gundem_1028.qxp_Layout 1 3.09.2018 13:26 Page 1

Gündem
oku,
gündemi
yakala...

GÜNDEM

31 Ağustos 2018 Y›l:23 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı:1028 Fiyatı: 0.80 Euro

Bayramda kurban
pazarı krizi
Kurban bayramı öncesi Gümülcine kurban pazarına yapılan polis
baskını ve kurbanlık satıcılarına ceza kesilmesiyle ilgili olarak
milletvekilleri Mustafa Mustafa, İlhan Ahmet ve eyalet başkan
yardımcısı Ahmet İbram ile konuştuk.

GÜMÜLCİNE’ de yıllardır
kurulan kurban pazarı polis güçleri
tarafından basıldı. Olay 20 Ağustos
Pazartesi günü (arife günü)
yaşandı. Polis güçleri,
Gümülcine’de yıllardır kurulan
kurban pazarına giderek satıcıların
gerekli izinlere sahip olmadığını
gerekçe gösterip kurban pazarını
dağıttı. Bazı kurban satıcılarına
para cezası kesildiği bildirildi.
Pazar yerini basan polislerin
satıcılara, savcılığa yapılan suç
duyurusu sonucu olaya müdahale
etmek zorunda olduklarını
söyledikleri, kurban satışı için
gerekli izinleri olmadığını, bu
sebeple de pazarı hemen
dağıtmalarını istediği bildirildi.
Yıllardır kurulan pazara baskın
yapılması azınlık arasında
şaşkınlık yaratırken sosyal
medyada da büyük tepkiye sebep
oldu. »6, 7

Azınlıktan
yangınzedeler
için 48.130
euro yardım

Müftülüklerle ilgili kararname açıklandı
BATI Trakya’da müftülükleri yeniden
yapılandıracak cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağı açıklandı. Müftülüklere yeni çalışma
sistemi getirecek kararname taslağı istişareye
sunuldu. 28 Ağustos Salı günü açıklanan
müftülüklerle ilgili cumhurbaşkanlığı
kararnamesi için tanınan istişare ve diyalog
süresi 7 Eylül 2018 Cuma günü saat 12:00’de sona
erecek. Din İşleri Genel Sekreterliği ile İnsan
Hakları ve Şeffaflık Genel Sekreterliği tarafından
hazırlanan düzenleme, “Müftünün Yetkileri ile
İlgili Usül Hukuku Kuralları, Müftülüklerde
Müftünün Yetkileri ile İlgili İdari Birimin
Kurulması, Organizasyonu ve Çalışma Usülleri”
başlığını taşıyor.
» 13

BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu , geçtiğimiz ay
Atina’nın Mati bölgesinde çıkan
yangın sonucunda zor durumda
olan yangınzedelere maddi
yardımda bulundu. BTTADK
Başkanı İbrahim Şerif , 24
Ağustos Cuma günü GTGB
lokalinde konuyla ilgili olarak
bir basın toplantısı düzenledi.
» 11

sağlık

12’de

bilim
Geleceğe
yatırım
yapın...

9’de

ekonomi
Galaxy
Note 9’u
inceleyelim

16’da

spor

Çipras’tan kurtarma
paketinden
19’da
çıkış mesajı

Merkel’den
Mesut Özil
açıklaması

Çipras yeni
kabineyi
açıkladı
Başbakan Aleksis Çipras uzun
zamandır beklenen kabine
değişikliğini 28 Ağustos Salı günü
gerçekleştirdi. İskeçe SİRİZA
Milletvekili Stathis Yannakidis, yeni
kabinede Ekonomi ve Kalkınma Bakan
Yardımcısı olarak görev aldı. »4

Bayramda
Selanik’te
bir ilk
Selanik'te belediye tarafından tahsis
edilen Osmanlı eseri Yeni Cami'de
Müslümanlar, bayram namazlarını ilk
kez seçilmiş müftülük tarafından
görevlendirilen imam ve müezzin ile
kıldı. » 10

“Yunanistan
Danıştayı
skandal bir
karara imza attı”
Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden
Süleyman Özkaynakçı için verilen
iltica hakkına Yunan hükümetinin
yaptığı itiraza yönelik nihai kararını
açıkladı. Türkiye, Danıştay’ın 15
Temmuz darbe girişiminin faillerinden
Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımasını
“skandal bir karar” olarak niteledi.

»3
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ABTTF “Küresel Azınlık Hakları” yaz okuluna katıldı

31 Ağustos 2018
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ABTTF, yaz okulunda yaptığı
sunumla Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
ana dilde eğitim hakkının ihlali ve
eğitim alanında yaşadığı sorunları
aktardı.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 15-21 Temmuz
tarihleri arasında Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de Ulusal Kamu
Hizmet Üniversitesi, Tom Lantos
Enstitüsü ve Londra Middlesex
Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen
Küresel Azınlık Hakları Yaz Okulu’na
katıldı.
Bu yıl, “Küresel Azınlık Hakları
Politikaları ve Hukuku: Normlar ve
Kurumlar Başarısız mı Kalıyor?”
temasıyla düzenlenen yaz okuluna
ABTTF Brüksel Temsilciliği’nde görev
yapan Aykut Garipoğlu katılarak
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın ana dilde eğitim
hakkının ihlali ve eğitim alanında
yaşadığı sorunlar hakkında bir sunum
yaptı.
Bir hafta süren yaz okulunda azınlık
haklarının korunması alanında küresel
azınlık koruma rejimi ile Avrupa,
Amerika, Afrika ve Asya’daki azınlık
koruma rejimlerinin ne derece başarılı
olduğu ve farklı kıtalardaki uluslararası
kurumların yapısı tartışıldı. Program
çerçevesinde ilk gün, Birleşmiş
Milletler (BM) Azınlık Meseleleri Özel
Raportörü Prof. Dr. Fernand de
Varennes, azınlık haklarını garanti
altına alan BM antlaşmaları ve özel

raportör olarak kendisinin ele aldığı
güncel konular hakkında katılımcılara
bir sunum gerçekleştirdi.
Programın ikinci gününde, azınlık
haklarının korunmasında Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
gibi uluslararası kuruluşların
bünyesinde var olan mekanizmalar ve
sivil toplum kuruluşlarının bu
mekanizmaları nasıl kullandığıyla ilgili
Azınlık Hakları Grubu (MRG) Avrupa ve
Orta Asya Birimi Başkanı Neil Clarke,
Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar
(UNPO) Örgütü Program Direktörü ve
Avrupa Roman Hakları Merkezi
Yönetim Müdürü Adam Weiss birer
sunum yaptı.
Aynı gün yaptığı sunumda ABTTF
Brüksel Temsilciliği’nde görevli Aykut
Garipoğlu, “Ana dilde eğitim hakkı:
Batı Trakya Türk toplumu örneği”
başlıklı yaptığı sunumda Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın tarihi, hukuki statüsü
ve eğitim alanında yaşadığı başlıca
sorunları aktardı. Garipoğlu,
Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türkçe ve
Yunaca dillerinde iki dilli azınlık
anaokullarına izin vermemesini ve Batı
Trakya Türk toplumuna mensup çocuk
ve gençlerin ilk, orta, lise ve yüksek
öğretimde yaşadığı sorunları dile
getirdi.
Yaz okulu, Yahudi, Alman ve Hırvat
azınlıklarının bir arada yaşadığı
Macaristan’ın Pécs şehrine yapılan
geziyle sona erdi.

Alantepe etkinlikleri başlıyor
KOZLUKEBİR Belediyesi'nin organize
edeceği üç günlük tarihi “Alantepe Yağlı
Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri” 31
Ağustos Cuma günü başladı.
Alantepe şenliği 2018 ağasının
Basırköy'den Hasan Hüseyin olması
nedeniyle etkinlikler Cuma günü bu
köyden başlayacak. Cumartesi ve Pazar
günleri ise program yağlı güreşlerin
yapıldığı Alantepe mevkiinde devam
edecek.
Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından
Ankaralı Yasemin'in de konser vereceğin
üç günlük etkinlikler kapsamında yağlı
güreş müsabakaları yapılacak, folklor
gösterileri sunulacak ve konserler
verilecek.
Program, Cuma namazının ardından
ağanın belediye sınırları içerisindeki
köyleri davul ve zurna eşliğinde ziyaret
ederek halkı Alantepe etkinliklerine
davet etmesiyle başlayacak.
31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek 2018 Alantepe Yağlı
Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri
programı şöyle:

31 AĞUSTOS 2018 CUMA

•
Cuma namazından sonra
Alantepe Ağası Hasan Hüseyin’in
Basırlıköy’deki evinden uğurlanma
töreni ile etkinliğin başlaması.
•
Saat: 15.00 Alantepe Ağası
Hasan Hüseyin’in Kozlukebir Belediyesi
köylerine davet ziyareti.
•
Saat: 20.00 – 24.00 Ağanın köyü
olan Basırlıköy’de Alantepe eğlencesi.

1 EYLÜL 2018 CUMARTESİ

•
Saat 11.00 Ağanın
Basırlıköy’den Alantepe’ye hareket

etmesi.
•
Saat 15.00 Güreş
müsabakalarının başlaması.
•
Saat 20.00 Orkestra City Sapes
eşliğinde konser.

2 EYLÜL 2018 PAZAR

•
14.00 Açılış ve Protokol
konuşmaları.
•
14.30 G.T.G.B Folklor Ekibi
Gösterisi.
•
15.00 Güreş Müsabakalarının
başlaması.
•
19.00 Ödül töreni ve kapanış.
•
19.30 Ankaralı Yasemin konseri.

Askeri eğitim uçağı düştü,
pilot hayatını kaybetti
SPARTİ bölgesinde bir askeri eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilottan
biri hayatını kaybetti.
Yunan devlet televizyonu ERT’nin haberine göre, Tripoli kentindeki hava
üssünden kalkan T2 tipi eğitim uçağı radardan kayboldu.
Uçağın Sparti bölgesine düştüğü belirlendi. Uçakta bulunan pilotlardan
birinin hayatını kaybettiği, ikinci pilotun ise kurtarıldığı ifade edildi. Hayatını
kaybeden pilotun Nikolaos Vasiliu olduğu açıklandı.
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“Yunanistan
Danıştayı skandal
bir karara imza attı”

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Kabine değişikliği üzerine...

B

aşbakan Aleksis Çipras’ın
kabinede revizyona
gideceği haberleri uzun
zamandır siyasi kulislerde
konuşuluyordu. Nihayet, beklenen
değişiklik gerçekleşti. Hükümet
Sözcüsü Canakopulos yeni
kabineyi Salı günü öğleden sonra
açıkladı.
Yeni kabinede, ilk kez Eylül
2015 seçimlerinde SİRİZA’dan
milletvekili seçilen Stathis
Yannakidis’e, Ekonomi ve
Kalkınma Bakan Yardımcısı olarak
görev verildi.

TÜRKİYE, Danıştay’ın 15 Temmuz darbe
girişiminin faillerinden Süleyman
Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımasını
“skandal bir karar” olarak niteledi.

DANIŞTAY NİHAİ KARARINI AÇIKLADI

Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica
hakkı verilmesini kararlaştırdı.
Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden
Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica
hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza
yönelik nihai kararını açıkladı.
Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin
itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica
hakkı tanınmasına hükmedildi.
Cenevre Sözleşmesi’ne atıfta bulunulan
kararda, Özkaynakçı’nın darbe girişimine
katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı
ifade edildi.
Danıştay tarafından verilen kararın
ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi
temin edilebilecek.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, “Yunanistan Danıştayı, 15
Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden

Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı
tanınmasına Yunanistan hükümetinin itirazını
reddederek skandal bir karara daha imza
atmıştır.” ifadesine yer verildi.
Yunanistan Danıştayı’nın bu kararının
Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki
uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu
vurgulanan açıklamada, kararın ayrıca 1951
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi’nin de ihlali niteliğinde
olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Yunanistan, darbeci hainlerin
iadesini defalarca reddederek Türk milletinin
vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin
hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası
yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar
hukuk anlayışından yoksun yargı
mekanizmalarına sığınarak darbeciler için
ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla
müsaade etmemelidir.” değerlendirmesinde
bulunuldu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan
yargısının FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica
hakkı vermesi konusunda “Yunan yargısı,
Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında
yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha
ağır ve utanç verici bir tutumdur.”
değerlendirmesinde bulundu.

İki darbeciye koruma
YUNANİSTAN’a kaçan iki
darbeci eski SAT komandosunun,
serbest kalma hakkına sahip
olmalarının ardından talepleri
üzerine koruma altına alındıkları
bildirildi.
Polis Sözcüsü Theodoros
Hronopulos, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, iki firari eski SAT
komandosu Halit Çetin ve Fatih
Arık’ın, 18 aylık gözaltı sürelerinin
geçen hafta sona erdiğini söyledi.
İki darbecinin korunma talep
ettiğini belirten Hronopulos,
tutuldukları göçmen kampından

çıkarılan Çetin ve Arık’ın gizli bir
yere sevk edildiklerini dile getirdi.
Hronopulos, darbecilerin iltica
süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.
Çetin ve Arık, 2017 yılının şubat
ayında yasa dışı yollardan
Yunanistan’a geçerek sığınma
talebinde bulunmuştu.
İki darbeciyi temsil ettiğini
belirten avukat Stavrula Tomara,
Yunan basınına yaptığı açıklamada,
Çetin ve Arık’a 20 Ağustos’tan bu
yana ulaşamadığını belirterek,
Türkiye’ye iade edilmiş
olabileceklerini öne sürmüştü.

Başbakan Çipras’ın genç
siyasetçilerin önünü açması,
siyasetçi yaş ortalamasını bir hayli
düşürdü. Çoğumuzun “çocuk” diye
nitelendirdiği kişiler, ülke
siyasetinde önemli noktalarda
görev alıyor ve sorumluluklar
üstleniyor.
Siyasete genç dinamiklerin
katılmasını ve siyasetin belli bir
yaş ortalamasının tekelinden
çıkarılmasını her zaman takdirle
karşılamışımdır.
Kabinedeki son değişikliklerle
ülkenin ekonomisini yönetecek
kadroda görev verilen Yannakidis
de henüz 33 yaşında. 1985 Kavala
doğumlu olan Yannakidis, Trakya
Dimokritos Üniversitesi ekonomi
bölümünden mezun. Stergios
Piçiolas’tan boşalan Ekonomi ve
Kalkınma Bakan Yardımcılığı
görevine getirilen Yannakidis’in
mecliste de milletvekili olarak ilk
dönemi.
Bölgemizden birine kabinede
yer verilmesi tabii ki çok güzel.
Ancak Salı günü yapılan kabine
değişikliği, 25 Ocak 2015
seçimlerinden sonra dile
getirdiğim serzenişleri yeniden
aklıma getirdi. O dönem
gerçekleşen seçimlerde azınlık
oyları ciddi bir şekilde SİRİZA’ya
yönelmiş ve SİRİZA Rodop ilinde
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yüzde 49, İskeçe ilinde de yüzde
45 oranında oy almıştı.
SİRİZA’nın aldığı oy oranının bu
denli yüksek olmasında kuşkusuz
azınlık oylarının önemi çok
büyüktü. Neredeyse yüzde 80
civarında SİRİZA’ya yönelen azınlık
seçmeni, iktidara gelen partiden
de üç azınlık milletvekili seçmeyi
başardı.
Azınlık ekonomik sıkışmışlığın
yanı sıra yıllardır çözüm bekleyen
azınlık sorunlarına el atacak tek
siyasi iradenin sol olabileceği
umuduyla SİRİZA’ya yönelmişti.
Azınlık olarak SİRİZA’ya verilen
güçlü desteğin, o dönem kabineye
yansımaması ise azınlık üzerinde
hayal kırıklığı yaratmıştı.
O dönemde kaleme aldığım
yorumlarımda, azınlığın
beklentisinin SİRİZA’ya verilen
toplu desteğe Çipras’ın da bir
jestle karşılık vereceği yönünde
olduğunu, o dönem azınlık
vekillerinden birine en azından bir
bakan yardımcılığı görevi verilmesi
yönünde bir beklenti doğduğunu
dile getirmiştim. Ancak bu
beklenti gerçekleşmemiş,
SİRİZA’nın yüzde 50’lere yakın oy
aldığı İskeçe ve Gümülcine’de
bakan yardımcılığı SİRİZA’ya değil,
azınlık ve demokratik çevrelerin
çekince gösterdikleri Panayiotis
Sguridis’e gitmişti.
Kabinede yapılan son
değişikliklerle, Ocak 2015
seçimlerinde Rodop ilinde, Eylül
2015 seçimlerinde de İskeçe ilinde
rekor oy alan SİRİZA’nın azınlık
milletvekillerine neden kabinede
görev vermediği sorusunu yeniden
aklıma takıldı.
Bunun bana göre bir tek
açıklaması var. O da ülkemiz
devlet politikasının böyle bir
demokratikleşmeye ve açılıma
hazır olmadığı. Ne kadar üzücü
değil mi?
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Çipras yeni kabineyi açıkladı
BAŞBAKAN Aleksis Çipras
YENİ KABİNEDE YER
uzun zamandır beklenen kabine ALAN İSİMLER
değişikliğini 28 Ağustos Salı
günü gerçekleştirdi. Hükümette
BAŞBAKAN YARDIMCISI:
yapılan değişiklikleri Devlet
Yannis Dragasakis
Bakanı ve Hükümet Sözüsü
Dimitris Canakopulos açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İskeçe SİRİZA Milletvekili Stathis
Bakan: Aleksandros Harieçis
Yannakidis, yeni kabinede
Bakan Yardımcısı:
Ekonomi ve Kalkınma Bakan
Marina Hrisoveloni
Yardımcısı olarak görev aldı.
Makedonya – Trakya Bakanı:
Yeni kabine 29 Ağustos
Katerina Notopulu
Çarşamba günü,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda
VATANDAŞI KORUMA
yapılan yemin töreniyle göreve
BAKANLIĞI
başladı.
Bakan: Olga Yerovasili
Bakan ve bakan vekilleri ile
Bakan Yardımcısı:
50’den fazla isimden oluşan
Katerina Papakosta
yeni kabinede 13 yeni isme yer
verilirken, Dışişleri, Maliye ve
EKONOMİ VE KALKINMA
Savunma gibi önemli
BAKANLIĞI
bakanlıklarda değişiklik
Bakan: Yannis Dragasakis
yapılmadı. Hükümetin küçük
Sanayi Bakan Vekili:
ortağı ANEL’in ise yeni
Stergios Piçiorlas
kabineden güçlenmiş olarak
Bakan Yardımcısı: Stathis
çıktığı gözlendi.
Yannakidis
Atina yakınlarındaki yangın
felaketinin ardından gelen istifa
DİJİTAL POLİTİKA,
ile boşalan Kamu Güvenliği ve
TELEKOMÜNİKASYON VE
Sivil Savunma Bakanlığı’na
BİLGİ BAKANLIĞI
daha önce kabinede yer alan
Bakan: Nikos Pappas
Olga Gerovasili getirildi.
Bakan Yardımcısı:
Çipras’ın, PASOK kökenli
Lefteris Kreços
Mariliza Ksenoyannakopulu ile
YDP kökenli Katerina
MİLLİ SAVUNMA
Papakosta’ya yeni kabinede yer
BAKANLIĞI
vermesi de dikkat çekti. İdari
Bakan: Panos Kammenos
Yapılandırma Bakanlığı’na
Bakan Vekili:
Ksenoyannakopulu getirilirken,
Panayiotis Rigas
Papakosta da Vatandaşı Korumu
Bakan Yardımcısı:
Bakan Yardımcısı olarak yeni
Maria Kollia Çaruha
hükümette görev aldı.
Adalet Bakanlığı’na Stavros
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE
Kontonis’in yerine Mihalis
DİN İŞLERİ BAKANLIĞI
Kalogiru geldi; Savunma Bakan
Bakan: Kostas Gavroglu
Vekili Fotis Kuvelis de Denizcilik
Araştırma ve Yenilik Bakan
ve Ada Politikası Bakanı olarak
Vekili: Kostas Fotakis
görevlendirildi.
Bakan Yardımcısı:
Hükümetin ana ortağı
Meropi Cufi
SİRİZA’nın merkez yönetim
kurulu genel sekreterliğine
ÇALIŞMA, SOSYAL
seçilen İçişleri Bakanı Panos
GÜVENLİK VE SOSYAL
Skurletis, yerini kabinede yeni
DAYANIŞMA BAKANLIĞI
bir isim olan Aleksandros
Bakan: Efi Ahçoglu
Hariçis’e bıraktı.
Sosyal Dayanışma Bakan
Vekili: Theano Fotiu
Çalışma Bakan Yardımcısı:
Anastasios Petropulos
Sosya Güvenlik Bakan
Yardımcısı:
Athanasios İliopulos
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakan: Nikos Kocias
Avrupa İşlerinden Sorumlu
Bakan Vekili:
Yorgos Katrugalos
Din İşlerinden Sorumlu
Bakan Yardımcısı:
Markos Bolaris
Yurt Dışındaki Yunanlılardan
Sorumlu Bakan Yardımcısı:
Terens Spenser Kuik

