim
Kurulu üyesi Fatih
Hacıbedel ve Batuhan
Kaşifoğlu ile birlikte
Gönüllerde Birlik Vakfı’nı
ziyaret etti.
BTTDD yöneticilerini,
Gönüllerde Birlik Vakfı
Genel Sekreteri ve
Başbakanlık Müşaviri
Birol Dok ile mütevelli
heyeti üyeleri ağırladı.
Birol Dok ziyaretten
duyduğu memnuniyet ve
mutluluğu dile getirdi.
Necmettin Hüseyin,
"Büyük lider ve dava
adamı merhum Muhsin

Yazıcıoğlu'nun
maneviyatının yaşatıldığı
vakfımızı ziyaretimizde
bizleri ağırlamanızdan
dolayı teşekkür ediyoruz.
STK'ların işbiliği
içerisinde olması
önemlidir. İşbiliğimizi
arttırarak kendimizi
geliştireceğiz ve sorunlar
karşısında yorulmadan
birlikte mücadedelemize
devam edeceğiz." dedi.
Ziyarette vakıf

kurucusu
ve mütevelli heyeti üyesi
Kadir Mahir Damatlar,
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin'e
merhum Muhsin
Yazıcıoğlu'nun
portresini, Opr. Dr. Erol
Kaşifoğlu'na Kuran'ı
Kerim ile Muhsin
Yazıcıoğlu’nun
portresini, Seyit
Saitoğlu'na Türk bayrağı
hediye etti.
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Müftü atanmasına
Danışma
Kurulu’ndan tepki
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu,
geçtiğimiz günlerde Dimetoka Müftülüğü’ne
azınlığın görüşü alınmadan atama yapılmasına
tepki gösterdi. Danışma Kurulu, Müftülükler
konusunda azınlığın iradesi dikkate
alınmadan tasarruflarda bulunulduğuna
dikkat çekerek, bu durumun endişe
verici olduğu vurgulandu.
Danışma Kurulu’nun
açıklamasında, Gümülcine ve
İskeçe müftülükleri ile ilgili
dedikoduların yayıldığını
hatırlatılarak, “İskeçe
Müftüsü Ahmet
Mete’nin adının bir
takım pazarlık
söylentilerine
karıştırılması esef
vericidir.” denildi.
Danışma Kurulu’nun
açıklaması şöyle:
“Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun 8 Ocak 2017
tarihinde yapmış olduğu toplantıda
almış olduğu karar gereği bu duyurunun
kamuoyu ile paylaşılması uygun
görülmüştür. Son günlerde yine Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının iradesi ve görüşleri
hiçe sayılarak, Müftülükler konusunda
tasarruflarda bulunmaya devam edildiği
endişeyle görülmektedir. Bu çerçevede, Tayinli
Dimetoka Müftü Naibi’nin, Azınlık toplumuna
hiç danışılmadan yerine atama yapılması hem
şaşkınlıkla hem de tedirginlikle
karşılanmaktadır. Gümülcine ve İskeçe Tayinli
Müftülükleri ile ilgili benzeri dedikoduların
sürekli yayılması, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının oylarıyla seçilen İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin adının bir takım pazarlık
söylentilerine karıştırılması esef vericidir. Diğer
taraftan, bir kaç ay önce İskeçe Çınar
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Camisi’nde, son günlerde de Meriç
bölgesindeki Büyük Derbent (Megalo Dereio)
köyünde ortaya çıkarılmak istenen fitnenin de
aynı resmin parçası olduğu düşünülmektedir.
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının,
yapılmak istenen oldu bittileri kabul
etmeyeceği açıktır.
Bu vesileyle şu hususların altını bir
kez daha çizmekte yarar
görülmektedir:
Müftülükler, din hizmetlerinin
idaresinden sorumlu basit bir
devlet dairesi değildir.
Dini konularda önderlik
ve yol göstericilik
yapan, toplum
liderliği ve kazai
yetkileri bünyesinde
toplayan, meşruiyeti 1400
yıllık İslam geleneğine ve
uluslararası anlaşmalara
dayanan köklü bir kurumdur.
10 haneli köyün temsilcisi için bile
seçim yöntemine başvurulması
medeniyetin bir ölçüsüdür. Hal böyleyken,
çerçevesi 1913 Atina Antlaşması ve Lozan
Barış Antlaşması ile belirlenen Müftülük gibi
bir makamın, azınlık toplumunu temsil
etmeyen dar bir çevrenin hesapları etrafında
şekillendirilmesi, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı tarafından hiç bir şekilde kabul
görmemektedir. Azınlık, Müftüleri seçimle
belirlenmesi iradesinden vazgeçmeyecektir.
Dolayısıyla seçilen Müftülerin tanınmasını bu
toplum beklemektedir.
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı,
ayrılmaz tarihi mirası olan vakıf mallarının
şeffaflıkla yönetilmesi arzusundadır. Müftülük
sorunuyla birlikte vakıflar sorununa da
toplumun beklentisi doğrultusunda çözüm
bulunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Rus diplomat Atina’da
ölü bulundu
RUS diplomat Andrei Malanin (55), evinde
ölü bulundu.
Malanin’in pazartesi günü ofisine gelmemesi
üzerine büyükelçilik görevlileri Rus dipolamatın
evine gitti. İrodu Attiku Caddesi’ndeki bir
apartmanın üçüncü katında kalan Malanin,
dairesinde ölü bulundu.
Rus diplomatı aramak için evine giden büyükelçilik görevlilerini
içeriden cevap alamayınca prosedür gereği polise haber verdiği,
kapı açıldığında ise Malanin’in yerde sır üstü yatar vaziyette
bulunduğu öğrenildi. Malanin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere adli
tıpa gönderildi.
“ÖLÜMÜ DOĞAL NEDENLERDEN”
Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’den Rus Tass haber ajansına
yapılan açıklamada, elçiliğin konsolosluk işlerinden sorumlu 55
yaşındaki Andrey Malanin’in dairesinde ölü bulunduğu
doğrulanarak, Rus diplomatın “doğal nedenlerden dolayı” hayatını
kaybettiği belirtildi.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Bir fincan kahve lüks olunca...
ahve… Bir tiryaki olarak
cezbedici kokusu, doyum
olmayan tadıyla güne
başlamamın olmazsa olmazıdır
kahve. Aslında bu sadece bana
özgü değil. Yunanistan’da genele
yayılmış bir alışkanlıktır kahve…
Sabah kahvesiyle başlayan gün,
sosyalleşmenin, ilişki kurmanın da
bir bahanesidir. Birçok
apartmanda, sokakta kahve
içilmeden işe başlanmaz.
Mahallenin kadınları, apartman
komşuları bir fincan kahve içip, iki
de lafın belini kırdıktan sonra
günlük işlerine başlarlar. Çarşıda,
devlet dairelerinde sabah kahvesi
içilmeden mesai başlamaz.
Eve, dükkana, büroya gelen
misafire ikram için sorulan ilk
şeydir kahve.
Yemek sonrası, tok karnına da
nasıl yakışır. İnsanın yedikleri
midesinde yatışır resmen. Güzel
bir yemeğin, en güzel finalidir
kahve.
Hele hele siyesta düşkünlerinin
güzellik uykusundan uyanınca ilk
aradıkları şeydir kahve. Uyku
sersemliğini atıp, günün geri
kalanına keyifle başlamanın
reçetesidir sanki.
Kuru kahveciler şehrin süsüdür.
Önünden geçerken etrafa yayılan
kahve kokusu, iştah kabartır. İçine
bu kahve kokusunu çekmeden ya
da evde kahve miktarının azalıp
azalmadığı hesabı yapmadan geçip
gitmek mümkün değildir.
Herkesin tercih ettiği kahve
harmanı farklıdır. Damak tadına
hangi kuru kahvecinin harmanı
uyuyorsa, eve o kahve girer.
Şehre ziyarete gelen turistlerin
çoğunun hediyelik ya da kendileri
için aldıkları ürünlerin başında yine
kahve gelir.
Ülke dışına yapılan
seyahatlerde de tanıdıklara,
kalınacak evin sahibine hediye
olarak ilk kahve alınır.
Türkiye’ye göç etmiş, Türkiye’de
yaşamını sürdüren birçok Batı
Trakyalı’nın kahvesi hala
memlekettendir. Hatta Almanya’da
yaşayan birçok Batı Trakyalı da bu
geleneği sürdürmektedir.
Filanca kuru kahvecinin

K

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
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kahvesinden alınır, hava
almayacak şekilde paketlenir ve
buzdolabında muhafaza edilir.
Gelip gidene kahve siparişi verilir.
Sipariş etmeye de aslında pek
lüzum olmaz ya neyse…
Çocukluk yıllarımda İstanbul’a
yaptığım seyahatlerin vazgeçilmez
kokusudur kahve. Misafir
olduğumuz evde valizler açılınca,
etrafa yayılan kahve kokusunu
hala unutamam. Valizlerimize,
hatta kıyafetlerimize sinerdi
kokusu. Ev sahibinin köpük köpük,
özlemle içtiği memleketinin Türk
kahvesi…
Unutmayalım, Türk kültürünün
de vazgeçilmezidir kahve. Hangi
gelenekte, bir fincan kahvenin 40
yıllık hatırı vardır, bana söyleyebilir
misiniz?
Bu yazıyı bile, damak tadıma
uygun kahve harmanıyla yapılmış
Türk kahvemi yudumlayarak
yazıyorum.
Ama ne yazık ki, 2017’de
kahvenin tadı kaçacağa benziyor.
Yunanistan’da tüketim listesinin
başında yer alan, hiçbir evden
eksik olmayan kahveyi ağız tadıyla
içmek artık pek mümkün
olmayacak. Neden mi? Ekonomik
kriz, şimdi de kahve keyfini kaçırdı
da ondan.
Özel Tüketim Vergisi’yle cepleri
yakan fiyat artışından nasibini alan
ürünlerden biri de kahve. Kilo
başına 3 euroluk bir artış, hiç de
azımsanacak türden değil doğrusu.
Hele hele Nescafe tiryakileri için bu
zam daha da korkunç.
Hükümetin, Özel Tüketim
Vergisi oranlarını arttırmasıyla
benzin, mazot, LPG de zam gören
ürünler arasında.
Arabanı kullanmayacaksın, evini
ısıtırken idareli davranacaksın,
kahveni de günlük dozundan bir
fincan eksilteceksin.
Anlayacağınız, yeniden veresiye
defterleri ortaya çıkıyor. Para yok,
ihtiyaç çok... Ekonominin yarattığı
kambur, yük gün geçtikçe daha da
büyüyor. Temel ihtiyaçlarımız
ekonomik krizle birlikte artık lükse
dönüşüyor. Allah sonumuzu hayır
etsin demekten başka bir şey
gelmiyor elden...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Yapmadığı açıklama
nedeniyle suçlandı

İşkenceyle Mücadele
Örgütü’nden
Yunanistan’a çağrı...
ULUSAL yayın yapan “Proto Thema”
gazetesi, İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek’in azınlık okullarında görevlendirilen
öğretmenlerin tayiniyle ilgili söz sahibi
olmak istediği ve anaokullarda Türkçe
derslerin verilmesini talep ettiğini iddia etti.
Milletvekili Hüseyin Zeybek’in konuyla ilgili
sözkonusu gazeteye herhangi bir açıklama
yapmamış olmasına rağmen, haber yerel
basın organları tarafından da yayımlandı.
Milletvekili Hüseyin Zeybek yaptığı
açıklamada, gerek ulusal gerekse yerel
basında şahsıyla ilgili çıkan yalan ve
çarpıtılmış haberlere tepki gösterdi. Zeybek,
“Proto Thema” gazetesindeki haberle ilgili
olarak, sözkonusu gazeteye bir açıklama
yapmadığını, ancak gazetenin kendisiyle
röportaj yapmış gibi haber yaptığını ifade
etti.
GÜNDEM’e konuşan Zeybek, “Proto

Thema’nın haberini bizim İskeçe’deki bazı
gazeteler de alıp sanki ben o gazeteye demeç
vermişim gibi yansıtıyor. Haberlerin büyük
bölümü hayal ürünü. Özellikle Yunan
kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yayın
var. Amaç çamur atmak ve bundan sonra
azınlıkla ilgili atılacak olumlu adımları
engellemek. Olayları ben
yönlendiriyormuşum gibi bir hava
oluşturulmaya çalışıyorlar. Partimiz içinde
azınlıkla ilgili atılabilecek olumlu adımları
engellemeye yönelik bir gayret var. Bu
gelişmelerden rahatsız olan çevreler bu
yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerin
tutmayacağına inanıyorum. Tabii yapılan bu
yalan yanlış haberler için hukuki
girişimlerde bulunma hakkımı da saklı
tutuyorum. Avukatım olayı inceliyor, bu
konuda da bazı girişimlerimiz olabilir.” dedi.

Kış indirim sezonu başladı...

YUNANİSTAN genelinde uygulanan
indirim sezonu 9 Ocak Pazartesi günü
başladı. İndirimlerle piyasaların da
hareketleneceği tahmin ediliyor.
İndirim sezonu boyunca ürün ve
hizmetlerin eski ve yeni fiyatlarının yanı sıra
indirim oranı da yazılabilecek. Yapılan
indirimlerin gerçeği yansıtmaması
durumunda ise asgari 5 bin euro para cezası
kesilecek.

Bunun yanı sıra indirim sezonunun ilk
Pazar günü olan 15 Ocak 2017 tarihinde de
yasalar uyarınca isteyen esnaf dükkanını
açabilecek. Gümülcine Ticaret Derneği, 15
Ocak Pazar günü mağazaların saat 11:00 ile
15:00 arasında açık kalmasını öneriyor.
Piyasaya hareketlilik getirmesi beklenen
indirim sezonu 28 Şubat Salı günü son
bulacak.

DÜNYA İşkenceyle Mücadele
Örgütü (OMCT) Uluslararası
Sekreterliği, 12 Aralık’ta Atina’da
DEB Partisi ile Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği tarafından düzenlenen
etkinlik sırasında aşırı sağcı Altın
Şafak Partisi tarafından yapılan
saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Dünya İşlenceyle Mücadele
Örgütü, “Toplanma özgürlüğüne
saldırı, aşırı sağcı Altın Şafak
Partisi’nden azınlık hakları
savunucularına karşı tehdit ve taciz”
başlıklı vaka raporunda, Yunan
makamlarından 12 Aralık 2016
olaylarıyla ilgili şikayetin derhal ve
etkili bir şekilde araştırılmasını ve
sorumluların adalete teslim
edilmesini talep etti.
OMCT, Yunanistan’daki azınlık
hakları savunucularının
güvenliğinin garanti altına alınması
için gerekli tedbirlerin alınmasını
istedi.
Örgüt tarafından yayımlanan 6
Ocak tarihli açıklamada,
Yunanistan’da azınlık hakları ile
ilgilenen insan hakları
savunucularının tacize maruz
kaldığını bildirildi.
12 Aralık tarihinde aşırı sağcı
Altın Şafak partisi üyesi altı
parlamenter ve diğer üyelerin,
Yunan Helsinki İzleme Örgütü
(GHM) ve Dostluk Eşitlik Barış
Partisi tarafından Atina Gazeteciler
Birliği’nde “Dünya İnsan Hakları
Günü” nedeniyle düzenlenen
etkinliğe yaptıkları baskını
hatırlatan OMCT, saldırganların
etkinliğin yapıldığı salona girerek
ırkçı sloganlar eşliğinde katılımcıları
tehdit ettiklerini belirtti. Olay
esnasında katılımcılara karşı sözlü
taciz ve ölüm tehditlerinin yanı sıra
özelikle DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’a yönelik ölüm
tehditlerinin duyulduğunu
kaydeden OMCT, “Türkler
Yunanistan’da istenmiyor” şeklinde
sloganlar atıldığına da dikkat çekti.

“GÜVENLİK ÖNLEMİ
ALINMAMIŞTIR”
OMCT’nin açıklamasında, güvenlik
önlemlerinin alınacağı konusunda
Yunanistan Helsinki İzleme
Komitesi’ne söz verilmesine rağmen
Yunan polisinin katılımcıların
güvenliğini, ifade ve toplanma
özgürlüğünü sağlamak için herhangi
bir tedbir almadığı belirtildi.
Ayrıca Yunan savcı ve polisinin,
Altın Şafak üyeleri tarafından şiddet
ve tehdit içeren bu eylemi takiben
herhangi bir işlem yapmadığı
kaydedilerek, Yunanistan Helsinki
İzleme Komitesi ve DEB Partisi’nin
Altın Şafak milletvekillerine ve polis
yetkililerine karşı Atina Irkçılık
Suçları Savcılığı’na şikayette
bulundukları hatırlatıldı.
OMCT, Yunanistan’da insan
hakları savunucularının, sınır dışı,
giriş yasakları ve diğer idari taciz ve
tehditlere maruz kaldıklarını dile
getirdi.
OMCT Uluslararası Sekreterliği,
Yunan makamlarından 12 Aralık
2016 olaylarıyla ilgili şikayetin
derhal ve etkili bir şekilde
araştırılmasını ve sorumluların
adalete teslim edilmesini talep etti.
9 Aralık 1998’de kabul edilen
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Savunucuları Birdirgesi
hükümlerine uyulmasını,
Yunanistan’daki tüm azınlık hakları
savunucularına karşı taciz
eylemlerine son verilmesini isteyen
OMCT, azınlık hakları
savunucularının güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemlerin
alınmasını, 12 Aralık 2016 tarihinde
Atina’da meydana gelen olaya ilişkin
sorumluların tespit edilmesini ve
yasalarca öngörülen şekilde
cezalandırılmadı için kapsamlı,
tarafsız ve şeffaf bir araştırma
yapılmasını istedi. Örgüt, İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve
Yunanistan tarafından onaylanan
uluslararası ve bölgesel insan
hakları belgelerine uygun şekilde
insan haklarına ve temel
özgürlüklere saygı gösterilmesini
talep etti.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Siyasi gelişmeler,
memorandumlar ve azınlık...

