gundem_1005_Layout 1 13.02.2017 15:02 Page 1

Gündem
oku,
gündemi
yakala...
10 Şubat 2017

GÜNDEM

Y›l: 20

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 1005 Fiyatı: 0.80 Euro

Azınlık Eğitimi Bölümü
RESMİLEŞİYOR

»12, 13

Eğitim ve ekonomi bakanlıkları tarafından hazırlanan yasal düzenleme FUEN haklı
meclis alt komisyonlarında görüşüldükten sonra 9 Şubat Perşembe
bulundu
günü meclis genel kuruluna getirildi. Oylama bugün (cuma) yapılacak. Avrupa Adalet Divanı, yetki alanı
BATI Trakya’daki azınlık
ilkokullarında görev yapacak
Türkçe öğretmenlerinin
eğitileceği Selanik Aristotelio
Üniversitesi “Azınlık Eğitimi
Bölümü” resmileşiyor. Torba
yasaya dahil edilen azınlık
eğitimiyle ilgili maddeler, azınlık
okullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitimini ve
Türkçe öğretmenleri için ayrı bir
memuriyet kategorisinin
oluşturulmasını öngörüyor.
Sözkonusu bölümde, Batı
Trakya’daki azınlık mensubu
öğrenciler için ek bir kontenjan
ayrılacak. Bu bölümü kazanan
azınlık mensubu öğrenciler
başka bölüme veya şehre geçiş
yapamayacak. Mezun olan
azınlık gençleri, Batı Trakya’daki
azınlık ilkokullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev alacak.
»6, 7

Balkan’da
hayvancılık
kooperatifi
kuruluyor

Başkonsolosluğa boyalı saldırı!
TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun dış
duvarlarına ve avsulusa bir
grup tarafından boya
şişeleri atıldı. 5 Şubat Pazar
günü gerçekleşen saldırıyı
“Ruvikonas” adlı anarşist
örgüt üstlendi. Pazar günü
öğle saatlerinde Türk
Başkonsoluğu’nun
bulunduğu caddeye gelen
sekiz kişilik grup, DHKP-C
terör örgütüne destek içeren
Yunanca yazılı bildiriler ve
sloganlar atarak kaçtı.
»4

İSKEÇE ili Mustafçova
Belediyesi’ndeki hayvan
besicileri kooperatifleşiyor.
Bölgedeki hayvan
besicilerinin katılımıyla Ocak
ayında yapılan ilk toplatıdan
sonra, ikinci toplantı 6 Şubat
Pazartesi günü
gerçekleştirildi.
» 10

dünya

19’da

bilim
Avam Kamarası
May'e Brexit
yetkisini verdi

11’de

ekonomi
En iyi 5
dosya kurtarma
programı!

20’de

spor
IMF'den kritik
Yunanistan
tahmini

23’te

Dünya Kupası
48 takımla
oynanacak

dışında olduğu gerekçesiyle FUEN’in
1 milyon imza kampanyasını
kaydetmeyi reddeden AB
Komisyonu’nun kararını hukuksuz
buldu. Mahkeme, Avrupa Vatandaş
Girişimi kapsamında sunulan “Azınlık
Kurtarma Paketi”nin AB Komisyonu
tarafından kaydının reddedilmesi
konusunda AB Komisyonu’nun aldığı
kararının hukuksuz olduğu hükmüne
vardı. »3

Altın Şafak,
Kur’an kurslarını
hedef aldı
Irkça Altın Şafak Partisi Milletvekili
Yannis Lagos, Batı Trakya’daki Kur’an
kursları hakkında meclise soru sundu.
Lagos’un parlamentoya sunduğu
soru; “Trakya’da camilerdeki Kur’an
Kursları Yunan karşıtlığı ve Türklük
propagandası kaynağı olmaktadır”
başlığını taşıyor. » 4

Adalarda
“Kapıda vize”
sona eriyor
AB Komisyonu’nun, Ege’deki Yunan
adalarına seyahatte kolaylık sağlayan
geçici vize uygulamasına gelecek
sezon için onay vermediği kaydedildi.

»9
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SÖPA Mezunları Derneği’nde
tartışmalı genel kurul
RODOP – Meriç İlleri Selanik
Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)
Mezunu Öğretmenler Derneği’nin
seçimsiz genel kurulu 7 Şubat
Salı günü gerçekleştirdi.
Rodop eski valilik binasında
yapılan ve iki bölümden oluşan
genel kurul hararetli
tartışmalarla başladı. Dernek
yönetimi ile bazı üyeler arasında
“tüzük ihlali” tartışmaları
yaşandı.
Derneğe altı yıldan beri aidat
ödemeyen yaklaşık 25 üyenin ve
Mehmet Derdiman başkanlığında
dernekten istifa etmiş bazı eski
üyelerin toplantıya katılmaları
tartışmalara neden oldu.
Dernek yönetiminde görev
alan, ancak bu yıl tayini İskeçe
iline çıkan yönetim kurulu üyesi
Mehmet Şerif’in yerine Mehmet
Çolak’ın yönetime getirilmesi de
tartışma yarattı.
Bazı üyeler, aidat ödemeyen ve
istifa etmiş üyelerle ilgili
yönetimin dernek tüzüğünü ihlal
ettiğini belirttiler.
İtiraz eden üyeler gerekçe
olarak, aidatlarını ödemeyen
üyelerin üyeliklerinin
otomatikmen düştüğünü,
toplantıya katılabilmeleri için
genel kurul kararı gerektiğini
gösterdiler.

YÖNETİM TÜZÜĞÜN İHLAL
EDİLMEDİĞİNİ SAVUNDU
Dernek yönetimi, bazı üyelerin
tüzüğün ihlal edildiğine dair
iddialarını reddederken, daha
önce istifa eden üyelerin genel
kurula katılmaları da tartışmaya
neden oldu. Aidatlarını düzenli
ödeyen üyerin tepkileri devam
etmesi üzerine daha önce istifa
etmiş ancak salonda bulunan
eski üyeler genel kurulun
yapıldığı salondan çıkmak
zorunda kaldılar.
Yaklaşık bir saat süren
hararetli tartışmalardan sonra
Divan Kurulu seçildi. Divan
başkanlığına Mehmet Yusuf,

sekreterlik görevlerine ise Ali
Nalbant ve İbrahim Mustafa
seçildi.
Divan Kurulu belirlendikten
sonra Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet derneğin
faaliyetleri hakkında üyeleri
bilgilendirdi.
Sayman İdris Hasan ise, 2016
mali yılının gelir giderleri
hakkında kurula sunum yaptı.
2017 yılı bütçesi onaylandıktan
sonra Denetim Kurulu Başkanı
Mehmet Serdar tarafından
denetim raporu okundu.
Genel Kurul toplantısının
ikinci bölümünde tüzük
değişikliği konusu ele alındı.
Yıllar önce hazırlanmış, bugüne
kadar değiştirilmemiş, açık
olmayan ve pürüzler yaratan bazı
maddelerde değişiklik yapılması
önerildi. Yapılan konuşmaların
ardından tüzük değişikliğine
gidilmesi kararı alındı. Tüzük
kararının yanı sıra istifa etmiş
üyelerin yeniden derneğe üye
olmaları da kararlaştırıldı.
Genel Kurul toplantısında
yaşanan tartışmalar istifaları
getirdi. Tartışmaların ardından
dernek üyelerinden bazıları
yönetime istifa dilekçelerini
sundular.
Ayrıca dernek yönetiminde
görev alan Bilal Berbat da
yönetim kurulu üyeliğinden istifa
etti. Önceki dönemde başkanlık
görevini yapan ve mevcut
yönetim kurulunda da yer alan
Mehmet Şerif yönetim kurulu
üyeliğinden istifa ettiğini sözlü
olarak dile getirdi
Gerek dernek üyeleri
tarafından, gerekse yönetim
kurulu üyesi tarafından sunulan
istifa dilekçelerinin yönetim
kurulunun yapacağı ilk
toplantıda değerlendirileceği,
ardından tüzüğün öngördüğü
şekilde işlem yapılacağı ifade
edildi.

Kadınlar Kolu’nun yeni başkanı Sibel Osmanoğlu

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTYTD)
Kadınlar Kolu seçimleri 3 Şubat
Cuma günü yapıldı. Kadınlar
Kolu’nun yeni başkanı Sibel
Osmanoğlu oldu.
BTAYTD’nin Gümülcine’deki
lokalinde gerçekleşen
seçimlere 49 kadın üye katıldı.
Seçimlerde Divan Kurulu
Başkanlığı’nı Cahide Haseki,
sekreterlik görevini ise Şüheda
Halil ve Sevil Şerifoğlu yaptı.
Kadınlar Kolu Başkanı
Belgin Molla Ahmet

Mehmetoğlu’nun açılış
konuşmasının ardından Genel
Sekreter Ebru Kuruk yıllık
faaliyet raporunu, kasadar
Elçin İmam Osman ise maliyet
raporunu sundu.
Yapılan seçimler sonrası
görev dağılımı şu şekilde
oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Sibel Osmanoğlu
(41 oy)
Gümülcine Asbaşkanı:
Nuran Mustafa (35 oy)

İskeçe Asbaşkanı: Elçin
Hacı İbram (18 oy)
Genel Sekreter: Enise
Molla Ahmet (22 oy)
Genel Sekreter Yardımcısı:
Arzu Hüseyinoğlu (24 oy)
Kasadar: Büşra Yusuf (31 oy)
Eğitim – Kültür Kolu
Sorumlusu: Kevser Padalı
(20 oy)
YEDEK ÜYELER
İlknur Tuzlacı (17 oy)
Bahar Müminoğlu (11 oy)
Gülsüm Zeybek (10 oy)
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“Azınlık Kurtarma
Paketi” mücadelesinde
FUEN haklı bulundu
Avrupa Adalet Divanı, yetki alanı dışında olduğu
gerekçesiyle Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin
(FUEN) 1 milyon imza kampanyasını kaydetmeyi
reddeden AB Komisyonu’nun kararını hukuksuz
buldu.

AVRUPA Adalet
Divanı Genel
Mahkemesi, 16
Eylül 2013’te yetki
alanının dışında
olduğu gerekçesi
ile FUEN’nin AB
Komisyonu’na
sunduğu “Azınlık
Kurtarma Paketi”
isimli 1 milyon
imza kampanyasının kayıt edilmemesi
konusunda FUEN’in açtığı davada FUEN’i haklı
buldu. 3 Şubat tarihli kararda Genel Mahkeme,
Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında sunulan
“Azınlık Kurtarma Paketi”nin AB Komisyonu
tarafından kaydının reddedilmesi konusunda
AB Komisyonu’nun aldığı kararının hukuksuz
olduğu hükmüne vardı.
Mahkeme, girişimde adı geçen hangi
önlemlerin yetkisi dışında kaldığını
açıklamayarak ve vardığı sonucu destekleyen
gerekçeleri sunmayarak AB Komisyonu’nun
gerekçe sunma yükümlülüğüne uymadığını
belirtti.
Mahkemenin kararının ardından AB
Komisyonu’nun FUEN’in girişimi konusunda
yeni bir karar alması gerekecek.

FUEN Başkan
Yardımcısı Halit
Habipoğlu,
“Avrupa’da
yaşayan ulusal
azınlıklar
açısından
önemli bir zafer
niteliğinde olan
kararı büyük bir
sevinçle
karşılıyoruz. ‘Hak verilmez, alınır’ düşüncesini
savunarak derin bir hukuksal
değerlendirmenin ardından mahkemeye
yaptığımız başvuru sonucunda mahkeme
bizleri haklı buldu. FUEN olarak ulusal
azınlıkların haklarının korunması ve garanti
altına alınması için AB çapında bir korunma
mekanizması yaratılması konusunda
başlatmak istediğimiz girişim konusunda AB
Komisyonu ciddi bir inceleme yaparak yeni bir
karar almak zorunda. Bu karar ile Avrupa’da
ulusal azınlıkların korunması konusu ciddi bir
biçimde AB’nin gündemine taşınmış olacak.
Ulusal azınlıklar için Avrupa’da bir korunma
mekanizması yaratılması için FUEN olarak
mücadele etmeye devam edeceğiz.”
açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ın borcu arttı
YUNANİSTAN’ın borcu 5
milyar euro daha arttı. Maliye
Bakanlığı verilerine göre, ülkenin
devlet borcu 2016 içerisinde 5
milyar artarak, yıl sonunda
326.358 milyar euroya ulaştı.
Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanan rapora göre, ülkenin
devlet borcu 2016 içerisinde 5
milyar artarak 326.358 milyar
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euroya ulaştı. Devlet borcundaki
borçlanma senetlerinin payı
71.607 milyar euro azalırken,
kredi payı ise 254.751 milyar arttı.
Maliye Bakanlığı, henüz
ülkenin gayri safi yurt içi
hasılasını (GSYİH) açıklamazken,
bütçe tasarısı, 2016’daki GSYİH’yi
174.438 milyar dolar olarak
öngörmüştü.

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Komşu komşuya muhtaç…
unanistan’da 2012 yılında
başlayan geçici vize
uygulaması, özellikle
kuzeydoğu Ege adalarını Türk
turistler için cazip hale getirdi.
Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy,
Sömbeki, Sisam ve Meis adaları
için 2012 yılından bu yana NisanEkim ayları arasında geçerli olan
uygulamayla, limanda vize
verilerek Türk turistlerin adalara
seyahatlerinde önemli bir kolaylık
sağlanıyordu. Bu da doğal olarak
Yunan adalarına büyük bir Türk
turist akımı sağladı.
Bir taraftan ekonomik krizle,
diğer taraftan mülteci sorunuyla
boğuşan adalarda,
geçici vize uygulamasının
kaldırıldığı haberi bomba etkisi
yarattı.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun
“kapıda vize” uygulamasına bu yıl
onay vermediği haberi, Dışişleri
Bakan Vekili Yorgos
Katrugalos’un Lesvos, Sakız,
Samos, Oniki Adalar
milletvekillerine gönderdiği bir
mektupla ortaya çıktı. Yunan
tarafının tüm ısrarlara rağmen AB
Komisyonu’nun yeni turizm
sezonu için geçen yıllarda geçerli
olan uygulamaya geçit
vermeyeceğini duyuran
Katrugalos, Türk turistleri bölgeye
çekmeyi sürdürebilmek için
Türkiye’deki Yunan
konsolosluklarındaki personel
sayının arttırılması ve vize
işlemlerinin kolaylaştırılmasını
önerdi.
Yunanistan’ın içinde
bulunduğu ekonomik krizin yanı
sıra mülteci akımından olumsuz
etkilenen ada turizmine deyim
yerindeyse Türkiye’den gelen
turistler can simidi olmuştu.
Mültecilerin geçit trafiği
üzerinde yer alan adalar mülteci
akınına uğrayınca, Avrupalı
turistlerin tercih listesinden çıktı.
Ekonomik krizin getirdiği vergiler
de zaten yara alan turizmin
durumunu iyice ağırlaştırdı.
Bölgeye gelen turistlerin
yarısını Türklerin oluşturduğunu
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SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
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ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

düşünecek olursak, AB
Komisyonu’nun aldığı kararın
adalar için ne kadar yıkıcı
olduğunu anlamak yeterli.
Geçen yıl Temmuz ayında
Lesvos adasına 6.841 Avrupalı
turist geldi. Oysa 2015 yılının aynı
dönemdeki Avrupalı turist sayısı
18.373’tü. 2015 yılında adaya
Avrupa’dan yapılan 130 uçak
seferi de geçen yıl 47’ye düştü.
Buna karşılık, 2015 yılına
oranla rakamlar biraz daha düşük
olsa da, Lesvos adası Türkiye’den
önemli bir turist potansiyeli aldı.
Geçen yıl 40 binin üzerinde Türk
turistin Lesvos’u ziyaret ettiği
tahmin ediliyor.
Durum böyle olunca,
adalardaki yetkililer de kolları
sıvadı. Lesvos Belediye Başkanı
Spiros Galinos, Avrupa Birliği Göç,
İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri
Dimitris Avramopulos’a bir
mektup göndererek yardım istedi.
YDP’nin Oniki Adalar ve Sakız
milletvekilleri Türk turistlerin
adaya gelişini kolaylaştıracak vize
merkezleri kurulması önerisinde
bulundular.
“Mültecilere izin var, turistlere
yok” diyerek AB’ye tepkisi
gösteren adalılalar, cömert ve
bonkör Türk turistleri de
kaybetme endişesine düştü.
Son durumlar gösteriyor ki,
komşu komşunun külüne muhtaç.
Ne varsa, yine yanı başında
olanda var.
Aynı coğrafyayı paylaşanların,
aynı havayı soluyanların birbirini
anlaması da, birbirine destek
çıkması da çok daha kolay.
İki ülke arasında son günlerde
yaşanan gerginlikler bir tarafa,
Ege’nin iki kıyısında yaşayan bu
insanların birbirine ihtiyacı var.
Ayvalık’taki sarsıntı, hemen
karşısındaki Midilli de aynı
şekilde hissediliyor. Aynı denizi,
aynı, aynı gökyüzünü
paylaşıyorlar. Aynı güneş ışıkları
ile uyanan, aynı anda geceye
gömülen, aynı coğrafyanın
insanlarının birbirine ihtiyacı var.
Özetle, birbirimize ihtiyacımız
var…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na boyalı saldırı
TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış
duvarlarına ve avsulusa bir grup tarafından boya şişeleri atıldı. 5
Şubat Pazar günü gerçekleşen saldırıyı “Ruvikonas” adlı
anarşist örgüt üstlendi.
Pazar günü öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu’nun
bulunduğu caddeye gelen sekiz kişilik grup, konsolosluk
binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah
boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.
Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren
Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak
kaçtıklarını belirtti. Gümülcine polisinin saldırıdan sonra yoğun
güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

BAŞKONSOLOSLUĞA SALDIRIYI
“RUVİKONAS” ÜSTLENDİ
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıyı
“Ruvikovas” anarşist örgütü üstlendi. Örgüt, 6 Şubat Pazartesi
günü internette yayımladığı açıklamayla, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’na boyalı saldırıyı kendisinin yaptığını belirtti.
“Ruvikonas”ın açıklamasında, Başkonsolosluğa yapılan
saldırının DHKP-C terör örgütüne danayışma mesajı verilmek
amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Aynı örgüt, geçen yaz Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne de
benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Atina’ya cami
kimler istemiyor?
Altın Şafak Partisi, şimdi de
Kur’an kurslarını hedef aldı
“Vice Greece” dergisi ve internet
sitesinden Melpomeni Marangidu,
başkent Atina’daki cami sorununu ele
aldı. Marangidu’nun hazırladığı “Atina
camisini kimler istemiyor?” başlıklı
program, 5 Şubat Pazar gecesi geç saatte
Antenna televizyon kanalında
yayınlandı.
45 dakikalık programda, başkent
Atina’ya cami yapılmak istenmesine
gösterilen tepkiler ele alındı.
Programda, Atina’da doğup büyüyen,
daha sonra İslam’ı seçerek Müslüman
olan ve 2014 yılında Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayı olan
Anna Stamu, Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras, Adalet Bakalığı
İnsan Hakları eski Genel Sekreteri Kostis
Papaioannu, Eğitim Bakanlığı Din İşleri
Genel Sekreteri Yorgos Kalancis’le
yapılan röportajlara yer verildi.
Programda, Atina’da cami yapımına
karşı çıkan ve caminin yapılacağı yeri
altı ay boyunca işgal eden
komandolardan oluşan Yedek Subaylar

Hareketi Başkanı Yannis İoannidis’le
yapılan görüşmeye geniş yer ayrıldı.
Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Temsilcisi
Panayotis Dimitras, Yunanistan’ın 2001
yılından bu yana uluslararası insan
hakları örgütleri tarafından cami ve
mezarlık konusunda uyarıldığını
söyledi. Eğitim Bakanlığı Din İşleri
Genel Sekreteri Yorgos Kalandis ise cami
yapımının devlet projesi olduğunu
belirterek, her devlet projesinde
gecikmelerin olduğunu ve dolayısıyla
Atina’daki cami yapımının
gecikebileceğini ifade etti. AP
milletvekili Anna Stamu ise cami ve
mezarlık sorununu anlatarak,
Atina’daki Müslümanların resmi bir
caminin bir an önce hayata geçmesini
beklediklerini belirtti.
Cami yapımına karşı çıkan Yedek
Subaylar Hareketi Başkanı Yannis
İoannidis, kendisine Yunanlı diyen hiç
kimsenin cami istemediğini iddia
ederek, cami yapımına müsade
etmeyeceklerini söyledi.