Kalkınma Bakan Yardımcısı
Stathis Yannakidis

ADALET, ŞEFFAFLIK VE
İNSAN HAKLARI
BAKANLIĞI
Bakan: Mihalis Kalogiru
Yolsuzluk Konularından

Sorumlu Bakan Vekili:
Dimitris Papangelopulos
MALİYE BAKANLIĞI
Bakan: Efklidis Çakalotos
Bakan Vekili:
Yorgos Huliarakis
Bakan Yardımcısı:
Katerina Papanaçiu
SAĞLIK BAKANLIĞI
Bakan: Andreas Ksanthos
Bakan Vekili: Pavlos Polakis
İDARİ YAPILANDIRMA
BAKANLIĞI
Bakan: Mariliza
Ksenoyannakopulu
KÜLTÜR VE SPOR
BAKANLIĞI
Bakan: Mirsini Zorba
Spor Bakan Yardımcısı:
Yorgos Vasiliadis
Bakan Yardımcısı:
Konstantinos Stratis

Vasilis Kokkalis
Bakan Yardımcısı:
Olimbia Teliyioridu
TURİZM BAKANLIĞI
Bakan: Elena Kuntura
VATANDAŞIN GÜNLÜK
YAŞAMINDAN SORUMLU
DEVLET BAKANI:
Alekos Flaburaris
HÜKÜMET PROGRAMININ
KOORDİNASYONUNDAN
SORUMLU

DEVLET BAKANI:
Hristoforos Vernardakis
DEVLET BAKANI VE
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ:
Dimitris Canakopulos
BAŞBAKANA BAĞLI
BAKAN YARDIMCISI:
Dimitris Liakos
HÜKÜMET GENEL
SEKRETERİ:
Akritas Kaydacis

Batı Nil Virüsü’nden ölenlerin
sayısı 16’ya yükseldi

ÇEVRE VE ENERJİ
BAKANLIĞI
Bakan: Yorgos Stathakis
Bakan Vekili:
Sokratis Famellos
Bakan Yardımcısı:
Yorgos Dimaras
ALTYAPI VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI
Bakan: Hristos Spircis
Bakan Yardımcısı:
Nikos Mavraganis
GÖÇ POLİTİKASI
BAKANLIĞI
Bakan: Dimitris Viças
DENİZCİLİK VE ADA
POLİTİKASI BAKANLIĞI
Bakan: Fotis Kuvelis
Bakan Vekili:
Nektarios Santorinios
TARIM KALKINMA VE
GIDA BAKANLIĞI
Bakan: Stavros Arahovitis
Bakan Yardımcısı:

BULAŞICI Hastalıkları
Kontrol ve Önleme Merkezi
(KEELPNO) temsilcisi Danai
Pervanidu yaptığı açıklamada,
son bir haftada Batı Nil Virüsü
bulaşan 5 kişinin daha
yaşamını yitirmesiyle ölenlerin
sayısının 16’ya çıktığını
belirterek virüsün bulaştığı kişi
sayısının 133 olarak
belirlendiğini bildirdi.
Pervanidu, ülkede bulaşıcı
hastalığın hala yayılma
aşamasında bulunduğunu
ifade etti.
Ülkede, daha çok Attika ve
Orta Makedonya bölgeleri
olmak üzere çok sayıda
belediyede Batı Nil virüsü

tespit edildiğini söyleyen
Pervanidu, vatandaşlara,
bulaşıcı hastalığın belirtileri
olan ateş, ishal ve aşırı
yorgunluk hissetmeleri
durumunda acilen en yakın
sağlık merkezine gitmelerini
tavsiye etti.
KEELPNO Başkanı Theofilos
Rozenberg de yaptığı
açıklamada, Batı Nil virüsü ile
mücadelede vatandaşların
katkısının önemine işaret
ederek hastalığın yayılmasına
neden olan sivrisinek
yataklarının kurutulmasına
herkesin yardımcı olmasını
istedi.
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Yeni kabine ve Kurban pazarı

B

aşbakan Aleksis Çipras yeni
bakanlar kurulunu 28 Ağustos
Salı günü açıkladı. Uzun
zamandır konuşulan ve beklenen bir
kabine değişikliğiydi. Özellikle Atina
bölgesinde 97 kişinin ölümüne neden
olan büyük yangından sonra
yapılacağına kesin gözle bakılıyordu.
Başbakan Çipras değişikliklere önce
partisinden başladı. Panos Skurletis’i
İçişleri Bakanlığı’ndan alıp SİRİZA
Partisi’nin Genel Sekreterliği’ne önerdi.
Skurletis, önemli bir isim. Çipras’ın en
yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak
biliniyor. 2009 – 2015 yılları arasında
parti içinde önemli görevlerde bulunmuş
ve partinin sözcüsü olarak görev
yapmıştı. SİRİZA’yı 2015 yılında iki
seçimden de galip çıkaran ekibin ön
saflarında yer alan biri olarak Çipras
tarafından partiyi önümüzde yapılacak
seçimlere hazırlamak üzere
görevlendirildi.
Birkaç gün önce açıklanan yeni
kabinenin birkaç özelliği var. Birinci
özelliği çok da hoş olmayan bakan ve
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bakan yardımcısı sayısı. 300 sandalyeli
Yunanistan’da kabine 52 bakan, bakan
vekili ve bakan yardımcısından oluşuyor.
Büyük ihtimalle bir Avrupa rekoru.
İkinci özelliği kadınlara ağırlık verilmiş
olması. Kabinede çok sayıda bakan ve
bakan yardımcısı var. Yeni kabinede 13
kadın bulunuyor. Üçüncü özellik ise
Çipras’ın ortanın soluna ve hatta siyasi
yelpazenin sağına dahi açılım yapmış
olması. 1974’ten 2010’a kadar ülkenin
siyasetine damgasını vuran PASOK
partisinin genel sekreterliğini de yapmış
olan ve Yorgo Papandreu ile çalışmış
olan Mariliza Ksenoyanakopulu ile eski
Yeni Demokrasi Partili Katerina
Papakosta yeni kabinede yer alıyor.
Yeni kabine ülkeyi çok büyük ihtimalle
üç seçime götürecek kabine olacak. Yerel
seçimler, Avrupa Parlamentosu seçimleri
ve milletvekili genel seçimleri
Yunanistan mevcut kabine ile yapacak. O
nedenle yukarıda dile getirdiklerimizin
önemi var.
Kabinede bir de bölgemizi ve dolaylı
olarak da Batı Trakya Türk Azınlığı’nı

ilgilendiren de bir görevlendirme var. O
da SİRİZA Partisi İskeçe Milletvekili
Stathis Yannakidis’in Ekonomi ve
Kalkınma Bakan Yardımcılığı’na
getirilmiş olmasıdır. Yannakidis,
parlamentonun en genç üyelerinden biri.
İskeçe ve Batı Trakya olarak buna
sevindik tabii ki. Kendisi azınlığa karşı
ılımlı ve dostane tavır ve duruşuyla
azınlığın da takdirini kazanan biri.
Kendisine bu önemli görevinde başarılar
diliyor, bakan yardımcılığının İskeçe ve
Trakya bölgesine somut kazanımlar
sağlamasını beklediğimizi ifade etmek
isterim. Ancak… Bir hususu da
vurgulamadan edemeyiz. Sayın
Yannakidis’in milletvekili seçimlerinde
listeye dahil edilmesi de, seçimlerde
milletvekili seçilmesi de çok büyük
oranda İskeçe’deki azınlık seçmeninin
desteği ve İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek’in yardım ve tercihiyle oldu.
Stathis Yannakidis’in bakan
yardımcılığına sevindiğimiz gibi, Hüseyin
Zeybek’in veya Mustafa Mustafa’nın
bakanlığına ve bakan yardımcılığına
sevinebilseydik keşke. Yannakidis
kardeşimizin bu görevi hak ettiğine dair
şüphemiz tabii ki yok. Fakat keşke Çipras
veya Yunanistan demokrasisi Hüseyin
Zeybek’i veya Mustafa Mustafa’yı veya
Ayhan Karayusuf’u da bu göreve
getirebilecek olgunlukta olsaydı. Ama ne
yazık ki değilmiş. Neyse, biz de
olgunlaşmasını bekleriz…
*****
SEÇEK’ten sonra Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın kültür ve gelenekleriyle ilgili
bir olaya ikinci polis müdahalesi Kurban
bayramının arifesinde yaşandı. Arife

günü Gümülcine’de yıllarca kurulan
kurban pazarı polis baskınına uğradı.
Farklı siyasi kesimlerden “farklı” ve
“çelişkili” açıklamaların gelmesi her
şeyden önce üzücü. Zira ortada bir olay
var. Olay az veya çok vahim olabilir.
Birileri olayı gereğinden çok daha fazla
vahim göstermiş veya bir diğeri olayı çok
küçümsemiş olabilir. Fakat ne olursa
olsun azınlığın dini özgürlüğüne,
bayramına, geleneğine, adetine yönelik
bir tavır sözkonusudur. Kurbanlıklarla
ilgili tartışmalardan sonra kurban
pazarının da polis baskınıyla karşı
karşıya kalması şüphesiz ki soru
işaretlerinin doğmasına neden olmuştur.
Bu olayı küçümseyemez ve yok
sayamayız. Önceleri yazılan para
cezalarının da olmadığı söylendi ancak
sonradan para cezası yazılan hayvan
besicilerinin olduğunu öğrendik. Kurban
pazarına yapılan baskından sonra
bayram günü kesimlere müdahale
olabileceği yönünde haberler çok şükür
ki gerçekleşmedi. Bu yönde bir planın
olduğunu söyleyenler olduğunu da not
etmek lazım. Tüm bu yaşananlar
gösteriyor ki; kurban bayramı ve kurban
kesimleriyle ilgili olarak hükümet
azınlıkla samimi bir diyalog içinde
mevzuatı sorun yaşanmayacak hale
getirmesi gerekiyor. Batı Trakya’da
yaşayan Müslüman Türk Azınlık var. Ve
bu azınlık, bayramın üç günü kurban
kesiyor. Bu konuda mevzuatın uygun
hale getirilmesi, gereken yerlerde de
azınlığın istediği ve azınlığın
geleneklerine uygun müdahalelerin
yapılması bu kadar da zor olmasa gerek.

Uğur Hasan, Sembol
dershanesini açtı
ATİNA Üniversitesi Yunan Dili ve
Edebiyatı mezunu Uğur Hasan dershane
açtı. Sembol dersanesi, Gümülcine’de
ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet
verecek.
24 Ağustos Cuma günü açılışı yapılan
Sembol dershanesinin hedefleri ile ilgili
olarak Uğur Hasan, “Dershane olarak
hedefimiz öğrencilerimize en iyi bir
biçimde eğitim vermek ve daha sonraki
eğitim hayatlarında buradan edindikleri
bilgileri doğru bir biçimde kullanmalarını
sağlamaktır. İşin aslı, biz sadece altyapıyı
hazırlıyoruz. Öğrencilerin yeteneklerinin
farkında olmalarını sağlıyoruz. Bu da
uyguladığımız öğrenci odaklı eğitim
tekniklerine/sistemine dayanıyor. Öğrenci
bilinçli ve aktif bir şekilde öğrenme
sürecine dahil oluyor. Tam aksine eski
yıllarda uygulanan öğretmen odaklı eğitim
sistemleri öğrencilerin yeteneklerini
baskılayıp kalıplaşmış formlardan dışarıya
çıkmalarını engelliyordu. Tüm bunları tabi
ki de dershanemizin eğitimli, tecrübeli,
genç ve dinamik kadrosuyla
başaracağımıza inanıyorum.” dedi.
Uğur Hasan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sembol dershanesi olarak temennimiz,
geleceğimiz olan genç neslin çağımıza
uygun güvenilir ve bilimsel altyapıya
dayanan bir eğitim görüp, bireysel ve
toplumsal açıdan yükselip başarıya
ulaşmasıdır.
Son olarak öğrencilerimizi ve velilerini

dershanemize davet ediyorum. Bu vesile ile
bizi ve dershanemizi yakından tanıma
fırsatları olacaktır.”
Gümülcine’ye döndükten sonra ortaokul
ve lise öğrencilerine özel ders vermeye
başladığını anlatan Uğur Hasan, “Uzun
zamandan beri kendi dershanemi açmayı
planlıyordum. Malum ülkemiz
Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik
kriz yüzünden iş sahası, biz öğretmenler
için epey daraldı. Elimdeki tek seçenek ise
kendi iş yerimi açmaktı. Karar aldım ve
uzun bir uğraşın ardından dershanemizi
faaliyete geçirmeyi başardık.” diye
konuştu.

UĞUR HASAN KİMDİR?

Uğur Hasan, 1987 yılında Gümülcine’de
dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi
Gümülcine’de tamamladıktan sonra, Atina
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Yunan
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun
oldu.
Gümülcine’ye döndükten sonra ortaokul
ve lise öğrencilerine özel olarak edebiyat
dersleri vermeye başladı.
Sembol Dershanesi, sözel ve sayısal
derslerin yanı sıra Yunanistan ve Türkiye
üniversitelerine giriş sınavları için hazırlık
dersleri de veriyor.
Sembol Dershanesi, Gümülcine’de
Egnatias 82 adresinde bulunuyor.
İlgilenenler 2535309002 ve 6940589081
numaralarına başvurabilir.

Yassıköy’de 2. Bilim Şenliği
II. Bilim Şenliği, Rodop
iline bağlı Yassıköy’de
(İasmos) düzenlenecek.
Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilller Derneği,
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) ve
TÖMER tarafından
düzenlenen şenlik, 1 Eylül
Cumartesi günü saat
16.00’da Yassıköy futbol
sahasında gerçekleşecektir.
Etkinliğe herkesin davetli
olduğu ifade edildi.
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Gümülcine'de kurban
pazarına polis baskını!

GÜMÜLCİNE’de yıllardır
kurulan kurban pazarı polis
güçleri tarafından basıldı.
Olay 20 Ağustos Pazartesi
günü (arife günü) yaşandı.
Polis güçleri, Gümülcine’de
yıllardır kurulan kurban
pazarına giderek satıcıların
gerekli izinlere sahip
olmadığını gerekçe gösterip
kurban pazarını dağıttı. Bazı
kurban satıcılarına para cezası
kesildiği bildirildi.
Yıllardır kurulan kurban
pazarına yapılan polis
müdahalesi sonucu kurban
satışı yapmak isteyen
satıcılarla kurbanlıklarını
almak isteyen soydaşlar
mağdur duruma düştü.
Pazar yerini basan
polislerin satıcılara, savcılığa
yapılan suç duyurusu sonucu
olaya müdahale etmek
zorunda olduklarını
söyledikleri, kurban satışı için
gerekli izinleri olmadığını, bu
sebeple de pazarı hemen
dağıtmalarını istediği
bildirildi.
Yıllardır kurulan pazara
baskın yapılması azınlık
arasında şaşkınlık yaratırken
sosyal medyada da büyük
tepkiye sebep oldu.

AYHAN KARAYUSUF:
“PROVOKASYON VAR”

Olaydan sonra açıklama yapan
Rodop SİRİZA Milletvekili
Ayhan Karayusuf şu ifadeleri
kullandı: “Gümülcine’de polis
kurban pazarının olduğu
noktaya gidip kurban satışı
yapan kişilere sözlü ikazda
bulunmuş. Şu anda kimseye
herhangi bir para cezası
kesilmemiştir. Bizler durumun

böyle olacağını önceden bilmiş
olsaydık, oraya gidip gerekli
önlemleri de alabilirdik. Tüm
bu gelişmelere rağmen bazı
vatandaşlarımız bugün kurban
satışlarına devam etti. Bu
gelişmelere baktığımızda
olayın bir provokasyondan
ibaret olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Bu arada polis
vatandaşlarımıza yarın
karakola gidip ceza belgelerini
almalarını söylemiş.
Vatandaşlarımızın kesinlikle
yarın karakola gitmemelerini
ve rahatlıkla bayramlarını
kutlamaya devam etmelerini
istiyoruz. Bugün bu ihbarı
yapan insanların vicdanlarını
sorgulamak gerekiyor. Bunu
bazı insanların kendilerine
politik çıkar sağlamak için
yaptıkları bir hareket olarak
görüyorum.”

İLHAN AHMET: “SİRİZANEL
İKTİDARI YENİ BİR
UTANÇLA TARİHE ADINI
YAZDIRDI”
Rodop Demokratik İttifak
Milletvekili İlhan Ahmet ise
Gümülcine'deki kurban
pazarının polis tarafından

basılarak dağıtılmasını kınadı.
İlhan Ahmet, "Bugün
yasakçı SirizAnel iktidarı yeni
bir utançla tarihe adını
yazdırdı.
Azınlığın dini
özgürlüklerine gözünü diken
hükümet kurban kesimini
yasaklama gayretinin
ardından kurbanlık satışına da
engel getirmek istedi. Azınlık
ve insan hak ve özgürlükleri
ile demokrasi tarihinde kara
bir leke olarak yer alacaktır.
Hükümetin mezbahalar
dışında kurban kesimine
yasak getiren düzenlemesine
karşı 8 aydır verdiğim
mücadele ortada iken, azınlığa
hemen her alanda getirilen
yasaklar ve engellemeler
karşısında seyirci kalanları ise
şüphesiz azınlığımız ve tarih
unutmayacaktır.
Azınlık seçmeni de
toplumumuzun en temel
değerlerine saygı duymayan
siyasi partilere ve o zihniyet
çatısı altında azınlığı temsil
etme iddiasında olanlara
gerekli cevabı ilk seçimde
verecektir.” ifadelerini
kullandı.