Ü

lkenin gündemi memorandumlu
yılların değerlendirilmesi
konusuna takıldı kaldı. 2010’dan
beri memorandumlarla yaşayan
Yunanistan’da birinci değerlendirme çok
gecikti. SİRİZA’nın iktidara gelmeden önce
başlayan değerlendirme gecikince yeni
önlemler dayatıldı kreditörler tarafından.
Daha önce küçük çaplı kemer sıkma
önlemlerinden bahseden kreditörler
değerlendirme gecikince üçüncü
memorandumu dayattılar Yunanistan
hükümetine.
Şimdi de ikinci değerlendirme geldi
dayandı kapımıza. O da gecikiyor.
Geciktikçe de yeni ekonomik kemer sıkma
önlemlerinden bahsediliyor. Hatta
dördüncü memorandumdan bahsediliyor.
Bir senaryoya göre ise, SİRİZA partisi
dayatılan yeni önlemlere veya

memoranduma karşı duracak, direnecek ve
hayata geçirme konusunda karşı koyacak.
Kreditörler ısrar edince de “o zaman halka
giderim” diyecek ve erken seçime
gidilecek. Hatta bunun için Mart, Nisan
veya Mayıs ayı teleffuz ediliyor. Gerçi,
hükümetin özellikle büyük ortağı SİRİZA ve
kurmayları tabii özellikle de başbakan
esken seçim yapılmayacağını ve seçimlerin
zamanında gerçekleştirileceğini ve
önümüzde iki yıl olduğunu söylüyor. Ancak
duyulan kemer sıkma önlemleri hayata
geçirilmeye çalışılırsa toplumda ciddi bir
infialin oluşabileceği de muhtemel.
Gelişmeler bu şekilde devam ederken
ülkenin siyasi görünümünde önemli bir
olay yaşandı. Yunanistan siyasetinin
önemli isimlerinden biri olan Yorgo
Papandreu, eski partisine dönmesi için
süreç resmen başlamış oldu. Papandreu,

5

bu ülkedeki önemli ve sembol isimlerden
biri. Üç nesil boyunca ülke siyasetini
yönlendiren isimlerden biri. Birkaç yıl önce
partisinden ayrılarak, yeni bir parti kurmuş
ancak o da yuvadan ayrılan tüm önemli
isimler gibi birkaç yıl yeni kurduğu partiyle
“oyalandıktan” sonra “yuvaya” geri
döneceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde
Papandreu’nun ve kurduğu partideki
kurmayların resmi olarak da PASOK’a geri
dönüşüne şahit olacağız gibi görünüyor.
Bunun da önümüzdeki aylarda
yapılabileceği söylenen erken seçim için
atılmış bir adım olup olmadığını da yine
önümüzdeki gün ve haftalarda daha iyi
anlayacağız.
Memorandum, ekonomik kriz,
kreditörler ve kemer sıkma önlemleri
deyince halkın feryadı geliyor akla. Bu
haftaki manşet haberimiz de bu konularla
alakalı. Malum, altı yıldan bu yanan
yaşanan süreçte zam, vergi gibi sözcükler
hayatımızın olağan seyrini oluşturuyor.
Yılbaşından itibaren akaryakıt, kahve ve
sigara gibi ürünlere yapılan zamların
piyasayı nasıl etkilediğini görünce, yeni
önlemlerin ne anlama geldiği daha iyi
anlaşılıyor. Halk, “önlem” kelimesini
duymak bile istemiyor. Vatandaşın yüzde
80’i borçlarını ve taksitlerini ödeyemezken,
yeni kemer sıkma önlemleri, yeni vergiler
ve yeni zamlar neyin nesi? Altı yılda üç
memorandumla adeta feleğini şaşıran halk,
ne edeceğini, ne yapacağını bilemiyor. Bu
dipsiz kuyunun daha ne kadar derin
olduğunu merak ediyor tabii ki. İkinci
değerlendirmenin gecikmesi, alınan

önlemlerin yeterince verimli olamaması
veya kimbilir başka ne sebeplerden olursa
olsun hayata geçirilecek bir memorandum
daha asla hoşgörülemez. Toplumun yeni
bir memoranduma daha dayanacak güç ve
mecali kalmadı insanların. Mutlaka iktidarı
ellerinde bulunduranlar bunu anlayacak ve
algılayacak konumda olduğuna
inanıyorum. Bunun yanısıra, “biz çok
direndik, kreditörler bastırıyor, bir
memorandumu daha kabul etmek zorunda
kalıyoruz, bu nedenle de erken seçime
gidiyoruz” şeklinde bir politikanın da
hoşgörülecek ve kabul edilecek bir tarafı
yok. “Biz direndik olmadı bu yüzden
yeniden bize yetki ver” diyerek
sorumluluğu bir kez daha halka yıkmak,
ahlaki bir anlayıştan yoksundur.
Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu
için ise, bu yukarıda söylediklerimin en
azından iki katını söylemek gerekiyor.
Ekonomik açıdan, eğitim açısından, sosyal
açıdan Yunanistan’ın en geri kalmış veya
daha doğru bir deyişle geri bırakılmış
topluluğu olan Batı Trakya Türkleri
ekonomik açıdan son derece zor bir
süreçten geçiyor. 150 bin kişilik bu azınlık
işsizliğin, ekonomik geri kalmışlığın, ve
kemer sıkma uygulamalarının en ağırını
yaşıyor. Bu nedenlerden dolayı da bu
krizden kurtulmak için bir defa değil, iki ve
üç defa bağırması, haykırması ve içinde
bulunduğu cendereden kurtulması için
mücadele etmesi gerekiyor. Tabii karşı
tarafta da sorunları görmek ve duymak
istemeyen sağır ve kör bir hükümet ve
devletin olmaması gerekiyor.

Yorgo Papandreu
PASOK’a dönüyor

YORGO Papandreu, eski partisi
PASOK’a dönüyor. Papandreu uzun bir
aradan sonra 12 Ocak Perşembe günü
başkanlığını yaptığı partiyi ziyaret
ederek, PASOK Başkanı Fofi Genimata
ile görüştü. Görüşmenin son derece
olumlu bir ortamda yapıldığı bildirildi.
PASOK ile Yorgo Papandreu’nun
partisinden ayrıldıktan sonra kurduğu
Demokrat Sosyalistler Hareketi’nin
(KİDİSO) ortak hareket edeceği ifade
edildi. İki partinin ortaklığıyla ilgili
ayrıntılar daha sonra açıklanacak.
Genimata ile Papandreu arasındaki
görüşmede, iki parti arasında

yapılacak işbirliği ve ortaklığın
demokratik cepheyi genişletmesi
kararlaştırıldı. PASOK genel
merkezinde yapılan görüşmeden sonra
Yorgo Papandreu açıklama
yapmazken, iki parti tarafından ortak
açıklama yayınlandı. Açıklamada
Papandreu’nun partisi KİDİSO
yöneticilerinin, PASOK ile DİMAR
tarafından oluşturulan Demokratik
İşbirliği’nin organlarında yer alacağı
kaydedildi. Bu arada KİDİSO’nun kendi
tüzel varlığını sürdürmeye devam
edeceği ifade edildi.

“2. Kitap Yıldızlarını Arıyor”
yarışması başlıyor
GÜMULCİNE Türk Gençler Birliği,
İskeçe Türk Birliği ve BİHLİMDER
tarafından organize edilen “2. Kitap
Yıldızlarını Arıyor” yarışması yapılacak.
Dört ayrı kategoride yarışacak olan
öğrencilere, yarışma sonunda çeşitli
hediyeler verilecek. Yarışmaya ilkokul 2.
3. 4. 5. 6. sınıflar, ortaokul 1. 2. 3. sınıflar,
lise 1. 2. 3. sınıflar ile yetişkinler
katılabilecek. Her öğrenci ve yetişkin,

yarışmada üç kitaptan sorumlu olacak.
“2. Kitap Yıldızlarını Arıyor”
yarışmasına katılmak isteyenler, 20 Ocak
tarihine kadar Gümülcine Türk Gençler
Birliği, İskeçe Türk Birliği ya da
BİHLİMDER’e başvurabilirler.
Yarışmada dereceye girecek
öğrencilere dizüstü bilgisayar, tablet,
kitap seti, bisiklet, tam altın, yarım altın
ve çeyrek altın hediye olarak verilecek.
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Ülke kar ve soğuğa teslim
Kar ve şiddetli soğuk bir
hafta boyunca tüm
ülkeyi esir aldı. 8 Ocak
Pazar gecesi başlayan
olumsuz hava koşulları
bazı bölgelerde kar
yağışı, bazı bölgelerde
de şiddetli soğuk olarak
kendini gösterdi.
Yoğun kar birçok kişi
için, özellikle de
çocuklar için neşe
kaynağı olurken, birçok
kişi için de çile haline
geldi. Yoğun kar yağışı
nedeniyle Meriç ilinin
büyük bölümü,
Kavala’nın bir kısmı ve
daha birçok bölge afet
bölgesi ilan edildi.
8 Ocak Pazar gecesi
hava sıcaklığının hızlı
bir şekilde sıfırın altına
düşmesinin ardından
bazı bölgelerde kar
yağışı başladı. Şiddetli
soğuk 12 Ocak Perşembe
gününe kadar etkili
olurken, hava sıcaklığı
gün boyunca sıfırın
altında seyretti.
8 Ocak’tan itibaren
Rodop, İskeçe ve Meriç
illerinin büyük
bölümünde kar yağışı
görülürken, özellikle
dağlık kesimde kar
yağışı yoğun şekilde
devam etti. 11 Ocak
Çarşamba günü ise kar
yağışı tüm Batı Trakya
genelinde etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle
ulaşımda sorunlar
yaşandı. Özellikle
Çarşamba günü yaşanan
yoğun kar yağışı
nedeniyle Batı
Trakya’nın geneli
beyaza büründü.

SELANİK başta olmak üzere Trikala,
Yanya, Lamia, Kavala gibi büyük
şehirlerde, Kimi, Skopelos ve Alonnisos
başta olmak üzere birçok adada su ve
elektrik kesintisi yaşandı, ulaşım
araçları çalışmadı. Özellikle adalarda 2
metreyi bulan kar, insanların 6 gün
boyunca evlerinde kalmalarına neden
oldu.
Atina’ya doğru giden tren Domoko
bölgesinde kar nedeniyle
ilerleyemeyince içinde bulunan 300
yolcu zor anlar yaşadı ve saatlerce
soğuk altında yardım bekledi. Aynı
şekilde Selanik’ten Larisa’ya giden tren
de saatlerce ilerleyemeyince tek şeritli
olan demiryollarında çok saatli
gecikmelere yol açtı.

OKUL TATİLİ
BİR HAFTA UZADI
Kar yağışı ve şiddetli soğuk 9 Ocak
Pazartesi günü sona eren yılbaşı
tatilinin de uzamasına neden oldu. Batı
Trakya genelindeki okullar geride
bıraktığımız hafta boyunca kar,
buzlanma ve şiddetli soğun nedeniyle
tatil edildi. Böylece iki hafta olan yılbaşı
tatili de üç haftaya çıkmış oldu.
Yoğun kar yağışı, buzlanma ve
şiddetli soğuk, Batı Trakya’nın dağlık
kesiminde daha etkili oldu. Özellikle
Mustafçova ve Kozlukebir belediyeleri, 8
Ocak Pazar gecesinden itibaren
olumsuz hava koşullarıyla mücadeleye
girişti.

MUSTAFÇOVA
BELEDİYESİ
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza kar ve şiddetli soğukla
mücadeleyle ilgili olarak GÜNDEM’e
açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 10 günden beri soğuk
havanın bölgede etkili olduğunu
söyleyen Kabza, hava sıcaklığının eksi
12 dereceye kadar düştüğünü belirtti.
Yolların açılması için yaklaşık 100 ton
tuz kullanıldığını ifade eden Kabza,
belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları
sonucunda bir çok ana yolun ulaşıma

açıldığını kaydetti.
Kabza, “Bizler belediye olarak, okul
tatilinin sona ermesiyle birlikte
belediyemiz sınırları içinde yer alan
okullarımızın gerekli çevre düzenleme
ve bakımlarını yapmıştık. Ancak
Pazartesi sabahı hepimiz karla uyandık.
Bunun üzerine İskeçe ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı ile istişare
ederek okulları tatil ettik.” dedi.

“SÜRÜCÜLERİN ZİNCİR
TAKMALARI GEREKİR”
Pazar gecesi bölgeyi etkisi altına alan
kar yağışının 11 Ocak Çarşamba
itibarıyle devam ettiğini söyleyen Kabza,
bölgedeki ana yolları ve köyleri birbirine
bağlayan yolları kullanmak isteyenlerin
araçlarına zincir takmaları gerektiğini
söyledi. Kabza, “Yolları kullanmak
isteyen sürücülerin özellikle
buzlanmaya karşı çok dikkatli olmaları
gerekir. Sürücülerin yanlarında devamlı
başta zincir olmak üzere, çekme halatı
ve takoz bulundurmaları gerekir. Yola
çıkmak zorunda olanlar tabii ki
çıkacaktır. Ancak zorunlu olmadıkça bu
günlerde yola çıkmamakta fayda var.”

diye konuştu.
Son olarak Mustafçova belediyesi
sınırları içinde bulunan bütün köylere
zincir takarak ulaşmanın mümkün
olduğunu kaydeden Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza sözlerini,
“Son iki günden bu yana belediyemize
bağlı iş makinaları ve tuzlama
makinalarımızı kullanarak yolların
açılmasını sağladık. Bunun da çok
önemli olduğunu düşünüyorum.”
diyerek tamamladı.

KOZLUKEBİR
BELEDİYESİ
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet bölgede etkili olan kar,
buzlanma ve şiddetli soğukla ilgili
olarak gazetemize açıklamalarda
bulundu.
Hemetli ve Mehrikoz köylerinin
yoğun kar yağışının etkili olduğu
bölgelerin başında geldiğini dile getiren
Rıdvan Ahmet; Kızılağaç ve Eşekdere
köylerinde de yoğun kar yağışı sebebiyle
yolların bir süre trafiğe kapandığını
söyledi.

Aşırı soğuk olmasına rağmen kar görmeyen Gümülcine, Çarşamba günü beyaza boyandı.
Gümülcineliler kar sevincini, sosyal medya hesaplarından kar fotoğraflarıyla paylaştılar.
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Merve’nin ölümü
Gümülcine’yi
yasa boğdu

“İLK ÖNCELİĞİMİZ
ANA YOLLARIN AÇIK
OLMASIDIR”
11 Ocak Çarşamba günü
itibariyle Kuzuren ve Kovanlık
köy yollarını açma
çalışmalarına devam ettiklerine
anlatan Ahmet, belediyeye bağlı
araçların bölgede köy yollarını
açma çalışmalarını yoğun bir

İSKEÇE

şekilde sürdürdüğünü kaydetti.
Rıdvan Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Şu an itibariyle
karın etkili olduğu bölgelerde
ana yollar açık. Ama ara yollara
giremiyoruz. Çünkü mahalle
aralarına giremeyen iş
makinaları var. Buna rağmen
çalışmalarımız devam ediyor.
Mehrikoz ana yolu açık. Fakat
Mehrikoz bölgesinde bir çok

mahallenin olması sebebiyle ara
yolların kapalı olduğunu
söyleyebilirim. Hemetli
bölgesinde de ‘Kulübeler’
dediğimiz bir bölge var. O tarafa
da bugün (11 Ocak Çarşamba)
ulaşmak için belediye
ekiplerinin yoğun çalışmaları
devam ediyor. Belediye olarak
ilk önceliğimiz ana yolların açık
olmasıdır. Daha sonra da diğer
bölgelerdeki ara yolları açma
çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Bunun dışında
belediyeye bağlı ekiplerimiz,
Kozlukebir ve Sirkeli
bölgelerinde yol tuzlama
çalışmalarına devam ediyor.”
9 Ocak Pazartesi günü Çalabı
köyünden bir hastanın
alındığını ve doktora
ulaştırıldığını söyleyen
Kozlukebir Belediye Başkanı,
bunun dışında hayvancılıkla
uğraşan vatandaşların
hayvanları sulamada güçlük
çektiklerini ve bu konuda
belediyeden yardım istediklerini
dile getirdi.
Balkan kolundaki yolları
kullanmak isteyen vatandaşlara
seslenen Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet araç
şoförlerinin yanlarında zincir,
çekme halatı ve takoz
bulundurmları gerektiğini
vurguladı.

GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık Ortaokul – Lisesi Encümen
Heyeti üyesi Mehmet İsmail’in 22 yaşındaki kızı Merve
İsmail’in vefat haberi Gümülcine’yi yasa boğdu.
Dedeağaç Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman Merve İsmail,
Edirne Trakya Üniversitesi’nde eğitim
görüyordu.
Merve İsmail, 12 Ocak Perşembe
günü Gümülcine Yeni Yol
üzerindeki Arifhane Mescidi’nde
kılınan ikindi namazından sonra
Kahveci Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
22 yaşında vefat eden
Merve İsmail’in ölüm
haberi Celal Bayar Lisesi
camiasında da büyük
üzüntü yarattı. Genç kızın
cenaze törenine yoğun
bir katılım olurken ,
özellikle gençlerin
çokluğu dikkat çekti.
GÜNDEM gazetesi
olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, ailesi ve tüm
sevenlerine başsağlığı ve
sabırlar dileriz.

Arenmahalle ve
Demircili’de yangın!

İSKEÇE Arenmahalle’de iki
katlı bir evde çıkan yangın
sonucunda evin üst katı
kullanılamaz hale geldi.
8 Ocak Pazar sabahı meydana
gelen yangının soba ile ısınan
evin bacasının tutuşmasıyla
çıktığı bildirildi. Çıkan yangında
evin ikinci katı kullanılalımaz
hale geldi.
İskeçe itfaiyesi, üç araçla
yangına müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin yangını zorlukla
kontrol altına aldığı ifade edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına
komşular da yardımcı oldu.

DEMİRCİLİ’DE EV YANDI
Gümülcine Belediyesine bağlı
Demircili köyünde 10 Ocak Salı
günü öğle saatlerinde meydana
gelen yangında Hasan Ahmet
adlı soydaşa ait ev kullanılmaz
hale geldi.
Yukarı mahallede çıkan
yangına Gümülcine itfaiyesi
müdahale ederek, yangının
komşu evlere sıçramasını
engelledi. Bilinmeyen
sebeplerden çıkan yangın
rüzgarın etkisiyle kısa sürede
çatının tamamına yayıldığı ve
evin kullanılmaz hale geldiği
belirtildi.
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Yeni yılda akaryakıt ve kahve daha pahalı
1 Ocak’tan itibaren geçerli
olmaya başlayan zamlar
vatandaşın cebini yakmaya
başladı. Hükümetin, Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV)
oranlarını arttırmasıyla
kurşunsuz benzin, dizel ve LPG
ile kahve ve sigaraya önemli
oranda zam geldi.

“KAHVE ÜLKESİ”NDE
KAHVE İÇMEK “LÜKS”
SAYILACAK
Kahve tüketimiyle ün salan
Yunanistan’da tüm kahve
çeşitlerini kapsayan vergi
oranındaki artışla, kahve “lüks
ürün” grubuna girmiş oldu.
Yunanistan genelinde en ucuz
Türk kahvesinin satıldığı
şehirlerden biri olan
Gümülcine’de bile Türk
kahvesinin kilo fiyatı ortalama
10 eurodan 13 euroya yükseldi.

KURŞUNSUZ BENZİN 1.5
EURO NUN ÜZERİNDE
Akarkayıta getirilen zamla
birlikte kurşunsuz benzin
fiyatları da arttı. Dizel yakıt ise
kurşusuz benzine göre daha çok
zam aldı. En yüksek zam ise
LPG’ye yapıldı. Kurşunsuz
benzinin bölgemizdeki ortalama
fiyatı 1,58 euro civarında.
GÜNDEM gazetesi akaryakıt
ve kahve ürünlerine yapılan
zamları ve vatandaşa
yansımalarını Türk azınlık
mensubu esnafla konuştu. İşte
piyasanın içindeki insanların
zam ve etkileriyle ilgili
görüşleri.

GÜNER MUSTAFA
Rodop iline bağlı Delinazköy’de
benzin istasyonu sahibi ve
Petrol Ofisi Yunanistan bayii
Güner Mustafa GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada, son

zamların halkı çok zor duruma
soktuğunu söyledi. “İnsanların
artık bu duruma dayanacak hali
kalmadı” diyen Güner Mustafa,
akaryakıt ve yağ fiyatlarına
ciddi oranda artış yapıldığını,
bunun da hükümet tarafından
Özel Tüketim Vergisi oranlarının
arttırılmasından
kaynaklandığını söyledi.
Güner Mustafa, “1 Ocak 2017
itibarıyla akaryakıtı zamlı
satıyoruz. Kurşunsuz benzin
bizde şu anda 1,57 euro, dizel ise
1,28 euro. Bu fiyatlar zamlı
fiyatlar. Kurşunsuz en azından
10 lepta zamlandı. Dizel de
zamlandı. En yüksel artış ise
LPG’de oldu. Dünyadaki petrol
fiyatlarının çok yükseldiği
dönemde yine böyle bir zam
olmuştu. Fakat şimdiki zam,
Özel Tüketim Vergisi’nden
kaynaklanıyor. Şu an fiyatlar
çok yüksek. Geçen hafta
Türkiye’deydim. Biz neredeyse
Türkiye’deki fiyatlara
yaklaşıyoruz.” diye konuştu.
Madeni yağlarda da artış
olduğunu belirten Güner
Mustafa, “Yağda da yüzde 6 ila
10 arasında bir zam oldu. Bazı
ürünlerde daha da yüksek
olabilir.” dedi.

“İNSANIMIZ BENZİN
DEPOSUNU BORÇLA
DOLDURUYOR”
Yapılan zamların vatandaşı çok
zorladığını ve işleri olumsuz
etkilediğini anlatan Güner
Mustafa, “Zamlar gerçekten
tahminlerin de üzerinde
olumsuz etkiledi. İnsanlar artık
çok zor alışveriş yapıyor. Çiftçi
ise çok daha kötü durumda.
Bazı çiftçilerin maliyeye borcu
olduğundan, primlerini bile
alamadıklarını biliyoruz. Bizim
işlerde de bir duraksama oldu.
Halk, arabasını, traktörünü

evden çıkartmak istemiyor.
Köylerde soba gazı yakan evler
çok azaldı. Herşeyi bir yana
bırakın insanımız borç parayla,
veresiye benzin deposunu
doldurmaya çalışıyor. Alacaklı
defterimizi gelip görseniz her
gün kabarıyor. Adam gelip
borçla benzin alıyor. 10 euroluk,
15 euroluk benzin istiyor. Daha
sonra ödeyeceğim diyor. Bizim
buralarda herkes birbirini tanır.
Yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Zaten başka türlü olmaz.
Veremem, diyemeyiz. Şunu da
söylemek isterim ki, bu olay son
zamanlarda daha da arttı.” diye
konuştu.
GÜNER MUSTAFA

“BU GİDİŞATA BİR DUR
DENMESİ LAZIM”
Yetkililere seslenen benzin
istasyonu sahibi Güner Mustafa
şunları kaydetti: “Bu gidişata
artık bir dur denmesi lazım. Bir
taraftan zam, öbür taraftan
vergi. Bu iş nereye varacak?
Bıçağın kemiğe dayandığını
düşünüyorum. Yetkililerin bir
şeyler yapıp bu gidişata bir dur
demeleri gerekiyor. Hatta
yapılan zamların da bir kez
daha gözden geçirilmesi lazım
bence. Bu durum piyasalarıı
durma noktasına getiriyor.”

