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Bölgeye ekonomik
yardım çağrısı
İskeçe SİRİZA milletvekili Hüseyin Zeybek ile Rodop KİNAL
milletvekili İlhan Ahmet’e Batı Trakya’daki göç sorununu ve bu
sorunun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılabilecekleri sorduk.

HÜKÜMETİN tütün ve pamuk
üreticilerine çok daha fazla
yardım verebileceğini ve
hukuken bu imkana sahip
olmasına rağmen bunu
yapmadığını söyleyen milletvekili
İlhan Ahmet, hükümete bölgeye
acil olarak ekonomik yardımda
bulunma çağrısı yaptı.
İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek ise son dönemde atılan
adımlar sayesinde krizin olumsuz
etkilerinin hafiflemeye
başladığını belirterek, durumun
iyileşmeye başladığını ancak
bunun hissedilebilmesi için biraz
zamana ihtiyaç olduğunu
söyledi. Zeybek, “Biz
gençlerimizin burada kalmalarını
istiyoruz. Bölgemizin
boşalmaması için hükümet
olarak yoğun bir şekilde
çalışıyoruz.” dedi.
»9, 10

“Karasularını
genişletme
hakkımız var”

İsmet Kadı GÜNDEM’e konuştu
YASSIKÖY Belediyesi’nin karakteristik özellikleriyle son
derece önemli bir belediye olduğunu anlatan Belediye Başkanı
İsmet Kadı, vatandaşların uyum ve huzur içinde yaşamalarının
kendileri için en önemli amaç olduğunu söyledi.
Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında
belediye olarak yapabilecekleri en iyi hizmeti hayata
geçirdiklerini ifade eden Kadı, geride kalan üç yılı aşkın sürede
önemli işler gerçekleştiğini söyledi.
İsmet Kadı, “Belediyedeki dönemimizi genel anlamda olumlu
değerlendiriyorum. Bizler için zor olmakla beraber güzel bir
deneyim oldu. Belediyeyi çok zor şartlarda da
yönetebileceğimizi gösterdik. Halkımıza ihtiyacı olduğu
hizmetleri vermekte, ufak çaplı sorunlar dışında
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu
başarmamızda bölgeyi çok iyi bilmemiz ve deneyimli
bir ekip olmamız önemli bir rol oynadı.” dedi.

YUNANİSTAN’ın karasularını
genişletme hakkına sahip
olduğunu belirten
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, “Yunanistan ve
Avrupa Birliği için ve ayrıca
uluslararası hukuka göre,
Türkiye dahil komşu ülkelerle
kara ve deniz sınırlarımızla ilgili
hiçbir inkar söz konusu olamaz.
Bu bağlamda Yunanistan, gerekli
gördüğü zaman ve gerekli
bulduğu kurumsal yollarla
karasularını genişletme hakkına
sahip.” dedi. »3

tarım

»4, 5
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15’de

İngiltere Premier
Ligi'nde Brexit
depremi

Atatürk Batı
Trakya’da da
anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80.
yıl dönümünde Batı Trakya’da da
anıldı. Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen
anma törenine Batı Trakya genelinden
çok sayıda soydaş katıldı. »8

Gökkuşağı
Partisi’nde
kongre
Yunanistan’da yaşayan Makedon
azınlığının siyasi partisi olan
Gökkuşağı Partisi üçüncü olağan
kongresini 11 Kasım Pazar günü
Florina’ya bağlı Ekşisu (Ksino Nero)
kasabasında gerçekleştirdi. »2

Selanik’te Gazi
Evrenos Bey
sempozyumu
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu,
“Gazi Evrenos Bey ve Evrenoz
Ailesinin Yunanistan’da ve
Balkanlar’daki Kültürel Mirası”
başlıklı uluslararası bir sempozyum
düzenliyor. »3
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Makedon azınlığın partisi üçüncü kongresini yaptı
YUNANİSTAN’da yaşayan
Makedon azınlığının siyasi partisi
olan Gökkuşağı Partisi üçüncü
olağan kongresini gerçekleştirdi. 11
Kasım Pazar günü gerçekleştirilen
kongre Florina’ya bağlı Ekşisu
(Ksino Nero) kasabasında yapıldı.
Parti tarafından yayımlanan
basın açıklamasında, parti merkez
konseyinin yüzde 40 oranında
yenilendiği ifade edilirken,
kongrede siyasi hareketin geçmişi,
bugünü ve geleceğinin masaya
yatırılarak değerlendirildiği
belirtildi.
Gökkuşağı Partisi kongresinde,
siyasi konjonktür ve ekonomik
şartların elvermesi halinde 2019
yılında yapılacak Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılma
kararı alındı. Avrupa Parlamentosu
seçimleriyle ilgili olarak partinin
yeni seçilen organlarına 2019 yılı
başında durum değerlendirmesi
yaparak nihai kararı alma yetkisi
verildi.

DEMOKRATİK
GÜÇLERE ÇAĞRI
Kongrede, önümüzdeki seçimlerde,
milli kimlik ve dilsel farklılığa saygı
duyacak ve koruyacak demokratik
bir Yunanistan’ı hayal eden
ülkedeki tüm demokratik güçlere
etnik Makedonlarla birlikte hareket
etme çağrısı yapıldı.
Yunanistan’da yaşayan
Makedon azınlığın siyasi partisi
Gökkuşağı Partisi’nin üçüncü

kongresinde görüşülerek
oybirliğiyle kabul edilen diğer
başlıklar şöyle:
Etnik Makedon azınlığının
tanınması.
Makedon dilinin konuşulduğu
bölgelerde devlet okullarına
Makedonca’nın dahil edilmesi.
İç savaşın son yarasının
kapanması amacıyla Makedon
göçmenlerin şartsız bir şekilde
Yunanistan’a dönmelerine izin
verilmesi.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararları uygulanarak
“Makedon Kültür Evi” derneğinin
resmi olarak tanınması.
Milli ve dilsel farklılığın,
ayrımcılık vesilesi olarak değil,
Avrupa Birliği’ndeki örneklerinde
olduğu gibi kalkınma, barış içinde
yaşam ve refahı arttırmak için araç
olarak kullanılması teşvik
edilmelidir.
Gökkuşağı Partisi’nin
açıklamasında; sıkı polis
kontrolüne rağmen kongreye
katılan üyelere, OAKKE partisine,
Liberal İttifak Partisi’ne, Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı’na (EFA) ve
Coppieters Foundation vakfına
kongreye katılımları ve destekleri
için teşekkür edildi.
Gökkuşağı Partisi’nin basın
açıklaması, “Mücadelemiz daha
güçlü bir şekilde devam ediyor”
ifadesiyle son buldu.
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Batı Trakya Türk Kadın Platformu
üyeleri İskeçe’de buluştu

“Kitap Kurdu,
Geleceğin Umudu “

İskeçe Türk Birliği (İTB) Kadınlar Kolu, “Çocuk Kitapları Haftası” nedeniyle
çocuklara yönelik “Kitap Kurdu, Geleceğin Umudu” adlı bir etkinlik
düzenleyecek. Etkinlik 16 Kasım Cuma akşamı birlik lokalinde gerçekleşecek.
Etkinlik kapsamında çocuklara okumayı sevdirmek amacıyla kitap okumanın
önemini anlatan kısa film gösterimi, hikaye okuma ve yaş guruplarına göre
harflere kelime bulma ya da kelimelerle atasözü bulma oyunu oynatılacaktır.

BATI Trakya Türk Kadın
Platformu, 7 Kasım
Çarşamba akşamı İskeçe’de
Lihudies lokantasında
dernek yönetimlerine yönelik
yemekli bir toplantı
düzenledi. Yemeğe
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı
Ömeroğlu, Batı Trakya Türk
Kadın Platformu çatısı
altındaki dernek başkanları
ve yöneticileri katıldı.
Gecede bir konuşma
yapan Batı Trakya Türk
Kadın Platformu Sözcüsü
Sevil Şerifoğlu, dernek
başkanları olarak sık sık bir
araya geldiklerini, fakat tüm
dernek yönetimleri ile her
zaman bir arada
olamadıklarını dile getirerek
bu birliktelik için bu gecenin
bir vesile olduğunu belirtti.
Ayrıca platformun
önümüzdeki günlerde 10.
kuruluş yıl dönümü

etkinliğini düzenleyeceğini
ifade ederek konu hakkında
yöneticilere bilgi verdi.
Gecede söz alan Aslı
Ömeroğlu da platform
üyeleri ile birlikte olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, tüm üyelere gerek

platform çalışmalarında
gerekse dernek
çalışmalarında başarılar
diledi.
Sevil Şerifoğlu gecenin
anısına Aslı Ömeroğlu’na
seramik bir menekşe hediye
etti.
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Pavlopulos:
“Karasularını
genişletme
hakkımız var”
YUNANİSTAN’ın karasularını genişletme
hakkına sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos, bu sınırların Türkiye dahil
komşu ülkeler tarafından inkar edilemeyeceğini
söyledi.
Pavlopulos yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve
Avrupa Birliği için ve ayrıca uluslararası hukuka
göre, Türkiye dahil komşu ülkelerle kara ve deniz
sınırlarımızla ilgili hiçbir inkar söz konusu
olamaz. Bu bağlamda Yunanistan,
gerekli gördüğü zaman ve gerekli
bulduğu kurumsal yollarla
karasularını genişletme
hakkına sahip.” ifadelerini
kullandı.

“DAYANAĞIMIZ LOZAN”
Yunanistan karasularını net bir
şekilde belirleyen ve dolayısıyla
ülkenin Münhasır Ekonomik
Bölgesi (MEB) sınırlarını
da net bir şekilde
çizme imkanını
sağlayan yasal
dayanağın
öncelikle 1923
Lozan Barış
Anlaşması
olduğunu

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Her şehir, bir dokunuş ister...

A

savunan Pavlopulos, bu anlaşmanın revizyona
veya güncellemeye tabi olmadığının altını çizdi.

1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASI
VE ONİKİ ADA
Ayrıca 1947 Paris Barış Anlaşması’na işaret eden
Pavlopulos, “Bu anlaşma, On İki Ada’nın
Yunanistan’a devri ve Yunanistan’ın, BM
Anlaşması’nın meşru müdafaayla ilgili 51.
maddeye uygun olarak gerekli gördüğü yerde ve
zaman mevcut tüm yollara başvurarak
sınırlarını her türlü tehdide karşı
güçlendirmek gibi doğal hakkı ile
ilgilidir.” dedi.
Ayrıca 1982’de imzalanan Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni
referans gösteren Pavlopulos, uluslararası
hukukun bir parçası olan Avrupa
hukukunun da Yunan sınırlarının
ve topraklarının
güvenliğini
güvence altına
aldığını
sözlerine
ekledi.