Hakan Çavuşoğlu:“Bu
tutum kaygı vericidir”
ASLEN Batı Trakyalı olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Hakan
Çavuşoğlu, Gümülcine’deki
kurban pazarının polis güçleri
tarafından dağıtılması ile ilgili
açıklama yaptı.
Hakan Çavuşoğlu sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı
açıklamada olayı kınayarak şu
ifadeleri kullandı:
“Bugün Yunanistan'ın, Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı'nın dini özgürlüklerine
ilişkin saldırılarına bir yenisini
daha eklediğini büyük bir
üzüntüyle öğrendik. Maalesef
Yunan polisi ani bir baskınla 80
yıldır kurulan Kurban Pazarı
yerini dağıtmış.
Ardından kurbanlık
hayvanlarını satmaya çalışan
besicilere görülmemiş şekilde

para cezaları kesmiştir. Pazardan
Kurbanlık hayvan satın alan
soydaşlar da kurbanlıklarını iade
etmek zorunda bırakılarak 80
yıldır aynı usullere göre kurulan
pazarda alıcı ve satıcı soydaşlar
büyük bir mağduriyete
uğratılmıştır.
Yunanistan'ın Kurban
vecibesini yerine getirmek
isteyen Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı'nın dini
özgürlüklerine ilişkin bu tutumu
kabul edilemez ve kaygı vericidir.
Yunan makamları bilmelidir
ki, bu ve benzeri müdahaleler
soydaşlarımızın mücadele
azmini kırmak ve onları
sindirmek şöyle dursun onları
birbirine daha fazla
kenetleyecek, birlik ve
beraberliklerinin pekişmesine
vesile olacaktır.”

Kurban pazarı ve kesimlerle ilgili açıklamalar
KURBAN bayramı öncesi Gümülcine
kurban pazarına yapılan polis baskını ve
kurbanlık satıcılarına ceza kesilmesiyle
ilgili olayı milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet’e sorduk.
Rodop ili PASOK Partisi milletvekili
İlhan Ahmet, kurban pazarı baskını ve
öncesinde yaşanan kurban kesimleriyle
ilgili olayları “vahim ve endişe veren”
gelişmeler olarak nitelendirirken, SİRİZA
milletvekili Mustafa Mustafa da olayın
siyasi rant peşinde koşanlar tarafından
kışkırtıldığını ifade etti. Mustafa
Mustafa, yaşanan sorunun giderilmesi
ve kesilen cezalarla ilgili girişimde
bulunacaklarını söyledi.

MUSTAFA MUSTAFA

Rodop ili SİRİZA Partisi Milletvekili
Mustafa Mustafa, Gümülcine’deki
kurban pazarına yapılan müdahale ve
kurbanlıklarla ilgili tartışmalar

konusunda GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. Milletvekili Mustafa Mustafa
arife günü kurban pazarına yapılan
baskın konusunda şunları ifade etti:
“Belirli çevrelerin gayretiyle yapılan suç
duyurusu sonucu savcı emriyle polis,
yıllardır kurulan hayvan pazarını ziyaret
etmiş ve Hristiyan, Müslüman beş
kişinin, yani pazarda bulunan beş
hayvan besicisinin kimliklerini veya araç
plakalarını alıp kendilerinin bir kaç gün
içinde emniyetten geçip ceza belgelerini
almalarını söylemiş. Yaptığımız
araştırmada bu 5 civarında besicinin
isimlerinin kaydolduğunu tespit ettik.
Bugünlerde geçip kendileri celplerini
alacaklar. Biz sizin aracılığınızla olsun,
kendileriyle temasımızda olsun bu
celplerini bizim bürolarımıza
getirmelerini, hukuki ve idari işlemleri
yapmak için emirlerine amade
olduğumuzu kendilerine bildirdik.

Olayı duyar duymaz biz
Gümülcine’deki kurban pazarına
gittiğimizde bazı üreticilerin pazardan
ayrıldığını, diğerlerinin geç vakite kadar
bizim de orada durmamızla birlikte
pazarda kaldığını ve satışın devam
ettiğini tespit ettik. Biz pazar bitene
kadar oradaydık.”

“KINALARI ELLERİNDE KALDI”

Milletvekili Mustafa bu olayın arkasında
siyasi rant elde etmek isteyenlerin
olduğuna dikkat çekerek, bu
gayretlerinde başarılı olamadıklarını
vurguladı. Mustafa Mustafa, “Bu işten
politik kar elde etmek isteyenlerin
kınaları zannediyorum ki ellerinde kaldı.
Ertesi günü de kurban kesimi sorunsuz
bir şekilde devam etti. Bu açılardan
bakıldığında bazıları kınalarını başka bir
sefere saklayabilirler.” ifadelerini
kullandı.

GÜNDEM’in, “Besicilere kesilen
cezaların bin euro civarında olduğu
söyleniyor. Bu konuda bilgi verebilir
misiniz?” sorusunu yanıtlayan
Milletvekili Mustafa Mustafa şunları
kaydetti: “Hayır cezalar o kadar değil.
Önümüzdeki günlerde üreticilerimiz
gidip celplerini aldıktan sonra bizler de
tespitimizi yapmış olacağız. Söylediğiniz
miktarın yarısı cıvarında bir miktar
olduğu söyleniyor. Bu cezalara itaraz
yollarının da var olduğunu tespit ettik.
Bizler üreticilerimizden, hayvan
besicilerimizden bürolarımızdan geçerek
aldıkları celplerin bir fotokopisini bizlere
bırakmalarını ve bundan sonra
atacağımız adımları kendileri ile
görüşmek istiyoruz.”
“Bu olayın dışında son bir kaç aydır
kurban kesimi ile ilgili değişik
söylentiler dolaştı.
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Toplu kesimlere izin verilmeyeceği gibi.
Bu iddiaların üzerine arife günü yaşanan
olay toplumda tedirginliğe sebep oldu.
Bu konuda yorumunuz nedir?” sorusuna
Mustafa Mustafa, “Havlamasını
bilmeyen köpek sürüye zarar verir; diye
bir atasözümüz var. Bu tür olaylardan
pay çıkarmak, politik istismar yapmak
isteyen bizim insanlarımızın olduğunu
da gerek resmi açıklamalardan, gerekse
sosyal medyadan biliyoruz ve
görüyoruz. İlk defa bizim bu dönemde
eyalette yapılan toplantı ile bizler,
2000’li yıllardan bu yana var olan ve
özellikle büyük baş hayvanların
kesiminin usule konması konusundaki
teklifler bir yola sokuldu. Bu sistemin
yasal yollarının tartışma yaratmayacak
şekilde yürümesini sağlamaya
çalışıyoruz. Bunun için de bölgede
eyalet başkanlığında yaptığımız
toplantıda da bunun ana prensipleri
ortaya çıktı. Ancak bizde siyaset bir iş
olsun diye yapılıyor. Bir de siyaseti iş
olmasın, sorun devam etsin, bunun
istismarını yapayım diye yapan çevreler
var. Son dönemde yaratılan ortam, gerek
Seçek’te yaşanan olayların istismarı,
gerçekten bizde politika yapmanın yeni
boyutlara geçtiğini gösteriyor. Biz
bunların müsebbiplerinin gerçek
yüzlerini ortaya koyup toplum
tarafından gerekli cezayı almalarını
sağlayacağız.” yanıtını verdi.

İLHAN AHMET

Arife günü Gümülcine kurban pazarında
yaşananları değerlendiren Milletvekili
İlhan Ahmet, olayın son derece vahim
olduğunu belirterek, “Ben olayı
öğrendikten sonra hemen emniyet
müdürü ile görüştüm ve olay hakkında
bilgi almaya çalıştım. Bana verilen cevap
‘Biz yasalar çerçevesinde hareket
ediyoruz. Bize bölge genel
sekreterliğinden gönderilen bir talimat
var. Bizler de bu talimata dayanarak
pazarda kontrolümüzü yaptık ve ceza
yazdığımız kişilerin belgelerini savcılığa
gönderdik.’ şeklinde oldu. Bundan sonra
tabii savcılık bu konuda ne yapar onu
bilemeyiz. Bu olayda bir suç unsuru
görüp ona göre işlem de yapabilir ya da
tam tersi suç unsuru görmeyip olayı
kapatabilir. Bu ayrı bir konu.
Bu yaşanan olaydan sonra Kurban
Bayramı günü kurban kesimleri ile ilgili
çok şükür herhangi bir müdahale
yapılmamıştır. Ancak bayramda büyük
baş hayvan kesenlerin hayvanlarının
sistemden silinip silinmeyeceği
konusunda bizim tereddütlerimiz var.
Çünkü daha geçen sene olanlar
silinmemiştir. Bu sene kesilenler de
silinmeyecek.” dedi.
“Kurban pazarındaki satıcılara hangi
gerekçeyle müdahale ediliyor?”
sorusunu yanıtlayan Ahmet, “Satış
izinleri olmadığı gerekçesiyle
müdahalede bulunuluyor. Kısacası
kurban satışlarının yasaklanması için
genel bir karar çıkarılmış. Bu sene bir
şekilde bu olaya tepkimizi ortaya
koyduk. Bu sorunun tekrar
yaşanmaması için hükümetin ve
eyaletin bizlerle yani azınlık ile işbirliği
içinde olması lazım.” ifadelerine yer
verdi.

“HÜKÜMET VE EYALET
YALAN SÖYLEMİŞTİR”

Milletvekili İlhan Ahmet şöyle konuştu:
“Olay karmaşık olduğu için başından
almak istiyorum. Kurban
Bayramları’nda azınlığın kurban satması
ve kesmesi yıllarca geleneklere göre
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yapılıyor. Normalde Yunanistan’daki
yasa hiç bir hayvanın kesimhane dışında
kesilemeyeceğini belirtiyor. Hayvanlar
pazarda satılamaz. Ancak burada önemli
bir nokta var, o da ‘dini kesim esasına’
göre bir istisna getirilmiştir. O istisnanın
ise yasal zemini var. Hükümet ve Eyalet
yönetimi bu konuda yıllardır bu sorunun
görmezden gelindiğini ama yasalar
karşınında boyunlarınının kıldan ince
olduğunu, başka çarelerinin olmadığını
ifade ediyorlar. Bu tamamen yalandır.
Çünkü hem Yunanistan hem Avrupa
Birliği’ndeki bazı yasalara göre ‘din
özgürlüğü’ kapsamında hayvanların
normal kesim yasalarının dışında
kesimine müsaade var. Bunu çok iyi
anlamak lazım. Mesela mevcut yasalara
göre hayvanı kesmeden önce tabanca ile
bayıltmanız gerekiyor. Ama dini
sebeplerle, yani istisnai sebeplerle kesim
yapılabileceği hukuken de Avrupa
Birliği kanunlarına göre de kayıt altına
alınmış bir haktır. Bu yasal hakka
dayanarak bundan önceki tüm
hükümetler veya eyalet yöneticileri
bizim kurban kesmemize yıllardır
müsaade ediyorlardı. Hatta bir hayvan
kesimhane dışında kesildiği zaman onu
sistemden silebiliyorlardı. Bu hayvanı
kurban sebebiyle kesildiğini söyleyen
herkes eyaletin gönderdiği veterinerin
kontrolünden sonra rahatlıkla hayvanını
sistemden ‘dini kesim’ kodu ile
sildirebiliyordu. Bu şekilde de bugün
yaşadığımız sorunlar yaşanmıyordu.”
İlhan Ahmet geçen bayramda
yaşanan sorunu ise şöyle dile getirdi:
“Peki ne oldu da bugünkü duruma
gelindi? Geçen seneki Kurban
Bayramı’nda ilk defa bu hayvanların
sistemden silinmediğini gördük. Eyalet
yetkililerine niye silinmediğini
sorduğumuzda ise yasaların müsaade
etmediğini ve bundan sonra hayvan
kesiminin yasaklanacağı cevabını aldık.
Ben de bu konuyu sorgulamak üzere
meclise bir soru önergesi sundum ve
‘bugüne kadar dini özgürlüğe dayanarak
hayvan kesimine müsaade ediyordunuz
da, bu yıl hayvanları sistemden neden
silmiyorsunuz’ diye sordum. Bu soruma
bakan ‘bundan böyle bu hayvanlar
sadece resmi kesimhanelerde
kesilecektir’ cevabını verdi. Fakat bizim
azınlık belediyelerimizde yeterince
kesimhane bulunmadığı için bazı
kesimhanelerin ise helal kesim
şartlarına uymadığı için bunun mümkün
olmadığını meclis genel kurulunda
söylediğimde hükümetten herhangi bir
cevap gelmedi.

Bu sorun daha çözülmemişken bu yıl
bayram arifesi eyalet yönetimi her türlü
hayvan kesiminin yasak olduğu ve pazar
yerlerinde de satış yapılmasının yasak
olduğu yönünde bir karar çıkardı. Bu
karar bize ulaşır ulaşmaz Eyalet Başkan
Yardımcısı Ahmet İbram’ı arayarak bu
konudaki endişemi dile getirdim.
Kendisine bu karar metninin altında
kararın kolluk kuvvetlerine yani polise
de gönderildiğinin yazılı olduğunu
söyledim. Bu yazının tek başına ihbar
niteliğinde olduğunu, polisin bu yazıyı
aldığı anda problem çıkaracağını
belirttim. Aldığım cevap ‘zararı yok, bu
karar her yıl alınıyor, hiç bir şey olmaz
merak etmeyin’ şeklinde oldu. Ben de
kendisine bir avukat ve siyasetçi olarak
görüşümü belirterek, ‘polis bu kararı
eline aldığı anda harekete geçecektir’
dedim. Çünkü ben geçmiş yıllarda böyle
yazılı bir karar görmedim. Netice
itibariyle öğle saatlerinde polis kurban
pazarını basarak hayvan satıcılarından
bu karara istinaden satış belgeleri olup
olmadığını sordu ve kontrollerini
yaparak dosyalarını savcılığa gönderdi.
Çünkü Eyalet’in aldığı kararda cezai
işlemler uygulanacaktır cümlesi de yer
alıyor.
Bu olayın akabinde biz hemen bir
açıklama yayınladık ve ‘bu olayda
hukuken sorumluluk hem hükümette
hem de eyalet yönetimindedir’ dedik.
Hiç kimse kıvırmasın. Her iki taraf da
siyasi endişeleri sebebiyle olayı bir
şekilde azınlığın üzerine atmaya
çalıştılar. SİRİZA ve eyalet yetkilileri ise
çıkardıkları açıklamada, azınlığın içinde
siyasi rant peşinde koşan bazı
kesimlerin hükümeti ve eyaleti hedef
aldığını, sütten çıkmış ak kaşık gibi hiç
bir sorumlukları bulunmadığını, birkaç
vatandaşın ihbarda bulunduğunu ve
onların yüzünden bu olayın olduğunu
yalanını ve iftirasını ortaya attılar.”
Kurban kesimleriyle ilgili kesimhane
tartışmalarına da değinen Ahmet,
“Bundan yaklaşık bir ay önce eyalette
yapılan bir toplantı vardı. Bu toplantıda
ben, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet ve Gümülcine Belediye
Başkanı Petridis gibi bazı yerel
yöneticiler bir öneride bulunduk.
Belediyelere bir an önce kesimhaneler
yapılabilmesi için gerekli maddi desteği
verin, teknik imkan sağlayın, yasal
düzenleme yapın. Kozlukebir
Belediyesi’ne iki, Yassıköy’de bir
kesimhane ve Gümülcine
Belediyesi’ndeki kesimhanenin helal

kesim yapılabilecek duruma getirilmesi
ile toplam dört tane kesimhaneye sahip
olalım ve bizler de gidip kurbanlarımızı
orada keselim ve ibadetimizi yapmış
olalım dedik. Ancak bu teklifimizin
kabulü yerine hükümet ve eyalet
yönetimi belediyelere değil de özel
kişilere kesimhane yapabilmeleri için
izin verme kolaylığı sağlama teklifinde
bulundu. Özel kişiler binlerce euro
parayı nerden bulup da kesimhane
yapacak bunu düşünen yok. Bizim
isteğimiz bu kesimhaneleri resmi olarak
belediyeler yapsın, bu kesimhaneler
belediyelere ait olsun ve bu
kesimhaneleri halk kullansın. Böylece
azınlıkta din özgürlüğünün var olduğu
da ispat edilmiş olsun.” dedi.

AHMET İBRAM

Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram da
gazetemize yaptığı açıklamada, arife
günü savcılığa yapılan şikayetler
sonucunda polisin kurban pazarına
gittiğini söyledi.

“POLİS SAVCININ EMRİYLE GİTTİ”

İbram, “Arife günü Eyalet Başkanlığı
Veterinerlik Müdürlüğü’ne de
şikayetlerini bildirmek isteyenler geldi.
Hayvan besicisi olmayanların da
pazarda satış yaptığı yönünde şikayet
edenler oldu. Pazara yapılan baskın,
savcılığa yapılan şikayetler sonucunda
savcının polise talimat vermesiyle
yapıldı. Eyalet Başkanlığı’nın baskınla
hiçbir ilgili yok. Eyalet tarafından
yapılan yazılı açıklama 2013 yılından bu
yana yapılan aynı açıklama. Farklı bir
şey yok. Bu açıklama da kanunlara
dayanılarak mecburen yayınlanan bir
açıklama. Şuraya dikkati çekmek
istiyorum. Kurban pazarı sadece
Gümülcine’de yapılmıyor. Pazar diğer
köylerimizde de yapılıyor. Orada en ufak
bir sorun yaşanmıyor. Bunun üzerinde
düşünülmesi gereken bir olay olduğunu
ifade etmek istiyorum. Biz insanımızı
mağdur etmeden en iyisini yapmaya
çalıştık.” dedi.
Benzer durumların ve sorunların
bundan sonra yaşanmaması için kurban
olayının dini inançlarımıza göre yerine
getirilmesini sağlayacak yasal
düzenlemenin hayata geçirilmesi
ihtiyacını dile getiren Ahmet İbram,
“Benzer ve daha farklı problemler
yaşanmaması için bu olayın
ayrıntılarıyla ele alınması ve mevzuatın
buna uygun hale getirilmesi şart.” diye
konuştu.
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Şarbon hastalığı