IRKÇI Altın Şafak Partisi Milletvekili
Yannis Lagos, Batı Trakya’daki Kur’an
kursları hakkında meclise soru sundu.
Lagos’un parlamentoya sunduğu soru;
“Trakya’da camilerdeki Kur’an Kursları
Yunan karşıtlığı ve Türklük propagandası
kaynağı olmaktadır” başlığını taşıyor.
Lagos, içişleri ve eğitim bakanlıklarına
yönelik sorusunda, Kur’an kurslarının
hemen hemen tüm köylerde yapıldığını
ve “sözde” müftülüklerin denetiminde
gerçekleştirildiğini belirterek, Kur’an
eğitiminin Müslüman azınlık mensubu
çocuklara ırkçı Türk şiir ve edebiyatının
öğretilmesi için bahane olarak
kullanıldığını iddia etti. Lagos, bölgedeki
yerel basının ve Türklük propagandasına
direnmeye çalışan Yunanlı
Müslümanların şikayetlerine göre; “Türk
olduğum için gururluyum” gibi ifadelerin
günlük ders programında olduğunu öne
sürdü.
Altın Şafak Partisi Pire ikinci bölge
Milletvekili Lagos sorusunda, Kur’an
kurslarının adeta Yeniçeri besleme yeri
ve Müslüman azınlık mensubu çocuklara
Türk milliyetçiliği kazandırma yeri olarak
faaliyet gösterdiği tezini savundu.
Derslerin yapıldığı yerlerin camilerin

içinde olduğunu ifade eden Lagos,
bunlarla ilgili yasal izin prosedürünün
yerine getirilip getirilmediğinin belli
olmadığını kaydetti. Lagos, sözkonusu
kurslarda çocuklara yönelik taciz
olaylarının da Yunan adaletini meşgul
ettiği iddiasını ortaya attı.
Altın Şafak Partisi Milletvekili, içişleri
ve eğitim bakanlarına yönelttiği soruda,
Kur’an kurlarının eğitim merkezi olarak
gerekli izinleri olup olmadığını ve bu
konuda gerekli prosedürün takip edilip
edilmediğini sordu. Ayrıca sözkonusu
Kur’an kurslarında, çocukların
güvenliğine yönelik önlemlerin alınıp
alınmadığı sorusunu yöneltti. Lagos,
Kur’an kurslarında eğitim veren
eğitimcilerin kimler olduğu ve bu
kişilerin Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu ve mekanizmalarıyla ne
tür bir bağlantısının olduğunu sordu.
Lagos, “Yetkili devlet kurumları,
Trakya’daki Müslüman azınlığı ve
özellikle de reşit olmayan üyelerini
Türklük propagandasından, ‘sözde’
müftülerin ve Türk başkonsolosluğunun
diğer casuslarının faaliyetlerinden
korumak için hangi girişimlerde
bulunacak?” dedi.
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Eğitimi için yeni düzenleme ve yeni
kemer sıkma önlemleri

A

zınlık eğitimiyle ilgili bir yasa
tasarısı daha meclise getirildi.
Tasarı, Batı Trakya’daki azınlık
ilkokullarında görev yapacak Türkçe
öğretmenleriyle alakalı. Selanik Özel
Pedagoji Akademisi kapatılırken, azınlığın
talepleri dikkate alınıp onun yerine yeni bir
fakülte açılsaydı beş yılı boşuna
geçirmemiş olacaktık.
Aslında bölüm açıldı ama iş yarım kaldı.
SÖPA’nın kapatılmasında sonra Selanik
Üniversitesi bünyesinde bir bölüm açıldı.
Ancak bölüm resmileştirilmedi. Samaras
başbakanlığındaki hükümet döneminde
Dedeağaç’ta bir bölümün açılması
(Didaskalio) ve azınlık okullarında görev
yapacak öğretmenlerin buradan çıkması
öngörüldü. Azınlık okulunda Türkçe
öğretmeni olmak isteyen gençlerimiz önce
dört yıllık normal bir eğitim fakültesini
bitirecek, sonra da Dedeağaç’ta

oluşturulacak eğitim bölümüne gidecek. İki
yıl da orada eğitim gördükten sonra hiç
aksamadan okulları bitirmeleri halinde 6
yılda azınlık eğitiminde öğretmen olmak
için gerekli diplomalara sahip olacaktı. Dört
yıllık normal bir fakültede hiç Türkçe ders
almadan mezun olacak. Sonra iki yıllık
Didaskalio’da hem Türkçe hem Yunanca
eğitim gördükten sonra “Türkçe öğretmeni”
olacaktı. “Ama nasıl mümkün olur?”
dediğinizi duyar gibiyim. Ben de aynı merak
içerisindeydim uzun süre.
Azınlık kurumları ve azınlık temsilcileri
topyekün bu Didaskalio projesine karşı
çıktı, tepki gösterdi. Ancak tepkilere aldırış
edilmeden bu “görev”, yani Didaskalio’yu
hayata geçirme görevi, Trakya Dimokrtios
Üniversitesi’ne verildi. Üniversite yönetimi
de bu amaçla çalışmalara başladı. Azınlık
kurumlarıyla, milletvekilleriyle görüştü.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler

Derneği ve iki öğretmen derneğiyle
görüştü. Azınlık kuruluşları ve temsilcileri
Didaskalio’ya karşı olduklarını ve
desteklemediklerini açıkladılar. Bu konuda
neredeyse tüm azınlık kurumları
açıklamalar yayınladılar. Didaskalio’nun
yanlış olduğunu, onun yerine dört yıllık bir
eğitim fakültesinin açılması gerektiğini ve
azınlık gençlerinin burada eğitildikten
sonra azınlık okullarında
görevlendirilmesini istediklerini söylediler.
Meclis alt komisyonlarında görüşülerek,
9 Şubat Perşembe günü genel kurula
getirilen yasa tasarısıyla, Selanik’teki
Azınlık Eğitimi Bölümü’nün
resmileştirilecek ve azınlık okullarında
öğretmenlik yapacak gençleri yetiştirilme
görevi verilecek. “Didaskalio”dan mahrum
olan Trakya Dimokritos Üniversitesi, bu
duruma tepki gösterip Eğitim Bakanı ve
diğer yetkililere yönelik bir şikayetname
hazırlayıp göderdi. Hatta sözkonusu
yasanın geri çekilmesini ve Didaskalio’nun
faaliyete geçmesini istedi. “Milli açıdan
hassas bir bölgede bulunan Dimokritos
Üniversitesi’nden bu görevin alınması
yanlıştır” babında bir şikayet mektubu
yazılmış. Üniversite yönetimi bu şekilde
düşünebilir. Bir şey denemez. Olaylara bu
şekilde bakabilir. Nitekim üniversitenin Batı
Trakya’ya ve Türk azınlığı ilgilendiren
konulara bugüne kadar “milli tehlike” ve
“milli mesele” penceresinden baktığını
biliyoruz, görüyoruz. Ancak mektupta,
Didaskalio’nun hazırlanmasında azınlık
kuruluşlarıyla görüşüldüğü ve azınlık
kuruluşlarının bu projeye destek
veriyormuş gibi bir izlenimin verilmesi

BTTDD Bursa Şubesi yöneticileri
Bakan Müezzinoğlu’yla görüştü
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa
Şubesi Başkanı Dr. Ali Eminlatif ve
yönetim kurulu üyeleri, Batı
Trakya kökenli Türkiye Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu tarafından
kabul edildi.
BTTDD Genel Merkez Teşkilat
Başkanı Musa Yurt’tun da yer
aldığı ziyarette Bakan
Müezzinoğlu, üyesi olduğu BTTDD
Bursa Şubesi’nde yeni göreve gelen
Başkan Dr. Ali Eminlatif
başkanlığındaki yönetimle bir
araya geldi. Bursa Dobruca Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleşen kabulde
konuşan Müezzinoğlu, yeni
yönetime başarı dileklerinde
bulundu. Bursa’da çok sayıda Batı
Trakyalı olduğunu vurgulayan
Müezzinoğlu, bu insanlara birlik
beraberlik içinde sahip çıkmak
gerektiğini, onlara Batı Trakya’yı
hissettirmek ve yaşatmanın önemli
olduğunu belirtti. Müezzinoğlu,
bunları dernek faaliyetleri içinde
yürütmek gerektiğinin altını çizdi.
Sorunların çözümü yönünde
atılan adımlara işaret eden
Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde
Ankara’da bir çalıştay
gerçekleştirildiğini, benzer bir
organizasyonun çevre illerdeki ve
ilçelerdeki göçmen derneklerinin
temsilcilerinin katılımı ile Bursa’da
da yapılacağını açıkladı. Bunun
şubat sonu veya mart başı gibi
gerçekleştirilebileceğini ifade eden
Müezzinoğlu, “Hem biraz onları
dinleriz, hem gelecekle ilgili
birbirimize umut ve güven veririz.

Sorunları azaltmak, sıkıntıları
paylaşmak, umutlarımızı artırmak
istiyoruz. Çünkü biz birbirimizle
güçlü olursak umudumuz artacak.
Sorunlar azalacak, yenileri gelecek
ama önemli olan var olanları
azaltmak, yeni gelenleri de çözme
iradesini ortaya koyabilmek.
Gönlümüz sorunları hemen yarın
çözmek istiyor, ama şimdi Avrupa
Birliği ile ilgili süreçte uluslararası
uygunluk var. Türkiye artık birçok
ülkeden insanın olduğu bir yer; bir
bakıyorsun oraya koyduğun kural
bizi ilgilendiriyor veya önümüzü
tıkıyor; hadi onu bir daha çözmeye
çalışıyorsunuz. Ama özellikle
bürokratlara altyapıyı iyi
hazırlarsak, çözümler de
üreteceğiz inşallah.” ifadelerini
kullandı.
Balkanlar’la bağı kopmamış
insanların yakınlarının sağlık
güvencesi gibi alanlarda
Türkiye’de yaşadıkları sorunlara
işaret eden Bakan Müezzinoğlu,
“Uluslararası hukuka baktığınız
zaman neticede ‘yabancı uyruklu’
diyor. ‘Peki orada sigortası var mı’
diyor. Var ama ‘ama’sı var. İşte o
‘ama’yı anlatmak lazım. Veya o
‘ama’ya çözüm üretmek lazım.
Şimdi o ‘ama’ları bu salondaki
herkes anlıyor, ama orada o
masanın başında herkes onu
anlamıyor. Dolayısıyla inşallah
önümüzdeki dönemde biraz daha
yakın iletişimde bulunarak,
sorunları azaltmaya çalışacağız.
Ben tekrar teşekkür ediyorum.
İnşallah daha rahat bir zamanda
diğer koruları da paylaşırız.” dedi.

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Dr. Ali Eminlatif, Bakan
Müezzinoğlu’na kabullerinden
dolayı teşekkür etti. 15 Ocak’ta
şölen havasında gerçekleşen genel
kurulda üyelerin desteği ile göreve
geldiklerini belirten Eminlatif,
“İnşallah birlik ve beraberlik
içinde güzel hizmetler ederiz.”
dedi.
Dr. Eminlatif, Bakan
Müezzinoğlu’na kara kalemle
çizilmiş, arka planda
Gümülcine’deki tarihi saat
kulesinin bulunduğu bir resmini
hediye etti.

5
yanlış. Zira, azınlık Didaskalio’ya destek
vermedi. Azınlığın ne istediğini, eğitim
alanında ne gibi taleplerinin olduğunu
herkes çok iyi biliyor.
Azınlık kendini ilgilendiren meselelerde,
hele hele “azınlık eğitimi” gibi bir konuda
kendi görüşünün dikkate alınmasını istiyor.
Başkalarının, azınlık için, fakat azınlığa
rağmen karar verme ve uygulama dönemi
ne zaman bitecek? Nasıl olabilir da, birileri
veya bazı çevreler azınlık adına karar
verebiliyor?
******
Yunanistan bir kez daha ya “kemer
sıkma önlemleri” ya “Grexit” ikileminin
eşiğinde. Memorandumlu yılların
yedincisini yaşıyoruz. Hak edilmeyen “lüks
yaşamın” bedelinin ödendiği sürecin
yedinci yılındayız. Yedi yıldır ekonomik
önlemler, işsizlik ve kriz hayatımızın en
önemli parçası olmaya devam ediyor. Yedi
yıldır değişmeyen gündemle yaşıyoruz;
ekonomik kriz.
Birinci, ikinci derken, “memorandumları
yırtacağım” diyen SİRİZA da üçüncü
memorandumu imzalamak zorunda kaldı.
Üstelik 2015 yazında referandumda büyük
oranda “hayır” çıkmasına rağmen. En sert
memorandum karştı parti olan SİRİZA bile,
memorandumlu yönetime razı oldu.
Yunanistan için “ya yeni önlemler, ya da
euro’dan çıkış” tehdidiyle yeni kemer sıkma
önlemlerinin, korkulu rüya gibi ülkeyi
meşgul ettiğini görüyoruz. Yedi yıl sonra
dahi, kemer sıkma önlemlerine halkın ne
kadar dayanacağı ve tahammül edeceğini
veya edemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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Azınlık Eğitimi Bölümü resmileşiyor
Batı Trakya’daki
azınlık
ilkokullarında görev
yapacak Türkçe
öğretmenlerinin
eğitileceği Selanik
Aristotelio
Üniversitesi “Azınlık
Eğitimi Bölümü”
resmileşiyor. Eğitim
ve ekonomi
bakanlıkları
tarafından
hazırlanan yasal
düzenleme meclis alt
komisyonlarında
görüşüldükten sonra
9 Şubat Perşembe
günü meclis genel
kuruluna getirildi.
Torba yasaya dahil
edilen azınlık
eğitimiyle ilgili
maddeler, azınlık
okullarında görev
yapacak
öğretmenlerin
eğitimini ve Türkçe
öğretmenleri için
ayrı bir memuriyet
kategorisinin
oluşturulmasını
öngörüyor.

AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Buna göre; eğitim ve ekonomi bakanları
tarafından hazırlanan yasal düzenleme
uyarınca, Selanik Üniversitesi İlköğretim
Pedagoji Fakültesi bünyesinde
oluşturulan “Azınlık Eğitimi Bölümü”
resmileştirilip, sözkonusu bölüme Batı
Trakya’daki azınlık mensubu öğrenciler
için ek bir kontenjan ayrılacak. Bu
bölüme girecek öğrenciler bölümün tüm
derslerini almak ve bu derslerden
başarılı olmak zorunda. Bu bölümü
kazanan azınlık mensubu öğrenciler
başka bölüme veya şehre geçiş yapma
hakkına sahip olmayacak. Bölümden
mezun olan azınlık gençleri, Batı
Trakya’daki azınlık ilkokullarında Türkçe
öğretmeni olarak görev yapacak.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ
İÇİN AYRI KATEGORİ
Meclis alt komisyonlarında görüşülüp, 9
Şubat Perşembe akşamı oylanmak üzere
genel kurula getirilen bir diğer
düzenleme ise Türkçe müfredat
öğretmenleriyle ilgili. Buna göre; azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni olarak
görev yapan eğitimciler için ayrı bir
memuriyet kategorisi oluşturuluyor.
“Trakya Azınlık İlköğretim Okulları
Azınlık Müfredatı Eğitimcileri” adı
altında oluşturulan kategoriye, Selanik
Özel Pedagoji Akademisi mezunu
öğretmenler ve Selanik Aristotelio
Üniversitesi bünyesindeki Azınlık
Eğitimi Bölümü’nden mezun olan azınlık
mensupları dahil olacak. Azınlık
ilkokullarının öğretmen ihtiyacı bu
kategorideki eğitimcilerden
karşılanacak.

MİLLETVEKİLLERİ VE DERNEK
BAŞKANLARI NE DİYOR?
GÜNDEM gazetesi konuyla ilgili olarak
milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Ayhan
Karayusuf ile Rodop – Meriç SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı
Salih Ahmet ve İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı’nın görüşlerine
başvurdu.

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek gazetemize yaptığı açıklamada,
azınlık eğitimi adına sevindirici bir
gelişmenin yaşandığını söyledi. Zeybek
şöyle konuştu: “Hatırlayacaksınız, SÖPA

HÜSEYİN ZEYBEK

AYHAN KARAYUSUF

kapatıldıktan sonra Selanik
Üniversitesi’nde Azınlık Eğitimi Bölümü
açıldı. Ancak bu bölüm
resmileştirilmedi. Öğrenciler bölüme
alındı, dersler başladı, hatta Türkiye’den
Çanakkale Üniversitesi’nden öğretim
üyeleri de gelip ders vermelerine rağmen
sözkonusu bölüm resmileşmedi. Yeni
Demokrasi Partisi ile PASOK iktidarı bu
bölüme sıcak bakmadı. Onun yerine
Dedeağaç’ta birbuçuk veya iki yıllık bir
bölüm açılması öngörüldü. Ancak
azınlık buna tepki gösterdi ve karşı çıktı.
Eğer Dedeağaç’taki bu bölüm hayata
geçirilseydi ülke genelinde herhangi bir
eğitim fakültesini bitiren bir öğrencimiz,
daha birbuçuk veya iki yıl boyunca
Dedeağaç’taki bölüme gitmek zorunda
kalacaktı. Şu anda Selanik
Üniversitesi’nde ayrı bir bölüm oluşuyor.
Daha doğrusu resmileştiriliyor. Şu anda
hayata geçirilen olay, çok büyük ölçüde
azınlığın talebi doğrultusunda oluyor.
Eğitim camiasının da istediği bir olay.
Biz ne istiyoruz? Azınlık okullarımızda
eğitimci olarak ders verecek olan
öğretmenlerin yeterli derecede Türkçe’yi
ve tabii ki Yunanca’yı bilmesini istiyoruz.
SÖPA ne yazık ki bunu sağlamıyordu.
Bunu herkes görüyordu. Şu anda sağlıklı
bir eğitim kurumu kuruluyor. Azınlık
okulları için üniversite düzeyinde Türkçe
öğretmenleri yetiştirecek bir kurum.
2014’ten beri bunu istiyorduk. Bunda
bizim de katkımız önemli diye
düşünüyorum. Hükümet bizim
taleplerimizi dikkate alıp bir adım atıyor.
2014’te azınlığın karşı çıktığı yasa
oylanırken hatırlayacaksınız SİRİZA ret
oyu vermişti. Azınlık okullarına
öğretmen olacak gençlerimiz bu
bölümden mezun olacak. Ve sadece
azınlık mensupları Türkçe öğretmeni
olarak atanacak. Bir de önemli olan bu
bölüme girmesi için azınlık mensubu
gençlere özel bir kontenjan ayrılıyor. Ben
bunun iyi bir gelişme olduğuna
inanıyorum. Hükümet, eski bir eksikliği
ve yanlışı düzeltmeye çalışıyor.”

geçmesine rağmen azınlık okullarında
görev yapacak eğitimcileri yetiştirecek
bir kurumun hayata geçirilmemiş
olduğunu hatırlatan Karayusuf şunları
kaydetti: “SÖPA kapatıldı. Ancak aradan
bu kadar zaman geçmesine rağmen
azınlık okullarına öğretmen yetiştirecek
bir kurum oluşturulmadı. Şu anda
hayata geçirilen düzenlemeyle Azınlık
Eğitimi Bölümü resmileştiriliyor ve
bölüme azınlık mensubu öğrencilerin
girmesi kanunen garanti altına alınıyor.
Azınlık adına sevindirici bir gelişme. Şu
ana kadar bu bölümden mezun olan
çocukların ne yapacakları veya bir
hakları olup olmadığı konusunda
belirsizlik vardı. Şimdi bu belirsizlikler
gideriliyor. Bu bölüme daha önde girip
de mezun olanlar veya bundan sonra
buradan mezun olacak olanlar azınlık
ilkokullarında görev yapabilecekler. 2011
– 2015 yılları arasında o bölümde okuyan
çocukların da öğretmenlik yapmaları
için önleri açılıyor. Loverdos döneminde
Dedeağaç’ta iki yıllık bir bölüm
kurulmak istenmiş ve azınlık
öğretmenlerinin burada eğitim almaları
öngörülmüştü. Tabii bunun yanlışlığı o
zaman azınlık tarafından dile
getirilmişti. Azınlık çocukları için eğitim
süresini dört yıldan, altı yıla çıkartan bir
düzenlemeydi. Şimdi hayata geçirilen bu
fakültenin azınlığın taleplerini de yerine
getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bunun
dışında azınlık öğretmenlerinin tümü
için ayrı bir devlet memuriyeti kategorisi
benimseniyor. Bu da güzel bir gelişme.
Yıllardan beri istediğimiz bir düzenleme.
Fakültenin Selanik’te olması da çok
olumlu.”

AYHAN KARAYUSUF
Rodop ili SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf de Selanik Aristotelio
Üniversitesi’ndeki Azınlık Eğitimi
Bölümü’nün sözkonusu düzenlemeyle
resmileştiğine dikkat çekti. SÖPA’nın
kapatılmasının üzerinden 5 – 6 yıl

SALİH AHMET
Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, hazırlanan yasal düzenlemenin
mecliste kabul edilip resmileşmesi
halinde azınlık eğitimi alanında önemli
bir gelişmenin hayata geçirilmiş
olacağını söyledi. Dernek başkanı Salih
Ahmet, “Biz azınlık ilkokullarında
Türkçe öğretmeni olarak kişilerin
eğitileceği bölüme azınlık mensubu
çocukların alınmasını istiyorduk. Bunun
sağlanacağı söyleniyor. Biz yeni
fakülteyle ilgili olarak taleplerimizi ve
görüşlerimizi bir süre önce Eğitim
Bakanlığı’na gönderdik.
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İki öğretmen
derneğinden
Eğitim Bakanı’na
mektup
SALİH AHMET

NURETTİN KIYICI

Bölümün resmileşiyor olması sevindirici.
Ancak olayın tamamlanmasını ve
nihayete ulaşmasını bekliyoruz.
Bölümün işleyişiyle ilgili ayrıntıların
belirlenmesini bekliyoruz. Kaliteli ve iyi
bir azınlık eğitimi için gerekli şartların
yerine getirilmesi ve azınlığın taleplerine
kulak verilerek düzenlemelerin
yapılmasını istiyoruz. Görüşlerimizi ve
taleplerimizi azınlık milletvekillerine de
ilettik. Onların yardımını ve desteğini de
bekliyoruz. Okullarımızda Türkçe’nin de
en azından Yunanca kadar iyi
öğretilmesini istiyoruz. Ayrıca
Türkiye’den bir üniversite ile işbirliğine
gidilmesini talep ettik. Azınlık eğitimi
için, çocuklarımız için en iyisinin
olmasını temenni ediyoruz. Eğitim
camiası olarak azınlık eğitimiyle ilgili
düzenlemenin hayata geçirilmesini
büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve
tabii ki bu olayla her gün iç içe olan
insanlar olarak ve azınlık olarak
beklentilerimize cevap verilmesini
umuyoruz.” diye konuştu.

Dedeağaç’taki bölüme karşı çıktığımızı
ve doğru bulmadığımızı defalarca
duyurduk. Azınlık kurumları da buna
tepki gösterdi. 2014 yılı sonlarında kabul
edilen azınlık eğitimiyle ilglili yasa ne
yazık ki azınlığın talepleri dikkate
alınarak hazırlanmadı. Çok büyük
oranda da azınlık o yasaya karşı çıkmıştı.
Biz azınlık çocuklarının gideceği ayrı bir
fakülte istedik. Sürekli bunu dile
getirdik. Bize böyle bir şeyin mümkün
olmadığını, bunun anayasaya aykırı
olduğunu söylediler. Fakat görüyoruz ki,
olabiliyormuş. Biz iki dernek olarak
taleplerimizi ve düşüncelerimizi içeren
mektubu sayın bakana gönderdik. Şimdi
Selanik’teki bölümle ilgili olarak bir
başlangıç yapılmak isteniyor. Biz şunu
istiyoruz; azınlığın talepleri ve
söyledikleri dikkate alınsın. Bu yapıldığı
takdirde göreceksiniz ki herşey daha iyi
olacak. Fakat azınlık eğitimiyle ilgili
olarak azınlığımızın daha aktif olması
lazım. Kurumlarımızın, temsilcilerimizin
eğitim konusundaki taleplerimizi sürekli
ve aktif bir şekilde dile getirmesi ve bu
meseleyi koşturması gerekiyor. Çünkü bu
mesele tüm toplumun meselesi.”