BÜLENT DEDE:
“BU PARALAR DOĞRUDAN
VATANDAŞIN CEBİNCEN,
DEVLETİN KASASINA
GİDECEK”
İskeçe – Porto Lagos yolu
üzerinde benzin istasyonu
işleten Bülent Dede ise şunları
kaydetti: “1 Ocak itibarıyla 95
oktan benzine yüzde 4, dizele
yüzde 8, LPG’ye ise yüzde 10
zam yapıldı. Bu zamların ham
madde petrol ile bir alakası yok.
Vatandaşların bu konuda bu

noktayı çok iyi anlamaları
lazım. Bu zamlar, hükümetin
Özel Tüketim Vergisi’ndeki
oranları arttırmasından
kaynaklandı. Yani bu paralar
doğrudan vatandaşın cebincen
çıkıp, devlete gidecek. Ne biz
benzincilere kalacak, ne tüccara
kalacak. Doğrudan hükümetin
kasasına girecek. Kurşunsuz
benzinden örnek verecek
olursan şunu söyleyebiliriz:
Kurşunsuz benzin 15 Aralık’ta
bir miktar arttı. 1,32
civarındaydı. 1 Ocak’ta gelen
zamla birlikte 1,50’nin üzerine
çıktı. Şu anda bölgemizde
ortalama fiyat 1,55.
Yunanistan’ın başka
bölgelerinde çok daha fazla.
Bütün şirketler 31 Aralık 2016
itibarıyla depolarını eski
fiyatlarla doldurdu. Ve 31 Aralık
gece saat 12’de, yani yeni yılın
ilk dakikasından itibaren zamlı
bir şekilde satış başladı. En
büyük zammı da LPG aldı. Tabii
fiyatlar yükselince KDV de
yükseliyor. Onu da unutmamak
lazım.”

“AB ÜLKELERİ ARASINDA
EN PAHALI İKİNCİ BENZİNİ
TÜKETEN ÜLKE OLDUK”
“Bu durum sizi olumsuz etkiledi
mi?” sorusunu yanıtlayan
Bülent Dede şöyle cevap verdi:
“Evet tabii ki etkiledi. Zaten
pahalı bir benzin alıyoruz. Bu
fiyatlarla birlikte insanlar da
arabaları hareket ettirmeme
eğilimindeler. Arabayı
kullanacaksa da bunu en aza
indirmeye çalışıyor. Şimdi şöyle
bir durum daha var. Sürücüler
her zaman benzin alırken, para
miktarıyla alır. Yani adam gelir
ve 20 euroya benzin ister. Fiyat
zamlandıkça aldığı benzin
miktarı da azalır. Bu da
benzinciye olumsuz yansır.
Aylık olarak bizim
tüketimimizde ciddi oranda bir
azalma olur. Tabii ki insanların
arabayla hareketlerine getirdiği
sınırlama da ayrı bir konu. Şu
anda son zamlarla birlikte
Avrupa Birliği ülkeleri arasında
akaryakıt fiyatlarında en pahalı
ikinci ülke olduk. Dünyada da
ilk on ülke arasında yer
alıyoruz.”
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İskeçe’de
hayvancılık
kooperatifi için
ilk adım atıldı
BÜLENT DEDE

“NE YAZIK Kİ VATANDAŞ
BULGARİSTAN’A YÖNELECEK”
Son zamlarla birlikte halkın daha ucuz benzin
için komşu ülke Bulgaristan’a yönelebileceğini
söyleyen Bülent Dede, “Zaten bu olay bizim
bölgemize yabancı bir konu değil. Özellikle İskeçe
ve Gümülcine’de Balkan bölgesindeki insanların
bir kısmı yakın olduğu için Bulgaristan’a gidip
deposunu doldurup dönüyor. Bu durumun
bundan sonra daha da artacağına inanıyorum.
İnsanlar gidip hem alışverişini yapacak, hem
benzinini doldurup gelecek. Bu da bizim
ülkemizin vergiden kaybedeceği anlamına
geliyor. Fakat asıl sorun bence başka yerde. Bizim
sektörde çok kişi çalışıyor. Yani istihdam sağlayan
bir alan. Her benzinlikte en azından bir iki, hatta
daha fazla genç çalışıyor. Benzinciler krize
girdiklerinde mecburen işçi çıkarmak zorunda
kalacaklar. Bu da yine maalesef bu alanda çalışan
gençlere olumsuz yansıyacak. Lütfen hükümet
yetkilileri bu durumları artık dikkate alsın. Piyasa
yeterince ölü. Daha fazla öldürmeye
çalışmasınlar.” dedi.

“UTANA UTANA 10 EUROYA
VERESİYE BENZİN İSTEDİ”
Son dönemde borç parayla benzin isteyenlerde
artış olduğuna dikkat çeken Bülent Dede, “Fakat
ben son bir yıldır borç parayla benzin
vermiyorum. Çünkü paramızı almak çok zorlaştı.
Tabii istisnalar olabilir, fakat veresiye olayını
durdurduk. Mesela geçtiğimiz günlerde bir adam
geldi, utana utana 10 euroya veresiye benzin
istedi. Tanıdığım bir kişiydi. Vermeden
edemedim. Ne yazık ki bu durumlar çok sıklıkla
yaşanıyor.” diye konuştu.

İLHAN MEHMET
KAHVEYE DE ZAM
Yeni yılla birlikte Özel Tüketim Vergisi’nde artış

yapılan ürünlerden biri de kahve oldu. Tüketim
ürenlerinin “vazgeçilmezlerden” biri olan
kahveye yapılan zamlar kahve tiryakisi olan
ülkenin gündemini de işgal etti.

“TÜRK KAHVESİ 3,
NESCAFE 5 EURO ZAMLANDI”
Kahve ürünlerine yapılan zammı, Gümülcine’nin
ünlü kuru kahvecisi “Şerafettin”in sahibi İlhan
Mehmet’le konuştuk. İlhan Mehmet, “Yunanistan
adeta kahveyle yaşayan bir ülke. İnsanların
olmazsa olmazları arasında belki bir numara bir
ürün. Hatta Yunanistan’da insanlar kahve
içmeden uyanamadıklarına bile inanıyor. Kahve,
aslında Batı Trakya’da da ve Türk azınlığı için de
çok önemli. Bu zamlarla Türk kahvesi kilo başına
3 euro artış gördü. Nescafe kilo başına 5 euro
pahalılaştı. Biz yılbaşından önce kahveyi 10
euroya satıyorduk. Şimdi ortalama 13 euroya
satıyoruz. Hükümet, bir anlamda kahveyi lüks
tüketim maddesi grubuna dahil etmiş oldu. Bu
zamdan kaynaklanan artış, doğrudan vatandaşın
cebinden çıkıp, hükümetin kasasına giriyor.
Zaten, Özel Tüketim Vergisi’nin amacı da bu.”
ifadelerini kullandı.

“VER 1 EUROLUK KAHVE
YÖNTEMİ ARTIK TARİH OLUYOR”
Halkın en çok tükettiği ürün olan kahvenin bu
kadar yüksek oranda zamlanmasını doğru
bulmadıklarını ifade eden İlhan Mehmet,
“Halktan bir tepki var. İnsanlar yine de kahvesini
alıyor ve alacak belki ama bir süreliğine de olsa
piyasayı olumsuz etkileyecektir diye
düşünüyoruz. Müşterilerimizin çoğu kahve
alırken, bir euroluk paketlerde alıyordu
kahvesini. Özellikle Türk kahvesini. Bu uzun
yıllardan beri böyleydi. Şimdi bu son zamlarla 1
euroluk kahve tarih oluyor. Çünkü 1 euroluk
kahvenin miktarı çok azalıyor. Onun yerine 1,5
veya 2 euroluk kahve alıyor.” dedi.

İLHAN MEHMET

İSKEÇE’de hayvancılık
kooperatifinin kurulması için
ilk adım atıldı. 8 Ocak Pazar
günü Dolaphan köyünde
yapılan toplantıya, Mustafçova
Belediyesi’nde faaliyet gösteren
70 hayvan besicisi katıldı.
Dolaphan Azınlık İlkokulu
öğretmenlerinden Rıdvan
Ahmetçik’in inisiyatifiyle
yapılan toplantı, Dolaphan
Gençlik Derneği’nde
gerçekleştirildi. Toplantıda,
İskeçe’de ilk hayvancılık
kooperatifinin kurulması için
girişimlerin devam ettirilmesi
kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e bilgi veren Rıdvan
Ahmetçik şunları söyledi:
“Bölgemizde hayvancılık
oldukça önemli bir ekonomik
faaliyet. Biz faal vatadaşlar
olarak bölgemizdeki halkımıza,
kendi insanımıza yardımcı
olmak istiyoruz. Uzun
zamandır bunu kendi aramızda
arkadaşlarla ve yakın
çevremizle konuşuyorduk.
Böyle bir toplantının
yapılmasını kararlaştırdık. İlk
toplantımızı 8 Ocak Pazar günü
yaptık. Toplantımızı Dolaphan
Gençlik Derneği’nde yaptık. 70
kişi katıldı. Fakat, İskeçe’nin
dağlık bölgesinde küçük ve
büyükbaş hayvancılıkla
uğraşan aile sayısının 900
civarında olduğunu söylediler.
Bunların bir kısmı tabii ki
küçük üretici. Fakat çok sayıda
aile bundan bir şekilde
yararlanıyor.”
Hayvancılığın bölgede
gelişebilmesi ve halka önemli

bir gelir kaynağı olması
imkanlarının olduğunu
anlatan Ahmetçik, “Ne yazık ki
insanımız hayvancılık alanında
da örgütlü değil. Hayvanını
satabileceğinden çok daha
ucuza satıyor. Örneğin
Paskalya’da kuzunun kilosunu
2,5 – 3 euroya satıyor. Sonra bu
kuzu kasapta 10 euroya kadar
çıkabiliyor. Hayvancılıkla
uğraşan insanların
kooperatifleşmesi çok büyük
faydalar sağlayacaktır. Şöyle
bir avantaj da var. Yeni yasal
düzenlemelere göre
kooperatifler AB programlarına
başvurabilir ve projelerden
yararlanabilir. Örneğin bölgede
kurulacak bir kooperatif bir
mandra kurabilir ve kendi
yoğurdunu, peynirini, kaşarını
üretebilir. Kooperatifin
kurulması için bundan sonra
atılabilecek adımlar yaptığımız
toplantıda değerlendirildi. Bir
sonraki toplantıyı iki hafta
sonra yapma kararı aldık. Eğer
bir hayvancılık kooperatifi
kurabilirsek, bu İskeçe’deki ilk
kooperatif olacak. Şu ana
kadar hayvancılık derneği var,
ama İskeçe’de kooperatif yok.
Hep birlikte insanlarımızın
rahat bir nefes almasına ve
ekonomik olarak bölgemizin
kalkınmasına katkı
yapabilirsek elbette ki çok
mutlu olacağız. Bu arada ilk
toplantımızın yapılmasında
büyük katkısı olan Dolaphan
köyünden Ekrem Hacı
Mülazım’a da çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Kedilerle gelen tehdit...
Bu haftaki konumuzu yine bir
zoonoz ve de özellikle hamile
bayanları tehdit eden ve düşüklere
sebebiyet veren bir hastalık olan
toksoplazma enfeksiyonuna ayırdık.
Toksoplazma hastalığı nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Toxoplazmadan korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:
Toksoplazmozis Toxoplasma
gondii adı verilen parazitin neden
olduğu bir enfeksiyondur. İlk kez
1908 yılında Afrikada gondi adı
verilen bir tür kemirgende
saptanmıştır. Tüm dünyada
insanların da dahil olduğu pekçok tür
omurgalı canlıda enfeksiyona neden
olur. Buna karşılık sadece evcil
kedilerin barsağında dişisi ve erkeği
bir araya gelerek üreyebilir. Başka bir
yerde üremesi mümkün değildir. Bu
enfektif parazitler kedinin dışkısı ile
dış dünyaya atılır ve buradan diğer
canlılara sindirim sistemi yolu ile
bulaşır. Bir başka değişle
enfeskiyonun insan ya da diğer
hayvanlara bulaşabilmesi için
ağızlarından girmesi gerekir.
Kediler de bu paraziti enfekte bir
hayvanı (fare gibi) çiğ olarak
yediklerinde alırlar. Bundan sonta
yaklaşık 2 hafta süreyle parazit
kedinin barsağında çoğalır. Takip
eden dönemde kedinin dışkısı ile
dışarıya atılır. Atılan bu parazitlerin
bulaşıcı olabilmesi için dış dünyada
24 saat geçirmeleri gerekir. Daha
önce bulaşıcılıkları olmaz. Enfekte bir
kedi yaklaşık 2-3 hafta süreyle dışkısı
ile parazit atar. Bundan sonraki
dönemde kedinin dışkısında parazit
olmaz. Bir kere toksoplazma
enfeksiyonu geçiren kedi bağışıklık
kazanır ve daha sonra yeniden
enfekte olmayacağı gibi bulaştırıcılık
özelliği de taşımaz Benzer bir özellik
insanlarda da vardır. Bir kere
enfeksiyon geçiren bir kişi bağışıklık
kazanır ve daha sonra yeniden
hastalanmaz. Sokak kedileri genelde
bu enfeksiyonu yaşamlarının çok
erken döneminde geçirirler ve
bağışıklık kazanırlar. Bu nedenle
büyük sokak kedilerinden enfeksiyon
bulaşması çok uzak bir
olasılıktır.Benzer şekilde çiğ etle
beslenmeyen sadece kuru mama
yiyen ve sokağa çıkmayan ev
kedilerinde ise hastalığın görülmesi
olanaksızdır. Kedinin dışkısı ile
toprağa atılan ve 24 saat içinde
bulaşıcı özellik kazanan parazitler
beslenme sırasında (örneğin
otlaklarda) sığır, koyun, inek gibi
hayvanların sindirim sitemine geçer.
Daha sonra buradan kas dokusu içine
geçerek hayvanı enfekte eder. Böyle
bir hayvanın eti pişirilmeden ya da az
pişirilerek bir insan tarafından

yendiğinde direkt olarak o insanda
da enfeksiyona neden olur. Bir başka
bulaşma yolu da toksoplazma
bulunan toprakla temas etmiş meyve
ve sebzelerin uygun şekilde
yıkanmadan yenmesidir.
Görüldüğü gibi toksoplazma
insana 3 temel şekilde bulaşabilir.
1-) Enfekte bir kedinin dışıkısı ile
temas edip daha sonra bu temasın
gerçekleştiği eli yıkamadan ağıza
götürmek
2-) Enfekte bir hayvanın etini iyice
pişirmeden yemek
3-) Paraziti barındıran bir besin
maddesini iyice yıkamadan yemek
İnsanlarda bir bulaşma yolu daha
vardır:
4-) Enfekte bir anne adayından
hamilelik sırasında bebeğine
bulaşması
Toksoplazma enfeksiyonları
erişkinlerde genelde pek belirti
vermez. Çoğu zaman doktora gitme
gereksinimi doğurmayan hafif bir
soğuk algınlığı şeklinde atlatılır. Hafif
kas ve eklem ağrıları, halsizlik,
yorgunluk, lenf düğümlerinde şişlik
gibi belirtiler görülebilir. Belirtiler
birkaç hafta ile birkaç ay içinde
kendiliğinden geriler. Çok nadiren
göz enfeksiyonlarına neden olabilir.
Bağışıklık sistemi baskılanmış
lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile
organ nakli yapılan hastalarda çok
daha ağır seyredebilir ve hatta
ölümlere neden olabilir.
Hamilelikte ise toxoplazma
enfeksiyonu anne karnındaki bebeği
de enfekte edebilir ve bebekte ağır
sorunlara neden olabilir.
Düşük, anne karnında ölüm,
toxoplazma bebeğe bulaşmışsa
gözlerde körlüğe kadar götüren göz
hasarı, beyin kanallarının
tıkanmasına bağlı hidrosefali,
mikrosefali (başın küçük kalması) ve
beyinde kireçlenme ile sonucunda
ağır nörolojik problemlere neden
olabilir.
Toxoplazma enfeksiyonu olan
hamilelerin yüzde 40’ında bebekte
de enfeksiyon görülebilir. Gebelik
haftası ne kadar erken ise
enfeksiyonun şiddeti de o kadar
fazladır. 20. haftanın altında
etkilenen bebeklerin yüzde 25’inde
şiddetli enfeksiyon izlenir.
Çoğunlukla düşük veya anne
karnında ölüm ile sonuçlanabilir. 20.
gebelik haftasından sonra geçirilen
enfeksiyonlarda ise bebekte yüzde 10
oranında hafif bir enfeksiyon görülür;
yüzde 90’ında subklinik yani sessiz
seyreder.
En önemli konu ise toxoplazma
enfeksiyonu geçirmiş olan bebeğin
normal olarak dünyaya gelmesine
rağmen, sonraki yaşlarda sessiz
toxoplazma enfeksiyonunun ortaya
çıkarak sorunlara neden olmasıdır.
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Zeytinburnu’nda
Fatih Hacıbedel
dönemi

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Zeytinburnu Şubesi
olağan genel kurulu, 11 Ocak
Çarşamba günü dernek
merkezindeki konferans
salonunda gerçekleştirildi.
Derneğin yeni başkanı Fatih
Hacıbedel oldu.
Genel kurula katılanlar
arasında BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt,
Genel Başkan Yardımcısı H.
Vedat Meşeli, Genel Merkez
Veznedarı Yrd. Doç Dr. Adnan
Apti, Genel Merkez Disiplin
Kurulu Başkanı Hasan
Hazıcı, İstanbul Batı Trakya
Türkleri Spor Kulübü Başkanı
Hakan Güler ve BTTDD
Gaziosmanpaşa Şube
Başkanı Şaban Sakalı yer
aldı.
Divan Başkanlığına Av.
Hüseyin Dilek, Başkan
Yardımcılığına Av. Asım
Güven ve katip üyeliklere
Musa
Yurt

ile

FATİH HACIBEDEL

Mehmet Gençoğlu'nun
seçilmesi ile başlayan genel
kurulda açılış konuşmasını
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa yaptı.

“ZEYTİNBURNU ŞUBESİ
CAMİANIN HER ZAMAN
LOKOMOTİFİ OLMUŞTUR”
İsmailbaşa, “Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Zeytinburnu Şubesi camianın
her zaman lokomotifi olmuş,
örnek teşkil etmiş bir
şubesidir. Ben de başkanlık
görevime bir virgül koyarak,
yeni dönem için başkanlığı
yönetimimizin içinden genç
bir kardeşime devretmenin
mutluluğunu yaşıyorum.
Gençlerimizin devraldıkları
bayrağı daha yukarılara
taşıyacaklarından en ufak bir
şüphem yok. Bizler de abileri
olarak her daim yanlarında
olacağız.” dedi.