Selanik’te Gazi Evrenos Bey
sempozyumu
TÜRKİYE’nin Selanik
Başkonsolosluğu, “Gazi Evrenos
Bey ve Evrenoz Ailesinin
Yunanistan’da ve
Balkanlar’daki Kültürel Mirası”
başlıklı uluslararası bir
sempozyum düzenliyor.
21 Kasım Çarşamba günü
10:00 ile 13:00 saatleri arasında

Selanik Belediyesi’nin “Manolis
Anagnostakis” salonunda
düzenlenecek olan
sempozyumda, Yunanistan’dan
ve Türkiye’den öğretim üyeleri
sunumlar yapacak.
Sempozyuma, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Levent Kayapınar,

3

Bahçeşehir Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Heath Lowry, Selanik
Aristotelio Üniversitesi’nden
öğretim üyesi Dr. Pashalis
Andrudis, Marmara
Üniversitesi’nden öğretim üyesi
Dr. Neval Konuk, Edirne Trakya
Üniversitesi’nden öğretim üyesi
Dr. Ayşegül Kılıç, Mimar Sinan
Üniversitesi’nden yüksek lisans
öğrencisi Bahadır Bakkaloğlu,
Selanik Makedonya tarih arşivi
doktora öğrencisi Ekaterini
Giannukaku katılacak.

slen Gümülcineli olan
ve uzun bir aradan
sonra Gümülcine’yi
ziyaret eden bir tanıdığımın, “Bu
şehir de sefaletten
kurtulamayacak” sözlerine
doğrusu alınmıştım.
İnsanın doğduğu, büyüdüğü,
yaşadığı şehir her zaman en
güzelidir. Uzak kaldığında özlem
duyduğun, yaşarken huzur
bulduğun yerdir. “Memleketim”
dediğin, arkadaşlar, anılar
biriktirdiğin yerdir. Özeldir…
Tabii ki bu işin duygusal yanı.
Objektif bir şekilde
bakabildiğimizde ise, yere göğe
sığdıramadığımız bu şehrin geri
kalmışlığı, ekonomik
tıkanmışlığı, kültürel dokusunu
yitirmesi, doğal güzelliklerinden
gerektiği kadar yararlanamadığı
gerçeği ile yüz yüze geliriz.
Bir zamanlar Batı Trakya’nın,
şimdilerde Doğu Makedonya –
Trakya’nın idare merkezi olan bu
şehrin kalkınması, canlanması
için ciddi dokunuşların
yapılmadığını gözlemlemek hiç
de zor değil.
Tabii bölgede azınlık
insanının yaşıyor olması önemli
bir handikap. Ekonomik olarak
bölgenin geri bıraktırılması için
geliştirilen ve uygulanan
politikalar üzerine defalarca yazı
kaleme aldım. Bugünkü yazımın
konusu siyasi değil. O yüzden
hiç işin bu kısmına
girmeyeceğim.
Gümülcine, çok eski bir
yerleşim bölgesi olmasına
rağmen ne yazık ki tarihi
dokusunu kaybederek bugüne
gelmiş.
Bir zamanlar ağaların,
beylerin, tüccarların kenti olan
ve bugün eski şehri ve
konaklarıyla turistik açıdan
çekim merkezi olan İskeçe’yle de
kıyaslamayacağım.
Ama bu “Gümülcine’de
ayakta kalan kaç tane konak, kaç
tane eski ev var?” sorusunu
sormama da engel teşkil
etmiyor.
Sobacılar sokağı, leblebiciler
çarşısı kendi kaderine
terkedilmiş. Tarihi çarşı, yeni ile
eski arasında sıkışmış kalmış.
Sultan II. Abdülhamit’in
fermanıyla yaptırılan saat kulesi
ve hemen bitişiğinde yer alan
Yeni Camii dışında şehrin
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kültürel kimliği ve mirasını tescil
edebilecek başka eserler var mı?
Apartmanların arasında
kurtulmuş birkaç konak, surlar,
görünmez kılınmış imaret…
Sizi birkaç dakikalığına
düşünmeye davet ediyorum.
Gümülcine ve çevresinin
ekonomik, turistik ve kültürel
açıdan zenginleştirilmesi,
canlandırılması için yapılan
girişimler, hayata geçirilen
projeler hatırlıyor musunuz?
Benim zihnimde yer etmiş
birşey yok.
Sonra turistlerin neden
Gümülcine’ye uğramadığından,
şehrin ruhsuzluğundan dem
vuruyoruz.
Gümülcine Belediyesi ile
Gümülcine Ticaret Derneği
tarafından ortak hayata
geçirilecek ve Gümülcine’nin
tarihi çarşısının yeni bir
görünüme kavuşmasını
amaçlayan projenin başarılı
sonuçlanmasını umuyorum.
Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen projenin bütçesi 1,9
milyon euro. Proje, çarşının
geleneksel halini ön plana
çıkararak turizm hareketliliğini
arttırmayı hedefliyor.
Ekonomik olarak kalkınmak,
bir şehri cazip hale getirmek
oturarak olmuyor. Yeni projeler
geliştirmek, bunları hayata
geçirmek gerekiyor.
Bakın, sınır komşumuz Edirne
bu konuda güzel bir örnek
olabilir. Tarihe Edirne’nin efsane
valisi olarak geçen Fahri Yücel’in
başlattığı çalışmalar, onu takip
eden yıllarda devam eden
girişimler sonucunda Edirne
bugün yüz değiştirdi. Şehrin
tarihi dokusu ön plana çıkarıldı,
turistik altyapılara önem verildi.
Son ekonomik gelişmelerle
Yunanistan ve Bulgaristan için
alışverişe yönelik bir çekim
merkezine dönüştü.
Son durumun sürekliliğini
yitirmemesi için ticaret
odalarıyla, esnaf birlikleriyle
önlemler almaya devam ediyor
Edirne.
“Olmaz!” demeyin.
Üretmeden, yaratmadan tabii ki
olmaz. Bir şehrin çehre
değiştirmesi için herşeyden önce
silkelenmek; yaratmak, üretmek
ve çalışmak gerek.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı GÜNDEM’e konuştu
Batı Trakya’daki Türk azınlık belediye
başkanlarıyla başlattığımız röportajlara
devam ediyoruz. Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza ile yaptığımız
röportajdan sonra bu sayımızda Rodop
ilende yer alan Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı’yla konuştuk.
Yassıköy Belediyesi’nin karakteristik
özellikleriyle son derece önemli bir
belediye olduğunu anlatan Belediye
Başkanı İsmet Kadı, vatandaşların uyum
ve huzur içinde yaşamalarının kendileri
için en önemli amaç olduğunu söyledi.
Yunanistan’ın içinde bulunduğu
ekonomik kriz ortamında belediye
olarak yapabilecekleri en iyi hizmeti
hayata geçirdiklerini ifade eden Kadı,
geride kalan üç yılı aşkın sürede önemli
işler gerçekleştiğini söyledi.

“UFAK ÇAPLI SORUNLAR DIŞINDA
BAŞARILI BİR DÖNEM OLDU”
“Geride bıraktığımız üç buçuk yıllık
dönemi Yassıköy belediyesi açısından
nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunu
yanıtlayan İsmet Kadı şöyle konuştu:
“Belediyedeki dönemimizi genel
anlamda olumlu değerlendiriyorum.
Bizler için zor olmakla beraber güzel bir
deneyim oldu. Belediyeyi çok zor
şartlarda da yönetebileceğimizi
gösterdik. Halkımıza ihtiyacı olduğu
hizmetleri vermekte, ufak çaplı sorunlar
dışında başarılı olduğumuzu
düşünüyorum. Bunu başarmamızda
bölgeyi çok iyi bilmemiz ve deneyimli bir
ekip olmamız önemli bir rol oynadı.
Dikkat edilirse, bize yönelik eleştirilerde
hizmet eksikliği hiç bir zaman öne
çıkmıyor. Kısacası son dört yılda biz bu
gemiyi çok dar boğazlardan başarı ile
geçirdik ve son dönemde ülkemizde
ekonomik alandaki biraz düzelmeyle
birlikte bu gemiyi açık denizlerde
yüzecek hale hazırladık. Yassıköy
Belediyesi’ni bundan sonra daha iyi
günler bekliyor. Vatandaşların uyum
ve huzur içinde yaşamaları bizim
için en önemli amaç.”

“MADDİ DESTEK
BİR MİLYONDAN
312 BİNE DÜŞTÜ”
Sekiz yıldır devam eden
ekonomik krizin Yassıköy
Belediyesi’ni de olumsuz
etkilediğini ifade eden İsmet Kadı,
“Şunu açıkça söylemek lazım ki
ülkemiz son sekiz yıldır ciddi
bir ekonomik krizden
geçti. Bu durumu
rakamlara
dökecek

olursak 2007 yılında ilk kez belediye
başkanı olduğumda sadece Susurköy
Belediyesi olarak merkezi yönetimden
aldığımız maddi yardım 1 milyon euro
civarındaydı. 2014 yılından itibaren ise
eski Arabacıköy Nahiyesi, Susurköy
Belediyesi ve Yassıköy Belediyesi olmak
üzere üç eski belediyeyi içinde
barındıran Yassıköy Belediyesi olarak
312 bin euro maddi destek alabiliyoruz.
Anlaşılacağı üzere devletten gelen
yardım konusunda ciddi bir düşüş
oldu.” dedi.

“SON DÖNEMDE BİRÇOK
PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”
Belediyenin hayata geçirdiği projeleri
anlatan Belediye Başkanı Kadı şunları
kaydetti: “Belediye yönetimi olarak son
dört yılda bir çok projeyi hayata
geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bunların en
başında, bana göre en önemli
projelerimizden biri olan biyolojik
arıtma tesisi projesi geliyor. Bu proje 12.5
milyon euroluk bütçeye sahip büyük bir
proje. Bu proje iki aşamadan oluşuyor.
Hatların ve sonrasında tesislerin
yapılması. Hatların inşası sırasında
bildiğiniz gibi Yassıköy’de ciddi
sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılara rağmen
hatların inşasının büyük bölümü
tamamlanmış durumda. Projenin ikinci
aşaması olan tesis inşasına ise yaklaşık
bir ay önce başlandı. Bu tesis
önümüzdeki yıl bitmiş olacak. Bu
projedeki asıl sorun vatandaşlarımızın
hatlara bağlanması konusunda
yaşanıyor. Çünkü bu konuda ayrı bir
ekonomik yük gelecek. Bunu Gümülcine
Belediyesi’nin deneyimlerinden de
yararlanarak halkımıza en az düzeyde
yansıtarak bu aşamayı tamamlamak
istiyoruz. Tahminim, önümüzdeki yılın
sonuna doğru artık bu projenin
çalıştırılması gerekiyor.
Çalışma aşamasında
da yine
Gümülcine
Belediyesi’nin
biyolojik
arıtma
tesisindeki
deneyimli
elemanları
ile irtibat
halindeyiz.
Bu tesisi
olabilecek en
düşük maliyetle
çalıştırma uğraşı
içindeyiz.
Bunun dışında
belediye