NURETTİN KIYICI
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı da yeni bölümle ilgili gelişmelerin
SÖPA’nın kapatılmasıyla başladığını
hatırlattı. Selanik Üniversitesi
bünyesinde açılan Azınlık Eğitim
Bölümü’nün bir türlü
resmileştirilmediğini belirten Kıyıcı,
bunun da bir boşluk yarattığını söyledi.
Dedeağaç’ta açılmak istenen birbuçuk
veya iki yıllık bölümün oluşturulmasına
karşı çıktıklarını anlatan dernek başkanı
Nurettin Kıyıcı şu ifadelere yer verdi: “İki
dernek olarak yaptığımız
değerlendirmelerden sonra

DİMOKTRİTOS
ÜNİVERSİTESİ’NDEN
TEPKİ
Bu arada, Trakya Dimokritos
Üniversitesi, azınlık eğitimiyle ilgili
düzenlemelere tepki gösterdi. Dimokritos
Üniversitesi tarafından Eğitim
Bakanlığı’na gönderilen yazıda,
Dedeağaç’ta oluşturulması düşünülen ve
azınlık okullarında görev yapacak
öğretmenlerin eğitileceği bölümün
(Didaskalio) iptal edilmesi kararına tepki
gösterildi.

“Düşkıran” İTB’de tanıtıldı
GENÇ yetenek Ramadan Hacı
Ahmet’in “Düşkıran” isimli şiir kitabı,
İskeçe Türk Birliği’nde (İTB)
gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.
Kitap tanıtımında, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Lisesi mezunu
Ramadan Hacı Ahmet’i arkadaşları ve
öğretmenleri yalnız bırakmadı. Tanıtıma,
İTB Başkanı Ahmet Kurt ile BAKEŞ
Müdürü Pervin Hayrullah da katıldı.
Etkinliğin sunumunu İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi Okul
Aile Birliği Başkanı Aysel Tuban yaptı.
Kitabın tanıtımı ise emekli öğretmen
Ramadan Duban ve Muzaffer Salihoğlu

Azınlık Lisesi Ortaokul ve Lisesi Türk Dili
ve Edebiyatı öğretmeni Sevim Kadı
tarafından gerçekleştirildi.
Ramadan Duban, “Düşkıran”dan çok
etkilendiğini belirterek, kitaptan bazı
dörtlükleri okudu. Duban ayrıca, bir
kitap tanıtımında ilk defa böyle bir
kalabalık gördüğü için çok
duygulandığını da sözlerine ekledi.
Kitapla ilgili bilgi veren edebiyat
öğretmeni Sevim Kadı da kitaptan seçtiği
bir şiiri okudu. Kadı’nın okuduğu “Bir
ezan bir çan” şiiri dinleyicilerden büyük
alkış aldı.

BATI Trakya’daki azınlık
ilkokullarında görev yapan Türkçe
öğretmenlerinin iki derneği Eğitim
Bakanı Kostas Gavroglu’na mektup
gönderdi. Azınlık eğitimi ve
öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili
taleplerin yer aldığı mektupta,
resmileştirilmesi planlanan Selanik
Üniversitesi bünyesindeki Azınlık
Eğitimi Bölümü hakkında talepler de
yer aldı. Rodop – Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği ile İskeçe
İli SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
başkanları tarafından gönderilen
mektupta, Azınlık Eğitimi Bölümü’ne
girecek öğrencilerin Yunanca’nın yanı
sıra Türkçe’yi çok iyi öğrenmeleri
gerektiğini belirterek, sözkonusu
bölüme gerekli kadronun ayrılmasını,
Türk dili ve edebiyatı kürsüsü ile İslam
din dersi kürsüsünün oluşturulması
amacıyla Türkiye’de bir üniversite ile
işbirliğine gidilmesi talep edildi.
Ayrıca, sözkonusu bölümde azınlık
okullarında görev yapan Türkçe
öğretmenleri için sistematik bir
seminer programının uygulanması ve
Azınlık Eğitimi Bölümü’ne ayrılan
bütçenin arttırılması istendi.
Dernek başkanları Salih Ahmet ve
Nurettin Kıyıcı tarafından imzalanan
ve 3 Şubat tarihinde Eğitim Bakanı
Kostas Gavroglu’nun yanı sıra eğitim
bakanlığındaki diğer yetkililere ve
Rodop ile İskeçe milletvekillerine
gönderilen mektupta şu talepler dile
getirildi:
Azınlık okulları müdürlerinin ders
saatlerinin arttırılması sonucunda,
okullarda görev yapan azınlık
öğretmenleri sayısında azalma
yaşanmıştır. Okullarda görev yapan
Yunanca öğretmenlerinin ise ders
saatleri azaltılmıştır. Azınlık eğitiminin
düzenli çalışmasına engel niteliğindeki
düzenlemenin durdurulması talep
edilmektedir.
Lozan Antlaşması’yla belirlenen
Azınlık Eğitimi’nin özellikleri ve

okullarımızdaki iki dilli eğitim sistemi
dikkate alınarak Tüm Gün Eğitim
Programı azınlık okullarında
uygulanmaması.
Türkçe ders kitaplarının 2017 – 2018
eğitim öğretim yılı için okullara
zamanında gönderilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması.
Türkçe öğretmenlerinin, okullarda
kullanılan Türkçe kitapların yazarları
tarafından eğitim seminerlerine tabi
tutulması.
Azınlık okullarındaki Yunanca ders
kitaplarının günümüz şartlarına cevap
vermediğinden, devlet okullarında
kullanılan Yunanca ders kitaplarıyla
değiştirilmesi.
Azınlık okullarının kapatılması ve
birleştirilmesi uygulamasına son
verilmesi.
Azınlık okullarına 2009 yılından bu
yana atama yapılmamıştır. O tarihten
bu yana 71 öğretmen emekliliğe
ayrılmıştır. Boş kadrolara acilen atama
yapılması.
Dedeağaç’taki Azınlık Müfredatı
Bölümü’nün kanunla iptal edilmesi ve
Selanik Aristotelio Üniversitesi Azınlık
Eğitimi Bölümü’nün resmileştirilmesi
ve eğitime devam etmesi. Söz konusu
bölümün personel açısından
güçlendirilmesi, Türk dili ve edebiyatı
ile İslam din dersi kürsülerinin
oluşturulması amacıyla Türkiye’deki
bir üniversite ile işbirliğine gidilmesi ve
sözkonusu bölüme ayrılan bütçenin
arttırılması.
1982 – 1993 yılları arasında
sigortasız olarak çalışan eğitimcilerin
emeklilikle ilgili sorunlarının
giderilmesi.
Trakya’daki tüm azınlık
ilkokullarına ayrılan bütçenin
arttırılması.
Bakan Kostas Gavroglu’na
gönderilen mektupta, iki dernek
yönetim kurulunun kendisiyle
görüşme talebi de iletildi.
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“Çipras, Türkiye ile
gerilim istemiyor”
Avrupa
Parlamentosu
Başkan
Yardımcısı ve
SİRİZA
milletvekili
Papadimulis:
“Başbakan
Aleksis Çipras,
ülkelerimiz,
halklarımız ve
yönetimlerimiz
arasındaki
gerilim
kapanından
kaçınmak
istiyor. Türk
yönetimiyle
sıklıkla ve
devamlı bir
iletişim içinde.”
AVRUPA Parlamentosu (AP)
Başkan Yardımcısı ve SİRİZA
milletvekili Dimitris
Papadimulis, Türkiye
ve Yunanistan arasında son
dönemde yaşanan gerginliğe
yönelik, “Başbakan Çipras,
ülkelerimiz, halklarımız ve
yönetimlerimiz arasındaki
gerilim kapanından kaçınmak
istiyor.” dedi.
Papadimulis, Türkiye ile
ilişkiler, Kıbrıs sorunu
ve Yunanistan’ın kreditörlerle
sürdürdüğü müzakerelere
ilişkin AA’ya açıklamalarda
bulundu.
Papadimulis, Savunma
Bakanı Panos Kammenos’un
açıklamalarının ikili ilişkilere
etkisi üzerine bir soruya, “Bu
tür hassas konular
soğukkanlılıkla karşılanmalı.
Bence, iki hükümet için de en
iyisi gerilimi tırmandırmamak,
polemikten kaçınmak ve ortak,
benzer çıkarlarımızın
bulunduğu alanlarda çözüm
aramak. Belirsizliğin hakim
olduğu bir dönemde iki
yönetimin de ortak çıkarlara
yönelmek için birçok sebebi
var.” diye konuştu.
Kammenos, 1 Şubat’ta bir
Yunan televizyonuna verdiği
mülakatta iki ülke arasındaki
gerginlik nedeniyle Türkiye’yi
suçlamıştı.
İki ülkenin de farklı türlerde

ekonomik sorunlarla karşı
karşıya olduğunu ileri süren
Papadimulis, “Uluslararası
hukuk içerisinde, barışçıl bir
şekilde ilişkilere istikrar
kazandıran her şey çok olumlu
olur. Gerçekçi olmak gerekirse,
her alanda anlaşamayız, ama
bazı alanlarda birlikte
çalışabiliriz. Bir meselede
anlaşamıyoruz diye gerilimi
arttırarak diğer alanlarda fırsat
pencerelerini yok etmek makul
olmaz.” ifadelerini kullandı.
Papadimulis, sekiz darbeci
askerin Yüksek Mahkeme
tarafından Türkiye’ye iade
edilmemesine yönelik
ise, Yunanistan’da güçler
ayrılığı bulunduğu ve
hükümetin, mahkemenin
kararına yüzde 100 uymak
zorunda olduğu
değerlendirmesinde bulundu.

“ANASTASİADİS VE
AKINCI’YA GÜVENMEK
EN DOĞRUSU OLUR”
Kıbrıs müzakerelerinin iki ülke
arasındaki gerginlikten
olumsuz etkilenmesinden
endişe duyduğunu
kaydeden Papadimulis,
“Çözüm bulmak için çok çaba
sarf eden ve bu fırsat
penceresini heba etmek
istemeyen iki lider,
Anastasiadis ve Akıncı’ya
güvenmek bence iki ülke için
en doğrusu olur. 40 yıldır
devam eden ve karmaşık olan
bu soruna çözüm elbette kolay
değil. Ama her iki taraf için de
çözüm olumlu sonuçlar getirir.
Orada bir çözüm tüm bölgeye
istikrar sinyali gönderir.” diye
konuştu.
Papadimulis, SİRİZA

liderliğindeki hükümetin ve
Başbakan Aleksis Çipras’ın
Kıbrıs’ta tam anlamıyla
çözümü amaçladığını
vurgulayarak, “Çipras,
ülkelerimiz, halklarımız ve
yönetimlerimiz arasındaki
gerilim kapanından kaçınmak
istiyor. Türk yönetimiyle
sıklıkla ve devamlı bir iletişim
içinde. Aynısını Türk
yönetiminden de görmek
önemli.” dedi.

“AB’Yİ BİR HIRİSTİYAN
GRUBUNA DÖNÜŞTÜRME
FİKRİ VAR”
AP’de Türkiye ile üyelik
müzakerelerinin dondurulması
kararı ve Türkiye-AB
ilişkilerinin geleceği
konusunda da
değerlendirmelerde bulunan
Papadimulis, birlik içerisinde
bazı engeller ve AB’yi bir
Hıristiyan grubuna
dönüştürme fikri olduğunu
savundu. AP Başkan
Yardımcısı Dimitris
Papadimulis, “Avrupa’da
yaşayan on milyonlarca
Müslüman’ı hesaba
kattığınızda, bu tehlikeli bir
saçmalıktan ibaret. Bölgedeki
krizler, Suriye’deki savaş,
ABD’de Trump döneminin
getirdiği belirsizlik varken bu
dönemde milliyetçi
yaklaşımlara yönelmek akıllıca
olmaz. Bu ‘kaybet-kaybet’
senaryosu olur.”
değerlendirmesini yaptı.
Papadimulis, Türkiye-AB
göçmen mutabakatının idari
problemlere, gecikmelere ve
Yunan adalarında yarattığı
sorunlara rağmen çökmemesi
gerektiğini kaydetti.

“Karadeniz bölgesinde
yakın ilişkilerin
geliştirilmesini istiyoruz”
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Karadeniz bölgesinde iş birliğini
geliştirmek istediklerini söyledi.
Çipras, resmi temasları
çerçevesinde gittiği başkent
Kiev’de, Ukrayna Başbakanı
Vladimir Groysman ile görüştü.
Görüşmenin ardından
düzenlenen ortak basın
toplantısında konuşan Aleksis
Çipras, Yunanistan’ın Ukrayna
dahil Karadeniz Bölgesi’nde iş
birliğinin geliştirilmesiyle çok
ilgilendiğini söyledi.

Çipras, “Bunun nedeni
Yunanistan’ın bu bölge ile
tarihi, ekonomik, kültürel
bağıdır. Biz özellikle Karadeniz
bölgesinde yakın ilişkilerin
geliştirilmesini istiyoruz.” diye
konuştu.
Ukrayna’nın doğusundaki
çatışmaları yakından takip
ettiklerini belirten Aleksis
Çipras, Minsk Anlaşması’nın
krizin çözümü için önemli
olduğunu da vurguladı.

Yunanistan'a
kaçak giren
6 Türk yakalandı
TÜRK - Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde
ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Türk vatandaşı
yakalandı.
Yunan polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada,
Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten
sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları
belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, kaçakların üzerinde yapılan aramada ele
geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu
belirtildi.
Polis açıklamasında, Türk kaçaklara yardımcı oldukları
belirlenen 38 yaşında bir Tunuslu ile 21 yaşında bir Faslı’nın da
gözaltına alındığı kaydedildi.
Medyaya yansıyan haberlerde, kimlikleri ile ilgili ayrıntılı
bilgi verilmeyen 6 kişinin muhtemelen FETÖ üyesi olduğu ve
Yunanistan’dan iltica talebinde bulunacakları ifade edilirken, 15
Temmuz’dan bu yana Yunanistan’a kaçak giren Türk
vatandaşlarının sayısının 8 kaçak asker de dahil olmak üzere
100’e ulaştığı aktarıldı.
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Yunan adalarına “kapıda vize”
sona eriyor
EGE’deki Yunan
adalarına seyahatte
kolaylık sağlayan geçici
vize uygulamasının
kaldırıldığı belirtildi.
Basında yer alan
haberlerde, AB
Komisyonu’nun “kapıda
vize” olarak anılan
uygulamaya yeni turizm
sezonu için onay
vermediği kaydedildi.
Avrupa İşlerinden
Sorumlu Dışişleri Bakan
Vekili Yorgos Katrugalos,
söz konusu adaların
milletvekillerine
gönderdiği mektupta,
bakanlığın tüm
ısrarlarına rağmen
kararın
engellenemediğini ifade
etti.
Vize işlemlerinin
kolaylaştırılarak, bu karar
sebebiyle oluşması
beklenen
sıkıntıların aşılması için
Türkiye’deki
konsolosluklara personel
takviyesi yapılacağı ve
vize başvurularında
elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.
Ayrıca, Brüksel’de bulunan
Katrugalos’un, Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile
yaptığı görüşmede Türk turistlere özel
vize uygulamasını gündeme

AB
Komisyonu’nun,
Ege’deki Yunan
adalarına
seyahatte
kolaylık
sağlayan geçici
vize
uygulamasına
gelecek sezon
için onay
vermediği
kaydedildi.
Turizm
gelirlerinde Türk
turistlerin
önemli payı olan
adalardaki
yetkililer karara
tepkili.

getirdiği bildirildi.

“ADALARA BÜYÜK
DARBE”

Avrupa Birliği’nin (AB)
kararı özellikle
adalardakilerin büyük
tepkisine yol açtı.
Midilli Belediye
Başkanı Spiros Galinos,
adaların göçmen krizi
sebebiyle büyük bir
yükün altında olduğunu,
bu gelişmenin başta
Midilli olmak üzere tüm
adalarda turizme büyük
bir darbe indireceğine
dikkati çekti.
Kuzey Ege Eyalet
Başkanı Hristianna
Kalogiru, ada sakinlerinin
endişelerine dikkati
çekerek, tüm çözüm
imkanlarının
kullanılması çağrısında
bulundu.
Midilli, Sakız, Rodos,
İstanköy, Sömbeki, Sisam
ve Meis adaları için 2012
yılından bu yana NisanEkim ayları arasında
geçerli olan uygulamayla
Türk turistlerin adalara seyahatlerinde
limanda vize verilerek önemli bir kolaylık
sağlanıyordu.
Turizm yetkililerine göre, söz konusu
adalardaki ziyaretçilerin yarısı Türk
turistlerden oluşuyor.

BTTDD Genel Başkanı
Bursa derneğini ziyaret etti

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, 7
Şubat Salı günü BTTDD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti.
Genel Başkan Hüseyin, BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Eminlatif ve yönetim kurulu
üyelerini kongre sürecinde ve kongre günü Batı Trakya camiasına yakışır şekilde ortaya
koydukları demokratik yarıştan dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.
Bursa Şube Başkanı Eminlatif de, Genel Başkan ve heyeti ile Batı Trakya Spor Kulübü
Osmangazi Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Daha sonra dernek üyeleri karşılıklı sohbet etti.

Yunanistan’dan AB’ye
sığınmacı eleştirisi
İltica Servisi: “Birçok üye ülke belli
kategorilerdeki sahipsiz çocukları kabul
etmiyor.”
YUNANİSTAN, Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerinin çoğunu
sığınmacı sahipsiz çocukları kabul
etmemekle suçladı.
Yunan İltica Servisi tarafından
yeniden yerleştirme programına ilişkin
açıklamada, “Birçok üye ülke belli
kategorilerdeki sahipsiz çocukları kabul
etmiyor.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada bu durumun, özellikle
“18 yaşından küçük, evli ve bazı
durumlarda çocuk sahibi” olan kızlara
yönelik olduğu kaydedildi.
Üye ülkelerin evliliklerin yasal
olmadığı gerekçesiyle söz konusu
sahipsiz kızları kabul etmediği
belirtilirken, bu gerekçenin yeniden
yerleştirmenin reddedilmesine yeterli
sebep olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, “Birçok üye ülke,
evliliklerinin yasal olmadığına
dayanarak, Avrupa Konseyi’nin ilgili
kararları çerçevesinde yeniden bunun
yerleştirmenin reddine yeterli zemin
oluşturmadığını veya yeniden
yerleştirmenin ilgili kişilerin faydasına
olacağını hesaba katmaksızın, bu
kızları ve ailelerini kabul etmekten
kaçınıyor.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, yeniden yerleştirme
programının başladığı tarihten bu yana
523 sahipsiz çocuğun programda
bulunduğu, bu çocukların 350’sinin
kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

“ÜYE ÜLKELERİN
TAAHHÜTLERİ YETERSİZ”
Öte yandan Yunan iltica makamı, AB
üyesi ülkelerin yeniden yerleştirme için
verdikleri taahhütlerin yetersiz olduğu

eleştirisinde bulundu.
Yunanistan tarafından 24 bin 233
sığınmacının yeniden yerleştirilmeye
aday gösterildiği, ancak üye ülkelerin
şimdiye kadar yalnızca 15 bin 164
sığınmacı için yer açtığı ifade edildi.
Üye ülkelerin yavaş davranmasının
ise yeniden yerleştirmelerin gecikmesi
sebebiyle kamplarda
barınan sığınmacılar arasındaki
gerilimi artırdığına dikkat çekildi.
AB Komisyonu’nun son raporuna
göre, İtalya ve Yunanistan’dan diğer üye
ülkelere yerleştirilmesi gereken 160 bin
sığınmacıdan bugüne kadar sadece 11
bin 966’sı kabul edildi.
Yunanistan’da Avrupa’ya açılan
sınırların kapatılmasının ardından
mahsur kalan 60 binin üzerinde
sığınmacı bulunuyor.
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İskeçe Balkan kolunda
hayvancılık
kooperatifi kuruluyor