“FİKRİMİZ ALINMADAN
YUNANİSTAN’A
EMANET EDİLDİK”
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin de yaptığı
konuşmada, "Biz camia
olarak kendi içimizde belirli
sıkıntılar yaşıyoruz, çeşitli
sorunlarımız oluyor. İnsan
varlığı mevcut olduğu sürece
sorunun birini çözersiniz,
karşınıza başka bir sorun
çıkar. Ama ülkenin bekası
adına, mevcudiyeti adına, var
olması adına yapılan
mücadelelerin bizim
sorunlarımız yanında bizim
için anlamının ne olduğunu
bu toplum çok iyi biliyor. Biz
vatan kaybederek, bize
sorulmadan, fikrimiz
alınmadan
Yunanistan’a emanet
edildik. Siz kalın

burada dediler; herkes iki yıl
askerlik yapar belki ama biz
ömür boyu asker olarak
kaldık ve kalmaya da devam
edeceğiz. Türkiye
Cumhuriyeti var olduğu
sürece ben Batı Trakya’daki
Türk azınlığının kılına dahi
zarar gelmeyeceğine
inanıyorum.” görüşlerine yer
verdi.
Necmettin Hüseyin
sözlerini, “Bu sene başlangıcı
Zeytinburnu’nda yaptık.
Camiamız adına hayırlı
uğurlu olur inşallah. Bu bir
nöbet yarışıdır, bayrak
yarışıdır, bayrak bugün el
değiştiriyor. Tek liste
görünüyor. Yeni gelecek
yönetime şimdiden başarılar
diliyorum. Başarılı olması
için hep birlikte elimizden
geleni yapmaya çalışacağız.
Kongremizin tekrar hayırlı
olmasını diliyorum" diyerek
tamamladı.
Yeni dönem Yönetim
Kurulu için Fatih Hacıbedel
başkanlığındaki liste oy
birliği ile seçilerek, yeni
yönetim şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
1- Murat Bayramoğlu
2- Kenan Mimarlar
3- Hasan Dilek
4- Evren Ocak
5- Hüseyin Koç
6- Selim Ahmedin
DENETİM KURULU ASİL
1- Besim İsmailbaşa
2- Hamdi Kocaahmet
3- Asım Güven
DİSİPLİN KURULU ASİL
1- Hasan Yazıcı
2- Musa Yurt
3- İskender Fehimoğlu
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CES 2017’de öne çıkan teknolojik yenilikler
GEÇTİĞİMİZ haftasonu teknoloji
fuarlarının en popülerlerinden biri olan
Tüketici Elektroniği Fuarı bilinen CES 2017,
5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta
düzenlendi. Yakın gelecekte hayatımıza
girmesi beklenen teknolojik ürünlerin ve
konseptlerin tanıtıldığı fuarda otonom
araçlardan ultra ince televizyonlara, üç
ekranlı laptoplardan Amazon Alexa
uyumlu cihazlara kadar bir çok ürün
sergilendi. Bir kısmı önümüzdeki yıl bir
kısmı ise daha sonraki süreçte pazarda
yerini alacak bu ürün ve teknolojilerden en
dikkat çekici olanları ise şu şekilde
listelendi :
Whill Model M
Tekerlekli sandalyeler son yıllarda
üzerinde daha çok çalışma yürütülmesi
beklenen alanlardan biri. Whill ise farklı
yüzeylerde kolayca gezinen çok yönlü
elektrikli tekerlekli sandalyeleriyle bu
pazarda faaliyet gösteren firmalardan.
Whill’in omni-wheel, yani her yöne hareket
edebilen tekerlek özelliğine sahip olması
sebebiyle engeller ve engebeli araziler
üzerinde dengede kalmayı başaran son
modeli Model M ise kompakt tasarıma
sahip güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.
Amerikan sağlık birimlerinden FDA
tarafından onaylı modelde istemsiz
hareketlerin önüne geçen sabit bir modu
da içeren 3 adet hız modu bulunuyor.
Bununla birlikte Whill’in yakın gelecekte
otonom özellikli bir elektrikli sandalyeyi de
piyasaya sürmesi bekleniyor.
Aira
Aira, CES 2017’de tanıtılan ve engelli
insanlar için yenilikçi ürünlerden biri olma
özelliği taşıyan diğer bir ürün. Görme
engellilerin ulaşımı ve yaşam kalitesini
arttırmak amacıyla hayata geçirilen akıllı
gözlük uygulaması, Google Glass ve Vuzix
gibi akıllı gözlükler ve mobil cihazlarla
uyumlu çalışabiliyor. Görme engelliler bu
bağlı cihazlara dokunarak Aira’yı
etkinleştirdikten sonra Uber’den araç
çağırma ve market alışverişlerine yardımcı

olma gibi bir çok konuda destek almaya
başlayabiliyor. Sesli görüşmeler aracılığıyla
yürütülen bu destek anında Aira
çalışanları görme engelli kişinin hem
lokasyon bilgisine hem de bağlı bulunan
cihaz üzerindeki kamera üzerinden canlı
yayına sahip olabiliyor.
Amber Agriculture
Amber Agriculture de Nesnelerin
Internetini tarım alanına uygulayan
projesiyle fuarda dikkat çekmeyi
başaranlardan biri oldu. Ilinous
Üniversitesi’nden öğrenciler tarafından
geliştirilen Amber, bağlı cihazlar
aracılığıyla çiftçilerin depoladıkları
tahılların kalitesini kontrol etmesini ve
yetiştirilmekte olan tahılların daha kaliteli
olmasını sağlıyor. Amber’in çiftçilerin ürün
verimlerinde arttırmasının yanı sıra
bozulmaya neden olan koşulları
izleyebilme yeteneği de bütün ülkelerin
gıda tedarik sorunlarıyla başa çıkmasına
yardımcı olabilir. Gelişen sensör
teknolojileri ve bağlı cihazlar sayesinde
akıllı evleri duymaya alışır duruma geldik
ve Amber bizlere gösteriyor ki akıllı
tarlaların hayata geçmesi de çok uzak bir
gelecekte değil.
Honda Riding Assist
Honda’nın motosikletleri için geliştirdiği
“ayakta kalabilme özelliği” CES 2017’de en
çok konuşulan özelliklerden biri olmayı
başardı. Honda’nın diğer ürünleri olan
UniCub scooter ve Asimo robotlarındaki
cayroskop özelliği kullanarak geliştirilen
Honda Riding Assist, sürücülü ve
sürücüsüz durumlarda kendi kendine
ayakta kalma özelliğine sahip bir teknoloji.
4km/s’lik sürate kadar da bu özelliği
koruyan Honda Riding Assist
teknolojisinin yakın gelecekte Honda
motosikletlerinde varsayılan özellik olarak
yerini alması bekleniyor. Öte yandan bu
teknoloji Engadget tarafından belirlenen
CES’teki enler ödüllerinde “En iyi Otomotiv
Teknolojisi”, “En iyi İnovasyon” ve

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Başat,
Eşref 2) Ana, İfşa, Zr 3)
Rokoko, Tire 4) Uran,
Ti, Nan 5) Tm, Aromatik
6) Attar, Dil 7) Pli,
Kokak 8) Tasma, Abu 9)
Morg, Ataman 10) An,
Oynak, Lu 11) Daru, Fırt
12) Müdafaa, Arı 13)
Ala, Kalamar 14) Sepya,
Klips.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Barut, Puma, Mas 2)
Anormal, Ondüle 3)
Şaka, Titr, Adap 4)
Onat, Agora 5) Tik,
Raks, Yufka 6)
Fotoroman, AA 7) Eş,
İm, Katafalk 8) Şat,
Ada, Akı, Al 9) İntikam,
Rami 10) Ezrail, Baltrap
10) Frenk, Sunu, Irs.

SOLDANSAĞA
1) Bir maymun türü – Herkesin kullandığı, herkesin
anladığı 2) İki yüzey arasındaki uzaklık – Boş ve
yararsız, saçma 3) Uygun bulmama – Kumaşın
üzerinde bulunan tel tel iplik 4) Belirti, iz – Tropikal
rüzgar 5) Hakkından vazgeçme – Kurçatovyum’un
simgesi 6) Özenli, düzgün – Rubidyum’un simgesi 7)
Çıkış – Yardım amacıyla toplanan para 8) Tantal’ın
simgesi – Pamuk ipliği – Bir erkek ünvanı 9) Bir ilimiz
– Bir işten anlayan 10) (tıp) Pamukçuk – İki kıyı
arasındaki dar ve derin deniz 11) Her an, gittikçe –
Lityum’un simgesi 12) Sodyum’un simgesi – Torbalı
balık ağı – Beyaz 13) Üç köşeli ve telli bir tür çalgı –
Kibarca olmayan 14) Karda göz kamaşması – (halk
dili) Bayır.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Minarenin ezan okunan yeri – (halk dili) Alacak,
borç 2) Hadım etme – Sol tarafın ziti – Sarhoş bağırması 3) Toptaki zırhlı kule – Tanrı – Praseodim’in
simgesi 4) İlaç – Radyum’un simgesi – Karşılıksız
sevgi 5) Grup, ulam – İnsanda ayağın yüksek olan üst
bölümü 6) Bir nota – Başlangıç yemeği – Ad, ün 7)
Osmanlı sarayında bostancıların giydikleri başlık –
Kudret, iktidar – İrade dışı hareketi 8) Karı, eş –
Titan’ın simgesi – Evlilik hayatının ilk ayı veya ilk
günleri 9) İnce yapılı, narin – Bir tür beyaz, ipek
kumaş – Namus, haya 10) En kısa zaman – Zürafa –
Çocuğu olan kadın 11) Orta öğretim kurumu – Erkek
adlarından sonar kullanılan saygı sözü – Bir deri
hastalığı.

“Editörlerin Seçimi” ödüllerine sahip
olmayı başardı.
Dish AirTV
4K görüntü kalitesi desteğine sahip
AirTV, Android TV için bir set üstü yayın
cihazı. 99 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan
bu cihaz Sling TV, NetFlix ve Android TV
için özel kısayol tuşlarına sahip. 35 dolarlık
bir eklentiyle de ücretsiz olarak aldığınız
yerel içerik için OTA anteninize bağlantı
imkanı tanıyor. Tüm bu içerik kaynaklarını
organize eden evrensel bir kılavuza sahip
AirTV, bluetooth ve kızıl ötesi bağlantı
seçeneklerini de barındırıyor.
LG Oled W-Serisi
CES’te tanıtılan televizyonlar her yılın
daha da inceldiği bir gerçek. Ancak bu yıl
LG, CES’te kullanıcıların karşısına
iPhone’dan bile ince bir telefonla çıkmayı
başardı. Oled W-Serisi etkileyici bir
mühendislik ürünü olmanın ötesinde
salonlarımızı da düzenleme şeklimizi
değiştirilebilecek türden. Sahip olduğu
HLG, HDR10 ve Dolby Vision
teknolojilerinin yanı sıra Dolby Atmos ses
desteği de sunan ve mıknatıslı sistemi ile
duvara kolayca yapışabilen 4mm’lik bu
televizyon, yaşam alanlarımızı daha çok
TV merkezli hale getirebilecek türden bir
cihaz.
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Razer Project Valerie & Project Ariana
Razer da CES’te oyun severler için
oldukça dikkat çekmeyi başaran iki
projesini sergiledi. Bunlardan ilk dünyanın
ilk 3 ekranlı diz üstü bilgisayarı olma
özelliği taşıyan Project Valerie, 3 adet 17.3
inçlik 4k ekrana ve 11520 x 2160 piksellik
görüntü kalitesine sahip.
Diğer ürün Project Ariana ise evlerinde
yüksek kalite bir oyun deneyimi yaşamak
isteyenler için geliştirilmiş 4K kalitesinde
bir projeksiyon aracı. Project Ariana
şimdilik sadece bir konsept olarak tanıtılsa
da, Razer bu fikri yıl sonuna kadar gerçeğe
dönüştürmeyi umuyor.
Plume Flow
CES’te tanıtılan giyilebilir teknoloji
ürünlerinden biri olan Plume Flow,
etrafınızdaki kirliliği takip etmeye yarayan
bir cihaz. Partiküler madde (PM2.5), azot
dioksit, ozon, uçucu organik bileşikler
(VOC), sıcaklık ve nemi takip edebilen bu
cihaz, hava kirliliği yüksek şehirlerde
yaşayan kişiler için tasarlanmış. Plume
Flow, zarif görünümü ve sırt çantanıza
veya pantolon kemer halkalarınıza
bağlanabilecek kayışı sayesinde kolay bir
taşınabilirlik sunuyor.
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Sevgili dostlar
Evlilik, aslında çiftlerin
aileleriyle de evlenmesi anlamına
geliyor. Evlilik konusunda
geleneksel bir yapıya sahip olan
bölgemizde evlilikte “gelinkaynana” sorunları sıkça
yaşanıyor. Gelin-kaynana
ilişkisinde, kaynananın gelinden
beklentileri oluyor. Burada bazen
kötü niyet olmasa da temelde
kaynananın da bir zamanlar
‘gelin’ olduğu gerçeği yatıyor.
Sorunun kaynağında kişilik
yapısı ve tutum da önemli bir
faktör. Peki bütün kaynanalar mı
böyle? Hayır… Bir şekilde otoriter
ve kontrolcü yapıya sahipse,
söylenen “kötü” kaynana tipine
girme ihtimali yüksek oluyor.
Yapılan bilimsel araştırmalara
göre; anneler, erkek çocuklarına
0-6 yaşlarında alması
gereken
sorumlulukları
vermek yerine
kendileri üstlenerek
“bağımlı” erkeklerin
ortaya çıkmasına
neden oluyor.
Evliliğin sorumlulukları ve erkek
çocuğun anneye bağımlı olması
gelin-kaynana ilişkisini belirliyor.
Bir erkeğin annesi ve eşi
arasında problem varsa bu
duruma müdahale etmesi
gerekiyor. Ancak özellikle sorun
anneden kaynaklanıyorsa ve o
erkek anneye “bağımlı” ise
maalesef sorunu göremiyor ve
eşine "Benim annem bir melek,
sen abartıyorsun" diye
çıkışabiliyor. Kısacası “bağımlı”
erkek, annesine halen 5 yaşındaki
gözüyle bakıyor. Erkekler
büyümeli, çünkü büyümeyenlerin
eşleri, anneleriyle sorun yaşar.
Anneler oğullarına karşı daha
baskın ve otoriter olunca, babalar
pasifleşiyorsa ya da baba zaten
pasif bir role sahipse, erkek çocuk

Gelin - kayınvalide
sorunları nasıl çözülür?
sağlıklı bir baba modeli
görmüyor. Böyle yetişen bir
erkek, ileride annesi eşini
rahatsız ettiğinde, “Annemdir,
yapar” düşüncesiyle hareket
edebiliyor ve sessiz kalmayı
tercih ediyor. Çünkü babası da
zamanında sessiz kalmıştır ve
dolayısıyla otoriter olarak
görünen, anne figürü olmuştur.
Gelinlere şu önerilerde
bulunabilirim:
• Henüz flört, söz veya nişan
döneminde aile içine çok fazla
girmeyin. Aile ile tanışmanın
dışında ilişkinizi sadece erkek
arkadaşınızla yaşayın.
• Rahatsız olduğunuz bir
durumu saygılı bir şekilde ifade
edin. Susmak hiçbir zaman
çözüm değildir.
• Kayınvalidenizle yaşadığınız

Anne ve eşinin arasındaki
ilişkiye yön verecek esas
kişi, damattır. Çünkü ilişkide
her iki tarafı da
tanıyan biri

bir
sorunu
eşinize şikayet
etmek yerine bizzat
kendisiyle paylaşın.
• Önyargılardan uzak durum;
bu zamana kadar kaynanalar
için söylenmiş tüm sözlere perde
çekerek kalbinizin sesini dinleyin.
Tabii damatlara da önerilerim
var:
• Annenize şunu hissettirin;
“Kendi hayatınla ilgili kararları
sen verebilirsin, ancak biz
hayatımızla ilgili yardıma ihtiyaç
duyduğumuzda sana geliriz.”
• Annenizin de, eşinizin de
yerinin ayrı olduğunu göz ardı
etmeyin. Kritik durumlarda ikisi
arasında tercih yapmayın. Her iki

Mem le ketimden Man za ra lar...

tarafı düşünerek durumu
çözün.
• “Annem üzülür”
kaygılarından uzak durun.
Anneniz için her şeyden önce
sizin mutluluğunuz gelir.
Kayınvalidelere gelince…
• İlk evlilik olayı
gerçekleştiğinde, çiftlere birbirine
ve ailelerine alışmaları için
zaman tanıyın.
• Oğlunuzun eşini “gelin”
olarak görmeyin.
• Çocuklarınıza fırsat verin;
onlar size ve anneliğinize
ihtiyaçları olduğunda zaten
geleceklerdir.
• Önyargılardan uzak durun,
kalbinizin sesini dinleyin.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Cupcake

Malzemeler
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
1 su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 fiske karbonat
Krema Malzemeleri
160 gr. tereyağı
500 gr. pudra şekeri
60 ml. süt
2-3 yemek kaşığı çilek püresi
veya gıda boyası

Foto: Recep Molla

olarak erkek eş, köprü
vazifesi görüyor. Erkek eş,
dengeyi kurmalı, tercih
yapmak yerine çözüm
bulmalıdır.

Hazırlanışı
Yumurta ve şekeri iyice çırpın.
Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Diğer bütün
malzemeleri ekleyip spatula ile

karıştırın. muffin tepsisini yağlayın
ve kek harcını kalıplara
bölüştürün.180 derecede önceden
ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
üzeri için; tereyağı ve pudra şekerini tereyağı tamamen eriyinceye
kadar çırpın. Süt ve çilek püresini
ilave edin ve çırpmaya devam
edin. Yıldız uçlu sıkma torbasına
alın. Fırından çıkan kekleri oda
sıcaklığında soğutun.Sıkma torbasına aldığınız kremayı keklerin
üzerine sıkın.
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Cildiniz için sağlıksız besinler hangileri?
Cilt sağlığının yediklerimizle ne
kadar ilgili olduğunu biliyor
musunuz? İşte cilt sağlığınız için
doğru beslenme kuralları…

KALİTESİZ, PAKETLENMİŞ
GIDALAR
Cilt için zararlı besinlerden ilk
grup, düşük kaliteli, paketlenmiş ve
işlenmiş gıdalardır. Bu yiyeceklerde,
işlenme süreçleri sırasında canlı
enzimler ve besin maddeleri zarar
görür ve yok olurlar. Eğer
beslenmenizde bu tip hazır gıdalar
fazla yer tutuyorsa besin maddesi
eksikliği yaşamanız oldukça yüksek
bir ihtimaldir. Bu tip eksiklikler de
ciltte etkilerini gösterirler.
Yedikleriniz ne kadar kaliteli olursa,
cildiniz ve sağlığınız da o kadar
kaliteli olur. Ayrıca hazır yemeklerin
genellikle su içeriği düşüktür. Suyun
da hem hayati organların işleyişi,
hem de cilt güzelliği için ne kadar
önemli olduğu bilinmektedir.
ORGANİK OLMAYAN BESİNLER
Organik olmayan gıdalarda
hormonlar, böcek öldürücüler, yabani
bitki öldürücüler, mantar öldürücüler
bulunur. Bu gıdalardan alınan bazı
hormon ve böcek öldürücülerin motor
becerilere müdahale ettikleri, çeşitli
hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol
açtıkları bilinmektedir. Vücudumuz
bu kimyasalları tanımaz, yabancı
madde olarak algılayıp enflamatuar
bir tepki başlatır. Dahası, organik
yetiştirilen gıdalarda vitaminler,
mineraller ve eser elementler 2-3 kat
daha fazla bulunmaktadır. Bu besin
maddeleri ne kadar bol alınırsa cilt
görünümü de o kadar güzelleşir.
NE OLDUĞU BELLİ
OLMAYAN ETLER
Endüstriyel çiftçilik yöntemlerinde

hayvanlara steroidler, büyüme
hormonları ve antibiyotikler
verilmektedir. Ayrıca daha sağlıklı
olmaları için değil daha hızlı
şişmanlamaları için beslenirler.
Bunun sonucunda, biz bu etleri
tükettiğimizde, onların aldıkları
kimyasal her şeyi almış oluruz. Bu
maddeler vücutlarımızda hormonal
dengesizliklere yol açabilirler, bu da
akne ve sivilce problemine,
enflamasyona sebep olur.
SÜT ÜRÜNLERİ
Benzer bir problem süt ürünleri
için de geçerlidir. Birçok ineğe yıl
boyunca süt üretmesi için hormonlar
verilir. Bu sütü veya bu sütten
yapılmış peyniri, yoğurdu,
dondurmayı tükettiğimizde, aynı
hormonları biz de alırız. Süt ürünleri
tüketimi sivilce ve östrojen artışıyla
ilişkili bulunmuştur. Ayrıca süt
ürünleri vücutta mukus oluşumuna
yol açar. Bu da enflamasyona katkıda
bulunabilir ve zararlı bakterilerin
vücutta kalmasına sebep olabilir.
KIZARMAŞ GIDALAR VE
HİDROJENİZE YAĞLAR
Cilt için zararlı besinlerden biri de
elbette kızarmış yağdır. Yağ çok
ısındığında oksitlenir.
Antioksidanların yararlı olduğunu
bildiğimiz gibi oksitlenmiş yağın da
zararlı olduğunu anlayabiliriz.
Özellikle de tekrar tekrar kullanılan
yağlar vücuttan atılamayarak kalp
hastalığına, kötü kan dolaşımına,
metabolik sürecin zayıflamasına yol
açabilirler. Sağlıklı bir
cilt için de sağlıklı
dolaşım ve
metabolizma
gerekir. Bu
sistemler zayıf
olunca cilde
yeterince

oksijen gitmez, kolajen ve elastin
sentezleri yavaşlar.
YAPAY TATLANDIRICILAR,
RENKLENDİRİCİLER
Aspartam, Red #5 gibi gıda katkı
maddeleri aslında vücudumuza hiç
girmemesi gereken kimyasallardır.
Hiçbir besin değerleri bulunmaz,
vücudumuzda tahrişe, enflamasyona
ve histamin tepkisine yol açabilirler.
Ayrıca vücudumuz bu tip
kimyasalları dokularda depolamaya
meyillidir.

mümkün olduğunda az işlenmiş
besinlerden yapılmış olmalarına
dikkat edin. Ayrıca son kullanım
tarihi olması ve bu tarihin geçmemiş
olması da önemlidir. Bunun yanında
takviyelerde aşırı doza karşı dikkatli
olunmalıdır. Çok fazla A vitamini
veya çinko cildi kurutabilir.