Ş

arbon kelimesi, Türkçeye
Fransızcadaki charbon
(kömür kelimesinden
geçti bunun nedeni şarbon
hastalığının mikrobunun temasla
geçen türünde deride kara
lekeler oluşmasıdır. Şarbonun
ingilizcedeki karşılığı olan
anthrax adı ise mikrobun bilimsel
adı olan bacillus anthricis ‘e
dayanıyor. Şarbon mikroskop
altında şerit halinde gözüken
mikrobun ve bu mikrobun yol
açtığı bakteriyel enfeksiyon
hastalığının adıdır.
ŞARBON HASTALIĞININ
ÖZELLİKLERİ
Şarbon ot yiyen hayvanlarda
görülen bakteriyel bir enfeksiyon
hastalığıdır.Hastalığa yol açan
mikrop toprakta ve meralarda
bulunur. Mikrop hayvanın
sindirim sistemine oradan da
kana karışır hayvanın tüm
organlarının iflas etmesine sebep
olur Şarbon mikrobunun en
önemli özelliği “spor” denilen ve
dış ortama son derece dayanıklı
yapılar oluşturmasıdır. Bu sporlar
doğada toprakta yaygın olarak
bulunurlar ve çevre koşullarına
oldukça dirençlidir. Dış
ortamlarda yıllarca yaşayabilirler
.
ŞARBON İNSANA
NASIL BULAŞIR?
Şarbonun insandan insana
bulaşması çok küçük bir
ihtimaldir hastalıklı hayvandan
insana geçişi ise şöyle olur :
Hayvanda oluşan şarbon
yarasına temas ile
Şarbonlu hayvanın etinin
yenmesi ile
Şarbon sporlarının bulunduğu
havayı soluyarak
HASTALIĞIN HAYVANLARDAKİ
BELİRTİLERİ VE SEYİRİ
Bulaşma şekline göre şarbon
hastalığının belirtileri üç gruba
ayrılır.
Deri Şarbonu: Deride oluşan
çizik,sıyrık ve yaralardan
mikrobun girmesiyle oluşur.
İnsanlar da enfekte deri ve ete
temasla mikrobu alırlar.
Bakterinin inkubasyon süresi 1-10
gündür. Deri enfeksiyonları %520 oranında ölümlere neden olur.
Akciğer Şarbonu: Şarbon
bakterilerinin havada asılı
durumda olan sporlarının
solunum yolu ile alınmasından
sonraki bir hafta içinde soğuk
algınlığına benzer bir takım
belirtilerle hastalık kendini
gösterir. Ateş, bitkinlik,
yorgunluk belirtileri gösterir
birkaç gün içinde de soluk alıp
vermede güçlükler başlar, hasta
komaya girip ölür. Hayvanlarda

nadir görülür. İnsanlarda sıkça
rastlanır. Hayvanların deri,kıl,
yapağı ve yünü ile uğraşan
insanlar, tehlike altında olup, bu
formda ölüm oranı %20 lerin
üzerindedir.
Bağırsak Şarbonu: İnsanlarda
hasta hayvan etlerinin yenmesi
ile bağırsak sisteminde iltihap
oluşur. Hayvan ürünlerindeki
sporların ağız yoluyla alınımı
sonucunda bağırsaklara yerleşir.
Belirtileri mide bulantısı, iştah
kaybı, karın ağrısı, kusma ve
kanlı ishaldir. Vakaların %2575’ında hastalık ölümle
sonuçlanır. Hayvanlarda bulaşma
su, yem, ot gibi gıdaların
mikrobla kontamine olup,
alınmasıyla olur.
ŞARBON HASTALIĞININ
TEDAVİSİ
Şarbon hastalığının
önlenmesinde en etkin tedavi
“kristal penisilin” ‘dir. Diğer bazı
antibiyotikler de kullanılabilinir.
Şarbon hastalığının
özelliklerinden biri de geç yapılan
tedavinin sonuç vermemesidir.
Tedavinin gerçekleşebilmesi
için şarbon mikrobu ile temastan
en geç birkaç saat sonra ilaçların
alınması gerekmektedir, aksi
takdirde tedavi için geç
kalınabilir.
HAYVANLARDA
KLİNİK BELİRTİLER
Antrax basili, bazı olgularda
vücutta çabuk üreyerek klinik
belirti oluşturmadan ölüm
şekillenebilir ki; bu seyir
sırasında; sendeleme, solunum
güçlüğü, ayakta duramama,
titreme, halsizlik vey ere düşerek
kısa sürede ölümler gözlenir.
Konakçının direncinin yüksek
olduğu durumlarda ise; vucut
ısısı 40-42 dereceye çıkar ve bir
sure aynı düzeyi koruduktan
sonar aniden düşerek kısa
sürede ölüm gözlenir. Olguların
çoğunda sinirlilik, huzursuzluk,
iştahsızlık, asfeksi, önceleri
kabızlık sonrası kanlı bir ishal ve
idrar, özellikle doğal deliklerde
siyah kan gelirve bu kan
pıhtılaşmaz.
Şarbondan ölen hayvanların
kadavraları çabuk kokuşur. Ölüm
sertliği (Rigor Mortis)
şekillenmez. Otopside tipik bulgu
şişkin ve çamur kıvamı almış
dalaktır.
KORUNMA ÖNLEMLERİ
İhbarı mecbur olan hastalıklar
listesindedir. Şarbondan ölen
hayvanlara açık alanda otopsi
yapılmaz. Derhal 2 metre
çukurlara üzerine sönmemiş kireç
serpilerek gömülürler. Bölgede
gerekli karantina tedbirleri alınır.
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Levent Sadık
Ahmet’ten dev
pamuk anlaşması

İŞ adamı Levent Sadık
Ahmet’in sahip olduğu ve 16
yıldır pamuk ticareti ve
aracılığında faaliyet gösteren
DCT Trading, her yıl olduğu gibi
bu yıl da Yunan pamuğunda
aktif rol alıyor.
Levent Sadık Ahmet,
2018/2019 yılı pamuk sezonu

için, Ekim ve Kasım aylarında
yüklenmek üzere temsil ettiği
uluslararası pamuk tüccarları
ile tek seferde 24 milyon
dolarlık pamuk sözleşmesi
imzaladı.
DCT Trading, temsil ettiği
firmalara 2017/2018 pamuk
sezonunda sadece

Yunanistan’dan 130 milyon
dolarlık pamuk alımı
gerçekleştirdi.
DCT Trading, son 7 yıldır
Yunan pamuğunda lider olup,
aynı istikrarla ticari
faaliyetlerini sürdürmektedir.

İskeçe’de bir haftada
iki öğretmen vefat etti
İSKEÇELİ öğretmenler Hasan
Kazım ile Hayrettin Hakkıoğlu
vefat etti. 74 yaşında hayatını
kaybeden Hasan Kazım 16
Ağustos Perşembe günü, 73
yaşında hayatını kaybeden
Hayrettin Hakkıoğlu da 25
Ağustos Cumartesi günü
toprağa verildi.
1944 yılında İskeçe’nin
Balkan kolu köylerinden
Memkova’da dünyaya gelen
Hasan Kazım, Türkiye’de
Lüleburgaz Kepirtepe
İlköğretmen Okulu’ndan mezun
oldu. Hasan Kazım, 1967
yılından 2005’e kadar İskeçe’nin
Büyük Emirli köyünde Türk
azınlık ilkokulunda öğretmen
olarak görev yaptı.
Hasan Kazım 1944 tarihinde
İskeçe’nin Memkova köyünde
dünyaya geldi. İlkokulu
köyünde tamamladıktan sonra
1958 yılında Lüleburgaz
Kepirtepe İlköğretmen Okulu’na
başladı ve 1964 yılında mezun
oldu. Askerlik görevinden sonra
1966 yılında Memkova Türk
İlkokulu encümenleri ile
anlaşma yapmış olduğu halde
müfettişlik tarafından
çalışmasına izin verilmedi. 1967
yılında Emirli Türk İlkokulu’nda
göreve başladı. 1967’den 2005

HASAN KAZIM

yılına kadar çalışan Hasan
Kazım’ın görevine 60 yaşını
doldurduğu gerekçesiyle son
verildi.

HAYRETTİN HAKKIOĞLU
VEFAT ETTİ

İskeçeli emekli öğretmen
Hayrettin Hakkıoğlu 73 yaşında
vefat etti. İskeçe’nin Mizanlı
köyünde ikamet eden emekli
öğretmen Hayrettin Hakkıoğlu
24 Ağustos Cuma günü hayata
gözlerini yumdu.
29 Ağustos 1945 tarihinde
İskeçe’nin Mizanlı köyünde
dünyaya gelen Hayrettin
öğretmen, ilkokulu köyünde
tamamladıktan sonra 1958

HAYRETTİN HAKKIOĞLU

yılında Türkiye'deki öğretmen
okulu sınavlarına katılarak
Samsun Ladik Akpınar
İlköğretmen Okulu’na girdi.
1963-1964 öğretim yılının
Haziran döneminde buradan
mezun oldu. Batı Trakya’ya
döndükten sonra sırasıyla
İskeçe’nin Kösehallı,
Taraşmanlı ve Göynüklü
köylerinde Türk ilkokullarında
görev yapan Hayrettin
öğretmenin 60 yaşında görevine
son verilmiştir.
Evli ve 3 çocuk babası olan
Hayrettin Hakkıoğlu, 25 Ağustos
Cumartesi günü öğle
namazından sonra Mizanlı
köyünde toprağa verildi.
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Galaxy Note 9’u inceleyelim
YENİ tanıtılan Galaxy Note
9’u elimize aldık, hoşunuza
gidecek ve gitmeyecek
gelişmelerini yerinde, bizzat
inceledik...
Galaxy Note 9, önceki tüm
Note’lardan biraz daha büyük,
biraz daha güçlü. Ancak sıkı
durun, çünkü bu küçük
değişiklikler, karşınıza
eskisinden çok daha yüksek bir
fiyatla karşınıza çıkacak.
6,4 inç Super AMOLED
ekranla gelen telefon,
4.000mAh piliyle tüm gün
dayanabiliyor. 512GB’lık
depolama seçeneği ve 8GB
RAM, size doldurmakta
zorlanacağınız bir telefon
sunuyor. Elinizde tuttuğunuzda
6.4 inç’lik yeni Note, geçen
seneki 6,3 inç’lik Note 8’den
büyük gibi gelmiyor. Cihaz,
Galaxy S9 ve S9 Plus’ın birçok
özelliğinden faydalanıyor.
Kötü haber ise 128GB ve 6GB
RAM’den oluşan giriş
modelinin iPhone X seviyesinde
fiyatlarla geleceği. Telefon,
teknik özellikleri ve fiyatıyla
beklentisi yüksek olan
kullanıcılara hitap ediyor.
Telefonun en büyük rakibi ise
fiyatı düşecek olan Galaxy Note
8 olacak gibi görünüyor.
Yeni S Pen, Galaxy Note 9’un
en önemli yeniliklerinden bir
tanesi ve 9 metreye kadar
mesafeden telefonunuzu
kontrol edebiliyor. Küçük bir pil
ve Bluetooth Low-Energy
antenini içerisinde barındıran S
Pen, uzaktan kamera
uygulamasını açabiliyor,

düğmeye kısa bir basışla
kamerayı selfie moduna
alabiliyor, iki basmayla grup
fotoğrafı çekebiliyor. Bu şekilde
fotoğraf çekmek, menülerde
gizli geri sayarak çekme
işlevinden veya elinizi
sallayarak deklanşörü
tetiklemekten daha pratik.
Müzik çalıcısında müziği
duraklatabiliyor ve devam
ettirebiliyor, sonraki parçaya
geçebiliyorsunuz. Galeride
sonraki fotoğrafa ve önceki
fotoğrafa S Pen’in tek
düğmesiyle geçmeniz mümkün.
S Pen’in sunduğu kısayolları
kişiselleştirebiliyorsunuz.
Samsung’un iddiasına göre S
Pen, 40 saniyede 30 dakikalık
bekleme süresine sahip oluyor.
Şarj işlemi için S Pen’i
telefonun içinde tutmanız
yeterli.
Blue Ocean Note 9’un sarı
kalemle gelmesi, hoş bir
karşıtlık oluşturuyor.
1TB’a Yükseltilebilen
Depolama
512GB ve 8GB RAM’den
oluşan pahalının pahalısı
modeli tercih ederseniz,
512GB’lık bir microSD karta da
biraz para dökerek 1TB
depolama alanına
ulaşabiliyorsunuz. Bulut
depolamayı hayatınızdan
çıkarmak veya 4K filmleri
cebinizde depolamak
istiyorsanız, Galaxy Note 9
bunu rahatça yapabilecek
potansiyele sahip. Ancak bulut
depolama her geçen gün
hayatımıza daha çok giriyor ve

bu kadar geniş alana ihtiyaç
olup olmayacağı tartışılabilir.
4.000 mAh Pil
Galaxy Note 9’un zincirleri
kıran pili, 4.000mAh
kapasitesine ulaştı. Note 7’nin
geri çağırılmasının ardından
dikkatli davranan Samsung,
artık pil güvenliğiyle ilgili
eksiklerini tamamlamış olsa
gerek, yeni telefonunda pili
büyütmekten çekinmemiş. Tüm
gün dayandığı söylenen pil, sizi
ikinci güne başlatmakta sorun
yaşamayacak gibi görünüyor.
Tasarım, Ekran
6,4 inç’lik Note 9’un ekranı,
Galaxy Note 8’e göre 0,1 inç
büyümüş. Bu farkı bir cetvel
kullanmadan anlamanız ise
biraz zor. Neredeyse çerçevesiz
Infinity Display, gayet parlak ve
canlı görünüyor. 2018’in
neredeyse her amiral gemisinde
gördüğümüz 18,5:9 ekran oranı
ve Samsung’un kavisli kenarları
bir araya gelerek, cihazı eşsiz
bir görünüme kavuşturuyor.
Note 9’un boyutları Note 8’e
göre biraz daha geniş ancak
biraz daha kısa. Note 8’in
ölçüleri 162.5 x 74.8 x 8.6mm
iken Note 9, 161.9 x 76.4 x
8.8mm ölçülerine sahip. 201
gramlık telefon, 195 gramlık
Note 8’den biraz daha ağır. Note
9 büyük ve ağıt bir telefon
ancak tutuşu gayet rahat. Yakın
fiyattaki iPhone X’te olmayan
kulaklık girişi ve microSD kart
slotu, bizce önemli bir avantaj.
Note 9, IP68 su ve toz
geçirmezliği sunuyor. IP68
puanı, S Pen’in takılı olup

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Ezeli,
Aylık 2) Pire, Ata, Su 3)
Oy, Görelik 4) Pagoda,
Plak 5) Ur, Smaç 6)
Manita, Eza 7) Şat,
Fars, An 8) Uğraş, Taun
9) Ba, Fayans 10) Erat,
Ev, Ten 11) Ah, Flama
12) Edepli, Ar 13)
Kanuni, Alma 14) Saka,
Katrak.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Epope, Şube, Aks 2)
Ziya, Mağara, AA 3) Er,
Guatr, Ahenk 4) Legorn,
Aft, Dua 5) Öd, İfşa, Fen
6) Arasta, Yelpik 7) Ate,
Martaval 8) Yalpa, San,
Miat 9) İlçe, Usta, Lr 10)
Iska, Zan, Ama 11) Ku,
Klan, Anorak.

SOLDAN SAĞA
1) Bozgun, yenilgi – Motor güç birimi 2) Kırmızı –
Kaldıraç 3) Ev, yurt – Titan’ın simgesi – Kripton’un
simgesi 4) Kalın, kaba kumaş – Güreşte bir oyun 5)
Duman ve koku yaydığı için baş ağrısı yapan odun
kömürü – (Zooloji) Tırpana 6) Mum – Hattat cilası 7)
Üst deri ürünü olan ipliksi uzantı – Hadise, vaka –
Nobelyum’un simgesi 8) Bir ülkeye başka
ülkelerden mal getirme veya satın alma – Olgun
olmayan meyve 9) Bir nota – (fizik) Elektrik direnç
birimi – Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü,
direy 10) Paylama – Öge, unsur 11) (edebiyat)
Dördül – Evropiyum’un simgesi 12) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 13) Şırası alınmış üzüm posası – Prinçten
büyük tepsi – Bir nota 14) Geleneksel – (ticaret)
Trampa.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Yıkanılacak yer, ısı dam – Başlıca belirtisi
irade dışı hareketler olan bir hastalık – Aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu 2) Oyunda arkadaşlarına baş olan
çocuk – Can alan melek 3) Damalı, satrançlı –
Altın’ın simgesi – Bir nota 4) Dolaylı olarak anlatma
– Samaryum’un simgesi – Poşet 5) Bir yemek adı –
Elektrik direnç birimi – İnatçı, hırçın 6) İki yüzey
arasıdaki uzaklık – Bir pamuk türü – Yüz, el, kol
hareketleriyle düşünceyi anlatma 7) Ad, unvan –
Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir
bitki – En kısa zaman 8) Saydam pencere süslemesi
– Lenf düğümleri iltihabı 9) Bir bağlaç – Kumandan –
Sınır 10) (kimya) Parafin – Güzel kokulu bitki –
Telefonda hitap sözü 11) D. Anadolu’da çalınan bir
çalgı türü – Hoş koku – Bir ekin biçme aracı.

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

olmamasına göre değişmiyor.
Note 9’un bir başka yeniliği,
Galaxy S9 ve S9 Plus gibi
stereo hoparlörle
gelmesi. Note
8’in tek
hoparlörü
bulunmaktaydı.
Parmak izi
sensörü, bu kez
kameranın
altında, ortada
duruyor. Note
8’in parmak izi
sensörü de arka
yüzdeydi ancak
kamerayla yan
yanaydı ve
kameraya
yanlışlıkla
dokunarak,
kamera camını
kirletmenize yol
açabiliyordu.
Kamera
Galaxy Note
9’un çift arka
kamerası, düşük ışık için f/1.5
diyaframa, normal ışıklandırma
için f/2.4 diyaframa geçiş
yapabiliyor. İkinci arka kamera,
2x optik yakınlaştırma
yapabiliyor, böylece uzakta
olsanız da keskin telefoto
görüntüler
yakalayabiliyorsunuz. Bu
kameranın diyaframı her zaman
f/2.4 değerinde. Ana lens, titrek
eller için optik dengeleme işlevi
sunuyor.
8MP’lik ön kamera, Note
serisinde bir ilke imza atarak
otomatik odaklanabiliyor.
Kamera, AR etiketlerinden

2

3

4

5

6

geniş grup selfie’lerine, birçok
mod ile dolu. Tanıtımda Note
9’un farklı öznelere
adapte
olabildiğini de
gördük. Beyaz
dengesi ve renk,
20 farklı özneye
göre otomatik
olarak
ayarlanabiliyor.
Makro fotoğrafta
henüz bir senesini
doldurmayan S9
Plus’a göre Note
9’un daha fazla
detay yakaladığını
gördük.
Rakip
telefonlarda
bulunan HDR
video kaydı ise
Galaxy S10’a
saklanmış gibi
görünüyor.
İlk Kararımız
S Pen’in uzaktan
kontrol yetenekleri, geniş
depolama alanı, vazgeçilmez
olmasa da memnuniyetle
karşılanacak yenilikler. Yapay
zekayla güçlenen kamera ve pil
ömrü ise potansiyelle dolu
görünüyor; ancak bu
potansiyelin ne kadarının
gerçeğe dönüştüğünü detaylı
testimiz ortaya çıkaracak. Tüm
bu güzel gelişmeler, Note 9’un
fiyatında yapılacak artışla
keyfinizi kaçırabilir. Yine de
Note 9, iPhone X seviyesindeki
bir fiyata daha büyük bir
telefon olduğu için kendinizi
avutabilirsiniz.

7

8

9

10 11
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Batı Trakya'da bayram coşkuyla kutlandı
HER yıl olduğu gibi bu yıl
da Kurban Bayramı Batı
Trakya’da çoşkuyla kutlandı.
Kurban Bayramı dolayısıyla
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
bayramlaşma töreni
düzenlendi.
Bayramın ikinci günü
başkonsolosluk bahçesinde
düzenlenen bayramlaşma
törenine Evros, Gümülcine,
İskeçe illeri ile yurt dışından
yüzlerce soydaş katıldı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda
düzenlenen bayramlaşma
töreni 22 Ağustos Çarşamba
günü saat 10:00 – 12:00
arasında yapıldı.
Törene Rodop ili
milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve Mustafa Mustafa,
İskeçe ili milletvekili Hüseyin
Zeybek, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios,
Gümülcine Belediye Başkanı

Yorgos Petridis, Dostluk Eşitlik
Barış Partisi Genel Başkanı
Mustafa Aliçavuş, Mustafçova
Belediye Bakanı Cemil Kabza,
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Şapçı- Maronya
Belediye Başkanı Yannis
Stavridis, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
temsilcileri, azınlık mensubu
eyalet ve belediye meclis
üyeleri, azınlık kurum ve
kuruluş temsilcileri katıldı.
Başkonsolosluk bahçesinde
düzenlenen bayramlaşma
töreninde konukları,
Türkiye'nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
ve eşi Aslı Ömeroğlu’nun yanı
sıra konsolosluk çalışanları
karşıladı.
Bayram nedeniyle
Gümülcine Türk Gençler
Birliği’nde bir konser
gerçekleştirildi. Derneğin
müzik grubunun verdiği
konser büyük beğeniyle
izlendi.
Kurban Bayramı nedeniyle
azınlık kuruluşları ve
derneklerinde de bayramlaşma
törenleri gerçekleştirildi.