Zoonoz hastalıklar

Z

oonoz hastalıklar; hayvanlardan
insanlara bulaşan ve her iki
gruba dahil bireylerde ortak
olarak şekillenen hastalıklar diye
tanımlanabilir.
Sığır, koyun gibi çiftlik hayvanlarından
kaynaklanan zoonoz hastalıkların
yanında kedi, köpek tavuk, kuş vb.
kanatlı hayvanlar, maymun, fare vb.
yabani memeliler ve tavşanlar gibi pek
çok hayvan türüne ait zoonoz hastalık,
insanlara bulaşarak ciddi sorunlara
neden olmaktadır. Zoonoz karakterli
hastalıklardan bazıları tedavi edilebilir
olmasına rağmen bazıları ise sadece
koruyucu aşılamalar ile önlenebilen
hastalıklardır ve insanlar içinde ciddi
tehlike yaratabilmektedir. Bu gün tüm
dünyada hem insan hemde hayvan
sağlığı için büyük önem taşıyan brusella
ve kuduz buna en iyi örnektir. Zoonoz
hastalıkların bulaşması hastalığın
etkenine bağlı olarak farklı yollarla
olmaktadır. Ancak genel olarak bulaşma
temas, solunum veya ağız yolu ile
olmaktadır. Tüm bulaşma yollarında asıl
olan ortak nokta etkenin taşınmasıdır.
Hastalık etkeni bulaşık enfekte gıdaların
alınması sonucu insanlara geçebileceği
gibi ısırma ve tırmalama sonucu kan yolu
ile de bulaşma olabilir. Örneğin kuduzun
bulaşabilmesi için mutlaka ısırık,
tırmalama vb. nedenlerle oluşan açık bir
yara olmalıdır. Aynı durum Brucella
enfeksiyonlarında da söz konusudur.
Bulaşma yollarından biri olan deri yolu
ile bulaşma ancak deri üzerinde çizik,
çatlak gibi açık bir yaranın varlığında
mümkündür.
Zoonoz hastalıklardan nasıl
korunabiliriz?
Korunma için her şeyden önce
etkenin veya hastalık kaynağının
bilinmesi gerekir. Bunun dışında önemli
olan diğer bir konuda bulaşma yollarının
bilinmesidir. Zoonoz hastalıkların gerek
hayvanlar arasında yayılmasını, gerekse
insanlara bulaşmasını önlemek için
koruyucu olarak yapılan aşı, ilaçlama, iç
ve dış parazitler ile mücadeleye önem
vermek gereklidir. Brusella ve kuduz gibi
tedavisi olmayan bazı zoonoz
hastalıkların varlığı koruyucu hekimliği
ön plana çıkarmaktadır. Bu amaçla
spesifik hastalıklara karşı geliştirilen aşı
uygulamaları halen tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de en etkin yöntem olarak
kullanılmaktadır.
Dünyada yaygın olarak görülen
zoonoz hastalıklar nelerdir?
Brusella: Sığır, koyun, keçi ve
domuzlarda özellikle testis, meme,
uterus gibi genital organlara yerleşerek
yavru atmalara ve infertiliteye neden
olan önemli bir zoonozdur. Hastalık
etkeni, hasta hayvanların dışkı, süt ve
atık yavru zarları ile çevreye bulaşıp,
insanlarda hastalık meydana getirir.
Brusella hastalığı hasta hayvanların eti,
sütü ve süt ürünleriyle temas eden
insanlara bulaşabilir.
Kuduz: Kurt, tilki, çakal, kokarca,
sırtlan, ayı, yarasa gibi doğadaki tüm
vahşi memeliler ile köpek, kedi, inek,
koyun, keçi, eşek gibi evcil memeli
hayvanlarda görülür. Hastalık kuduza
yakalanmış bir memeli hayvanın

(özellikle köpek) ısırması ve yaralaması
ile, kuduz hayvanın salyasının sıyrık veya
çatlak deriye, göz ağız veya buruna
temas etmesiyle, kuduz hayvanın eti ve
sütünün çiğ olarak yenmesi ile, kuduza
yakalanmış bir insan ile yakın temasta
bulunulması ile bulaşabilir.
Tüberküloz: İnsan ve hayvanlarda,
akciğer, çeşitli organ ve dokularda,
tüberküllerin oluşmasıyla karakterize
kronik, bulaşıcı, zoonotik bir hastalıktır.
Etkenin bulaşması, anneden yavruya
göbek kordonu ile bulaşık süt, su, yem,
ve otların alınmasıyla, solunum yoluyla
ve genital yolla şekillenir.
Anthrax (Şarbon): Bilinen en eski
zoonoz hastalıklardan birisidir. Bütün
türler duyarlı olmasına rağmen sığır ve
koyunlarda en yaygındır. İnfeksiyon,
vücut ısısının yükselmesi, dalağın
şişmesi, kanın katran gibi koyu renk
alması ve pıhtılaşmaması ile
karakterizedir. Hastalık sindirim yolu ile
solunum ve deri yoluyla bulaşır. İnsanlar
hasta hayvanları kesip yüzmek, etini
yemek veya bu hayvanların deri ve
yünlerini işlemek suretiyle hastalığa
yakalanırlar.
Kuş Gribi: Avianinfluenza (AI) evcil ve
yabani kanatlılar ile memeli hayvanların
çoğunda solunum ve sindirim sistemine
ait belirtilerle birlikte yüksek oranda
ölüm ile seyreden, insanlardaki grip
benzeri bir hastalıktır. Bulaşma, enfekte
hayvanların sekresyonları ile, özellikle
dışkı ile direk temas, kontamine yem, su,
ekipman ve kıyafetlerle, klinik olarak
hastalık belirtilerini göstermeyen su ve
deniz kuşlarıyla temas sonucu meydana
gelir.
Bovine Spongiform Encephalopathy
(BSE): Halk arasında deli dana hastalığı
olarak bilinmektedir. Sığırlarda davranış
ve hareket sistem bozuklukları ile
karakterizedir. Hastalığın ana nedeni
koyunlarda rastlanan scrapie hastalığının
etmeninin sığırlara bulasmasıdır.
Bulasma doğrudan hayvandan hayvana
olmamaktadır. Yapılan araştırmalar
hastalığın, scrapie hastalığı görülen
koyunlardan elde edilen et-kemik unu, et
unu ve kemik ununun sığır yemlerinde
kullanılması sonucu bu yemle beslenen
sığırlarda meydana geldiği göstermiştir.
Hastalık hasta hayvanların etlerinin
yenilmesiyle insanlara bulaşmaktadır.
Özellikle beyin ve omurilik dokusu gibi
yerlerde daha yoğun olduğu için bu
dokuların katıldığı yiyecekler çok daha
tehlikeli olmaktadır.
Leptospirosis: Leptospirosis sığır,
koyun, keçi, domuz, at, köpek ve
insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır.
Bulaşma çiftleşme ile, solunum ile,
mikroplu materyalle direk temas ile,
bulaşık su, yem, süt vs.' nin sindirim yolu
ile alınması sonucu meydana gelir.
Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan
emici parazitler ve rezervuar hayvanlar
aracılığı ile de olabilmektedir.
Salmonelloz: Salmonella grubu
bakterileri tarafından oluşturulan,
septisemi belirtileriyle veya subakut ve
kronik midebağırsak yangısıyla seyreden
hastalıklardır. İnsan ve hayvanlar için
patojenik olan mikroorganizmalardan
salmonella'lar doğada çok yaygındır.

İSKEÇE ili Mustafçova
Belediyesi’ndeki hayvan
besicileri kooperatifleşiyor.
Bölgedeki hayvan
besicilerinin katılımıyla Ocak
ayında yapılan ilk toplatıdan
sonra, ikinci toplantı 6 Şubat
Pazartesi günü
gerçekleştirildi.
Belediyenin merkezi olan
Dolaphan köyünde yapılan
toplantıda hayvancılık
kooperatifinin oluşması için
ilk imzalar toplandı.
Dolaphan Azınlık İlkokulu
öğretmeni Rıdvan
Ahmetçik’in inisiyatifiyle
gerçekleştirilen toplantıya
yaklaşık 80 kişi katıldı.
Toplantıda, Kayseri Erciyes
Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi Eray Aktuğ da
gebelik dönemi ve gebelik
sonrası beslenme hakkında
sunum yaptı.
Dolaphan köyünde

gerçekleşen toplantıda,
bölgedeki besicilere yönelik
bir kooperatifin kurulması
konusunda görüş birliğine
varıldı. Kooperatifin
Mustafçova Belediyesi
sınırları dahilindeki hayvan
besicilerini kapsaması da
kararlaştırıldı. Kooperatifin;
“Mustafçova Belediyesi
Hayvancılık Kooperatifi”
ismini alması karara
bağlandı. 6 Şubat Pazartesi
akşamı gerçekleştirilen
toplantıya Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza da katıldı.
Yapılan toplantıyla ilgili
GÜNDEM’e bilgi veren Rıdvan
Ahmetçik şunları kaydetti:
“Üstlendiğimiz inisiyatifin
çok iyi bir şekilde
sonuçlanma yolunda
olduğunu memnuniyetle
görüyoruz. İlk toplantımızı
Ocak ayında yapmıştık. Ve o
toplantıda kooperatifleşme
kararı almıştık. Şimdi de
aradan bir ay geçtikten sonra

ikinci toplantımızı yaptık.
Aynı zamanda da bir öğretim
üyesi arkadaşımız
hayvancılıkla uğraşan
insanlarımıza bilgi verdi.
Yapılan toplantıya sayın
belediye başkanımız da
katıldı. Sonuç olarak artık
kooperatifik oluşması için
imzalar toplanmaya başladı.
İlk imzalar toplandı. Ben ve
Dolaphan köyünden Ekrem
Hacımülazım bu toplantıların
yapılması için öncülük aldık.
Tabii ben hayvan besicisi
olmadığım için bu derneğin
yöneticisi veya üyesi
olmayacağım. Fakat bölgemiz
için ve insanlarımız için
faydalı bir şey yapabilirsek ne
mutlu bize. Kooperatifin
Mustafçova belediyesi
sınırlarını kapsaması istendi.
Bu şekilde bir karar alındı. En
kısa zamanda hayvancılık
kooperatifinin kurulmasını
ve bölgemiz halkına hizmet
vermesini ümit ediyorum.”

İzmit Şube Başkanı’ndan
DEB İskeçe İl Teşkilatı’na ziyaret
BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmit Şube
Başkanı Lüftü Bodur, DEB Partisi
İskeçe İl Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Bodur, partinin İskeçe
bürosunda Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu ile
görüştü. Görüşmede, DEB
Partisi’nin son dönemde yaptığı
çalışmalar ve Batı Trakya Türk
azınlığını ilgilendiren konular
değerlendirildi.
DEB Partisi’nin faaliyetlerini
yakından takip ettiklerini söyleyen
ve çalışmalarında partiye başarılar
dileyen Bodur, DEB Partisi
yöneticilerini İzmit derneğinin 12
Şubat Pazar günü yapılacak genel
kuruluna davet etti.

gundem_1005_Layout 1 13.02.2017 15:02 Page 11

10 Şubat 2017

11

GÜNDEMbilim-teknik

En iyi 5 dosya kurtarma programı!
SİLİNEN dosyaları, silinen
fotoğrafları geri getirme
dendiğinde, bu 5 programın
üzerine yok! İşte silinen
dosyaları kurtarma uzmanları.
Silinen dosyaları geri
getirme, silinen fotoğrafları geri
getirme, garantisi olmadığı
kadar oldukça pahalıya
patlayabilen bir iş. Bu yüzden
verilerinizi düzenli olarak
yedeklemekten
vazgeçmemenizde fayda var.
Verilerini düzenli olarak
yedekleyenlerin bile ani veri
kayıpları sonrasında sıkıntı
yaşayabildiklerini hatırlatmak
istiyoruz.
Veri kaybını fark ettiğiniz
anda söz konusu sürücüyü
kullanmayı durdurmanız,
büyük önem taşıyor. Veri
kurtarma uzmanlarına para
dökmeden silinen dosyaları geri
getirme, başka bir deyişle
silinen dosyaları kurtarma şansı
için, etkilenen sürücüyü,
kurtarma işlemine kadar hiç
kullanmayın.
Biraz şansla, yanlışlıkla
silinen veya başka bir nedenle
ortadan kaybolan verilerinizi
kurtarmanıza yardımcı olacak 5
veri kurtarma, yani silinen
dosyaları geri getirme
programını aşağıda sizin için
sıraladık.
Dosya kurtarma programı:
DMDE Free Edition
Farklı sürücü türlerinden veri
kurtarabilen, bilgisayarda
silinen dosyaları geri getirme
konusunda uzaman olan DMDE

Free Edition, sürücüyü seçtikten
sonra Windows Gezgini'ne
benzer bir ara yüzde
kurtarabileceğiniz dosyalar
arasında dolaşmanıza izin
veriyor. Ücretsiz sürümde bazı
kısıtlamalar olsa da,
kurtarabileceğiniz veri miktar
kısıtlanmıyor.
Dosya kurtarma programı:
Recuva
Silinen dosyaları kurtarma
dendiğinde akla gelen ilk
araçlardan biri olan Recuva,
tecrübeli kullanıcıların hemen
geçebileceği bir sihirbaz
arayüzüyle açılıyor. Arama
işlevini, belirli bir konumu veya
tüm sürücüleri içerecek biçimde
çalıştırabiliyorsunuz. Tarama
işlemi tamamlandığında
kurtarabileceğiniz dosyalar,
durumlarına göre puanlarıyla
listeleniyor.
Dosya kurtarma programı:
PhotoRec
İsmine bakmayın, dosya
kurtarma programı olan
PhotoRec sadece fotoğrafları
değil, 200 farklı dosya türünü
bulup kurtarabiliyor. Sabit
disklerden USB ve CD/DVD'lere
veri kurtarabilen araç, disk
bölümlerini kurtarmak için de
kullanılabiliyor.
PhotoRec'in en önemli
dezavantajı, komut satırından
çalışması ve fareyle kontrol
edilmemesi. Ancak araç,
menüler yardımıyla size her
adımda yardımcı oluyor ve
dahası, diski salt-okunur olarak
bağladığından yanlışlıkla

kurtarabileceğiniz verileri silme
olasılığınız bulunmuyor.
Dosya kurtarma programı:
Partition Recovery
En korkunç veri
kayıplarından bir tanesi, tüm
diski veya bölümü kaybetmek
olsa gerek. Bu durum, çoğu
zaman bölüm başlığının
silinmesi ya da bölümün
yanlışlıkla silinmesi sonucunda
meydana gelir. MiniTool
Partition Recovery Free ile
diskinizi tarayıp, kayıp
bölümleri geri

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Atlamak, Ora 2) Ra,
Kahraman 3) Aksan, İş,
Pt 4) Kıt, Gazino 5)
Anafor, Yara 6) Ate,
İkaz 7) Ski, Ezan, Ta 8)
Kefal, Tam 9) Rb, Me,
Fauna 10) Faiz, Sadme
11) Klima, Ab 12) Pa,
Karavana 13) Erk, Lale,
Ak 14) Kainat, Tema.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Araka, Sarf, Pek 2)
Takınak, Bakara 3)
Statik, İl, Ki 4) Aka, Fe,
Emzik 5) Mango, Efe,
Mala 6) Ah, Ariza, Sarat
7) Kriz, Kalfa, Al 8)
Aşiyan, Adavet 9) Om,
Naz, Tumba 10) Rapor,
Tane, Nam 11) Ant,
Aşama, Laka.

SOLDANSAĞA
1) Tokmakla çalınan çalgı – Süprüntü atma kabı 2)
İlave – Arıtım evi, tasfiyehane 3) Ayı balığı – Yüz 4)
Transformatör’ün kısaltması – Açığa çıkmış, duyulmuş 5) Kurlağan – Lityum’un simgesi 6) Bir göz
hastalığı, katarakt – Nikel’in simgesi 7) Osmanlıların
Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad –
(halk dili) Sinema sanatçısı 8) Tantal’ın simgesi –
İstif edilmiş mal – Apansız 9) Bir işi gerçekleştirmek
için yapılan nesne – İri dişli törpü 10) Yapıların
üzerindeki kiremit kaplı bölüm – Alşimi 11) Rus kazakların başbuğu – Protaktinyum’un simgesi 12)
Baryum’un simgesi – Geminin baş bölümü, ön tarafı
– Kırmızı 13) Doğum yaptıran kadın – Gelinin güveye
verdiği para veya mal 14) Turnagillerden, Avrupa ve
Kuzey Afrika’da toplu olarak yaşayan, göçebe iri bir
kuş – Tİ elementi.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kağıt
yaprakları – (eski) Tıp bilgisi 2) Çalgıyı ayarlama –
Bakı – Tekinsiz 3) Nal çivisi değiştirme işlemi – Tavır,
davranış – Rütbesiz asker 4) Tümör – Bir nota –
Metal, tahta vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan
resim 5) Laboratuvar görevlisi – Iskarta mal 6)
Demir’in simgesi – Çok ısıtılmış olan – Aydınlık, ışık,
parıltı 7) Para, mal – Telsi doku – Motor güç birimi 8)
Kaba bir biçimde – Akıl – Osmanlıda atlı asker 9)
Alçak, aşağılık – Tutku ile sevme – Bir bitki türü 10)
Namus, haya – İdare lambası – Lakin, faat 11) Danışık
spor karşılaşması yapma – Olağandan hacimli –
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge.

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

getirebiliyorsunuz. Program
yanıt vermeyi durdurmuş gibi
görünürse endişe etmeyin,
işlemin sonunda size bulduğu
tüm bölümleri gösterecek ve
onları kurtarma olanağı
sunacak.
Dosya kurtarma programı:
Paragon RescueKit 14
Şimdiye kadarki tüm
kurtarma araçları, Windows'u
açabildiğinizi varsayıyordu.
Peki Windows'u bile
açamıyorsanız ne olacak? Bu
gibi durumlarda Paragon

2

3

4

5

6

Rescue Kit 14 Free Edition
devreye giriyor. Aracı
Windows'unuz çalışırken, şimdi
yüklemek en iyi fikir; aksi halde
bunu çalışan bir Windows'ta
yapmanız gerekecek. İşlem için
boş bir CD/DVD veya flaş
sürücüye ihtiyacınız var.
Oluşturduğunuz ön-yükleme
medyası ile PC'nizi açtığınızda
kayıp bölümleri kurtarabilecek,
ön-yükleme sorunlarını
onarabilecek ve dosyalarınızı
farklı bir sürücüye
kopyalayabileceksiniz.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivite bozukluğu (ADHD)
en sık karşılaşılan ve sebebi en
az bilinen çocuk psikolojisi
hastalıklarından biri. ADHD'yi
ebeveynler de çoğu zaman
tanımlamakta güçlük çekiyor.
Çoğu ebeveynden "Bizimkisi de
hiperaktif..." dediğini
duymuşsunuzdur. Peki
gerçekten de öyle mi?
ADHD, iki farklı şekilde
kendini gösteren bir sinirsel
davranış bozukluğu: Bazı
çocuklarda
hiperaktivite-aşırı
hareketlilik,
bazılarındaysa
dikkatsizlik-dikkat
dağınıklığı olarak
kendini gösteriyor.
Çoğu durumda da
bu ikisinin
kombinasyonu
olarak görülüyor. Bu
çocukların beyinleri
çok hızlı çalışıyor,
ama istedikleri
zaman bunu
yavaşlatmayı başaramıyorlar.
ADHD’li çocukların beyin
taramalarında
davranışları
kontrol eden,
odaklanmayı
sağlayan ve neyin
öncelikle olarak
yapılacağına karar veren
bölümün daha küçük kaldığı
görülmüş. Diğer yandan
ADHD’li çocukların serotonin,
dopamin gibi hormonların bir
taraﬅan diğer tarafa daha hızlı
iletildiği ortaya çıkmış. Bu
yüzden eğer öğretmen beş
adımda tamamlanacak bir
görev verdiyse, bu çocuklar
daha ikinci adıma geldiklerinde
bir sonraki adımda ne
yapacaklarını unutuyorlar.

10 Şubat 2017

ADHD semptomları
genellikle çocuk 2-3
yaşlarındayken ortaya
çıkıyor. Çoğu durumda
da çocuk okula
başlamadan net olarak
anlaşılmıyor, çünkü
okulla birlikte
planlama,
organizasyon ve
zaman
yönetimi
gibi

yıllarında dikkatini toplamada
güçlük çekip, ödevlerini
zamanında yetiştiremiyorken,
ortaokul yıllarında özellikle
dağınıklıklarıyla dikkat çekiyor.
Bu tip kızlar kendilerini tembel
ve arkadaşları tarafından
sevilmiyor gibi hissediyor.
Henüz ADHD için kesin sonuç
veren bir test yok. ADHD'yi
tespit etmek için bir uzmandan
yardım almalısınız.
Çocuğunuzda bu belirtiler
varsa, bir uzmana
danışmanızda fayda var.
Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivitenin tam olarak
bulunmuş bir tedavisi
yok, ama etkin
biçimde fayda
veren

Dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivite bozukluğu nedir?
yapılması
gereken görevler
ortaya çıkıyor.
Bugüne kadar ADHD’nin
kalıtsal olduğu en yaygın
kanıydı. ADHD kalıtsal
olmasının yanı sıra dış
etkenlerle de ortaya çıkabilen
bir hastalık. Birçok kozmetik
üründe, oyuncakta, plastik
maddede kullanılan BPA
maddesinin ADHD’nin
oluşmasında etkili olduğu son
yıllardaki araştırmalarda
görülüyor.
ADHD, halen farklı bilim
adamlarınca üzerinde çalışılan
bir konu, fakat günümüz

Mem le ketimden Man za ra lar...

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

çocuklarının birçok zehirli
maddeyle temas ettikleri de göz
ardı edilmemesi gereken bir
durum. Ayrıca şekerli, boyalı,
katkı maddeli gıdaların da
ADHD’nin oluşumunda etkili
olduğundan şüpheleniliyor.
Erkek çocuklarda dikkat
dağınıklığı ve hiperaktivite
bozukluğu kızlara göre üç kat
daha kolay tespit edilebiliyor.
Kızlarda genellikle erkeklerden
beş yıl sonra daha belirgin hale
geliyor. Aynı yaşta ADHD’ye
sahip bir erkek çocuğu yerinde
duramıyor, sürekli
koşturuyorken; kız çocuğunda
sakin ve sessiz bir kız çocuğu
görüntüsü olarak kendini
gösteriyor.
Kız çocukları ilkokul

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

terapiler mevcut. Hem ilaç
tedavisi, hem de terapiler
birleşince dikkat dağınıklığı ve
hiperaktivitenin azalma şansı
yüksek.
Kullanılan ilaçlar, beynin
plan ve zaman yönetimi yapan
bölümüne doğru sinyallerin
gitmesine yardımcı oluyor. Bu
ilaçlar her çocukta farklı etkiler
yaratabiliyor. Doktorlar hangi
çocuğun ne kadar ilaç
kullanacağına karar veriyor.
ADHD ile mücadelede ailelerin
de bilinçli olması, bu süreçte
sabırlı davranmaları önem
taşıyor.
Sevgiler,
Feride...

