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Çiftçiler eyleme
hazırlanıyor...
Ülkedeki tüm çiftçi ve hayvan besicisi örgütlerinin temsilcilerinin
katılımıyla 21 Ocak Cumartesi günü Katerini’de yapılacak geniş
katılımlı toplantı eylemlerin seyrini belirleyecek.
ÇİFTÇİ ve hayvan besicileri
eylem yapmaya hazırlanıyor.
Çiftçi ve hayvan besicileri, vergi
sistemi, sosyal güvenlik sigortası
ve üretim maaliyetleri
konularındaki taleplerinin
yerine getirilmesini istiyorlar.
Konuyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Gümülcine
Çiftçiler Derneği Başkanı Nikos
Kiriazis, tarım alanında
durumun son derece ciddi
olduğunu belirterek, “Bu durum
bu şartlar altında devam
edemez. Çiftçiler için mevcut
durum çok kritik. Bu iş artık
daha fazla gitmez.” yorumunda
bulundu. Geçen yıl 45 gün
boyunca ülkenin dört bir
yanında eylemler yapıldığını
hatırlatan Kiriazis, “Ancak
istenen ve beklediğimiz
sonuçları aldığımızı
söyleyemeyiz.” dedi. »9

Kadınlar
Derneği’nde
Yargıtay
kararı
bekleniyor

“Üye ülkeler tütüncüleri
destekleme imkanına sahip”
AVRUPA Birliği Tarım Komiseri Phil Hogan, üye ülkelerin
bazı program ve fonlardan yararlanarak tütün üreticilerini
ekonomik olarak destekleme imkanına sahip olduklarını
söyledi.
Phil Hogan, Yunanistan’da, tütüncülerin AB destek
fonlarından ne şekilde yararlanabileceği konusuna açıklık getirdi.
Milletvekili İlhan Ahmet’in kendisine gönderdiği mektuba cevap
veren Hogan, AB üyesi ülkelerin, Avrupa Kırsal Kalkınma
Fonu tarafından finanse edilen kalkınma programları
aracılığıyla tütüncüleri destekleme imkanına sahip
olduğunu belirtti. Hogan, bu kapsamda
Yunanistan’ın da tarımsal programları
kullanabileceğine işaret etti. » 8

İSMİNDEKİ “Türk”
kelimesi nedeniyle
kurulmasına izin verilmeyen
İskeçe İli Türk Kadınları
Kültür Derneği’nin davası
Yargıtay’da. Azınlıkta, 13
Ocak Cuma günü temyiz
dilekçesini görüşen
Yargıtay’ın alacağı karar
merakla bekleniyor. » 3

dünya

19’da

bilim
Obama'dan
'son dakika'
kararları

Dünyanın en ince
amiral gemisi
11’de Lenovo Moto Z

ekonomi

20’de

spor
TRAINOSE’nin
satışı için
imzalar atıldı

23’te

FB ve GS
en zenginler
listesinde

»12-13

DEB
Partisi’nden
Atina temasları
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
yöneticileri Atina’da temaslarda
bulundu. Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, Genel Başkan Vekili Ahmet
Kara ve Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu’ndan oluşan heyet,
13 – 14 Ocak tarihlerinde başkent
Atina’yı ziyaret etti. »6

“Yeni Dünya
Düzeni”
YENİ kurulan Trakya İşadamları
Derneği, 13 Ocak Cuma akşamı
Gümülcine’de Arcadia Oteli’nde “Yeni
Dünya Düzeni” konulu bir panel
düzenledi. » 15

İstifa kararına
sekiz maddelik
açıklama
POTAMİ Partisi’nden istifa eden İlhan
Ahmet, aynı gün PASOK Partisi Genel
Başkanı Fofi Genimmata ile
görüşerek, mecliste PASOK ve DİMAR
partilerinin ittifakıyla oluşan
Demokratik İttifak’ın meclis grubuna
dahil oldu. »4
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Çınar FM radyosuna saldırı!
Çınar FM Genel
Sorumlusu Cengiz
Ömer: “Radyo
yayınının 10 Ocak
Pazartesi günü saat
12.00’de kesilmesi
üzerine yaptığımız
kontrollerde anten
parkındaki radyo
antenimizin saldırıya
uğradığını tespit ettik.
Anten parkında
bulunan anten
üzerinde kablo
bağlantılarının
söküldüğünü ve
hasara uğratıldığını
tespit ettik.”
BATI Trakya’da Türkçe yayın yapan
radyolardan Çınar FM saldırıya uğradı.
Gümülcine merkezli yayın yapan
radyonun antenleri kimliği belirsiz kişi
veya kişilerce saldırıya maruz kaldı.
Radyo yetkilileri, antenlere kasıtlı olarak
büyük çapta hasar verilmeye çalışıldığını
açıkladı.
Azınlığa yönelik yayın yapan Çınar
FM’in Gümülcine’de bulunan antenine
kasıtlı olarak zarar verildiği belirtildi.
Radyo yetkilileri tarafından yapılan
açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişi veya
kişilerin anten direğine tırmanarak
büyük çaplı zarara sebebiyet verdikleri
belirlendi.

uğratıldığını tespit ettik. Uzman radyo
teknisyenimiz yaptığı incelemelerden
sonra bu hasarın kesin olarak insan
eliyle verilmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca
böyle bir zararın, anten işinden anlayan
ve nasıl zarar verileceğini çok iyi bilen
kişi veya kişilerce yapılabileceğini ifade
etti.”

“Gökçeada Rumlarının hakettiğine
kavuşmaları için çalışacağız”

“AZINLIĞA YAPILMIŞ
BİR SALDIRI”

Bu olayın Türk azınlık toplumuna yapılan
alçakça bir saldırı olduğunu söyleyen
Cengiz Ömer, “Türkçe’ye ve azınlık
haklarına yapılan bir tecavüzdür.
Alçaklar, antenin ana bağlantısını açarak
içini oymuşlar. Uzmanlarımıza göre bu
zarar ancak elle ve kasıtlı olarak
yapılabilir. Farklılığa, çok sesliliğe
tahammülü olmayan, maddi ve manevi
zarara sebep olan bu alçakları şiddetle
kınıyor ve lanetliyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Cengiz Ömer, “An itibariyle asıl anten
“AZINLIĞIN SESİNİ
devre dışı kaldığı için yayınımız geçici bir
SUSTURMAK İSTİYORLAR”
antenle kısıtlı olarak sürmektedir. Çok
Saldırı sonrası radyo yönetiminin sosyal
şükür ki, zor hava koşullarında kar ve
medya hesaplarından yaptığı açıklamada soğuk altında antende çalışmalar
şöyle denildi: “Azınlığın sesini
yapılarak yedek bir anten ile yaklaşık bir
duyurmaya gayret eden radyomuzu
hafta boyunca kesilen yayın tekrar
susturmak isteyen malum çevreler
başlatıldı. Yayınımıza devam ediyoruz.
tarafından yapılan saldırı nedeniyle
Pazartesi gününden itibaren bütün canlı
antenimizde büyük çapta hasar
yayın programlarımıza kaldığımız yerden
oluşmuştur. Ardından gelen olumsuz
devam edeceğiz. Son olarak şunu
hava koşulları nedeniyle anten parkına
belirtmek istiyorum. Tamamen gönüllü
ulaşmak ve onarım çalışması yapmak da bir şekilde, toplumumuza hizmet
zor ve hatta olanaksız kalmaktadır.
gayesiyle çalıştırdığımız dernek malı olan
Yayınımız şimdilik sadece internet
Çınar FM’e bu şekilde binlerce euroluk
üzerinden devam etmektedir. Ancak
zararı yapanları Allah’a havale ediyoruz.
bütün imkanları zorlayarak onarım için
Ayrıca emniyet birimlerine ve
elden gelen çaba sarfedilmektedir. Bizleri yetkililerine buradan çağrı yapıyorum.
arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten,
Bu alçakların yakalanması için suç
moral desteklerini esirgemeyen bütün
duyurunda bulunuyoruz. Savcılık
dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. En
gereğini yapsın.” dedi.
yakın zamanda değerli dinleyicilerimizle
Cengiz Ömer, bundan sonraki süreçte
birlikte olmak için çalışmalarımızı
faillerin yakalanması için kamera sistemi
sürdürüyoruz.”
başta olmak üzere hukukun öngördüğü
Çınar Derneği Başkanı ve Çınar FM
her türlü yola başvuracaklarını sözlerine
Genel Sorumlusu Cengiz Ömer de konuya ekledi.
ilişkin yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Radyo yayınının 10 Ocak
BU İLK SALDIRI DEĞİL
Pazartesi günü saat 12.00’de kesilmesi
Çınar FM yetkilileri, 10 Ocak 2017’de
üzerine yaptığımız kontrollerde anten
tespit edilen saldırının benzerinin daha
parkındaki radyo antenimizin saldırıya
önce de yapıldığını ifade ettiler. 2015
uğradığını tespit ettik. Anten parkında
yılının Ocak ayında yapılan saldırıda
bulunan anten üzerinde kablo
Çınar FM’in antenlerine büyük zarar
bağlantılarının söküldüğünü ve hasara
verilmişti.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve
hükümetin küçük ortağı ANEL Partisi
kurmaylarından Terens Kuik,
Gökçeada’yı ziyaret ederek adadaki
Rum azınlığıyla görüştü. 17 – 18 Ocak
tarihlerinde adada ziyaret ve temaslarda
bulunan Kuik, 50 yıl sonra yeniden
faaliyete geçen Gökçeada’daki Rum
azınlık okullarının yeni yıl çöreği
törenine katıldı. Fener Rum Patriği
Vartholomeos’un da katıldığı törende,
adadaki Rum okullarında eğitim gören
toplam 30 öğrenci yer aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kuik,
Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel’i
ziyaret etti. Kuik daha sonra
Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu
Evangelos Sekeris’le birlikte 50 yıl sonra
yeniden faaliyete geçen Gökçeada Rum
azınlık ortaokul ve lisesini ziyaret
ederek burada Gökçeada Eğitim ve
Kültür Birliği Başkanı Lakis Vingas ve
okul müdürü Makis Kamburopulos’tan
okul hakkında bilgi aldı. Terens Kuik ve
beraberindeki heyet Patrik
Vartholomeos’un doğduğu köyü de
ziyaret etti.
Terens Kuik okul ziyaretinden sonra
yaptığı açıklamada, 50 yıl sonra Rum
azınlık okullarının yeniden açılmasını
sağlayan Patrik Vartholomeos’u tebrik
ettiğini söyledi. Gökçeada
kaymakamının katkısının da önemli

olduğunu ve kendisine teşekkür ettiğini
belirten Kuik, Yunanistan’dan gelen ve
çoğunluğu Gökçeada kökenli olan
öğretmenlerin de önemli bir katkı
sağladıklarını vurguladı. Terens Kuik,
ilkokul, ortaokul ve liseden sonra bu yıl
azınlık anaokulunun da faaliyete
geçtiğini kaydetti.
Terens Kuik, “Yunan çocuklarının
tarihi bir yere dönmelerini görmek veya
burada doğmalarını görmek çok güzel
bir şey. Bu çocuklar adaya yeni bir
hayat, yeni bir canlılık veriyor. Bizler
Yunanistan devleti olarak, Atina ve
Selanik’teki Gökçeadalılar
dernekleriyle, diplomatik
temsilciliklerimizle ve yerel makamlarla
işbirliği halinde Gökçeada Rumlarının
hak ettiğinin en iyisine kavuşmaları için
çalışacağız.” diye konuştu.
Terens Kuik, Gökçeada Merkez
Kilisesi’nde görevli Gökçeada
Metropoliti Kirilios Druganis için
düzenlenen ayine de katıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos’un
yönettiği yaklaşık bir saat süren ayin,
duaların okunması ile sona erdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens
Kuik, 18 Ocak Çarşamba günü
Yunanistan’a dönüş yolunda Kipi sınır
bölgesindeki askeri birlikleri de ziyaret
etti.
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İskeçeli kadınlar
Yargıtay kararını
bekliyor...

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Tehlikeyiz, biliyor muydunuz?

İsmindeki “Türk” kelimesi nedeniyle
kurulmasına izin verilmeyen İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin davası, asliye hukuk
ve istinaf mahkemesinden sonra şimdi de
Yargıtay’da (Arios Pagos). Azınlıkta, 13 Ocak Cuma
günü temyiz dilekçesini görüşen Yargıtay’ın
alacağı karar merakla bekleniyor.
İSKEÇE İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin
avukatı Ahmet Kara, İskeçe İli Türk Kadınları
Kültür Derneği’nin dava süreciyle ilgili olarak
GÜNDEM’e konuştu.
Söz konusu derneğin kurulması için ilk
başvurunun 2010 yılının Kasım ayında İskeçe
Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
yapıldığını söyleyen avukat Kara, “Mahkeme
2011 yılı içerisinde bu konuyu görüştü ve
derneğin isminde Türk kelimesi olmasından
dolayı ve kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı bir
isim olduğu gerekçesiyle reddetti. Daha sonra
dava İstinaf Mahkemesi’ne götürüldü. İstinaf
Mahkekemesi de bir önceki mahkeme kararını
biraz değiştirerek, bu derneğin kurulmasına
izin vermedi. Nihayetinde araya avukatların
grevleri girdi. Ardından 2016 yılının Nisan
ayında davayı Yargıtay’a sunduk.”
açıklamasında bulundu.
Kara, “Yargıtay’da temyiz
dilekçemiz 13 Ocak Cuma günü
görüşüldü. Şu anda hepimiz
buradan çıkacak olan kararı
bekliyoruz.” dedi.
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Türk Kadınları Kültür Derneği kararlarına
baktığımızda, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde (AİHM) lehlerine sonuçlanmış
olan kararlar var. Maalesef Yunanistan, AİHM
kararlarının kendilerini bağlamadığı görüşünü
savunarak, ikinci aşamada da bu derneklerin
dilekçelerini reddetmişti. Dolayısıyla bizler
İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin
Yargıtay’dan dönmesini ve bu derneğin
kurulmasına izin verilmesini bekliyoruz.
Ümidimiz, bir kez daha AİHM’ne gitmeye gerek
kalmadan iç hukukta bu işin halledilmedisidir.
Yargıtay, bundan önce verilmiş olan kararları
gözönünde bulundurarak, umuyoruz ki
bundan önce Asliye ve İstinaf mahkemelerinin
vermiş olduğu kararların
yanlış olduğunu tespit
eder ve böylece derneğin
kurulması yönünde de
adım atılmış olur.”

“BİZLER BU DERNEĞİN
KURULMASINA İZİN
VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”
Bu davanın son derece önemli
olduğunun altını çizen Kara
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
davanın önemi şu; 2007 ve
2008 gerek Evros
Azınlık ve
gerekse
Rodop
İli

GTGB’de Meslek Tanıtım Semineri
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB), lise son sınıf
öğrencilerine yönelik meslek tanıtım seminerlerine başladı.
Lise öğrencileri ve öğrenci velilerinin davetli olduğu seminerin
ilki bugün (20 Ocak Cuma) gerçekleştiriliyor. Seminerde, tıp, diş
hekimliği, eczacılık ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri
tanıtılıyor.
Seminer, 20 Ocak Cuma günü saat 13:15’de GTGB’de
gerçekleştiriliyor. Meslek tanıtım seminerlerinin bundan sonra da
devam edeceği ifade edildi.

en, sen, o, biz; tehlikeliyiz,
biliyor musunuz?
“Hayırdır, bu da nereden
çıktı?” dediğinizi duyar gibiyim.
Evet, evet doğru duydunuz. Biz
TEHLİKELİYİZ… Özümüzde,
aslımızda tehlike yaratacak hiçbir
potansiyelimiz yok. Ama olsun…
Tehlikeliyiz… Çünkü tehlike olarak
algılanıyoruz.
Daha geçen gün Yunan devlet
radyosunda seçimlerle ilgili
görüşlerini dile getiren Merkez
Birliği Partisi lideri Vasilis
Leventis’i dinleyeniniz olduysa ne
demek istediğimi anlayacaktır.
Gazetecilerin yüzde 3’lük barajın
yüzde 2’ye indirilmesiyle ilgili
fikrini sordukları Merkez Birliği
Partisi liderinin panik, heyecan,
endişe içindeki tutumunu
anlamak mümkün değil.
Leventis’in tepkisinin nedeni,
yüzde 3’lük barajı destekliyor
olması değil. Tam tersine, kendisi
de yüzde 3’lük barajın mağduru.
35 yıl boyunca partisini meclis
dışında bırakan bu barajı
savunmasının tek nedeni,
“Meclise Müslümanların girmesi
tehlikesi”!!!
“Söz konusu vatansa, gerisi
teferruat” sizin anlayacağınız! Pes
doğrusu.
İnsanın bu tür tepkilere inanası
gelmiyor. Bir karıncayı bile
incitmekten aciz bir azınlığın, bu
derece “öcüleştirilmesi”
karşısında, insanı gülmekle
ağlama hissi eş zamanda kaplıyor.
Leventis’in “Müslümanların
meclise girme” konusundaki
endişesini ilk dile getirişi değil bu.
Geçen yaz mecliste yeni seçim
yasası görüşmeleri sırasında
meclis grubuna konuşurken de
benzer “kaygıları” dile getirmişti.
Meclis grubuna Başbakan
Çipras’la yaptığı konuşmayı
aktaran Leventis, Çipras’ın yüzde
3’lük barajı, “Türkiye’nin bir
yolunu bulup meclise adım
atacağı için kaldıramayacağını”
söylediğini aktarmıştı. Çipras’la
“Müslümanların oylarının
hesabını yaptıklarını”
söylemekten çekinmeyen Merkez
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Birliği Başkanı, “Bu yüzde 3’lük
baraj yüzünden 35 yıl meclis
dışında kaldım. Bunun
kaldırılmasını en çok ben isterdim.
Fakat Başbakan bana Türkiye’nin
bir yolunu bulup menfaatleri
doğrultusunda meclise adım
atacağını söyleyince, bunu
görmezden gelebilir miydim?”
diye seslenmişti milletvekillerine.
Meçovio Teknik Üniversitesi’ne
sekizinci sırada giren, birincilikle
mezun olan, Almanya’da yüksek
lisans yapan donanımlı, eğitimli
bir politikacıdan insanın duymayı
beklediği son sözler bunlar.
Anlayamadığım, bir parti
liderinin bu kadar ayrımcı, ayrılıkçı
ve ırkçı bir söylemi nasıl oluyor da
bu kadar rahat söyleyebildiği? Hiç
çekinmeden, kaygı duymadan
koca bir topluluğu bu kadar rahat
ötekileştirmek, tehlike, tehdit
olarak işaret etmek…
Diğer taraftan da böyle bir
söyleme, toplumun aydın kabul
edilen kesiminden tepki seslerinin
yükselmemesi endişe verici.
Medeni toplumlarda, bu tür
antidemokratik yaklaşımlar ciddi
şekilde eleştirilir ve bu tür
düşünceler tecrit edilir.
Söylenen bu sözler, bu algı
olağanmış gibi sessiz kalınmasını
anlamak mümkün olmadığı gibi,
bunu ifade ve düşünce özgürlüğü
ile de tanımlamak olası değil.
Peki bir medeniyet özünden bu
kadar mı uzaklaşır? Demokrasinin
beşiği olarak insanlık tarihinde
yerini almış bir ülkenin vârisleri bu
kadar mı kolayca demokrasiyi ve
demokratik anlayışı ayaklar altına
alabilir?
Esefle karşılıyorum tüm
bunları… Bir ülke vatandaşlarının
oylarının “hesabının” yapılıyor
olmasını, temsil hakkının
engellenmesini, bu hakkın tehlike
olarak algılanmasını ve tüm bu
çirkinliklere sessiz kalınmasını
şiddetle kınıyorum.
Eğer bu söylediklerim bir
tehlike olarak algınıyorsa…. BEN
TEHLİKELİYİM. Diyecek başka bir
sözüm yok. Söz savunmanın…

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

gundem_1002_Layout 1 23.01.2017 14:10 Page 4

4

GÜNDEMhaber

20 Ocak 2017

POTAMİ’den istifa kararına
sekiz maddelik açıklama
MİLLETVEKİLİ İlhan Ahmet, PASOK
Partisi’ne geçti. Ahmet, partisinden istifa
ederek PASOK’a geçme nedenini sekiz
maddeyle açıkladı. 13 Ocak Cuma günü
POTAMİ Partisi’nden istifa eden İlhan
Ahmet, aynı gün PASOK
Partisi Genel Başkanı Fofi
Genimmata ile görüşerek,
mecliste PASOK ve
DİMAR partilerinin
ittifakıyla oluşan
Demokratik İttifak’ın
meclis grubuna dahil
oldu.
Atina’da 13 Ocak Cuma
günü Demokratik İttifak
Genel Başkanı Fofi
Gennimata ile biraraya
gelen Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, görüşmenin
ardından yazılı bir
açıklama yayınladı.
Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet yaptığı yazılı
açıklama ile POTAMİ
Partisi’nden ayrılarak
siyasi çalışmalarına
Demokratik İttifak’ın
çatısı altında devam etme
kararı aldığını duyurdu.
İlhan Ahmet’in
açıklaması şöyle:
“Sevgili Soydaşlarım,
Ülkemizin, Trakyamızın ve
azınlığımızın ağır ekonomik şartlar
altında olduğu bu dönemde, ihtiyacımız
olan yapısal reformları, sosyo - ekonomik
programları hayata geçirebilecek aktif bir
politik sisteme olan ihtiyaç kendini iyice
hissettirmektedir.
Bu koşulları göz önünde
bulundurduğumda, önümüzdeki
dönemin daha zorlu ve çetin
mücadeleleri gerekli kılacağına dair
gözlemlerim, Eylül 2015’ten bu yana çatısı
altında Rodop milletvekili olarak yer
aldığım POTAMİ Partisi’nin meclisteki ve
ülke siyasetindeki son durumunun
geleceğiyle ilgili şahsımda yarattığı
endişe ile birleşince, bölgemiz ve
azınlığımız adına siyaseten yeni bir adım
atmamı zaruri kılmıştır.
Böylesi bir siyasi ve ekonomik
atmosferde, daha büyük bir siyasi
oluşumun çatısı altında yer almanın
sağlayacağı imkanları
değerlendirdiğimde, halkımıza daha iyi
hizmet etmeme, bölgemizi ve azınlığımızı
daha etkin temsil edebilmeme fırsat
vereceğine inandığım için, Rodop
milletvekili olarak bundan sonraki meclis
çalışmalarımı Fofi Gennimata
başkanlığındaki DEMOKRATİK
İTTİFAK’ta sürdürmeye karar verdiğimi
kamuoyuna duyururum.”