Selanik’te bir ilk

SELANİK'te belediye tarafından tahsis edilen
Osmanlı eseri Yeni Cami'de Müslümanlar,
bayram namazlarını ilk kez seçilmiş müftülük
tarafından görevlendirilen imam ve müezzin ile
kıldı.
Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te
Müslümanlar, belediye tarafından tahsis edilen
Osmanlı eseri Yeni Cami'de bayram namazını
kılmak için toplandı.
Aralarında Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu
Orhan Yalman Okan'ın da bulunduğu yaklaşık
200 kişi bayram namazını ilk kez Batı Trakya'da
seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen
imam ve müezzin ile kıldı.
Cami, 2013 ve 2014 yıllarında da tahsis edilmiş,
ancak Yunan hükümetinin devlet tarafından
atanmış imam ısrarı üzerine namazda saflar boş
kalmıştı.

ATİNA’DA BAYRAM NAMAZI

İbadete açık camisi bulunmayan başkent
Atina'da yaşayan 200 bini aşkın Müslüman,
bayram namazlarını genellikle binaların bodrum
katlarında oluşturdukları mescitlerde kıldı.
Atina'da yaşayan yüzlerce Müslüman,
namazlarını kılmak için Moshato semtindeki

Yunan-Arap Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir
araya geldi. Cemaat, namazın ardından
birbirleriyle bayramlaştı.

ÇİPRAS’TAN BAYRAM MESAJI

Bu arada Başbakan Aleksis Çipras, sosyal medya
hesabı üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı.
Çipras mesajında, "Yunanistan'da ve dünyada
Kurban Bayramı’nı kutlayan tüm Müslümanlara
tebrikler. Kutlu gün için iyi dileklerimi
sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Bursa’daki törenden
önemli mesajlar

Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Bursa Şubesi'nin bayramlaşma
töreni, Yunus Emre Spor
Kompleksi'ndeki havuz başında
yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Her yaştan çok sayıda Batı
Trakya Türkünün hazır
bulunduğu törene, önceki
dönem Başbakan Yardımcısı,
TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Hakan
Çavuşoğlu, İYİ Parti Yurtdışı
Türklerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil
Erozan, AK Parti Bursa
Milletvekili Atilla Ödünç,
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail
Hakkı Edebali, BTTDD Genel
Başkanı Necmettin Hüseyin ile
siyasi parti temsilcileri ve sivil
toplum kuruluşlarının
yöneticileri de katıldı.

TÜRKİYE’YE YATIRIM
ÇAĞRISI

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı
Dr. Ali Eminlatif, açılışta yaptığı
konuşmada, katılımcıların
bayramını kutladıktan sonra,
Batı Trakya'da yaşananlara ve
Türkiye – Yunanistan ilişkilerini
etkileyecek son gelişmelere
dikkat çekti. Anavatan
Türkiye'de huzurun bu defa kur
üzerinden hedef alındığını
kaydeden Eminlatif, ''Bu
konuda her türlü mücadeleyi
vermeye hazırız. Batı Trakya'ya
ve Türkiye'ye canımız da
paramız da feda olsun. Ben Batı
Trakya'da durumu iyi olan
hemşehrilerimi, birikimlerinin
bir bölümünü Türkiye'de
değerlendirmeye davet
ediyorum. Türkiye'ye yatırım
yapan kazanacak. Zaman
Türkiye'ye yatırım yapma,
anavatana sahip çıkma zamanı''
dedi.

“KARAR BİZLERİ
DERİNDEN YARALADI”

Batı Trakya'nın da sıkıntılı bir
süreçten geçtiğini dile getiren
Eminlatif şunları kaydetti:
''Lozan'dan doğan azınlık
haklarımız hala verilmiyor.
Seçilmiş müftülerin tanınmasını
arzularken, atanmış kukla
müftülerin yerine yenileri
atanıyor. Arife günü
Gümülcine'de kurban pazarına
polis baskını yapılıyor.
Yunanistan Danıştayı, 15

Temmuz FETÖ darbe girişimi
sonrası bu ülkeye kaçan
darbecilere iltica hakkı veriyor.
Skandal karar hepimizi
derinden yaraladı. İnanılacak
gibi değil. Yazık, çok yazık...
Buna karşın Batı Trakya sınırları
dışında kalsa da çok sayıda
soydaşımızın yaşadığı Selanik'te
Yeni Cami'de uzun yıllar sonra
ilk kez bayram namazı
kılınmasına izin verilmesi
olumlu bir gelişme. Selanik
Belediye Başkanı Butaris'e
teşekkür ediyoruz.''

“DARBECİLERLE NİFAK
TOHUMU EKİLİYOR”

Daha sonra kürsüye çıkan
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Batı
Trakya'daki ciddi sorunlara
artık Yunanistan'ın muhatap
olmak zorunda olduğunu
belirterek, ''Türkiye
Cumhuriyeti de bundan sonraki
dönemde bence biraz daha
agresif bir politika izleyebilir.''
ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın darbecilere kucak
açmasını da sert bir dille
eleştiren Hüseyin, söz konusu
kararla iki komşu ülke arasına
nifak tohumu ekildiğini
vurguladı. Hüseyin, ''Biz Batı
Trakya Türk Azınlığı olarak
Yunanistan'a diyoruz ki; gelin
iki ülkeyi kaynaştıralım. Türkiye
ile Yunanistan arasında gerçek
bir dostluk oluşacaksa bu Batı
Trakya Türk Azınlığı sayesinde
olacak.'' diye konuştu.

“DIŞİŞLERİ’NDE
İLK LOZAN’I OKUTTULAR”

İYİ Parti Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan
konuşmasında, Batı Trakya'nın
önemine işaret etti ve 1973
yılında göreve başladığı Dışişleri
Bakanlığı Kıbrıs-Yunanistan
Dairesi'nde bunu çok iyi
gördüğünü söyledi. Burada
kendisine ilk olarak okuması
için iki kitap uzatıldığını,
bunlardan birinin Lozan
Antlaşması, diğerinin de Lozan
Antlaşması'nın tutanakları
olduğunu kaydeden Erozan,
Batı Trakya Türkleri'nin lideri
merhum Dr. Sadık Ahmet'i de
rahmet ve şükranla andı.
Bursa Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise
şunları kaydetti: ''Bugün burada
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bayramın sevincini ve
bereketini yaşıyoruz. Bu vesile
ile sizlerin ve yakınlarınızın
bayramını tebrik ediyorum.
Dayanışma ruhumuzu bayram
dönemlerinde tekrar
tazeliyoruz. Bir arada yaşama
inancımızı güçlü kılacak duygu
birliğini yaşıyoruz. Tekrar
Türkiye'nin büyük hedefleri
doğrultusunda duyarlılığımızı,
inancımızı ve geleceğe dönük
umutlarımızı hep birlikte
paylaşıyoruz. Ben tüm
katılımcılara teşekkür
ediyorum; sevincimiz,
kardeşliğimiz daim olsun.''

“BATI TRAKYALILIK
RUHU DEĞİŞMEDİ”

Son olarak kürsüye TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu
Başkanı Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu çıktı.
Konuşmasının başında “Batı
Trakyalı kardeşlerim, canlarım”
diye seslendiği hemşehrilerinin
bayramını kutlayan Çavuşoğlu,
Türkiye ile Yunanistan arasında
iyi günlerin de kötü günlerin de
olduğunu belirterek, ''Azınlığın
hayatına yansıyan dönemler de
oldu, sıkıntıya gark olduğumuz
günler de oldu. Ama Batı
Trakyalının, Batı Trakya'daki
kardeşlerimizin kimliğine,
kültürüne ve inancına dönük
hangi saldırı olursa olsun, hangi
dayatma, baskı olursa olsun bir
şey hiç değişmedi. Batı
Trakyalılık ruhu, Batı Trakya
davasına sahip çıkma anlayışı
değişmedi.'' diye konuştu.

“YUNANİSTAN UMURSAMAZ
TAVIR İÇİNDE”

BTTDD Bursa Şube Başkanı ve
Genel Başkanın
konuşmalarında Batı Trakya'da
yaşayan soydaşların durumunu
ifade ettiklerini dile getiren
Hakan Çavuşoğlu, ''Maalesef
Yunanistan bu noktada
umursamaz bir tavır içerisindeki
tutumunu devam ettiriyor.''
dedi. Yunanistan'a kaçan FETÖ
üyesi darbecilere iltica hakkı
veren kararın kendilerini
şaşırtmadığını ifade eden
Çavuşoğlu, söz konusu kişilerin
15 Temmuz'dan bu yana
Yunanistan'da bulunduğuna
dikkat çekti. Sözü yeniden Batı
Trakya'ya getiren Çavuşoğlu,
Batı Trakya'da yaşamaya devam
eden soydaşların kocaman bir
tarih yükünün emanetini
taşıdıklarına, bu arada
çocuklarına da aynı ruhu
aşılamaya çalıştıklarına işaret
etti. ''Bize de bundan sonraki
süreçte bu kardeşlerimize daha
ziyade yakınlaşmak, yardım
etmek düşüyor.'' diyen
Çavuşoğlu, bunu ihmal
etmemek gerektiğinin altını
çizdi.

Batı Trakya
Türkleri’nden
yangınzedeler için
48.130 euro
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK),
geçtiğimiz ay Atina’nın Mati bölgesinde çıkan yangın sonucunda
zor durumda olan yangınzedelere maddi yardımda bulundu.
BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif , 24 Ağustos Cuma günü Gümülcine Türk Gençler Birliği
lokalinde konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif’in
yanı sıra, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Danışma Kurulu
Genel Sekreteri Necat Ahmet ve Batı Trakya Camileri Din
Adamları Derneği Başkanı Sadık Sadık hazır bulundu.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif basın toplantısında şunları
söyledi:
“Bir ay önce Atina’da meydana gelen elim yangın olayında bir
çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden
vatandaşlarımızın yakınlarına başsalığı diliyorum, ülkemize
başsalığı diliyorum. Burada yaralanan vatandaşlarımıza da
Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tabii ki böyle feci olayları cenabı
Allah’tan hiç bir millet, hiç bir ülkeye nasıp etmemesini de niyaz
ediyorum. Tabii üzüntümüz büyük oldu. Hangi dine mensup
olursa olsun insan insanoğludur. Hz. Adem’in çocuklarıdır,
insan olarak değerlidir bizim için de. Trakya’da bulunan
Müslümanlar olarak bu acıyı bizler de paylaştık, paylaşıyoruz.
Manevi olarak bu acıyı paylaştığımız gibi Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu olarak toplantı yaparak o günlerde acil
olarak vatandaşlarımızın yanında olduklarını madden de
gösterebilmek için bölgemizdeki camilerde din adamlarımız
vasıtası ile para toplamaya karar verilmiştir ve din adamlarımız
bu tavsiyeye uyarak camilerde para toplamışlardır. Batı Trakya
genelinde toplanan 48.130 euro para dün ve bugün
Gümülcine’de merkez bankasında açılmış olan hesaba yatırıldı.
Türkçemizde şöyle bir söz vardır ‘çok veren maldan, az veren
candan verir’; bu herkesin gönlünden koparak verdiği
yardımlardır. Umarız bu yardımlar yerini bulur. İnşallah
ülkemizde böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Tabii ki Allah hiç
bir zaman böyle feleketleri göstermesin, ama insanlık var
oldukça bu tür felaketler bizim ülkemizde olmaz ise başka
yerlerde mutlaka olacaktır. Ben bir kere daha hayatını
kaybedenlerin yakınlarına başsalığı diliyorum, yaralılara şifalar
diliyorum, inşallah yaraları en kısa zamanda sarılır.”
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif’in konuşmasını Yunanlı basın mensupları için Danışma
Kurulu Genel Sekreteri Necat Ahmet Yunanca’ya tercüme etti.
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GÜNDEM sağlık
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Geleceğe yatırım yapın...

YAŞLILIK günlerini sağlıklı
ve zinde geçirmenin yolu, genç
yaşlarda atılan doğru
adımlardan geçiyor. Özellikle de
yeterli ve dengeli beslenme,
ilerleyen yaşlarda
hastalıklardan korunarak
kaliteli yaşamda önemli rol
oynuyor.
Yaşlanma, hem yaşam
biçimindeki, hem fiziksel
aktivitelerdeki, hem de organ
fonksiyonlarındaki
değişiklikleri beraberinde
getiren bir süreç. Yaşlılık
döneminin rahat ve sağlıklı
geçirilmesinde, genç yaşlardaki
beslenme alışkanlıkları da,
yaşlılıktaki beslenme tarzı
önemli rol oynuyor.

yağlı tohumlar) alımı arasındaki
denge sağlanmalı. Yüksek
doymuş ve trans yağ, yüksek
kolesterol içeren beslenme
tarzının kalp-damar hastalıkları
için risk olduğu unutulmamalı.

İLERİ YAŞLARDA NASIL
BESLENMELİ?

VİTAMİN VE MİNERAL
EKSİKLİĞİ HASTALIKLARI
TETİKLER

Yaşlı bireylerin enerji, protein,
folat, B12 vitamini, kalsiyum, D
vitamini, demir, çinko ve
riboflavin gibi bazı besin öğesi
tüketimine özellikle dikkat
edilmeli. Bazal metabolik hız ve
fiziksel aktivitedeki azalma
nedeniyle bu dönemde enerji
gereksinimi azalır. Enerji
gereksinmesinin çoğunluğu
karbonhidratlardan sağlanmalı.
Karbonhidrat türü olarak basit
şekerler yerine, vücut çalışması
için gerekli olan protein,
vitamin, mineraller ve posa
içeren kompleks
karbonhidratlar (tahıllar,
baklagiller, sebzeler) seçilmeli.
Özellikle posanın yaşlılarda
koruyucu ve tedavi edici etkileri
vardır.

HAYVANSAL VE BİTKİSEL
PROTEİNLERİ İYİ
DENGELEYİN

Biyoyararlılığı yüksek olmasına
karşın yüksek yağ ve kolesterol
içermesi nedeniyle hayvansal
kaynaklı protein (et ve süt
grubu besinler) alımı ile bitkisel
protein (kuru baklagiller,
tahıllar, bazı sebze ve meyveler,

DÜŞÜK YAĞLI SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Yaşlılarda ayrıca beslenmede
düşük yağlı süt ve ürünlerini,
yağsız et ve ürünlerini sebze ve
meyveler ile birlikte tüketmek,
diğer bir risk faktörü olan kan
homosistein düzeyini azaltarak
kalp hastalığı riskini önlemeye
yardımcıdır. Sebze ve meyveler
lif kaynağı olmalarının yanı sıra
pek çok vitamin ve mineral
içeren besinlerdir.

Vitamin ve mineral yetersizliği
akut ve kronik hastalıkların
seyrini etkiler, ölümlere neden
olabilir. Bu nedenle kemik
sağlığının korunması ve
devamlılığı için süt ve süt
ürünlerinde bol miktarda
bulunan kalsiyumun, güneş
ışınları aracılığı ile derimizde
sentezlenen D vitamini ile
birlikte alınması, demir eksikliği
oluşmaması için yeterli
miktarda hayvansal ve bitkisel
demir kaynaklarının
tüketilmesi, bu dönemde
zayıflamış bağışıklık sistemine
karşı yeterli çinkonun alınması,
yine hem bağışıklıkta ama
özellikle bilişsel fonksiyonlarda
önemli olan B12, B6 ve folatın
yeterli miktarda alınması, D
vitamini sentezi için yeterince
güneşlenilmesi, antioksidan
özellikleri olan C vitamini, E
vitamini ve A vitaminin
besinlerle gereksinmeler kadar
karşılanabilir olması gerekir.

YETERİ KADAR SU TÜKETİN
Suyun yeterli miktarda
tüketilmesi, sıcak havalarda,

bur lar...

KOÇ (21 Mart-20

Nisan) İlişkilerinizde
daha bağımsız
davranabilirsiniz. Aşkta,
beraberliklerinizde daha tutkulu ve
heyecanlısınız.

BOĞA (21 Nisan-21

Mayıs) Bir çok konuda sizi
dışınızda gelişen şartları
kontrol etmekten ziyade ilerisi
için yeni planlar yapmaya
başlayın. İşle ilgili konularda ise çok
çalışacağınız şartlar var.

İKİZLER (22 Mayıs-21

Haziran) İş hayatındaki
sorumlulukların ardından
olumlu bir atmosfer sizi
bekliyor. Arkadaşlıklara daha fazla
öncelik vereceğiniz bu günlerde keyifli
başlangıçlara yöneleceksiniz.

fazla fiziksel aktivite
yapıldığında, fazla proteinli ve
tuzlu besinler tüketildiğinde,
ateşli hastalıklarda, ishalde

vücuttan kaybedilen sıvının
mutlaka yerine konulması
gerekir. Bireylerin ihtiyaçlarına,
mevcut sağlık durumlarına göre

özelleştirilmiş yeterli ve dengeli
bir beslenme programı geriatrik
dönemde daha kaliteli bir
yaşam için elzemdir.

Anne karnındaki bebeğin
psikolojisi çok önemli!
ÇOCUĞUNUZUN sağlıklı gelişimi ve mutluluğu
için 0-6 yaş döneminin önemini birçok anne baba
biliyor. Diğer taraftan çocuk psikolojisinin anne
karnında başladığı anne baba adayları tarafından
pek bilinmiyor. Yapılan birçok araştırma anne
karnındaki bebeğin annenin psikolojisini
hissettiğini ve olumsuz deneyimlerden etkilediğini
vurgulamaktadır.
Kesin kanıtlar olmamakla birlikte anne
karnındaki bebeğin psikolojisi için hamilelik
döneminin mümkün olduğunca huzurlu ve mutlu
geçirilmesi gerektiği yapılan araştırmalarda
vurgulanmaktadır.
Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler
mutlaka aralarındaki problemleri çözmeli ve
çocuğa huzurlu bir aile ortamı hazırlamalıdır.
Evlilik oturmadan çocuk sahibi olmak çocuğu
sadece anne karnında değil, doğduktan sonra da
olumsuz etkileyecektir. Bebeğin sağlığı için anne
baba adaylarının evliliklerinin oturması ve
birbirlerini yeterince tanıması gerekir. Kısacası
çocuk sahibi olmanın ilk şartı mutlu bir çift
iletişimi diyebiliriz.
Daha sonraki şart ise hamilelik döneminin

YENGEÇ (22 Haziran-

22 Temmuz) Kariyeriniz
ve çalışma hayatınız
hareketlilik kazanıyor. Aşkta da
hareketli ve güzel günler var.

ASLAN (23 Temmuz-23

TERAZİ (23Eylül-

23Ekim) İlişkilerde
aniden ortaya çıkan
koşulları olumlu
karşılamaya bakın. Yakın
arkadaşlıklarda yaşanan paylaşımlar sizi
heveslendirecek.