yönetiminde olduğumuz son dört yılda
sekiz tane meydan düzenlemesi projesini
hayata geçirdik. Bunlardan ilk üç tanesi
500 bin euroluk bütçe ile Bulatköy,
Yassıköy ve Tatlısu (Glikoneri)
köylerimizde yapıldı. İkinci aşamada ise
tarım alanlarını genişletme fonlarından
temin ettiğimiz 450 bin euro ile
Susurköy, Palazlı ve Ortacı köylerimizde
meydan düzenleme projelerimizi
tamamladık. Bu projelerin içerisinde
Susurköy ve Palazlı köylerimizde örnek
teşkil edebilecek, belki de Rodop ili
sınırları içinde başka yerde olmayan son
derece modern, kalite belgesi almış
çocuk parklarımızı yaptık.
Bunların yanı sıra 600 bin euroluk
bütçe ile sulama sistemlerimizin
modernizasyonunu sağlayacak teçhizatı
temin etmiş durumdayız. Belediye
genelinde yaklaşık 110 kilometre
üzerindeki sulama hatlarımızı kontrol
edecek mekanizma şu an itibariyle
Susurköy’de yeni inşa ettiğim belediye
binamızın içinde kurulmuş durumda. Bu
proje ile bizler belki de belediyemizi
bundan 10 yıl sonrasına hazırlamış
durumdayız.
Yine bu zor dönemde Bulatköy –
Çepelli köyleri arasında ve Susurköy’de
toplam 4 bin 800 metre asfaltlama
çalışması yaptık. Bu bizim için son
derece önemli, çünkü bahsettiğimiz
yollar çok yoğun kullanılan yollardı.
Bunların dışında tasarruf amaçlı
projelere çok önem verdik. Örneğin yıllık
elektrik kullanımına ödediğimiz miktar
750 – 800 bin euro civarında. Bunun
yarısını sokak lambalarına ödüyoruz. Biz
bu konuda tasarruf sağlamak için sokak
lambalarımızı led lambaları ile
değiştiriyoruz. Toplam 1 milyon 76 bin
bütçeli bu projeyi ülke genelinde
sözleşme aşamasına getiren dördüncü
belediye olduk. Bu proje bize önemli
ölçüde tasarruf sağlayacak. Enerji
tüketimimizi beşte bire düşürmüş
olacağız. Ayrıca belediyemiz bu gibi

projeler sayesinde bundan sonraki enerji
tasarrufu projelerine finansman sağlama
konusunda da avantajlı konuma
gelecek. Bahsettiğim projenin ikinci
aşamasında güneş enerji santralleri
kurulması ile ilgili projemizi hazırladık.
Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman
belediyemize yıllık 800 bin euroluk bir
tasarruf sağlamış olacağız. İlk olarak üç
adet santral çalışması son aşamaya
gelmiş durumda. Yine tasarrufa yönelik
bir diğer projemiz ise içme suyu
sistemlerindeki kaçak ve arızaların erken
uyarı sistemi ile tespitine yönelik
projemizdir. Bu proje 1 milyon 499 bin
euro ile onaylandı ve şu anda ihale
aşamasında. Bu proje bize arızaları
erkenden tespit edip halkımıza
yansımadan sorunu çözme imkanı
verecek. Bu projeyi Yunanistan
genelindeki 70 belediye ile birlikte
bakanlıktan aldık. Bu konuda
milletvekillerimiz Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf’un da çok büyük
katkılarını gördük. Kendilerine buradan
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bunlara ek olarak şu anda 450 bin
euro bütçeli Balabanköy’deki içme suyu
hatlarının yenilenmesi projesinin yüzde
70’i tamamlanmış durumda. Ayrıca
‘Filodimos 2’ programı çerçevesinde
çocuk parklarının yeniden düzenlenmesi
ve kalite belgesi almış çocuk parklarının
yapılması için projemiz hazır durumda.
Bu proje ile 13 köyümüzde daha kaliteli
çocuk parkları yapma imkanımız olacak.
Bu projemiz ihale aşamasındadır. Yine
‘Filodimos 2’ programından
yararlanarak okullarımızdaki
eksikliklerin tamamlanması için 65 bin
euroluk bir projeyi de ihale aşamasına
getirdik.
Belediyemizdeki tüm su sayaçlarımızı
dijital formda kayıt altına alacak bir
sistemin kurulumunun planlamasını
yapıyoruz. İçme suyu sistemlerinin
eksikliklerini giderecek projelendirme
çalışmalarımız devam ediyor.
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Azınlığın yeni sorunu: GÖÇ - 2

G

eçen haftaki sayımızda Batı
Trakya Türk Toplumu’nun en
güncel ve varlığını olumsuz
yönde etkileyen ekonomik krize bağlı
yaşanan göç sorununu ele almıştık.
Konu, son yıllarda belki de en çok
konuşulan, beğenilen ve üzerinde
durulan haberlerimizden biri oldu.
Haberle ilgili olarak çok sayıda geri
bildirim aldık. Bunun yanısıra Batı
Trakya’da yaşanan göç sorunu hakkında
farklı bölgelerden bilgiler aldık.
Haberden sonra “A köyünde bu kadar
kişi, B köyünde bu kadar kişi Almanya’ya,
Hollanda’ya gitmeye hazırlanıyor”
türünden bilgiler adeta kendiliğinden
ulaştı gazetemize.
Amacım karanlık, melankolik bir tablo
çizmek değil. Bittik, mahvolduk edebiyatı
da yapmak istemiyorum. Fakat yaşanan
son derece olumsuz tabloyu da
görmezden gelemeyiz. Ne yazık ki son
yıllarda veya aylarda iyiye doğru bir

Bana göre çok önemli bir diğer projemiz
olan 2.5 milyon euro bütçeli yağmur
suları için kanalizasyon projesini
başlattık. Bu proje yaklaşık 10 köyümüzü
kapsayan dokuz kilometre uzunlukta bir
kanalizasyon projesi. Bu proje
tamamlandığında vatandaşlarımızın
karşılaştığı bu alandaki sorunların
büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum.
Yassıköy’de yaklaşık 50 çocuğumuza
hizmet verecek bir kreş inşası projesini
tamamladık ve bu projeye de kaynak
sözü almış durumdayız. Yine belediye
binamızın bulunduğu bölgedeki arsada
500 metrekarelik kapalı alanı olacak
yeni bir bina inşasının projesini
hazırlıyoruz. Böylelikle tüm belediye
birimlerini aynı çatı altında toplamayı
hedefliyoruz. Halen Ayazma köyünde
eski bir belediye binamız var. O binayı
bir kütüphane ve kültür merkezi haline
getirmeyi planlıyoruz.”

“ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM”
GÜNDEM’in. “Yassıköy Belediyesi’nin en
önemli önceliği nedir?” sorusunu da
yanıtlayan İsmet Kadı, bölgenin en
büyük sorununun ve önceliğinin
istihdam olduğunu vurguladı.
Belediye Başkanı İsmet Kadı şöyle
konuştu: “Yassıköy Belediyesi olarak
tabii bizim bir çok ihtiyacımız var. Ancak
şu anda en önemli ihtiyacımız
bölgemizde istihdama yönelik
projelerdir. Bir çok gencimiz
biliyorsunuz iş bulamadığı için belki de
gelecekte ciddi sağlık problemleri
yaşayabilecekleri işlerde çalışmak üzere
yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar.
Bizim en önemli problemimiz bence
budur. Bu problemi bir şekilde
çözmemiz gerekiyor. Buna yönelik
olarak hayvancılığın desteklenmesi,
tarımın desteklenmesi için çalışmalar
başlatılması gerektiğine inanıyorum.
Tabii bizler belediye olarak bu alanda
çok fazla imkana sahip değiliz. Biz

gidişat yok. Bu tablonun yakın gelecekte
değişmesi en büyük beklentimiz ve
arzumuz. Ancak, elimizdeki veriler
tablonun kolay kolay değişeceğine
şahitlik etmiyor. Zira, ekonomik krizden
dolayı kaybolan istihdam imkanları var.
İşini kaybeden çalışanlar var. Tüm bunlar
geri gelir mi? Buna gönül rahatlığıyla
“evet” demek mümkün değil.
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın fertleri büyük çoğunlukla
bilek gücüne dayanan işlerde çalışan
insanlardı. Ekonomi iyi gitmiyorsa,
ekonominin çarkları dönmüyorsa bu kitle
ekmek parasını mecburen başka yerde
arayacak. Çünkü elindeki imkanlar çok
sınırlı. Hatta neredeyse hiç yok.
Herkesin üzerinde düşünmesi gereken
olay; bu göçün nasıl önleneceğidir. Artık
bunun için çalışma yapılması, plan,
program yapılması zorunlu bir hal
almıştır. Peki akla şöyle bir soru geliyor.
Tüm ülke sekiz yıldır ekonomik krizin

imkanımız dahilinde bölgeye yatırım
yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Belediyemize ait çok değerli arsaları bu
uğurda yatırımcılara tahsis etmeye
hazırız. Bu arsalarla ilgili olarak
yatırımcılarla sürekli temas halindeyiz.
Her yere açık ve net mesaj veriyoruz.
İstihdam sağlayan projelerde belediye
olarak yatırımcılara her türlü desteği
vermeye hazırız. Bunu yıllardan beri dile
getiriyoruz.”

“160 KİŞİYE İSTİHDAM
SAĞLAYACAK PROJE”
Gümülcine – Sendelli yolu üzerinde bir
projeyi hayata geçirmek istediklerini
anlatan Kadı, “Bu konuda bir
gelişmeden bahsedecek olursak;
Sendelli – Gümülcine yolunda belediye
olarak bizim 70 dönümlük bir arazimiz
var. Bu arazi ile ilgili olarak biz yaklaşık
bir buçuk yıldır yatırımcılar ile temas

pençesindeyken, Batı Trakya bölgesi için,
azınlık insanının yoğun olarak yaşadığı
bölgeler için ayrı bir ekonomik destek
programı talep edilebilir mi? Bunun
hukuki bir zemini olabilir mi? Böyle bir
talepte bulunmak ne kadar doğru, ne
kadar hukuki ve ne ölçüde mümkün?
Bu sorulara cevap vermeden önce
gelin hep birlikte Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın ekonomik durumunu ve
krizin de etkisiyle son derece olumsuz
etkilenen azınlığımızın ekonomisini
değerlendirmeye çalışalım.
Batı Trakya Türk Azınlığı 60 – 70 yıl
boyunca siyasi baskıların yanısıra,
ekonomik baskılara maruz kaldı mı? Evet
kaldı.
Azınlığın elinden toprağı ve gayri
menkulü alınması için bölgemizde
yaşayan Hıristiyanlara özel kredi
programları uygulandı mı? Evet
uygulandı. Hatta bu “milli krediler”
Eleftherotipia gazetesinin İos tis Kiriakis
ekibi tarafından uzun uzun anlatıldı,
konuyla ilgili haberler, makaleler
yayınlandı.
Azınlığın sahip olduğu topraklar ve
gayri menkuller çeşitli bahaneler ve
projelerle kamulaştırıldı mı? Evet
kamulaştırıldı. En iyi örnek Gümülcine’nin
batısında üniversite kampüsü için
kamulaştırılan binlerce dönümlük
arazidir. Bu bölge şu anda yoğun olarak
yurtdışına göç veren bir bölgedir.
1981 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan
Yunanistan’daki Batı Trakya Türkleri, AB
fonlarından ve desteklerinden yeterince
halindeyiz. Buraya çok güzel bir proje
hazırlandı. Tabii bu projenin
yapılabilmesi için yaklaşık üç buçuk
milyon euroluk bir bütçe gerekiyor. Bu
proje kapsamında buraya 60 yatak
kapasiteli beş yıldızlı bir otel, 8 tane
küçük otel tarzı ev, bir aquapark, bir
süper market, iki adet sinema salonu,
3.500 kişilik düğün salonu, toplantı
salonu, spor salonu, futbol ve basketbol
sahaları içeren bir kompleks yapılmasını
planlıyoruz. Bunu tabii belediye olarak
biz değil, yatırımcı yapacak. Belediye
olarak bizim bu projeye çok önem
vermemizin sebebi yaklaşık 160 kişiye
istihdam sağlayacak olmasındandır. Bu
tür projelerin bölgemiz gençlerine iş
imkanı sağlayacağına ve gençlerimizi
bölgemizde tutmamızı sağlayacağına
inanıyoruz. Bölgemizin en büyük sorunu
olduğuna inandığım istihdam
konusunda belediye olarak ne