DÜŞÜK
KALİTELİ
BESİN
TAKVİYELERİ
Birçok kişi
günlük
olarak
besin
takviyesi
alır ama
nereden
geldiklerini
ve içinde ne
olduğunu
tam olarak
bilmezler.
Çoğu zaman,
ucuz takviyeler,
alerjen
maddeler ve gizli
malzemeler
içermektedir.
Üstelik bunları her
gün alırız. Besin
takviyesi
seçerken

10 yıl genç gösteren makyaj hileleri
kapatıcı ve pudralardan yardım almak daha doğrudur. Bu sayede göz
çevrenize ışıltı katacak ve daha genç bir görüntüye sahip olacaksınız.
DUDAKLARINIZI DAHA KALIN GÖSTERİN
Yaş ilerledikçe dudaklar da incelir. Dudaklarınızı daha dolgun göstermek
adına doğal, dudak renginizle uyumlu parlatıcıları yanınızdan
ayırmamalısınız.
DUDAK ÜSTÜNDEKİ KIRIŞIKLIKLARI KAPATIN
Burnunuzun kenarlarından inen dudak üstündeki kırışıklar genellikle 3040’lı yaşlarda ince çizgiler halinde belirmeye başlar. İnsanı olduğundan daha
yaşlı gösteren bu kırışıklar yaşlanma, çevresel faktörler, sigara kullanımı vb.
nedenlerle oluşur. Makyaj yaparken bu kırışıklıkları cilt tonunuzdan daha açık
renkteki kapatıcılarla kapatarak görünümlerini azaltmanız mümkündür. Bu
uygulama sayesinde hem kendinizi daha iyi hisseder, hem de genç bir
görünüme kavuşmanızı sağlar.
Birkaç makyaj hilesiyle yıllara meydan okumaya ne dersiniz? Bazı
yöntemlerle yaşınızdan da genç görünmeniz mümkün. Peki, bu yöntemler
hangileri? İşte, sizi 10 yıl daha genç gösterecek makyaj hileleri!
KAZ AYAKLARINI KAMUFLE EDİN
Göz çevresindeki deri, yüz bölgesindeki diğer alanlara göre hassas ve ince
olduğundan bu bölge daha fazla kurur. Kuruluk ise göz çevresinin kırışmasına
yani kaz ayaklarının oluşmasına neden olur. Göz çevresindeki kaz ayakları
çoğu zaman fondötenler ile kapatılmaya çalışılır, ancak bu makyajda yapılan
yanlışların başında gelir. Göz çevrenizdeki kaz ayaklarını kamufle etmek için

FONDÖTEN SEÇERKEN DİKKAT
Fondöten rengi olarak daha sarımsı tonları tercih etmelisiniz, çünkü sarı
renk cildi ısıtır ve cildin daha genç görünmesini sağlar. Ayrıca toz ürünler
cildi daha yaşlı gösterir. İşte bu nedenle pudra kullanmayı bırakmalısınız.
ALLIĞI DOĞRU YERE SÜRÜN
Yaş ilerledikçe kadınların yüzleri çöker. Özellikle 35 yaş ve üstü kadınlarda
hızlı ve fazla kilo kaybı önlem alınmadığı takdirde yüzü yaşlandırır. Bu
sorunun üstesinden gelmek ve daha genç görünmek için belirginleşen elmacık
kemiklerinize allık uygulamalısınız.
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Neden kilo veremiyorum diyenler için 10 tüyo
KİLO vermek bazıları için
kolay olmayabilir. Sağlıklı
beslenmek ve egzersiz
programlarını takip etmek ciddi
bir disiplin gerektirir. Kış
aylarında sanılanın aksine kilo
vermek daha kolay hale gelir.
Yaşamın daha düzenli olması ve
ev içerisinde daha fazla
bulunmak düzenli beslenme
alışkanlıklarını da beraberinde
getirir.
Siz de kilo vermek
istiyorsanız içinde
bulunduğumuz bu kış aylarını
verimli bir şekilde kullanın ve
hayalinizdeki vücuda kısa
sürede kavuşun. İşte hızlı kilo
vermek için öneriler:

1. BESLENME PLANINIZI
OLUŞTURUN
Günlük beslenme planınızı
oluşturmak ve ne kadar kalori
almanız gerektiğini belirlemek
sizi fazla yemekten alıkoyar. Bu
nedenle bir uzman eşliğinde
günlük kalori miktarınızı
belirleyerek sağlıklı bir
beslenme programı oluşturabilir
ve daha kolay bir şekilde kilo
verebilirsiniz.

2. PROBİYOTİK ZENGİNİ
BESLENİN
Probiyotik bakteriler ile
zenginleştirilmiş olan ürünler
daha sağlıklı bir metabolizma ve
sindirim sistemine sahip
olmanızı sağlar. Bu da daha
hızlı bir şekilde kilo vermenize
yardımcı olur. Probiyotik içeren
kefir, yoğurt ve ayran gibi
ürünleri tercih edin.

3. BAHARAT TÜKETİN
Metabolizma hızını artıran
baharatları kullanarak daha
fazla kalori yakabilirsiniz. Pul
biber, kimyon, karabiber ve
hardal gibi baharatları
tüketmeye çalışın.

4. SU İÇMEYİ İHMAL
ETMEYİN
Su vücudumuzun temel yapı

taşlarından. Su içerek hem
vücudunuzu temizleyebilir, hem
de yaktığınız yağları vücuttan
kolayca atabilirsiniz. Günde en
az 8 bardak su için.

5. PROTEİN YÖNÜNDEN
ZENGİN BESLENİN
Yağ yakımına yardımcı olan
proteinli gıdaları sık tüketmeye
çalışın. Peynir, yoğurt, beyaz et
ve kırmızı et bunlardan sadece
birkaçı.

6. SPORU İHMAL ETMEYİN
Spor sağlıklı kilo vermek için
şart. En sevdiğiniz egzersizleri
veya spor türünü düzenli olarak
yapın ve farkı kısa sürede
hissedin.

7. ÖĞÜN ATLAMAYIN
Kilo vermek için sabah
kahvaltısı ve ana öğünleri
atlamayın. Ana öğünlerin yanı
sıra size enerji veren ara

8. BİTKİ ÇAYI İÇİN
Yeşil çay, beyaz çay ve yaban
mersini gibi çaylar yağ yakıcı
özellikleri ile biliniyor.
Metabolizmayı hızlandıran bu
çayları her gün bir-iki fincan
içebilirsiniz.

9. KALORİSİ YÜKSEK
GIDALARDAN UZAK DURUN
Un, şeker ve nişasta bazlı
gıdalardan olabildiğince uzak
durun. Bunun yerine taze sebze
ve meyve tüketmeye özen
gösterin.

10. SALATA TÜKETİN
Posalı gıdalardan oluşması
ve yemeklerin yanında tokluk
hissine yardımcı olması
bakımından salataya her
öğünde sofranızda yer açın.

Dopamin seviyenizi arttırmanın yolları
BİZİ iyi hissettiren hormonların en
önemlilerinden biri dopamindir. İşte
dopamin seviyenizi ve modunuzu
arttıracak kanıtlanmış 10 yöntem.
YETERİ KADAR UYUYUN
Uyuduğunuzda, vücudunuz dopamin
seviyesini yükselten hormonları üretir.
Sağlıklı ve dinlendirici bir uyku,
mutluluğun kendisidir.
MÜZİK DİNLEMEK
İyi hissettiren hormonlarınızın
seviyesini yükseltmenin en hızlı ve kolay
yollarından biri favori şarkılarınızı
dinlemektir. Daha neşeli ve iyimser
olacaksınız.
HEDEFLERİNİZİ LİSTELEYİN
Hedeflerinizi her gün bir yere yazarak
kalıcı hale getirin. Her bir hedefinizi
gerçekleştirdiğinizde yanına işaret koyun
bu sizi mutlu edecektir.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Biraz daha uzak
görüşlü ve öngörülü
olmaya gayret etmelisiniz.
Düşünmeden harekete geçmek bazı
pişmanlıklara neden olabilir.
BOĞA (21 Nisan-21

burçlar...

öğünleri de programınıza dahil
edin.

Mayıs) Kontrol
edemediğiniz durumlar öne
çıkabilir. İstikrar aradığınız ikili
ilişkilerde artık sorumluluk
almak, paylaşımları güçlendirme
zamanı.

YARATICI OLUN
Yaratıcı aktiviteler, beyninizdeki
dopamin seviyesini arttırır. Resim
yapmayı, şarkı söylemeyi ya da yemek
pişirmeyi deneyin ve daha iyi hissettiğinizi
görün.
SIK SIK ARKADAŞLARINIZLA
BULUŞUN
Dopamin seviyenizi yükseltmenin en
kolay yolu arkadaşlarınızla ve
akrabalarınızla sık sık sohbet etmektir.
MEDİTASYON
Meditasyon, dopamin seviyesini,
fiziksel egzersizden farklı olarak yükseltir.
Tamamen rahatladığınızda, vücudunuz
daha fazla zihinsel enerji salar ve
mutluluk hormonu üretiminiz artar.
VÜCUDUNUZU DETOKSİFİYE
ETMEYİ UNUTMAYIN
Vücudunuzdaki bakteri ve toksinler,

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Kendinizi
öne çıkarmak konusunda yeni
adımlar atmanız,
çalışmalarınızla dikkat çekmeniz
mümkün.

Haziran) Sosyal olanakların
arttığı ve size destek verecek
kişilerin hayatınıza girdiği
görünüyor. Biraz çaba ve cesaretle çok
iş çıkarabilirsiniz.

TİROZİNİ ARTTIRIN
Tirozin, dopamin sentezinde kullanılan
kimyasalların en önemlisinden biridir.
Kırmızı şarap, bitter çikolata, muz, badem,
karpuz ve yeşil çay gibi besinlerde bu
maddeden fazlaca bulunur.
EGZERSİZ YAPMAK
Fiziksel bir aktivite, dopamin ve
endorfin salımını arttırır. Düzenli egzersiz
yapmak stresinizi azaltır ve sizi hayal
kırıklığı ve yorgunluktan kurtarır.
BAĞIMLI OLMAYIN
Alkol, sigara, kahve ya da alışverişe
bağımlı olmak bize geçici bir zevk verir. Bu
kötü alışkanlıklar, problemlerimize kalıcı
bir çözüm sağlamaz.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Kişisel
haklarınızı korumak,
beklentilerde akılcı
olmak gerek. Yakın ilişkilerde
aşırı fevri olunmamalı. Kışkırtan
gelişmelere dikkat edin.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Eğitim hayatınızı
yeniden tasarladığınız bir
dönem olabilir. Yabancılarla ilgili
konuların, yolculukların öne çıkması ile
karar değişiklikleri içindesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21

bedeninizi ve bağışıklık sisteminizi
zayıflatır ve dopamin üretimini engeller.
Favori detoks içeceğinizi hazırlayın ve
zevkle için.

Kendi kaynaklarınız üzerinden
ilerlemeye çalışmalısınız.
Başkalarından beklenen
maddi destekler ani krizlere
yol açabilir. Ödemeler, borç
alacak konularınızı yeniden
düzenlemekte kararlı olmalısınız.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Çalışma
koşullarında oldukça
zahmetli ve hareketli bir
dönem. Enerjinizi kontrollü
kullanmak, ani değişiklikleri sakin
karşılamak gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Değişik spor aktiviteleri ya da
sizi rahatlatan hobilerle vakit
geçirebilirsiniz. Aşk
ilişkilerinizde riskli durumlarla
karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Artık tamamen aileye ilişkin
konularla ilgilenmeniz
gerekecek. İş hayatında
yaşanan aksaklıklara dikkat.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Pek çok konuda düşünceleriniz
yenileniyor. Düşündüğünüz
yolculukların aniden ortaya
çıkması ile planlarınız
değişebilir. Eğitim hayatınıza ilişkin
önemli adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Bütçenizi
toparlamak ve kişisel
yeteneklerinize
güvenmek
durumundasınız. Yeni kazanç yolları
aradığınız bu dönem şansınızı biraz
zorlamakta yarar var.
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Deflasyon
Aralık’ta
durdu
YUNANİSTAN’da Tüketici
Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE)
aralıkta yıllık bazda
değişmemesiyle 45 aydır
devam eden deflasyon rallisi
sona erdi.
Yunanistan İstatistik
Kurumu’nun (ELSTAT)
açıkladığı verilere göre, TÜFE
bir önceki aya göre ise yüzde 1
oranında arttı. Böylece,
Yunanistan'da TÜFE 2016
yılını ortalama yüzde 0,8
düşüşle kapatmış oldu.
Sözkonusu ayda ev eşyaları
yüzde 2,8 azalırken, giyim ve
ayakkabıda düşüş yüzde 1,2
oldu. Gıda ve içecek fiyatları
ise yüzde 0,8 oranında
geriledi. Alkollü içecekler ve
tütün ürünlerinde fiyatlar
yüzde 2 oranında artış
gösterirken, kafe, restoran ve
otel fiyatları ise yüzde 1,3
yükseldi.
Ülkede Avrupa Birliği ile
uyumlu TÜFE ise bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 0,3
yükseliş gösterdi.

İşsizlik
oranı
geriledi

İŞSİZLİK geçen yılın ekim
ayında yıl içerisindeki aşağı
yönlü seyrini devam ettirerek
yüzde 23’e geriledi.
Yunanistan İstatistik
Kurumu’nun (ELSTAT)
açıkladığı verilere göre,
mevsimsellikten arındırılmış
işsizlik oranı Mart 2012'den bu
yana en düşük seviyesinde
bulunuyor.
Ülkede işsiz sayısı Ekim
2016 verilerine göre 1 milyon
102 bine gerilerken, istihdam
edilen kişi sayısı ise 3 milyon
688 bine yükseldi. En yüksek
işsizlik oranının görüldüğü 1524 yaş arası gençlerde ise oran
yüzde 44,8'e geriledi.
Ancak Yunanistan’daki
işsizlik oranı hala Euro
bölgesi ülkeleri arasında en
yüksek olmaya devam ediyor.
Euro bölgesinde en yüksek
işsizliğe sahip olan ülkede,
işsizlik oranı bölge
ortalamasının iki katından
fazla.

ABTTF Brüksel’e çalışma
ziyaretinde bulundu
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 11
Ocak Çarşamba günü Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi
Brüksel’e çalışma ziyaretinde bulundu.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF
Merkez Ofisi Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz’ın da
eşlik ettiği çalışma ziyaretinde, Avrupa
Parlamentosu (AP) üyesi milletvekilleri Pál Csáky
(EPP, Slovakya) ve Csaba Sógor (EPP, Romanya)
ile Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü
(UNPO) Genel Sekreteri Marino Busdachin ile
görüştü.
Çalışma ziyareti kapsamında ilk görüşme,
Slovakya’daki Macar azınlığına mensup AP
Milletvekili Pál Csáky ile çalışma ofisinde
gerçekleşti. Görüşmede, 19-22 Eylül 2016
tarihlerinde Batı Trakya’ya yapılan keşif ziyareti
heyetinde de yer alan Csáky’a bölgede yaşanan
son gelişmeleri aktaran Habipoğlu, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı’nın resmi plakalı
makam aracını belediye sınırları dışında ve kişisel
işleri için kullandığı iddiasıyla geçen Aralık
ayında polis tarafından gözaltına alındığını,
buradaki asıl amacın Batı Trakya Türk azınlığına
gözdağı vermek, azınlığı korkutmak ve sürekli
baskı altında tutmak olduğunu ifade etti.
Ardından ABTTF heyeti, Romanya’daki Macar
azınlığına mensup AP Milletvekili Csaba Sógor ile

bir araya geldi. Görüşmede Habipoğlu,
Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığına yönelik
ayrımcı ve ırkçı söylemlerin devam ettiğini
belirterek, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği’nin (GHM) 12 Aralık 2016
tarihinde Atina’da düzenledikleri panelin, 2 Mart
2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda
düzenlenen panelde olduğu gibi aralarında aşırı
sağcı Altın Şafak Partisi’ne mensup
milletvekillerinin de olduğu bir grup tarafından
basıldığını, panelin konuşmacılarına yönelik ağır
hakaretlerde bulunulduğunu ve tehditler
savrulduğunu dile getirdi.
Çalışma ziyareti kapsamında son görüşme,
Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Örgütü
(UNPO) Genel Sekreteri Marino Busdachin ile
ABTTF Brüksel Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.
UNPO’da görevli Justine Séran’ın da bulunduğu
görüşmede, Busdachin’in de yer aldığı 19-22 Eylül
2016 tarihlerinde Batı Trakya’ya yapılan keşif
ziyareti ile Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili
güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde
bulunuldu.

WİTTen Derneğİ Yenİ YöneTİMİnİ SeÇTİ

Almanya’daki Witten Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 8 Ocak
Pazar günü genel kurul toplantısını yaptı. Genel
kurulda yapılan seçimler sonucunda yeni başkan
Mesut Hüseyin oldu.
Batı Trakya’nın Büyük Sirkeli köyünden olan Dr.
Mesut Hüseyin genel kurul sonrası yaptığı
açıklamada, “Yeni döneme yeni projelerle
başlamak istiyoruz. Özellikle şehrimizde ve
bölgemizde bulunan Batı Trakyalı
hemşehrilerimizi derneğimize kazandırmaya
çalışacağız. 2017 yıllında bu anlamda çok özel

projelerimiz olacak. Bu sebeple dinamik ve sanat
dolu dönem olacağını söyleyebilirim.” dedi.
2017-2018 yılı yeni dönem yönetim kurulu
üyelerinin görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Mesut Hüseyin
Başkan Yardımcısı: Mehmet Hasan (Avrupa’nın
Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi)
Genel Sekreter: Ersin Hasan
Genel Muhasip: Nail Bektaş
Genel Müdür: Burak Bilal
Genel Sekreter Yardımcısı: Şafak Hüseyin
Gençlik Kolları Başkanı: Cüneyt Sali

Kurtarma
programı
görüşüldü
AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonunun Ekonomik ve
Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi
Pierre Moscovici, "Yunanistan
kurtarma programının ikinci
değerlendirmesinin yakın
zamanda tamamlanması
olasılığı yüksek." dedi.
Moscovici ve Maliye Bakanı
Efklidis Çakalotos, Brüksel'de
Yunanistan'ın kurtarma
programıyla ilgili yaptıkları
toplantının ardından basına
açıklamalarda bulundu.
Yunanistan ile AB
Komisyonu arasında kurtarma
programı süreci ve içeriğiyle
ilgili devamlı görüşmeler
gerçekleştirildiğini anımsatan
Moscovici, "İkinci
değerlendirme sürecini
tamamlamak üzere
görüşmelere devam ediyoruz.
Pek çok konuda anlaşma
sağladık ama uzlaşma
sağlanması gereken birkaç
konu kaldı." dedi.
Görüşmelerin olumlu bir
havada gerçekleştiğini ve yapıcı
olduğunu dile getiren
Moscovici, AB Komisyonu
olarak güçlü avro bölgesi
içerisinde güçlü Yunanistan
görmek istediklerini, Yunan
hükümetiyle yakın iş birliğine
devam edeceklerini anlattı.
Toplam 80 maddeden
sadece birkaçının kaldığını ve
bunların enerji reformu, mali
açık ve ortak değerlendirme
gibi konular olduğunu belirten
Moscovici, Yunanistan'ın bu
reformları gerçekleştirebilecek
kapasitesi bulunduğunu
vurguladı.
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Eray BODUR