paylaşmak istiyorum;
1. Milletvekili olarak yeni dönemde,
temsil ettiğim bögemiz ve toplumumuz
adına daha etkin ve yararlı sosyoekonomik politikalar yürütebilmem için,
güçlü bir siyasi oluşumun
içinde yer almanın zaruri
olduğunu müşehade etmiş
bulunuyorum. Halihazırda
milletvekili olduğum
POTOMİ Partisi’nin
meclisteki temsil sayısının
11’den 7’ye düşmesinin
yanı sıra son zamanlardaki
kamuoyu yoklamalarında
da meclis dışında kalacağı
yönünde güçlü kanaatin
kendini gösteriyor olması,
şahsımda, bögemiz ve
toplumumuz için
yürüteceğim mücadelenin
zayıf ve etkisiz kalmasına
neden olacağına dair
kanaat geliştirdiği için,
2. Meclis içindeki ve
dışındaki mücadelemde,
siyasi parti zemininde
geniş tabanlı reformist ve
tecrübeli kadroların destek
ve işbirliğine ihtiyaç
olduğu için,
3. Ülkedeki çağdaş,
reformist, sosyal haklar ve
insan hakları konusunda özel duyarlılığı
olan 4 siyasi partinin yer aldığı
Demokratik İttifak’ın, oluşumundaki
DİMAR, PASOK, KİDİSO ve KİNİSİ
POLİTON, azınlığımızın içinde edindiği
olumlu yer ve bu oluşumlarla azınlığımız
arasında geçmişten bu yana tesis edilen
karşılıklı saygı olduğu için,
4. Demokratik İttifak’ın tecrübeli
kadrosu ile önümüzdeki siyasi dönemde
ülke yönetiminde iktidar ortağı olarak
katkı sağlayacağı muhakkak olduğu için,
5. Demokrasiye, sosyal hukuk
devletine ve Avrupa Birliği’ne inancı tam
bir azınlık ferdi olarak, Eylül 2015’te
yeniden üyesi seçildiğim mecliste
başlatmış olduğum çalışmaları
sürdürebilmek ve yürüttüğüm projeleri
hedeflerine ulaştırarak, bölgemiz ve
azınlığımız için faydalı bir şekilde
neticelenmesini sağlamak için,
6. Bölgesel ve toplumsal alandaki
sosyo - ekonomik kalkınma hedefli
mücadelemin hiç bir surette sekteye
uğramaması için,
7. Vekilleri olarak milletimin temsil
gücüne halel getirmemek, temsiliyetlerini
tehlikeye atmamak, oylarını muhafaza
edebilmek için,
8. Milletmin şahsıma vekalet verdiği
temsil yetkisi ile bölgemize ve
Azınlığımıza bu zorlu dönemde daha
güçlü sahip çıkabilmek için,
Demokratik İttifak Genel Başkanı Fofi
Gennimata ile oluşumdaki diğer
partilerin başkanları tarafından şahsıma
yapılan ortak katılım çağrısına ‘evet’
diyorum.
Siz aziz milletimden de, daha güçlü bir
oluşumla birlikte yürüyeceğimiz bu yeni
dönemde hedeflediğim yapısal reform
çalışmalarını daha da güçlü, hızlı ve

POTAMİ
Partisi’nden
istifa eden İlhan
Ahmet, aynı gün
PASOK Partisi
Genel Başkanı
Fofi Genimmata
ile görüşerek,
mecliste PASOK
ve DİMAR
partilerinin
ittifakıyla
oluşan
Demokratik
İttifak’ın meclis
grubuna dahil
oldu.

“SİYASİ GELECEĞİ TEHLİKEDE
OLAN BİR PARTİDE TRAKYA VE
AZINLIK ADINA POLİTİKA
YÜRÜTMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ”
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet
açıklamasına şöyle devam etti: “Yukarıda
dile getirmeye çalıştığım koşullara
ilaveten, bu kararı almamdaki diğer temel
sebepleri de siz değerli soydaşlarımla

PASOK ve SİRİZA
il örgütleri arasında
İlhan Ahmet atışması
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’ in
PASOK’a (Demokratik İttifak) katılması,
yerel SİRİZA ve PASOK örgütleri arasında
atışmaya neden oldu.
İLHAN Ahmet’in PASOK’a geçişini
eleştiren SİRİZA Rodop İl Örgütü’nün
açıklamasına, PASOK Rodop İl Örgütü
cevap verdi.

İlhan Ahmet’in PASOK’a
geçmesini eleştiren
SİRİZA Partisi Rodop İl Örgütü konuyla
ilgili açıklamasında, “Bu transfer artık
hiç kimse için sürpriz değil.” ifadesine
yer verdi. Açıklamada, Demokratik
İttifak’ın tutumu da eleştirilerek, “Bu
tür politik hareketler ciddiyet ve güven
vermekten yoksundur.” denildi.
SİRİZA’nın açıklamasına yanıt veren
PASOK Rodop İl Örgütü, “Uygulamış
olduğu ağır ve rağbet görmeyen
yöntemlerinden sonra, yeniden
topluma yanaşmaya çalışan SİRİZA
Rodop İl Örgütü’ nün bu tür etkileme
taktikleri, maalesef onun bu umutsuz
çabasına yardımcı olmayacaktır. Tüm
bunlar da tabi ki, seçim kampanyası
süresince verdiği sözlere ters
düşmektedir. Ayrıca, bu yüzden de,

kendileriyle ilgili
olmayan konularda
bülbül kesilen, fakat
kendilerine ayna tutmayı
bilmeyen ve kendi yanlışları
karşısında

suskunluğa bürünen kişilerden eleştiri
kabul etmiyoruz. Bazı şartlar altında
SİRİZA Rodop İl Örgütü ile belki de bu
fikir ayrıcalığında olmayacaktık. Fakat
şu anda yaşadıkları çöküşü ve halktan
gördükleri muameleyi değerlendirecek
olursak, onlara bir tavsiyemiz olacak; o
da, artık bölgemizin sorunlarıyla
ilgilenmeleri ve bu saldırı taktiklerini
bırakmalarıdır.” ifadelerini kullandı.
Demokratik İttifak’ın her geçen gün
daha fazla büyüdüğü belirtilen
açıklamada, bu durumun da SİRİZA’yı
korkuttuğu belirtildi. Açıklama, “Son
olarak da şunu söyleyelim, SİRİZA’ nın
biraz da özeleştiri yapması gerekiyor.
Eleştirilmemek için eleştiriye
soyunmamalı, çünkü halk zaten
kararını vermiş durumda ve çok
yakında onları tekrar tarihteki raflarına
kaldıracak.” ifadeleriyle son buldu.
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Bizi daha iyi anlamış mıdır acaba?
ükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar Partisi.
Kısaca ANEL Partisi. Bu partinin
önemli isimlerinden biri de daha önce
de kabinede yer alan, şu anki
hükümette de Dışişleri Bakan Yardımcısı
olan Terens Kuik. Eski bir gazeteci olan
Kuik, azınlıkta da tanınıyor. Tabii pek
“iyi” bir şekilde tanınmadığını söylemek
gerekir. Zira, Terens Kuik’in
azınlığımızla ilgili açıklamaları genelde
azınlığı rencide edici ve bir mikta da
“hedef gösterici” ve “suçlayıcı”
açıklamalar.
Hatta 2014 yılında yapılan eyalet
seçimlerine Doğu Makedonya ve Trakya
Eyalet Başkan adayı olarak katılmış ve
seçim kampanyasını ağırlıklı olarak Batı
Trakya Türkleri ve Türkiye konusu
oluşturmuştu. Tabii bu kampanya
sırasında da “agresif” bir üslup
benimsediğini de hatırlamaya gerek

H

yoktur sanırım.
Sayın Terens Kuik, bakan yardımcısı
olarak ilk ziyaretini görevini
üstlendikten kısa bir süre sonra
İstanbul’a yapmıştı. Diaspora’dan
sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olan
Terens Kuik, birkaç gün önce de
Gökçeada’yı ziyaret etti. Oradaki Rum
azınlık kuruluşlarını, özellikle de son
yıllarda yeniden faaliyete geçen Rum
okullarını ziyaret etti. Patrik
Vartholomeos’la görüşüp ayine katıldı.
Terens Kuik’in Gökçeada ziyareti
sırasında yaptığı açıklamaların satır
aralarını okuduğunuzda önemli
noktaları görebilirsiniz. Gökçeada Rum
İlkokulu’nu ziyaret eden, tabelasının
önünde fotoğraf çıkan, bu yıl eğitime
başlayan Rum anaokulunu ziyaret eden,
çocuklarla sohbet eden Terens Kuik,
özellikle okul ziyaretleriyle ilgil
açıklamaları benim de ilgimi çekti.

Ne diyor sayın Kuik?
“Yunan çocuklarının buraya (yani
Gökçeada’ya) dönmeleri veya bazı
çocukların burada doğması ne kadar
güzel” diyor...
“Bu çocuklar adaya yeni bir hayat,
yeni bir canlılık veriyor” diyor...
“Bizler Yunanistan devleti olarak,
Atina ve Selanik’teki Gökçeadalılar
dernekleriyle, diplomatik
temsilciliklerimizle ve yerel makamlarla
işbirliği halinde Gökçeada Rumlarının
hak ettiğinin en iyisine kavuşmaları için
çalışacağız” diyor.
Terens Kuik’in bu temennilerine biz
Batı Trakya Türkleri olarak katılıyoruz.
Okullarda çocukların olması, çocukların
o okula, köye, kasabaya veya adaya
canlılık vermesi, güzellik vermesi kadar
“güzel” bir şey olabilir mi? Olamaz tabii
ki.
Terens Kuik, belli ki soydaşlarını
ziyareti sırasında duygulu anlar
yaşamış. Açıklamaları, fotoğrafları,
paylaşımları bu halini gösteriyor. Tabii
tüm bunlar normaldir. Biz Gökçeadalıları
da, orasını ziyaret ederken Terens
Kuik’in yaşadığı duyguları da çok iyi
anlıyoruz. Çünkü biz de bir azınlıkız.
Sayın Kuik kabul etmese de, Batı
Trakya’da yaşayan Müslüman Türk
azınlığıyız. Burada yaşarken de kendi
kültürümüzü, dilimizi, dinimizi,
değerlerimizi ayakta tutmak, yaşatmak,
yaşamak istiyoruz. Bunun için de
mücadele veriyoruz.

5
Şimdi kısa bir süre önce İstanbul’u,
şimdi de Gökçeada’yı ziyaret eden sayın
bakan yardımcısının da bizi bir nebze
olsun daha iyi anlamasını bekliyoruz.
Batı Trakya ziyaretlerinde Batı Trakya
Türkleriyle ilgili açıklamalarında
“tehlike” ve “tehdit” söylemini
terketmesini bekliyoruz.
Bakın, örneğin Gökçeada’da bu yıl
Rum azınlık anaokulu da faaliyete
başlamış. Benzer anaokullar İstanbul’da
da var. Ama Batı Trakya’da yok?
Mütekabiliyet demiyorum. İnsan hakları
ve azınlık hakları diyorum. Nasıl ki
İstanbul’daki veya Gökçeada’daki Rum
azınlık anaokuluna gidilebiliyorsa, o
zaman Batı Trakya’da da Türk azınlık
anaokuluna gidilebilmeli. “Madem
orada var, burada da olsun”
demiyorum. “Orada da olsun, burada da
olsun” diyorum. Aradaki farkın
anlaşılmasını umuyorum.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık
kurumlarını ve temsilcilerin “öcü” olarak
göstermek ve bunlarla “mücadele
etmeyi” siyasi hedef olarak
belirlemenin ne kadar yanlış olduğu, bu
işe “karşı” taraftan bakınca daha iyi
anlaşılıyor. Sayın Terens Kuik’in bu
imkanı, hatta bu “ayrıcalığı” elde etmiş
olmasını temenni ediyorum. Doğrusu
gerçekten merak ediyorum; acaba şu
anda hükümette çok da önemli bir
görevin başında olan Terens Kuik, biz
Batı Trakya Türklerini daha iyi anlamış
mıdır acaba?

Belediye Başkanı ve İl Örgütü’ne ziyaret
POTAMİ Partisi’nden istifa ederek
PASOK Partisi’ne katılan İlhan Ahmet,
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis ve PASOK (Demokratik İttifak)
Rodop İli Sekreteri Yannis Garanis ile
biraraya geldi.
Demokratik İttifak’a katılımının
ardından milletvekili olduğu Rodop
ilinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren İlhan
Ahmet, önce Gümülcine Belediye
Başkanı Petridis ile görüştü.
Daha sonra PASOK (Demokratik
İttifak) Rodop İl Örgütü’nü ziyaret eden
Ahmet, İl Örgütü Sekreteri Yannis
Garanis ile bir araya geldi. Görüşmede,
bölgesel sorunların Demokratik İttifak
çatısı altında gündeme taşınmasında
karşılıklı işbirliği içinde olacaklarına dair
ortak mesaj verildi.

Görüşmelerin ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan
Milletvekili İlhan Ahmet, Demokratik
İttifak’a geçişi hakkında sorulan sorulara
yaptığı değerlendirmede, “Sayın Samaras
başkanlığındaki dönemde oluşan derin
görüş ayrılıkları nedeniyle Yeni
Demokrasi ile yollarımızın ayrılmasından
sonra, ilerici demokrasiye inanan biri
olarak bu siyasi anlayışa sahip DİMAR ve
POTAMİ gibi partilerde politik yaşantıma
devam ettim. Yeni dönemde de bu
çerçevede politikalar yürüten oluşumları
aynı çatı altında toplayan Demokratik
İttifak’ta yer almam da bu nedenledir.”
diye konuştu.
Ülke siyasetinde merkez solda yaşanan
hareketliliğe de dikkati çeken İlhan
Ahmet, “Toplumsal yapıda sınıflar
arasında derin ekonomik uçurumlar açan
“İLERİCİ DEMOKRASİYE İNANANLAR liberal ekonomi uygulamalarının kabul
edilebilir yanı yoktur. Vatandaş olarak
İLE YOLA DEVAM ETTİM”
her birimiz son yıllardaki bu ekonomi
politikalarının acısını yaşadık, yaşıyoruz.
Şu anda toplumsal yapıda ve siyasi
arenada merkez sola yönelik hareketlilik
bu nedenle çok önemlidir ve bu noktada
bizim siyaseten varlığımız ve
sergileyeceğimiz duruş son derece önemli
olacaktır.” dedi.
Potami ile Demokratik İttifak arasında
yürütülen diyalogun güçlü
savunucularından biri olduğunu
vurgulayan milletvekili, Diyalog
Komisyonu’nda iki partinin birlikte
hareket etmesi yönünde oybirliğiyle
karara varılmasına rağmen Potami
Başkanı Stavros Theodorakis’in bu
iradeye uymayarak bağımsız bir yol
izlemeyi tercih ettiğini hatırlattı.
“Theodorakis’in kararına saygı
duydum, ancak hemfikir değildim.”

diyen İlhan Ahmet, “Diyalog sürecinin
başladığı ilk günden itibaren meclis
içerisinde resmen ve alenen her zaman
Potami ile Demokratik İttifak’ın işbirliğini
savundum. Aynı düşünceye sahip olan
başka milletvekillerinin de geçişi ile
Demokratik İttifak’ın artan temsil sayısı,
ülke siyasetinde de yeni hesapların
yapılmasına neden olmaktadır. Şu an 18
milletvekili ile Altın Şafak’ın meclisteki
temsil sayısına ulaşarak üçüncülüğü
paylaşan Demokratik İttifak’ın, artacağı
muhakkak olan milletvekili sayısı ile ülke
siyasetinde söz hakkı olacak ilk üç siyasi
oluşumdan biri olacağına kesin gözüyle
bakılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“YDP’YE DÖNEBİLİRDİM,
ANCAK YAPMADIM”
İlhan Ahmet, 15 yıldır sürdürdüğü aktif
siyasi hayatının son dönemlerinde parti
değişiklikleriyle ilgili haberleri de
değerlendirdi. İlhan Ahmet, “Amacım
asla, salt siyaset olmamıştır. Öyle olsa,

herşeye rağmen Yeni Demokrasi’de kalır
yahut DİSİ’nin dağılmasının ardından
Dora Bakoyanni ile daha sonra geri
dönebilirdim. Ancak yapmadım. Bu siyasi
kırılmanın ardından, 7 - 8 yıl süren siyasi
boşluk dönemimde ben inancım ve
ideolojim doğrultusunda hareket etmeye
devam ettim. Sonrasında da orta çizgide,
her tür fundamentalizmden uzak, ilerici
ve reformist kanatta yer alan biri olarak,
siyaseten bu çizgide olduklarına
inandığım DİMAR ve Potami gibi
oluşumlarda yer aldım.
Şimdi de buna paralel olarak içinde
yer aldığım Demokratik İttifak’ın,
bölgeme ve hemşehrilerime daha aktif
hizmet edebilmeme imkan sağlayacak tek
oluşum olduğuna inandığım için
burdayım. Her dönem bana güvenerek
temsilcileri olmam için verdikleri oylarla,
yer aldığım partileri ülke genelinde
bölgesel en yüksek yüzdeye ulaştıran
seçmenin de inancı ve tercihime desteği
bu yöndedir.” dedi.
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DEB Partisi yöneticileri
Atina’da temaslarda bulundu
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
yöneticileri Atina’da temaslarda bulundu.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş, Genel
Başkan Vekili Ahmet Kara ve Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu’ndan oluşan
heyet, 13 – 14 Ocak tarihlerinde başkent
Atina’yı ziyaret etti.

YUNANİSTAN MÜSLÜMAN BİRLİĞİ
DEB Partisi yöneticileri ilk olarak 13 Ocak
Cuma günü merkezi Atina’da bulunan
Yunanistan Müslüman Birliği’ni ziyaret etti.
DEB Partisi dernek başkanı Naim Elgandour
ve başkan yardımcısı Mazen Rassas ile
görüştü. Dernek hakkında bilgi alan DEB
Partisi heyeti, derneğin mescidinde
cemaatle birlikte Cuma namazı kıldı.

AP ADAYI ANNA STAMU
İLE GÖRÜŞME
DEB Partisi yöneticileri aynı gün, Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayı olan Anna
Stamu ile bir araya geldi. 2014 yılı Mayıs
ayında gerçekleştirilen Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller
Partisi’nin listesinden aday olan Anna
Stamu ile DEB Partisi yöneticileri arasında
geçen görüşmede, ülkedeki siyasi gelişmeler
ve çeşitli konularda işbirliği olanakları
değerlendirildi.

LİBERAL İTTİFAK ESKİ BAŞKANI
DEB Partisi yöneticileri Atina ziyaretinde,
Liberal İttifak Partisi eski başkanı Grigoris
Valianatos’la da görüştü. Aralık ayında, DEB
Partisi ile Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği
tarafından Atina’da gerçekleştirilen azınlık
haklarıyla ilgili etkinliğe katılan ve söz

alarak bir konuşma yapan Valianatos ile
DEB Partisi yöneticileri arasında yapılan
görüşmede ülke siyasetindeki gelişmeler
değerlendirildi.

GAT ATİNA ZİYARETİ
DEB Partisi heyeti, Batı Trakyalı üniversite
öğrencilerinin kurumsal çatısı olan Genç
Akademisyenler Topluluğu’nu da ziyaret
ederek, Atina’da eğitim gören öğrencilerle
bir araya geldi. Öğrencilerle yapılan
görüşme son derece olumlu geçti.

PANAYOTİS DİMİTRAS’LA GÖRÜŞME
DEB Partisi yöneticileri, Uluslararası
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Temsilcisi Panayotis Dimitras’la
14 Ocak Cumartesi günü görüştü.
Atina’daki görüşmede, Aralık ayında DEB
Partisi ile Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği
tarafından düzenlenen “Yunanistan’da Milli
Azınlıklar ve Uluslararası Kuruluşların
Önerileri” konulu etkinlik, Altın Şafak
Partisi’nin etkinliği basması ve devamında
yaşanan olaylar ve başlatılan hukuki
mücadele ele alındı. DEB Partisi
yöneticileriyle, Dimitras arasında yapılan ve
olumlu bir havada geçen görüşmede, başta
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı olmak
üzere azınlık ve insan hakları ihlalleri,
azınlık derneklerinin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ndeki davaları ve bu davalarla
ilgili kararların uygulanmaması, DEB Partisi
yöneticileri ve Batı Trakya Türk azınlığının
seçilmiş müftüleri ile azınlık derneklerine
yönelik başlatılan suç duyuruları ve adli
kovuşturmalar da değerlendirildi.

EFA: “Yunanistan azınlık karşıtı
davranışları teşvik etmeye ve
desteklemeye devam ediyor”
DEB Partisi’nin üyesi olduğu Avrupa
Parlamentosu’ndaki Avrupa Hür İttifakı
(EFA), geçen Aralık ayında DEB Partisi ile
Helsinki İnsan Hakları Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin Atina’da düzenlediği
etkinlik ve etkinlik sırasında Altın Şafak
Partisi milletvekilleri ve üyelerinin yaptığı
baskın sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili
açıklamada bulundu.
EFA’nın resmi internet
sitesinde yayımlanan
açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
“Altın Şafak
milletvekilleri ve
militanları, EFA üyesi
DEB Partisi
tarafından organize
edilen Atina'daki
azınlıklar
konulu

Yunanistan Müslümanlar Birliği

AP adayı Anna Stamu

Grigoris Valianatos

etkinliğe saldıralı bir ay geçmesine rağmen
Yunan makamları failleri adalet önüne
çıkarmak için henüz kapsamlı, şeffaf ve
tarafsız bir soruşturma yürütmemiştir.”