Ağustos) Çok farklı
eylemlere yöneleceğiniz,
değişik kişilerle bir araya
geleceğiniz bir dönem. Size destek
verecek kişilerle bağlantılar kurmaya
çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)

Ani para giriş ve çıkışlarının
hızlandığı şartları yönetmek
sizi oldukça huzursuz
edecektir. Biraz dikkatli
olmanız sorunu aşmanıza
yardımcı olabilir. Yeni tanışıklıklar
olacak.

planlanmasıdır. Eğer planlı bir hamilelik ise
mümkün olduğunda annenin çalışma temposu
hafifletilmelidir. Annenin sağlığı, mutluluğu ve
moralinin yüksek olması da çok önemli.
Hamilelik döneminde baba adayına önemli
görevler düşmektedir. Anne adaylarının duyguları
hamilelik döneminde oldukça hasasastır. Bu
dönemde anneler aldıkları kilolardan dolayı
kendilerini eskisi gibi güzel bulmayabiliyor. Baba
adayının anne adayını ihmal etmemesi ve
eskisinden daha da ilgili olması gerekiyor.
Diğer önemli şart ise hamilelik döneminde
annenin herhangi bir travmatik olay
yaşamamasıdır. Anne karnındaki bebeğin sadece
annenin değil, çevresindeki insanların seslerini de
duyduğu vurgulanmaktadır. Anne karnındaki
bebek, annenin babanın yoğun tartışmalarını
hissetmektedir. Anne adayının çok üzücü bir olaya
maruz kalması da yine anne karnındaki bebeği
etkilemektedir. Bu nedenle anne baba adaylarının
çocuk sahibi olmadan önce çocuk için kendilerini
hazır hissetmeli ve gerekli hazırlıkları yapması
gerekir.

AKREP (24 Ekim-22

Kasım) Yeni bir çalışma
planı üzerinde durmalı,
kendinizi yenilemelisiniz.
Değişikliklerine adapte olma
zamanı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Uzun

süredir yenilenme aradığınız
yaratıcı uğraşlarda ise
harekete geçme zamanı. Aşk
hayatında ise ani başlayan
ilişkiler sizi zorlayabilir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)

Kendi özel hayatınız üzerinden
yeni planlar yapıyor, evde
başlatmak istediğiniz
yeniliklerin üzerinde
duruyorsunuz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)

Yakın çevrenizde artan iletişim
size yeni uğraşlar getiriyor.
Olumlu haberlerle iyimserlik
kazanıyorsunuz.

BALIK (19 Şubat-20 Mart) Sabırsız

ve düşüncesizce hareket
etmekten kaçının. Son
günlerde bütçenizi
toplama gayreti içinde
iken, gereksiz finansal
yatırımlar sorun olacaktır. Kararlılık
göstermekte yarar var.
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GÜNDEM haber

Müftülüklerle ilgili
kararname açıklandı

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Öğüt ve hatırlatma

BATI Trakya’da müftülükleri yeniden
yapılandıracak cumhurbaşkanlığı kararnamesi
taslağı açıklandı. Müftülüklere yeni çalışma
sistemi getirecek kararname taslağı istişareye
sunuldu. 28 Ağustos Salı günü açıklanan
müftülüklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi için tanınan istişare ve diyalog
süresi 7 Eylül 2018 Cuma günü saat 12:00’de sona
erecek.
Din İşleri Genel Sekreterliği ile İnsan Hakları ve
Şeffaflık Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan
düzenleme, “Müftünün Yetkileri ile İlgili Usül
Hukuku Kuralları, Müftülüklerde Müftünün
Yetkileri ile İlgili İdari Birimin Kurulması,
Organizasyonu ve Çalışma Usülleri” başlığını
taşıyor.
Hazırlanan kararname taslağında Müftünün
yetkisindeki evlenme, boşanma ve aile hukukuyla
ilgili usül ve kanunlar ve müftünün alacağı
kararlarla ilgili ayrıntılar yer alıyor.
Ayrıca; Batı Trakya’daki üç müftülükte
oluşturulacak kadrolarla ilgili esaslar ve
müftülüklerde oluşturulacak “Müftünün Yetkileri
Bürosu”nun organizasyonu ve çalışma sistemi yer
alıyor.

Konuyla ilgili olarak Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilgili
taraflara, hazırlanan cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle ilgili olarak başlatılan diyalog ve
istişare sürecine katılma çağrısı yapıldı.
Açıklanan düzenlemeye göre müftülerin miras
hukukuyla ilgili yetkileri eşlerin (her iki eşin de)
yazılı beyanıyla uygulayabilecek. Eşler söz
konusu yazılı beyanı istedikleri takdirde yeni bir
dilekçeyle iptal edebilecek.
Bunun yanı sıra düzenlemede; Eğitim
Bakanlığı’na bağlı özerk kurumlar olan
müftülüklerde “Müftünün Yetkileri Bürosu”nun
oluşturulacağı ifade ediliyor. İki bölümden
oluşacak büronun amacının “müftülere
yetkilerini kullanma konusunda yardımcı olmak”
olarak açıklanıyor. Söz konusu büroya devlet
tarafından memurların atanacağı kaydediliyor.
Memurlar, sekreter veya özel danışman olarak
görev yapacak. Hazırlanan cumhurbaşkanlığı
kararname taslağı, halihazırda devlet memuru
olan veya 240 İmam Yasası’na göre din öğreticisi
(ierodidaskalos) kadrosunda bulunanların da
müftülüklere atanmasına imkan tanıyor.

İskeçe Yaka köylerinde su sorunu yaşanıyor
İSKEÇE’nin Yaka köylerinde su sorunu yaşanıyor. İskeçe’ye bağlı Dinkler, Karaçanlar,
Höyükköy ve Gökçeler gibi köylerde suların son günlerde sıklıkla ve uzun süreliğine kesildiği veya
çok az aktığı ve sularda basınç olmadığı bildirildi.
Son yıllarda, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı Ağustos ayında yine başladı. Su
kesintilerinin ağırlıklı olarak Dinkler köyünde yaşandığı, diğer köylerde de zaman zaman
kesintilerin olduğu ve suyun aktığı saatlerde basınç olmadığı ifade edildi.
Yaka bölgesinin en büyük köylerinden biri olan Dinkler’de yaşayan soydaşlar, Kurban
Bayramı’nın birinci gününden bu yana uzun süreli su kesintileri yaşandığını söylüyor. Dinkler
köyünden soydaşlar durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederek, “Kurbanlarımızı kestiğimiz gün
bile sularımız kesildi. O günden bu yana gün
içinde sularımız akmıyor. Gece yarısı sular
geliyor, sabah yine kesiliyor. Yaz aylarında,
üstelik de böyle sıcak günlerde sorun yaşıyoruz.
Diğer köylerde de sorun var. Her yaz bu problemi
yaşamaktan bıktık. Artık bu probleme yetkililerin
bir çözüm bulmasını istiyoruz.” diye konuştular.
Yaka köylerine içme suyu sağlayan şebekede
geçtiğimiz yıllarda meydana gelen arıza
tamamıyla onarılamadığı ve yaz aylarında
yaşanan su sorununun önemli ölçüde bundan
kaynaklanabileceği ileri sürüldü.
Böylede yaşayan vatandaşlar su idaresinin
soruna ciddi bir şekilde el atmasını ve acil çözüm
getirmesini bekliyor.

“Sen öğüt verip hatırlat;
çünkü gerçekten öğütle
hatırlama, müminlere yarar
sağlar.” (Zariyat Suresi, 55)
Allah dünya hayatında
insanlara öğüt alabilecekleri
kadar bir süre tanır ve bu süre
içerisinde onlara türlü yollardan
hatırlatmalar yapar. Özellikle
insanın günlük yaşamı içinde
karşılaştığı pek çok olay bu
hatırlatmaların kapsamı içine
girer. Örneğin her gün pek çok
ölüm olayı gerçekleşmesi,
bunlardan haberdar olmamız
hatta şahit olmamız Allah'tan
gelen birer hatırlatmadır. Allah
bu olaylarla bize de ölümle her
an karşılaşabileceğimizi
hatırlatır. Aynı şekilde dünyada
insanların sahip olduğu fiziksel
eksiklikler de Rabbimizin bir
hatırlatmasıdır. İnsan kendi
eksiklikleri ile gün boyunca
muhataptır ve bunları
görmezlikten gelmesi mümkün
değildir. Allah bu eksiklikleri
insanlara dünyada vererek,
buradaki yaşamın tutkuyla
bağlanılacak bir yönü
olmadığını hatırlatır sürekli.
Yine Allah'tan insanlara
hatırlatma mahiyetinde ulaşan
bir diğer olay da elindeki
nimetlerin kaybı ve belaya
uğramadır. Bir insan çok güzel
veya çok zengin olabilir. Ama
Allah dilerse herhangi bir olayı
sebep kılarak bu güzelliği de,
malı-mülkü de o kişinin elinden
alabilir. Ki bunun örneklerine
çevremizde çok sık rastlarız.
İşte bunların tümünün
Allah'ın kullarına bir rahmet
olarak yaptığı hatırlatmalar
olduğunu, bunları düşünüp
Allah'ın bizi davet ettiği doğru
yolda ilerlememiz gerektiğini
sakın unutmayın. Ancak
Kuran'da da bildirildiği gibi bu
hatırlatmalar müminlere yarar
sağlarken Allah'a karşı
büyüklenenlere son derece ağır
gelir:
“Şu halde, eğer 'öğüt ve
hatırlatma' bir yarar
sağlayacaksa, 'öğüt verip
hatırlat.' Allah'tan 'içi titreyerek
korkan' öğüt alır-düşünür.
Mutsuz-bedbaht' olan ondan
kaçınır.” (A'la Suresi, 9-11)
Yine unutmayın ki Kuran'ı,
Allah insana, bir rehber ve
başlıbaşına bir öğüt ve
hatırlatma olarak indirmiştir.
Allah bu gerçeği bir ayetinde
şöyle bildirmektedir:
“Andolsun Biz bu Kuran'da
çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt
alıp düşünsünler diye. Oysa bu,
onların daha da

uzaklaşmalarından başkasını
arttırmıyor.” (İsra Suresi, 41)
Yapılan hatırlatmaların
tümünün Allah'tan geldiğini
unutmayın. Mümin için,
kendisine yapılan her hatırlatma
son derece kıymetlidir.
Kuran'da insanlara birbirlerine
sürekli iyiliği tavsiye edip,
kötülükten alıkoymaları ve
birbirlerine bu konuda
hatırlatma yapmaları öğütlenir.
Özellikle Allah'ın gönderdiği
elçiler çevrelerindeki halkı,
büyük azaptan korumak için
sürekli uyarırlar:
“Ey Kitap Ehli, elçilerin arası
kesildiği dönemde: "Bize
müjdeci de, bir uyarıcı da
gelmedi" demenize (fırsat
kalmasın) diye size apaçık
anlatan elçimiz geldi. Böylece
müjdeci de, uyarıcı da gelmiştir
artık. Allah herşeye güç
yetirendir.” (Maide Suresi, 19)
Unutmayın ki tüm bu
hatırlatmalar ancak Allah'tan
korkanlara etki eder. Allah
korkusu olmayanlar, bu
hatırlatmalar üzerinde
düşünerek kendilerine bir ders
çıkartamazlar. Allah inkar
edenlerin bu durumunu bize
şöyle bildirmiştir:
“Şüphesiz, inkar edenleri
uyarsan da, uyarmasan da,
onlar için fark etmez;
inanmazlar. Allah, onların
kalplerini ve kulaklarını
mühürlemiştir; gözlerinin
üzerinde perdeler vardır. Ve
büyük azab onlaradır.” (Bakara
Suresi, 6-7)
Aslında insan her ne yaparsa
yapsın; ister kendisine
hatırlatılanları hatırda tutup
kulluk etsin, isterse tüm
öğütleri unutup bir yana atsın
bu hiçbir şeyi
değiştirmeyecektir. Herkes
Rabbimize hesap vereceği güne
doğru hızla ilerlemektedir. Asla
unutmayan ve yanılmayan
Allah, tüm insanları huzurunda
toplayacak ve sorgulayacak
olandır:
“...Yakında gaybı ve
müşahede edilebileni Bilen'e
döndürüleceksiniz ve O, size
yaptıklarınızı haber verecektir.”
(Tevbe Suresi, 105)
Öyleyse siz de karşınıza
çıkan her hatırlatmanın
Allah'tan son bir uyarı, son bir
fırsat olabileceğini unutmayın.
Eğer sonsuz bir azapla
karşılaşmak istemiyorsanız, tek
kurtuluşunuzun da bir an önce
tevbe edip, Allah'a kulluk etmek
olduğunu sakın aklınızdan
çıkarmayın.
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Euro Bölgesi’nin dağılma riski ağustosta arttı
Sentix Euro Bölgesi Dağılma Endeksi, ağustosta
İtalya, Yunanistan ve Brexit’e ilişkin endişeler
nedeniyle 9,86 puana çıktı.

PİYASA beklentilerine ilişkin
araştırmalar yapan Sentix’in anketine
göre, Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde
dağılma riski ağustos ayında yükseldi.
Merkezi Frankfurt’ta bulunan Sentix,
ağustos ayı
Euro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI)
anketinin sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, son haftalarda
yatırımcıların Euro Bölgesi’nin istikrarı
konusundaki endişeleri arttı. Dağılma
riski endeksi, ağustos ayında önceki aya
kıyasla 1,2 puan artarak 9,86 puana
yükseldi.
Mevcut tablo anket katılımcılarının
yüzde 9,86’sının Euro Bölgesi’nin 12 ay

içerisinde dağılmasının mümkün
olabileceğini düşündüğü anlamına
geliyor.

AYRILMA RİSKİ EN
YÜKSEK ÜLKE İTALYA

Ağustos ayında alt endeksin 7,17’den
8,45 puana yükseldiği İtalya, Sentix
anketinde hala bölgeden ayrılma
ihtimali en yüksek ülke olarak belirlendi.
Ankete göre, özellikle İtalyan
hükümetinin mülteci krizindeki tutumu,
Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışıyla
(Brexit) ilgili düzensizlik ve Yunanistan
için yardım programının sona ermesi
yatırımcılarda endişeye neden oluyor.
Bireysel ve kurumsal bin yatırımcının
katıldığı anket 23-25 Ağustos’ta
gerçekleştirildi.
Söz konusu endeks, Haziran 2012’den
bu yana aylık bazda yayımlanıyor.
Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde
7,3 ile Temmuz 2012’de, en düşük değer
ise yüzde 6,3 ile bu yılın nisan ayında
kaydedildi.

İLTER MEÇO BABASINI KAYBETTİ
Bir dönem Rodos Adası'nda din görevlisi olarak görev yapan ve halen İskeçe Şahin
köyünde imamlık yapan ilahiyatçı İlter Meço'nun babası Hafız Sami Meço bayram
sabahı vefat etti.
Bayram namazını kılmak üzere Şahin Karaca Ahmet (Tekke) Camii’nde beklerken
aniden rahatsızlanan Hafız Sami Meço son nefesini camide verdi. Cenazesi aynı
gün ikindi namazından sonra Şahin köyü mezarlığına defnedildi.
78 yaşında hayata veda eden Hafız Sami Meço, Şahin köyünün sayılan, sevilen
simalarından biriydi.
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Venizelos feribotunda yangın çıktı
875 yolcusu ve 141 kişilik
mürettebatıyla 28 Ağustos Salı akşamı
saat 22:00’da Atina'dan hareket eden ve
Girit Adası'na seyreden Eleftherios
Venizelos isimli yolcu gemisinde yangın
çıktı.
Pire Limanı'na dönmek zorunda kalan
gemi son saatlerde yan yatmaya başladı.
"Eleftherios Venizelos" adlı yolcu
gemisinde çıkan yangın şimdiye kadar
söndürülemedi. 875 yolcu ve 141 kişilik
mürettebatıyla Atina'dan Girit'e seyreden
geminin garaj bölümünde henüz tespit
edilemeyen nedenlerden dolayı yangın
çıktı. Hemen geri dönen gemiden yolcular
uzaklaştırıldı, ancak garaj bölümünde
bulunan arabalar ve kamyonlar devam

eden yangından dolayı çıkarılamadı.
İtfaiye şefi Vasilios Matthopulos, "1.
garajdan bazı arabaları çıkarmayı
başardık, ancak söndürülemeyen yangın
ve dumanlar daha fazla ilerlememize izin
vermiyor" açıklamasını yaptı. Yangını
söndürmek amacıyla ambarlara su ve ateş
söndürücü köpük atmak için itfaiye
kuvvetleri, geminin dış bölümüne delik
açmak zorunda kaldılar. Atılan su,
geminin yan yatmasına neden oldu.
Bunun üzerine çevre kirliliğinin önlemesi
amacıyla uzmanlaşmış ekiplerle donanım
taşıyan iki tekne seferber edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme
çalışmaları devam ediyor.

İTB’ye Türkiye ve Almanya’dan ziyaretler
İZMİR Folklor ve Turizm Derneği,
BTTDD İzmit Şube Başkanı Lütfü
Bodur ile Almanya’da önümüzdeki
eyalet seçimlerinde Hür Demokrat
Parti’den eyalet meclisi milletvekili
adayı olan Bülent Ekrem, 24 – 25
Ağustos tarihleri arasında İskeçe
Türk Birliği’ni (İTB) ziyaret etti.

İZMİR FOLKLOR VE TURİZM
DERNEĞİ

Taşöz adasında yapılacak bir
etkinliğe katılmak üzere
Yunanistan’a gelen İzmir Folkor ve
Turizm Derneği yönetici ve
üyelerinden oluşan bir heyet, 24
Ağustos Cuma günü İTB’yi ziyaret
etti.
İzmir Folklor ve Turizm Derneği
Başkanı Didem Özdemir, İTB’yi
ziyaret etmekten memnuniyet
duyduklarını ifade ederek, birlik
yöneticilerine gösterdikleri
misafirperverlikten dolayı teşekkür
etti. İzmir’in ilk folklor derneği
olduklarını söyleyen Özdemir, 1969
yılında kurulan derneğin
önümüzdeki yıl 50. yılını
kutlayacağını söyledi. Özdemir,
özellikle zeybek ve Ege yöresi
oyunları alanında önemli çalışmaları
olan bir kuruluş olduklarını ifade
etti.
Derneğin yöneticilerinden biri
olan ve 30 yılı aşkın süredir İzmir’de
yaşayan İskeçeli Hüseyin Hacıhalil
de memleketi İskeçe’de olmaktan ve
İTB gibi bir dernekte bulunmaktan
gurur duyduğunu belirterek, “Bizim
de çocukluğumuzun bir kısmı bu
kurumda geçti. Çocuklarımızın,
gençlerimizin bu mekanda halk
oyunları çalışmalarına
katılmalarından gerçekten
memnuniyet duyuyoruz.” diye
konuştu.
Ziyaret sonrasında İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, İzmir Folklor ve
Turizm Derneği Başkanı Didem
Özdemir ve derneğin
yöneticilerinden İskeçeli Hüseyin
Hacıhalil’e İskeçe Pazaryeri
Camii’nin tablosunu hediye etti.
Konuk derneğin başkanı Özdemir de,
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu’na
tarihi İzmir Konak Meydanı’ndaki
saat kulesinin maketini ve derneğin
flamasını hediye olarak verdi.