Kötü başladık,
böyle gitmemeliyiz...
lk yazımı kendimi tanıtmaya ve
gelen yeni yılı tebrik etmeye
ayırmıştım. Yeni yılda, huzurun ve
refahın Batı Trakya da ve dünyada
hakim olması dileklerimi sizlerle
paylaşmıştım. “Nasıl başlarsa öyle
gider” anlayışına hiçbir zaman tamah
etmem. Şu dönemde de en çok tamah
istemediğim sözlerden biridir. Çünkü
2017 yılının Batı Trakyamız’da da iyi
başladığı söylenemez. Nitekim Azınlık
Danışma Kurulu’nun kamuoyuna
paylaştığı bildiriden sonra nifak
tohumlarının yeni yılda da yeşertilmesi
için çalışmaların sürdüğünü görmek
düşündürücü açıkçası.
Sanıyorum ki 240 imam yasası bu yıl
gündemimizi oldukça meşgul edecek.
Çünkü Dimetoka’da yapılan atamanın,
bu yasanın hayata geçirilmesiyle
bağlantılı olduğu inancındayım.
Azınlığın seçmiş olduğu müftülerin
tanınmaması bir yana, bir de üstüne bu
yasanın hayata geçirilmeye çalışılması,
din ve vicdan özgürlüğüne yapılacak en
büyük darbedir. Halbuki anavatan
İstanbul’da Rum azınlığın sorunlarını
dinliyor, çözümü için ise hızlı çalışmalar
gerçekleştiriyor. Mütekabiliyet esası
nedense bize gelince tıkanıyor. Bizim
devletimiz ne acı ki bu anlayışı
benimseyememiş. Hak yememek
gerekir, büyüklerimiz çok eski yılların
çok daha güzel yıllar olduğunu
anlatırdı. Fakat Lozan Antlaşması’ndan
bugüne bazı hakların nasıl peyderpey
kaybedildiğini görüyoruz. İki ülkenin
arasındaki ilişkilerden en çok Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı
etkilendi.
Şu günlerde Kıbrıs için İsviçre’nin
Cenevre kentinde üç gün sürecek
müzakerelere başlandı. İki ülkenin nasıl
bir süreç yaşayacağını merak ediyorum
açıkçası. Görüşmeler bittiğinde az da
olsa değerlendirme yapmak istiyorum.
Çünkü bu mesele bizleri dolaylı olarak
etkiliyor.
****
Bu yıl ekonomik sorunların da devam
edeceğini peş peşe gelen zamlarla ve
vergi artışlarıyla anlamış olduk. 2009
yılında vatani görevim için bir yıl kadar
İskeçe’de yaşadım. O dönemlerde Batı
Trakya’da ticaret hacminin farklı
çalışmalarla nasıl arttırılabileceği
konusunda gözlemler yapıyordum.
Anavatana döndükten sonra 2011’de
kriz çok büyük bir patlak verdi. O gün
bu gündür kabullenilecek gibi değil.
Yine o dönemlerde tarım ve
hayvancılığa önem verilmesi
inancındaydım. Gel gör ki tarımda
kazanç bitmiş, sadece hamallık kalmış.
Hayvancılığa bir göz atayım dedim, o da
ne? Hayvancılık desen akıl işi değil.
Eee.. Ticaret? Ticaret desen, kiraya mı?
Vergiye mi? Elemana mı? İçinden
çıkılmaz bir hal almış. Ama ısrarla hala

İ

savunuyorum, biz kendi kendimize
ediyoruz.
Türkiye’den tur operatörleri alıyor
Türk turisti, doğru Selanik sonra bir
Kavala, ee dönüş yolunda da size bir de
Dedeağaç. Ayaküstü o da. Selanik’teki
otelci kazanıyor, esnaf kazanıyor,
Kavala desen keza biz bile ordayız
nerdeyse. Yani demek istediğim,
Gümülcine ve İskeçe’ye daha çok turist
çekmek gerekir. Türk turistin en büyük
özelliği gittiği yabancı ülkelerde Türkçe
konuşan, hatta ve hatta Türkiye’de var
olan yiyeceklerin diğer ülkelerde
olmasını aramasıdır. İskeçe ve
Gümülcine’ye gelen Türk turistleri
anlatmama gerek yok. Bölgeye daha
çok turist çekmeliyiz. Esnafa daha çok
katkıda bulunmalıyız.
Bizim halkımız çalışkan. Çoluğu
çocuğu bırakıp gurbet ellerde çalışıp
dışarıdan para getiriyor. İnanın
Avrupa’nın bu imkanı olmasa, Batı
Trakya’da alışverişi döndürecek para
bulamayız. Dışarıdan girecek her para
büyük katma değer. Çünkü bölgede
üretim bitmiş durumda. Bu manada bir
örnek vermek istiyorum. Rahmetli Dr.
Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık
Ahmet. Kendisi aynı babası gibi bölge
halkının sıkıntılarıyla dertlenmiş biri
bana göre. Şu dönemde en büyük
sıkıntı ekonomik sıkıntı. Levent Sadık
Ahmet de bölgede var olan ürünleri
dünyaya pazarlamaya çalışıyor. Daha
kaliteli hale getirilip daha değerli
kılınması için mücadele veriyor adeta.
Tıpkı bu örneğim gibi çok kişi var
bölgede uğraşan. Bana göre
desteklenmeliler. Bizim ticari birliktelik
de sağlamamız gerekir. Bununla ilgili
yapmamız gerekenleri yine bu
satırlarda dilim döndüğünce anlatmaya
çalışacağım.
Bu arada, bininci sayısını aşmış olan
Gündem Gazetesi’nin tüm
emektarlarına huzurlarınızda teşekkür
etmek istiyorum. Elbette ki halkta
karşılık bulmayan gazeteler zaman
içerisinde kaybolur gider. Halkta
karşılık bulmak ise etik yayın anlayışına
sahip olmayı ve haberin doğruluğu ile
var olur. Gündem gazetesi bu konuda
kendini kanıtlamış bir gazete.
Gazetecilik zor bir meslek. Habere
gitmek, haberi hazırlamak ve basımını
sağlayıp halka sunmak gerçekten
meşakkatli bir çalışma. Bin sayıdır bu
çalışmayı özveriyle gerçekleştirmek
büyük mücadele bana göre. Gündem
gazetesinin daha nice bin sayılarına
ulaşmasını ve başarılarla dolu nice
yıllar bizlerle olmasını diliyorum.
Vesileyle azınlığımızın tüm
gazetecilerinin, anavatanda kabul
edilmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutluyorum.
Sağlıkla kalın. Gündem’de kalın..

PASOK Partisi’ni
bekleyen polislere
silahlı saldırı
ATİNA’da PASOK Partisi binası önünde
nöbet tutan polislere kimliği belirsiz kişi
ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir polis hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah erken
saatlerde (10 Ocak Salı) PASOK’un genel
merkezinin bulunduğu Harilau Trikupi
caddesinde bekleyen polislerin nöbet
değişimi sırasında meydana geldi. Ara
sokaklardan geldiği tahmin edilen kimliği
belirsiz kişi ya da kişiler, yakın mesafeden
içinde polislerin bulunduğu otobüse

makineli tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.
Yetkililer, saldırıda bir polisin hafif
şekilde yaralandığını açıkladı. Saldırının
ardından olay yerine sevk edilen çok
sayıda polis bölgeyi kontrol altına alırken,
terörle mücadele ekiplerinin saldırıyla
ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
PASOK Sözcüsü Pavlos Hristidis,
saldırının son derece ciddi olduğu ve
öldürmek amacıyla yapıldığı
değerlendirmesinde bulundu.

DEB Partisi’nden kınama
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Atina’da bulunan
PASOK Partisi genel merkez
binasını bekleyen
güvenlik güçlerine
yönelik yapılan
saldırıyı kınadı.
Yapılan yazılı
açıklamada, olay
“ülkedeki
demokrasiye yapılmış
bir saldırı” olarak
nitelendirildi.
DEB Partisi’nin açıklaması
şöyle: “Başkent Atina’da
bulunan PASOK Partisi genel merkez
binasını bekleyen güvenlik güçlerine
yönelik 10 Ocak Salı sabahı erken
saatlerde yapılan silahlı saldırıyı

üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi olarak PASOK
Partisi binasını
korumakla görevli olan
polislere ve partiye
yönelik silahlı
saldırıyı şiddetle
kınıyoruz. Söz
konusu saldırı
ülkemizdeki
demokrasiye yapılmış
bir saldırı olarak bizleri
derinden üzmüştür.
Saldırı sırasında hafif şekilde
yaralandığı açıklanan polis memuruna
ve PASOK Partisi yetkililerine geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.”
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İskeçeli “Berber Macit”
vefat etti
İSKEÇE’nin tanınmış
esnaflarından “Berber Macit” vefat
etti. İskeçe’de 40 yılı aşkın bir
süredir berberlik yapan ve çok
sayıda berber yetiştiren Macit
İbrahimoğlu, 9 Ocak Pazartesi
gecesi 76 yaşında hayata gözlerini
yumdu. 1941 yılında İskeçe’de
doğan ve büyüyen, berberlik
mesleğini çok küçük yaşlarda
yapmaya başlayan Macit
İbrahimoğlu, İskeçelilerin sevgi ve
saygısını kazanmış biriydi.
Gümülcine sokağında, İskeçe
Türk Birliği’nin altında yıllarca
berber dükkanı çalıştıran Macit
İbrahimoğlu, 40 yılı aşkın bir süre
mesleğini icra ettikten sonra
işyerini Yalımlı köyünden berber
Ekrem Kaba’ya devretmişti.
İbrahimoğlu, 10 Ocak Salı günü
İskeçe Sünnemahalle Camii’nde
kılınan ikindi namazından sonra
toprağa verildi. İbrahimoğlu’nu
son yolculuğunda akrabaları ve
sevenleri yalnız bırakmadı.
İskeçe’deki aşırı soğuk ve kara
rağmen çok sayıda kişi canaze
törenine katıldı.
Berber Macit İbrahimoğlu, son
aylarda sağlık sorunları yaşıyordu.
Feride İbrahimoğlu ile evli olan
Macit İbrahimoğlu, diş hekimi
Deniz İbrahimoğlu’nun da babası.
GÜNDEM gazetesi olarak
İskeçe’nin Berber Macit’ine
Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine
de başsağlığı dileriz.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Salih insan

S

Başkonsolos Akıncı
Demirbeyli köyünü
ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 6 Ocak tarihinde Cuma namazını
Demirbeyli köyünde kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya Demirbeyli ziyaretinde
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif eşlik

Ahmet HRALOĞLU

etti.
Kılınan Cuma namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı sosyal medya hesabından,
“Tarihinin 1370'lere kadar uzandığı söylenen
Demirbeyli'deydik.” paylaşımında bulundu.

alih insan, Allah’ın
kendisi üzerindeki
haklarını yerine getiren,
Allah'a karşı farzları, kullara karşı
da haklarını ödeyen, itikad ve
amelinde doğru olan,
haramlardan kaçınan, ömrünü
Allah'a itaatte, malını da O’nun
rızası yolunda sarfeden, dünya
ve ahiretini düzelten şeklinde
tarif edilmektedir.
Sâlih insan, Kur’an’da ehl-i
kitap’tan bahseden ayetlerde
şöyle tarif edilmektedir: “...
Onlardan geceleri secdeye
kapanarak Allah’ın âyetlerini
okuyanlar vardır. Bunlar Allah'a
ve ahiret gününe inanır, iyiliği
emreder, kötülükten yasaklar ve
hayır işlerine koşarlar. İşte onlar
salih insanlardır.” (3/Âl-i İmran,
114) Bu ayete göre salih insanın
özelliklerinden bazılarını şöyle
sıralayabiliriz: Allah'a ve âhiret
gününe inanmak, Allah’ın
âyetlerini okumak, Allah'a secde
etmek, iyiliği emredip kötülükten
sakındırmak, hayır işlerine
koşmak, sâlih amel işlemek.
Kur'an-ı Kerim'de salih insan
olmak, mü'minlere ait çok üstün
bir özelliktir. Peygamberler bile
bu özelliğe sahip olmak için dua
ve temennilerde bulunmuşlar,
salih insanlardan olmayı arzu
etmişlerdir. Örneğin; Hz. İbrahim;
“Rabbim! Bana hikmet ver ve
beni iyiler arasına kat.”
(26/Şuarâ, 83) Yine Hz.
İbrahim'in “Rabbim, bana
salihlerden bir çocuk lutfet”
(37/Saffat, 100) diye temenni ve
duada bulunduğu görülmektedir.
Peygamberlerin salih
insanlardan olmayı arzu
etmelerinin sebebi şudur: Salih,
Kur'an'da her bakımdan
mükemmel bir insan tipi olarak
çizilmektedir. Peygamberler ise,
insanlar içinde Allah'ın seçtiği
insanlar olmaları sebebiyle en
mükemmel insanlardır.
Dolayısıyla onlar salih
insanlardan olmaya daha
layıktırlar.
Kâmil bir salih insan, Allah'a
isyan etmeyen, günah ve
isyanları hatırına getirmeyendir.
Gerçek anlamda salih insan
olmak, derecelerin en yükseği,
mertebelerin en büyüğü ve
makamların en şereflisi
demektir. Peygamberlerin
hedefleri, yeryüzünü ıslah etmek,
fesadı kaldırmaktır. Böylece
iyiliğin emredildiği, kötülüğün
yasaklandığı ahlak temellerine
dayanan ve Allah'ın emirleri
doğrultusunda bir toplum düzeni
kurmak için başarılı bir tebliğ

yapan insanlar, salih insan
vasfına layık olurlar ki, bunların
başında peygamberler ve onların
izini takip eden mü'minler gelir.
Salih insanlardan olmanın
temel şartı, iman ve salih amel
işlemektir. “İman eden ve salih
amel işleyenleri, salih insanlar
arasına sokarız.” (29/Ankebut, 9)
Salih insanların derecelerine
ulaşmak için, sarp ve dik
yokuşları aşmak, canlı bir Kur'an
olmaya gayret etmek lazımdır.
Önce salih insan grubuna
girmeliyiz ki, başkalarını da islah
edebilelim. Biz salih insan
olamazsak, etrafımızı islah yerine
ifsad ederiz Allah muhafaza.
Gerek Kur’an ve gerekse
hadisler insanın dünyada niçin
var olduğunu çok açık bir şekilde
ortaya koymaktadır. İnsandan
öncelikli olarak istenen, Allah’ı
Rab olarak kabul etmesi, Hz.
Muhammed (s.a.v.)’e O’nun
elçisi olarak iman etmesidir.
Bunun ardından ibadetler gelir.
Namazları aksatmadan kılmak,
oruç tutmak, imkân varsa hacca
gitmek, zekât vermek gibi bazı
ibadetleri yerine getirmekle
yükümlüdür.
Dolayısıyla Allah katında salih
kul, iyi bir insan olabilmek için bu
sorumlulukların yerine
getirilmesi şarttır. Bizleri yaratan,
yerine getirilmesi gereken
ödevler olarak bunları bizlerden
istemektedir. Allah’ın mesul
tuttuğu bu sorumlulukları yerine
getirmeyen kimsenin Allah
katında iyi bir insan olarak kabul
edilmesi mümkün olamaz. Allah
ondan namaz kılmasını isterken,
zekâtını vermesini emrederken, o
bunları çeşitli bahanelerle yerine
getirmez, ondan sonra da
Allah’ın kendisini salih bir kul
olarak kabul etmesini ve
cennetine koymasını beklerse,
bu anlamsız bir beklenti olur.
Bizim en büyük yanılgımız,
Allah’ın sonsuz merhametini
yanlış yorumlamamızdır. Allah
Tealâ elbette merhametlidir,
ancak bu hak edenleredir,
merhamet edilmek için
çabalayanlar içindir. Hz.
Peygamber’in buyurduğu gibi,
bizim O’na bir karış
yaklaşmamızı beklemektedir. Biz
bir karış yaklaşırsak, o bir kulaç
yaklaşacaktır. (Buharî). Yeter ki
bir çaba içerisinde olalım.
“Ey Rabbine itaat edip huzura
kavuşmuş insan! Sen O´ndan
hoşnut, O da senden hoşnut
olarak Rabbine dön. Haydi gir
(salih) kullarımın içine. Gir
cennetime...!” (89 / Fecr, 27 - 30)
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Τα κόμματα μπροστά στις προκλήσεις του 2017
έα δεδομένα στον πολιτικό
ανταγωνισμό φέρνει το 2017.
Τα ελληνικά κόμματα
λαμβάνουν θέσεις μάχης ενόψει μιας
παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου
που βρίσκεται μπροστά μας, το βάθος
της οποίας κανείς δεν μπορεί να
υπολογίσει αυτή την στιγμή, αφού οι
εκλογές μπορεί να έχουν χρονικό
ορίζοντα από δύο μήνες έως δύο χρόνια!
Το πιθανότερο όμως είναι να
προκηρυχθούν σε έναν ενδιάμεσο χρόνο
που δεν θα είναι ούτε σε δύο μήνες αλλά
ούτε και σε δύο χρόνια, βέβαια…
Ας δούμε όμως, τους στόχους των
κομμάτων καθώς και την πολιτική
δυναμική που φαίνεται να διαθέτουν
σήμερα, με βάση τα συμπεράσματα των
δημοσκοπήσεων που δημοσιεύθηκαν το
τελευταίο τρίμηνο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο κόμμα της
συγκυβέρνησης, διανύει δύσκολη
πολιτική περίοδο. Βρίσκεται
εγκλωβισμένος ανάμεσα στις μεγάλες
προσδοκίες που καλλιέργησε στην
ελληνική κοινωνία και την σκληρή
πραγματικότητα των εφαρμοζόμενων
πολιτικών του. Κρίσιμος πολιτικά
χρόνος, το κλείσιμο της δεύτερης
αξιολόγησης και πότε αυτό θα συμβεί. Ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ελπίζει
αυτό να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο,
γεγονός που θα προσδώσει αύξηση στην

N

ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και
μια νέα προοπτική ανάκαμψης για το
2017.
Από την άλλη πλευρά, οι δανειστές
της Ελλάδας, φαίνονται έτοιμοι να
ζητήσουν πολύ σκληρά δημοσιονομικά
μέτρα, ακόμα και για μετά το 2018, οπότε
λήγει το τρέχων πρόγραμμα για την
Ελλάδα. Η κυβέρνηση, γνωρίζει ότι η
υιοθέτηση νέων μέτρων θα την οδηγήσει
πιο κοντά στο πολιτικό της τέλος, γι’
αυτό και θέλει να τα αποφύγει με κάθε
τρόπο. Πώς και πότε θα λυθεί αυτή
δύσκολη εξίσωση, προς το παρόν κανείς
δεν το γνωρίζει. Πάντως, οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να
υπολείπεται της Ν.Δ. από 5 έως 10
μονάδες. Πάντως, όσο σκληραίνει η
στάση των δανειστών τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα
βάζει το δίλλημα στην αντιπολίτευση
«Με εμάς ή με τον Σόιμπλε». Και εκεί
ασφαλώς, οι αντίπαλοί του, θα πρέπει να
βρουν κάτι για να απαντήσουν.
Η Ν.Δ., υπό την ηγεσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει διασφαλίσει ένα
δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ της τάξης 5 έως 10 μονάδων,
ενώ παγιώνεται και η αίσθηση στην
ελληνική κοινωνία ότι όποτε γίνουν
εκλογές η Ν.Δ. θα είναι πρώτο κόμμα και
άρα πολύ κοντά στο να σχηματίσει
κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε με
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κάποιο άλλο κόμμα. Όμως, υπάρχουν
πολλά ακόμα σημεία που χρειάζεται να
φωτιστούν στην πολιτική τη Ν.Δ., για να
κατορθώσει να δημιουργήσει ένα ευρύ
πλειοψηφικό ρεύμα, ανάλογο με εκείνο
που έφερε στη εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ,
πριν δύο χρόνια. Γιατί προς το παρόν, η
Ν.Δ. παρουσιάζεται να προηγείται αλλά
το ποσοστό της δεν φαίνεται να
ξεπερνά το 30 έως 32%. Η Ν.Δ. και ο
αρχηγός της θα πρέπει να απαντήσουν
στο ερώτημα γιατί να τους ψηφίσουν οι
ψηφοφόροι, όταν εγγυώνται ότι και
αυτοί μνημόνιο θα εφαρμόσουν και
απλά υποστηρίζουν ότι θα είναι πιο
φιλικοί και πιο συνεργάσιμοι με αυτά
που ζητούν οι δανειστές.
Η Ν.Δ. μιλά για μεταρρυθμίσεις,
αλλά διαμορφωμένο οδικό χάρτη
εξόδου από την κρίση, προς το παρόν
δεν διαθέτει. Μιλά, για μείωση του
δημοσίου τομέα, αλλά η κοινωνία
φοβάται τις απολύσεις, μιλά για
πριμοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας
και μείωση της φορολογίας αλλά ο
πολίτης αναρωτιέται γιατί θα γίνουν
τώρα όλα αυτά που δεν έγιναν με
πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Και
αν τελικά είναι λύση για την Ελλάδα η
πιστή εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία
μεγεθύνει τις κοινωνικές ανισότητες.
Παράλληλα, η Ν.Δ. μοιάζει να μην
διαθέτει αυτή την στιγμή αξιόπιστο
κυβερνητικό εταίρο που θα μπορούσε
να συνεργαστεί μαζί της σε κυβερνητικό
επίπεδο, αφού η Δημοκρατική
Συμπαράταξη της Φώφης Γεννηματά
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα έδινε
ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση
Κυριάκου Μητσοτάκη και το Ποτάμι,
βρίσκεται κάτω από το όριο εισόδου
στην Βουλή που είναι το 3%.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη,
φαίνεται ότι βρίσκεται σε πορεία
ανασύνθεσης αφού μετά το ΠΑΣΟΚ και
την ΔΗΜΑΡ, ετοιμάζεται και ο Γιώργος
Παπανδρέου με το κόμμα του να