ALFONSİ: “FAİLLER YUNAN DEVLETİ
TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR”
Konuyla ilgili yorumda bulunan EFA
Başkanı François Alfonsi, “Bir kez daha
Yunanistan’da azınlık partisi tarafından
düzenlenen bir etkinliğin şiddet eylemlerine
maruz kaldığını gördük. Failler aynı olup
Yunan devleti tafından kim oldukları iyi
bilinmektedir. Buna rağmen sonuç hiç
değişmemektedir. Hiç kimse bu aşağılayıcı
davranışlardan sorumlu tutulmamaktadır.
Üye partimiz DEB Partisi’nin etkinliğini
bölenler, 2009 yılında Yunanistan’daki diğer
üyemiz EFA- Gökkuşağı Partisi’nin
Makedonca – Yunanca sözlüğünün sunumu
sırasında bölenler ile aynı kişilerdir. Şimdi
ise tek endişelendirici fark bu faşistlerin
Yunan Parlamentosu üyesi olmalarıdır. Bu
gerçek, Yunanistan'daki azınlıklar için ne
kadar olumsuz gelişmelerin yaşandığını
açıkça göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Panayotis
Dimitras

GAT Atina
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Leventis yine baraj korkusu saldı

“

MERKEZ Birliği Partisi Başkanı
Vasilis Leventis, partiler için meclise
girme barajının yüzde 2’ye
düşürülmesine karşı olduğunu
söyledi. Leventis DEB Partisi’ni
kastederek, “Yüzde 2’ye düşürülürse
Müslümanların partisi meclise
girecek. Ben buna karşıyım.” dedi.
17 Ocak Salı günü Yunan devlet
radyosunun birinci kanalına
konuşan Merkez Birliği Partisi
Başkanı Leventis, seçim barajının
yüzde 2’ye düşürülmesini
destekleyip desteklemeyecekleri
konusundaki soruya şu cevabı verdi:
“Barajın yüzde 2’ye düşürülmesine
karşıyım. Yüzde 3’ten yüzde 2’ye
düşürülmesine karşıyım. Bu doğru
değil. Çünkü bu seçim barajı yüzde
2’ye düşürülürse o zaman
Müslümanların partisi meclise
girecek. Müslümanların partisi

“

20 Ocak 2017

“Barajın
düşürülmesine
karşıyım, çünkü
Müslüman partisinin
meclise girme
tehlikesi var.”
yüzde 2’ye ulaşabilir. Müslüman
partisinin meclise girme tehlikesi
var. Bunlar kabul edilebilecek şeyler
değil. Ben bu konuyu Çipras’la da,
Miçotakis’le de konuştum.”

“ŞUBAT’TA SEÇİM VAR”
Hükümetin seçim barajının yüzde
2’ye düşürme fikrinin ANEL
Partisi’ni kurtarmaya yönelik
olduğunu iddia eden Leventis,

Şubat ayında erken seçim
yapılacağını öne sürdü. PASOK
partisinin birinci partiye bonus
milletvekili veren düzenlemeyi
onaylamadan önce Yeni Demokrasi
Partisi’yle anlaştığını dile getiren
Leventis, bir sonraki mecliste
–ANEL ve POTAMİ’yi kastederek- iki
partinin olmayacağını söyledi.
Leventis, yapılacak bir erken
seçimde YDP’nin birinci parti
olacağını ve ikinci parti olarak
SİRİZA ile arasında yüzde 4’lük bir
farkın olacağını savundu. Başbakan
Çipras’ın seçimleri liste usulüyle
yapmak istediğini söyleyen
Leventis, SİRİZA’nın 140 olan
milletvekili sayısının 70’e düşeceğini
iddia etti. YDP’nin ise
milletvekillerini seçilebilecek yerde
aday gösterme konusunda sıkıntı
yaşayacağını öne sürdü.

Altın Şafak Partisi’nin
baskını uluslararası
kamuoyuna iletildi

“Leventis’in
açıklamasını
ırkçı buluyorum”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
“Dünya İnsan Hakları Günü” vesilesiyle
Atina’da gerçekleştirilen etkiniğin ırkçı Altın
Şafak Partisi tarafından basılması ve yaşanan
olaylarla ilgili olarak hazırladığı raporu
uluslararası kuruluşlara gönderdi.
DEB Partisi ile Uluslararası Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği tarafından 12 Aralık 2016
tarihinde Atina Gazeteciler Birliği’nde
düzenlenen “Yunanistan'da Milli Azınlıklar ve
Uluslararası Kuruluşların Önerileri” konulu
etkinliğin Altın Şafak Partisi milletvekilleri ve
üyeleri tarafından basılmasıyla ilgili olayların
anlatıldığı rapor, DEB Partisi’nin üyesi olduğu
Avrupa Parlamentosu’ndan Avrupa Hür İttifakı
(EFA), yine DEB Partisi’nin üye olduğu Avrupa
Ulusları Federal Birliği (FUEN), Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri, uluslararası
insan ve azınlık hakları kuruluşları ile işbirliği
ve diyalog içinde olduğu diğer uluslararası
kuruluş ve partilere gönderildi.
Sözkonusu örgütler, etkinliğin düzenlendiği
gün ve daha sonra yaşanan olaylar hakkında
bilgilendirildi.

AP BAŞKANI’NDAN
ALİ ÇAVUŞ’A MEKTUP
Bu arada Avrupa Parlamentosu Başkanı
Martin Schulz, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’un Atina’da düzenlenen
azınlık haklarıyla ilgili etkinliğin Altın Şafak
Partisi tarafından basılmasıyla ilgili
gönderdiği mektuba cevap verdi.
Schulz, mektubunda azınlık hakları
mücadelesi ile ırkçılığa karşı mücadelenin
bundan sonra da devam edeceğini ve öcelikli
sırada olmayı sürdüreceğini ifade etti.
Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ve
Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının ele
alındığı etkinliğin Altın Şafak Partisi
tarafından basılmasıyla ilgili olayın
sorumlusunun takip edildiğini ve bu kişinin
davranışı nedeniyle özür dilediğini hatırlatan
Martin Schulz, görevinin sona ermesi
nedeniyle Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili
gelecekteki gelişmelerin bir sonraki AP
başkanına bildirilmeye devam edileceğini
umduğunu belirtti.

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Merkez Partisi
Genel Başkanı Vasilis Leventis’in
seçim barajının yüzde 2’ye
düşürülmesi ihtimaline karşı
yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Yazılı bir açıklama yapan Ali
Çavuş, 17 Ocak Salı günü Yunan
devlet radyosunun birinci kanalına
konuşan Merkez Partisi Genel
Başkanı Vasilis Leventis’in seçim
barajı’nın yüzde 2’ye
düşürülmesine destek verip
vermeyecekleri konusundaki
soruya verdiği cevabı “demokrasi
ayıbı” olarak nitelendirdi.
Ali Çavuş açıklamasında, “DEB
Partisi’nin resmi bir siyasi parti
olarak meclise girmesinden
Merkez Partisi Başkanı Leventis’in
neden bu kadar korktuğunu ve
neden demokrasi karşıtı bir
söylemde bulunduğunu anlamakta
güçlük çekiyorum. Yıllardır

azınlığımıza yapılan haksızlıklarla
boğuşan DEB Partisi
temsilcilerinin ulusal
meclisimizden gerçekleri
haykırmasından ve bu gerçeklerle
yüzleşmesinden mi bu kadar
korkuluyor? Bizler ülkemizi
seviyoruz ve ülkemize hizmet
etmek istiyoruz. Bu ülkenin birinci
sınıf vatandaşı olduğumuzu
hissetmek ve uluslararası tanınmış
bir azınlık olarak Lozan
Antlaşması’ndan doğan
haklarımızı talep ediyoruz.
Demokrasinin ve yasaların bir
gereği olarak her siyasi partinin
barajı geçmesi halinde meclise
girmesi bir haktır. Bizleri bu yasal
haktan mahrum etmek isteyenler,
demokrasiye olan inançlarını
yitirmiş kişilerdir. Leventis’in bu
açıklamasını ırkçı bulduğumu tüm
kamuoyu ile paylaşıyorum.”
görüşlerine yer verdi.
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Trakya İşadamları Derneği’nden
“Yeni Dünya Düzeni”
YENİ kurulan Trakya İşadamları
Derneği, 13 Ocak Cuma akşamı
Gümülcine’de Arcadia Oteli’nde “Yeni
Dünya Düzeni” konulu bir panel
düzenledi.
Panele konuşmacı olarak Türkiye’den
Erol User katıldı. Dünya Türk İş Konseyi
(DTİK) Başkan Vekili görevini yürüten
User konuşmasında, dünya ekonomisi
içerisinde Yunanistan’ın ekonomik
durumunu değerlendirdi.

için en önemli olay Ortadoğu.
Ortadoğu’nun kaderi Türkiye ile olan
ilişkilere bağlıdır. Türkiye ile olan
ilişkileri güçlü olacaktır. Sayın Recep
Tayyip Erdoğan bölgenin en güçlü lideri
olduğuna göre, ilişkilere önem
verecektir. Önce İŞİD temizlenecektir.
PYD için ise Rusya ile işbirliği yapılarak,
ABD’nin de onayını alarak yaz başına
kadar bu mümkün olacaktır.” diye
konuştu.

“HEDEFİMİZ, HERKESİN
EKONOMİK ANLAMDA İYİ
SEVİYEDE OLMASIDIR”

“BURAYA BİR LOJİSTİK
MERKEZİ KURULABİLİR”

Panelin açılış konuşmasını DTİK
Yunanistan Temsilciği ve Balkanlar
Komite Başkan Yardımcısı Levent Sadık
Ahmet yaptı. “Bizim amacımız, dostluk,
sevgi ve saygı çerçevesinde Yunanistan
ve Batı Trakya genelinde iş yapmaktır.”
diyen iş adamı Sadık Ahmet, “Krizden
hepimiz etkileniyor olabiliriz. Burada bir
kişinin iyi olması yetmez, herkesin iyi
olması gerekir. Hedefimiz, herkesin
ekonomik anlamda iyi seviyede
olmasıdır. Buradaki enerjimizi diğer
dernekler gibi iyi faaliyetlerde bulunarak
harcamaktır.” görüşlerine yer verdi.
Levent Sadık Ahmet, yeni kurulan
Trakya İşadamları Derneği’ne katılmak
isteyen yatırımcı kadınlara, katılım
bedeli ücretinde yüzde 50 oranında
indirim yapılacağı müjdesini verdi.

“TRUMP İÇİN EN ÖNEMLİ OLAY
ORTADOĞU. ORTADOĞU’NUN
KADERİ TÜRKİYE İLE OLAN
İLİŞKİLERE BAĞLIDIR”
Daha sonra Dr. Erol User söz alarak,
konuşmasının ilk bölümünde
Amerika’daki seçimlere değindi. User,
“Trump kitleleri ayrıştırıcı söylemlerine
rağmen yine de seçimleri kazandı.
Trump orta yaş sınıfının oylarını alarak
seçimi kazandı. Trump, Hillary Clinton’a
karşı büyük bir başarı elde etti.
Clinton’un siyasi yaklaşımı devletçi ve
statükocuydu ve bundan dolayı da
seçimleri kaybetti. ABD bir sistem
devletidir. Hiç bir kişi bu sistemi
değiştiremez. Kişiler yalnızca sistemin
izin verdiği sürece belirli hamleler ve
yönlendirmelerde bulunabilirler. Trump

Türkiye ile ilgili olarak gözlemlerde
bulunan User, “Türkiye’ye büyük
görevler düşüyor. Türkiye; seküler,
modüler, özgürlükçü Müslüman
demokrasisi olarak ortaya çıkmalıdır.
Çözüm önerilerine gelince, bölgesel
sorunlar Ortadoğu gibi çözülmelidir.
Gelir dağılımı bozukluğu düzeltilmelidir.
Büyük devletler bir araya gelerek yeni bir
düzen oluşturmalıdırlar. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi,
‘Dünya beşten büyüktür.’ Biz, birbirimize
kenetlenmeliyiz. Biz, Türkiyeli’yiz, sizler
ise Gümülcine’desiniz. Avrupalı’nın
sinerji, bizim bereket dediğimiz olayı
gerçekleştirmemiz lazım. Sizler,
buradaki olanakları Türk iş adamlarına
anlatınız. Buraya örneğin bir lojistik
merkezi kurulabilir. Sanayiye dönük
yatırımlar yapmak ve istihdam sağlamak
gerekmektedir. Bizim, artık birbirimizi
kıskanmaktan vazgeçmemiz gerekir.
Ben, bugün Gümülcine’de bir kahve
içtim, bundan sonra bende hepinizin
kırk yıl hatırı vardır.” ifadelerini
kullandı.
Gümülcine’deki etkinliğe Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, Eyalet Meclis üyesi Mustafa
Katrancı, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Refika Mehmet Adem ve çok
sayıda iş adamı katıldı.
Etkinlik sonunda iş adamı Levent
Sadık Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve Dr. Erol
User’e plaket verdi.
Toplantı sonunda Dr. Erol User ve
Levent Sadık Ahmet katılımcıların
sorularını cevapladılar.

AB Tarım Komiseri Hogan:
“Üye ülkeler tütüncüleri
destekleme imkanına sahip”
AVRUPA Birliği Tarım Komiseri Phil
Hogan, üye ülkelerin bazı program ve
fonlardan yararlanarak tütün
üreticilerini ekonomik olarak destekleme
imkanına sahip olduklarını söyledi.
AB Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal
Kalkınmadan sorumlu üyesi Phil Hogan,
Rodop illetvekili İlhan Ahmet’in
girişimleri sonucunda, Yunanistan’da,
tütüncülerin AB destek fonlarından ne
şekilde yararlanabileceği konusuna
açıklık getirdi.
AB üyesi ülkelerin, Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu tarafından finanse
edilen kalkınma programları aracılığıyla
tütüncüleri destekleme imkanına sahip
olduğunu belirten Hogan, bu kapsamda
Yunanistan’ın da tarımsal programları
kullanabileceğine işaret etti.
AB Tarım Komiseri Hogan, milletvekili
İlhan Ahmet’in bu konuda kendisine
gönderdiği mektuba cevap verdi.
Mektubunda, İlhan Ahmet’e
gösterdiği hassasiyeti için teşekkür eden
Hogan şunları kaydetti:
“Doğu Makedonya ve Trakya
bölgesiyle ilgili, özellikle tütün üretimi
konusundaki endişelerinizi dile getiren
mektubunuz için teşekkür ederim.
Belirtmek isterim ki, diğer ürünlerin
olduğu gibi tütün ürününün de
yetiştirildiği araziler, AB müktesebatı
kapsamında çiftçilere doğrudan verilen
ekonomik desteklerden ve kırsal
kalkınma tedbirlerinden yararlanabilir.
AB üyesi ülkeler, Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu tarafından finanse
edilen kalkınma programları
aracılığıyla, yaratıcılık ve istihdamın
sürdürülmesi dahil olmak üzere, tarımda
rekabetin güçlendirilmesi, doğal
kaynakların ve iklim faaliyetlerinin kalıcı
şekilde idaresini güvence altına
alınmasının sağlanması ve
tarımsal toplulukların ve
ekonomilerin dengeli şekilde
kalkınması için destek

sağlayabilir. 2014 - 2020 yılları ile ilgili
Yunan Tarımsal Programları temelinde,
tütün dahil olmak üzere, tarımsal
ürünlerin ticareti, geliştirilmesi ve
işlenmesi (dönüştürülmesi) ile ilgili sabit
mal varlıklarına yatırımlar için destek
verilebilir.”

YUNANİSTAN TARIM
BAKANLIĞI’NDAN
HALA CEVAP YOK
Öte yandan, Trakya’daki tütün üretimi
konusunda miletvekili İlhan Ahmet’in,
Tarım Kalkınma Bakanı tarafından
cevaplanmak üzere dağlık ve geri kalmış
bölgelerin desteklenmesine ilişkin
meclise sunduğu soru önergesine hala
cevap verilmediği öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere, Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya’daki
tütün üretiminin sürdürülmesi ve
üreticilere yapılacak desteğin önemine
dikkati çekerken, tütüncüye yapılacak
yardım ile bölgeye aktarılacak ekonomik
kaynağın tüm bölge için sosyal fayda
getireceğine vurgu yaparak, genel olarak
bölgesel kalkınmaya
sağlayacağı
yarara
işaret
etmişti.
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Çiftçiler eyleme hazırlanıyor...
ÜLKE genelindeki çiftçi ve hayvan
besicileri eylem yapmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl da Yunanistan’ın onlarca
noktasında gerçekleştirilen çiftçi
eylemleri 45 gün sürmüş ve ulaşımda
ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.
Çiftçi ve hayvan besicileri, vergi
sistemi, sosyal güvenlik sigortası ve
üretim maaliyetleri konularındaki
taleplerinin yerine getirilmesini
istiyorlar.
Özellikle kuzey Yunanistan’daki
çiftçilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı
yerel düzeydeki toplantılardan sonra,
ülkedeki tüm çiftçi ve hayvan besicisi
örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla 21
Ocak Cumartesi günü Katerini de
yapılacak geniş katılımlı toplantı
eylemlerin seyrini belirleyecek. Çiftçi
temsilcilerinin Katerini’deki toplantıda
eyleme başlama kararını
kesinleştirmeleri ve ayrıntıları
görüşmeleri bekleniyor.
Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Gümülcine Çiftçiler Derneği
Başkanı Nikos Kiriazis, tarım alanında
durumun son derece ciddi olduğunu
belirterek, “Bu durum bu şartlar altında
devam edemez. Çiftçiler için mevcut
durum çok kritik. Bu iş artık daha fazla
gitmez.” yorumunda bulundu.

“İYİYE DEĞİL, KÖTÜYE GİTTİK”
Çiftçi ve hayvan besicilerinin geçen yıl 45
gün boyunca ülkenin dört bir yanında
eylemler yaptığını hatırlatan Kiriazis,
“Ancak istenen ve beklediğimiz
sonuçları aldığımızı söyleyemeyiz.” dedi.

“HER ÇİFTÇİ GELİRİNİN
YÜZDE 28’İNİ SOSYAL
SİGORTAYA VERECEK”
Kiriazis, “Tarım sektörünün bir yıl
öncesine göre çok daha kötü durumda
olduğunu söylemek gerekiyor. Ne yazık
ki çiftçi ve hayvan besicilerinin
durumunda bir iyileşme olmadı. Tam
aksine daha da kötüye gittik. Özellikle
çiftçi kesimine yönelik sosyal sigortalar
sistemi tüm çiftçilerin belini büken en
önemli sorun haline geldi. 5 bin euro
kazanan da, 50 bin euro kazanan da
bunun yüzde 28’ini sosyal sigortaya
verecek. Bu da dolaylı yoldan da olsa bir
tür vergilendirmedir. Ve ağır bir
vergilendirmedir. Bu uygulama ne yazık
ki belimizi büken bir uygulamadır. ” diye
konuştu.

“BİZİ ÜRETMEMEYE
TEŞVİK EDİYORLAR”
Üretim maaliyetlerinin de sürekli bir
artış içinde olduğunu söyleyen dernek
başkanı şunları kaydetti: “Özellikle
akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle
çiftçinin üretim maaliyeti sürekli artıyor.
Hayvan besicileri için de aynı şey geçerli.
Özellikle dizel yakıtındaki zamlardan
sonra üretim maaliyetleri çok arttı. Bakın
şöyle geriye doğru 10 yıl gidelim. Her
geçen yıl durumumuz ağırlaştı. Son bir
iki yıldan bu yana da dayanılmaz bir hal
aldı. Üretim maaliyeti sürekli artıyor.
Fakat aynı artış ürünlerimizde yok.
Çiftçilerden alınan vergiler arttırıldı.
Fakat hükümet küçük çiftçilerden, yani
çok az üreten ve dolayısıyla geliri düşük
olan çiftçiden vergi alınmayacağını
söylüyor. Bu doğru değil. Kaldı ki
Yunanistan’da çiftçilerin yüzde 90’ı,

üretimin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor.
Geri kalan küçük bir çiftçi kesimi de
üretimin çoğunu gerçekleştiriyor.
Dolayısıyla hükümet bizi üretmemeye
teşvik ediyor. Çünkü üretir ve para
kazanırsanız, o zaman yüksek düzeyde
vergilendiriliyorsunuz. Yani devlet bizi
üretimden vazgeçirtiyor. Ne yazık ki
durum bu.”

“KEŞKE KOMŞU ÜLKELERE
TAŞIYABİLECEĞİM BİR
İŞLETMEM OLSAYDI”
Yunanistan’da çiftçi kesiminin vergiler ve
borçlar altında ezildiğini ifade eden
Kiriazis, “Keşke çiftçi olmasaydım da, bir
şirketim veya bir işyerim olsaydı. Keşke,
komşu ülkelerden birine taşıyabileceğim
bir işletmem olsaydı. Fakat tarlalar bir
bölgeden diğerine veya bir ülkeden
başka bir ülkeye taşınmıyor. Son yıllarda
getirilen bu vergi yükü gençlerimizde
merak bırakmadı. Bir yandan vergiler,
bir yandan sosyal sigorta, bir yandan
üretim maaliyeti gençlerimizin tarladan,
köyden uzaklaşmasına neden oluyor.
Gençlerin en büyük hayali yurt dışına
gidip iyi bir iş bulabilmek.” dedi.

eylemlerin gerekliliğine inanıyoruz.
Ancak bu eylemleri ‘satacak’ çiftçi
‘generallerine’ de karşıyız.
Başlatacağımız mücadelenin
bilmediğimiz pazarlıklar sonucunda
sonlandırılmasını istemiyoruz. Çünkü bu
durumdan artık yorulduk, bitkin düştük.
Artık tarım sektörü bu şekilde gitmez.
Tekrar ediyorum; bıçağın kemiğe
dayandığı noktadayız. Cumartesi günü

doğu Makedonya ve Trakya bölgesinden
diğer çiftçi temsilcileriyle birlikte
Katerini’deki toplantıya katılacağız.
Demokratik ve etkin bir eylem için
kararımızı alacağımızı ümit ediyoruz.
Çünkü tarım alanında, hayvancılık
alanında olumlu bir adım atılmazsa
önümüzdeki yıllarda bizi çok daha zor ve
karanlık bir dönem bekliyor.”

Yine Altın Şafak, yine baskın!...

“EĞER ÜRETİM YOKSA,
KALKINMA DA OLAMAZ”
“Üretmek için bir motivasyon gerekiyor”
diye konuşan Kiriazis sözlerine şöyle
devam etti: “Şu anda bir gencin üretime,
yani tarıma sarılması için hiç bir teşvik
yok. Çok karamsar bir tablo var. Eğer bir
ülkede üretim yoksa, orada gelişmeden,
kalkınmadan bahsetmek mümkün
değildir. Eğer tükettiğimiz yumurtayı bile
yurt dışından alacak duruma geldiysek
burada büyük bir sorun var demektir.”