Dondurmalı İrmik Tatlısı

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

Foto: Ozan Ahmetoğlu

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

kavrulan irmiklere yavaş yavaş
karıştırarak dökün. 5-10 dakika
demlenen helvanın kapağını
açıp ılıması için bekleyin. Küçük
çorba kasesinin içine streçle
kaplayın ve ortası boş kalacak
şekilde helvayı yerleştirin. Orta
kısmına dondurma koyup üzerine biraz daha helva koyup
kapatın. Daha sonra kaseyi
servis tabağına ters çevirin.
üzerini fındık, fıstık, ceviz,
hindistan cevizi gibi dilediğiniz
bir çeşitle süsleyin. Bu şekilde
tek porsiyonluk dondurmalı
irmik helvalarını bekletmeden
servis yapın.
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Her kadının bilmesi gereken
makyaj teknikleri
Güzellik konusunda her şeyi
öğrenmeyi bu kadar istekliyken,
yüzümüze uyguladığımız makyaj
tekniklerinin doğruluğundan emin
miyiz? Makyajla ilgili her kadının
bilmesi gereken önemli bilgileri sizler
için derledik.
Makyaj fırçasını doğru
tutmak için
Fondöteninizi fırça ile uygularken,
fırçayı en ucundan tutun. Bu şekilde
fırça kontrolünüz azalabilir belki, ama
size daha doğal bir bitiş sağlayacak olan
yumuşak dokunuşları yapabilirsiniz.
Hafif kapatıcılık istiyorsanız bir
pompa, orta kapatıcılık istiyorsanız iki
pompa likit fondöten kullanın.
Pudrayı düzensiz
uygulamamak için
Toz pudra yüzünüzdeki parlamayı
dengeleyip, ışığı yansıtarak kusurlarınızı
gizlemek için harikadır. Ama bu, pudrayı
yüzünüzün her bölgesine
uygulayacağınız anlamına gelmemeli.
Büyük bir fırçayı T bölgenizi
pudralamak için kullanın. Daha ayrıntılı
çalışmak istiyorsanız; bir karıştırma
fırçasıyla gözaltlarınıza, burnunuzun
kenarlarına ve cildinizde pürüzsüz
göstermek istediğiniz her bölgeye
pudrayı uygulayın.
Çok fazla kapatıcı
kullanmamak için
Kapatıcıdan beklentimiz en az ürünle
en çok kapatıcılığı elde etmektir.
Gözaltlarınızın burnunuza yakın
noktalarına kapatıcıyı ince katmanlar
halinde parmağınızla dairesel
hareketler yaparak uygulayın. Ardından
bir kapatıcı fırçasıyla iyice dağıtın.
Makyaj fırçalarınızı
iyice temizlemek için
Fondöten ve eyeliner gibi kremsi
ürünler fırçalarınızda birikebilir ve bu
yüzden fırça temizleyiciler, şampuanlar
fırçalarınızın tam temizliğini her zaman
sağlayamayabilirler. Bunun yerine,
waterproof makyaj temizleyicinizden
elinizin içine birkaç damla damlatın,
fırçadaki kalan boyaları inceltmek için
fırçanızı bununla ovun ve durulayın.
Ardından makyaj temizleyiciyi çıkarmak
için fırçanızı yüz temizleyici jelle bir
kere daha yıkayıp durulayın.
Daha derin temizlik için fırçanızı ince
dişli bir tarakla tarayın.
Pratik bir göz
makyajı için
Pratikte kullanılabilecek tüm göz
makyajı ürünleri koyu renk bir eyeliner,
doğal tonlarda bir far ve maskara içerir.
Mükemmel göz üçlünüz, küçük siyah
elbise gibi pek çok şekilde kullanılabilir.
Mesela makyajınıza gece için kuyruklu
eyeliner, köşeye dağıtılmış koyu renk bir
far ve takma kirpik ekleyin. Temel üç
malzemeyi elinizde tuttuğunuzda
herhangi bir yer için hazırlanmanın çok
kolay olacağını garanti ediyoruz.

Mükemmel kaşlara
sahip olmak için
Sarışın ya da kumral olsanız da
kaşlarınızı gri-kahve tonuyla ve koyu
kahvenin soğuk tonlarıyla doldurun.
Kaşınızın tamamını açık tonla
doldurmak için açılı eyeliner fırçası
kullanın. Ardından koyu renkle seyrek
kısımları doldurun ve kavisinizi
belirginleştirin. Kaş jeli ya da şeﬀaf
maskarayla kaşlarınızı tarayın, bu
şekilde renkleri düzgünce dağıtmış da
olacaksınız. Bu, koyu ten renkleri için de
geçerli. Koyu renkle tüm kaşı
koyulturken, açık renklerle daha soﬅ bir
görünüm ekleyebilirsiniz.
Göz içine kalem çekmek için
Üst göz içine çizgi çekmek için
gözkapağınızı garip şekillere sokmaya
gerek yok. Alt kirpik dibine ve göz içine
kalem uygulayın, ardından göz kırpın.
Gözlerinizi sıkıca kapattığınızda
gözlerinizdeki kalemin bir kısmı üste
transfer olacaktır. Renge kesinlik katmak
için tekrarlayın.
Allığı doğru uygulamak için
Allık sizi daha canlı gösterebilir.
Gülümseyin ve ortaya çıkan elmacık
kemiklerinize allığı, ufak bir fırçayla
yuvarlak hareketlerle uygulayın. Temiz
ve daha büyük bir fırçayla karıştırın ve
rengi yumuşatın. Ama dikkatli olun: Saç
çizgisine kadar yayılmış ya da elmacık
kemiklerinin altına uygulanmış allık sizi
80'lerden fırlamış gibi gösterebilir.
Eyeliner'ı düzgün sürmek için
Eyeliner çekmek makyaj söz konusu
olduğunda en zor şeylerden biri. Daha
kolay uygulama yapmak için elinizin
pozisyonuna dikkat edin. Elleriniz
kalemi sıkıca sardıysa ne yaptığınızı
göremeyeceksiniz. Bunun yerine
eyeliner'ı imza atacak gibi tutun.
Parmaklarınız elegan görünmeli; bu
yüzden parmaklarınızı bükmeden uzun
ve gergin tutun. Ardından aynaya
baktığınızda elinizin yüzünüzün
yanında olduğundan ve yansımanızı
engellemediğinden emin olun. İyi açılmış
ve uzun bir kalem kullanın ve kirpik
dibinden çizin. Kalemi hafifçe değdirmek
yerine bastırın ve öyle çekin, bu şekilde
daha iyi bir kontrol sağlarsınız.
Doğru renkte dudak
kalemi seçmek için
Dudak kalemleri tüm makyaj
sanatçılarının çantalarında önemli bir
yer tutar ve sizinkinde de yer almalı.
İhtiyaç duyacağınız üç tanesi:
1. Rujunuzla aynı renk bir dudak
kalemi. Kenarları belirginleştirin ya da
daha fazla kalıcılık için rujunuzu
uygulamadan önce tüm dudağınızı
doldurun.
2. Dudak renginize uygun bir dudak
kalemi: Daha dolgun dudaklar yaratmak
için bu renk bir dudak kalemini dudak
çizginizin biraz dışından kullanın.
3. Nude rujunuzdan bir ton koyu bir
dudak kalemi. Nude rujlarınız ten
renginizle aynı olabilir ve bu
dudaklarınızın görünmez olmasına

sebep olabilir. Ruj
uygulamadan
önce dudak
kalemi
kullanmak daha
belirgin bir
görünüm
yaratırken,
rujdan sonra
dudak kalemi
uygulamak
daha
yumuşak bir
görünüm
yaratır.

Kaşlarınızı kalınlaştırmak
için hint yağını deneyin
Kaşlarını kalınlaştırmak ve
kirpiklerini dolgunlaştırmak
isteyenleri hint yağının mucizevi
etkileriyle tanıştıralım. Ucuz, etkili ve
doğal bir çözüm arıyorsanız hint
yağının faydalarından yararlanın.
Son yıllarda kalın kaş trendi
yükselişte. Kadınlar bu trende uymak
için kaşları kalınlaştırmanın
formülünü arıyor. Kaş bakım
ürünlerinin yanı sıra elbette birçok
doğal yağdan da destek alıyoruz bu
konuda. Kaş kalınlaştırmak için son
günlerin gözde formülüyse hint yağı.
Hint bitkisinin tohumundan elde
edilen hint yağı, yüksek miktarda
ricinoleic asit içeriyor ve E vitamini,
mineral, protein bakımından oldukça
zengin. Kozmetikten ilaç sektörüne
kadar pek çok alanda kullanılan hint
yağının aynı zamanda tedavi edici
özelliği de bulunuyor.
Peki hint yağı kaşları nasıl
kalınlaştırıyor? İltihap karşıtı ve
antibakteriyel özelliğine sahip hint
yağı, kaş ve kirpik diplerinde kısa
sürede etkisini göstererek, dökülen
kirpiklerin ve küsen kaşların yeniden
çıkmasına yardımcı oluyor.
Hint yağını kaş ve
kirpiklerde nasıl
kullanmalı?
Hint yağını
kullanırken
dikkat

etmeniz gereken en önemli nokta,
derinize çok fazla
sürmemeye dikkat etmeniz olacak.
Hint yağı, cilde fazla sürüldüğünde
gözenekleri kapatıp cildin hava
almasını engelleyebiliyor.
Her uygulamadan önce yüzünüzü
temizlemeye özen gösterin. Özellikle
banyodan çıktıktan sonra
uygulamanızda fayda var.
Minik bir pamuk parçasıyla
kaşınıza ve kirpiklerinize
her akşam yatmadan
önce hint yağı
uygulayın. Üç ay
içinde kaş ve
kirpiklerinizin
kalınlaştığını
göreceksiniz.
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Müslümanlara
Hıristiyanlardan
örnek destek

KANADA’nın Quebec eyaletinde aynı
zamanda cami olarak kullanılan Quebec
City İslam Kültür Merkezi’ne yatsı
namazı sırasında yapılan silahlı saldırı
sonucu 6 kişinin ölmesine tepki
Rotterdam’da ikamet eden
Hıristiyanlardan geldi.
Hollanda’nın Rotterdam kenti halkı,
Müslümanların namazlarını güvenli bir
şekilde eda etmeleri için Essalam
Camii’nin etrafında el ele tutuşup halka
kalkan oldu. Eylem, Hollanda’da 15 Mart
milletvekilliği seçimleri öncesinde İslam
karşıtı söylemleri ile tepki çeken Wilders

ve ekibine mesaj olarak yorumlandı.

HERKES DİN KORKUSU OLMADAN
YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR
Namaz öncesi Esselam Camii önünde
toplanan Hollandalılar, namaz sırasında
cami etrafında el ele tutuşarak halka
oluşturdu ve namaz bitimine kadar bu
duruşlarını korudu. “Herkes din korkusu
olmadan yaşama hakkına sahiptir”
diyen Rotterdamlı Hıristiyanların bu
duruşu sosyal medyada da büyük takdir
gördü.

Kumda pişirilen kahve
geri geldi
GÜMÜLCİNELİ kardeşler Necmi ile
Hakan, açtıkları kahvehane ile
müşterilerine geleneksel tadları sunmaya
hazırlanıyor. Gümülcine’ye yıllar sonra
kumda pişirilen Türk kahvesini getiren
Necmi Mehmet, çok küçük yaştan bu
yana yaptığı kahveciliğe yeni bir soluk
getirme niyetinde.
“Yeni tür kahvelerin dışında,
insanımıza yabancı olmayan tadları da
geri getirme fikri oluştu.” diye konuşan
24 yaşındaki Necmi, Gümülcine’de
İoanninon sokağındaki (Çukur kahve
karşısında) yeni mekanında
müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Necmi ile Hakan kardeşler, yeni
açtıkları mekana İngilizce kum anlamına
gelen “Sand” adını vermiş. Necmi bunun
gerekçesini şöyle anlatıyor: “Burasını
açarken yeni ve farklı bir şeyler yapmak
istedim. Tabii demli çay, değişik tadlarda
Türk kahvesi gibi şeyler zaten aklımızda
vardı. Kardeşimle ne yapabiliriz diye
düşünürken bir büyüğümüzün
tavsiyesiyle kumda kahve fikri çok
hoşumuza gitti. Kumda pişirilen kahveyi
insanımız biliyor, ama yıllarca
yapılmamış. O yüzden de unutulmak
üzereydi.”
Kahvenin özel bir kumda pişirildiğini
anlatan Necmi Mehmet, “Bu kum özel bir
kum. Çabuk ısınıyor. Türkiye’den
getirttik. Kumda pişen kahve diğer
kahveden çok daha farklı. Hem kokusu,

hem tadı daha yoğun oluyor. Yavaş yavaş
piştiği için daha güzel bir kahve.” diye
konuştu.
Çok küçük yaştan bu yana kahveci
olarak çalıştığını söyleyen Necmi
Mehmet, “Daha önce Çukur Kayve’de ve
eski milletvekili Ahmet Mehmet’in
kahvesinde çalıştım. Başka yerlerde de
çalıştım. Ustalarımdan çok şey
öğrendim. Onlara teşekkür etmek
isterim. Şimdi de kardeşimle birlikte
kendi dükkanımızı açtık. İnşallah
hayırlısı olur.” dedi.
Necmi ve Hakan kardeşlerin yeni
mekanında, kahve tiryakileri nargile de
bulabilecek.

10 Şubat 2017
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DEB Genel
Başkanı’ndan
Şahin ziyareti
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, 3 Şubat Cuma günü
Şahin köyünü ziyaret ederek,
cuma namazını Karacaahmet
Camii’nde köy halkı ile birlikte
kıldı. Ali Çavuş, DEB Partisi’nin
sürdürdüğü imza kampanyası
hakkında bilgi verildi.
Ali Çavuş’a Şahin ziyaretinde
Genel Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu, Raif Usta, Ramadan
Duban, Genel Sekreter Aydın
Ahmet, Gençlik Kolları Başkanı
Murat Ahmet, Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri Mustafa Şargo,
Ali Salihoğlu, İsmail Salih,
Genel Başkan Danışmanı Bahri
Belço ve AP milletvekili
adaylarından Hüseyin Yazıcı ve
Niyazi Avcı eşlik ettiler.
Genel Başkan Ali Çavuş
Şahin’de yaptığı konuşmada,
azınlık olarak Yunanistan’a
emanet edilirken, haklarının
uluslararası bir antlaşmayla
belirlendiğinin, bu hakların
Lozan Antlaşması’nda gayet
açık olduğunun, buna rağmen
söz konusu haklarının yıllardır
verilmediğinin altını çizdi.
Azınlık eğitiminin özerk bir
statüsü olduğunu hatırlatan Ali

Çavuş, buna rağmen ne
encümenlerin, ne de velilerin
fikri sorulmadan okullarının
kapatıldığını söyledi. Genel
Başkan, “240 İmam Yasası” ile
de inanç hürriyetlerine
müdahale edildiğini kaydetti.
Merhum Dr. Sadık Ahmet ile
eski Müftü Mehmet Emin
Aga’nın azınlık hakları için
büyük mücadele verdiklerini
anımsatan Ali Çavuş,
kendilerini her zaman minnetle
ve rahmetle andıklarını, onların
açmış oldukları mücadele
yolundan ilerlediklerini ifade
etti.
DEB Partisi olarak verdikleri
hak arama mücadelesine Şahin
köyü halkının her zaman destek
verdiğini belirten Ali Çavuş,
2014 Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde bu desteği
sandıkta da gösterdiğini
kaydetti. Ali Çavuş, söz konusu
destek nedeniyle Şahin köyü
halkına müteşekkir olduğunu
söyledi. DEB Partisi Genel
Başkanı, Şahin köyü halkının
göstermiş olduğu
misafirperverliğe de teşekkür
etti.

İtfaiyeciler bakanlık
binasını işgal etti

SÖZLEŞMELERİ yenilenmeyen yüzlerce itfaiyeci Başbakanlık
binasına yürüdü. Polisin engellediği itfaiyeciler İdari Reform
Bakanlığı’nı basarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
Başkent Atina’da süresi dolan sözleşmelerinin uzatılmamasını
protesto eden bin kadar itfaiyeci Sintagma Meydanı’nda gösteri
düzenledi.
Hükümet karşıtı sloganlar atan ve dövizler taşıyan itfaiyeciler,
Başbakanlık binasına yürümeye çalıştı. Başbakanlık çevresindeki
polis barikatını aşamayan grup, yakınlardaki İdari Reform
Bakanlığı binasına yöneldi.
İdari Reformlar Bakanlığı binasının camlarını ve kapılarını kıran
itfaiyeciler, binayı işgal ederek Bakan Olga Gerovasili’yle görüşme
talep etti. Protestocular, bakanlıkta yaklaşık yarım saat süren
oturma eylemlerinin ardından bir sonuca ulaşamadan binayı terk
etti.

Basırlıköy’deki çiftçi
eylemi devam ediyor
RODOP iline bağlı
Basırlıköylü çiftçiler, tarım
sektörüne getirilen ek vergiler
ve sosyal güvenlik yasasında
yapılan değişiklikler nedeniyle
31 Ocak Salı günü başlattıkları
eylemi sürdürüyor.
Eyleme Basırlıköy’ün yanı
sıra civar köylerden de çiftçiler
destek veriyor. Eylemle ilgili
olarak Basırlıköylü Hüseyin
Kapusuz GÜNDEM’e konuştu.

“BİZİM PRİMLERİMİZ
AVRUPA’DAN DEĞİL,
BURADAN KESİLDİ”
2010 yılından sonra
tütüncülerin primlerinde ciddi
kesintilere gidildiğini dile
getiren Kapusuz, yapılan
zamlarla birlikte tütüncünün
durumunun içler acısı
olduğunu söyledi. En büyük
darbenin tütün primlerinde
yapılan kesinlerle
vurulduğunun altını çizen
Kapusuz, “Bizim primlerimiz
Avrupa’dan değil, buradan
kesildi. Primler kesilince
çiftçiler olarak önemli bir
kaynaktan mahrum kaldık.
Primsiz tarım olamaz. Primlerin
uygun bir seviyede olması
gerekir. Hükümetten
isteklerimiz; gençlere prim
verilmesi, sosyal sigortalar
kanunu, vergi ve maliyet
konularında yeniden
düzenlemelere gidilmesidir.”
diye konuştu.

“PRİM ALMADAN TÜTÜN
İŞLEMEK NEREDEYSE
İMKANSIZ”
Başta tütün üretisici olmak
üzere, çiftçilerin çok zor günler
geçirdiğini kaydeden eylemin
sözcülerinden Hüseyin
Kapusuz, “Bu eylemimiz en
başta bugüne kadar kesintilere
uğrayan tütün primlerimizin
yeniden çiftçilerimize iade

edilmesi içindir. Bunun
yanında yeni çiftçiliğe başlayan
genç vatandaşlarımızın da prim
hakkından yararlanmasını
istiyoruz. 2006 yılından bugüne
kadar genç çiftçilere maalesef
prim verilmedi. Günümüz
şartlarında prim almadan tütün
işlemek neredeyse imkansız
hale geldi. Tüm bunları
gözönünde bulundurarak,
bizler de Yunanistan’ın diğer
bölgelerinde olduğu gibi eylem
yapma kararı aldık.” dedi.

“SİGORTA ÜCRETLERİNİ
HİÇ BİR VATANDAŞIMIZIN
ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”
Sosyal sigortalar yasasında
yapılan yeni düzenlemelere
ilişkin görüşlerini de dile
getiren Kapusuz, “Geçen yılın
Mayıs ayında yeni sigortalar
yasasını hayata geçirdiler. Yeni
kanun kapsamında arttırılan
sigorta ücretlerini hiç bir
vatandaşımızın ödemesi
mümkün değildir. Bunu çok
rahatlıkla söyleyebilirim. Peki
ne yapacak bu insanlarımız? Bir
çok vatandaşımızın sigortasız
kalma durumuyla karşı karşıya
olduğunu söyleyebilirim. Bir de
vergi sisteminde yapılan yeni
düzenlemeler çiftçi
vatandaşlarımıza daha ağır

sorumluluklar ve yükümlükler
getirmektedir.”
açıklamalarında bulundu.
Basırlıköy halkı olarak ilk
başta Rodop ilinin farklı
bölgelerinde bir çiftçi eyleminin
başlaması yönünde bir beklenti
içerisinde olduklarını
anımsatan Kapusuz, bu yönde
bir tepki olmayınca Basırlıköy
halkı olarak bu eylemi
başlatma kararı aldıklarını
söyledi.
Azınlık milletvekillerinin bu
eyleme destek vermesi
gerektiğinin altını çizen
Kapusuz, milletvekillerinin
tütüncülerin sorunlarını
ivedilikle meclis gündemine
taşımaları gerektiğini
vurguladı.

“EYLEMİMİZE DESTEK
BEKLİYORUZ”
Başlattıkları eyleme Tütün
Üreticileri Kooperatif’inin
destek verdiğini anımsatan
Hüseyin Kapusuz sözlerini,
“Eylemimize bölgedeki
belediyelerden, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’inden, DEB
Partisi’nden ve diğer azınlık
kurum kuruluşlarından da
destek bekliyoruz.” diyerek
tamamladı.
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Edirne Valisi’nden
Yunanistan’a tepki
EDİRNE Valisi Günay
Özdemir, Yunanistan’ın yasa
dışı yollardan ülkelerine giren
kaçakları işkence ederek Meriç
nehri üzerinden botlarla
Türkiye’ye gönderdiğini
belirterek, bu olaya tepki
gösterdi. Yunanistan’ın
teröristlere sahip çıktığını ifade
eden Özdemir, “Son dönemdeki
FETÖ’nün terör örgütü üyelerini
vermemesine rağmen, onlara
sahip çıkmasına rağmen,
mazlum insanları zulmederek
Türkiye’ye göndermesi, hem
insanlık açısından, hem de iyi
komşuluk açısından iyi bir
davranış olmadığını
düşüyorum.” dedi.
Türkiye sınırında birçoğu
yaralı olarak bulunan kaçaklar,
geçirildikleri sağlık kontrolünün
ardından verdikleri ifadelerde,
Yunanistan polislerinin
kendilerini döverek botlara
bindirdiğini ve zorla Meriç nehri
üzerinden Türkiye’ye yasa dışı
olarak gönderdiğini söyledi.
Edirne Valisi Günay Özdemir,
Yunanistan’ın kaçaklara
zulmederek geri gönderildiğinin sınır güvenlik
güçleri tarafından tespit edildiğini söyledi.
Konunun uluslararası alanlarda dile
getirildiğini, ancak Yunanistan’ın aynı
uygulamasına devam ettiğini belirten
Özdemir, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü
askerleri örnek göstererek şunları söyledi:
“Yunanistan kaçakları yasa dışı yollardan geri
göndermeyi sürekli yapıyor. Daha önce de
hem mültecilerle, hem de bizim tespitlerimiz
var. Sınırdaki güvenlik birimlerinden
aldığımız bilgiler var. Biz bunları uluslararası
alanda gündeme de getirdik. Ama son
dönemde bu iş çok daha hızlanmaya, artmaya
başladı. Birkaç gün önce 40 mülteciyi işkence
yaparak, insanlık dışı davranarak, bunları her
türlü zulmü yaparak bunları sınır dışı ediyor.
Biz bunları tespit ettik. Uluslararası alanda
hem bakanlık, hem Dışişleri Bakanlığı olarak

bunların takipçisiyiz.
Bundan sonra da takip
edeceğiz. Özellikle terör
örgütlerine göstermiş
olduğu son dönemdeki
FETÖ’nün askerlerini,
FETÖ’nün terör
örgütlerini vermemesine
rağmen, onlara sahip
çıkmasına rağmen
mazlum insanları sınır
dışı ederek, onlara
zulmederek, Türkiye’ye
göndermesi, hem
insanlık açısından, hem
de iyi komşuluk
açısından iyi bir
davranış olmadığını
düşüyorum.”