5

yararlandı mı? Hayır yararlanmadı ve
yararlandırılmadı.
Avrupa Birliği’ne üyelikten sonra tarım
ürünlerine verilen desteklerden en az
yararlanan kesim azınlık kesimi miydi?
Evet azınlık kesimiydi. Zaten azınlık
insanı, aile işletmesi modelinde küçük
çiftçi kesimini oluşturmaktadır.
Siyasi, eğitim, sosyal, ekonomik ve
vatandaşlık hakları olanında uzun yıllarca
azınlığa uygulanan baskı ve ayrımcılıklar
nedeniyle azınlık toplumu ekonomik
gelişmişlik açısından son derece geri
kaldı mı? El cevap: Evet kaldı. Bunun
aksini iddia eden çarpılır maazallah.
Gelelim en can alıcı sorulara.
Yunanistan’ın resmi istatistik kurumunun
verilerine göre ülkedeki en düşük milli
gelire sahip bölge Türk azınlığın yaşadığı
Rodop ve İskeçe illeri mi? Evet öyle.
Yine resmi istatistik kurumunun
verilerine göre en yüksek işsizlik
oranlarının olduğu bölge Batı Trakya
bölgesi mi? Evet Batı Trakya bölgesi.
Tüm bu soru ve cevaplardan sonra
ortaya çıkan manzara karşısında “azınlık
insanının yaşadığı bölgelere özel bir
ekonomik kalkınma programı
uygulanamaz” diyen varsa ona acilen
“demokrasi, adalet, sosyal devlet, eşitlik,
devlet sorumluluğu” gibi konularda özel
bir program uygulanması şart!
Batı Trakya’da azınlık insanı için özel
bir ekonomik kalkınma programı gibi bir
talepte bulunmak anamızın ak sütü gibi
helaldir. Yeter ki adam gibi anlatılsın ve
formüle edilsin…
yapmamız gerekiyorsa yapmaya
çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz.”
diye konuştu.

“YORULMAMIZI BEKLEYENLERİ
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAĞIZ”
Belediye Başkanı Kadı sözlerini şöyle
tamamladı: “Son olarak şunları
söylemek istiyorum. Biz ekip olarak
toplam 12 yıldır bölge halkına hizmet
etmeye çalışıyoruz. Onlara layık olmaya
çalışıyoruz. Bu uğurda yorulmamızı
umut edenleri hayal kırıklığına
uğratıyoruz ve uğratmaya devam
edeceğiz. Her yaptığımız işi insanımız
için yapıyoruz, bundan da büyük gurur
duyuyoruz. Canla başla çalışarak
halkımıza daha iyi hizmet vermek için
uğraşmaya devam ediyoruz ve
edeceğiz.”
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Sokak hayvanlarına karşı
sorumluluklarımız…

B

u haftaki konumuzu
sokak hayvanlarına ve
üzerimize yüklediği
sorumluluklara ayırdım.
Sevmek ve sevilmek
dünyanın en güzel
duygularındandır. Hele hele
sevmesini bilmek ise daha
güzeldir. Hayvanları sevmek
özellikle de sokak hayvanlarını
sevmek elbetteki duyguların en
güzeli olsa gerek.
Unutmayalım insan
çevresindekileri sevebildiği
ölçüde insandır. Ancak her
sevgide olduğu gibi bu sevgi de,
sorumluluk gerektirir.
Sokak hayvanı olgusu doğa
olayı değildir. Sokak hayvanları
sokaklarımızda, çöplüklerimizde
yaşayan, bizimle birlikte
yaşayan kedidir, köpektir.
Binlerce yıl önce
evcilleştirdiğimiz bir kültür
varlığıdır bu hayvanlar.
Hizmetinden yararlandığımız
daha sonra sanayi, teknoloji ve
buna bağlı olarak metropollerin
gelişmesi ve büyümesi ile
sokaklara terk ettiğimiz sahipsiz
hayvanlardır. Dolayısıyla
“Sokak Hayvanı” sorunu yoktur
ama “ Sokak Hayvanlarının
Sorunları” vardır. Bu sorunun
yaratıcısı insan olduğu gibi de
çözümleyicisi de yine insanın
kendi olmalıdır. Peki nedir
üzerimize düşen sorumluluklar
kısaca değinelim...
Öncelikle sahiplendiğimiz
hayvanı terk etmeyerek...
Unutmayalım sahiplendiğimiz
kedi ve köpeğimiz bizi de
sahiplenmiştir. Kendi doğasının
bir parçası olarak kabul etmiştir.
Terk edildiği andan itibaren
köpekler, uzun süre sahibinin
geri döneceği beklentisi ile
barınak kafeslerinin arkasında
duruyor. Ümidini kestiği zaman,
istenmemenin getirdiği o duygu
ile yemek yemiyor, su içmiyor

ve intihar ediyor... Bu durum
terkedilmiş, sokaklara
bırakılmış hayvanların,
barınaklarda sergilediği ve
hayvanseverler tarafından tespit
edilmiş, istenmemenin üzücü
bir sonucudur. Hal böyleyken
malesef her gün sokaklara
hayvanlar bırakılıyor,
terkediliyorlar... “Sokak
Hayvanlarının Sorunları” uygar
insanın karşısına bir anda
çıkıveriyor. O halde uygar birer
insan olarak bizlere düşen;
Sahipsiz ve güçten düşmüş
hayvanların (hasta, sakat,
yavru, hamile) hiçbir maddi
kazanç ve menfaat amacı
gütmeksizin;
Beslenme/su ve sağlık
ihtiyaçlarının karşılanması,
Belediye ile işbirliği yapılarak
rehabilite
(kısırlaştırma/aşılama)
edilmeleri ve böylece bölgede
nüfus kontrolünün sağlanması,
Nüfus kontrolünün
sağlanmasında, bölgede
yaşayan hayvanların, kendi
mekanlarına sahip çıkma
içgüdüsünün değerlendirilmesi
Bölgede yaşama hakkı olan
hayvanlara sağlıklı bir ortam
yaratılarak insan-doğa
ilişkisinin iyileştirilmesi.
olmalıdır. Unutmayalım ki;
Sokak hayvanlarının en büyük
sorunu olan “açlık ve susuzluk”
sorunudur. Özellikle bu sıcak
günlerde bu canlıların açlık ve
en önemlisi suzuzluklarına
çareler aramak en başta insani
görevlerimizden biri olmalıdır.
Sivil toplum örgütleriyle birlikte
bu canlılara sahip çıkmak, yıllar
önce evcilleştirdiğimiz ve her
alanda onlardan
faydalandığımız bu can
dostlarımıza bir vefa
borcumuzdur...
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...
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Gayrimenkullere
yüksek vergide
dördüncü sıradayız
YUNANİSTAN, Avrupa
Birliği’nde (AB)
gayrimenkullere en yüksek
vergi uygulayan ülke
sıralamasında dördüncü oldu.
Ekonomi ve Sanayi
Araştırmaları Vakfı’nın (IOBE)
yaptığı çalışmaya göre,
Yunanistan diğer AB ülkelerine
kıyasla taşınmazlara en yüksek
vergi uygulayan ülkelerin
başında geliyor. Dördüncü
sırada yer alan Yunanistan’ın
önünde olan ülkelerin ise
gayrimenkul sektörünün iyi
durumda olduğu ülkeler
olduğuna dikkat çekildi.
Araştırmaya göre ayrıca,
taşınmazlara uygulanan ek
vergi ENFİA yürürlükte
olmasaydı aile ekonomisi
güçlenecek, bu da tüketimin
artmasına neden olacaktı.
Araştırma sonuçları böyle bir
durumun, 2018-2022 yılları için
GSYİH oranında 1,35 milyar
euroluk bir artış ve yıllık 32 bin

yeni işkanı anlamına geldiğini
ortaya koydu.
Bu arada, 2007 yılında 33,6
milyar euro olan inşaat
projelerine yapılan yatırım
harcamaları 2017 yılında 9
milyar euroya geriledi.
Yıllık konut yatırımlarında
da yüzde 95,4 oranında bir

Kaçimigas eyalet başkanlığına
adaylığını açıkladı

ESKİ vali yardımcısı Kostas Kaçimigas, Doğu
Makedonya – Trakya eyalet başkanlığına
adaylığını açıkladı.
Kaçimigas 13 Kasım Salı günü yayımladığı
açıklamayla Mayıs ayında gerçekleştirilecek yerel
seçimlerde Doğu Makedonya – Trakya eyalet
başkanlığı için aday olacağını duyurdu. “Bu
mücadelede daha iyi bir gelecek için ilgilenen
herkese yer var” ifadesini kullanan Kaçimigas,
bağımsız bir liste oluşturma kararı aldığını
belirtti.
Yerel yönetime aday listelerin siyasi partiler
tarafından desteklenmesini ve şekillendirilmesini
eleştiren Kaçimigas, “Bu nedenle bağımsız bir
yerel yönetim şeklinin başına geçme kararı aldım.
Bölgemizin ekonomik ve sosyal anlamda
kalkınmasına imkan verecek fırsatların
değerlendirilmediğini gördüğüm için böyle bir
kararı aldım.” ifadelerini kullandı.
Mevcut eyalet başkanlığı yönetimini eleştiren
ve fırsatları değerlendiremediğini kaydeden
Kaçimigas, “Yerel yönetime dönme kararını
almamda en büyük rol, bu alanda edindiğim
tecrübeleri değerlendirme çağrılarınız ve yıllarca
hizmet ettiğim gelişme hayaline bağlılığımdır.”
MERİÇ ili Ticaret ve Sanayi Odası
dedi.
Başkanı Hristodulos Topsidis eyalet
Mevcut eyalet yönetiminin bölgedeki
başkanlığına adaylığını açıklamaya
ekonomik krizin derinleşmesinde payı olduğunu
hazırlanıyor. Topsidis’in, 18 Kasım
belirten Kaçimigas, şunları ifade etti: “Bu
Pazar günü Gümülcineliler Kulübü’nde mücadeleyi kazanmanın tek yolu kolektif bir
gerçekleştireceği toplantıda adaylığını şekilde hareket etmektir. Doğu Makedonya
resmen açıklayacağı bildirildi.
– Trakya eyaletindeki vatandaşlar olarak
Bir süredir aday olacağı konuşulan
kolektif bölge bilincimizi ortaya
Meriç Ticaret Odası Başkanı
çıkarmalıyız.”
Topsidis’in, başkanlık yarışına
Eyalet başkan adayı Kostas
katılmaya hazırlanan diğer adaylarla
Kaçimigas, amaçlarından birinin
da görüştüğü ve değerlendirmelerde
genç insanlara dayanarak mücadele
bulunduğu ifade edildi.