“BU İŞ ARTIK BU ŞEKİLDE
DEVAM ETMEZ”
Eylemlerin nasıl ve ne zaman
başlayacağı konusunun 21 Ocak
Cumartesi günü Katerini’de yapılacak
toplantıda karara bağlanacağını ifade
eden Kiriazis, bu kararın Yunanistan
Çiftçiler, Hayvan Besicileri ve Balıkçılar
Mücadele Koordinasyon Komitesi
tarafından verileceğini söyledi.
Gümülcine Çiftçiler Derneği Başkanı
Nikos Kiriazis şöyle konuştu: “Biz

Atina'da, göçmen çocukların eğitim gördüğü bir ilkokul, ırkçı Altın Şafak
üyeleri tarafından basıldı.
Aralarında Altın Şafak milletvekili Yannis Lagos'un da bulunduğu yaklaşık 40
kişilik grup, Atina’nın Perama bölgesinde, göçmen çocukların da eğitim gördüğü
İkonio İlkokulu’na gelerek öğretmen ve velilerle tartıştıktan sonra sınıflara girdi.
Ders saatinde meydana gelen ve öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda,
göçmen çocukların devlet okuluna gelmesine itiraz eden ırkçı grubun kendilerini
engellemek isteyen bazı öğretmen ve velileri darbettiği ifade edildi.
Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Neo İkonio İlkokulu’nun göçmen
çocukların eğitimi için devlet tarafından tahsis edildiği belirtilerek, Altın Şafak
üyelerince gerçekleştirilen saldırının kınandığı ifade edildi.
Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Yannis Pantis de basına yaptığı açıklamada,
Yunan devletinin uluslararası anlaşma ve ahlak kuralları kapsamında bütün
göçmen çocuklara eğitim verme yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayarak, "Altın
Şafakçıların Yannis Lagos başkanlığındaki bugünkü hareketi göçmen çocukların
öğrenim görmesini engellemeyecek. Şiddet ve ırkçı gösterilerin okullarda yeri
yoktur." ifadelerini kullandı.
Altın Şafakçılar, kısa bir süre önce de, Atina'da, Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi'nin, Helsinki İnsan Hakları Komitesi ile Atina Gazeteciler Birliği
salonunda düzenlediği paneli basmıştı. Aralarında parti milletvekillerinin de
bulunduğu ırkçı grup, sloganlar eşliğinde gerçekleştirdiği eylemden sonra
salondan ayrılmıştı.
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Rıdvan Ahmet,
Metios’la görüştü

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Hayvan kaynaklı bakterilerde
antibiyotik dirençleri...
ntibiyotikler, hayvanlarda
bakteriyel kaynaklı
hastalıklarının
tedavisinde sıklıkla bilinçli veya
bilinçsiz olarak kullanılmaktadır.
Antibiyotiklerin büyümeyi artırıcı
olarak kullanımları Avrupa Birliği
ülkelerinde yasaklanmıştır.
Özellikle
penisilinler,tetrasiklinler,
aminogligozitler ve sulfanamidler
bakteriyel kaynaklı hastalıkların
tedavilerinde sıklıkla
kullanılmaktadır.

A

Özellikle çiftlik hayvanlarında
sıklıkla ve de bilinçsizce
antibiyotik kullanımı ve bu
hayvanlardan izole edilen
bakterilerde antimikrobiyal
direncin oluşmasına neden
olmaktadır.
Antimikrobiyal direncin
artmasındaki en önemli neden
antibiyotiklerin yaygın ve uygun
olmayan bir şekilde
kullanılmasıdır. Bu yaygınlık
antibiyotiklerin tıbbi kullanımının
yanısıra hayvan yemlerinde
kullanılmasından da
kaynaklanmaktadır. Hayvan
yemlerindeki antibiyotikler
tedaviden çok subterapötik
dozlarda büyüme ve gelişmeyi
artırmak amacıyla
kullanılmaktadır. Campylobacter
türleri, Salmonella türleri ve
enterokoklarda görülen direnç
probleminin önemli bir bölümü
hayvancılıkta kullanılan
antibiyotiklerden
kaynaklanmaktadır. Antibiyotik
kullanımının sınırlandırılmasıyla
birlikte direnç oranlarının
düşeceğini kanıtlayan birçok
çalışma mevcuttur. Hayvancılıkta
antibiyotik kullanımını
azaltmanın yolu da
antibiyotiklerin büyümeyi arttırıcı
olarak veya profilaktik olarak
değil sadece törapötik amaçlı
kullanımının sağlanmasıdır.
Bununla birlikte dirençli
bakteriler, doğrudan temas veya
bu hayvanlardan elde edilen
ürünlerle dolaylı yollarla
insanlara geçebilmekte ve
insanlarda antibiyotiklerin
faydalı olabilme etkisini
azaltabilmektedirler. Bu yüzden
uluslararası kuruluşlar, Gıda

Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası
Dünya Bulaşıcı Hastalıklar
Örgütü (OIE), Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) bu sorun üzerinde
önemle durmaktadırlar. Avrupa
ülkelerinde çiftlik hayvanları ve
hayvansal gıda kaynaklı
kommensal ve
zoonoz(hayvanlardan insanlara
bulaşan) bakterilerin antibiyotik
duyarlııklarının gözlemlendiği
ulusal programlar
bulunmaktadır.
Günümüzde halen dünya
genelindeki ölümlerin %25’i
enfeksiyonlara bağlı olurken,
enfeksiyon meydana getiren
bakterilerdeki direnç gelişimi ve
artışı ölümlerin yegâne
sebebidir. Uzmanlar, bakterilerin
dirençleri artıkça toplumda
enfeksiyon hastalıklarının daha
uzun sürdüğünü, yayıldıklarını ve
de ölüm risklerinin artığını
bildiriyorlar. İnsan hayatında
olduğu gibi, hayvancılıkta da
bilinçsiz antibiyotik kullanımı,
direnç gelişiminin yanında
antibiyotiklere dirençli gıda
kökenli enfeksiyon risklerinin
oluştuğu unutulmamalıdır.
Bunun içindir ki;
1-Çiftlik hayvanlarında
antibiyotik kullanımı kontrol
edilmeli, antibiyotik uygulaması
gerekecekse, bunun uygun
dozda,uygun sürede, uygun
yoldan yapılması ve de mutlaka
veteriner hekimi kontrolünde
yapılması gerekir.

KOZLUKEBİR Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, 17
Ocak Salı günü Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
(DMT) Başkanı Hristos Metios
ile Rodop ilinden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı
Nikos Çalikidis’i
makamlarında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet’e Sirkeli Bölgesi
Belediye Başkan Yardımcısı
İrfan Hüseyin, Hemetli
Bölgesinden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı
İsmail Molla Ali Mehmet ve
Mehrikoz Bölgesinden
Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Kasap eşlik

ettiler.
Kozlukebir
Belediyesi’nden elde edilen
bilgiye göre, Eyalet Başkanı
Hristos Metios ile yapılan
görüşmede, ESPA ve LEADER
programları konusunda
birlikte hareket edildiği
takdirde halkın yararına
daha faydalı olunacağı
konusunda hemfikir
olunduğu belirtildi. Ayrıca
Rıdvan Ahmet, belediye
olarak mücadele ettikleri
sorunlara çözüm ve hayata
geçirmeyi hedefledikleri
projeler konusunda
Metios’dan destek istedi.
Eyalet Başkan Yardımcısı

Nikos Çalikidis’le yapılan
görüşmede, yaşanan doğal
afetler ve beraberinde
getirdiği sorunlar ele alındı;
halkın mağdur olmaması ya
da mağduriyetin en aza
indirgenmesi için önceden
alınması gereken önlemler ve
yapılabilecek ön hazırlıklar
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ayrıca, Eyalet Başkanı
Hristos Metios ve Eyalet
Başkan Yardımcısı Nikos
Çalikidis’e yeni görevlerinde
başarılar diledi.

Marinopulos
iflastan kurtarıldı…

2-Akılcı antibiyotik kullanımı
konusunda yetiştiriciler mutlaka
bilgilendirilmelidir.
3-Veteriner hekimi
kontrolünde antibiyotik kullanımı
ile ilgili sıkı önlemler
alınmalıdır.
4- Veteriner alanda antibiyotik
kullanımı öncesi doğru tanı için
antibiyogram uygulamasının
yapılması ve doğru
antibiyotiklerin uygun süre ve
dozlarda kullanımına mutlaka
dikkat edilmelidir.
Hepinize sağlık dolu günler
dilerim...

ON binden fazla kişiye istihdam sağlayan
perakende satış devi Marinopulos'un iflası,
Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla önlendi.
Mahkeme, iflas etmek üzere olan
Marinopulos AŞ'nin rakip şirket Sklavenitis
tarafından satın alınmasına karar verdi.
Yaklaşık 500 mağazasında 10.800 kişi
çalıştıran, ancak son dönemde neredeyse boş
raflarla ayakta kalmaya çalışan dev süper

market zinciri Marinopulos için uzun süredir
kurtarma girişimleri yürütülüyordu. Nihayet,
son yıllarda birçok küçük süpermarket
zincirini satın alan Sklavenitis, 487 milyon
euro finansman alarak Marinopulos'u da
bünyesine kattı. Böylece çalışanların
hiçbirinin işini kaybetmemesinin yanı sıra
şirketin borçları da ödenebilecek.
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DÜNYANIN en ince amiral gemisi Lenovo
Moto Z, MotoMod'larıyla inceleme
konuğumuz...
TASARIM
Moto Z'nin tasarımında sanıyoruz ki ilk
bahsetmemiz gereken nokta inceliği olmalı.
Yalnızca 5.19 mm kalınlığında olan telefon,
bu değerle şu an amiral gemisi statüsünde
yer alan akıllı telefonlar arasında dünyanın
en ince tasarımına sahip. Bu incelik onun
fazlasıyla zarif görünmesini sağlıyor.
Telefon ince olduğu kadar arka yüzündeki
desenli tasarımıyla bir o kadar da güzel
görünüyor.
Telefonun arka yüzünde üstte genişçe bir
kamera, alt kenarda mod kullanımı için 16
adet altın kaplama pin yer alıyor. Ön tarafta
ise 5.5 inç boyutundaki ekranın üzerinde
flaşlı bir kamera, yine altında da parmak izi
sensörü bulunuyor.
Öte yandan parmak izi okuyucusunun
şöyle de güzel bir işlevi var: Telefonu
uyandırırken kullandığınız parmak izi
okuyucu, aynı zamanda ekranı kapatmak
için de kullanılabiliyor. Yani ekranı kilitlemek
için bir de ayrıca güç butonuna basmak
zorunda değilsiniz.
Bu arada güç butonu ve ses butonları da
telefonun sağ kenarında yer alıyor. Onu da
söyleyelim.
EKRAM VE İŞLETİM SİSTEMİ
Moto Z'nin ekranı, şu an piyasadaki en iyi
ekranlardan biri. 5.5 inç boyutundaki ekranın
paneli, AMOLED. Renk canlılığı ve
doygunluğunu çok beğendiğimiz telefon,
parlaklığıyla da iyi seviyede. 535 ppi piksel
yoğunluğuna sahip olan ekran, 1440x2560
piksel çözünürlük sağlıyor. Ekran koruması
olarak S7 edge ve V20 modellerinde de yer
alan Gorilla Glass 4 tercih edilmiş. Telefonun
ekran – gövde oranına baktığımızda, fiziksel
parmak izi okuyucunun yer almasına karşın,
yüzde 72 seviyesinde olması da sevindirici.
Ekrana -ve elbette işletim sistemineilişkin önemli bir detaysa, son zamanlarda
Galaxy S7, S7 edge ve LG G5'te gördüğümüz
Always On, yani her zaman açık modunun
bulunmaması. Ancak açıkçası daha iyi bir
şey var Moto Z'de: Moto Gösterim. Moto
Gösterim, ekran kapalıyken elinizi telefona

yaklaştırdığınızda, Always On benzeri bir
ekranla karşılaşmanızı sağlıyor. Bu ekranda
saati ve bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Bu
sayede hem ekran sürekli açık kalmayarak her ne kadar az da olsa- pil ömrü
tüketilmemiş oluyor, hem de saat ve
bildirimleri görmek için ekranı uyandırmanız
engellenmiş oluyor. Akıllıca bir yöntem
doğrusu.
Telefonun işletim sistemine de göz atalım.
Moto Z, ilk açıldığında Android 6.0.1 işletim
sistemiyle geliyor. Fakat hemen Android 7.0
Nougat güncellemesi alabiliyorsunuz. Yani
güncelleme konusunda sıkıntınız yok.
Telefonun Android 7.0'la gelmesinin yanında
Google'ın Daydream VR uyumlu olduğunu da
bu noktada söyleyelim. Şu an resmi
Daydream VR sayfasında, Google Pixel'lerin
yanında farklı marka olarak duran tek telefon
Moto ailesi oluyor.
TEKNİK KADRO
Şimdi gelelim Moto Z'nin teknik
kadrosuna. Snapdragon 821'li modelleri
birkaç adetle sınırlı olarak görüyoruz.
Önümüzdeki dönemde ise Snapdragon 835'li
modellerle tanışacağız. Ancak şu sıra
piyasada amiral gemisi statüsündeki
telefonlarla birlikte Snapdragon 820 işlemci
bolluğu yaşanıyor. Moto Z de bu
telefonlardan biri. Snapdragon 820'den güç
alan telefon, 2 adet 1.8 GHz, 2 adet de 1.6
GHz'den oluşmak üzere 4 çekirdekli bir
yonga setine sahip. 4 GB RAM ve 32 GB dahili
hafızayla beraber sunulan Moto Z'de ayrıca
Adreno 530 grafik birimi yer alıyor. Telefonun
dahili hafızasını microSD kart yoluyla 256 GB
daha arttırmak mümkün.
Kablosuz bağlantılarına baktığımızda
802.11ac Wi-Fi bağlantı desteği sağlayan
telefonun, Bluetooth 4.1 versiyonunu
desteklediğini görüyoruz. Wi-Fi Direct ve LTE
desteği de kuşkusuz yer alıyor. Moto Z, LTE
Cat9 olarak ABD'de satışa sunulurken,
elimizdeki model LTE Cat6 seviyesinde
geliyor.
Son olarak telefonun su sıçramalarına
karşı dayanıklı olduğu, ancak suya karşı
ekstra koruma taşımadığı bilgisini de verelim
ve şimdi Moto Z ile aldığımız test sonuçlarına
geçelim.

BULMACA
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Şebek,
Banal 2) En, Malayani
3) Ret, Taraz 4) Emare,
Alize 5) Feragat, Ku 6)
Onat, Rb 7) Start, İane
8) Ta, Tire, Bay 9) Ağrı,
Erbap 10) Aft, Kanal 11)
Anbean, Li 12) Na,
Trata, Ak 13) Arp,
Amiyane 14) Karık,
Kıran.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Şerefe, Takanak 2)
Eneme, Sağ, Nara 3)
Taret, Rab, Pr 4) Em,
Ra, Atıfet 5) Kategori,
Tarak 6) La, Antre, Nam
7) Barata, Erk, Tik 8)
Ayal, Ti, Balayı 9)
Nazik, Abani, Ar 10) An,
Zurnapa, Ana 11) Lise,
Bey, Liken.

SOLDANSAĞA
1) Buğdaygillerden bir bitki – Eyer takımı satıcısı 2)
Çocuğu olan kadın – Herhangi bir törende yer alan
topluluk – Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
3) İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse – Bir
mikroskop camı 4) Müzikte bir nota – Tantal’ın simgesi – Su yosunu 5) Kavrulmuş buğday 6) Razı olma
– Meyveyi dala bağlayan ince bölüm 7) Kafa – (kapı
ve pencerede) Üst eşik – Lütesyum’un simgesi 8) Çok
kullanılmış, eski – Asalak böcek 9) Skandiyum’un
simgesi – (fizik) Elektrik direnç birimi – Dolaylı olarak
anlatma 10) (tıp) İşlev yitimi – Altın’ın simgesi 11)
Köpek – Yüzü parlak bir tür ipekli kumaş 12) Bir
erkek ünvanı – Kalın, kaba baston – Büyüteç 13)
(felsefe) Temel öge – Bir daha kavuşulmayacağı
düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır 14) (spor)
Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi – Uzun ve yorucu çalışma.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Kargaşa – Akla ve gerçeğe aykırı – Bayındır 2) Eski
Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan – Babanın
erkek kardeşi – Baba, cet 3) Mavi – (müzik) Keman
yayı – Satrançta bir taş 4) Mayi – Tenis oynanan alan
– Mendelevyum’un simgesi 5) Sığ sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne – Gramerde,
ünlülerin uzun söyleyişi 6) Torbalı balık ağı – Ant,
yemin 7) İri kıyılmış sığır etinden yapılan bir yiyecek
– Billur 8) Avuç içi – Bir şeyi bir yere asma – Selin
sürükleyip getirdiği toprak – Bir bağlaç 9) İskambil
kağıdı – Baryum’un simgesi – Bayrak 10) Yapılan iş –
Kumaşta kıvrım – Rahat, sakin 11) Alna bağlanan
yemeni – Ut çalan kimse – (farsça) Temiz.

PERFORMANS
Moto Z'ye uyguladığımız
sentetik testlerde ilk
olarak Geekbench'e
baktığımızda
telefonun burada
çoklu çekirdek
performansıyla 5167
puan ürettiğini
görüyoruz. Bu skorla
HTC 10'un 4962
skorunu geride
bırakmayı başaran
Moto Z, Samsung
Galaxy S7'nin 5337'lik
ve S7 edge'in 5398
puanlarını ise az farkla
takip ediyor.
AnTuTu
Benchmark'ta da 131843
puan toplayan telefon,
burada ise S7 edge ve
S7'nin 128 ve 129 binlik skorlarını geride
bırakarak HTC 10, LG G5 ve ZTE Axon 7 ile
yan yana duruyor.
Bu sonuçların günlük kullanıma etkisi ise,
amiral gemisi seviyesindeki telefonlardan
beklenebilecek seviyede.
Telefonun sunduğu görüntü zaten
muazzam; ses ise onu destekler nitelikte bize
sunulmuş. Hoparlör olarak ahize kısmını
kullanan Moto Z, böylece oyun oynarken
veya video izlerken hoparlörü parmağınızla
kapatmanızı da engelliyor. Bu da hoş bir
detay.
Peki, telefonun pil performansı nasıl?
Telefonun 2600 mAh kapasitesinde bir
bataryayla geldiğini söylemiştik. Moto Z,
tasarım odaklı bir telefon olduğu için
rakiplerine oranla nispeten dar bir bataryaya
sahip. Moto Z'ye yaptığımız testler
neticesinde gördük ki, karışık kullanım
neticesinde 24 saat kullanım imkanı
sağlayabiliyor.
Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık HD
video testimiz sonucunda bataryanın yüzde
77'ye gerilediğini söyleyebiliriz. Bu da 90
dakikada yüzde 23'lük bir kullanım demek.
Bu skor açıkçası 2600 mAh'lik bir batarya için
fena değil.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

Pil sonuçlarını toplu olarak
verirsek, Moto Z'nin 10
saat
dolaylarında
konuşma
süresi, 6 buçuk
saat süresince
web dolaşım
performansı, 11
saate yakın video
oynatımı sergilediğini
söyleyebiliriz.
Peki, telefonu ne
kadarda şarj edebiliyoruz?
Moto Z'yi yalnızca 15 dakika
şarj ederek yüzde 27'sini
doldurmanız mümkün.
KAMERA
Evet, Moto Z'nin kameralarına
da bakalım. Moto Z, ana
kamerasında bizlere 13 MP sensör
getiriyor. f/1.8 diyafram açıklığı, lazer
otofokus ve optik imaj sabitleyicinin
sahibi olan telefon, arka yüzde çift LED flaşı
da bizlere sunuyor.
Ön tarafta ise 5 MP seviyesinde bir kamera
görüyoruz. Bu kamera için de iyi bir haber,
yanında LED flaş bulundurması. Böylece
karanlıkta selfie çekmek, Moto Z ile sıkıntı
olmaktan çıkıyor. Ayrıca buradaki lensin de
f/2.2 diyafram açıklığında olduğunu
söyleyelim.
Buradan ISO, beyaz dengesi diyaframı ve
diğer ince manüel ayarları yapabiliyorsunuz.
Moto Z'nin video noktasında ise 30fps'de
4K video kaydı yapabildiğini, 1080p
çözünürlükte de 60fps video kaydı
sağlayabildiğini söyleyelim. Arka kamera
üzerinde ağır çekim video çektiğinizde de
720p'de 120fps performans alabiliyorsunuz.
Evet, Moto Z'yi tüm detaylarıyla
değerlendirdikten sonra artık incelememizi
sonuçlandıralım. Sonuç olarak Moto Z,
işlevselliği, tasarımı ve kullanımı
zenginleştiren MotoMod'larıyla özel akıllı
telefonlardan biri olmayı başarıyor. Fiyatıyla
da diğer amiral gemisi statüsündeki akıllı
telefonlarla arasında iyi bir denge kuran
Moto Z, şu anda piyasada en iyi performansı
gösteren akıllı telefonlardan biri.