“CEP
TELEFONLARIMIZI
VE PARAMIZI
ALDILAR”
Yunanistan’ın son
olarak Türkiye’ye
gönderdiği kaçaklar,
işlemlerinin ardından
Edirne Göç İdaresi
Barınma evine
götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen
kaçaklarda, köpek ısırıklarının yanı sıra
vücutlarında çok sayıda darp izi tespit edildi.
Ayrıca Yunanistan’ın son 4 ayda 3 binden
fazla sığınmacıyı Türkiye’ye gönderdiği
belirlendi.
Pakistan uyruklu kaçaklardan Şehzat
Ahmet, Yunan polisinin cep telefonlarını ve
paralarını aldıktan sonra zorla Türkiye’ye
gönderdiğini öne sürerek, “Yunanistan’a
gittiğimizde bizi yakalayıp dövdüler. Daha
sonra kampa götürüp yemek vermediler. Üç
gün orada kaldık, sadece dövdüler. Para ve
telefonlarımızı aldılar. Ellerinde uzun sopalar
vardı. Köpekleri vardı bizim üstümüze
saldılar. Bize, ‘siz Müslümansınız, burada bir
işiniz yok’ dediler. Yakındaki köy olmayan çok
uzak bir yerde indirdiler. Zorla Türkiye’ye
gönderdiler.” dedi.

Malloch şimdi de Yunanistan’ı hedef aldı
ABD Başkanı Donald
Trump’ın Avrupa Birliği
(AB) elçisi olacağı
belirtilen ekonomist Ted
Malloch, Yunanistan’ın
Euro Bölgesi’nden
ayrılması için çok güçlü bir
sebep bulunduğunu söyledi.
AB karşıtı açıklamalarıyla
tepki çeken Malloch, Bloomberg
televizyonuna yaptığı
açıklamada, Yunanistan’daki
ekonomik duruma ilişkin
değerlendirmede bulundu.
Malloch, “Sizce
Yunanistan, AB’den
ayrılmalı mı?”
şeklindeki soru
üzerine,
“Yunanların
yerine
konuşmak

istemem ama bir ekonomist bakış
açısıyla, muhtemelen
Yunanistan’ın eurodan
uzaklaşması için çok güçlü bir
sebep var.” dedi.
Malloch, daha önce de euro
para biriminin ciddi problemleri
olduğuna dikkati çekerek,
“Bence (euro) sadece vefat
etmekle kalmıyor, euronun
gerçek sorunları da bulunuyor.
Euro, önümüzdeki 1-1,5 yıl
içerisinde çökebilir. Ben olsam
2017 yılında euro açığa
satardım.” demişti.
Başka bir açıklamasında da
Malloch, “Sovyetler Birliği’nin
yıkılmasına yardımcı olduğum
bir diplomatik görevim vardı.
Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı
olan başka bir birlik vardır.”
diyerek AB’yi hedef almıştı.

İade edilmeyen
darbeci askerlerin
kaçış planı
FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe
girişiminin ardından Yunanistan’a
kaçan sekiz darbeci askerin, darbe
başarısız olunca ilk olarak Rusya,
ardından Ukrayna’ya gitmek
istedikleri, ancak iade ihtimalini
dikkate alarak, en son
Yunanistan’da karar kıldıkları
belirtildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması’nın
(FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe
girişimiyle ilgili soruşturmayı
yürüten İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar
Bürosu, darbe girişiminin
ardından Yunanistan’a kaçan ve
Yüksek Mahkeme tarafından
Türkiye’ye iade edilmemelerine
karar verilen firari sekiz subayla
ilgili tutuklamaya yönelik
yakalama kararı çıkarılarak,
yeniden hazırlanan iade
dosyasında, darbeci askerlerin
kaçış planları ortaya çıktı.
İade dosyasında yer alan ifade
ve tespitlere göre, darbe
girişiminin bertaraf edilmesinin
ardından sekiz darbeci askerin 2
adet Skorsky ve 1 adet UH-1 tipi
helikopteri 66. Zırhlı Mekanize
Tugayı’na getirip bıraktıktan sonra,
12 kişiyle birlikte bindikleri
Skorsky S70 helikopterle ilk olarak
Riva’da bir araziye
indikleri, burada bir süre telefon
görüşmesi yapan darbecilerin,
daha sonra kaçma planı yapmaya
başladıkları, ancak dört askerin bu
plana karşı çıktığı belirtildi.
Dosyada yer alan ve kaçma
planına karşı çıkan dört askerin
ifadesinde, sekiz darbeci askerin
kendilerine, “Darbe zaten sizin
yüzünüzden başarısız oldu” dediği
kaydedildi. İfadelere göre, sekiz
darbeci askerin kaçma planı
yaparken önce Rusya’yı
düşündükleri, ancak Türkiye ile
son zamanlarda arasının iyi olması
nedeniyle vazgeçerek Ukrayna’yı
konuştukları, burada da iç
karışıklık olduğu için teslim edilme
endişesiyle buradan da
vazgeçtikleri, son olarak sekiz
darbeci askerin Yunanistan’a
gitmeye karar verdiği ve

kendilerini burada bıraktıklarını
söyledikleri aktarıldı.
İade dosyasında, Sinyal Baz
İstasyonu verilerine göre sekiz
darbeci askerin 16 Temmuz günü
saat 10.40’da Riva’dan
havalanarak, Sarıyer, Çatalca ve
Tekirdağ üzerinden Yunanistan’ın
Dedeağaç şehrine iniş yaptıkları
tespitine yer verildi.
Haklarında, “Darbeye
teşebbüs”, “Cumhurbaşkanına
suikast”, “Yağma” ve “Kamu
malına zarar verme” suçlarından
yakalama kararı bulunduğu
belirtilen dosyada şüphelilerin,
Yunanistan’da yaptıkları
savunmalarında darbe girişiminde
yaralı taşımak için uçtuklarını
söyledikleri hatırlatılarak, “Söz
konusu helikopterlerin ambulans
tip helikopterlerden olmadığı”
belirtildi.
İade dosyasında, yine
şüphelilerin 15 Temmuz akşamı ve
gecesi, HTS ve Sinyal Baz
İstasyonu kayıtlarında Samandıra
Hava Üssü’nden kalkış yaptıkları
ve İstanbul’daki önemli noktalara
askeri ve lojistik destek
sağladıkları belirtildi. Marmaris’te
olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
yönelik suikast girişiminde
bulunan ekibin başında yer alan
şüpheliler Kurmay Albay Ali
Aktürk ile Kurmay Yarbay Davut
Uçum’a ait telefon numaraları ile
darbe girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan dört askerin cep telefonuyla
karşılıklık görüşmelerinin HTS
kayıtları da dosyada yer aldı.
Dosyada, şüphelilere atfedilen
suçlamanın, siyasi ya da askeri
olmadığı vurgulanarak, Avrupa
Sözleşmesi’nin ilgili maddesine
atıf yapılarak, “Bir devlet reisinin
veya aile efradından birisinin
hayatına kastın siyasi bir suç
sayılamayacağı düzenlenmiştir”
denildi.
Adli yardımlaşma talebinin
dayanağı olan sözleşmelerden
örneklerin de eklendiği dosyada,
“Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin taraf olduğu
Uluslararası sözleşmelerde ve iç
hukukumuzda ön görülen tüm
yasal haklara sahiptirler.” denildi.
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İTB’de öğrencilere
bilgilendirme
toplantısı

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Tövbeyle stresten kurtulalım

G

İSKEÇE Türk Birliği’nde
(İTB), 3 Şubat Cuma günü
Türkiye’de üniversite okumak
isteyen öğrencilere yönelik
bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Toplantının açılış
konuşmasını İTB Eğitim
Danışmanı Cemali Tahir yaptı.
2010 yılı öncesinde Türkiye’de
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)
adı altında bir merkezi sınav
yapıldığını anımsatan Tahir,
“2011 yılı sonrasında ise
merkezi sınav kalktı, onun
yerine her üniversite kendi alım
şartlarını belirleme hakkına
sahip oldu. Yapılan değişiklik
sonrası, hemen hemen her
üniversite kendi YÖS sınavını
yapmakta veya bir başka
üniversitenin YÖS sınavını

kabul etmektedir. Bazı
üniversiteler ise, diploma notu
ile öğrenci alımı yapmaya
devam etmektedirler” diye
konuştu. Tahir, Türkiye Bursları
başvuru şartları ve süreçleri
hakkında adaylara ayrıntılı
bilgi verdi.
Toplantıda, Türkiye’den
Üsküdar Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Emre Üçsular, “Davranış
bilimleri ve sağlık alanında

akademik çalışmalar yürüten
Üsküdar Üniversitesi’nin
tanıtımı ve mesleki olanaklar”
başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.
Etkinliğin sonunda, İTB
Başkanı Ahmet Kurt, Üsküdar
Üniversitesi’ne, Eğitim
Danışmanı Cemali Tahir’e,
etkinliğe katılan tüm
öğrencilere ve velilere teşekkür
etti.

Kadınlar Çay Gecesi’nde buluştu

İSKEÇE iline bağlı Kırköy Kültür, Eğitim ve
Spor Derneği Ova Kadınlar Kolu, 4 Şubat
Cumartesi günü “Çay Gecesi” düzenledi.
Ova Kadınlar Kolu’nun altı yıldır geleneksel
olarak düzenlediği etkinliğe; BAKEŞ, İskeçe Türk
Birliği, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, DEB Partisi, Gümülcine Müftülüğü ve
İskeçe ilindeki Türk azınlık dernekleri kadın
kolları temsilcileri katıldı.
Etkinlikle ilgili olarak Ova Kadınlar Kolu’ndan

yapılan açıklamada; “Gecemize katılım gösteren
diğer platform üyesi derneklere, BAKEŞ, İTB,
BTAYTD, Hanımeli, Gümülcine Müftülüğü,
İskeçe İli Türk Kadınlarına, DEB Partisi Kadınlar
Koluna ve T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu
temsilcilerine katılımlarından ve desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca ova halkına, folklor ekibindeki çocuklara
ve ailelerine de teşekkür edildi.

ünlük hayatımızda sık
kullandığımız bir kelime var:
Stres. Kelime yabancı ama
muhtevası tanıdık. “Gergin olmak,
sıkıntı ve bunalıma girmek”
anlamında kullanılıyor. Yaşadığımız
asır, bazıları tarafından stres asrı
olarak tanımlanıyor. Böylesine
yaygın hale gelen bu sorunun bize
çok yakın, şaşırtıcı bir çözüm yolu
var.
Kuşkusuz yapmak istediğini
yapamamak herkesi üzer. Elde
etmek istediklerine ulaşamamak
herkes için az-çok huzur bozucudur.
Diğer taraftan yapması gerektiğine
inandığı şeyleri yapamamak,
ideallerine zıt düşmek, yani inandığı
gibi yaşayamamak da büyük iç
çatışmalara sebep olur. Fakat işi
bunalım noktasına getirmeden, yani
hasta olmadan bir çıkış yolu bulmak
lazımdır. Hatta bu iç gerilimi hayat
enerjisine dönüştürmek
mümkündür.
Sıkıntı, üzüntü böyle iyi neticelere
nasıl kaynaklık edebilir? İlâhi mesaja
gönülden kulak verdiğimizde bunun
hiç de zor olmadığını öğreniyoruz.
Bizim her halimizi, her yönümüzü
çok iyi bilen Yüce Mevlâmız,
yetişemediğimiz, başarısız
olduğumuz, bazı imkanları
kaçırdığımız noktada, önümüze
çıkan iki yoldan birini bırakıp
diğerine girmemizi istiyor.
Yollardan birinde, elde
edemediklerimize üzüntü üstüne
üzüntü, gerginlik ve sonunda
bunalım var. Nihayet ruhen ve
bedenen rahatsız bir insan haline
gelme ihtimali var.
Diğerinde ise, elde
edemediklerimize yine üzüntü, fakat
hemen arkasından tövbe; sonsuz
kudret sahibi olan Allah’a yönelmek,
durumunu O’na arzetmek ve
gücünün yettiğince yapamadıklarını
yapmaya gayret etmek var. İşte bu
yolun sonunda huzur, tatmin ve
mutluluk Allah'ın bir lutfu olarak
ihsan ediliyor.
Yüce Rabbimiz her şeyi ve herkesi
bütün yönleriyle bildiğini (Hadid ,22)
hatırlattıktan sonra, bunun bir
sonucu olarak iman sahibi olanlara
şöyle hitap ediyor:
“ Yeryüzünde vuku bulan ve sizin
başınıza gelen herhangi bir musibet
yoktur ki biz onu yaratmadan önce,
bir kitapta yazılmış olmasın.
Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.
(Allah bunu) elinizden gidene üzülüp
bunalmayasınız ve size gelenle
şımarmayasınız! Çünkü Allah
büyüklük taslayanların ve
övünenlerin hiçbirini sevmez.”
(Hadid, 22 - 23)
Mutluluk, huzur ve başarı yolu ise
şöyle gösteriliyor:
“(Ey inananlar!) Yarışın !..
Rabbinizden (size akan) mağfirete
(bağışlanmaya) doğru yarışın! Ve
genişliği gökle yerin genişliği gibi
olan cennete doğru yarışın! O,
Allah'a ve O'nun peygamberlerine

iman edenler için hazırlanmıştır.
Bunlar, Allah'ın fazlıdır (fazladan,
karşılıksız kendi ikramıdır),
dilediklerine onları verir. Allah büyük
ihsan sahibidir.” (Hadid , 21)
Evet, Rabbimiz üzüntülerimizi
bunalıma dönüştürmemizi istemiyor.
Çünkü bunalım, insana hiçbir şey
kazandırmıyor. Hatta kazanılanları
tahrip edebiliyor. Buna karşılık,
üzüntümüzü dünyamız ve ahiretimiz
için kazanca dönüştürmemizi
emrediyor.
İnsanın bağışlanmaya koşması ne
demek olabilir? Tahmin edileceği
gibi bu tövbedir . Huzur'a varıncaya
kadar sürekli tövbe etmek, tövbeyi
hayat tarzı haline getirmek...
Yürürken, otururken, konuşurken,
alırken, satarken, gülerken, ağlarken
tövbe. Arındıran, onaran, iyileştiren,
dirilten o ırmakta yıkanış...
Peygamberimiz (s.a.s.) haşa
günahkâr mıydı ki, günde yüzden
fazla tövbe ederdi. Demek ki tövbe
sadece günahların affı için değil, aynı
zamanda gerçek huzura kavuşmak
için de gereklidir.
Elden gidene üzülüp bunalmak
da, gelen nimetlerle şımarmak da
benlik duygusunun sonucudur.
Çünkü elden gidene üzülüp
bunalıma giren kişi gizli bir gurur
sahibidir; büyüklük taslamaktadır.
Ele geçiremediği maddi veya manevi
nimete layık olduğunu
düşünmektedir. Onu elde edememiş
olmayı içine sindirememektedir,
kendine yakıştıramamaktadır.
İncinen kendi benliğidir.
Nimete övünmek ise, Allah'ın
verdikleriyle başkalarını
küçümseyip, kendisini üstün görme
hastalığıdır. Her iki halin içinde de
hırs vardır. Hırs ise benlik
duygusundan kaynaklanır. İşte bu
duygu, insanı ele geçiremediklerine
üzüle üzüle strese, oradan da
bunalım girdabına düşürür.
Tövbe ile hallenen insan ise aciz
yaratıldığının ve zayıf olduğunun
farkındadır; kudret ve kuvvetin
yegane sahibine, Allah'a
sığınmaktadır. Hatasını itiraf edip
boynunu Rabbi'ne bükmüş,
bağışlanmayı dilemektedir. Samimi
olduğu için Allah'ın tövbesini kabul
edeceğine itimadı tamdır. Bir de eğer
Allah yaşatırsa, bundan sonraki
hayatında önceden yapamadıklarını,
elde edemediklerini ihsan etmesi
için Allah'tan yardım istemektedir.
Kötülükleri bir daha yapmayacağı
konusunda kendisine değil, Rabbi'ne
güvenmektedir. Bunun için “İnşallah
bir daha yapmayacağım”
demektedir. “İnşallah” sözüyle kendi
gücüne değil, Allah'ın korumasına
dayanmaktadır.
Tövbeyi hayat tarzı haline getiren
insan asla bunalım yaşamaz. Huzuru
bulmuştur. Artık bundan sonra
“genişliği gökle yerin genişliği gibi
olan cennete” yüzünü çevirmiş ve
oraya layık olabilecek bir hayatı
yaşamanın gayreti içerisine girmiştir.
Huzura giden yol başka ne olabilir?
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Κόβουν τη βίζα-εξπρές για
Τούρκους στο Αιγαίο
έο βαρύ πλήγμα στον τουρισμό
και στις ήδη τραυματισμένες
τοπικές οικονομίες των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν
το βάρος του προσφυγικού
προβλήματος, αναμένεται να επιφέρει η
κατάργηση φέτος της δυνατότητας
επιτόπου έκδοσης βίζας για τους
Τούρκους επισκέπτες.
Το μέτρο εφαρμόστηκε πιλοτικά τα
τελευταία χρόνια στους μήνες από
Απρίλιο έως Οκτώβριο και λειτούργησε
ευεργετικά για τις τοπικές οικονομίες της
Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κω και
της Ρόδου, που προσέλκυσαν
μεγαλύτερο αριθμό Τούρκων
επισκεπτών. Οι τελευταίοι είχαν τη
δυνατότητα να περνούν στα ελληνικά
νησιά εύκολα, με μικρό κόστος και
ελάχιστες διατυπώσεις, να θεωρούν τα
διαβατήριά τους και να εκδίδουν
15νθήμερη βίζα από τις ελληνικές
αστυνομικές Αρχές με την άφιξή τους
στα λιμάνια. Μεγάλος αριθμός κατοίκων
των μικρασιατικών παραλίων επέλεγε
έτσι κάποιο από τα νησιά για τις θερινές
του διακοπές, ενώ ακόμη περισσότεροι,
συνδύαζαν τις διακοπές τους στα
παράλια με «αποδράσεις» στην Ελλάδα.

Ν

Με επιστολή του προς τους βουλευτές
Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου,
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών,
Γ. Κατρούγκαλος, έκανε γνωστό πως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχτηκε
την υλοποίηση του πιλοτικού
προγράμματος και φέτος, «παρά τις
επίπονες προσπάθειες και συνεχείς
παρεμβάσεις του υπουργείου
Εξωτερικών», όπως αναφέρει στην
επιστολή.
«Τα χτυπήματα έρχονται απανωτά.
Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι»,
ήταν η πρώτη αντίδραση του προέδρου
της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων
Λέσβου, Παναγιώτη Χατζηκυριάκου. «Η
τουρκική αγορά ήταν ίσως η μοναδική
που έμεινε σταθερή στην προσφυγική
κρίση ή επηρεάστηκε λίγο. Έρχονται
καράβια από το Αϊβαλί και το Δικελί,
φέτος υπάρχει ενδιαφέρον σύνδεσης και
της Βόρειας Λέσβου μέσω του λιμανιού
της Πέτρας, ανοίγοντας τον δρόμο προς
την αγορά της Κωνσταντινούπολης»,
προσέθεσε.
Πέρυσι επισκέφθηκαν τη Λέσβο
περίπου 38.000 Τούρκοι τουρίστες και οι
6.000 απ΄ αυτούς εξέδωσαν βίζα στο
λιμάνι της Μυτιλήνης. Τώρα οι φορείς

του νησιού θεωρούν πως ο αριθμός
τους θα μειωθεί σημαντικά, καθώς θα
είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν
στις ελληνικές προξενικές Αρχές ή στα
visa centers, να περιμένουν μέρες για
την έκδοση βίζας και να πληρώνουν
τριπλάσιο ποσό από τα 30-35 ευρώ του
παράβολου.
Για πολιτική που τιμωρεί μια τοπική
κοινωνία, κάνει λόγο ο δήμαρχος
Λέσβου, Σπ. Γαληνός, με επιστολή του
προς τον Έλληνα επίτροπο Δ.
Αβραμόπουλο.
Στη Χίο, νούμερο ένα τουριστικό
προορισμό για Τούρκους επισκέπτες,
(δέχτηκε πέρυσι 80.000 αφίξεις), οι
τουριστικοί φορείς θεωρούν την
κατάργηση του πιλοτικού μέτρου
πλήγμα μεν αλλά όχι καταστροφικό.
«Οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν
πράσινη βίζα και μόνο ένα 10% έρχεται
με αυτό τον τρόπο. Θα μας πλήξει, αλλά
δεν θα είναι καταστροφή», λέει ο
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων,
Γιώργος Μισιτζής.
Στην Θράκη, εντωμεταξύ, σε
εκκρεμότητα βρίσκεται τα τελευταία
χρόνια το ζήτημα της δυνατότητας
έκδοσης βίζας 72 ωρών για τους
Τούρκους επισκέπτες για τουριστικούς
λόγους, που αποτελεί πάγιο αίτημα των
πολιτικών εκπροσώπων και
παραγωγικών φορέων της περιοχής.
Οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
από την βόρεια Ελλάδα είχαν καταθέσει
ερώτηση πριν δύο χρόνια για το ζήτημα
της βίζας των 72 ωρών για πολίτες της
Τουρκίας, προς τους υπουργούς
Εξωτερικών, Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας –Τουρισμού και Εσωτερικών
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Η έκδοση βίζας 72 ωρών, θα
διευκολύνει και θα δώσει επιπλέον
κίνητρα, αντί να ταλαιπωρεί και να
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αποθαρρύνει, τους Τούρκους πολίτες
να ταξιδέψουν στον Έβρο και στα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου για τουριστικές
επισκέψεις βραχείας διάρκειας και θα
αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των
εισερχόμενων τουριστών από την
Τουρκία, αποδίδοντας πολλαπλά οφέλη
για τις ανωτέρω περιοχές.
«Οι παρούσες χρονοβόρες και
κοστοβόρες διαδικασίες έκδοσης βίζας,
εμποδίζουν αρκετούς Τούρκους πολίτες
να επισκεφτούν τις εν λόγω περιοχές
για λίγες ημέρες, όπως θα επιθυμούσαν.
Η βελτίωση των υποδομών, σε
συνδυασμό με διευκολύνσεις στη
διαδικασία χορήγησης βίζας, η επαρκής
στελέχωση στις πύλες εισόδου, η
εφαρμογή μειωμένων τιμών στις
θεωρήσεις εισόδου σε ειδικές
κατηγορίες πολιτών ώστε να γίνει
περισσότερο δελεαστική η επίσκεψη
των τουριστών, ιδιαίτερα σε περιόδους
εκτός αιχμής, θα συμβάλλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη των τοπικών
οικονομιών. Για το σκοπό αυτό, είναι
ευθύνη της Πολιτείας να αξιοποιήσει
όλα τα κατάλληλα εργαλεία,
προκειμένου να απλοποιηθούν οι
απαραίτητες διαδικασίες για την
έκδοση της τουριστικής βίζας 72
ωρών», ανέφεραν στην ερώτησή τους οι
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
Από τότε, όχι μόνο δεν υπήρξε
νομοθέτηση αυτού του μέτρου, αλλά
αντιθέτως, καταργείται και το ευνοϊκό
μέτρο της βίζας-εξπρές για τους
Τούρκους που επισκέπτονται τα νησιά
του Αιγαίου!
Δυστυχώς, οι πολιτικές σκοπιμότητες
αποδεικνύεται τελικά ότι βλάπτουν
σοβαρά τις οικονομικές σχέσεις και τις
τουριστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις
δύο χώρες.