Eyalet başkanlığına bir aday daha

düşüş yaşandı. 2007 yılında
24,8 milyar düzeyinde olan
konut yatırımları, 2017’de 1,1
milyor euro olarak belirlendi.
Araştırmaya göre,
gayrimenkul satın alımlarının
donmasının en büyük nedeni
ENFİA.

etmek ve genç nesilleri desteklemek olduğunu
dile getirdi. Kaçimigas, ikinci amaçlarının ise
yerel yönetimlerde hizmet veren herkesle uyumlu
bir şekilde çalışmak olduğunu vurguladı.
Kaçimigas açıklamasında, eyalet genelinden
tüm vatandaşlara seslenerek oluşturulacak
listeye katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.
Gümülcine’de dünyaya gelen Kostas
Kaçimigas, Venedik’te mimarlık eğitimi aldı.
Rodop ilinde mimar olarak çalıştı. 25 yıl boyunca
Mühendisler – Mimarlar Odası’nde yöneticilik
yaptı. 1991 – 1998 yılları arasında Yorgos
Papandrielis’in Gümülcine belediye başkanlığı
döneminde belediye meclis üyesi seçildi. Üç yıl
boyunca belediye meclis başkanlığı görevinde
bulundu. Rodop eski Valisi Aris Yannakidis’in
listesinden il meclis üyesi seçildi. İki yıl vali
yardımcılığı ve iki yıl vali
vekilliği görevlerinde
bulundu. PASOK
partisinin desteğiyle
eyalet başkanı seçilen
Aris Yannakidis
döneminde dört yıl
boyunca eyalet
başkanlığı idari
sekreterliği görevini
yaptı. İtalyanca, İngilizce
ve Türkçe konuşan
Kaçimigas, evli
ve üç çocuk
babası.
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Xiaomi Redmi S2’yi inceleyelim
GENEL olarak sade bir görünüme
sahip olan Redmi S2, çift SIM kart
desteği sunan bir model. Telefonun sol
kenarında yer alan çekmece içinde çift
SIM kart girişi ve ayrıca microSD kart
yuvasını görebiliyorsunuz.
Redmi S2'nin sağ kenarında güç ve
ses butonlarını, üst kenarda da 3.5
mm'lik kulaklık girişini görmek
mümkün. Telefonun alt yanında da şarj
yuvası ile hoparlör mazgalları yer alıyor.
Redmi S2, büyük boyutlu ekran
kullanmak isteyenler için uygun yapıda
hazırlanmış. 5.99 inç büyüklüğünde bir
ekranın sahibi olan telefon, yine son
dönemin amiralleri gibi 18:9 görüntü
oranı sunuyor. İnceltilmiş ekran
kenarları ile geniş bir görüntü sağlayan
telefon, ekran – gövde oranıyla yüzde
74.5 seviyesinde.
Ekran panelinde tercih edilen IPS LCD
sayesinde renkleri doygun şekilde
görüntüleyebilen Redmi S2, ayrıca yine
IPS panel nedeniyle geniş görüş açısı da
sağlabiliyor. Ekran çözünürlüğü olarak
da 1440 piksel kullandığını söyleyelim.
Son olarak ekranın 450 nit maksimum
parlaklığa ve 1000:1 kontrast oranına
sahip olduğunu da söyleyelim.
Redmi S2, Android 8.1 Oreo'yu
kullanıyor. Böylece en güncel işletim
sistemini kullanan modellerden biri olan
Redmi S2, ayrıca Xiaomi'nin
güncellenen MIUI 9 arayüzü ile beraber
geliyor. Yeni arayüz yazılımı ile beraber
hız konusunda birtakım iyileştirmelerde
bulunan Xiaomi, arayüze yeni işlevsel
özellikler de eklemiş.
Fazlasıyla sade hazırlanmış arayüz,
üst barda işlevsel kısayol fonksiyonlarını
bir arada sunarken, bu alanı bir kademe
daha çektiğinizde, altında daha fazla
seçeneği ulaşılabilir hale getiriyor.
Ekranda yer alan Temalar seçeneğinden

pek çok farklı temayı seçebileceğiniz
telefonda, yine Güvenlik uygulaması
yoluyla bir dizi seçeneğe
erişebiliyorsunuz. Bu alanı kullanarak
derin temizlik yapabilir, uygulamaları
yönetebilir, oyun hızınızı arttırabilir ve
pil kullanımınızı optimize edebilirsiniz.
Redmi S2, performansa yönelik
Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden
güç alıyor. 8 çekirdekli yapıda olan bu
işlemcisiyle üst segmente yakın grafik
çizen telefon, mobil oyunlar için Adreno
506 grafik işlemciyi de kalbinde taşıyor.
3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına
sahip olan Redmi S2, depolama alanını
256 GB'a kadar microSD kart yoluyla
arttırma imkanı da tanıyor elbette.
Redmi S2'nin teknik kadrosuna ilişkin
önemli bir detay da kuşkusuz batarya
alanı oluyor. Telefonda 3080 mAh
kapasitesinde batarya kullanılmış.
Bununla günü çıkartan bir performans
gösteren telefon, özellikle güç tüketimi
ve performans arasındaki dengeyi
sağlamasıyla hoşumuza gitti. Standart
uygulamaları sorunsuz şekilde çalıştıran
telefon, çoklu görevlerde teklemeden
çalışıyor, ayrıca verimli bir oyun
deneyimi sağlıyor. Buna örnek olarak
Redmi S2 ile geçirdiğimiz süre boyunca
son dönemin popüler mobil oyunu
PUBG de dahil olmak üzere pek çok
oyunu rahatlıkla oynadığımızı
söyleyelim.
Telefonun performansından işletim
sistemi kısmında da bahsetmiştik. Gayet
akıcı bir kullanım sağlayan telefonun
parmak izi sensörüne de bu noktada
değinmek lazım. Telefonun arka
yüzeyinde yer alan sensör, gerek ilk
tanımlama işleminde gerek sonrasında
hızlı tepki süresi sunuyor. Farklı
açılardan da olsa parmağınızı
dokundurduğunuz anda etkileşime

BULMACA
GEÇEN HAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Drahmi, Akaç 2) AA,
Ansız, Si 3) İcar, Trakit
4) Maliye, Mut 5) Et,
Krem 6) Esas, Ataşe 7)
Art, Fabl, İt 8) Riayet, İti
9) İş, Anaç, Arp 10)
Tank, İka 11) Kek,
Selamet 12) Os, Bek,
Mi 13) Terane, Akik 14)
Artma, Korna.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Daima, Ari, Kota 2)
Raca, Erişte, Er 3)
Alesta, Akort 4) Harita,
Yan, Sam 5) Mn,
Sfenks, Na 6) İstek,
Ata, Ebe 7) Ir, Rab, Çile
8) Azametli, Kakao 9)
Kuma, Taam, Kr 10)
Asit, Şiir, Emin 11) Çit,
Ket, Patika.

SOLDAN SAĞA
1) Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli,
kaygan uzun ip – Su kıyısındaki görkemli ev 2) Bir
görevde temelli olan – Devlet büyükleri 3) Radon’un
simgesi – Ekseni boyunca delik silindir 4) Taraça –
Bal koymaya yarayan küçük tekne 5) (halk dili)
Yetişkin – Üç yaşına kadar olan at yavrusu – Çıplak 6)
Terbiyum’un simgesi – Kap, kacak – Beyaz 7) Kırmızı
– Baş kaldıran, isyan eden – Kızılımsı kahverengi 8)
Taş pamuğu, kaya lifi – Kötü göz 9) (kimya) Parafin –
Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya
gelmesinden oluşan eser 10) Bir yudumda içilecek
miktar – Amerika elmasından çıkan zamk 11)
Dünyanın uydusu – Bir tür keten, patiska veya basma
12) Kement – Tantal’ın simgesi – Eksiksiz, kesintisi
13) (halk dili) Ağabey – Hıristiyan, İsevi 14) Çırak ile
ustanın arasındaki kişi – (halk dili) Nisan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Tombala vb. Oyunlarında sayıların yazılı olduğu
kağıt – Parazit 2) Elastiki – Dilsiz – Kıyı, kenar 3) Bir
nota – Uygun bulmama – Kayak – İlkel su taşıtı 4) Bir
meyve – (kadın için) Güçlü ve gösterişli, iri yarı 5)
Birinin buyruğu altında olan görevli – İki dağ
arasındaki sırt – Sodyum’un simgesi 6) Eşi olmayan,
biricik – Yansıma – Elde bulunan varlık, sermaya 7)
Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit kabak veya patlıcam
yemeği – Toryum’un simgesi – (psikolojik) Kaygı 8)
(mecaz) Dert – Platin’in simgesi – Telefonda hitap
sözü – Rubidyum’un simgesi 9) Kuzeybatı Kafkasyalı
halk – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 10) Lityum’un simgesi – Arap üslubunda olan
şey – Apansız 11) Soy – Yerine koyma, yerine
kullanma – Sebep, faktör.