6
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10 11
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Sevgili kardeşlerim
İnsanlar, çok eski çağlardan beri bazı eşyaların
üretiminde liflerden yararlanmışlar. Bitkilerden ya da
hayvanlardan elde ettikleri lifleri ipliklere, iplikleri
kumaşlara, kumaşları giysilere, örtülere,
battaniyelere, perdelere, çarşaflara, halılara ve
kilimlere dönüştürmüşler.
Lifler, farklı bitkilerin farklı bölümlerinden elde
edilir.
Kumaş üretiminde pamuk, keten, bambu gibi
bitkilerin liflerinden elde edilen iplikler kullanılır.
Çeşit çeşit kumaş üretilir. Koyun, keçi gibi
hayvanların kılları da kumaş üretiminde kullanılan liflerdendir.
Bunlara ipekböceği tırtılının ürettiği ipeği de ekleyebiliriz.
Bunların dışında bir de yapay olarak üretilen lifler vardır. Bunların üretimi için hammadde
olarak çeşitli minerallerden ve petrolden yararlanılır.
Kumaş üretimi, birbirinden farklı yöntemlerle yapılan ve çeşitli basamakları olan bir süreçtir. Bu sürecin
başlangıç aşamalarından biri eğirme, yani liflerin bükülerek iplik haline dönüştürülmesiyle ilgilidir.
Eğirme işlemi bazı el aletlerinden yararlanılarak ya da fabrikalarda büyük makinelerde yapılabilir.
Kumaş üretiminde farklı yöntemler kullanılabilir. Böylece dokuma kumaş, örme kumaş ve dokuma ya da
örme işlemi yapılmadan üretilen kumaş elde edilebilir.
Dokuma kumaşlar özel el tezgâhlarında ya da fabrikalarda büyük makinelerde üretilir. Tezgâhta
üretilen dokuma kumaşlarda iki iplik kümesi kullanılır. Bu kümeler birer iplikten oluşabileceği gibi daha
çok sayıda iplikten de oluşabilir.
Dokuma kumaşlar, iplik kümelerinden biri dikey, diğeri de yatay olarak birbirlerinin altından ve
üstünden geçirilerek yapılır. Bu dokumalarda dikey olarak kullanılan iplere çözgü, yatay olarak
kullanılanlara da atkı denir.
Ülkeden ülkeye hatta bir ülkede yöreden yöreye değişen çeşitlilikte dokuma tezgâhı var.
Bu arada, hiç örgü ören birini gördünüz mü? Örgü, tığla ya da şişlerle örülür. Örme de aslında bir çeşit kumaş üretim işlemidir. Örgü kumaşlar da
dokuma kumaşlar gibi elde ya da fabrikalardaki büyük makinelerde üretilebilir.
Örgü işlemi, tığ, şiş ya da makineler yardımıyla tek bir iplikten oluşturulan ilmiklerin yan yana geçirilmesiyle ve bu ilmiklerin birbirlerinin içinden
geçirilmesiyle yapılır.
Keçe, dokuma ya da örme işlemi yapılmadan üretilen kumaşlardandır. Keçeleştirme adı verilen yöntemle, iplik haline getirilmemiş haldeki lifler ıslatılır ve
sıcak bir ortamda üzerlerine basınç uygulanır. Bu işlemlerin sonucunda tüm lifler bir daha çözülmeyecek şekilde birbirine dolanır.
Dokumaların üzerine çeşitli desenler de yapılabilir. Bu amaçla nakış, baskı ve boyama gibi yöntemlerden yararlanılabilir.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Mustafçova’da
dokuma tezgahı
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Denize Gidiyorum
Ülkenin birinde her taraf
bembeyazmış. Küçük buz
dağları, soğuk suların
üzerinde yüzüyormuş.
Burada yaşayan yavru fok
Foli bir gün karlar içindeki
yuvasında uyuyormuş.
Foli’nin annesi, babası ve
kardeşleri de derin bir
uykudalarmış.
Foli, birden başına düşen
küçük bir su damlasıyla
sıçrayıp uyanmış.
Uyandığında her sabah
aynı manzaraya bakarmış.
Bembeyaz buzulların
etrafındaki sular çok güzel
görünürmüş. Foli
manzaraya bakıp,
- Şu tepeden aşağıya hoop
diye atlasam. Bir güzel
yüzsem, diye hayaller
kurarmış.
Sonra da üzgün bir şekilde
başını önüne eğip,
- Ama annem yüzmeyi
tam olarak öğrenebilmem
için sabretmem gerektiğini
söylüyor. Henüz tek başıma
yüzebilecek kadar yüzme
öğrenmemişim…. Offf! Ben ne
zaman tek başıma

yüzebileceğim,
dermiş kendi
kendine.
Foli’nin sabretmeye
hiç niyeti yokmuş. Bir
an önce mavi sulara
atlamak istiyormuş.
Bir sabah kalkıp
annesine, babasına ve
kardeşlerine bakmış.
Hepsi uyuyormuş.
- Annemler uyanana
kadan ben biraz yüzer

Sizin köşeniz

gelirim. Hem fazla derinlere
de gitmem, demiş kendi
kendine.
Sonra da buz tepesine
doğru ağır ağır ilerlemiş.
Tepeden aşağı bakmış.
Suyun üzerinde yüzen küçük
buz parçalarını görmüş.
- Biiir, ikiii, üüüç, demiş ve
suya atlamış.
Bir de bakmış ki suyun
üstünde batmadan duruyor.
- Ohhh! Ne kadar güzel
yüzüyorum, demiş.
Foli fark etmeden kıyıdan
yavaş yavaş
uzaklaşıyormuş. Bir süre
sonra,
- Bu kadar yeter! Artık
kıyıya çıkabilirim, demiş.
Yüzgeçlerini sallamış,
kuyruğunu oynatmış, ama
bir türlü kıyıya ulaşamamış.
- Anne,
baba yardım
edin, diye

bağırmış.
Fakat Foli’ni sesini
kimse duymuyormuş.
Foli telaşla çırpınırken
bir sürü su yutmuş.
Yavru fok son gücüyle bir
defa daha bağırmış,
- Lütfeeen! Biri bana
yardım etsin…
Tam o sırada arkasında
bir ses duymuş. Sesle
birlikte suyun
üstünde
yükseldiğini
hissetmiş. Daha
fazla dayanamamış ve
bayılmış.
Foli’yi iki sevimli penguen
kurtarmış. Foli’nin sesini
duyan penguenler hemen
yüzerek onun yanına
gelmişler.
Penguenler Foli’yi

omuzlarına
alarak bir buz
parçasının üzerine
çıkarmışlar. Sonra da buz
parçasını iterek Foli’yi kıyıya
ulaştırmışlar.
Kıyıya çıktıklarında Foli
yuttuğu suları püskürtmüş
ve kendine gelmiş.
Yavaşça açmış gözlerini.
Başucunda duran
penguenleri görmüş.
- Nasılsın minik fok?
Neden tek başına
yüzüyordun? Bak, az kalsın
boğuluyordun. Sen burada
bekle de ailene haber
vereyim, demiş Penguen Bey.
Paytak paytak yürüyerek
Foli’nin ailesinin yanına
gitmiş.

Burak Hasan - 8 yaş
GÜMÜLCİNE

Konu:
Ormanyangını.
Ormanlarımızı
korumalıyız,
ağaçlar bizim
hayat
kaynağımızdır.

- Fok Hanım! Uyanın, diye
bağırmış.
Fok Hanım gözlerini
aralamış. Her günkü gibi
yavrularını saymaya
başlamış,
- Doli, Moli… Hiii! Foli
nerede? Eyvah! Küçük
yavrum yok, diye bağırmış.
Penguen Bey daha bir şey
söylemeden Fok Hanım,
küçük buz tepesine doğru
koşmaya başlamış.
Karların üzerinde halsiz
bir şekilde uzanan Foli’yi
görmüş.
- Ah yavrum! Yüzmeye mi
çalıştın sen? Sana kaç kere
söyledim sabretmen gerek
diye… Daha yüzmeyi tam
olarak öğrenmedim ki,
demiş.
O sırada yanlarına gelen
Penguen Bey,
- Yavrunuz sadece
birazcık su yutmuş. Yuttuğu
suyu çıkardı. Artık
korkmanıza gerek yok,
demiş.
- Yavrumun hayatını
kurtardığınız için çok
teşekkür ederim, demiş Fok
Hanım.
O sırada Fok Bey ve diğer
yavru foklar da onların
yanına gelmiş. Foli
kurtulduğu için hepsi çok
mutluymuş.
Foli, bu olaydan çok
önemli bir şey öğrenmiş.
Bazı şeyler için sabretmesi
gerekiyormuş.
Aradan birkaç gün geçmiş.
Fok Hanım, yavrularını
etrafına toplamış.
- Bugün sizin için önemli
bir gün. Bu yüzme dersinden
sonra tek başınıza
yüzebileceksiniz, demiş.
Foli sevinçten havalara
uçmuş.
- Zamanı geldi! Artık tek
başıma yüzebileceğim, diye
bağırmış.
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Yemekten sonra sakın bunları yapmayın!
Yemekten sonra alışkanlık haline
getirdiğiniz bazı davranışların,
sağlığınıza ciddi zararlar verdiğini
biliyor muydunuz?
YEMEK yedikten sonra
yapılan davranışlar sağlığınız
açısından hayati önem taşıyor.
Uzmanlar sağlıklı yaşam için
birtakım davranışların
kesinlikle yapılmamasını
öneriyor.
İşte uzmanların yemekten
sonra yapılmasın kesinlikle
önermedikleri 6 alışkanlık...

YEMEKTEN SONRA
KEMER GEVŞETMEK
Yemek yedikten sonra kemer
gevşetmek bağırsaklarınızın
düğümlenmesine neden olabilir.
İlerleyen zamanlarda bu
hareketi sürekli tekrarlar ve
alışkanlık haline getirirseniz
ciddi bağırsak problemlerine ve
hatta bağırsak kanserine neden
olabilir.

kan akışı ellerde ve ayaklarda
yoğunlaşır. Bu durum midenin
etrafındaki kan miktarını azaltır
ve sindirim sistaminin yavaş
çalışmasına neden olur.

SİGARA İÇMEK
Araştırmacılar yemekten sonra
içilen bir sigaranın bir paket
sigarayla eşdeğer olduğunu ve
kanser riskini de doğru orantıda
arttırdığını belirtiyor.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK
Yürümek, sindirim sisteminin
yediğimiz yemeklerden
nütrientleri özümsememesine
sebep olur. Bu durumda
yemeklerden alınan vitamin ve
minerallerin hiçbir önemi
kalmaz.

UYUMAK
Yemekten sonra uyduğumuzda,
vücudumuz yediklerimizi
sindirmekte zorlanır. Bu durum,
bağırsak iltihaplanmalarına ve
mide problemlerine neden olur.

Kalp düşmanı 'stres'
AMERİKALI bilim adamları,
yüksek stres seviyesinin kalp
hastalıklarına yakalanma riskini
artırdığını ortaya koydu.
Sonuçları Lancet dergisinde
yayımlanan araştırmaya göre, beynin
korku ve endişe gibi duyguları
yöneten kısmı amigdaladaki yüksek
aktivite, kalp damar hastalıklarını
tetiklemede en az sigara ve tansiyon
kadar önemli bir faktör olabilir.
Harvard Tıp Fakültesinden bir
ekip, iki farklı araştırmanın
bulgularını değerlendirdi.
İlk araştırmada 293 hastanın
beyni, kemik iliği, dalağı ile atar
damarları tarandı ve hastalar 4 yıl
boyunca izlendi. Bu süreçte,
amigdala aktiviteleri daha yüksek
olan 22 hastanın, kalp damar
hastalıklarına yakalandıkları
görüldü.

MEYVE YEMEK
Yemekten sonra yenen meyve
size hiçbir fayda
sağlamayacaktır. Aksine zarar
verecektir. Yemek yedikten
sonra yenilen meyve midenizin
hava ile dolmasına neden olur.
Bu nedenle meyveyi yemekten 12 saat sonra yemenizde fayda
var.

ÇAY İÇMEK
Çay, yüksek oranda asit içerdiği
için yemeklerden elde edilen
proteinlerin sindirilmesini
zorlaştırır.

DUŞ ALMAK
Duş almak kan akışını
hızlandırır. Bunun sonucunda

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi
aktarabileceğiniz konuşmalar,
ilişkinizde son derece olumlu şartlar
yaratacak.

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Maddi durumunuza
ilişkin önemli bir
dönemdesiniz. Uzun zamandır
beklemede kalan yatırım
planlarınızı artık hızlandırabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizi yaratıcı
ve hızlı hareket edeceğiniz
konulara odaklayabilirsiniz.
Duygusal açıdan sizi kısıtlayan
temalar geri planda görünüyor. Şimdi
başlangıçlarınızın hayatınıza katacağı
sonuçlar üzerinde durmalısınız.

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Sizi yoran ve
endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte
zorlandığınız konular üzerinde
dura-bilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sizi harekete
geçiren pek çok yeni gelişme
var. Daha farklı arkadaşlıklar ve
onlardan edineceğiniz yeni düşünceler
peşindesiniz.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Yeni kişilerle
bir araya geleceğiniz
fırsatlar hızlanıyor.
Önceden bağlantı kurduğunuz
ilişkilerinde canlanma yaşanabilir.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)
Parasal açıdan önemli
şanslara
kavuşmaktasınız. Son
dönemde yaptığınız yatırımlar
ve gördüğünüz destekler sayesinde
moral kazanmaktasınız.

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

Az sayıda katılımcıyla yapılan
araştırmanın stres ve vücuttaki
inflamasyon arasındaki ilişki
incelendi. Bu araştırmada da 13
kişiden stres seviyelerinin yüksek
olanların, amigdala aktivitelerinin de
en üst düzeyde olduğu, kanda ve atar
damarlarında inflamasyon izine
daha fazla rastlandığı gözlendi.
Harvard Tıp Fakültesinde görevli
bilim adamı Ahmed Tawakol,
araştırmanın sonuçlarının stresin
kalp damar hastalıklarına nasıl yol
açtığının anlaşılması konusunda
eşsiz bir bakış açısı sunduğunu
söyledi.
Tawakol, "Kronik stres, diğer
başlıca kalp damar hastalıkları risk
faktörleri gibi düzenli olarak
izlenerek uygun şekilde yönetilerek
tedavi edilebilir."
değerlendirmesinde bulundu.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
İş temponuz yükseliyor.
Aldığınız sorumluluklar
ağırlaşırken, daha fazla
detayın içinde kalabilirsiniz.
Esnek olmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Son derece keyifli, canlı günler
yaşamaya başladınız. İçinizden
geldiği şeyleri yapmak, sevgi
ilişkilerinden keyif almak için hoş
sebepler bulacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Aşk
ilişkilerinizde ve yakın
arkadaşlıklarınızda son derece
keyifli zamanlar söz konusu.
İçinizden geldiği gibi hareket
etmenin rahatlığı içindesiniz.

Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,
yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.
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Bursa derneğinin yeni başkanı
Dr. Ali Eminlatif
TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri’nin en yoğun yaşadığı
Bursa’daki Batı Trakya Türkleri
derneğinin yeni başkanı aslen Rodop
iline bağlı Domruköy’den olan Dr. Ali
Eminlatif oldu.
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi’nin kongresi 15 Ocak Pazar günü,
Bursa’daki Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda
gerçekleştirildi. Kongre çok sayıda Batı
Trakyalı’nın katılımıyla yapıldı.
Hasip Semerci ve Ali Eminlatif isimleri
başkanlığında iki listenin yarıştığı
kongrede seçimleri Ali Eminlatif’in
listesi kazandı.
Kongreye, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin’in, “SİRİZA tüm
söylediklerini unuttu, Çipras Batı
Trakya’yı, faşist Kammenos’a emanet
etti. Sekiz milletvekilli bir parti, Batı
Trakya’yı esir aldı” sözleri damga vurdu.
Batı Trakyalıları bir araya getiren 26.
olağan genel kurula; BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Ak Parti İl
Başkanı Cemalettin Torun, Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı Tevfik Topçu,
Bal-Göç Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, BTTDD eski Genel Başkanları Dr.
Mustafa Rumelili ve Burhaneddin
Hakgüder, BTTDD Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet Hasanoğlu,
Teşkilat Başkanı Musa Yurt, Genel
Merkez Denetim Kurulu Başkanı Seyit
Saitoğlu ve Denetim Kurulu üyesi
Necmettin Kahya, BTTDD Zeytinburnu
Şube Başkanı Fatih Hacıbedel, İzmit
Şube Başkanı Lütfü Bodur, Zeytinburnu
eski şube başkanları Besim İsmailbaşa,
Sinan Türkmen çok sayıda siyasi parti
temsilcisi ile 1500 civarında Batı Trakyalı
katıldı.
Divan başkanlığına, gelen tek öneri ile
avukat Selim Şerif, katip üyeliklerine
eczacı Zekeriya Kolat ve Ali Mollasalih
seçildi. Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları, Batı Trakya
Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet ile
ebediyete göç etmiş büyükleri için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
başladı.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Bursa Şubesi’nin 25. dönem
faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon
sunumundan sonra söz alan şube
başkanı Şükrü Köse, 2011 yılından bu
yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerde
kendilerine destek veren hemşehrilerine
teşekkür etti.
Daha sonra BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin söz alarak, “Bizler
vatan kaybetmenin ne demek olduğunu
en iyi bilen insanlarız, son vatanımızda
da milim toprak kaybına, hak kaybına
tahammülü olacak en son insanlarız.
Bugün burada 13 şubemizden birisi olan,
Bursa şubemizde genel kurulumuzu icra
ediyoruz. Bu yıl 10 şubemizde genel
kurulumuz var. Startı Zeytinburnu
şubesinde verdik. Fatih Hacıbedel

kardeşimiz, Besim başkanımızdan
bayrağı devraldı. Bugün de ikinci şube
kongremizi icra ediyoruz. Bayrağı teslim
alan arkadaşlarımız, burada da daha iyi
neler yaparız iddiası ile teslim alacaklar.
Kim seçilir buna tabii ki genel
kurulumuz, yani sizler, derneğimizin
gerçek sahipleri, Bursa'nın değerli
üyeleri karar vereceksiniz. Seçilen,
hepimizin başkanı olacak. Kaybeden
üzülmeyecek. Kazanan
böbürlenmeyecek.” diye konuştu.

“ÇİPRAS BATI TRAKYA’YI FAŞİST
KAMMENOS’A EMANET ETTİ”
Yunanistan’da Aleksis Çipras’ın
Başbakan olmasıyla birlikte
umutlandıklarını dile getiren Hüseyin
sözlerine şöyle devam etti: “Neden
umutlandık biliyor musunuz? Çünkü
izlediğimiz SİRİZA partisinin çalışma
komiteleri diyorlardı ki; ‘Türk etnik
kimliği tanınmalı. Azınlık derneklerine
tabelaları iade edilmeli. Azınlık
müftüsünü seçmeli. Azınlık okullarının
açılması teşvik edilmeli. Azınlığa iki dilli
anaokulu imkanı tanınmalı. Vakıf
mallarını azınlık seçtiği yöneticilerle
yönetmeli.’ İşte dedik; bizim
dediklerimizi diyen, bizimle aynı dili
kullananlar iktidara geliyor. Batı Trakya
huzura kavuşacak. Batı Trakyalı mutlu
olacak. Sonuç ne oldu biliyor musunuz?
SİRİZA tüm söylediklerini unuttu, Çipras
Batı Trakya’yı faşist Kammenos’a emanet
etti. Sekiz milletvekilli bir parti, Batı
Trakya’yı esir aldı.”
Daha sonra sırası ile Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, Milliyetçi Hareket
Partisi İl Başkanı Tevfik Topçu ve Ak
Parti İl Başkanı Cemallettin Torun
selamlama konuşması yaptılar.
Faaliyet, hesap ve denetim raporu
müzakerelerinden sonra raporlar oy
birliği ile kabul edilerek Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği 25. dönem
yönetim kurulu ibra edildi.
Divan heyeti ilk sözü başkan
adaylarından Dr. Ali Eminlatif'e verdi.
Dr. Ali Eminlatif kendini tanıttıktan
sonra, Bursa'da Batı Trakya camiasında

oluşmuş olan ayrılıkları sona erdirmek
ve tüm camiayı kucaklamak için ekibi ile
birlikte aday olduklarını söyledi.
Eminlatif, “Hemşehrilerimizin istedikleri
zaman bir araya geleceği, kültürel
etkinliklerin yapılacağı, içinde müzesi,
konferans salonu, gençlerimiz için
kursların olduğu bir Batı Trakya Evi’ni
açma sözü veriyorum. Bunun yanında
hemşehrilerimizin yaşadığı sorunların
başında gelen ikamet tezkeresi sorunları,
sağlık ve çalışma izniyle ilgili sorunlarda
kendilerine yardımcı olacak komiteleri
belirledik. Tüm hemşehrilerimizin her
sorunun bire bir takibini yapacağız.”
dedi.
Daha sonra söz alan diğer başkan
adayı Hasip Semerci de proje ve
vaatlerini içeren konuşmasını yaptıktan
sonra seçime geçildi.
İki listenin yarıştığı genel kurulda 949
oy kullanıldı. Dr. Ali Eminlatif 505 oy
alarak ipi göğüsledi. Diğer aday Hasip
Semerci 431 oy alırken, 13 oy da geçersiz
sayıldı.
Dr. Ali Eminlatif Başkanlığı’ndaki
yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU ASİL
1- İsmail Hayat
2- Hasan Ali Çavuş
3- Yrd. Doç. Ahmet Serdar
4- Gökhan Çobanoğlu
5- Ramadan Eminoğlu
6- Mustafa Köse Ahmet
YÖNETİM KURULU YEDEK
1- Hasan Bostancı
2- Ali Uysal

ALİ EMİNLATİF

3- Mustafa Özbek
4- Sabri Gökay
5- Atilla Tahsin
6- Mustafa Ahmet
DENETİM KURULU ASİL
1- Halil Nezir Mehmet
2- İsmail Çilingir
3- Naim Karagöz
DENETİM KURULU YEDEK
1- Ahmet Raif
2- Beyhan Bulut
3- Bünyamin Ayaz
DİSİPLİN KURULU ASİL
1- Hüseyin Hacıoğlu
2- Metin Sarıcalı
3- Recep Bölükbaşı
DİSİPLİN KURULU YEDEK
1- Zekeriya Kolat
2- Necati Biçer
3- Hasan Çakır
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Başbakan Çipras’tan
Kıbrıs değerlendirmesi

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Gaziosmanpaşa Şubesi’nde, 17 Ocak
Salı günü olağan genel kurulu gerçekleşti.
Genel Kurula BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Genel Başkan Vekili Dr.
Sebahattin Meriç, Teşkilat Başkanı Musa
Yurt, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Vedat
Meşeli, Genel Başkan Danışmanı Dt. Recep
Üstün, Zeytinburnu Şube Başkanı Fatih
Hacıbedel, Zeytinburnu eski şube başkanları
Besim İsmailbaşa ve Sinan Türkmen,
Gaziosmanpaşa eski belediye başkanı İsmail
Rüstemoğlu katıldı.
Olağan genel kurul, divan heyetinin
seçiminden sonra saygı duruşu ve istiklal
marşı ile başladı. Divan Başkanlığı’na İsmail
Rüstemoğlu, Başkan Yardımcılığı’na
Selahattin Meriç'in seçilmesi ile başlayan
genel kurulda açılış konuşmasını BTTDD
Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Şaban Sakallı
yaptı. İki yıllık dönem içerisinde yapılan
çalışmalar hakkında bilgi veren Sakallı,
“Gönlümüzden geçen elbette önümüzdeki
dönemde şubemizin daha aktif bir süreç
geçirmesini diliyorum.” dedi. Ayrıca Sakallı
hem üyelerin, hem yöneticilerin, hem de
şube başkanlarının 24 saat ulaşabilmesi ve
yaşanan sorunlarda çözüm için desteğini
esirgememesinden dolayı genel başkana
teşekkür etti.