29 Ocaklar Almanya’nın Meschede şehrinde anıldı
AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi Meschede Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği, “29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve
Milli Direniş Günü”nün 29. Yıl dönümünü 4
Şubat Pazar günü dernek lokalinde
düzenlediği etkinlikle andı.
Meschede derneğinin düzenlediği anma
etkinliğine ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu,
ABTTF Başkan Yardımcıları Aydın Ahmet
ve İsmail Rüşüt ile derneğin yönetici ve
üyeleri eş ve çocukları ile katıldı. Bir
dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma
etkinliğinde selamlama konuşmasını
ABTTF Başkan Yardımcısı ve ev sahibi
Meschede Derneği Başkan Yardımcısı Aydın
Ahmet yaptı.
Ardından söz alan ABTTF Başkanı
Habipoğlu, Batı Trakya Türk azınlığının
tarihine geçen 29 Ocak 1988 ve 29 Ocak
1990 hakkında bilgi verdi. Batı Trakya Türk
azınlığının hakları için verdiği mücadelenin
ardından eskiye nazaran olumlu bazı
gelişmelerin yaşandığını, azınlık
mensuplarının vatandaşlıktan doğan
bireysel haklarını elde ettiğini ve Batı
Trakya Türkleri’nin artık ev yapabildiğini,
gayrimenkul alıp satabildiğini ve hatta av
tüfeği bile satın alabildiğini kaydeden
Habipoğlu, ancak kolektif haklar yani Batı
Trakya Türkleri’nin azınlık olarak sahip
olduğu haklar konusunda hiçbir ilerleme
kaydedilmediğini söyledi. Batı Trakya Türk
azınlığının Yunanistan’da 1967’de iktidara
gelen askeri Cunta’ya kadar sahip olduğu

eğitim ve din özerkliğinin halen iade
edilmediğini belirten Habipoğlu, azınlığın
etnik “Türk” kimliğinin inkar edildiğini
ifade etti. Son günlerde azınlık
temsilcilerinin çeşitli bahanelerle adli
kovuşturmalara uğradığını ve pek çok kez
emniyete ifade vermeye çağrıldığını, bu
yaşananların 1988 yılı öncesini
hatırlattığını belirten Habipoğlu, “29 Ocak
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş
Günü”nün unutulmaması ve gelecek
nesillere aktarılması için Batı Trakya ile
Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
anma etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.
ABTTF’nin de üye dernekleri ile birlikte
Almanya’nın farklı şehirlerinde 29 Ocaklar’ı
andığını söyleyen Habipoğlu, Meschede
derneğinin düzenlediği anma etkinliğine de
kendisinin eşi ve çocukları ile katıldığını
belirtti.
29 Ocak 1988 tarihinde Gümülcine’de
yapılan yürüyüşe katılan ve yaşanan
olaylara canlı olarak tanıklık eden
Meschede Derneği Başkan Yardımcısı ve
ABTTF Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmet ve
o günleri hatırlayanlar olaylara dair
anılarını aktardılar.
Etkinlikte katılımcılar, 29 Ocak 1988 ve
29 Ocak 1990 tarihlerinde yaşanan olaylar
hakkında sohbet ederken dernek üyesi
kadınların hazırladığı pasta ve kekler çay ve
kahve eşliğinde ikram edildi. Ardından ev
sahibi Meschede derneğinin katılımcılara
ikramı olan akşam yemeği yendi.
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Avam Kamarası
May'e Brexit
yetkisini verdi
İngiltere Başbakanı May’e
Brexit sürecinde müzakere
yetkisini veren yasa tasarısı
Avam Kamarası’nda 122’ye karşı
494 oyla kabul edildi.
BİRLEŞİK Krallık'ın Avrupa
Birliği'nden (AB) ayrılma
işlemlerinin başlatılmasıyla
ilgili merakla beklenen nihai
oylama Avam Kamarası'nda
yapıldı. İngiliz
Parlamentosu'nun alt kanadı
Avam Kamarası'nda Başbakan
Theresa May'e Brexit için AB ile
müzakere yetkisi veren yasa
tasarısı 122'ye karşı 494 oyla
kabul edildi.
Yasa tasarısı artık
Parlamento'nun üst kanadı
Lordlar Kamarası’na
sunulabilecek. Tasarının 7
Mart’a kadar İngiliz
Parlamentosu'nun onayından
geçmesi bekleniyor. Başbakan
Theresa May'ın Birleşik
Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla
ilgili resmi başvuruyu
yapabilmesi için
parlamentonun her iki
kanadının da onay vermesi
gerekiyor.

Yasa bir süredir Avam
Kamarası'nda görüşülüyordu. 1
Şubat'taki ilk oylamada 498
Avam Kamarası üyesi yasa
tasarısı lehinde oy kullanmış,
114 milletvekili ret oyu vermişti.
İngiltere Başbakanı Theresa
May, mart ayının ortasında AB
ile müzakereleri başlatacak
başvuruyu resmi olarak
yapmayı planlıyor. Medyaya
yansıyan haberlere göre May, 9
ve 10 Mart tarihlerinde
yapılacak AB Zirvesi'nde Lizbon
Antlaşması'nın 50'nci maddesi
uyarınca AB'den ayrılmak için
başvuru yapacak.
Theresa May hükümeti
Birleşik Krallık'ın AB ile birlikte
Avrupa İç Pazarı ve
Strazburg'daki AB Adalet Divanı
üyeliklerinin de sona ermesini
hedefliyor. Londra yönetimi
üçüncü ülkelerle ticaret
anlaşmaları yapabilmek için AB
ile arasındaki gümrük

anlaşmasının da
değiştirilmesini istiyor.

TAKVİM
Başbakan May AB'den
ayrılmaya karar verdiklerini
mart ayı sonuna kadar ilgili AB
organlarına resmen bildirecek.
Ayrılma müzakerelerinin resmi
başvurunun yapılmasından
sonraki iki yıl içinde
tamamlanmış olması gerekiyor.
AB Komisyonu’nun temsilcisi
Michel Barnier, görüşmelerin
2019 yılındaki Avrupa
Parlamentosu seçimlerinden
önce sona erdirilmesini tercih
ettiklerini söylüyor. AB
antlaşmaları uyarınca, ayrılma
anlaşmasının 27 üye ülkenin
parlamentolarında nitelikli
çoğunlukla kabul edilmesi
gerekecek. Toplam olarak üye
ülke nüfusunun yüzde 65'ini
oluşturan 19 ülkede ayrılma

anlaşmasının onaylanması
yeterli olacak. Avrupa
Parlamentosu ise ayrılma
anlaşmasını basit çoğunlukla
kabul edebilecek. Resmi
açıklamayan iki yıl zarfında
ayrılma pazarlığından sonuç
alınamadığı takdirde Birleşik
Krallık'ın AB üyeliği
otomatikman sona erecek.

GEÇİŞ DÖNEMİ
VE YASALAR
İngiltere Başbakanı AB'den
ayrıldıktan sonra, milli
şirketlerin imzalanacak yeni
anlaşmalar yürürlüğe girene
kadar boşlukta kalmaması için
‘kademeli ayrılma' sürecinden
yana olduklarını açıklamıştı.
May belli branşlar için geçiş
süresi uygulanmasının bütün
tarafların yararına olacağı
görüşünde. Ancak May ‘sınırsız
geçiş statüsü' uygulanmasına

Mitrovica duvarı yıkıldı
KOSOVA’nın kuzeyindeki
Mitrovica’daki İbre nehri üzerine
yapılan ve şehri ikiye ayıran duvar,
Priştine ve Belgrad temsilcileri
arasında varılan anlaşma sonucu
yıkıldı. Duvar Kosova ve Sırbistan
arasında gerginliğe neden
oluyordu.
Güney Mitrovica Belediye
Başkanı Agim Bahtiri, duvarın
yıkılmasından tüm Mitrovicalı
halkın son derece memnuniyet
duyduğuna işaret ederek, halkın
özgür bir şekilde hareket etmesiyle
Mitrovica’nın ‘birleştiğini’ ifade
etti.
Kuzey Mitrovica Belediye
Başkanı Goran Rakiç, önümüzdeki
hafta yıkılan duvarın yerine
yapılacak yeni projenin hayata
geçirileceğini belirterek, duvarın
yerine bölgedeki yaya yoluna
araçların geçişini önlemek
amacıyla yaklaşık 70 santimetre
yükseklikte bir ‘engelin’ inşa
edileceğini söyledi.

AB: DUVARIN YIKILMASI
ÇOK ÖNEMLİ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini, Kosova ve

Sırbistan temsilcileriyle iki ülke
arasındaki ilişkilerin
normalleşmesi adına Brüksel’de
yapılan iki görüşmenin, duvarın
yıkılmasıyla birlikte sonuç
verdiğini söyledi.
Duvarın yıkılmasıyla birlikte
Mitrovica’nın kuzey ve güneyinde
yaşayan halkın özgür hareket
edeceğini aktaran Mogherini,
“Kosova ve Sırbistan arasındaki
ilişkilerin normalleşmesi bölgede
barış ve istikrarın sağlanması için

büyük önem taşıyor. Bu durum, iki
ülkenin AB üyelik süreci için de
önemli” dedi.
Kosova Başbakanı İsa Mustafa,
uzun süren görüşmelerin ardından
duvarın yıkılması kararının
alındığını anımsatarak, “Bölgenin
iyileştirilmesi için de anlaşmaya
vardık. Duvarın yıkımı, hem yasal
çerçeve hem de çevre düzenlemesi
ve halkın ihtiyacı doğrultusunda
gerçekleşti.” diye konuştu.

da karşı çıkıyor. Büyük
Britanya'da uygulanan bütün
AB yasalarının milli hukuka
geçirilmesi de gerekiyor.

GÖÇ
Birleşik Krallık'ın AB'den
ayrılmasını arzulayanların
büyük çoğunluğu
referandumda ‘Britanya
yönündeki göçün
sınırlandırılması' için oy
kullanmıştı. Başbakan May
ayrılma görüşmelerinde bu
hususa öncelik tanıyacaklarını
duyurdu. Britanya her yıl yüz
binlerce göçmen alıyor. Ayrılma
tarihinden önce Birleşik
Krallık'a yerleşmiş olan AB
vatandaşlarının statüleri, AB
ülkelerinde Birleşik Krallık
vatandaşlarına da aynı hakkın
tanınması kaydıyla
değişmeyecek.

Eyfel Kulesi çevresine duvar

FRANSA'nın dünya
çapında tanınan
sembollerinin başında gelen
Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun
geçirmez duvarla
çevrelenecek.
Eyfel Kulesi İşletme Şirketi
tarafından yapılan
açıklamada, 2016 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO
2016) sırasında geçici olarak
yerleştirilen çitlerin kalıcı
hale getirilmesi kararı
alındığı bildirildi. Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı
Bernard Gaudillere, Le
Parisien gazetesine yaptığı
açıklamada, "Eyfel Kulesi ve
içinde bulunduğu bahçenin
kurşun geçirmez bir duvar ile

çevreleneceğini" söyledi.
Sonbahardan itibaren
faaliyete geçecek duvarın 2,5
metre yüksekliğinde ve
kurşun geçirmez özelliğe
sahip olacağı belirtilen
açıklamada, terör
saldırılarına karşı bu tür bir
uygulamaya gidildiği ve kule
girişinin tek bir noktadan
sağlanacağı vurgulandı.
20 milyon euroya mal
olacağı belirtilen duvarın
Eyfel Kulesi ve çevresinde
önemli değişikliklere yol
açacağı, kuleye gidiş araç
yolunda da yeni
düzenlemenin yapılacağı
kaydedildi.
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HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000

510
13
Haziran
Şubat
Ocak 2017
2015

IMF'den kritik
Yunanistan tahmini

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

IMF, Yunanistan'ın Euro Bölgesi kreditörleri tarafından belirlenen
mali fazla hedeflerini tutturamayacağını belirtti.
ULUSLARARASI Para Fonu
(IMF), Yunanistan'ın kurtarma
paketi için Euro Bölges kreditörleri
tarafından belirlenen bütçe fazlası
hedeflerini tutturamayacağını
açıkladı.
IMF, icra direktörlerinin
Yunanitan ekonomisinin yıllık
değerlendirmesi için toplanmasının
ardından yaptığı açıklamada,
ülkenin faiz dışı bütçe fazlasının,
ılımlı toparlanma ortamında, uzun
vadede, geçen yılki seviyesi olan
yüzde 1'den yüzde 1.5'a çıkacağını
kaydetti. Halen faiz dışı fazla,
Avrupalı kreditörler tarafından
belirlenen yüzde 3.1'in oldukça
altında.
IMF, Yunanistan'ın borcunun
sürdürülemez olduğu yolundaki
görüşünü tekrarladı. IMF, icra
direktörlerinin büyük bölümünün
ekonominin daha fazla mali
konsolidasyona ihtiyaç duyduğunu
düşündüğünü kaydetti.
IMF, Yunanistan'a Euro Bölgesi
ülkelerinden alacağı 86 milyar
euroluk (92 milyar dolar) fona destek
olarak yeni kredi vermeyi
düşündüğünü, ancak bunun
olabilmesi için ülkenin borç azaltma
planlarının güvenilir olması
gerektiğini kaydetti. Yunanistan'ın
Avrupalı kreditörleri de, Euro Bölgesi
kurtarma paketinin bir sonraki
diliminin serbest bırakılmasından
önce, IMF'ten kendi yardımını
onaylamasını istiyor.

Lagarde, raporu savundu
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Başkanı
Christine Lagarde, Yunanistan'ın Avrupalı
kreditörlerin mali hedeflerini
tutturamayacağını savunarak, "Son
raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm
dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği
söyleyiciler' olmaya çalıştık" dedi.
Lagarde, Washington merkezli Atlantik
Konseyi'nde düzenlenen panelde soruları
yanıtladı. IMF'nin Yunanistan'a yönelik
raporlarının ülkenin yönetimi tarafından
eleştirilmesi yönelik soru üzerine
Lagarde, kurumunun
değerlendirmelerini savundu.
Yunanistan'ın Avrupalı
kreditörleri tarafından belirlenen
mali hedefleri tutturamayacağını ve
borç yükünün sürdürülemez
olduğunu vurgulayan Lagarde, "Son
raporumuzda, eleştirilere rağmen tüm
dürüstlüğümüzle 'acımasız gerçeği
söyleyiciler' olmaya çalıştık" ifadelerini
kullandı.
IMF, uzun süredir, ülkenin 2018'de
Avrupalı kreditörlerin talep ettiği yüzde
3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası önerisinin
imkansız olduğunu öne sürüyor. Kurumun
beklentilerine göre, Yunanistan mevcut
reformlarla ancak gayrisafi
yurtiçi hasılasının yüzde
1,5 düzeyinde faiz
dışı bütçe fazlasına

ulaşabilir. IMF'nin dün yayınladığı yıllık
değerlendirme raporunda, bu görüşler
yinelenirken, Yunanistan'ın yüzde 3,5 faiz dışı
bütçe fazlası için daha fazla kemer sıkma
önlemleri gerektiği ancak bunun büyümeyi
olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
IMF, bu nedenle Yunanistan'a yönelik
kurtarma programına katılmak için ülke
borcunun daha sürdürülebilir hale
getirilmesini ve mali
hedeflerin revize
edilmesini talep
ediyor.
Öte yandan,
Yunanistan'ın
Maliye Bakanı
Efklidis
Çakalotos
yaptığı
açıklamada,
IMF'nin
ülkesinin
kaydettiği ilerlemeyi
hafife aldığını dile
getirdi.
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Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Çok uzun yıllardan beri “CEMAAT
SEÇİMLERİ” istiyoruz ve niçin
yapılmıyor diye söylenip duruyoruz.
Sağ düşünceli hükümetler iktidara
geliyor; “CEMAAT SEÇİMLERİ” yapılsın
diyoruz, kendimizi dinletemiyoruz.
Sol düşünceli hükümet yönetime
geliyor; onlara da şu vakıf mallarımızı
idare edecek “CEMAAT İDARESİNE” biz
kendi istediğimiz kişileri seçelim
diyoruz. Onlar da bizim bu arzumuzu
umursamıyor.
Ancak, İkinci Dünya Savaşı
esnasında, karşı dağlarda çete
hareketleri ile düşmanı yıpratan
“E.A.M.” MİLLİ KURTULUŞ SOL
ÇETESİ, 1 Ekim 1944’ten 1 Mart 1945’e
kadar buralarda hükümet olunca “Kİ
ONLAR KOMÜNİST SOL RUHLU” çete
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BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN AZINLIK
YAŞAMINDAN TARİHİ VESİKALAR-3
hükümeti idi; bize “CEMAAT İDARESİ
Mİ İSTİYORSUNUZ” dedi.
Biz de evet deyince aşağıdaki 1.ci
notta gördüğünüz gibi, İskeçe şehir içi
ve Kireççiler Türk halkının tamamının
katılımı ile tarihte ilk defa “CEMAAT
HEYETİ” seçimini yaptık.
Bu tarihi olayı başka zaman da
kısaca anlatmıştık.
Ancak bu çok basit olan olayı, bizi
yönetenlere dilimizde tüy bitene kadar
anlatmaya çalıştığımız halde, ne yazık
ki bizi anlamıyorlar.
Bu hakkımızı, 1 Ekim 1944 ile 1 Mart
1945 tarihleri arasında kısa bir
süreliğine görev yapan küçücük
hükümetçiğin nasıl anladığını,
“BUGÜNKÜ KOCAMAN VE AVRUPA
BİRLİĞİ” üyesi olan “HÜKÜMETİMİZE”
atıfta bulunarak “BELKİ DUYULURUZ”

Yukarıda seçimlerin yapılması için verilen kararı görmektesiniz

düşüncesi ile paylaştık. Bu tarihi olayı
bugünkü “SOL” düşünceli
“HÜJÜMETİMİZE”, hem de “DÖRT
TÜRK MİLLETVEKİLİNE” bir daha
hatırlatalım dedik.
Ne dersiniz bu düşüncemize katılıyor
musunuz?
Bugünkü genç arkadaşlara bir anı...
İlk “CEMAAT HEYETİ”ne seçilen, şimdi
bir avuç toprak olan bu muhterem
büyüklerimizin ruhunu şad etmek
üzere sizlerle isimlerini paylaşmayı
düşündük.
SEÇİLENLER Mİ KİMDİ?
1- Üstad NURİ efendi
2- Ali RECEP
3- Şeminin MEHMET
4- Remzi Hüseyin MISIRLI
5- Hüsnü SARISOY

6- Ali RUŞEN
7- Aşçı Yakup ŞAKİR
8- Ferhat ALİ
9- Arif HÜSEYİN
10- Mehmet HOCA
11- Yakup Hafız ALİ
12- Niyazi MUMCU
13- Hasan BASRİ “Bakkal Hasan
efendi”
Bu heyetin başkanı Üstan NURİ
efendi, asbaşkanı Niyazi MUMCU,
kasadarı ise Hasan BASRİ idi.
Bu seçilen heyetin idare süreci “5
EKİM 1945 CUMA” gününe kadar
sürmüştür.
Muhterem büyüklerimiz “NUR
İÇİNDE” yatınız.
Biz sizi “UNUTMADIK” ve
“UNUTMAYACAĞIZ”

Yukarıda seçilen heyetin isimlerini ve vazife taksiminin yer aldığı yazılı kararı görmektesiniz
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Emine Tabak Ahmet

Ergenlikte kaygı
bozuklukları
oplum içinde gencin
kendini yalnız
hissetmesi, güven
sorunu yaşaması ve sosyal
açıdan kendisini yetersiz
hissetmesi, gençteki sosyal
kaygının belirtileridir.