girebilen Redmi S2, bu özelliğiyle de orta
– üst sınıf kategoride yer alan akıllı
telefonlarla kıyaslamamıza göre iyi iş
çıkartıyor.
Redmi S2, yine son
dönemin çok
konuşulan yapay zeka
desteğini
kameralarında bizlere
gösteren bir model. 12
MP ve 5 MP şeklinde
çift kamera dizilimine
arka yüzünde yer
veren telefon, portre
modunda yapacağınız
fotoğraf çekimlerinde
Bokeh efekti olarak da
bilinin arka planın
flulaştığı kareleri
yakalayabiliyor. Bu
şekilde objeyi ön
plana çıkaran
çekimler
yapabiliyorsunuz.
Buna ilave olarak selfie çekimlerinde
kullandığı yapay zeka ile profildeki
detayları düzeltebilen Redmi S2, yapay
zekayı kullanma tercihini size bırakmış.
Özçekimlerde kamera arayüzündeki
profil simgesine tıkladığınızda açılan
yapay zeka, böylece sahneyi tanıyarak
çevrenizi flulaştırıyor ve bu sayede alan
derinlikli özçekimlere izin veriyor.
Yapay zeka ile güçlendirilen ön
kameradan hazır bahsetmişken, ön
kameranın 16 MP ölçüsünde olduğunu,
f/2.0 diyaframa sahip olduğunu ve LED
selfie ışığı ile ışık koşulları düştüğünde
de net çekimler yapabildiğini
söyleyelim.
Fotoğraf çekimlerinde detay düzeltme
noktasında Piksel Birleştirme
teknolojisinden güç alan Redmi S2, bu
teknolojisi ile 4 pikseli tek bir büyük
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piksele dönüştürebiliyor ve bunun
neticesinde de detay kaybı yaşamanızı
engelliyor. Sınıfındaki akıllı
telefonlardan bu
anlamda daha
başarılı olduğunu
rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Teknik adımı
atlamamak adına
Redmi S2'nin
arkasında bulunan
12 MP'lik ana
kameranın Sony IMX
486 sensöre sahip
olduğunu ve faz
algılamalı otofokus
desteği sunduğunu
belirtmek gerek.
Yine 16 MP ön
kamera da Samsung
S5K5E8 sensör ile
geliyor ve HDR
desteği sunuyor.
Kamera adımını da noktalamadan
son olarak yine Redmi S2'nin
özçekimlere özel dokunuşlarda
bulunmak isteyenlere Beutify 4.0
güzellik modu sunduğunu, panorama ve
manüel mod çekim imkanı tanıdığını da
belirtelim ve artık sonuç bölümüne
geçelim.
Evet, yine uzunca bir incelemenin
ardından sonunda sonuç bölümüne
ulaştık. Xiaomi Redmi S2, bütçe dostu
modellerden biri oluyor. Bulunduğu
segment ise orta – üst seviye. Teknik
altyapısına uygun olarak konumlandığı
kategoriye ise hareket getireceğini
rahatça söyleyebiliriz. Bu noktada en
fazla dikkat çeken yanını ise kuşkusuz
yapay zeka destekli kamerasıyla
oluşturuyor. Diğer yönleriyle de yine
segmentin başarılı bir üyesi oluyor.
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Atatürk Batı Trakya’da da anıldı
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurucusu ulu önder
Mustafa Kemal
Atatürk, vefatının
80. yıl dönümünde
Batı Trakya’da da
anıldı.
TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen
anma törenine Batı Trakya genelinden
çok sayıda soydaş katıldı.
Gümülcine’deki anma törenine katılan
soydaşlar Atatürk’ün hayata veda ettiği
saat 09:05’ten önce başkonsolosluğa
gelmeye başladı.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu bahçesinde
gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu
başkonsolosluk mensuplarından Merve
Mehmet yaptı.
Anma töreni, Mustafa Kemal
Atatürk’ün anısına bir dakikalık saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Devamında Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın
Ahmet, Atatürk’ün yaşamı ve eserleriyle
ilgili bir konuşma yaptı. Ahmet, Mustafa
Kemal Atatürk’ün asker ve devlet adamı
kişiliğine vurgu yaptı. “Atatürk sadece
Türk milletinin bağımsızlık savaşının
önderi olmakla kalmamış, bütün ezilen
milletler için kurtuluş meşalesini
yakmış, onlara umut vermiş, yol
göstermiş ve örnek olmuştur.” ifadelerini
kullanan Aydın Ahmet, Mustafa Kemal
Atatürk’ün eğitime ve bilime verdiği
önemden de bahsetti. Aydın Ahmet, “
‘Bir millet savaş meydanlarında ne kadar
parlak zaferler elde ederse etsin, o
zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak
irfan ordusuyla mümkündür’ diyen

Atatürk, toplumu çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı
için, milli eğitim ile yakından
ilgilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk,
‘Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız,
şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya
da bir milleti esaret ve sefalete terk eder’
diyerek, eğitime ve öğretmene büyük
önem vermiştir.” ifadelerini kullandı.
Günün anlam ve önemiyle ilgili
konuşmayı ise Türkiye’nin Gümülcine
Muavin Konsolosu İbrahim Işık yaptı.
Konuşmasında, “Mustafa Kemal Atatürk
savaşlardaki başarılarıyla büyük bir
asker, yönetimi ile büyük bir siyasetçi,
uluslararası ilişkilerde ise barış ve insani
değerlere bağlılığı ile dünya çapında
tanınan ve saygı gören bir devlet
adamıydı. Atatürk, Kurtuluş Savaşı
sonrası elde edilen başarının yeterli
olmadığını düşünerek, ufuk açıcı

yenilikler de gerçekleştirmiştir. Bu
anlamda O’nun Türk milletine en büyük
armağanı Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurmak olmuştur. Atatürk’ün
önderliğinde gerçekleşen mücadelelerle
Türk milleti 20. yüzyılda adeta yeniden
doğuş yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti
de dünya ülkeleri arasında saygın bir yer
edinmiştir. Hayatı boyunca ülkesine
hizmet etmiş olan Atamız, ‘Benden sonra
beni benimsemek isteyenler bu temel
mihver üzerinde akıl ve ilmin
rehberliğini kabul ederlerse, manevi
mirasçılarım olurlar’ demek suretiyle
kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını
ve çok çalışarak bilim ve sanatta ileri bir
seviyeye erişilmesini arzu ve temenni
etmiştir.
İşte 10 Kasım’lar bu yüzden milletçe
tuttuğumuz yasa rağmen; Atamızın
fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik
edileceği günler olmalıdır. Bugün bizler
onu her zamankinden daha iyi
anlayarak, düşüncelerinden daha iyi
istifade ederek, bilimin ışığında, ülkemiz
ve milletimiz için daha iyi neler
yapabiliriz diye düşünmeli ve buna göre
hareket etmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan

ayrılışının 80. yılında, Türk milletinin
yüreğinde ölümsüzleşen Mustafa Kemal
Atatürk’ü bir kez daha gurur, özlem ve
saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.
İbrahim Işık, sözlerine anma törenine
katılan herkese teşekkür ederek son
verdi.
Etkinliğe Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Rodop
Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve İlhan
Ahmet, İskeçe Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, BAKEŞ Başkanı Ahmet
Hacıosman, BTAYTD Başkanı Ercan
Ahmet, BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet,
İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, GTGB
Başkanı Necat Ahmet, Güney Meriç
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Rodop-Evros İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Doğu
Makedonya - Trakya eyaleti meclis
üyeleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda
soydaş katıldı.

GTGB’den kompozisyon yarışması
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), “Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nin Toplumdaki
Önemi” konulu kompozisyon
yarışması düzenliyor.
Yarışmaya katılmak
isteyenlerin, yazdıkları
kompozisyonları 7 Aralık tarihine
kadar dernek sekreterliğine
teslim etmeleri gerekiyor.
GTGB’den yapılan yazılı
açıklamada, yarışmaya katılacak
olanların kısa özgeçmişlerini ekte
sunmaları istendi.
Kompozisyonlar, öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
Dereceye giren ilk üç eserin sahibine ödülleri, 15 Aralık’ta düzenlenecek olan
“Gümülcine Türk Gençler Birliği 90. Yıl Etkinliği”nde verilecek.
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Göç nasıl önlenir?
Batı Trakya’daki
göçün önüne nasıl
geçilebilir?
Ekonomik krizin
derinleşmesiyle
büyüyen işsizlik
sorununun neden
olduğu genç nüfusun
Batı Trakya’dan göç
etmesinin
engellenmesi için
çareler nelerdir?
Azınlık insanını son
yıllarda ilgilendiren
en önemli problemi
iki azınlık
milletvekiliyle
konuştuk.
İskeçe SİRİZA
milletvekili Hüseyin
Zeybek ile Rodop
KİNAL milletvekili
İlhan Ahmet’e Batı
Trakya’daki göç
sorununu ve bu
sorunun önüne
geçilebilmesi
amacıyla
yapılabilecekleri
sorduk.

EKONOMİK krize bağlı olarak
yaşanan göç sorununun toplumun en
önemli sorunlarından biri olduğunu
söyleyen milletvekili İlhan Ahmet,
hükümete bölgeye ekonomik yardım
çağrısında bulundu. Hükümetin tütün ve
pamuk üreticilerine çok daha fazla
yardım verebileceğini ve hukuken bu
imkana sahip olmasına rağmen bunu
yapmadığını söyleyen Ahmet, hükümete
bölgeye acil olarak ekonomik yardımda
bulunma çağrısı yaptı.
İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek ise
son dönemde atılan adımlar sayesinde
krizin olumsuz etkilerinin hafiflemeye
başladığını belirterek, durumun
iyileşmeye başladığını ancak bunun
hissedilebilmesi için biraz zamana
ihtiyaç olduğunu söyledi.

İLHAN AHMET
Ülkenin sekiz yıldır büyük bir ekonomik
kriz altında olduğunu, bunun
sonuçlarının Batı Trakya’da da
göründüğünü anlatan Rodop milletvekili
İlhan Ahmet şöyle konuştu: “Göç sorunu
gerçekten büyük bir sorun haline geldi.
Daha önce siyasi sebeplerden dolayı
bölgemizde göç olayı yaşanmıştı ancak
son yıllarda tamamen ekonomik
sebeplerden dolayı ciddi bir göç
yaşanıyor. Ben bu durumu çok iyi
bildiğim için milletvekili olarak
azınlığımızın bölgede istihdamını
arttırmak, yani işsizlik sorununa çözüm
getirmek, tarım sektörünü desteklemek
için bir dizi çalışma başlattım. Öncelikle
şu tespiti yaptım. Bölgemizde sanayi,
fabrikalar neredeyse yok. Azınlığın
yaklaşık yüzde 90’ı tarım ile uğraşıyor.
Peki bu insanları topraklarında
tutabilmek için onlara istihdam
sağlamak için hükümet ne yapabilir?
Öncelikle hükümet yıllardır ekonomik
darboğazda olduğunu, maddi olarak
gücü olmadığını söylüyor. Ancak
Trakya’nın sanayisini geliştirecek ve
insanlara iş imkanı sağlayacak herhangi
bir girişimde bulunmadı. Benim
milletvekili olarak bu konuda bazı
tekliflerim var. Başbakan Çipras
bölgemizi ziyaret ettiğinde biliyorsunuz
dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşlar
için çanak anten projesini açıkladı. O
zaman da demiştim ki, bu çanak

İLHAN AHMET

antenler verileceğine bölge halkından
alınan ENFİA dediğimiz ev vergisini %40
oranında azaltın, hatta gerekiyorsa hiç
almayın. Özellikle de geri kalmış
bölgelerde. Bir diğer önerim,
köylerimizdeki esnafımızın sigorta primi
ödemesinde muaf tutulması
yönündeydi. Tabii bunlar yapılmadı.
Daha sonra çiftçilerimize yönelik olarak
Avrupa Birliği tarafından ülkemize
verilen 2.5 milyar euroluk bir fon var
bildiğiniz gibi. Hükümet bu paraları eşit
dağıtıyor, ama adil dağıtmıyor. Bundan
kastım gelen paralar ülke genelinde
dönüm başına eşit olarak dağıtılıyor. Biz
ise bu konuda farklı bir öneri getirdik.
Dedik ki Rodop ili ve İskeçe ili ülkemizin
en fakir bölgeleri. Yunanistan genelinde
bu durumda olan başka bölgeler de var.
Bu bölgelere bu paraları eşit olarak
dağıtmayın, adil olarak dağıtın. Yani
tüm Yunanistan’a eşit olarak bölüp
herkese örneğin 50 euro destek
vereceğine, daha yoksul olan
bölgelerdeki çiftçilere adil bir dağıtım
yaparak daha yüksek miktarlar verilsin.
Mesela tütüncüye diğer çiftçilerden daha
yüksek miktar verilmesi lazım çünkü
tütüncümüz prim falan alamıyor. Biz
bunu Avrupa’ya da taşıdık. Oradan da
bu konuda destek aldık. Benim buradan
SİRİZA ve ANEL hükümetine çağrım eğer
kendileri samimiyse, herkese fırsat
eşitliği tanımak istiyorsa, bölgenin
refahını düşünüyorsa, Avrupa’dan gelen
bu yardımı az önce bahsettiğim şekilde
adil olarak dağıtmalı.”