“BU İNSANLARIN ÇOĞU HAYATLARININ
BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BU DAVAYA
HİZMET EDEREK GEÇİRDİ”
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin
yaptığı konuşmada, “Bu yıl 10 şubemizin
olağan genel kurulları yapılıyor. Zeytinburnu
ve Bursa şubelerimizde genel kurullarımızı
tamamladık. 2 şubemizde genç ve dinamik
arkadaşlarımız bayrak yarışında hizmet
etmek üzere bayrağı devraldı. Kendilerini
tebrik ediyorum. Çıktıkları bu uzun
yolculukta hep birlikte yürüyeceğiz, el ele,
kol kola bu davaya hep birlikte hizmet
etmeye devam edeceğiz. Tabi ki insan
potansiyeli yüksek olan iki şubeden sonra
bugün Gaziosmanpaşa şubesine geldik,
oralarda yaşadığımız coşku kadar kalabalık
bir ortam olmasa da, gerçekten bu davaya
inanmış insanları burada görmek beni
memnun ediyor. Bu insanların çoğu
hayatlarının büyük bölümünü bu davaya
hizmet ederek geçirdi. Bugün divan
başkanımıza baktığımızda sevgili İsmail
Rüstemoğlu'nun bu şubeye katkısını kim
yadırgayabilir, kendisinin büyük katkılarıyla
bize kazandırdığı mekanda bugün şubemiz

faaliyetlerini yürütüyor. Kendisine bir kez
daha teşekkürü borç biliyorum. Buradaki
insanlarda aynı şekilde çeşitli dönemlerde
çeşitli katkılar verdi ve vermeye de devam
ediyorlar. Ancak eksik kalan yanımız bu işe
ikinci, üçüncü nesilleri dahil edememiş
olmamız, ailemizi, çevremizi bu işe yeterince
katmamış olmamız. Şimdi bir kez daha ifade
ediyorum; gelin bu işe yeni genç arkadaşları
daha fazla dahil edelim. Buranın şartları
uygun değilse daha uygun bir şube yeri
bakalım, şubemizi cazibe merkezi haline
getirelim. İnsanlar olmadığı sürece bu
merkezlerin hiç bir anlamı kalmaz. El birliği
ile bu dönem bu noktaya odaklanalım.”
görüşlerine yer verdi.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Gaziosmanpaşa Şubesi yeni dönem yönetim
kurulu için Şaban Sakallı başkanlığındaki
liste oy birliği ile seçildi. Yeni yönetim şu
şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU ASİL
Sebahattin Meriç
Recep Üstün
Ahmet Dükkancı
Ahmet Dedeağaçlı
Ahmet Ahmet
Recep Şan
YÖNETİM KURULU YEDEK
Halil İslam
Hasan İsmail
Ahmet Kadri
Gökmen Mehmetçik
Şevket Hacımustafa
Bülent Arifoğlu
DENETİM KURULU ASİL
Asım Şen
Faik Hacımustafa
Erkin Güven
DENETİM KURULU YEDEK
Alaattin Topçu
Halil Karagöz
Çetin Demiroğlu
DİSİPLİN KURULU ASİL
İsmail Rüstemoğlu
Nazmi Hilmioğlu
Celalettin Güvener
DİSİPLİN KURULU YEDEK
Mesut Yılmaz
Recep Topçu
Hikmet Çavuş

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Kıbrıs sorununun çözüme
kavuşturulması amacıyla
Cenevre’de gerçekleştirilen
görüşmelerde önemli gelişmeler
kaydedildiğini belirtti.
Çipras, mecliste tarım konusuyla
ilgili gündem dışı tartışma
öncesinde yaptığı konuşmada,
Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri
değerlendirdi.
Cenevre’de, taraflar arasında
çözüme yönelik karşılıklı haritalar
sunulmasının önemli bir ilerleme
olduğunu belirten Çipras,
"Farklılıklar devam etse de 1974’ten
sonra Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı
Türkler arasında ilk kez karşılıklı
haritalar sunuldu. Ayrıca yine ilk
kez müzakerelerin gündemine
garantörlük ve güvenlik konuları
dahil edildi. Bu büyük bir
diplomatik başarıdır. Bunun yanı
sıra AB artık müzakerelerde aktif bir
rol oynuyor, bu da bizim
görüşümüze göre çok olumlu bir

gelişme." diye konuştu.
Çipras, hükümetin, Rum lideri
Nikos Anastasiadis ile yakın temas
ve koordinasyon içinde Kıbrıs
sorununa tüm Kıbrıs halkı için adil
ve kalıcı çözüm bulunması için çaba
gösterdiğini, ancak tezlerinden geri
adım atmadığını ifade etti.
Atina’nın bu konudaki tezlerinin,
Türk askerinin adadan ayrılmasını
ve garantörlüklerin olmadığı bir
çözüm öngördüğünü söyleyen
Çipras, "Aşırı iyimser olmamanın
yanı sıra düşük tonlarda, ancak
korkuya kapılmadan çabalarımızı
sürdürüyoruz ve adım adım
ilerliyoruz. Umarım önümüzdeki
dönemde bu büyük ve kritik milli
konuda olumlu gelişmeler olur.
Ancak olumlu gelişmeler sadece
bizim çabalarımıza bağlı değil, karşı
tarafın, özellikle Türkiye’nin de aynı
düşünce ve duygularla masaya
gelmesi ön koşul." dedi.

Adnan Nalbant
fizik tedavi
merkezini açtı
FİZYOTERAPİST Adnan
Nalbant, Gümülcine’de Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Merkezi açtı.
1987 yılında Dedeağaç’ta
dünyaya gelen Nalbant, Dedeağaç,
Sofulu ve Gümülcine’deki ilk ve
orta öğretiminden sonra Atina Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon
Bölümü’nün kazandı. Adnan
Nalbant, 2011 yılında bu bölümden
mezun oldu.
Fizyoterapist Adnan Nalbant’ın
eğitim ve iş tecrübesi ise şu şekilde:
Atina Yorgos Gennimatas
Hastanesi, Atina KAT Hastanesi,
Yunanistan Engelli Çocukları
Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi,
Dedeağaç Üniversite Hastanesi,
Dedeağaç Sosyal Hizmetler
Merkezi, Dedeağaç Mesleki Eğitim
Enstitüsü (ΙΕΚ) Fizyoterapist
yardımcısı bölümü öğretim
görevlisi, İstanbul Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul Erenköy Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,

İstanbul Metin Sabancı Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi.
İki yıl süren eğitimin ardından
McKenzie sınavlarını başarıyla
veren Uzman Fizyoterapist Adnan
Nalbant, 23 Ocak 2017 tarihinden
itibaren Gümülcine’de Othonos 2
numaradaki özel Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon merkezinde (Arena
Parking karşısı) hastalarını kabul
etmeye başlayacak.
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İzmir- Selanik
feribot seferleri
Mart ayında başlıyor

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Dürüstlük bir erdemdir
üce dinimiz İslam'ın
öngördüğü insan tipinin
temel özelliği doğruluk,
dürüstlük ve güvenilirliktir. Hud
Süresinin 112. ayetinde; “Öyle
ise emrolunduğun gibi dosdoğru
ol. Beraberindeki tevbe edenler
de dosdoğru olsunlar. Hak ve
adalet ölçülerini aşmayın.
Şüphesiz O, yaptıklarınızı
hakkıyla görür” buyrularak, Hz.
Peygambere ve müminlere, her
alanda dürüst olmaları
emredilmiştir.
Dosdoğru olmak,doğru
olmaktan da öte bir anlam ifade
ediyor. Dosdoğru olduğunu veya
o yol üzerinde olduğunu ifade
eden kimselerin sahip olması
gereken özellikler olmalıdır.
Sevgili Peygamberimiz de bir
çok hadislerinde müminlere
dürüstlüğü emretmişlerdir.
Sahabeden biri Peygamberimize
gelerek; "Ey Allah'ın Rasulü!
İslam hakkında bana öyle bir söz
söyle ki, senden sonra artık hiç
kimseden bir şey sormaya
ihtiyacım kalmasın" demesi
üzerine, Rasulullah, "Allah'a
inandım de, sonra da dosdoğru
ol” [Müslim, İman, 13. IV, 65]
şeklinde karşılık vermişlerdir.
Dürüstlükle bağdaşmayan söz
ve davranışlar ise dinimizde
yasaklanmıştır. Nitekim
peygamberimiz (a.s.) bir gün
pazarı dolaşırken, tahıl satan
birisinin yanına gelip, elini
buğday yığınına daldırmış,
altının ıslak olduğunu görünce;
sebebini sormuş, satıcının;
"Yağmur yağmıştı, ondan dolayı
ıslandı" şeklinde cevap vermesi
üzerine; "Niçin ıslak tarafı
insanların görebilmesi için üste
getirmedin?"diye sorduktan
sonra; "Bizi aldatan bizden
değildir" [Müslim, İman, 164;
Ebû Dâvûd, Büyû, 50]
buyurmuşlardır. Ayrıca "Kusurlu
bir malı, ayıbını söylemeden
satmak bir Müslüman'a helal
olmaz” [Müslim, İman, 43, 164;
İbn Mâce, Ticârât: 45] hadisiyle
de insanların, bu konudaki
bilgisizliğinden yararlanıp,
kalitesiz ya da kusurlu bir malı,
kusurunu söylemeden satmanın
Müslüman'a helal olmayacağını
ifade etmişlerdir.
Dürüstlük, kişisel ilişkilerden
toplumsal ilişkilere, ticari ve
mesleki faaliyetlerden kamu
görevlerine kadar hayatın bütün
alanlarını kapsayan ve mutlaka
riayet edilmesi gereken bir
erdemdir. Bu itibarla; niyette ve
düşüncede, özde ve sözde, işte
ve davranışta dürüst olup, her

Y

DÖNEMİN Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras’ın İzmir’de
görüşmelerinin ardından
gündeme gelen İzmir- Selanik
arasındaki feribot seferleri bu
yıl Mart ayında başlıyor.
Selanik Liman Müdürü
Dimitros Makris ile geçen Mart
ayında iyi niyet protokolünü

imzalayan İzmir Liman
İşletmesi Müdürü İsmet
Canbaz, iki kent arasında yılda
100 sefer yapılacağını
belirterek, "Sefer yapacak
gemi; yolcu, küçük ve büyük
araç taşıyacak. Planlanan, Mart
ayında seferlerin başlaması.
Ancak bu tarih öne de
çekilebilir." dedi. Canbaz,
feribot seferleri sayesinde

Avrupa’ya geçmek isteyen
Türklerin ve lojistik
firmalarının, Selanik üzerinden
kısa bir yol ile istedikleri
bölgeye ulaşabileceklerini
belirtti.
Canbaz, “Bu iyi niyet
sözleşmesi, iki ülkenin
ticaretine, dostluk ve barışına
da önemli katkı sağlayacak"
diye konuştu.

Başkonsolos Akıncı
Taraşmanlı köyünü
ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 13 Ocak Cuma günü İskeçe ilinin
Taraşmanlı köyünü ziyaret ederek, Cuma
namazını soydaşlarla kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya, Taraşmanlı köyü
ziyareti sırasında Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftsü
Ahmet Mete, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek
ve Topiros Belediye Başkan Yardımcısı Sunay

Hüseyinoğlu eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma namazı
sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür etti. Akıncı
köy ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek sosyal medya hesabından, “Bu hafta
İskeçe'nin verimli topraklarındaki Taraşmanlı'da
samimi bir hava soluduk” paylaşımında
bulundu.

türlü sahtekârlıktan sakınmak,
dinin ve dindar olmanın bir
gereğidir. Unutulmamalıdır ki,
işçi-işveren; amir-memur; hizmet
alan-hizmet veren; müşterisatıcı; eş, dost, arkadaş ve
komşular birbirlerine
güvenmezlerse, böyle bir
toplumda huzur ve mutluluktan
söz edilemez. Çünkü toplumsal
hayatta huzur ve barış, iş
hayatında verimlilik, insanların
birbirlerine dürüst
davranmalarına bağlıdır. Eksik
ölçüp eksik tartan, kalitesiz ve
kusurlu bir malı kaliteli ve
kusursuz gibi piyasaya süren ve
yalan söyleyenlerin bu tür
davranışlarını, İslam'ın
vazgeçilmez değerlerinden biri
olan dürüstlükle bağdaştırmak
mümkün değildir.
Üzülerek ifade edelim ki,
dürüst ve güvenilir insanların
sayısı azaldıkça; can, mal,
namus ve nesil emniyeti
tehlikeye girmekte, servetler
yağmalanmakta, sahte ürünler
piyasaları doldurmakta, bir çok
alanda ahlâkî çöküş ve
çürümeler baş göstermektedir.
O halde geliniz, bu kötü
gidişatı durdurmak ve
dürüstlüğü davranışlarımıza
yansıtabilmek için, toplum
olarak üzerimize düşen görev ve
sorumlulukları yerine getirelim.
Olduğumuz gibi görünüp,
göründüğümüz gibi olalım.
Doğruluktan asla ayrılmayalım.
Dürüstlük konusunda
düşmanlarının bile takdirini
kazanmış olan sevgili
Peygamberimizi kendimize
örnek ve rehber edinelim. Onun
şu hadis-i şerif’ini aklımızdan hiç
çıkarmayalım: "Kişinin kalbi
doğru olmadıkça imanı doğru
olmaz. Dili doğru olmadıkça
kalbi doğru olmaz. Komşusu,
kötülüğünden emin olmadıkça
da kişi cennete giremez" [Ahmed
b. Hanbel, Müsned, III / 198]
Fussilet Sûresinin 30.
ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: "Şüphesiz "Rabbimiz
Allah'tır" deyip de, dosdoğru
olanlar var ya, onların üzerine
akın akın melekler iner ve derler
ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size
vaat edilen cennetle sevinin!"
Sonuç olarak; laf ile “inandım,
iman ettim” demek kolaydır.
Bütün mesele inandığımızı
yaşamakta, yalpalamadan
dürüst bir şekilde, istikamet
üzere yürümektir. Rüzgâr
nereden eserse essin, mustakim
yani dosdoğru olmaktır. Ki, bu
da çetin iştir.
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dsdamon@gmail.com

Η συγκλονιστική μαρτυρία μιας
εκπαιδευτικού για την εισβολή των
χρυσαυγιτών στο σχολείο του Περάματος
«Σήμερα ήμουν μάρτυρας σε μια από
τις πιο θλιβερές εικόνες της ζωή μου.
Προπηλακισμοί. Χαστούκια. Μπουνιές.
Βρισιές. Ουρλιαχτά. Υστερίες.
Τεντωμένα πρόσωπα. Υψωμένες
γροθιές. Μέσα και έξω από τον ιερό
χώρο ενός σχολείου».
Η εκπαιδευτικός εικαστικής αγωγής
και συντονίστρια Εκπαίδευσης Σχιστού,
Ελένη Καραγιάννη, ήταν παρούσα στην
εισβολή των Χρυσαυγιτών στο δημοτικό
σχολείο του Νέου Ικονίου Περάματος
και με μια ανάρτησή της στο Facebook
μάς μεταφέρει τη μαρτυρία της για τα
όσα σοκαριστικά έλαβαν χώρα μπροστά
στα μάτια των μικρών παιδιών.
Η ανάρτησή της στο Facebook:
«Αυτό το κείμενο όπως και όλα τα
άλλα, αναρτήθηκε στην ανοικτή,
δημόσια και ελεύθερη σελίδα μου σε
αυτόν εδώ το χώρο, με πολύ θάρρος και
παρρησία. Την τελευταία φορά που
έγραψα για την εκπαίδευση των
παιδιών των προσφύγων δέχθηκα
“προειδοποιήσεις”.
Είμαι επικηρυγμένη βλέπετε στις
σελίδες της Χρυσής Αυγής και στις
σελίδες της “σοβαρής” Χρυσής Αυγής.
Αλλά δυστυχώς δεν φοβάμαι.
Δυστυχώς. Για αυτό θα συνεχίσω να
μιλάω.
Ξέρω. Δεν επιτρέπεται αυτήν την
εποχή. Ιδιαίτερα σε γυναίκες. Όμως θα
το κάνω. Δεν μπορώ να μην το κάνω.
Γιατί θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου
και η ψυχή μου θα με ρωτήσει:
“Μίλησες; Υπερασπίστηκες τον
αδύναμο;”
Σήμερα ήμουν μάρτυρας σε μια από
τις πιο θλιβερές εικόνες της ζωή μου.
Προπηλακισμοί. Χαστούκια. Μπουνιές.

Βρισιές. Ουρλιαχτά. Υστερίες.
Τεντωμένα πρόσωπα. Υψωμένες
γροθιές.
Μέσα και έξω από τον ιερό χώρο
ενός σχολείου.
Γιατί;
Για να μην έρθουν στην
απογευματινή βάρδια ενός δημόσιου
ελληνικού σχολείου κάπου 20-25 παιδιά
του πολέμου. Παιδιά που έχουν
επιβιώσει από οβίδες, από
μισαλλοδοξία, από φανατισμό, από
πείνα, από δίψα, από το κρύο, από τη
θάλασσα. Παιδιά τραυματισμένα στη
ψυχή και στο σώμα.
Παιδιά. Παιδιά. Παιδιά γαμώτο.
Παιδιά.
Δεν θα πω πολλά όμως για τον
Υπόδικο. Παρά μόνο πως ούτε
επιθετικότητα ήταν αυτό που έκανε.
Ούτε καν βία. Ήταν ένα χορευτικό. Μια
περφόρμανς. Ένα σκετς.
Αγανακτισμένος έσπρωχνε την πόρτα
του σχολείου για να μπει τελικά μέσα,
να κάνει μια στροφή σα να χόρευε
ζεϊμπέκικο και στη συνέχεια να
αποχωρήσει. Το ξύλο στις δασκάλες και
στους δασκάλους το έριξαν οι συνοδοί
του.
Όλα αυτά που σας περιγράφω έγιναν
μπροστά στα μάτια κάποιων παιδιών
που δεν είχαν προλάβει να
αποχωρήσουν από το σχολείο.
Έκλαιγαν αυτά τα παιδιά. Είδαν τον
Κύριο και την Κυρία τους, τους
δασκάλους τους, να τρώνε σφαλιάρες
και σπρωξίματα.
Γιατί;
Πως θα παρηγορήσουμε αυτά τα
παιδιά;
Ποιος θα τους εξηγήσει; Τι να τους

εξηγήσει;
Για αυτά τα παιδιά δεν γίνεται όλο
αυτό; Για να τα προστατεύσουμε;
Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό;
Το υπόλοιπο μήνυμά μου αφορά
στους γονείς του σχολείου. Και κάθε
σχολείου. Ιδιαίτερα εκείνους που
ήμασταν μαζί στη συζήτηση. Ξέρω
πως το σχόλιό μου θα φτάσει στα
χέρια τους. Θέλω να τους πω πως δεν
έχω θυμό γι' αυτούς. Έχω θυμό μόνο
σε όσους εκμεταλλεύονται τα
συναισθήματά τους.
Γιατί τα ξέρω τα συναισθήματά
τους. Ήμουν κοντά τους τα τελευταία
19 χρόνια. Ήμουν κοντά τους όταν
έχασαν τη δουλειά τους. Όταν μαζί με
τους άλλους συναδέρφους μαζέψαμε
λίγα χρήματα για να τους πληρώσουμε
το κομμένο ρεύμα. Ήμουν εκεί κοντά
στην μητέρα που κακοποιήθηκε από
έναν βάναυσο σύζυγο και με άφησε να
της κρατήσω το χέρι. Ήμουν κοντά
τους στην αγωνία τους για τον μέλλον
το δικό τους και των παιδιών τους.
Δεν θα τους κατηγορήσω. Γιατί
τους κατανοώ. Ξέρω. Ειλικρινά ξέρω
τις δυσκολίες, τις αγωνίες και τον πόνο
της ψυχής τους. Και το λέω χωρίς
ίχνος ειρωνείας. Ξέρω το βάρος του να
μεγαλώνεις παιδιά σε αυτές τις
δύσκολες εποχές της χολέρας. Της
φτώχειας. Της ψυχικής ανέχειας.
Ξέρω. Ήμουν εκεί όταν
εκμυστηρεύτηκαν τις αγωνίες τους.
Πήρα τα παιδιά τους αγκαλιά όταν
μάτωναν τα γόνατά τους στο προαύλιο
και ζητούσαν τη μαμά.
Μέχρι να έρθει η μαμά, ήμουν εγώ
εκεί για εκείνα. Χωρίς φόβο τα πήρα
αγκαλιά όταν έβραζαν από πυρετό.
Πολλές φορές κόλλησα τις ασθένειές
τους. Τις γρίπες τους. Τα δερματικά
τους. Τα παράσιτά τους. Ναι. Τα
Ελληνάκια έχουν από όλα αυτά. Αλλά
δεν σταμάτησα ούτε στιγμή να είμαι
εκεί σαν δεύτερη Μητέρα για αυτά. Τα
αγαπάω τα παιδιά τους. Μάλιστα τα
πιο μικρά, μερικές φορές
μπερδεύονται και με φώναζαν μαμά.
Αλήθεια. Το κάνουν αυτό οι πολύ
μικροί μαθητές.
Και θα συνεχίσω να τα αγαπάω και
να διαθέτω την αγκαλιά μου και την
ψυχή μου για αυτά. Γιατί έχω επιλέξει
να είμαι Δασκάλα. Είναι δύσκολο να
είσαι δάσκαλος. Γιατί βλέπεις να
κυλάει η ιστορία μπροστά σου και
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πολλές φορές είναι πέρα από τις
δυνάμεις σου να αλλάξεις το ελάχιστο.
Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι
νόμιζα. Έτσι ήθελαν να με κάνουν να
νομίζω. Ότι είμαι θύμα. Ότι δεν μπορώ
να αλλάξω πολλά. Είναι ψέμα όμως.
Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα μου.
Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα των
μαθητών μου. Μπορώ να συμβάλω
λίγο. Ένα μικρό βηματάκι προς μια πιο
ανθρώπινη ζωή.
Πιο ανθρώπινη ζωή.
Και γι’ αυτόν τον λόγο θα συνεχίζω
να αγκαλιάζω τα παιδιά τους όταν
έχουν πυρετό και να βρίσκομαι δίπλα
στις μητέρες αυτές όταν θα θέλουν
υποστήριξη. Θα το κάνω. Με όλη μου
την καρδιά.
Θα το κάνω όμως και για τα παιδιά
των προσφύγων.
Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση να
μην το κάνω και για τα παιδιά των
προσφύγων.
Ξέρετε γιατί;
Για ένα μόνο λόγο.
Για να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό με
ενδιαφέρει μόνο.
Δυστυχώς αυτό με ενδιαφέρει μόνο.
Γιατί ο Δαρβίνος είπε, πως τα είδη
που δείχνουν Συμπόνια στα αδύναμα
μέλη της αγέλης, είναι τα είδη που
επιβιώνουν. Είναι τα είδη που
κατακτούν το κόσμο. Τα δυνατά είδη.
Αυτά τα είδη στο βασίλειο της φύσης
επιβιώνουν. Όχι τα βίαια. Όχι εκείνα
που αφήνουν πίσω στο πέρασμά τους
και έξω από την αγέλη τον αδύναμο.
Αλλά αυτά που κάνουν χώρο.
Θα ήθελα να είμαστε μαζί σε αυτό
το Μεγάλο και Ιερό σκοπό. Μια
αγκαλιά. Για να αλλάξουμε τον κόσμο.
Για να γίνουμε λίγο πιο δυνατοί και
λίγο πιο θωρακισμένοι και
προετοιμασμένοι για τα επόμενα
δύσκολα χρόνια που έρχονται. Σε
αυτές τις φήμες πολέμου και σε αυτό
το χωνευτήρι ψυχών που έχει
καταντήσει ο κόσμος θέλω ειλικρινά
να είμαστε μαζί και να αγκαλιάσουμε
τους αδύναμους.
Για να αλλάξουμε τον κόσμο.
Θα έρθετε;»
Ελένη Καραγιάννη
Εκπαιδευτικός εικαστικής αγωγής
Συντονίστρια Εκπαίδευσης
Σχιστού».