BTTDD İZMİT ŞUBE BAŞKANI
LÜTFÜ BODUR

Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) İzmit Şube Başkanı
Lütfü Bodur, 25 Ağustos Cumartesi
günü İTB’yi ziyaret etti. Bodur,
Başkan Ozan Ahmetoğlu, Asbaşkan
İsmet Tüccar ve yönetim kurulu
üyesi Ali Salihoğlu tarafından
karşılandı.
BTTDD İzmit Şube Başkanı Bodur,
İTB’nin çalışmaları ve hukuk
mücadelesiyle ilgili son gelişmeler
hakkında İTB yöneticilerinden bilgi
aldı. İTB’nin verdiği mücadeleyi
yakından takip ettiklerini ve
desteklediklerini vurgulayan Bodur,
derneğin çalışmalarında başarılar
diledi.

BÜLENT EKREM

Öte yandan, Almanya’da yaşayan ve
önümüzdeki Ekim ayında yapılacak
Bavyera Eyalet seçimlerinde aday
olan Bülent Ekrem de İTB’ye bir
ziyarette bulundu.
Aslen İskeçe’nin İnhanlı
köyünden olan, geçmişte Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu
yönetiminde de görev alan ve
Almanya’da önümüzdeki eyalet
seçimlerinde Hür Demokrat Parti’den
eyalet meclisi milletvekili adayı olan
Bülent Ekrem, İTB’nin haklı
mücadelesini takip ettiğini ve
bulunduğu tüm platformlarda
konuyu dile getireceğini ifade etti.

OZAN AHMETOĞLU

İTB’yi ziyaret eden heyetler, dernek
başkanı Ozan Ahmetoğlu ve diğer
yöneticiler tarafından karşılandı.
Başkan Ozan Ahmetoğlu,
ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Batı Trakya
Türkleri’nin ilk sivil toplum kuruluşu
olan İskeçe Türk Birliği’nin de en
önemli ve en eski faaliyet
alanlarından biri folklor ve halk
oyunlarıdır. Çok sayıda gencimiz
halk oyunları ekiplerimizde yer
alıyor. Bizler de bu ekiplerde yer
aldık. Bu kültürü ayakta tutmaya ve
geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.
İTB’nin faaliyetlerinin yanı sıra 35
yıllık hukuk mücadelesi hakkında da
bilgi veren Ahmetoğlu, adaletin
eninde sonunda tecelli edeceğine
inandıklarını söyledi.

Türkiye Dışişleri'nden
Kufodinas tepkisi
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan
makamlarının 17 Kasım terör örgütü
mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a
dördüncü kez izin hakkı vermesine tepki
gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın
bir kez daha şiddetle kınandığı ifade
edilerek, "Diplomatlarımızın canına kıymış
bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi,
onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir
saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür
düzenlemelerden faydalanması terörle
mücadelede büyük zafiyet
oluşturmaktadır." denildi.
Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis
cezasına mahkum edilen ve 2002'den bu
yana Koridallos Cezaevi'nde tutulan
"Lukas" kod adlı Kufodinas'a, daha önce de
üç kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.
17 Kasım terör örgütü, 1991-1994
yıllarında Türkiye'nin Atina

Büyükelçiliği’nde görevli diplomatlar Çetin
Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu şehit etmiş,
Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı,
İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil
Yıldırım'ı yaralamıştı.
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Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
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Mehrikos: 25310 30592
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Çipras’tan kurtarma
paketinden çıkış mesajı
Başbakan Aleksis Çipras: “Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha
fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve
geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır.”
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, ülkenin
kurtarma paketi programından çıkmasına
ilişkin, “Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi
gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın
fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve
geleceğini tayin etme hakkını yeniden
kazanmıştır.” dedi.
Çipras, Yunan mitolojisinde sembolik
öneme sahip Ithaka (İthaki) Adası’ndan
yaptığı konuşmada, 20 Ağustos’ta kurtarma
paketi programının resmi olarak sona
erişini “tarihi bir gün” olarak niteledi.
Yunanistan’ın 2010 yılından bu yana
kemer sıkma önlemleri altında kurtarma
programındaki yıllarını Homeros’un
Odysseia Destanı’na benzeten Çipras, “Milli
gelirimizin yüzde 25’ini kaybettik, her 10
kişiden 3’ü, her 10 gençten 6’sı işsiz kaldı.
65 milyar (euroluk) kemer sıkma önlemi
uygulandı.” diye konuştu.
Çipras, kemer sıkma ve ekonomik
gerilemeyi, arkada bıraktıklarını
vurgulayarak, “Ülkemiz, normal bir Avrupa
ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın
fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve
geleceğini tayin etme hakkını yeniden
kazanmıştır.” ifadesini kullandı.
Mali krize ve kurtarma paketlerine neden
ve kimlerin sebebiyle mecbur kaldıklarının
unutulmayacağını aktaran Çipras, 3,5 yıl
önce halktan aldıkları talimat
doğrultusunda bugün kurtarma paketinden
çıkmayı başardıklarını kaydetti.
Çipras, geçmişte yapılan hataları
unutmadan yeni bir döneme
başlayacaklarına işaret ederek,
“Gideceğimiz yere ulaştık,
memorandumdan çıktık. Ancak burada

durmayacağız. Önümüzde yeni
mücadeleler var.” diye konuştu.

AB’DEN DESTEK MESAJI
VE REFORM UYARISI

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker de konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, kurtarma paketinin sona
ermesinin, Avrupa ve Yunanistan için
önemli bir an olduğunu belirterek,
“Avrupalı ortakları dayanışma gösterirken,
Yunan halkı her zorluğa karakteristik bir
kararlılık ve cesaret ile cevap verdi.”
değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali
İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici de
“Yunanistan ve halkı için özellikle zorlu
geçen 8 yılın ardından yeni bir başlangıca
işaret ediyor. Euro Bölgesi içinse varoluş
krizine sembolik bir çizgi çekiyor.”
ifadelerini kullanmıştı.
Moscovici, geniş çaplı reformların
sürdürülebilir bir iyileşme için zemin
hazırladığına dikkati çekerek, “Bu,
beslenmeli ve sürdürülmeli ki Yunan halkı
çabalarının ve fedakarlıklarının meyvelerini
yiyebilsin.” uyarısında bulunmuştu.

AB’den Trump’a uyarı
AVRUPA Birliği
(AB), ABD'nin
Avrupa mallarına
ek vergi
uygulaması
durumunda buna
hızla yanıt
vereceği
uyarısında
bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü
Daniel Rosario, günlük
basın brifinginde yaptığı
açıklamada, "Tabii ki
ABD'nin Avrupa
menşeli ürünlere
ek vergi

uygulaması halinde, AB de buna hızla
yanıt vermeye hazırdır." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump,
geçen günlerde AB'den ithal edilen
otomobillere yüzde 25 ek gümrük
vergisi getirileceğini söylemişti.
Önceki ay AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker ve
ABD Başkanı Trump ekonomik
ilişkileri görüşmek üzere Beyaz
Saray'da bir araya gelmişti.
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'Burası Suriye'deki savaşın
daha çirkin hali'
MİDİLLİ adasındaki Moria mülteci
kampında şiddetin ölümcül boyutlara
ulaştığı ve çocukların intihar
teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü.
Kamptaki durumu anlatan göçmenler,
''Burası Suriye'deki savaşa, hatta onun
daha çirkin haline benziyor.'' dedi.
BBC'nin Victoria Derbyshire programı,
kamptan izlenimlerini yazdı.
Kampta bulunan Afganistanlı Sara
Khan, "Her an, günün 24 saati
çocuklarımızı alıp kaçmaya hazır
durumdayız. Buradaki şiddet nedeniyle
çocuklarımız uyuyamıyor" dedi. Khan,
ailesinin kampta tüm gününü yemek
sırasında geçirdiğini, kavga çıkacak
korkusuyla da geceleri alarmda
olduklarını söyledi.

70 KİŞİYE TEK TUVALET

Sınır Tanımayan Doktorlar'a göre (MSF),
kampta her tuvalete 70 kişi düşüyor ve
her yer arıtılmamış pis su kokuyor.
Kampta bazılarının taşınabilir
kulübelerde yaşadığına, resmi olarak bir
yaşam alanı olmayanların ise birbirine
geçmiş çadır ve tentelerin altına
sığındığına dikkat çekiliyor.
Bir çadır evde 17 kişi kalıyor, dört aile
bir çadır bezinin altında yaşamını
sürdürmeye çalışıyor.
Kamp giderek çevredeki kırsal
alanlara yayılmış.

3 BİN KİŞİLİK KAMPTA 8 BİN KİŞİ

MSF, 3 bin kişilik Moria'da şu anda 8 bin
göçmen olduğunu söylüyor.
Burada 12 günlük bebeğiyle yaşayan
bir anne, yerde dışkılar olduğunu
anlatıyor.
Kamptaki şiddet olayları aşırı
boyutlarda. Mayıs ayında Arap ve Kürtler
arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu
yüzlerce Kürt kamptan kaçmıştı.
Kampı terk edenler arasındaki Ali,
"Ailemle beraber buraya geldiğimde,
şimdiden ırkçılık ve etnik ayrımcılığın
kol gezdiğini gördüm. Sünni, Şii, Kürt,
Arap ya da Afgan, fark etmiyordu." diyor.
Ali'ye göre Suriye'de isyancı gruplar
arasında yaşanan çatışma ortamı,
mülteci kampı sınırları içine de yansımış.
Ali, "Burası Suriye'deki savaşa, hatta

onun daha çirkin haline benziyor.
Tecavüz, cinsel taciz olayları
duyuyoruz." diyor.
Sağlık çalışanları ise MSF tarafından
beklemeye alınmış.
MSF, yaşananları protesto ederek
kampı terk etmiş, ardından ihtiyacın
büyüklüğü karşısında kamp kapılarının
dışında bir sağlık kliniği açmıştı.

ÇOCUKLARDA DERİ VE SOLUNUM
YOLU HASTALIKLARI

Kamptaki çocuklar arasında, kötü hijyen
koşulları nedeniyle deri hastalıkları,
kavgalar sırasında polisin attığı biber
gazı nedeniyle de solunum yolları
hastalıkları yaygın.
MSF'nin Midilli'deki
koordinatörlerinden Luca Fontana, "Bu
çocukların Atina'ya bir an önce
gönderilmesini sağlamak istiyoruz ama
olmuyor. Çocuklar hâlâ burada."
ifadelerini kullanıyor.
2015'te kurulan kamp ilk başta transit
geçiş yapanların birkaç gün kalması için
kapılarını açmıştı.
Hükümetin yönetimindeki kamp aşırı
kalabalık, çünkü Yunanistan AB'nin
sınırlama politikası kapsamında onları
adalarda tutmaya çalışıyor.
Kamp, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
arasında imzalanan ve Mart 2016'da
yürürlüğe giren göçmen anlaşmasının
bir parçasıydı.

STK üyelerine "göçmen
kaçakçılığı" operasyonu

“PARAMIZ YOK, EKONOMİK
DURUMU BİLİYORSUNUZ”

Yunanistan hükümetinin basın sözcüsü
Yorgos Mattheu, Moria Kampı'ndaki feci
koşulları kabul etmekle beraber,
Atina'nın değil AB'nin bundan sorumlu
olduğunu öne sürüyor.
Matteu "Bizim paramız yok.
Yunanistan'daki ekonomik durumu
biliyorsunuz. Yardım etmek istiyoruz
ama AB sınırlarını kapadığı için bir şey
yapamıyoruz." diyor.
Dünyanın dört bir yanındaki savaş
bölgelerinde çalıştığını ama kampın en
kötüsü olduğunu ifade eden Luca
Fontana ise, "Burada umutları sistem
alıp götürmüş" diye konuşuyor.

Yedi günde
961 kaçak yakalandı
EDİRNE'de “Hudut Kartalları” ve jandarma ekiplerince son 7 günde yapılan
denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak isteyen 961
kaçak yakalandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 'Hudut Kartalları' ile Edirne İl
Jandarma Komutanlığı'nın Kurban Bayramı tatilini de kapsayan son 7 günde adeta
Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında kuş
uçurtmadı. Yapılan denetimlerde yasa dışı
yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen
aralarında Cezayir, Filistin, Bangladeş, Pakistan,
Libya, Afganistan, Mısır, Irak, Suriye, İran,
Tunus, Soma, Fas, Yemen, Nepal, Eritre ve
Hindistan uyruklu 961 kaçak yakalandı.
Kaçaklar ifadelerinin ardından sınır dışı
işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne gönderildi.

MİDİLLİ Adası'nda sığınmacıların
geçişlerinde yasadışı bir şekilde
kolaylaştırdıkları gerekçesiyle üç STK
üyesi tutuklandı. Tutuklananlar
arasında, BM İyi Niyet Elçisi Yusra
Mardini'nin kardeşi Sara Mardini de
bulunuyor
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet
Elçisi Yusra Mardini'nin kardeşi Sara
Mardini'nin de bulunduğu üç kişi,
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda
sığınmacıların geçişlerini yasa dışı bir
şekilde kolaylaştırmak suçlamasıyla
tutuklandı.
Yunanistan Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
sivil toplum kuruluşlarında (STK)
çalışan 6'sı Yunan vatandaşı 30 kişiye
ilişkin yapılan soruşturma sonucunda
3 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, "2015 sonundan bu
yana faaliyet gösterdiği tespit edilen
suç örgütü, organize yasadışı göç
çetelerine doğrudan yardım sağlayarak
göçmenlerin Kuzeydoğu Ege Adaları
üzerinden Yunanistan'a yasadışı
girişlerine sistematik olarak destek
vererek aktif rol almıştır." ifadelerine
yer verildi.
Ayrıca, AB sınır koruma ajansı
FRONTEX ve Yunan Sahil Güvenlik
telsizlerinin yasadışı şekilde dinlendiği
belirtilen açıklamada, gönüllülerin bu

yolla sığınmacı geçiş güzergahlarını
tespit ettiği ve sığınmacılara ulaştığı
kaydedildi.

MARDİNİ SUÇLAMALARI
REDDETTİ

AA muhabirine açıklamada bulunan
Mardini'nin avukatı Haralambos
Petsikos, müvekkilinin hakim karşısına
çıkarılacağını söyledi.
Petsikos, Yunan mahkemesince
Mardini ve diğer iki kişinin soruşturma
süreci tamamlanana kadar tutuklu
kalmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Mardini'nin suçlamaları reddettiğini
vurgulayan Petsikos, "İfadesinde
suçsuz olduğunu söyledi.
Yunanistan'da bile olmadığı tarihlere
ilişkin suçlamalarda bulunuluyor. O
tarihlerde Almanya'da okula gidiyordu
ve bunun hakkında kanıtlarımız da
mevcut." şeklinde konuştu.
Sara Mardini'nin ablası Yusra
Mardini BM İyi Niyet Elçisi unvanını
taşıyor. Yüzücü olan ve Suriye'deki
savaştan 2015 yılında kaçarak
Yunanistan'a geçen 20 yaşındaki Yusra
Mardini, 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları'nda mülteci takımı içerisinde
yer almıştı.
Mardini, Nisan 2017'de BM İyi Niyet
Elçisi olarak atanmıştı.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak

31 Ağustos 2018

Kemer sıkma politikaları
ölüm oranını yükseltti

Çocuklarda davranış bozuklukları

A

nne baba olarak hemen
hemen hepimiz,
çocuklarımızda
hoşumuza gitmeyen bir takım
davranışlar gözlemlemişizdir.
Bunlar, çocuğun gerek kendisi
gerekse çevresindekiler için,
rahatsız edici, sıkıntılı
durumlardır. Yaşa bağlı olarak,
gelip geçici de olabilir, bazen de
yerleşerek önemli bir sorun haline
gelebilir. Örneğin, parmak emme,
tırnak yeme gibi olumsuz
davranışlar, yıllarca sürdüğünde
bunun bir duygusal bozukluk
belirtisi ve göstergesi olduğunu
düşünebiliriz.
Bebeklik döneminde, rahat ve
huzurlu bir ortam son derece
önemlidir. Anne ile bebeğin
arasında doğru bir ilişkinin
kurulamaması, özellikle annenin
ruhsal gerginliği, ev içi
geçimsizliklerinin neden olduğu
sinirlilik hali, ağlama nöbetleri,
huzursuzluk, uyku bozuklukları
gibi olumsuzluklar, bebeği de
doğrudan olumsuz etkileyebilir.
Hatta bebekte kusma, karın
ağrıları gibi psikolojik, olumsuz
durumlar ortaya çıkabilir.
Bebeklikten ergenliğe kadar,
çocuğumuzda bir çok uyum
sorunları ve buna bağlı olarak da
davranış bozukluklarına
rastlayabiliriz. Mesela ‘parmak
emme’ bir yaşından sonra da
devam ederse, çocukta güven
duygusunun gelişmemiş
olduğunun bir göstergesidir. Bi
gibi durumlarda özellikle çocuğun
yatma saatinden önce, annenin
ona yakınlık göstermesi, masal
anlatması, kucağına alarak güven
vermesi, çocuğu rahatlacaktır.
Aynı şekilde, çocuğa yemek
yedirirken de sevgiyle yemeğini
yedirmesi çok önemlidir.
Çocuğa baskı yaparak yemek
yedirmek, uyutmaya çalışmak
çocukta gerginlik ve huzursuzluk
yaratır.
‘Tırnak yeme’ de, daha çok
sıkıntılı, heyecanlı, kızgınlığını
dışa vurmayan, sıkıntılarını içinde
yaşayan çocuklarda görülür.
Ailesinden ya da
öğretmenlerinden,
arkadaşlarından baskı gören
çocuklarda daha sık rastlanır. 8-10
yaşlar, en sık görüldüğü yaşlardır.
‘Saç koparma’ da yine çocukta
bir duygusal bozukluğun
belirtisidir. Daha çok da, anneçocuk arasındaki duygusal bağın
yetersiz olduğu zamanlarda
ortaya çıkabilir.
Diğer bir davranış bozukluğu
da ‘yalan söyleme’ dir. 5 yaşına

kadar yalan söylemenin üstünde
durulması gerekmez. Çünkü bu
yaşa kadar, çocuk doğru ile yalanı
ayırdedemediği için yalan söyler.
Hayal ile gerçeği de ayırdedemez.
Dolayısıyla da buna yalan
diyemeyiz. Fakat, 7-8 yaşından
sonra söylenen yalanlar ciddiye
alınmalıdır. Anne babanın çocuğa
iyi örnek olabilmesi için de
kendilerinin ona asla yalan
söylememesi gerekir. Çünkü
çocuk, yalanı yakın çevresinden ve
ailesinden öğrenir. Çoğu zaman
da dikkat çekmek için yalan
söylemektedir.
‘Eşya çalmak’ da bir başka
davranış bozukluğu şeklidir.
Çocuk 7-8 yaşına kadar,
başkalarına ait eşyaların
alınmasının doğru olmadığını pek
algılayamaz. Hatta eksik olan
sevgi ve ilgiyi elde edebilmek için,
anne babasının eşyalarını alıp
saklayabilir. Bu gibi durumlarda
çocuğun verdiği mesaj anlaşılıp
ciddiye alınmalı ve eksik olan
sevgi ihtiyacı karşılanmalıdır.
Fakat 7-8 yaşından sonra,
çocukların, başkalarına ait
eşyaları almaları, bilinçli yapıldığı
için, çalma sayılır. Çocuğa ceza
vermeden önce, yaptığının yanlış
olduğu anlatılarak, ona yardımcı
olunmalıdır. Neden çaldığı
araştırılmalı ve önlem alınmalıdır.
Diğer bir davranış bozukluğu
da, çocuğun kendine dönük, ya da
başkalarına karşı olan ‘saldırgan’
davranışlarıdır. Çocuk, ailesi,
öğretmenleri veya arkadaşlarıyla
sorunlar yaşadığında, bunu
kendisine ya da başkalarına zarar
vererek gösterebilir. Kendine
zarar verme şekli, başını duvara
vurma, bir yerlerini ısırmak veya
çimdiklemek, en kötüsü de intihar
girişimleridir. Diğer insanlara
zarar verme de, arkadaşlarına ya
da kendisinden küçük çocuklara
şiddet uygulama, onların
eşyalarına zarar verme şeklinde
görülebilir. Saldırgan çocukların
ailelerine verilebilecek en iyi
tavsiye, bu tür çocukları spora ve
müziğe yönlendirmeleridir. En iyi
spor şekli de onlar için judo ve
karatedir. Böylece enerjisini
boşaltıp rahatlayabilecektir.
Gördüğümüz bütün bu davranış
bozukluklarını altında, çocuğun
ailesiyle yaşadığı doyumsuz
ilişkiler yatmaktadır. Bunun için
de ailenin her zaman sevgi ve
anlayışla yaklaşımı son derece
önemlidir.
Çocuklarınızla sevgi dolu bir
hafta geçirmeniz dilekleriyle.