“BU MÜCADELEYİ PARTİZANLIK
İÇİN YAPMIYORUM, İHTİYAÇ
OLDUĞU İÇİN YAPIYORUM”
Bölgede yaşanan ekonomik sorun ve
çiftçilerin durumuyla ilgili olarak uzun
yıllardır uğraştığını belirten İlhan
Ahmet, “Ben bunu partizanlık olsun diye
yapmıyorum. Bu gayretimde samimiyim.
Çünkü bölgemizin ekonomik açıdan
çökmesini istemiyorum.” diye konuştu.
İlhan Ahmet, “Artık azınlığımız
içindeki kooperatifler olsun, kurum ve
kuruluş yetkilileri olsun benim bu
mücadelemi bir partizanlık mücadelesi
olarak görmesinler. Bir İlhan Ahmet
mücadelesi olarak görmesinler. Ben
herkese birlik beraberlik içinde yardımcı
olmak istiyorum. Burada siyasi rant
aranmasın. Bazı çevreler, ‘İlhan Ahmet
bu konuda kendisine siyasi çıkar

HÜSEYİN ZEYBEK

sağlıyor’ gibi ifadeler kullanıyorlar.
Bunun gerçekle yakından uzaktan
alakası yok. Ben halkımız için mücadele
etmeye çalışıyorum ve istiyorum ki bu
konuda hep birlikte bir mücadele
verelim. Milletvekilleri olarak, belediye
başkanları, kooperatif başkanları olarak
gerekirse Atina’da ve Avrupa’da
sunumlar yapmamız ve taleplerimizi
güçlü bir şekilde iletmemiz gerekiyor.
Tabii bunu ciddi ve profesyonel bir
şekilde yapmamız gerekiyor.” dedi.

“ACELE ETMELİYİZ, AZINLIĞIMIZ
KAN KAYBEDİYOR”
Ekonomik krizin ve özellikle de artan
göçün önüne geçilmesi için acilen adım
atılması gerektiğini vurgulayan Ahmet,
“Biraz da acele etmemiz gerekiyor,
çünkü azınlığımız ne yazık ki gün
geçtikçe kan kaybediyor. Siyasi
mücadelelere ve çekişmelere girmeden
hep birlikte bu konuda ciddi bir uğraş
vermemiz şart. Yoksa bu kan kaybı ne
yazık ki devam edecek.”

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA milletvekili Hüseyin
Zeybek, göç probleminin çok uzun
yıllardan bu yana var olduğunu
belirterek, genç nüfusun bölgeden göç
etmek zorunda olmasının üzücü
olduğunu vurguladı.
Milletvekili Hüseyin Zeybek şunları
kaydetti: “Göç sorunu gerçekten önemli
bir sorun. Tabii şunu da görmek lazım;
göç her dönemde vardı. Yıllardan beri
Avrupa’ya bir kayma vardı. Fakat son
dönemlerde kriz ile birlikte daha farklı
bir göç unsuru ortaya çıktı. Avrupa’nın
çeşitli bölgelerinde mevsimlik olarak
çalışan işçilerimiz var. Bildiğim
kadarıyla, örneğin sadece Finlandiya’da
bine yakın gencimiz çalışıyor. Bu
işçilerimiz dönem dönem gidip
geliyorlar. Fakat aileleri burada oluyor.
Bu durum tam anlamıyla göç sayılmıyor
ama aile olarak göç edildiği zaman bu
can sıkıcı hale geliyor. Aile olarak göç
edildiği zaman, özellikle de çocuklar
orada okula başladığı zaman artık bu
ailelerin geri dönüşü çok zor oluyor. Göç
sorununda tabii en büyük etken
ekonomik krizdir. Özellikle inşaat
sektörünün durması ile sorun daha da
büyüdü.
Devamı 10. sayfada
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9. sayfanın devamı
Bizim işçilerimizin büyük bölümü inşaat sektöründe
çalışıyordu.”
Son aylarda uygulanan ekonomi politikaları sayesinde
iyiye doğru bir gidişatın başladığını anlatan Hüseyin
Zeybek, “Şimdi tabii farklı bir duruma doğru gidiyoruz.
Ekonomide bir düzelme başladı ve bir istikrar söz
konusu. Tabii sorunlar çok fazla ama en azından bir iyiye
doğru gidişin olduğunu söyleyebiliriz. Hükümetin
devreye koyacağı yeni ekonomik programlar olacak. Orta
ölçekli işletmelere yönelik özel ekonomik paketler hayata
geçirilecek. Esnafın borçları ile ilgili düzenlemeler
olacak. Benim görüşüm tüm bunların piyasayı biraz
rahatlatıcı yönde olduğu şeklinde.” dedi.
Zeybek şöyle devam etti: “Göç olayı tabii ciddi
boyutlara ulaştı. Bu durum sadece bizim bölgemizde
değil ülke genelinde de yaşanan bir durum. Biz bunun
durmasını arzu ediyoruz. Gençlerimizin en verimli
yıllarında burada kalıp üretime destek vermelerini
istiyoruz. Bunun için de çeşitli girişimler var. Bundan
sonra inanıyorum ki daha farklı bir sürece gireceğiz.
Tabii gerçekçi olmak lazım. Herşey bir anda
değişmeyecek. Ancak yeni dönemle birlikte yaşanan
değişimin ve istikrarın sonuçları mutlaka olacaktır. Uzun
bir aradan sonra işsizlik rakamları düşmeye başladı. Bu
iyi ve umut verici bir durum. Hükümet olarak bizim alt ve
orta tabakaya yönelik programlarımız var. Bana göre bu
çalışmalar istikrarlı bir şekilde devam ettiği sürece, belki
günlük hayata hemen yansımayacak ama önümüzdeki
dönemde olumlu sonuçlar alınmaya başlanacak.”
Bölgenin kalkınmaya imkan tanıyacak altyapıya ve
olanaklara sahip olduğunu ifade eden Hüseyin Zeybek,
“Bölgemize yönelik çalışmalara gelecek olursak;
bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıl önce başbakanımızın da
katılımıyla eyalet bölgelerinin kalkınması için toplantılar
yaptık. Bu toplantıları yaparken de bölgenin üretim
mekanizmaları ile, sanayi ve ticaret odaları ile,
kooperatifleri ile ve belediye başkanları ile de görüştük.
Bu toplantılarda bölgemizin nasıl kalkınacağı
konusunda fikirler ortaya atıldı ve görüşüldü. Bizim
bölgemiz kalkınmaya yönelik olarak altyapı ve imkanlara
sahip bir bölge. Ama tabii bütün bu imkanları kullanarak
somut sonuçlar doğuracak çalışmalar yapmamız lazım.
Bölgemizin kalkınması için başta ESPA programları
olmak üzere çeşitli programlar hayata geçiriliyor.
Bölgeye yatırıp yapmak isteyen yatırımcılar var. Bunlarla
istihdam konusunda bir gelişme olacağına inanıyorum.”
görüşlerine yer verdi.
Bölgedeki ekonomik canlılığın sağlanması için bazı
çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren Zeybek,
üretimin desteklenmesinin şart olduğunu söyledi.
Zeybek şöyle devam etti: “Tüm bu çalışmaların dışında
bölgemizde kooperatifler kurarak, iş adamlarını bir araya
getirecek dernekler kurarak hep birlikte çalışmalar
yürütmemiz gerekiyor. Üretimi mutlaka arttırmamız
gerekiyor. Bölgenin kalkınması, üretimin artmasından
geçiyor. Yıllardır ne yazık ki üretimden çok tüketime
yönelik bir sistem yaratıldı. ‘Üretmeye gerek yok; nasılsa
dışarıdan daha ucuza getirebiliyoruz’ düşüncesi bir
şekilde beyinlere yerleşti. Bu son derece yanlış bir
düşünce tarzı. Geçtiğimiz dönemlerde Avrupa Birliği
programlarının doğru kullanılmaması da bugün
geldiğimiz noktada büyük etkiye sahip. Ne yazık ki
verilen programları ve ödenekleri ülke olarak iyi
kullanamadık. Üretimi arttıracak, kaliteli ürünlerle
pazarlara açılamadık. Bunları şimdi bizler yapmaya
çalışıyoruz. Tabii büyük girişimlere ihtiyacımız var. Bunu
yapacak düzgün ve dürüst insanlara, üretimden yana
olan insanlara ihtiyacımız var. Hükümetimizin yüzde 70
oranında desteklediği programlar var. İnanıyorum ki bu
programlar doğru kullanıldığı zaman olumlu sonuçlar
verecek. Bir nebze de olsa istihdama katkı sağlayacak ve
göç sorununa çare olacak.”
Hükümetin işsizlikle mücadele alanında gayret
gösterdiğini kaydeden milletvekili Zeybek, “Bildiğiniz
gibi insanlarımız Avrupa tersanelerinde oldukça sağlıksız
ortamlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama ne yazık ki
başka bir çareleri yok. Onların tabii ülkeye
kazandırdıkları pozitif bir durum da söz konusu.
Mevsimsel olarak gittikleri ve aileleri burada kaldığı için
kazandıkları paraları bölgemize getiriyorlar. Bu da
önemli bir konu, ancak bu iş böyle devam edemez,
etmemeli. Biz gençlerimizin burada kalmalarını istiyoruz.
Bölgemizin boşalmaması için hükümet olarak yoğun bir
şekilde çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ekim 2018
19Kasım
16

Şahin Eğitim ve
Kültür Derneği
genel kurulunu yaptı
ŞAHİN köyünde yeni kurulan
Şahin Eğitim ve Kültür Derneği’nin
birinci olağan genel kurulu 11
Kasım Pazar günü gerçekleşti.
Derneğin kuruluş aşamasındaki
geçici yönetimi, görevi yeni seçilen
yönetim kuruluna devretti.
Şahin kütüphanesinde
gerçekleşen genel kurulda önce
kongre başkanı ve yazmanlar
seçildi. Kongre başkanlığına
Kur’an kursu öğretmeni Hamdi
Köse oybirliği ile seçilirken
yazmanlığa ise Nedim Hoçka ve Ali
Amuçka getirildi.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu - Lisesi din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
Metin Karahoca’nın Kur’an
tilavetiyle başlayan genel kurulda
Başkan Oktay Hoçka derneğin
kuruluşundan günümüze kadar
yapılan faaliyetler hakkında
dernek üyelerini bilgilendirdi.
Yapılan öneri ve konuşmaların
ardından seçimlere geçildi.
Gerçekleşen seçimlerde 111 üyeden
107’si oy kullandı. Oyların tamamı
geçerli sayıldı.
Yapılan seçimler sonucunda

Şahin Eğitim ve Kültür Derneği’nin
yönetim kuruluna aday olanlar ve
aldıkları oylar şu şekilde
gerçekleşti.
YÖNETİM KURULU:
1- Oktay HOÇKA : 89 oy
2- Hande HACIMEMİŞ: 84 oy
3- Cemali BEYOĞLU: 82 oy
4- Gülcan MÜMİN: 72 oy
5- Rıdvan KURAK: 66 oy
6- Hamdiye BEKİR: 65 oy
7- Hamdi SEFER: 53 oy