Diyetisyen Binnur Alioğlu işyerini açtı
İSKEÇELİ diyetisyen ve
beslenme uzmanı Binnur Alioğlu,
işyerini açarak hizmete başladı.
1987 yılında İskeçe’de dünyaya
gelen Binnur Alioğlu, İskeçe
Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nu
bitirdikten sonra, 6. Ortaokul ve 3.
Birleşik Lise’den mezun oldu.
Selanik Aleksandrio Teknolojik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü
kazanan Binnur Alioğlu’nun,
mezuniyet tezini İskeçe
bölgesindeki Müslüman
öğrencilerin beslenme
alışkanlıkları ve bedensel
parametreleri üzerine yaptı.
2012 yılında üniversiteden
mezun olan Alioğlu, altı ay

boyunca İskeçe Devlet
Hastanesi’nde staj gördü. 2012 bu
yana kendini beslenme ve diyet
planlama alanında geliştiren
Binnur Alioğlu, geçtiğimiz
günlerde işyerini açtı.
Diyetisyen ve beslenme uzmanı
Binnur Alioğlu, sağlıklı ve
patolojik durumlarda diyet
planlaması, kilo alma – kilo
verme, hamilelik ve emzirme
dönemlerinde beslenme,
sporcularda beslenme, obezite ve
diğer konularda hizmet veriyor.
Binnur Alioğlu’nun işyeri,
İskeçe şehir meydanında, Astron
Center binasında üçüncü katta
bulunuyor.
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Obama'dan Trump'ı zorlayacak
'son dakika' kararları
ABD Başkanı Barack Obama, görevi
halefi Donald Trump'a resmen
devretmeden önce bir dizi önemli karara
imza attı.
Bu kararlardan bazıları, Trump
yönetimin görevi resmen devraldıktan
sonra yapmayı planladığı politikalarla
tezatlık içeriyor.
Bazı uzmanlara göre, Obama bu son
hamleleriyle hem mirasını korumaya
almak, hem de Trump yönetiminin kritik
konularda ABD'nin geri adım atmasını
zorlaştırmak istiyor.
Obama'nın son dönemde aldığı belli
başlı bazı kritikler kararlar şunlar:

RUSYA’YA YAPTIRIM,
DİPLOMATLARA SINIR DIŞI
Obama, Ocak ayı başında Rusya'nın
siber saldırı düzenleyerek, ABD
başkanlık seçimlerinin sonucunu
etkilediği yönündeki iddiaların ardından
dört Rus vatandaşına ve beş şirkete
yaptırım uygulamaya karar verdi. ABD
yönetimi ayrıca 35 Rus diplomatı da sınır
dışı etti.
Bu açıklamadan 10 gün sonra da
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi üzerine
uygulamaya başlanan yaptırımlar, bir yıl
daha uzatıldı.

İSTİHBARAT TOPLAMADA
YENİ KURALLAR
Obama yönetimi, ülkede faaliyet
gösteren 16 istihbarat kurumunun Ulusal
Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından
toplanan elektronik takip ve izleme

verilerinin ham haline doğrudan
ulaşmasına izin verdi.
Bazılarına göre, bu düzenleme özel
hayatın daha fazla ihlal edileceği
anlamına geliyor.
Ancak, bazı uzmanlar da bu
düzenlemenin zamanlamasının Trump
yönetiminin istihbarat toplama ve
paylaşımında kişi hak ve özgürlüklerini
daha çok kısıtlayacak adımlar atmasının
da önünü kestiğini savunuyor.

MANNING’E
CEZA İNDİRİMİ
Başkan Obama, Wikileaks'e yüz binlerce
belge sızdırmak suçundan 35 yıl hapse
çarptırılan Chelsea Manning'in
cezasında indirime gitti. Manning, Mayıs
ayında tahliye olacak.
Obama, Beyaz Saray'daki son basın
toplantısında da bu kararını savundu ve
Manning davasının mevcut haliyle
adaletin zaten tecelli etmiş olduğunu
söyledi.
Amerikan Washington Post gazetesi,
bu kararın Trump ve muhafazakarları
sıkıntıya sokacağı yorumunu yaptı.

POLONYA’YA
BİNLERCE ASKER
Trump döneminde ABD-Rusya
ilişkilerinin nasıl şekilleneceği
belirsizliğini korurken, Obama, son
günlerde Polonya'ya 35 bin askerden
oluşan zırhlı birlik konuşlandırdı.
NATO'nun doğu cephesinde daha
önce çok sayıda tatbikat yapılmış olsa

da, bu, bir üye devletin ilk kez sürekli
olarak burada asker konuşlandırması
anlamına geliyor.
Rusya askerlerin varlığını kendisine
yönelik bir "tehdit" olarak tanımlarken,
Polonya hükümeti ise Trump
yönetiminin askerleri çekmesinden
endişe ediyor.

PARİS FONUNA
PARA YARDIMI
Obama, iklim değişikliğiyle ilgili
imzalanan Paris Sözleşmesi kapsamında
oluşturulan Yeşil İklim Fonu'na ABD'nin
taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık katkının
ikinci taksiti olan 500 milyon dolarlık
ödemeye onay verdi.

ABD büyükelçiliğini
Kudüs’e taşıyacak

Böylece, ABD toplam taahhüdünün
üçte birini yerine getirmiş oldu. Trump,
yönetiminin kalan 2 milyar dolarlık
ödemeleri dondurması bekleniyor.

KUTUPLARDA PETROL
ARAMAYA SON
Obama yönetiminin en önemli
önceliklerinden biri olan çevre konusuna
Trump'ın yaklaşımı ciddi kaygılar
yaratıyor.
Başkan Obama, bu alanda da
gitmeden önce bazı kritik kararlara imza
attı. 1953 tarihli az bilinen bir yasayı
kullanarak, Arktik'te ve Atlantik
Okyanusu'nun bazı bölümlerinde petrol
arama çalışmalarını tamamen
yasaklayan bir karar çıkardı.

Astana'da BM heyetinin
başında da Mistura olacak

ABD Başkanı seçilen Trump: "Kudüs ile ilgili sözümü
çok iyi hatırlıyorum. Tabi ki unutmadım ve biliyorsunuz
ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim.”
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin Tel
Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadini
unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden
vazgeçmeyen bir şahsiyetim." dedi.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya
yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine, ABD
Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili yaptığı
açıklamada, "Tabi ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi
hatırlıyorum. Tabi ki unutmadım ve biliyorsunuz ki
ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim."
ifadelerini kullandı.
İsrail ile resmi olarak çalışmaya başlayacağını
belirten Trump açıklamasında, "İsrail ile çalışmaya
başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik
Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki
büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak
söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W.
Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde
her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle
erteleniyordu.
ABD başkanı seçilen Donald Trump da seçim
sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e
taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in

başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma
şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.
Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv
Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği
hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir
Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs
olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.
Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında
bulunuyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Antonio
Guterres'in, Suriye Özel
Temsilcisi Staffan de
Mistura'dan, Kazakistan'ın
başkenti Astana'da
düzenlenmesi planlanan
Suriye görüşmelerinde BM
heyetine başkanlık etmesini
istediği bildirildi.
BM Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric,
yaptığı yazılı açıklamada,
Suriye'deki durumu ele
almak için Astana'da
Türkiye, Rusya ve İran'ın
katılımıyla düzenlenecek
toplantıya, de Mistura'nın da

davet edildiğini belirtti.
Açıklamada, "Genel
Sekreter, Cenevre'de Suriye
içi müzakerelerin yeniden
başlaması öncesinde, Astana
toplantısının olumlu bir
adım olmasını dört gözle
bekliyor." ifadesine yer veren
Dujarric, toplantıya üst
düzey katılımın olacağını,
karmaşık ve önemli
konuların ele alınabileceğini
ve bu bağlamda Genel
Sekreter Guterres'in, de
Mistura'dan toplantıya
katılacak BM heyetine
başkanlık etmesini istediğini
kaydetti.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

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

5 20
13
Haziran
Ocak 2017
2015

TRAINOSE’nin satışı
için imzalar atıldı
Yunan devlet demir yolları işletmesi TRAINOSE, 45 milyon euroya
İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane’ye
satıldı.
YUNAN devlet demiryolları yolcu
ve kargo taşımacılığı şirketi
TRAINOSE’nin 45 milyon euroya
İtalyan devlet demiryolları şirketi
Ferrovie Dello Stato İtaliane’ye satışı
için imzalar atıldı.
TRAINOSE’nin yüzde 100’lük
hisselerinin 45 milyon euroya İtalyan
şirketine satışının 17 Ocak Salı günü
Yunanistan Özelleştirmeler Denetim
Kurulu tarafından onaylanmasının
ardından Çarşamba günü bir imza
töreni düzenlendi. Törene
Yunanistan Özelleştirme Kurumu
TAİPED’in yönetim kurulu üyesi
Antonis Leusis ve Ferrovie dello
Stato Italiane grubunun temsilcisi
Renato Mazzoncini katıldı.
Leusi, burada yaptığı konuşmada,
TRAINOSE’nin özelleştirilmesi için
yapılan çalışmalara katkıda
bulunanlara teşekkür ederek, İtalyan
şirketinin TRAINOSE’nin teknolojik
açıdan geliştirilmesi ve daha iyi
hizmet sağlanması için yükümlülük
üstlendiğini söyledi.
Ferrovie Dello Stato İtaliane,
2016’da TRAINOSE’nin hisselerini
satın almak için teklif sunan tek
şirket olmuştu. Yunanistan
Özelleştirme Kurumu TAIPED, 2013
yılında başlatılan özelleştirmeler
kapsamında Denetim
Mahkemesi’nden alınan onayın
ardından TRAİNOSE’yi satışa
çıkarmıştı.

Oxfam: Dünyanın yarısının
zenginliği, sekiz adamın elinde
İNGİLİZ yardım kuruşulu Oxfam'ın
verilerine göre, dünyanın en zengin sekiz
kişisinin serveti, dünyanın yarısını oluşturan
3.6 milyar nüfusun servetine eşit.
Davos'ta toplanan Dünya Ekonomik
Forumu öncesi bir rapor yayınlayan Oxfam,
zengin ve
yoksul
arasındaki
uçurumun
daraltılması için
hükümetleri ve
iş dünyasını
göreve
çağırıyor.
Zengin ve
yoksul
arasındaki
eşitsizliğin
sanılandan
daha büyük olduğunu vurgulayan Oxfam,
özellikle hükümetlerin vergi cennetlerinin
işleyişini sona erdirmek için beraber çalışması
gerektiğini vurguluyor.
Oxfam'ın raporunu hazırlarken
yararlandığı, Mart 2016'da yayınlanan
Forbes'un milyarderler listesinin ilk sırasında
75 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un
kurucusu Bill Gates var.

Listenin geri kalanında İspanyol tekstil devi
Inditex'in kurucusu Amancio Ortega,
yatırımcı Warren Buffett, Meksikalı iş adamı
Carlos Slim Helu, Amazon'un kurucusu Jeff
Bezos, Facebook'un yaratıcısı Mark
Zuckerberg, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison
ve New York'un eski
belediye başkanı
Michael Bloomberg
var.
Yoksulluğa karşı
mücadele eden bir
kuruluş olan
Oxfam, daha önce
62 kişinin dünyanın
yarısının servetini
elinde tuttuğunu
açıklamıştı; ancak
İsviçre Bankası
Credit Suisse'den
aldığı yeni veriyle bunu sekiz kişiye düşürdü.
Kurum, eğer eşitsizlikle mücadele etmek
için gereken önlemler bir an önce alınmazsa
bireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceğini,
ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ya
da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak
için referandumda Brexit'ten yana tavır alması
gibi köklü siyasi değişikliklerin olacağını
söylüyor.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Son sohbetlerimizde “TÜRK
ve YUNAN BÜYÜKLERİNİ
ANALIM” dedik.
Bu hafta da “BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN” büyüklerini
analım diyoruz. Biz bu başlık
altında anımsattığımız “TÜRK
YUNAN ve BATI TRAKYA”
büyüklerini analım derken bu
muhterem büyüklerin
bölgelerinde, kendi kitlelerine,
vatandaşlarına ve dünyaya
yaptıkları hizmetleri gözönüne
alarak sizlerle hayat
hikayelerini paylaşıyoruz.
Bu haftaki sohbetimizde,
Batı Trakya Türklerinin
kültürüne, eğitimine hayatını
vermiş olan “MUZAFFER
BEYİN” aramızdan ayrılışını
kısa kısa sizlere sunmaya
çalışacağız.
MUZAFFER BEY KİMDİ?
19 Ocak 1984’te aramızdan
ebediyete ayrılan muhterem
büyüğümüzü 33. yıl
dönümünde anımsarken,
Salihoğlu “MUZAFFER BEYİN”
kitlesi Batı Trakya Türklerine
bıraktığı en büyük eserinin
“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL
AZINLIK ORTAOKULU VE
LİSESİ”olduğunu söylememiz
gerekir.
Bu “AZINLIK ORTAOKULU
VE LİSESİ” 5 Nisan 1965 tarihli
ve 142 numaralı Bakanlar
Kurulu kararı ile 10 Mayıs 1965
tarihinde kuruldu.
Fotoğraflarda gördüğünüz
gibi bugün 19 sınıfı ve 636
öğrencisi ile İskeçe azınlık
ailesine eğitim hizmeti
vermektedir.
Muhterem hemşehrilerim;
19 Ocak 1984’te MUZAFFER
beyin ani ölümü o süreçte
bütün Batı Trakya’da bir şok
etkisi yaratmıştı. Biz,
MUZAFFER beyin ölüm yıl
dönümlerinde hep bir kaç
satırla onu hatırlatıyor ve genç
kuşaklara aktarmaya
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çalışıyoruz. Çünkü o, eşsiz bir
insandı.
Büyüklüğünü anlamak için
ölümünü müteakip yazılanlar
ve verilen mesajlar biz öyle
zannediyoruz ki, şimdiye
kadar ebediyete aramızdan
ayrılan hiç bir büyüğümüze
nasip olmamıştır.
Örnek mi? İşte bir kaç tane
Türkiye basınından örnek.
TERCÜMAN Gazetesi:
Batı Trakyalı Türk liderden
Muzaffer Salih vefat etti.
Batı Trakya’da Türk
cemaatinin ayakta kalabilmesi
için yıllarca mücadele veren
İskeçe Türk azınlığı eski
başkanı ve azınlık lisesi sahibi
Muzaffer Salih, İskeçe’de vefat
etti. Bütün ömrünü Batı Trakya
Türklerinin mücadelesine
harcayan Muzaffer Salih’in
vefatının Batı Trakya’daki
Türkler arasında büyük bir
üzüntü yarattığı bildiriliyor.
MİLLİYET Gazetesi:
Batı Trakya liderlerinde
Muzaffer Salih öldü. Batı
Trakya Türkleri liderlerinden
Muzaffer Salih’in önceki gece
kalp krizi sonucu öldüğü
öğrenildi.
GÜNAYDIN Gazetesi:
Batı Trakya Türklerinin Fazıl
Küçük’ü olarak bilinen
Muzaffer Salih önceki gece
geçirdiği bir kalp krizi sonucu
vefat etti. Uzun yıllar İskeçe
Türk cemaati başkanlığında
bulunan Muzaffer Salih’in
ölümü Batı Trakya Türkleri
arasında büyük üzüntü
yaratmıştır.
Türkiye gazetelerinde,
Muzaffer beyin vefatıyla ilgili
bu yazılara benzer Türkiye
gazetelerinde bir çok yazı
çıkmıştır. Muzaffer beyin
ölümü için yüzün üstünde
mektup ve taziye telgrafı

gelmiştir. Onu çok seven, çok
sayan birkaç diplomatın taziye
telgraflarını aşağıda bir anı
olarak veriyoruz.
“Sayın Semiye Salihoğlu,
İskeçe toplumuna büyük
hizmetleri sebat etmiş olan
müstesna ve mümtaz eşinizin
vefatından mütevellit büyük
acınıza canı gönülden katılıp
ve ulu Tanrı’dan merhume
mağfiret ve sizlere sabırlar
dilerim.
H. FAHİR ALAÇAM
T.C. Atina Büyükelçisi”
“Sayın Semiye Salihoğlu,
Vefatını derin bir teessürle
öğrendiğim eşiniz müstesna
insan, Muzaffer Salih’in asla
unutamayacağımız aziz
hatırası önünde saygıyla
eğilerek büyük acınızı paylaşır,
taziye dileklerimin kabulünü
rica ederim.
ŞÜKRÜ TUFAN /
BÜYÜKELÇİ”
Yukarıda örnek olarak
verdiğimiz iki taziyeye benzer
onlarca mektubu da
hatırlatırız. Ayrıca, kendisini
hayatta iken tanımış, Alman,
Macar ve Bulgar dostlarından
taziyeler geldiğini de
zikredelim. MUZAFFER beyin
ölümünü müteakip Batı
Trakya Türk ve Yunan basını
da çok uzun yazılar
yazmışlardır.
Muhterem hemşehrilerim;
Muzaffer ağabeyin ölüm yıl
dönümlerinde birçok anıları
sizlere aktarmıştık. Onun için
yazılanlar bir kitap olacak
kadar çok. İnşallah kısmet olur
onları derleyip kitaplaştırırız
ki, o zaman onun “BATI
TRAKYA TÜRKLERİNİN
BÜYÜK LİDERİ” olduğunu
görürüz.
MUZAFFER beyin ölümü
için anı olarak sizlere
aktardığımız bu notlardan,

bizden ebediyyen ayrıldığı gün
“AZINLIK LİSESİ” öğretmeni
Sayın Tevfik Hüseyinoğlu’nun
veda konuşması çok müthiş
idi.
İşte bir kaç cümle: “Ondaki
kültür zenginliği, dostlarını
hayran bırakacak,
muhaliflerini de imrendirecek
bir asalete sahipti.
Gençliğinden son nefesine
kadar olgun fikri bütün
hayatımızın her safhasında
hizmet etmekten zevk almış,
tenkid kabul etmez nitelikte
kıymetli hizmetler vermiştir.”
diyor Tevfik Hüseyinoğlu.
Devamında da: “MUZAFFER
bey, en layık insan olarak
bulunduğu şehrimizin
belediye meclis üyeliğinden
başka, ondört yıl seçilmiş
cemaat başkanlığı ve ondokuz
yıl, kurucusu olduğu Azınlık
Lisesi’nin sahipliğini
yapmakla soydaşlarına 33 yıl
hizmet etmiştir. Bu hizmetin
eşsiz oluşu, tamamen
karşılıksız olarak yapılmış
olmasıyla ebediyyen müstesna
yerinde saygıyla anılacaktır.”

Sayın Tevfik Hüseyinoğlu şu
cümlelerle devam ediyor:
“MUZAFFER beyin ölümü, bir
insanın ölümünden ziyade bir
abidenin yıkılışının anıdır.
Azınlık insanı, onun hizmet
aşkını, toplumculuk gücünü,
kırılmaz cesaretini, maarif
severliğini, birlik ve
beraberliğini sihirli bir kuvvet
kaynağı sayıyordu.”
Ve son cümlesi: “Yüce
Rabbimizden, aziz ruhuna
ebediyyen rahmet etmesini
bütün samimiyetimizle niyaz
ediyoruz, geride bıraktığı
sevdiklerine sabır ile uzun
ömürler diliyoruz.”
“Sen müsterih uyu, nur
içinde yat.”
MUZAFFER beyin
cenazesine katılan TÜRK-RUM
herkes derin bir hüzün ile çok
sevdikleri bu eşsiz insana veda
etmiştir.
Evet, işte “BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN EN BÜYÜK
İNSANINI” böyle uğurladık
ebedi mekanına.