προσχωρήσουν εκεί. Υπάρχει επίσης η
αίσθηση ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος,
παρά το αρχικό βέτο που είχε θέσει για
την επιστροφή του Γιώργου
Παπανδρέου, μάλλον θα παραμείνει
στην Δημοκρατική Συμπαράταξη στην
παρούσα συγκυρία. Υπάρχουν επίσης
αρκετοί βουλευτές από τον χώρο του
κέντρου και της κεντροαριστεράς που
δείχνουν έτοιμοι να προσχωρήσουν
στην παράταξη της Φώφης Γεννηματά.
Βέβαια, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί
και εδώ το ιδεολογικό προφίλ του
κόμματος για να αποτελέσει ένα
δυναμικό ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Δ. Κα βέβαια, οι
ίσες αποστάσεις από τα δύο μεγάλα
κόμματα μπορεί να αποτελεί μια
προσωρινή βολική λύση, αλλά ο κόσμος
θέλει να γνωρίζει όταν πάει στην
κάλπη, το κάθε κόμμα με ποιους θα
πάει και ποιους θα αφήσει πίσω του.
Και εκεί θα είναι οι δύσκολες
αποφάσεις για την Δημοκρατική
Συμπαράταξη. Στόχος για την
Δημοκρατική Συμπαράταξη να
ξεκολλήσει από το 5-6% που της δίνουν
οι δημοσκοπήσεις για να αναδειχθεί σε
ρυθμιστή της επόμενης μέρας.
Τέλος, ευνοημένη από την όλη
πολιτική συγκυρία, φαίνεται να είναι
και η Χρυσή Αυγή, καθώς κυμαίνεται
σε ποσοστά της τάξης του 7 έως 9%,
ενώ και το ΚΚΕ κινείται μεταξύ 5 και
7%. Κόμματα όπως το Ποτάμι, η Ένωση
Κεντρώων και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
του Πάνου Καμένου, θα δώσουν μάχη
για την είσοδο την Βουλή με ποσοστά
λίγο πάνω ή λίγο κάτω από 3%, ενώ η
Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής
Κωνσταντοπούλου και η Λαϊκή
Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη,
παραμένει ακόμα άγνωστο τι δυνάμεις
μπορούν να αθροίσουν στην δεδομένη
χρονική στιγμή που θα προκηρυχτούν
οι εκλογές.

Midilli kampında sığınmacı dramı
YUNANİSTAN’ın en çok
sığınmacıyı barındırdığı Midilli
Adası’ndaki Moria kampı kar
altında kaldı.
Şiddetli soğukla
mücadele etmek
zorunda kalan
sığınmacıların
yaşadığı çadırlar
günlerce kar
altında kaldı.
Bunun üzerine
sığınmacıların
bir bölümü
Yunan Deniz
Kuvvetleri’ne ait
bir savaş
gemisine
taşındı. Yazlık
çadırlarda
yaşam
mücadelesi veren
sığınmacılardan bir bölümü
hastanelik oldu, bir bölümü ise
otellere yerleştirildi.
BM yetkilileri ve gönüllü
kuruluşlarının, adadaki
sığınmacıların kar altında kalan
çadırlarda yaşam savaşı
verdiğini belirterek, acil yardım
çağrısında bulunmalarının
ardından Başbakan Aleksis
Çipras’ın talimatıyla Lesvos

isimli çıkarma gemisi adaya
gönderildi.
Midilli limanına bağlanan
gemide 500
kişilik yatak ve
sağlık
birimlerinin
bulunduğu
belirtildi. Alınan
bilgiye göre, 3
binin üzerinde
sığınmacının
bulunduğu
Midilli’de ayrıca
BM yetkililerinin
inisiyatifiyle
hasta ve
çocuklardan
oluşan 130 kişi
adadaki çeşitli
otellere
yerleştirildi.
Avrupa ülkelerinin sınırları
kapatmasının ardından ülkede
mahsur kalan on binlerce
sığınmacı, bulundukları
kamplarda kış koşulları
nedeniyle zor anlar yaşarken,
adalardaki kamplarda tutulan
binlerce sığınmacı, son
günlerde tüm ülkeyi etkisi
altına alan yoğun kar ve yağmur
yüzünden yeterli ısıtma tertibatı

Sığınmacıların
bir bölümü,
Başbakan
Aleksis Çipras’ın
talimatıyla
adaya
gönderilen
çıkarma
gemisine
yerleştirildi.

bulunmayan barınaklarda
yaşam mücadelesi veriyor.

“VERİLEN SÖZLERE
RAĞMEN ÖNLEM
ALINMADI”
Midilli’de bulunan Sınır
Tanımayan Doktorlar Örgütü
grubu başkanı Clement Perin,
Yunan makamlarının söz
vermesine rağmen, Midilli ve
Sisam adalarında soğuk hava

koşullarına karşı yeterli önlem
alınmadığını belirtti. Perin,
Yunan basınına yaptığı
açıklamada, adalardaki
sığınmacıların hava sıcaklığının
sıfırın altına düştüğü bir
ortamda kar ve yağmur altında
yardımsız kaldığını, çoğu
çadırlardan oluşan sağlıksız
barınaklarda sıcak su
bulunmadığını, ısıtma
araçlarının ise neredeyse yok

denilecek noktada olduğunu
bildirdi.
Adalarda görev yapan BM
yetkilileri ve uluslararası yardım
örgütleri, kısa bir süre önce,
göçmen kamplarındaki yaşam
koşullarının zorlu kış koşulları
karşısında yetersiz kaldığına
dikkati çekerek, göçmenlerin
ısınma tertibatı bulunan başka
yerlere taşınması çağrısında
bulunmuştu.
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Cenevre’de tarihi Kıbrıs Konferansı
Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM)
gözetiminde 15 Mayıs 2015'te
yeniden başlayan müzakereler
çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin
Cenevre kentinde başladı.
BİRLEŞMİŞ Milletler Cenevre
Ofisi'ndeki tarihi konferansın
açılışını BM Genel Sekreteri
Antonio Gutteres yaptı.
Konferansa, Kıbrıslı liderler
Mustafa Akıncı ve Nikos
Anastasiadis ile garantör
ülkeler adına Yunanistan
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri
Bakanı Boris Johnson katılıyor.
"Özel gözlemci" sıfatıyla
konferansta yer alan Avrupa
Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker ile
AB Dış İlişkiler Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini
temsil ediyor.

GÜVENLİK VE GARANTİLER
Konferansın ana gündem
maddesini, müzakerelerin 6
temel başlığından biri olan
"Güvenlik ve Garantiler"
oluşturuyor.
Kıbrıslı liderlerin son üç ayda
İsviçre'de üçüncü kez bir araya
geldiği Cenevre'deki
uluslararası konferans, adanın
geleceğinde belirleyeceği rol

oynayabilir.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs
Özel Danışmanı Espen Barth
Eide'nin, arabuluculuğunda
son 19 aydır devam eden
müzakereleri “Ekonomi, AB,
Mülkiyet, Yönetim-Güç
Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik
ve Garantiler" olmak üzere 6
temel başlıktan oluşuyor.

BASIN TOPLANTISI
Konferansa Perşembe günü saat
13.00'da ara verildikten sonra,
14.45'te BM Genel Sekreteri
Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de
eşlik ettiği bir basın toplantısı
düzenledi.
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres, "Güvenlik ve
garantiler konusunda gerek
Kıbrıs Türk tarafının gerekse
Rum kesiminin güvenlik
endişeleri olduğunu biliyoruz.
Şu açık ki daha katedilecek çok
yol, yapılacak çok iş var." dedi.
Guterres, Kıbrıs
Konferansı'na verilen arada
düzenlediği basın
toplantısında, Mustafa Akıncı
ve Nikos Anastasiadis'e cesaret

ve azimlerinden dolayı teşekkür
etti.
İki liderin son 20 aydır
birleşik bir Kıbrıs azmiyle
müzakerelere devam ettiğini
vurgulayan Guterres, Perşembe
günü başlayan uluslarası
konferansta garantör ülkelerin
de ilk kez Kıbrıslı liderlerle aynı
masada bir araya geldiğini
söyledi.
Guterres, "Bu sabah son
derece yapıcı bir oturum
gerçekleştirdik, arkasından da
öğle arasında açık bir tartışma
ortamı bulduk." dedi.
Konferansın ana gündem

maddesi ve müzakerelerin 6
temel başlığından biri olan
"güvenlik ve garantiler"
konusunda gerek Kıbrıs Türk
tarafı gerekse Rum kesiminin
güvenlik endişeleri olduğunu
belirten Guterres, "Şu açık ki
daha katedilecek çok yol,
yapılacak çok iş var." diye
konuştu.
Soru üzerine Guterres,
Kıbrıs'ta bir anlaşmaya
varılacaksa, buna her iki
toplumun yapılacak
referandum sonucuna göre
karar vereceğini ifade etti.
Guterres, şunları kaydetti:

Avrupa'da "çocuksuzluk"
giderek artıyor
AVRUPA'da çocuk sahibi olmayan kadınların oranı
giderek artıyor.
Fransa Ulusal Demografi Çalışmaları Enstitüsünün
raporu, Avrupa genelinde 1970'lerde doğmuş
kadınların yaklaşık 5'te birinin çocuk sahibi
olmadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 70'lerde doğan Kuzey
Avrupa'daki kadınların yüzde 15'i çocuk sahibi
olmazken bu oranın Batı Avrupa'da yüzde 18'e çıktığı
gözlendi.
Ancak çocuksuzluk oranının zirve yaptığı Güney
Avrupa'da 70'lerde doğan kadınların yüzde 20'sinin
çocuk sahibi olmadığı kaydedilirken çocuksuzluktan
en çok etkilenen ülkelerin Yunanistan, İtalya ve
İspanya olduğu belirtildi.
Batı Avrupa'da ise 1968'de doğmuş kadınların yine
yaklaşık yüzde 20'si çocuk sahibi olmazken, bu
oranın en yüksek İsviçre, Almanya ve Avusturya'da
görüldüğü belirlendi.
Çocuksuzluk oranının en düşük olduğu Doğu
Avrupa'da ise 1968'de doğan kadınların yalnızca
yüzde 8'i çocuk sahibi olmazken bu oranın Avrupa
genelinde ortalama yüzde 14 çıktığının altı çizildi.
Komünizmin çöküşüyle çocuk sahibi olma
oranının arttığına vurgu yapılan araştırmada Rusya,
Çekya ve Bulgaristan'daki doğum oranının Orta ve
Doğu Avrupa ortalamasından fazla olduğu da ifade
edildi.
Araştırmada, çocuksuzluk oranının artışındaki

neden olarak, eksik aile politikaları, artan işsizlik ve
kadınların hem iş hem ev hayatında çalışmak
zorunda kalmaları gösteriliyor.
Ancak araştırmada, evlilik çağındaki erkeklerin 1.
Dünya Savaşı'nda ölmesi, genç erkeklerin mecburen
göç etmesi gibi nedenlerden dolayı 20. yüzyılın ilk 10
yılında doğan kadınların yüzde 17 ila 20'sinin
çocuksuz olduğuna dikkat çekiliyor.
Çocuksuzluk oranının U harfi şeklinde değişim
gösterdiğini ortaya koyan araştırmaya göre, 19001920'lerde doğan kadınlar arasında çocuksuzluk oranı
fazlayken, savaşın bitmesi ve toplumsal refahın
artmasıyla 1930 ve 40'larda doğan kadınlar arasında
adeta bir doğum patlaması yaşandığına vurgu
yapılıyor.
Doğu Avrupa'da ise bu doğum patlamasının,
doğum kontrol yöntemlerinin eksikliği nedeniyle

"Şunu açıkça söyleyeyim ki
BM olarak bizim rolümüz,
tarafların gerekli anlaşmaya
ulaşması için destek vermektir.
Buradaki amacımız, gerekli
sonuçları almaktır. Bu sonuca
ulaşmak için gerekli zaman
dilimi içinde ciddi bir çalışma
gerçekleştirmek istiyoruz.
Birçok sorunda felaketlerle
karşılaşıyoruz. Umut için bir
sembole o kadar ihtiyacımız var
ki. Çok güçlü bir şekilde 2017
başında Kıbrıs'ın umut için bir
sembol olabileceğine
inanıyorum."

“Cnn uyduruk haberleriyle
tümden bir çöküş içinde”

ABD'nin 45. Başkanı
olarak seçilen Trump, Twitter
mesajında, CNN'in "uyduruk
haberleriyle tümden bir
çöküş içinde" olduğunu
belirtti.
ABD'nin 45. Başkanı
olarak seçilen Donald
Trump, CNN televizyonuna
karşı kullandığı sert
açıklamalarına devam
ediyor.
Twitter mesajında Trump,
"CNN, seçimden bu yana
derecelendirmeleri

yüzünden tümden bir çöküş
içinde ve yakında itibarları
da gidecek." ifadesini
kullandı.
Trump 6 ay sonra
düzenlediği ilk basın
toplantısında da kendisine
soru yöneltmek üzere
mikrofonu alan CNN'nin
kıdemli Beyaz Saray
muhabiri Jim Acosta'ya söz
vermeyerek CNN için,
"uyduruk haberler yapan
televizyon ağı" ifadesini
kullandı.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bundan iki sohbet önce
“TÜRK BÜYÜKLERİNİ
ANALIM” başlıklı
sohbetimizde, Türkiye’nin
ikinci Cumhurbaşkanı
“İSMET İNÖNÜ”yü 43. ölüm
yıl dönümü münasebetiyle
hem anmıştık hem de
fikrimizi beyan etmiştik.
***
Akabinde “YUNAN
BÜYÜKLERİNİ DE ANALIM”
sohbetimize başladık. Tabi,
biz kendi düşüncemize ve
azınlık ailesine uygun
hareketlerde bulunan
“YUNAN BÜYÜKLERİNİ DE
ANALIM” başlığı altında
azınlık ailesine veya “TÜRK
YUNAN İLİŞKİLERİNE”
katkıda bulunanları sizlere
takdim ediyoruz.
İşte bu düşünce
çerçevesinde “BATI
TRAKYA’DA TÜRK VARDIR”
diyen ve 1952’den 1956’ya
kadar Yunan başbakanı olan
Mareşal “ALEKSANDROS
PAPAGOSUN” Türkiye
ziyaretini ve bu ziyaret
esnasında söylenenleri ve
arkasından yazılanları,
bugünkü genç kuşağı
aydınlatmak için Yunan
Başbakanının Türkiye
gezisinden sonra Türk Yunan
ilişkilerinde “BATI TRAKYA
TÜRK OKULLARI
HAKKINDA” kanunu bu
hafta sizlere sunuyoruz.
***
Son zamanlarda Batı
Trakya’daki “TÜRK AZINLIK”
ailesine bazı kişi ve gruplar
sataşmaktadır.
Ha işte, biz de onlara
acizane fikrimizi kullanarak
şunu diyoruz:
“BAKINIZ KİRİYALAR –
KİRYOSLAR”, yanda gazete
kupüründe okuduğunuz gibi
aklı selim ve uzak görüşlü
“YUNAN BÜYÜKLERİ” “BATI
TRAKYADA TÜRK
İLKOKULLARI” kanununu
yapmışlar ve bu kanun uzun
yıllar Batı Trakya’da aynen
uygulandı.
Tabi, sonunda yine bazı
dar görüşlü kişiler tarafından
bu kanun dosyalara konup
kaldırıldı.
Şimdi biz mi ne diyoruz?
Bütün dünyada akıllı
insanlar bu takdim ettiğimiz
yasayı okuduktan sonra
“BATI TRAKYA AZINLIĞINA”
istedikleri gibi hitap etsinler.
Biz, sohbetimizdeki
kanunun doğruluğuna
inanıyoruz. Buna
inanmayanlar “1952 – 1956
BAŞBAKANI MÜTEVEFFA
MARAŞAL ALEKSANDROS
PAPAGOSUN” mezarını bir

GÜNDEMtarih

YUNAN BÜYÜKLERİNİ DE
ANALIM -2
ziyaret etsinler ve sessizce
sorsunlar: “MAREŞAL
HAZRETLERİ BUNU NEYE
BÖYLE YAPTINIZ” diye.
***
Ve şunu da ilave ediyoruz.
Yunan ulusunun sık sık
anımsattığımız gibi askeri
alanda yetiştirdiği “TEK
MAREŞALIN” üstad NURİ
efendiye bir ziyaret
vesilesinde başbakanlık
odasında ve arkasındaki
duvarda asılı bulunan
“DÜNYA HARİTASINI”
göstererek:
“NURİ, bak şu haritaya
YUNANİSTAN ile TÜRKİYE
birlik olunca, Balkanlar’dan
ta Mısır’a kadar bu coğrafi
alanda yaşayanlar bu iki
devletin gölgesinde hareket
etmek mecburiyetinde
olurlar” demiştir.
Bu anıyı üstad NURİ
efendi sohbetlerinde sık sık
TÜRK – RUM herkese
anlatırdı.
***
İşte bu “TÜRK – YUNAN”
birlikteliğine inanan 1952 1956 Yunan Başbakanı
Türkiye’yi ziyaret ettikten
sonra, sohbetimizde sizlerle
paylaştığımız “BATI TRAKYA
TÜRK OKULLARI” yasası,
“TÜRK YUNAN” heyetleri
tarafından hazırlanmış ve
uygulamaya konmuştur.
***
Bu uygulama sürecini biz
bizzat yaşamış bir insan
olarak bu değişimin çok
kolay olmadığını da
bilenlerdeniz.
Anılarımızda bu
uygulamalarda neler
yaşandığını, gündüz “TÜRK
İLKOKULU” asılı tabelanın
ertesi gün yerinde olmadığını
o devreyi yaşamış olanlar
hatırlar.
Ancak, “MAREŞAL
ALEKSANDROS PAPAGOS”
“YASA” hiç eksiksiz her
“TÜRK İLK OKULUNDA”
uygulanacaktır emrinden
taviz vermedi. Peki şimdi
sizlere bir “ANI” olarak
takdim ettiğimiz
“KANUNUN” sonu ne mi
oldu?
“M/KON” oldu.
Bu çok enteresan ve ibret
verici olaylara şimdi biz ne
mi diyelim?
Sabırlı olun, mutlaka bir
akıllı ve uzak görüşlü bir
“YUNAN BAŞBAKANI”
çıkacak ve: “BATI TRAKYA
TÜRK OKULLARI”
tabelalarını okul kapılarına
astıracaktır.
Biz, ümitliyiz ve
bekliyoruz.

5 13
Haziran
Ocak 2017
2015
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Yukarıdaki fotoğrafta: Batı Trakya’daki azınlık “TÜRK” tür. Okullarıda “TÜRK OKULU”dur.
Diyen “MARAŞAL ALEKSANDROS PAPAGOS”u görmektesiniz.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

13 Ocak 2017

ABTTF Almanya’daki
dernekleri ziyaret etti

Çocuklarda dikkat eksikliği ve
hiperaktivite
erek çocuk gerekse aile
için önemli bir sorun
olan dikkat eksikliği ve
hiperaktivite, bizim
toplumumuzda da pek çok aile
için sıkıntı teşkil etmekte.