T

Bazı çocuklar ergenlik
döneminde içine kapanır,
arkadaşlıklar kuramaz, diğer
insanlarla ilişkileri yetersiz ve
zayıftır. Kaygı bozukluğu
yaşarlar. Kaygı bozukluğu olan
ergenler, yoğun korku, endişe
veya tedirginlik içindedirler.
Bu durum sosyal yaşamlarını
olumsuz etkiler. Erken tedavi
edilmezse, yaşıtlarıyla sağlıklı
ilişki kuramama, okulda
devamsızlık ya da okulu
terketme, özgüven eksikliği
madde bağımlılıkları gibi
sorunlar ortaya çıkabilir.
Ergenlikteki kaygı
bozukluklarının şekillerine
baktığımızda, genel kaygı
bozukluğu, ayrılık kaygısı,
çeşitli fobiler, panik ataklar ve
obsesif bozukluk gibi
şekillerini görebiliriz.
Genel kaygı bozukluğu
yaşayan gençlerde fiziksel bir
neden olmadan, karın ağrıları,
mide bulantıları gibi bir takım
rahatsızlıklar görülebilir. Bu
çocuklar, günlük yaşamlarında
sürekli bir endişe içindedirler.
Sürekli bir gerginlik ve güven
eksiklikleri vardır.
Ayrılık kaygısı olan çocuk,
ya da ergende ise anne ya da
babadan ayrı kalmak ya da
yalnız kalmak çok zordur.
Bazen üniversite döneminde
ayrı şehirde okuyan bir genç
için bu durum sıkıntı yaşatır ve
okulu bırakıp ailesinin yanına
dönen gençlere rastlanabilir.
Ayrılık kaygısı bozukluğu,
depresyon, mutsuzluk, kendini
toplumdan soyutlama veya
aileden birinin ölebileceği
korkusu ile kendini
gösterebilir. Bu kaygı
bozukluğu şekli, 25 çocuktan
1’inde görülebilir.
Fobiler de, diğer bir kaygı
bozukluğu şeklidir. Fobileri

olan çocuk ve gençler, bir
takım durum ya da bazı
objelere karşı aşırı bir korku
duyarlar. Hayvanlara karşı
olan fobiler, gök görültüsü,
şimşek, fırtına gibi doğal
olaylara karşı olan fobiler, ya
da kapalı alanlarda kalamama
gibi çeşitli şekillerde ortaya
çıkarlar.
Panik bozukluk da diğer bir
kaygı şeklidir. Çarpıntı,
terleme, mide bulantısı, baş
dönmesi, ölecekmiş hissine
kapılma gibi panik ataklarla
kendini gösterir. Bu panik
ataklar, çocuk ya da ergenin
yoğun korkular yaşamasına
neden olur. Panik atak
yaşayan çocuk okula gitmek
istemeyebilir, çünkü okulda
bunu yaşamaktan korkar.
Obsesif bozukluklar da bir
kaygı şeklidir. Bu durumda
ergen, rahatsız edici
tekrarlayan davranışlar
sergiler. Sürekli el yıkama
isteği, yolda giderken
arabaları, ağaçları v.s. sayma
arzusu, eşyalarını tekrar tekrar
düzenleme gibi davranışlar,
çocuğun kendisini de huzursuz
eder.
Bu kaygı bozuklukları 9-17
yaşlardaki çocuklarda ve
gençlerde 100 çocuktan
13’ünde görülebilir. Yapılan
araştırmalar sonucu, utangaç
ve içedönük çocuklarda kaygı
bozukluklarına daha çok
rastlanmıştır. Ayrıca
çocukların, 6-8 yaş
dönemlerindeki korkularının
kalıcı olması durumunda
çocukta kaygı bozukluğunun
yerleşebileceği saptanmıştır.
Kaygı bozukluğu yaşayan
gençlere yardımcı olabilmek
için, öncelikle aile ile birlikte
bir uzmana başvurulması
gerekir. Davranışsal terapi,
gevşeme teknikleri gibi terapi
yöntemleriyle, anne – baba –
çocuk, bir uzmanla birlikte bu
soruna çözüm getirmelidir.
Çocuklarınızla sorunsuz
mutlu bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle...
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Türk - Yunan
ilişkilerinde iki taraf da
yakınlaşmadan yana
İSTANBUL’daki Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları
Merkezi tarafından gerçekleştirilen, “Türk
Elitlerinin Türkiye Dış Politikası ve Türk-Yunan
İlişkileri Algıları Araştırması”nın sonuçları
açıklandı.
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği
araştırma, Merkezin Direktörü ve Kadir Has
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Dimitrios Triantaphillu öncülüğünde ve
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük Asistanı Dr.
Cihan Dizdaroğlu’nun katkılarıyla tamamlandı.
Kapalı uçlu 41 sorudan oluşan araştırma
Türkiye’nin dünyadaki konumu, Türkiye dış
politikası ve Türk-Yunan ilişkileri olmak üzere üç
temel konuya odaklanılarak gerçekleştirildi.
Bu araştırma, 2014 yılında Doç. Dr. Dimitrios
Triantaphillu ve Doç. Dr. Kostas İfantis
tarafından London School of Economics
bünyesindeki Hellenik Araştırmaları için
hazırlanan ve Yunan elitleriyle gerçekleştirilen
araştırmanın Türkiye versiyonu olma özelliği
taşıyor.
Araştırma kapsamında sorulan sorular altı
farklı grup tarafından cevaplandırıldı: İş dünyası
temsilcileri, medya mensupları, diplomatlar,
askerler, bürokratlar ve akademisyenler/düşünce
kuruluşu temsilcileri. Araştırmada genel
kamuoyu yerine elitlere odaklanılmasının
nedeni; sözkonusu grupların kamuoyu
oluşumunda sahip oldukları önem ve etkinin
yanı sıra, dış politika karar alma
mekanizmalarında etkin rol oynamaları. Anket
çerçevesinde elit görüşlerinin Türkiye ve
Yunanistan ilişkileri bazında büyük ölçüde
kamuoyunun da bakışını yansıttığını söylemek
mümkün.

KIBRIS SORUNU
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye –
Yunanistan ilişkilerinin düzelmesi ve iki ülkenin
birbirine daha çok yaklaşması için Kıbrıs
sorununun çözümü vurgulanıyor. İlişkilerin
düzelmesi için Kıbrıs sorununun çözülmesi
gerektiğini belirtenlerin oranı Türkler’de yüzde
95,9, Yunan tarafında ise oran yine oldukça
yüksek: yüzde 92,4. Türk elitlerinin yüzde 52,3’ü
de Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünde
aktif rol oynadığını düşünüyor.

GÜVEN SEVİYESİ DÜŞÜK,
YAKINLAŞMA İSE
DESTEKLENİYOR
Her iki tarafta da Türkiye-Yunanistan arasındaki
yakınlaşma sürecine ilişkin önemli bir destek
olduğu görülüyor. Türk elitlerinin yüzde 89’u,
1999’dan beri Türkiye’nin uyguladığı
Yunanistan’a yakınlaşma sürecini desteklerken,
Yunan elitlerinde bu oran yüzde 63,5 olarak
gözlemleniyor. Buna rağmen, “diğer”ine
duyulan güven her iki tarafta da düşük seviyede.
Türk elitlerinin Yunanlılara güven oranı yüzde 28
iken, Yunan elitlerinin Türklere güven oranı
yüzde 11,4.
Türk elitlerinin yüzde 41,9’u ve Yunan
elitlerinin yüzde 47’si Türk-Yunan ilişkilerini “ne
iyi, ne de kötü” şeklinde değerlendiriyor. Türk
elitlerinin yüzde 53,5’i, Yunan elitlerinin ise
yüzde 47’si gelecek beş yıl içerisinde iki ülke
arasında bir kriz çıkma olasılığını düşük ihtimal
veya ihtimal dışı olarak nitelendiriyor. İki ülke
arasında bir kriz çıkması halinde Türk elitlerinin

çoğunluğu (akademisyenlerin yüzde 67,7’si,
askerlerin yüzde 75,7’si ve diplomatlar ile medya
ve iş dünyası temsilcilerinin yüzde 74,4’ü) bunun
Ege Denizi ile bağlantılı bir konudan
kaynaklanacağını düşünüyor.
Türk elitlerinin bakış açısına göre,
Yunanistan’ın Avrupa Birliği içindeki rolü ve
önemi yüzde 47,7 olarak gözlemlenirken,
Yunanistan’ın AB’ye bağlı olmaktan başka bir
alternatifi olmadığı yönündeki algı ise yüzde 84
şeklinde gerçekleşti. Yüzde 66,3’lük kesim de
Yunanistan’ın AB ve NATO üyelikleri nedeniyle
uluslararası politikayı etkileyebileceğini
düşünüyor. “Yunanistan’ın, Türkiye’nin AB
üyeliğini desteklediğini düşünüyor musunuz?”
sorusuna “evet” diyenlerin oranı ise yüzde 25.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ
POTANSİYELİ
Türk elitleri, enerji sektöründe Yunanistan’la
işbirliği yapılacabileceğine yönelik bir potansiyel
olduğu görüşünde. Türk elitlerinin yüzde 61’i,
özellikle Doğu Akdeniz’de yeni enerji
kaynaklarının keşfedilmesiyle bir enerji merkezi
olarak Türkiye’nin AB’nin enerji bağımlılığının
azaltılmasında aktif rol oynayabileceğini
düşünüyor. Benzer şekilde, Türk elitlerinin
yüzde 62’si Yunanistan’ın da AB’nin enerji
bağımlılığının azaltılmasında aktif rol
oynayabileceğini değerlendiriyor.
“Yunanistan ekonomisinin iyileşmesi ,
Türkiye’nin de yararınadır” görüşüne katılan
Türklerin oranı ise yüzde 79.
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Dünya Kupası 48 takımla oynanacak
FIFA Konseyi, Dünya
Kupası’nın 2026 yılından
itibaren 48 ülkeyle oynanmasını
oybirliğiyle onayladı. FIFA,
değişikliği Twitter'dan duyurdu.
Dünya futbolunun yönetim
organı, 7 Şubat salı günü
Twitter’dan yaptığı bir
açıklamayla, Gianni Infantino
başkanlığındaki FIFA
Konseyi’nin Dünya Kupası’nın
2026’dan itibaren 32 yerine 48
takıma çıkarılmasını oybirliğiyle
kabul ettiğini duyurdu.

Luis Enrique'nin
Arda Turan kararı
Luis Enrique, Arda Turan için
50 milyon Euro öneren Çin
kulübüne oyuncusunu
satmak istemediğini bildirdi.

64 YERİNE 80 MAÇ
Turnuvanın ilk aşaması 16’şar
takımlı üç grupta oynanacak.
Hali hazırda dörder ülke sekiz
grupta mücadele ediyor.
Böylece oynanacak maç
sayısı 64’ten 80’e çıkacak. FIFA
bu durumda televizyon yayın
hakları ve bilet satışlarından
elde edilecek gelirde de önemli
bir artış bekliyor.
Görevden alınan Sepp
Blatter’in yerine Şubat ayında
göreve gelen Infantino,
turnuvayı genişletme sözünü
seçim kampanyası sırasında
vermişti.
Turnuvayı genişletme planı
özellikle Dünya Kupası
finallerine katılma şansı düşük
olan FIFA üyesi birçok ülke
federasyonu tarafından olumlu
karşılanırken Almanya gibi
önemli futbol ülkeleri arasında
rağbet görmemişti. Özellikle

futbolcuların yükünün artacağı
ve futbol kalitesinde düşüşe
neden olabileceği eleştirileri
yapılmıştı.
2018 ve 2022'deki turnuvalar
32’şer ülkeyle oynanacak.
Dünya Kupası'na katılan takım
sayısı ile ilgili son değişiklik
1998 yılında yapılmış ve takım
sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.
İlk Dünya Kupası 1930’da 13
ülkeyle yapılmıştı.

sahipliği yapmaya hazırlanan
Katar, ülkede devam eden
büyük stat ve altyapı projelerine
haftada yarım milyar dolar
harcadığını açıkladı.
Katar Maliye Bakanı Ali elEmadi, yeni statların yanı sıra
otoyollar, demiryolu
bağlantıları ve hastaneler için
yaptıkları harcamaların dört yıl
daha bu seviyede sürmesini
beklediklerini söyledi.

KATAR 2022 DÜNYA KUPASI
İÇİN HAFTADA 500 MİLYON
DOLAR HARCIYOR

YÜZBİNLERCE GÖÇMEN İŞÇİ

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev

El-Emadi, Doha'da gazetecilere
yaptığı açıklamada, ihalelerin
yüzde 90'ının tamamlandığını

ve bu projelerin üçte ikisinin iki
yıl içinde teslim edileceğini
söyledi.
Tesisleri zamanından önce
tamamlayacaklarını belirten
Maliye Bakanı, "İnsanlar kupa
için ülkemize gelmeye
başlarken biz hâlâ tesisleri
boyuyor olmak istemiyoruz"
dedi.
İnşaat projeleri için
çoğunluğu Güney Asya'dan yüz
binlerce işçi gertirildi. İnsan
hakları grupları bu işçilerin çok
kötü koşullarda çalıştırıldığını
söylüyor.

Hamza Hamzaoğlu yuvaya geri dönüyor
Teknik direktör Tolunay
Kafkas, ara transferde 1.6
milyon Euro artı Mustafa
Yumlu’ya karşılık Trabzonspor’a
satılan Rodallega’nın
boşluğunu dolduramadıklarını

belirtirken, “Açıkçası
Rodallega’nın kaybı bizi sarstı.
Toparlanmaya çalışıyoruz. Ama
futbolun içinde bunlar var” diye
konuştu.

Quaresma'dan Beşiktaş'a kariyer imzası

BURSASPOR ile yollarını
ayıran Hamza Hamzaoğlu'nun
eski takımı Akhisar'ın başına
geçeceği öğrenildi.
Bursaspor’daki görevinden
ayrılan Hamza Hamzaoğlu’nun
adı eski takımı Akhisar
Belediyespor’la anılmaya
başladı.
Yeşil-Siyahlılar’ın tecrübeli
hocası Tolunay Kafkas’ın,
önceki günkü, “Kariyerimde en
zorlandığım takım Akhisar.
Takımı belli bir noktaya
getiremedik” sözlerini ayrılık
sinyali olarak yorumlayan Ege
ekibinin idarecilerinin arayışa

geçtiği öğrenildi.

İSTİFA EDERSE GELECEK
Bu kapsamda gündeme gelen
ilk ismin ise Hamzaoğlu olduğu
belirtiliyor. Akhisar’ı Süper Lig’e
taşıyan ve kulübün bugünkü
yapısında çok büyük pay sahibi
olan Hamzaoğlu’yla temasa
geçildiği ifade edildi.
Yönetimin bu hamleyi
Kafkas’ın istifası durumunda
hayata geçireceği gelen haberler
arasında. Rodallega pişmanlığı
Öte yandan Akigolar’da
Rodallega pişmanlığı
yaşanmaya da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ’la 3 yıllık
sözleşme yenileyen Ricardo
Quaresma tarihi bir imza attı.
2020’ye kadar toplamda 7 yıl
siyah-beyazlı formayı giyecek
olan Portekizli yıldız
kariyerinin en istikrarlı
dönemini yaşayacak.
Beşiktaş ile olan
sözleşmesini geçtiğimiz hafta
2020 yılına kadar uzatan
Ricardo Quaresma, tarihi bir
imzanın sahibi oldu.
Futbolculuk kariyerinde
yeteneklerinden çok
kulüplerdeki istikrarsızlığıyla
dikkat çeken Portekizli yıldız
bu şanssızlığını Beşiktaş’ta
kırdı.
Siyah-beyazlı formayı iki
farklı dönemde taşıyan 33
yaşındaki oyuncu şimdiden
İstanbul’da 4. yılını doldurdu.
2001’den bu yana 8 farklı
kulüpte top koşturan Q7,

LUİS ENRİQUE BIRAKMADI
Barcelona'da bu sezon iki
kez "hat-trick" yapan ve
kariyerinin en skorer
sezonunu geçiren Arda
Turan için Barcelona'ya bir
Çin takımından 50 milyon
euro önerildiğini yazan
Marca gazetesi, geçen sezon
olduğu gibi bu sezon da Luis
Enrique'nin vetosunun
geldiğini bildirdi.
17 MİLYON EURO DA
ARDA'YA
Arda Turan'a yapılan teklifin
3.5 yıllık ve sezon başına 17
milyon euro (67 milyon TL)
olduğu kaydedilirken,
Barcelona'da aldığının 3
katına yakın rakamın
önerildiği ifade edildi.
Bu teklife rağmen Arda'nın
Çin'e gitmek için hiçbir
baskı yapmadığı ve kararı
kulübe bıraktığının altı
çizildi.
41 milyon euro ile
bonservisine en çok para
ödenen Türk futbolcu
konumunda bulunan Arda
Turan, transferin
gerçekleşmesi durumunda
rekoru yeniden kırmış
olacaktı.

Rivaldo’nun oğlu
Dinamo Bükreş’te

kariyerinin en uzun dönemini
Beşiktaş’ta geçirmeye
hazırlanıyor. 2010-12 arası ve
2015’te başlamak üzere 2020
yılına kadar gitmeyi planlayan
Quaresma, hesapları tutarsa
Kartal için 7 yıl forma giymiş
olacak.

Brezilyalı efsane futbolcu
Rivaldo’nun oğlu
Rivaldinho, Romanya Birinci
Futbol Ligi ekiplerinden
Dinamo Bükreş ile anlaştı.
Dinamo Bükreş Kulübünden
yapılan açıklamada, 21
yaşındaki Brezilyalı
Rivaldinho ile 30 Haziran
2020’ye kadar sözleşme
imzalandığı bildirildi.
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Batı Trakya “Pijamalı
Adamlar”a güldü
GÜMÜLCİNE Belediyesi Şehir
Tiyatrosu’nun girişimi ile
İstanbul Meydan Sahnesi
oyuncular nın sahneye
koyduğu “Pijamalı Adamlar” 6
Şubat Pazartesi akşamı
Gümülcine’de sahne aldı.
Eski Rex sinemasında
gösterime giren “Pijamalı
Adamlar” oyununa Batı
Trakyalılar yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü tiyatrocu Necmi
Yapıcı’nın yazıp yönettiği
“Pijamalı Adamlar” oyununda
Mustafa Kemal Kuruçay, Hacı
Ali Konuk, Emrah Sürücü,
Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem
Aksakal, Murat Ergür, Faruk
Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı gibi
Türkiye’nin tanınmış
tiyatrocuları yer aldı.
Oyun öncesi Gümülcine
Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Yönetim Kurulu Başkanı Sofia
Meneselidu izleyicilere oyunla
ilgili kısa bir konuşma yaparak
tiyatro severlere katılımlarından
dolayı teşekkür etti.

“BERABER
EĞLENEMEYENLER
BİRLİKTE GELECEK
KURAMAZLAR”
Oyunun sonunda İstanbul
Meydan Sahnesi oyuncuları
adına konuşan Faruk Sofuoğlu,
kendilerini Batı Trakyalılarla
buluşturan Gümülcine
Belediyesi Tiyatro Topluluğu

yöneticilerine ve Belediye
Başkan Yardımcısı Emre
Ahmet’e teşekkür etti. Ünlü
tiyatrocu Gökhan Semiz’in
sözlerini hatırlatan Sofuoğlu,
“Burada aramızdan ayrılan
tiyatrocu Gökhan Semiz’in
dediği gibi; ‘Beraber
eğlenemeyenler birlikte gelecek
kuramazlar.’ Bir itirafta
bulunmak istiyorum. Bizler Batı
Trakya’yı ve sizleri ihmal
etmişiz. Bundan sonra ilk
firsatta yeni oyunlarla Batı
Trakya’ya gelmek istiyoruz.”
diyerek konuşmasını
tamamladı.
Daha sonra sahneye çıkan
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Ahmet, konuk
tiyatro ekibine ve oyunu
izlemeye gelenlere teşekkür etti.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
Akıncı da, “Pijamalı Adamlar”
oyununun Gümülcine’de
sahnelenmesine vesile olanlara
ve oyunculara teşekkür etti.
Oyuncular, katılımcıların
alkışları eşliğinde çiçeklerle
sahneden uğurlandı.

Celal Bayar Azınlık Lisesi
yine şampiyon!
GÜMÜLCİNE Celal
Bayar Azınlık Lisesi,
voleybolda Rodop ili
şampiyonu oldu. İl
genelindeki liseler arası
voleybol turnuvasına
katılan Celal Bayar
Azınlık Lisesi, 3 Şubat
Cuma günü final maçında
3. Devlet Lisesi ile
karşılaştı. Celal Bayar
Azınlık Lisesi voleybol
takımı, final
karşılaşmasında rakibini
25-21 ve 25-18’lik set
sonuçlarıyla 2-0 yenerek
şampiyon oldu. Azınlık
Lisesi voleybolda art arda
üçüncü kez Rodop ili şampiyonu oldu.
Celal Bayar Azınlık Lisesi, geçen yılın voleybol turnuvası şampiyonu olduğu için ilk maçını bay
geçip, yarı finalde rakibi olan 1. Devlet Lisesi’ni 2-0 yenerek finale kaldı.
Okul encümen heyeti ve okul müdürü Tunalp Mehmet bu başarıda emeği geçen, başta beden
eğitimi öğretmenleri Sezgin Berber ve Yılmaz Apti olmak üzere, takımda görev alan tüm öğrencileri
tebrik etti ve başarılarının devamını dilediler.
Celal Bayar Azınlık Lisesi voleybol takımı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Antrenörler: Sezgin Berber, Yılmaz Apti
Oyuncular: Enver Ali Çavuş, Okan Ahmet, Emre Ahmetçik Mehmet, Emre Molla Ahmet, Salih
Hacı, Mehmet Aziz, Hüseyin Aziz, Bahadır Hasan, Emre Bayram, Ahmet Karaçoban, Aydın İbrahim,
Yüksel Kaşeyka, Yasın Salih, Alper Hüseyin.