MUZAFFER BEY
1913 - 1984

Yukarıdaki fotoğrafta bugün ölümü münasebeti ile anımsadığımız MUZAFFER Beyin İskeçe Türklerine bıraktığı ortaokul ve lisenin 636 öğrencisini okulun bahçesinde görmektesiniz.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuza okuma
alışkanlığı kazandıralım
kumak, çocuğun
zihinsel, duygusal ve
sosyal gelişiminde
önemli bir uyarıdır. Bu yüzden
de her anne–baba,
bebeklikten başlayarak,
çocuğa kitap okumayı
alışkanlık haline getirmelidir.

O

Çocuğun duygusal
gelişiminde sevgi, şefkat ve
güven sözcükleri çok
önemlidir. Bu nedenle de
çocuklar, kendilerine sevgi ve
güven ileten kitaplara büyük
ilgi duyarlar. Anne babaların
bunu temel alarak çocuklarına
okuyacakları kitapları
seçmeleri gerekir.
1 yaşından başlayarak
çocuklara resimli kitaplardaki
hayvanları, eşyaları anlatarak,
onların kitapla tanışması
sağlanabilir. Bu kitaplar onun
kelime hazinesinin
gelişmesinde son derece
faydalı olacaklardır.
Çocuğumuza ne kadar fazla
konuşur ve okursak, ona ne
kadar çok şey anlatırsak, o da
o kadar erken ve düzgün
konuşabilecektir.
2-3 yaşlarındaki çocuklar,
kendilerine resimli masal
kitaplarının okunmasından çok
hoşlanırlar. Bu kitaplardaki
hayali kahramanlarla
kendilerini özdeşleştirirler.
Bunun için de dikkat etmemiz
gereken, bu öykü
kahramanlarının çocuğa iyi
örnek oluşturabilecek
özelliklerde olmasıdır.
Dolayısıyla, kitap seçerken,
şiddet ve korku içeren kitaplar
seçmekten kaçınılmalıdır.
Sevgi ve güveni öğreten
kitaplar tercih edilmelidir.
Her gün belirli saatlerde
çocuğa bu kitaplardan
okuyarak, onun kitapla
tanışması sağlanabilir.
Kendimiz okuduktan sonra da
çocuğumuzdan anladıklarını
bize anlatmasını isteyebiliriz.
Çocuk okuduklarımız dışında
da bazı şeyler katarak
anlatabilir. Bu durumda onu
eleştirmek yanlıştır. Çünkü bu,
onun gelişiminin bir parçasıdır

ve onun kendi hayal dünyasını
bize yansıtmaktadır. Önemli
olan çocuğun olayları
anlatırken kullandığı kelime
sayısı ve konuşmasındaki
akıcılıktır.
6-7 yaşlarında çocuk, daha
çok doğa, hayvan ve çocuk
konulu öyküler tercih eder. 6
yaşındaki çocuk, yatağa
yatarken, yarım saat kendisine
kitap okunmasını ya da
kendisinin okumasını ister. Bu
dönem, çocuğun okumaya
karşı ilgisinin pekiştirilmesi
açısından en uygun dönemdir.
10-12 yaşlarından sonra
çocuklar, kitap konusunda
kendi tercihlerini yapmaya
başlarlar. Erkekler genellikle
spor, bilim, macera kitapları
seçerken, kızlar romantik,
duygusal, öykü ve şiir
kitaplarını seçerler.
Çevremde gözlemlediğim
kadarıyla, çocuk ve
gençlerimizin okumaya karşı
çok fazla ilgili olmadıkları
dikkatimi çekmekte, ne yazık
ki! Ancak bunu aşabilmek
kuşkusuz kendi elimizde
olduğu için, anne babalar iyice
birer rol model olabilmek için
her zaman kitap okumaya
özen göstermelidirler. Hem
kendimiz okuyarak, hem de
daha henüz okumayı
öğrenememiş küçük
çocuklarımıza, torunlarımıza
sürekli kitaplar okuyarak,
buna öncülük edebilmeliyiz.
Gerek kendimizin gerekse
çocuklarımızın dil gelişimi ve
toplumumuzun sosyo-kültürel
gelişimi açısından kitap
okumaya vereceğimiz önem
çok büyük olmalıdır. Çünkü
okumak, toplumları geliştirir
ve sosyo-kültürel yapıyı
kuvvetlendirir. Bireylerin,
dolayısıyla da toplumların
gelişimine katkı sağlamanın
yanı sıra bakış açılarının da
çeşitliliğine katkı sağlar.
Çocuklarınızla birlikte bol
okumalı ve okutmalı günler
dilerim.
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Köy seminerlerinin
programı belli oldu
TARIM – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü,
köy seminerleri programını açıkladı.
Enstitü, Gümülcine ve
İskeçe’nin yanı sıra 56 köyde
tarım ve hayvancılık
alanında seminerler
yapacak.
Tarım –
Hayvancılık
Araştırma
Enstitüsü, geçen
yıl Ocak – Nisan
ayları arasında 38
köyde seminer
düzenlemişti. Bu
yıl aynı dönem için
56 köyde organize
edilecek seminerlerde
örgütlenme –
kooperatifleşme, üretim
maliyetlerini düşürme,
verimliliği arttırma, tarım ve
hayvancılık alanında üreticilerin
faydalanabileceği AB programları, üretimlerdeki
sorunlar, yardımcı ve alternatif ürünler gibi
konulara ağırlık verilecek.

SEMİNER PROGRAMI
20 Ocak Cuma: Arabacıköy / Tütün
Kooperatifleşme / Arabacıköy / Hayvancılık
21Ocak Cumartesi: Sirkeli / Tütün
Kooperatifleşme / Sirkeli / Hayvancılık Arıcılık
22 Ocak Pazar: Kozlukebir / Meyvecilik
Kooperatifleşme / Kozlukebir / Hayvancılık
Arıcılık
27 Ocak Cuma: Kırköy / Sebzecilik Meyvecilik
Kooperatifleşme / Kırköy / Hayvancılık Arıcılık
28 Ocak Cumartesi: Göynüklü / Sebzecilik
Meyvecilik Kooperatfileşme /Göynüklü /
Hayvancılık
29 Ocak Pazar: Koyunköy / Tütün
Koopratfileşme / Narlıköy / Hayvancılık Arıcılık
3 Şubat Cuma: Bulduklu / Tütün Meyvecilik
Kooperatifleşme / Payamlar / Hayvancılık
4 Şubat Cumartesi: Bulatköy / Meyevecilik /
Çepelli / Hayvancılık
10 Şubat Cuma: Eşekçili / Meyvecilik
Kooperatifleşme / Melikli / Hayvancılık
11 Şubat Cumartesi: Sendelli / Meyvecilik /
12 Şubat Pazar: Büyük Müsellim / Tütün
Meyvecilik Kooperatifleşme /
17 Şubat Cuma: Kalenderköy / Tütün
Kooperatifleşme / Payamdere / Hayvancılık
18 Şubat Cumatesi: Aşağıköy / Tütün
Meyvecilik Kooperatifleşme /
19 Şubat Pazat: Demirbeyli / Tütün Bamya

Kooperatifleşme / Kızılağaç / Hayvancılık
24 Şubat Cuma: Ircan / Sebzecilik
Kooperatifleşme /
25 Şubat Cumartesi: Küçük
Müsellim / Pamuk
Kooperatifleşme /Küçük
Müsellim / Hayvancılık
Arıcılık
26 Şubat Pazar:
Küçük Doğanca /
Pamuk
Kooperatifleşme /
3 Mart Cuma:
Durhasanlar /
Tütün Meyvecilik
Kooperatifleşme /
Durhasanlar /
Hayvancılık-Arıcılık
4 Mart Cumatesi:
Seymen / Bamya Pamuk
Kooperatfileşme / Uysallı /
Hayvancılık
5 Mart Pazar: Hemetli / Bağcılık
Tütün Kooperatifleşme / Hemetli / Hayvancılık
Arıcılık
10 Mart Cuma: Mehrikoz / Aromatik Bitkiler
Meyvecilik Kooperatifleşme / Mehrikoz /
Hayvancılık
11 Mart Cumartesi: Musacık / Patates Tütün
Kooperatifleşme / Musacık / Hayvancılık Arıcılık
12 Mart Pazar: Hebilköy / Gül Kooperatifleşme
/
17 Mart Cuma: Büyük Derbent / Tütün
Meyvecilik Kooperatifleşme / Büyük Derbent /
Hayvancılık Arıcılık
18 Mart Cumartesi: Demirören / Tütün
Meyvecilik Kooperatifleşme / Ruşanlar /
Hayvancılık
19 Mart Pazar: Ketenlik / Tütün Meyvecilik
Kooperatifleşme / Ketenlik / Hayvancılık Arıcılık
24 Mart Cuma: Dolaphan / Tütün Meyvecilik
Kooperatifleşme / Dolaphan / Hayvancılık
25 Mart Cumartesi: Yassıören / Tütün
Meyvecilik Kooperatifleşme / Yassıören /
Hayvancılık
26 Mart Pazar: Mustafçova / Tütün Meyvecilik
Kooperatifleşme / Mustafçova / Hayvancılık
Arıcılık
31 Mart Cuma: Hasanlar / Meyvecilik
Kooperatifleşme / Musaköy / Hayvancılık
1 Nisan Cumartesi: İskeçe / Meyvecilik
Kooperatifleşme / İskeçe / Hayvancılık Arıcılık
2 Nisan Pazar: Gümülcine / Meyvecilik
Kooperatifleşme / Gümülcine / Hayvancılık
Arıcılık

“Değişen Dünyada
Değişmeyen Dinamikler”
BATI Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİHLİMDER), 21 Ocak
Cumartesi günü “Değişen Dünyada Değişmeyen
Dinamikler” konulu bir konferans düzenleyecek.
Konferansa konuşmacı olarak Türkiye’den, Yıldız
Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sosyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer katılacak.
Konferansla ilgili dernekten yapılan
açıklamada, Gümülcine’deki BİHLİMDER
lokalinde saat 18:30’da başlayacak konferansa
tüm Batı Trakya halkının davetli olduğu
belirtildi.
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Fenerbahçe ve Galatasaray
en zenginler listesinde
DELOİTTE'un 2015-16 sezonu
"Futbol Para Ligi" raporuna
göre, dünyanın en çok gelir elde
eden kulüpleri sıralamasında
iki Türk takımı yer aldı.
Ekonomi danışmanlık şirketi
Deloitte, dünyadaki tüm futbol
kulüplerinin 2015-16
sezonundaki mali durumunun
değerlendirildiği "Futbol Para
Ligi" isimli 20'nci raporunu
yayımladı.
Rapora göre, Fenerbahçe,
157,7 milyon euroyla en çok gelir
elde eden kulüpler listesine
25'inci sıradan girdi.
Geçen seneyi 21'inci sırada
tamamlayan Galatasaray ise
155,9 milyon euroluk geliriyle
Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı
oldu.

ZİRVE YER DEĞİŞTİRDİ
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Manchester
United, önceki 11 sezonu zirvede
kapatan Real Madrid'i geride
bırakarak 689 milyon euroyla
en çok gelir elde eden kulüpler
listesinin ilk sırasına yerleşti.
Son yıllarda eski başarılı
dönemlerinden uzak bir
performans sergileyen
Manchester United'ın 11 yıl
aranın ardından zirveye
çıkmasında, Premier Lig'in
yayın gelirlerindeki artış önemli
rol oynadı.
Geçen sezon UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek
finalde elenmesine rağmen ligi,

80 günde devri alem.

UEFA Süper Kupa'yı, FIFA
Dünya Kulüpler Kupası ve
İspanya Kral Kupası'nı kazanan
Barcelona, 620,2 milyon euroluk
geliriyle listede 2'nci sırada yer
aldı.
Son Şampiyonlar Ligi
şampiyonu Real Madrid ise
620,1 milyon euroluk geliriyle
Barcelona'nın ardından 3'üncü
sıranın sahibi oldu.
Geçen sezon Premier Lig'de
şampiyonluğa ulaşan Leicester
City, 172,1 milyon euroluk
geliriyle listenin ilk 20'sine ilk
kez adını yazdırdı.
Beşiktaş'ın eski teknik
direktörü Slaven Bilic'in
çalıştırdığı West Ham United da

192,3 milyon euroluk geliriyle
listeye 18'inci sırada girdi.
Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz
kulübünün yer alması, dikkati
çekti. En fazla gelire sahip 20
futbol kulübünün toplam geliri,
bir önceki sezona göre yüzde 12
artarak 7,4 milyar euroya ulaştı
ve rekor kırdı.

İLK 20 KULÜP
Rapordaki verilerin tabloya
yansıması şöyle:
1- Manchester United İngiltere
2- Barcelona – İspanya
3- Real Madrid – İspanya
4- Bayern Münih – Almanya

5- Manchester City – İngiltere
6- Paris Saint-Germain –
Fransa
7- Arsenal – İngiltere
8- Chelsea – İngiltere
9- Liverpool – İngiltere
10- Juventus – İtalya
11- Borussia Dortmund –
Almanya
12- Tottenham – İngiltere
13- Atletico Madrid – İspanya
14- Schalke 04 – Almanya
15- Roma – İtalya
16- Milan – İtalya
17- Zenit – Rusya
18- West Ham United –
İngiltere
19- İnter – İtalya
20- Leicester City – İngiltere

Sahte futbolcu PAOK'u
dolandırırken gerçek ortaya çıktı
İSVEÇ'te doğan Gambialı Alieu
Darbo'nun sahte belge ve tavsiye
mektuplarıyla bir çok kulübü dolandırdığı
ortaya çıktı.
24 yaşındaki sahte futbolcunun en büyük
vurgunu Yunanistan'ın PAOK takımından
yapmak istediği ancak foyasının ortaya
çıktığı anlaşıldı.
Darbo isimli şahıs yanında menajeri
olduğunu söylediği bir kişiyle Yunanistan'ın
PAOK Kulübü Sportif Direktörü Zisis
Vryzas'a gitti. Elinde Dortmund menajeri
Michael Zorc'un e-posta ile gönderdiği bir
tavsiye yazısını gösterdi. Yazıda özetle şöyle
deniyordu: "Bu futbolcunun tecrübe
kazanmasını istiyoruz. Bir kaç yıl sizde
oynasın. Daha sonra yeniden biz alacağız.
Bunu yaparsanız geri verdiğiniz zaman 4
milyon Euro da kazanabilirsiniz. Deneme
antrenmanına çıkarmanıza gerek yok."
2004'te Avrupa Şampiyonu Yunanistan
milli takımında yer alan Vryzas, futbolcu ve
menajerini otele yerleştirdikten sonra
Michael Zorc ve Dortmund Kulübü ile

irtibata geçti. Sahtekarlık anında ortaya
çıktı. Vryzas, bir kaç ultrayu yanına alarak
otele gitti ve Darbo'ya şehri terketmesi için
sabaha kadar süre tanıdı. Sabah Darbo ve
menajeri erkenden sırra kadem bastı.
Darbo'nun başka takımları iyi
futbolcuyum diye kandırdığı ve mukavele
imzaladığı da ortaya çıktı. 2013 yılında
Dinamo Zagreb ile üç yıllık anlaşma
imzaladı. Elindeki övücü borservis ve
tavsiye mektuplarıyla deneme idmanına
bile çıkmadı. Kısa sürede takımı terketti.
İtalya'nın FC Crotone Kulübü de sahte
belgelerin tuzağına düştü. O zamanlar Serie
B'de oynayan Crotone müthiş yeteneği yeni
transfer olarak açıkladı. Hatta 10 numaralı
formayı bile verdi. Ancak iki gün sonra
belgelerinin sahte olduğunun anlaşıldığını
farkeden Darbo, ırkçı söylemler duyduğu
gerekçesiyle kulübü terketti.
Darbo PAOK denemesinden sonra
Norveç'in Nybergsund takımına transfer
oldu. Ama kısa sürede futbol kalitesi ortaya
çıkınca ortadan kayboldu.

Darbo'nun Malta, Cezayir ve Mısır'da da
ortaya çıktığı belirlendi. Transfermarkt.de
sitesine göre en son Malta ikinci liginden
Naxxar Lions FC takımı oyuncusu olarak
görüldü. Değeri 50 bin Euro. Ama orayı da
terketti ve şimdi nerede olduğu bilinmiyor.

Son olarak 28 Ekim’deki
Gençlerbirliği maçında
golünü atıp sakatlanan
Talisca, 80 günlük ayrılık
sonrası forma giydiği lig
maçında yine ağları sarstı;
gecenin kahramanı oldu.
Cenk de gol krallığındaki
yerini pekiştirdi.
Beşiktaş'ın Benfica'dan
kiraladığı Anderson Talisca,
uzun bir ayrılığın ardından
lige yeniden golle merhaba
dedi. Süper Lig'de son
olarak 28 Ekim'de oynanan
Gençlerbirliği maçında
sahaya çıkıp golünü
kaydeden Brezilyalı
futbolcu, 80 gün sonra
Osmanlıspor karşısına çıktı.
20. dakikada ceza sahası
dışından jeneriklik bir
şekilde topu ağlara
gönderen 22 yaşındaki
futbolcu, dönüşünü de golle
yapmış oldu. Bu sezon ligde
görev yaptığı 7 maçta 5'inci,
toplamda 7. sayısını
kaydeden Talisca, sakatlığı
sonrası ilk resmi maçına
çıktığı Ziraat Türkiye
Kupası'ndaki 2-0 kazanılan
Boluspor sınavında da
fileleri sarsmıştı. Tecrübeli
futbolcunun siyah-beyazlı
forma ile 1 de asisti
bulunuyor.
CENK 93'TE VURDU
Gecenin diğer yıldızı
Kartal'ın bir başka golcüsü
Cenk Tosun'du. Tabiri caizse
90 dakika boyunca sessizce
uygun anın gelmesini
bekleyen forvet, 90+3'te
yakaladığı fırsatı
değerlendirip skorbordu
belirledi. Ligdeki 11. golünü
bulan Cenk, Gol Krallığı'nda
ilk sıradaki yerini pekiştirdi.
RASTGELE DEĞİL,
BİLİNÇLİ VURDUM
Talisca, maç sonrası zorlu
hava ve saha şartları
nedeniyle istedikleri oyunu
oynayamadıklarını söyledi.
Attığı golü "Vurmuş olmak
için vurmadım. Kaleciye
baktım ve gördüm. Zaten
öyle yaparsanız böyle goller
oluyor" diye anlatan
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MÜSİAD yetkilileri
Batı Trakya’yı ziyaret etti
MÜSİAD Balkan Şubesi
Başkanı Dr. Bilal Kara, MÜSİAD
Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyesi Mahmut Yüksel Süne ve
bazı iş adamlarıyla, 18-19 Ocak
tarihlerinde Batı Trakya’yı
ziyaret etti.
MÜSİAD yetkililerine Batı
Trakya’daki temasları sırasında
MÜSİAD Balkan yönetim kurulu
üyeleri Lokman Aydoğan ile
Hasan Bakioğlu eşlik ettiler.

SELANİK
İlk olarak Selanik’te temaslarda
bulunan konuk heyet,
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan’ı ziyaret etti. Ardından
Selanik Ticari Ataşesi Serkan
Buralı ile biraraya gelen heyet,
Kuzey Yunanistan Yunan – Türk
Ticaret Odası Başkanı Dimitris
Simeonidis ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmede,

Türkiye ile Yunanistan arasında
ticari konular ele alındı.
Türk Hava Yolları Selanik
Müdürü Utku Yazan’ı da ziyaret
eden heyet Selanik’teki
temasların ardından
Gümülcine’ye geçti.

GÜMÜLCİNE
Gümülcine’de Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı’yı makamında
ziyaret eden MÜSİAD Balkan
Şubesi Başkanı Dr. Bilal Kara ve
beraberindeki heyet, karşılıklı
görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif’i makamında ziyaret eden
heyet, burada yapılan
görüşmede müftüden bilgi
aldılar. Konuk heyetin
Gümülcine Sanayi ve Ticaret
Odası yetkilileri ile yapacağı
görüşme olumsus hava

koşulları nedeniyle iptal edildi.
Son olarak Gümülcine Türk
Gençler Birliği’ni giden heyet,
Gümülcine’deki temaslarının
ardından İskeçe’ye geçti.

Kar yağdı, Egnatia otoyolu kapandı!
EGNATİA otoyolunun
Şapçı – Dedeağaç
arasındaki bölümü, 19 Ocak
Perşembe günü kar yağışı
nedeniyle kapandı. Yolda
kalan araç sahipleri Egnatia
şirketini arayarak yardım
istedi ve şikayette bulundu.
Batı Trakya genelinde 19
Ocak Perşembe günü sabah
erken saatlerde başlayan
kar yağışı, öğle saatlerine
doğru şiddetini arttırdı.
Şiddetli kar yağışı ve bazı
tırların yolda kalması
nedeniyle Egnatia
otoyolunun Şapçı –
Dedeağaç kısmı öğle
saatlerinde ulaşıma
kapandı. Egnatia şirketinin
kar küreme ve tuzlama
araçlarıyla yol açma
çalışmalarına devam ettiği
bildirildi.
Bu arada, yolda kalan
çok sayıda sürücü Egnatia
şirketini arayarak hem
yardım talebinde bulundu
hem şikayetini dile getirdi.

İSKEÇE
İskeçe’deki temasları sırasında
konuk heyet ilk olarak İskeçe
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Oda
yetkilileri ile görüşen MÜSİAD

üyeleri, ardından İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi
ziyaret ettiler. Türkiye’den gelen
iş adamları son olarak İskeçe
Türk Birliği’ne gittiler.

SİRİZA’da şüpheli
paket alarmı

BAŞKENT Atina’da, SİRİZA merkez bürolarının bulunduğu binaya gönderilen şüpheli
paket güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.
Medyadaki haberlere göre, SİRİZA’nın kent merkezindeki Kumunduru caddesinde
bulunan merkez binasında partinin Siyasi Konsey toplantısı sırasında posta ile gelen
bir paketin içinde şüpheli toz çıkması üzerine parti yetkilileri polise haber verdi.
Polisin teslim aldığı paketin içindeki toz, kimyasal içerikli olabileceği şüphesiyle
incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olay nedeniyle yarıda kesilen SYRIZA Siyasi Konsey Toplantısı’nın, Başbakan Aleksis
Çipras başkanlığında Başbakanlık konutunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