G

Dikkat eksikliği ve
hiperaktiviteyi bazen tek
başlarına, bazen de ikisini bir
arada görebiliriz.
Dikkat eksikliği olan
çocuklar, dikkatlerini uzun süre
bir yere ya da bir şeye
veremezler. Başladıkları işin
sonunu getirmekte zorlanırlar.
İşlerini düzensiz ve dağınık
yaparlar. Bir işten diğerine
atlarlar. Dikkat ve ilgileri çabuk
dağıldığı için karşılarındakini
dinleyemezler. Yaptıkları
işlerde hatalar yaparlar. Ders
çalışırken acele ederler, bir an
önce bitirmeye çalışırlar. Çeşitli
bahanelerle sık sık çalışma
masasından kalkarak derse ara
verirler. Sınıfta da öğretmeni
takip etmek yerine başka
şeylerle ilgilenirler. Sınıfta
sıkıldıkları için arkadaşlarıyla
konuşurlar, onlara laf atarlar ve
onların da dikkatini dağıtmaya
çalışırlar. Ya da sessiz ve dalgın
oturarak öğretmeni
dinlemezler. Sınavlarda da
acelecilikleri yüzünden
bildiklerini bile yanlış
yazabilirler.
Dikkat eksikliği okul öncesi
dönemde pek fark
edilmeyebilir. Zeka düzeyi iyi
olan, özel bir öğrenme güçlüğü
olmayan çocuklarda da dikkat
eksikliği 3. ve 4. sınıftan sonra
daha fazla hissedilmeye başlar.
Çünkü dersler daha
ağırlaşmıştır ve iyi takip
edilmesi gerekir.

dağıldığı için konudan konuya
atlayabilirler. Oyunlarda da
kuralları takip etmekte
zorlandıkları için uyumsuzluk
gösterirler.
Hiperaktif çocuklar ise,
yerlerinde duramaz, devamlı
kıpır kıpırdırlar. Kendi
yaşıtlarından her zaman daha
hareketlidirler. Her şeye
karışırlar. Mobilyaların üzerinde
gezer ve sürekli koşarlar. Bir iş
yaparken, hatta yemekte bile
sık sık ayağa kalkıp dolaşırlar.
Elleri, ayakları sürekli hareket
halindedir. Elleriyle sürekli bir
şeyle meşgul olurlar.
Sonuçlarını düşünmeden,
tehlikeli işlere girişirler.
Hiperaktif çocuklarda okul
öncesi dönemde de sürekli bir
hareketlilik gözlenir. Ancak
hiperaktivite, çocuğun yaşı
büyüdükçe azalmaya
başlayabilir. Dikkat eksikliği ise
uzun süre devam edebilir. Bu
özelliklerdeki çocuklar,
öğretmenlerinden sık sık uyarı
alırlar. Kendilerini derse
vermedikleri ve dikkatleri de
çabuk dağıldığı için normal bir
zeka düzeyine sahip de olsalar,
dersleri çoğu zaman zayıftır.
Çocuğun bu aşırı
hareketliliğinden dolayı, aile
onu eve kapatıp dışarı
çıkartmak istemez. Ancak
başka çocuklarla görüşmesi
kısıtlanan çocuk, daha da
problemi olup, özgüvenini
kaybedebilir.

Dikkat eksikliği olan
çocuklar, özellikle televizyon
karşısında ve bilgisayar
oyunları ile uzun süre vakit
geçirebilirler. Bu durum
çocukta dikkat sorunu yokmuş
izlenimi verir.

Bu çocuklara ve ailelerine
yardım edilmesi gerekir. Bunun
için de çocuk ve aile,
psikososyal açıdan
desteklenmelidir. Okulda
öğretmenin davranışları da çok
önemlidir. Öğretmen ve aile,
işbirliği yaparak çocuğa
yardımcı olmalıdırlar. Bir
uzmanın da yardımıyla,
çocuğun davranışlarının
düzeltilebilmesi için
çalışılmalıdır.

Bu çocuklar sosyal ortamda
da konuşurken dikkatleri çabuk

Çocuklarınızla birlikte mutlu
bir hafta geçirmenizi dilerim.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
geleneksel yıl sonu ziyaretleri
kapsamında federasyona bağlı
dernekleri ziyaret etti.

LAUF, HERZOGENAURACH,
SCHWABACH
VE FÜRTH DERNEKLERİ
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Başkan
Yardımcıları Mustafa Kasap ve
Mehmet Hüseyin ile ABTTF
Disiplin Kurulu Başkanı İsmail
Apti Oğlu, 25 Aralık Pazar günü
Lauf Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, Herzogenaurach Batı
Trakya Türkleri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği ile
Schwabach ve Çevresi Batı
Trakya Türkleri Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’ni ziyaret ettiler. Aynı
gün Fürth/Nürnberg Batı
Trakya Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği’ne
yapılan ziyarette ABTTF
heyetine ABTTF Başkan
Yardımcısı Mesut Küçük Hasan
da katıldı.
ABTTF yöneticileri, mescide
ve din görevlisine sahip
Herzogenaurach Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin
bitişiğindeki mescidi ziyaret
etti, derneğin din alanındaki
çalışmaları hakkında bilgi
edindi. Schwabach’a yapılan
ziyarette ise ABTTF yöneticileri,
dernek yöneticileri ve üyeleri
ile birlikte GalatasarayAlanyaspor futbol maçını
izlediler, yöneticiler ve
üyeleriyle sohbet ettiler. Daha
sonra Fürth derneğini ziyaret
eden ABTTF yöneticileri,
burada geç saatlere kadar
dernek yöneticileri ve üyeleri
ile birarada oldular.
Lauf, Herzogenaurach ve

Fürth’e yapılan ziyaretlerde
ABTTF Başkanı Habipoğlu,
ABTTF’nin 2016 yılı çalışmaları
hakkında bilgi verirken,
gelecek yılda gerçekleştirmeyi
planladığı çalışmaları da
aktardı. Batı Trakya’daki
gelişmeleri de değerlendiren
ABTTF Başkanı, Batı Trakya
Türk azınlığına yönelik baskı
politikasının son bir yılda
arttığını belirtti, bölgede
yaşanan gelişmelerden
örnekler verdi. Ziyaretleri
sırasında Başkan Habipoğlu,
Federasyon’a verdikleri destek
için derneklere teşekkür etti,
Batı Trakya Türkleri’nin
yaklaşan yeni yılını kutladı.

GİESSEN VE
MESCHEDE
DERNEKLERİ
ABTTF, 26 Aralık Pazartesi
günü Giessen Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma
Derneği’ni, 28 Aralık Çarşamba
günü ise Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret
etti. ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu’na Giessen’de
ABTTF Başkan Yardımcıları
Mustafa Kasap ve Mehmet
Hüseyin ile ABTTF Disiplin
Kurulu Başkanı İsmail Apti
Oğlu eşlik ederken,
Meschede’de ABTTF Başkan
Yardımcısı Aydın Ahmet de
hazır bulundu.

GÜTERSLOH VE
ESPELKAMP
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu ve ABTTF Disiplin
Kurulu Başkanı İsmail Apti
Oğlu, 27 Aralık Salı günü
Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği,
Gütersloh ve Çevresi
Yunanistan Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Aile Birliği ve

Espelkamp Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği’ni
ziyaret ettiler.
ABTTF heyeti Gütersloh ve
Espelkamp’ta üye derneklerin
çalışmaları hakkında bilgi
edindi, derneklerin bölgede
karşılaştıkları sorunları dinledi.
Bu iki şehirde yaşayan Batı
Trakya Türkleri ile dayanışma
sergilemek amacıyla Başkan
Habipoğlu, üyelik daveti
üzerine Gütersloh ve Çevresi
Yunanistan Batı Trakya
Türkleri Kültür ve Aile Birliği ile
Espelkamp Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin resmen üyesi oldu.

LİPPSTADT VE
HANNOVER
DERNEKLERİ
Habipoğlu ile ABTTF Disiplin
Kurulu Başkanı İsmail Apti
Oğlu, 24 Aralık Cumartesi günü
Hannover ve Çevresi Batı
Trakya Türkleri Aile Birliği ile
Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği’ni
ziyaret ettiler.
Habipoğlu dernek ziyaretleri
sırasında, Federasyon’un
2016’daki çalışmaları hakkında
bilgi verdi, 2017 yılında
uluslararası alanda
gerçekleştirmeyi öngördüğü
çalışmaları aktardı. ABTTF
heyeti ile dernek yöneticileri
Batı Trakya’da son bir yılı
birlikte değerlendirdiler,
özellikle son bir yılda artan
Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik baskı ve sindirme
politikalarını eleştirdiler.
Habipoğlu, Batı Trakya Türk
azınlığına yönelik haksız ve
ayrımcı politika ve
uygulamaları uluslararası
alanda dile getiren ABTTF’nin
2017’de de yılmadan çalışmaya
devam edeceğini söyledi.
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Fenerbahçe'nin kupası çalındı!
FENERBAHÇE Müzesi'nde
muhafaza edilen şampiyonluk
kupalarından birini cam kabini
başıyla kırdıktan sonra alan 38
yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin
uzaklaşmaya çalışırken
güvenlik görevlileri tarafından
yakalandı.
"Kaç senedir bu kupayı
bekliyoruz" diye bağıran Halit
Şahin, başıyla cam muhafazayı
kırıp kupalardan birini aldıktan
sonra kaçarken güvenlik
görevlileri tarafından yakalandı.
Trabzonlu Halit Şahin gözaltına
alındı
Görgü tanıkları Halit Şahin'in
camı kırdığı sırada "Kaç senedir
bu kupayı bekliyoruz" diye
bağırdığını söyledi. Trabzon'da
yaşadığı öğrenilen Halit Şahin
polis tarafından gözaltına
alındı.

BAŞIYLA CAMI KIRDI
Edinilen bilgiye göre olay saat
10.35 sıralarında meydana geldi.
Fenerbahçe stadındaki
Fenerium mağazasının
bitişiğinde bulunan müzeye
gelen bir kişi bir taraftan "Kaç
senedir bu kupayı bekliyoz"
diye bağırdı, diğer taraftan da
başıyla kupaların muhafaza
edildiği kabinin camını kırdı.

KUPAYLA UZAKLAŞMAYA
ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kupalardan birini alan Şahin,
uzaklaşmaya çalışırken
güvenlik görevlileri tarafından

Mehmet ekici,
Beşiktaş yolunda

yakalandı. Polis tarafından
gözaltına alınan kişinin 1978
Trabzon Arsin doğumlu Halit
Şahin olduğu anlaşıldı. "

“TADİLAT VAR"
TABELASI
Olaydan sonra müzenin girişine
"tadilat var" tabelasının
konulduğu ve müzenin ziyaretçi
girişine kapatıldığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEN
KUPA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Müzesi'nde
muhafaza edilen şampiyonluk
kupalarından birini cam kabini
başıyla kırdıktan sonra alan 38
yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin
uzaklaşmaya çalışırken

güvenlik görevlileri tarafından
yakalandı.
Sarı lacivertli kulüp de olayla
ilgili şu bilgiyi verdi; "Sabah
saatlerinde bir şahıs ziyarete
açık olan müzeye giriyor.
Müzede bir tur atıp 2010-2011
sezonu şampiyonluk kupamızın
olduğu bölmeye gidiyor. Camı
zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve
kupayı alırken stat güvenliği
tarafından tespit edilerek
gerekli adli işlemler için resmi
güvenlik birimlerine teslim
ediliyor."

"EYLEM YAPTIM, AMACIM
HIRSIZLIK DEĞİLDİR"
Hakimlikte ifade veren Halit
Şahin'in, "Benim kupayı alma

gibi bir düşüncem vardı.
Doğrudur. Zarar verme ve
hırsızlık yapma amacıyla
gitmedim. Trabzonspor'a
yapılan haksızlıklar ve kupa
konusu kamuoyunda
unutulduğu için bu şekilde bir
eylem yaptım. Amacım hırsızlık
değildir. Zaten alma şansım da
yoktu. Tutuksuz yargılanmak
istiyorum" şeklinde ifade verdiği
öğrenildi.

TUTUKLANDI
Hakimlik, ifadesinin ardından
Halit Şahin "Kamu kurum ve
kuruluşlarındaki eşya hakkında
hırsızlık" suçundan
tutuklanmasına karar verdi..

Garry Rodrigues
Galatasaray'da
PAOK, 250 bin Euro'ya transfer
ettiği Garry Rodrigues'i 14 katına
Galatasaray'a sattı.
Yunanistan ekibi PAOK, Garry
Rodrigues'den tam 3 milyon 250
bin Euro kar elde etti. Geçtiğimiz
sezon başında İspanyol ekibi
Elche'den 250 bin Euro
karşılığında transfer edilen Garry
Rodrigues'i tam 14 katı fiyatına
Galatasaray'a satan PAOK, 2012
yılından bu yana en fazla kar
ettiği satışı gerçekleştirdi.

Dünyada en çok ziyaret edilen
futbol kulüplerinin resmi
internet siteleri açıklandı

REKOR VIERINHA'DA
3 Ocak 2012 tarihinde Portekizli
Vieirinha'yı 4 milyon Euro'ya
Wolfsburg'a satan Yunanistan
temsilcisi, bu oyuncudan tam 3
milyon 700 bin Euro kar etmişti.
Porto'dan 300 bin Euro
karşılığında bonservisi alınan
başarılı sağ bek, PAOK'ta
gösterdiği performans sonrasında
Alman ekibine gitmişti. Sezon
başında forvet oyuncusu Robert
Mak'ı Lucescu'nun teknik
direktörlüğünü yaptığı Zenit'e 3,5
milyon Euro'ya satan PAOK, bu
oyuncudan da 3 milyon 200 bin
Euro kar etti. 2014 yılında
Nürnberg'den 300 bin Euro'ya

kadroya dahil edilen Mak, PAOK'a
3 milyon 200 bin Euro
kazandırarak Rusya'nın yolunu
tuttu.

PAOK SATIŞTAN PAY ALACAK
26 yaşındaki futbolcunun
Galatasaray'da göstereceği
performans, PAOK'u da yakından
ilgilendiriyor. Eğer sarıkırmızılılar, bu oyuncuyu başka
bir takıma satarsa, Yunanistan
temsilcisi, bonservis bedelinin
yüzde 20'sini kasasına koyacak.

UEFA raporlarına göre
Fenerbahçe listede ilk 10
içinde yer aldı.
Dünya futbolunda en çok
ziyaret edilen kulüp internet
sitesi, aylık 8.6 milyon
ziyaretçiyle Manchester
United olurken, ikinci sırada
8.5 milyon ile Arsenal,
üçüncü sırada ise 7.7 milyon
ziyaretçiyle Liverpool yer
aldı. İlk üç sırayı İngiliz
takımları oluştururken,
İspanyol devleri Barcelona
4. ve Real Madrid ise 5.

olarak ilk beş sırada yer
alabildi.
Listede Türkiye'den
sadece Fenerbahçe ilk 10'da
yer alırken, Sarı-Lacivertliler
Avrupa'nın devlerinin
peşinde yer aldı.
Ayda 3.3 milyon ziyaret
alan Fenerbahçe'nin resmi
web sayfası dünya futbol
kulüpleri arasında en fazla
ziyaret edilen 6. kulüp oldu.
Galatasaray ise aylık 1.6
milyon ziyaretçiyle listeye 19.
sıradan girdi.

Beşiktaş, Olcay Şahan'ın
Trabzonspor'a transferi
sonrası Mehmet Ekici'yi
kadrosuna katmaya
hazırlanıyor. Olcay'ın
bonservisinin yanı sıra
bordo mavili ekibe bir
miktar para ödeyecek olan
Beşiktaş, yapılacak anlaşma
ile Ekici'yi sezon sonu
itibari ile kadrosuna
katacak.
Olcay Şahan'ın
Trabzonspor'a gidişine onay
veren siyah beyazlı kulüp,
Ekici ile gelecek sezon
başından itibaren
başlayacak bir anlaşmaya
imza atacak. İki kulüp
arasında yapılan anlaşmaya
göre Beşiktaş, Olcay'ın yanı
sıra bordo mavili ekibe bir
miktar ödeme yapacak. Bu
şartlar karşılığında Ekici'nin
bonservisini alacak olan
siyah beyazlılar, 26
yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık
sözleşme imzalayacak.

A Milli Takım,
eskişehir'de Moldova
ile karşılaşacak
A Milli Takım, 27 Mart 2017
Pazartesi günü yeni
Eskişehir Stadyumu'nda
Moldova ile bir hazırlık maçı
yapacak. Karşılaşmanın
başlama saati TFF
tarafından daha sonra
açıklanacak. Moldova
karşılaşması ile birlikte A
Milli Takım, tarihinde ilk kez
Eskişehir'de bir maç
oynayacak.
A Milli Takım, 27 Mart'taki
rakibi Moldova ile bugüne
kadar 8 kez karşılaştı. Bu
müsabakaların 6'sından
galibiyetle ayrılırken,
2'sinde ise berabere kaldı.
18 gol kaydederken,
kalesinde ise 2 gol gördü.
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BTTDD’den Sayit Yusuf’a
“hayırlı olsun” ziyareti

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
yöneticileri, Ankara’da Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf’u
ziyaret etti.
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, eski Genel
Başkan Opr. Dr. Erol Kaşifoğlu,
Genel Başkan Yardımcıları Dr.

Mehmet Hasanoğlu ve H. Vedat
Meşeli, Genel Merkez Denetim
Kurulu Başkanı Seyit Seyitoğlu,
BTTDD Zeytinburnu Şube
Başkanı Besim İsmailbaşa,
Bursa Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şube Başkanı Av.
Orhan Kayalı, BTTDD
Zeytinburnu Şube Yönetim
Kurulu üyesi Fatih Hacıbedel ve

Batuhan Kaşifoğlu ile birlikte,
T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkan Yardımcılığı
görevine atanan Sayit Yusuf'u
makamında ziyaret etti.
Uzun yıllar dış Türkler ve Batı
Trakya Türkleri alanında hizmet
veren eski başbakanlık müşaviri
Sayit Yusuf'un tekrar Batı
Trakya Türkleri’nin konuları ile

direkt ilgili bir birimin başkan
yardımcılığı görevine gelmiş
olmasından duyduğu
mutluluğu dile getiren BTTDD
Başkanı Necmettin Hüseyin,
Sayit Yusuf’a yeni görevinde
başarılar diledi.
Sayit Yusuf da, eski dost ve
arkadaşlarının makamına kadar
gelerek kendisini
onurlandırmalarını belirterek,
“Batı Trakya Türkleri olarak
sizin birlik ve beraberliğinizi,
davaya olan bağlılığınızı,
birbirinizle olan pozitif
iletişiminizi gördükten sonra
sizin içinizden biri olmamam
imkansızdı. Her ortam ve

platformda sivil toplum
kuruluşu olarak Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği’nin
bu özelliğini örnek göstermek
bana mutluluk veriyor. Tekrar
beraber olmaktan ve
önümüzdeki dönemde birlikte
Batı Trakya Türkleri’ne hizmet
edecek projelerde yanınızda
olacak olmaktan da en az sizler
kadar mutluyum.” dedi.
Ziyaretin sonunda Genel
Başkan, Sayit Yusuf'a 20 aylık
çalışma periyotlarında
gerçekleştirdikleri faaliyetleri
içeren Faaliyet Kitapçığı’nı
sundu.

Darbeci askerlerle ilgili karar 23 Ocak’ta
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün
(FETÖ) Türkiye’deki darbe girişimine
katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan
darbeci askerlerin ikisinin iade edilip
edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar
verilecek.
Darbeci sekiz askerlerden Süleyman
Özkaynakçı ve Bilal Kurugül, 10 Ocak
Salı günü YunanistanYüksek
Mahkemesi’nde (Arios Pagos) hakim
karşısına çıktı.
Mahkemede askerlerin avukatlarının
yanı sıra aralarında eski Adalet Bakanı
Mihalis Statopulos'un da bulunduğu bir
grup bilirkişi de dinlendi. Mahkeme
sonunda savcı, askerlerin, adil
yargılanması hakkındaki endişeler
sebebiyle iade edilmemelerini talep etti.
Hakimler, karar verilmek üzere 23
Ocak'ta mahkemenin yeniden

toplanmasına karar verdi.
Darbe girişimi sonrası askeri bir
helikopter ile Yunanistan’a kaçan sekiz
darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa
bir süre önce Atina'daki temyiz
mahkemesinde görülen üç ayrı
duruşmanın ardından, 3 asker için
Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5
askere yönelik iade talepleri ise
reddedilmişti.
Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı
Antonis Liogas, iade talebi reddedilen
darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye
itirazda bulunurken, mahkemenin
Türkiye'ye iadeleri yönünde karar
verdiği üç darbeci asker de temyiz
başvurusunda bulunmuştu.
Yüksek Mahkeme’nin kararı darbeci
askerlerin iade süreçlerine ilişkin nihai
adım olacak.