KEMER sıkma politikası
2010 yılından sonra ülkede
ölüm oranını yükseltti.
Ülkede, 2000-2010 yılları
arasında yüzde 5.16 düzeyinde
olan ölüm oranındaki artış,
kemer sıkma politikalarıyla
geçen 2010-2016 yılları
arasında yüzde 17.7 düzeyine
yükseldi.
ABD’de gerçekleşen
araştırmaya göre
Yunanistan’da ekonomik kriz
dolayısıyla uygulanan kemer
sıkma politikası, ülkede sağlık
sistemini son derece olumsuz
etkiledi ve ölüm oranını
yükseltti.
Araştırmaya göre 2000-2010

yılları arasında ölüm oranı
yüzde 5.16 artmışken, 20102016 yılları arasında kemer
sıkma politikasından sonra
yüzde 17.7 arttığı ortaya çıktı.
Bu artış hızının Batı Avrupa
ülkelerinin üç misli olduğu
belirtildi.
University
of Washington tarafından
yapılan, Global Burden of
Diseases, Injuries and Risk
Factors Study’ye (Hastalık,
Yaralanmalar ve Risk
Faktörlerinin Küresel Yükü
adlı çalışmaya) dayanan
araştırma Bill & Melinda Gates
Foundation tarafından
desteklendi.

University of
Washington’un yaptığı
açıklamada, 2010
yılında Avrupa Birliği (AB)
ve Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) talep ettiği sert kemer
sıkma politikası sonucunda
Yunanlıların sağlık
durumunun kötüleştiği ve
ölümlerin arttığı belirtildi.
Ayrıca küçük yaşlarda ölüm
oranının artması, ülkenin
toplam nüfusunun
yaşlanmasını hızlandırdığı da
eklendi. Özellikle 5 yaşından
küçük ve 70 yaşından büyük
kişilerde ölüm sayısında
yüksek oranlı artışlar
gerçekleşti.

İskeçe İnhanlı’da
soydaşa ait işyeri yandı

İSKEÇE’nin İnhanlı köyünde bisikletçi
dükkanı 27 Ağustos Pazartesi akşamı çıkan
yangın sonucunda yandı.
Yangının işyerinin kapanmasından sonra
başladığı ve çevredeki köylüler tarafından fark
edildiği bildirildi. Vatandaşların itfaiyeyi

aramasından sonra iki itfaiye aracının
İnhanlı’ya gelerek yangına müdahale ettiği
kaydedildi. Yangının bir buçuk saatlik bir
uğraştan sonra söndürüldüğü ifade edildi.
İşyerinin İnhanlı’dan Berna Ömeroğlu’na ait
olduğu belirtildi.
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Merkel'den Mesut Özil açıklaması
ALMANYA Başbakanı
Merkel, ırkçı saldırılar
nedeniyle Almanya Milli
Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil
konusunda ülkede yaşanan
tartışma biçiminin hoşuna
gitmediğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela
Merkel, Alman Birinci
Televizyon Kanalı ARD’de
yayınlanan bir programa
katılarak, sorulara cevap verdi.
Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier’in
geçen hafta göçmenlerle
“Kahve sofrasında” bir araya
gelerek “Birinci ve ikinci sınıf
vatandaş yoktur." sözleriyle
ırkçılığa karşı bir açıklama
yaptığının hatırlatılması
üzerine Merkel, kendisinin de
geçmişte göçmen kökenli
gençlere sıkça “Ben sizin
başbakanınızım.” dediğini
aktardı.
Türk asıllı futbolcu Mesut
Özil ile ilgili yaşanan
tartışmaya da değinen Merkel,
"Fotoğrafın doğru veya yanlış
olduğu konusunda farklı
fikirlerde olunabilir. Ancak
ardından yaşanan tartışma
biçimi kısmen hiç hoşuma
gitmedi." değerlendirmesinde
bulundu.
Merkel, bu konuda net bir
görüşe sahip olduğunu

Oblak
200 milyon euro

belirterek, “İster Özil olsun ister
başkası olsun, göçmen kökenli
birisi 'Bana bu toplumda
düzgün bir şekilde
davranılmıyor’ diyorsa, bunu
en azından ciddiye almak ve
konuşmak gerekir." ifadesini
kullandı.
Türk kökenlilerle yaptığı bir
görüşmede liseye giden
başörtülü bir kızın kendisine
"Ben Friedrichstrasse’de
(Berlin’de bilinen bir cadde)
yürüdüğümde benim
matematikte pekiyi aldığıma
kimse inanmaz. Bunu gözlere

baktığımda anlıyorum."
dediğini aktaran Merkel, “Bunu
ciddiye almak gerektiğini
düşünüyorum. Benim böyle bir
deneyimim yok." şeklinde
konuştu.

NE OLMUŞTU

Türk asıllı Alman futbolcular
Mesut Özil ve İlkay
Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere
Premier Lig'de oynayan milli
futbolcu Cenk Tosun, mayıs
ayında bir etkinlik çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Londra'da

buluşarak fotoğraf çektirmiş ve
formalarını hediye etmişlerdi.
Bu fotoğrafın ardından
Almanya'da Mesut Özil ve İlkay
Gündoğan'a linç kampanyasına
varan ırkçı saldırılar ile
eleştiriler yapılmış ve Mesut
Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde
düzenlenen 2018 Dünya
Kupası'ndan sonra kendisine
yönelik ırkçı ve ayrımcı
saldırılar yapıldığı gerekçesiye
Almanya Milli Takımı'nı
bıraktığını sosyal medyadan
yaptığı açıklamayla
duyurmuştu.

Loris Karius Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ, Liverpool’un Alman eldivenini satın alma
opsiyonuyla beraber 2 yıllığına kiraladığını duyurdu. 25
yaşındaki kaleci İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden
geçti ve resmi sözleşmeye imza atttı. Edinilen bilgiye göre;
Beşiktaş, ilk yıl için Liverpool’a kiralama bedeli olarak 1
milyon euro, ikinci yıl için ise 1.5 milyon euro ödeyecek.

OPSİYONU 8 MİLYON EURO
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HER iki yıl için de ayrı ayrı opsiyon yapılan sözleşmede
Beşiktaş isterse 2 yıl sonra Karius'u 8 milyon euro'ya
alabilecek. Anlaşmaya göre; gelecek sezon başka bir takım
Alman eldiveni almak isterse Siyah-Beyazlılar’a 25 milyon
euro getirmek zorunda kalacak. Karius'un Beşiktaş’tan
bonuslarla birlikte 2 milyon euro civarında bir para
kazanacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar son dönemde sosyal
medyada trend olan emoji paylaşımlarından daha farklı bir
yöntemle Karius’u resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını
güncelleyerek duyurdu.

Usain Bolt'un futbolculuk
kariyeri başlıyor
AVUSTRALYA Birinci Futbol
Ligi takımlarından Central Coast
Mariners ile anlaşmaya varan
dünya ve olimpiyat şampiyonu
Jamaikalı atlet Usain Bolt,
Avustralya'ya ulaştı.
Atletizmi bıraktıktan sonra
profesyonel futbol hayatına
geçeceğini açıklayan ve
Avustralya'nın Central Coast
Mariners takımıyla 6 haftalık
deneme süresi için prensip
anlaşmasına varan Bolt, Sydney'e
geldi.
Havalimanında kulüp
yöneticileri, taraftarlar ve kalabalık

bir medya gurubu tarafından
karşılanan 31 yaşındaki rekortmen
atlet Bolt, "Ne yapabileceğimi
göstermek için buradayım." dedi.
Avustralya'da ne kadar kalmayı
düşündüğü konusundaki soruya
"sonsuza dek" cevabını veren Bolt,
"Kapasitemi ve ne yapabileceğimi
biliyorum, bu yüzden bu bir fırsat."
ifadesini kullandı.
Ekim ayında başlayacak lig
maçları öncesi anlaşma gereği 6
haftalık deneme süresi geçirecek
Bolt'un başarılı bulunması halinde
en az 1 yılık sözleşme imzalaması
bekleniyor.

İspanyol ekibi Atletico
Madrid, başarılı kaleci Jan
Oblak ile sözleşme
yenilemeye imzalamaya
hazırlanıyor.
Futbol dünyasının en
yetenekli genç kalecileri
arasında gösterilen Jan Oblak,
kulübü Atletico Madrid ile
yeni sözleşme imzalamanın
eşiğinde.
AS gazetesinin iddiasına
göre, ismi son transfer
dönemlerinde Avrupa'nın
diğer büyük kulüpleri ile
anılan Oblak, 100 milyon
euroluk serbest kalma bedeli
ile dikkat çekiyordu.
YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
Özellikle Courtois'nın Real
Madrid'e transferinden sonra
Chelsea'de gündeme gelen ilk
isim olan Oblak, yeni
sözleşmesinde eskisinden iki
kat daha fazla, tam 200
milyon euro serbest kalma
bedeline sahip olacak.
Ayrıca, 25 yaşındaki
oyuncunun kulüpte en çok
kazanan oyunculardan
olacağının altı çizildi.
Slovenyalı eldiven, 2014'te
Benfica'dan transfer olduğu
Atletico'da 165 maça çıkıp, 94
maçta kalesini gole kapamayı
başardı ve Atletico'nun
başarılarında pay sahibi oldu.

Lloris alkollü araba
kullanırken yakalandı
Premier Lig ekiplerinden
Tottenham Hotspur'un
kalecisi Hugo Lloris, alkollü
araç kullandığı gerekçesiyle
gözaltına alındı.
İngiliz basınında yer alan
habere göre, Rusya'da
düzenlenen 2018 FIFA Dünya
Kupası'nda Fransa ile
şampiyonluk sevinci yaşayan
31 yaşındaki Lloris, cuma
günü sabaha karşı polisler
tarafından gözaltına
alındıktan sonra kefaletle
serbest bırakıldı.
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İstanbul’da İskeçeli bir lezzet ustası
BİRKAÇ yıl önce evinde yaptığı
yemekleri internette paylaşarak başladı
onun “aşçılık” serüveni. Favorisi
“sağlıklı yemek”. Aşçılığının ilk
mayasını annesinden aldı. Uzmanlık
alanı ise Türk ve Yunan mutfağı temel
olmak üzere Akdeniz lezzetleri. Batı
Trakya mutfağı diye bir mutfağın
olduğuna inanan ve bu alanda yapılacak
tüm çalışmalara katkı yapmaya gönüllü
bir lezzet ustası o.
Sosyal medya ortamındaki
“@yildizdann” adresinin yanı sıra son
zamanlarda özel bir mekanda çalışmaya
başlayan Yıldız Hasanoğlu Şahinler,
Türk ve Yunan mutfağının örneklerini
meraklılarına sunuyor. İki çocuk annesi
ve Üsküplü bir ailenin gelini olan Yıldız,
Batı Trakya Türk mutfağı ve Yunan
mutfağının yanı sıra Balkan mutfağında
da yeni başarılara imza atmaya hazır.
İstanbul’da yaşayan İskeçeli Yıldız
Hasanoğlu’na biz sorduk, o cevap verdi.
İşte mutfaktan gelen güzel kokularla
bezenmiş bir röportaj...
GÜNDEM: Bize kendinizi tanıtır
mısınız?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER: Ben
İskeçe’liyim; Asime ve Mustafa Çakır’ın
kızıyım. İlkokul ve ortaokuldan sonra
eğitimime İstanbul’da devam ettim. Vefa
Lisesi sonrasında Boğaziçi Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirdim. İdealim hep kurumsal hayat
olduğu için yine Boğaziçi
Üniversitesi’nde Genel İşletmecilik
Programı’nda okudum ve ardından özel
şirketlerde çalıştım. Sonrasında hem
doğumlarım, hem de sağlık sorunları
nedeniyle biraz ara verdim. İki çocuk
annesiyim. Oğlum Koç Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde,
kızım ise Robert Koleji’nde okuyor.
Çocuklarım büyüyünce İngizlizce özel
ders vermeye başladım. Halen özel ders
vermekteyim. Bunun yanı sıra yemek
yapmayı, yeni tarifler öğrenmeyi, farklı
tatları bir araya getirmeyi ve bunları
fotoğraflamayı seviyor, bu hobimi
sevdiklerimle paylaşmaya çalışıyorum.
GÜNDEM: Size nasıl denmesini
istersiniz? Aşçı, gurme ya da yemek
yapmayı seven biri mi?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER: Ben
öncelikle evimin aşçısıyım. Yemek
yapmayı seven diyelim. Hobi olarak
yemek yapıyorum.
GÜNDEM: Yemekler yapıyorsunuz
ve bunu diğer insanlarla
paylaşıyorsunuz. Bunu ne zamandan
beri yapıyorsunuz?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER:
Yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada
@yildizdann adında bir sayfa açtım.
Oradan yaptığım yemekleri ve tariflerini

fotoğraflayarak paylaşmaya başladım.
Yemek yapmak kadar fotoğraflamayı da
seviyorum.
GÜNDEM: Yemek yapma merakı mı
yoksa bir profesyonellik mi söz
konusu? Şu anda tam olarak ne
yapıyorsunuz? Neyle
ilgileniyorsunuz?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER:
Yemek yapma merakıyla başladım, hala
o merakla devam ediyorum; ama
profesyonel teklifler de alıyorum.
Çoğunlukla Yunan yemekleri ile ilgili
teklifler alıyorum. İstanbul’daki yoğun iş
temposu ve zorlayıcı rutinler artık
insanları farklı trendlere yönlendirmiş
durumda. Şimdilerde İstanbul’da
mutfakları kiralıyorsunuz ve istekler
doğrultusunda gruplara şeflik yaparak
yemek tadımı yaptırıyorsunuz. Bu işe
herhalde İstanbul’da eşi benzeri
olmayan SG İmalathane adındaki bir
mutfakta başladım. Bu mutfak öyle
bildiğiniz mutfaklardan değil. Bir defa
çok ince zevkle yapılmış, 70 metrekarelik
bir yer. Restoran da değil,
cafe de. Orada
grupların
istekleri
doğrultusunda
Türk ve Yunan
mutfağını
birleştirerek
yemek yaptım;
ben yaptıkça da
talep arttı. Onun
ardından Kanal
360’ta Açelya
Akkoyun’un
mutfağında yemek
yapma fırsatım
oldu. Hepsi çok
keyifli ve
heyecanlıydı. İnsanın
hobisini günlük
hayata uygulama fırsatı
şahane bir duygu. Şimdilerde Marmaris
Selimiye’de butik bir otel olan Melek
Hotel’e yaz geceleri için menü
hazırlıyorum. Oraya gidip otelin ekibiyle
birlikte benim yemeklerimi yapacağız.
Sonrasında yemeklerim onların
menüsünde yer alacak.
GÜNDEM: İlgi alanınıza giren
mutfak hangi bölgenin mutfağı?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER:
Akdeniz mutfağı en sevdiğim. Türk,
Yunan, hatta İtalyan. Bir de “sağlıklı
mutfak”a ilgi duyuyorum.
GÜNDEM: Batı Trakya mutfağı diye
bir mutfak kültürü var mı?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER:
Bence kesinlikle var. Gelişen dünya ve
yoğun çalışma temposu insanları biraz
daha kolay yemeklere yönlendiriyor.

Dolayısı ile bu
kültüre ulaşmak
biraz daha zor
artık. Bu
konuda en
önemli
kaynaklarım
artık hayatta
olmadığı için
kendime başka
kaynaklar bulmam gerekiyor.
Hatırladığım bazı yemekler var
anneannemden; hatta yemeğe meraklı
bazı arkadaşlarımla bu yemeklerin bir
listesini yapmaya çalıştık. Bu yaz
üzerinde çalışmayı düşünüyorum.
İskeçe’de bu yemek kültürünü ortaya
çıkarmak adına çalışmaların yapılmasını
çok isterim. Seve seve destek de veririm.
GÜNDEM: Bu alanda yaptığınız
başka çalışmalar var mı?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER: Eli
çok lezzetli bir annenin kızıyım. Annemi
çok genç kaybettim, onu hep güzel
yemekleriyle anıyoruz. Baktım ki elimde
annemden kalan yazılı hiç bir şey yok. O
zaman karar verdim oğluma, kızıma ve
yeğenlerime yazılı bir şeyler bırakmaya
ve yemeklerimi kayıt altına almaya.
Ayrıca Üsküp göçmeni ve çok geniş bir
ailenin geliniyim. Onlardan da çok şey
öğrendim. Hem Türk mutfağı, hem

Yunan mutfağı, hem de Üsküp mutfağı.
Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar çok
zengin bir mutfağa sahipler. Esnaf
lokantalarından tutun, sokak
lezzetlerine, en lüks füzyon mutfağından
en ünlü Uzak Doğu restoranına ve en
salaş köftecisi, kanatçısına kadar
İstanbul yemek konusunda derya deniz.
İsterim ki kendi tariflerimin olduğu, bu
karmayı yansıtan bir kitabım olsun.
Üzerinde çalışıyorum, inşallah gelecekte
planlarım arasında bu kitabı çıkarmak
var.
GÜNDEM: Türk ve Yunan mutfağı
dediğimizde neler söylemek
istersiniz? Bu iki halkın mutfağı
birbirine benziyor mu? “İki halkın en
iyi anlaştığı konudur” diye bir tespit
yapabilir miyiz sizce?
Yıldız HASANOĞLU ŞAHİNLER:
Bence Türk mutfağı eti daha iyi
kullanıyor, Yunan mutfağı ise deniz
ürünlerini. Ama evet, iki halk olarak
damak zevklerimiz aynı ve çok iyi
anlaşıyoruz yemek konusunda. Yemek,
aileyi, arkadaşları biraraya getiren en
önemli unsur. Hem Türkler, hem
Yunanlılar için bir keyif meselesi. İster
peynir ekmek olsun, ister çay simit , ister
kahvaltı sofrası olsun, ister meze sofrası
ya da düğün yemeği olsun.