DENETİM KURULU:
1- Zehra BATİ: 72
2- Mehmet Emin VELİBAŞA: 72
3- Cemil MOLLAOSMAN: 62
GÖREV DAĞILIMI:
Başkan: Oktay HOÇKA
Asbaşkan: Rıdvan KURAK
G. Sekreter: Hande HACIMEMİŞ
Kasadar: Cemali BEYOĞLU
Üye: Gülcan MÜMİN
Üye: Hamdiye BEKİR
Üye: Hamdi SEFER

Eski Başbakan
Simitis’in banka
hesaplarına inceleme
Kozlukebir Belediyesi
19 köy yolunun
bakımı için
sözleşme imzaladı
KOZLUKEBİR Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, 19 köy yolunun bakımı
için ihaleyi kazanan firma yetkilisi ile 14
ESKİ Başbakan Kostas Simitis ve bazı aile üyelerinin banka
Kasım Çarşamba günü sözleşme
hesapları incelemeye alınıyor.
imzaladı.
Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu’nun talebi üzerine, Simitis ve
Kozlukebir belediye sınırları içinde 19
bazı aile üyelerinin banka hesapları incelenecek. Hesapların
köyün bozulan yollarını asfaltlama ve
incelenmesi sebebi olarak 2006 yılında bir Fransız’ın firkateynlerle
altyapı – kanalizasyon çalışmaları için
ilgili Başbakan ve dönemin bazı hükümet yetkililerine ödeme
126 bin 116,68 euro değerinde ihaleyi
yapmasının haberlere konu olması gösteriliyor.
kazanan firma, Bıyıklıköy, Menetler,
Eski Başbakan Simitis’in yanı sıra dönemin Kamu Düzeni
Mehrikoz, Musacık, Gerdeme, Kurcalı,
Bakanlığı yetkilileri Mihalis Hrisohoidis ile Evangelos Malesiu’nun da Hacıköy, Domruköy, Basırlıköy,
hesapları incelemeye alınacak.
Üşekdere, Kardere, Kızılağaç,
Edinilen bilgiye göre, Kostas Simitis’in kardeşi Spiros Simitis’in
Dolapçılar, Satıköy, Müsellimköy,
Yunanistan ve Almanya’daki hesaplarının da Yolsuzluk Savcılığı
Kozlukebir, Işıklar,
tarafından yürütülen ve 800 bin euroluk bir miktarı kapsayan
Ballahor ve Payamdere köylerindeki
soruşturma kapsamında incelenmesi talep edildi.
yolların bakımını yapacak.
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DİN VE TOPLUM

Tek motorlu uçak
İskeçe havaalanına düştü!

Ahmet HRALOĞLU

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Mevlid Kandili

P

İKİ kişiyi taşıyan tek motorlu bir uçak İskeçe
havaalanına inmeye çalıştığı sırada düştü. Olay,
12 Kasım Pazartesi günü saat 14:00 sularında
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre iki Çek vatandaşını (pilot
ve yardımcısı) taşıyan tek motorlu küçük bir uçak
İskeçe havacılık kulübü tarafından kullanılan
küçük havaalanına iniş yapmaya çalıştığı sırada
düştü. Uçağın sert bir şekilde düşmesine rağmen
şans eseri gövdesinde ciddi hasar oluşmadığı
bildirildi. Uçakta bulunan iki kişinin yaralandığı,
ancak hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Yaralı Çek vatandaşlarının İskeçe Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
İskeçe’nin güneyinde Mizanlı köyü
yakınlarında bulunan ve İskeçe Havacılık Kulübü
tarafından kullanılan küçük havaalanında bir pist
ve bir hangar bulunuyor. Söz konusu havaalanı
küçük uçaklar tarafından kullanılıyor.
Hatırlanacağı üzere bir yıl önce de benzer bir olay
yaşanmış ve küçük bir uçak havaalanı pistinin
dışına, araçların geçtiği yola yakın bir noktaya
düşmüştü.

Öğretmen idari ve disiplin
kurulları için seçimler yapıldı
ÜLKE genelindeki okullarda görev
yapan öğretmenlerin idari kurulları ve
disiplin kurulları, 7 Kasım Çarşamba
günü yapılan seçimlerde belirlendi.
Buna göre, İskeçe İli Bölge
İlköğretim Türkçe Programı İdari
Kurulu (PİSPE) , Rodop İli Bölge
İlköğretim Türkçe Programı İdari
Kurulu (PİSPE) , Meriç İli Bölge
İlköğretim Türkçe Programı İdari
Kurulu (PİSPE) ve Rodop -Evros -İskeçe
İlleri Türkçe Programı İlköğretim Üst
İdari Bölge Kurullarına (APİSPE) aday
olanlar ve aldıkları oylar şöyle oluştu:

MERİÇ – RODOP – İSKEÇE İLLERİ
APİSPE SONUÇLARI
Berbat Bilal: 79
Hakkı Hacı: 61
Suat Kehaya: 56
Grozdil Hüseyin: 50
Bülbül Mehmet 32

GTGB’de fotoğraf sergisi
ve müzik dinletisi

MERİÇ İLİ PİSPE SONUÇLARI
Muallimoğlu Hasan: 10
Koca Amet: 9
İbrahimoğlu Kafaz Rahim: 4

RODOP İLİ PİSPE SONUÇLARI
Eğitimde Yeni Ufuklar Listesi
(Ahmet Çavuşoğlu – İdris Hasan): 88
Hakkı Halilbaşı: 45

İSKEÇE İLİ PİSPE SONUÇLARI
İsmet Koca: 80
İrfan Otuzbir: 22
Sabri Gerbe: 21
Serhan Hamza: 3
Yukarıda yer alan adaylar arasında
her gruptan en çok oyu alan iki kişi
seçilmiştir.

GÜMÜLCİNE Türk
Gençler Birliği’nde
(GTGB), Türkiye’deki
“Trakyalılar Yardımlaşma,
Dayanışma, Araştırma ve
Tanıtma Vakfı” tarafından
“Göçün Acısında Birleşen
Gönüller” fotoğraf sergisi
ve müzik dinletisi
düzenlenecek. Etkinlik,
16 Kasım Cuma günü
dernek lokalinde
gerçekleştirilecek.
Saat 18:00’de
başlayacak etkinlik
halka açık yapılıyor.

eygamber Efendimiz Hz.
Muhammed (s.a.s.),
Rabîulevvel ayının on
ikisinde, bir Pazartesi günü
dünyayı şereflendirmişlerdir.
Miladî takvime göre bu tarih, 20
Nisan 571'e tekabül eder. Bizler
bu vesileyle, Alemlere Rahmet
olarak gönderilen, Kâinatın
Efendisini, Peygamberimiz Hz.
Muhammed Aleyhisselam’ı,
dünyaya teşriflerinin yıldönümü
olan 19 Kasım 2018 Pazartesi’yi
Salı’ya bağlayan gece bir kez
daha büyük aşk ve bağlılıkla
anıyor Mevlid Kandili’ni
kutluyoruz. Hepimize mübarek
olsun. Sevgili Peygamberimizi
anarken, Rabbim bizi ahlakıyla
ahlaklandırsın ve şefaatine nail
eylesin.
“Ben güzel ahlâkı
tamamlamak için gönderildim”
buyuran Peygamberimizin,
gerçekten güzel ahlâkla
yoğrulmuş hayat tecrübesini
tanımaya, O’ndan yararlanmaya
her zaman olduğu gibi bugün de
çok muhtacız.
Böylesine yüce ve üstün
ahlâklı bir peygamberin
ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de:
"Allah'ın rasûlünde, sizin için en
güzel örnek vardır." (Ahzap,
21.)
"Peygamber size neyi
getirmiş ve size neyi emretmişse
onu alın (yapın); neyi
yasaklamış ise ondan sakının.”
(Haşr, 7.)
"Kim Peygambere itaat
ederse, gerçekte Allah'a itaat
etmiştir." (Nisa, 80.)
"Şüphesiz sen, büyük bir
ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.)
buyurulmaktadır.
Peygamberimiz hayatın her
safhasında örnek alınacak
model bir şahsiyettir. Çünkü O,
hayatı bütünüyle mükemmel bir
şekilde yaşamıştır. Çünkü O,
Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla
pratik hayata geçirmiş olup,
hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu
nedenle çağımızda insanlığın
düştüğü ruhi bunalımlardan,
manevi hastalıklardan, zulüm ve
haksızlıklardan, savaşlardan
kurtulmak, insanca bir hayata;
huzura, sevgiye, kardeşliğe,
dünya barışına kavuşmak için
O’nun sünnetini yaşamaya,
örnek yaşantısını hayata hakim
kılmaya muhtaçtır. Bunun yolu
da O’nu tanımak ve canımızdan
bile çok sevmektir. Bu konuda
Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade
ediliyor:
“Onlara de ki; eğer
babalarınız, oğullarınız,
kardeşleriniz, hanımlarınız,
akrabalarınız, kabileniz, elde

ettiğiniz mallar, iflâs
etmesinden korktuğunuz ticaret,
hoşlandığınız evler ve
meskenler, size Allah ve
Rasûlünden ve Allah yolunda
çalışmaktan daha sevimli ise,
artık Allah’tan gelecek emri
bekleyin. Allah böylesi günahkâr
topluluğa hidayet nasip etmez.”
9 (Tevbe) / 24
İnsanlığı daima en doğru yola
çağıran Hz. Peygamber’i örnek
edinmemenin uhrevi neticesini
de ortaya koyan Kur’an’ın bu
uyarısı dikkat çekicidir: “O gün
zalim, ellerini ısırıp diyecek ki;
keşki ben de O Peygamberle
aynı yola girseydim! Vay başıma
gelenler! Keşke falancayı dost
edinmeseydim, onu örnek
almasaydım.” (25 Furkan) /27 –
28
Rahman olan Allah varlık
alemini rahmet üzerine inşa
etmiş, O’nun rahmeti her şeyi
kuşatmıştır. Ancak Allah’ın asıl
rahmeti insanları kurtuluşa
davet etmek için gönderdiği
mesajlarıdır. Bu mesajları
insanlara ulaştıran
peygamberler, Allah tarafından
insanlığa gönderilmiş birer
rahmet elçisidir. Yüce
Yaratıcının insanlığa gönderdiği
en son rahmet elçisi ise
şüphesiz ki Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.s.)’dir. O’nun
insanlığa getirdiği mesajın
evrensel bir rahmet olduğunu
bizzat Yüce Allah ifade eder.
Yüce Yaratıcı, rahman sıfatının
gereği Hz. Muhammed’i
insanlara gönderirken
yeryüzünde yaşayan bütün
insanların bu rahmet
peygamberinden nasibini
almasını murat etmiştir.
Peygamber ahlâkıyla
ahlaklanan insanlar dünya ve
ahirette kurtuluşa ererler. Onlar,
peygamberin rehberliğinde
hayatın zorluklarına karşı
sabreder ve sahip oldukları
nimetlerden dolayı Allah’a
şükrederler. Hayatın sıkıntılarını
yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in
ve sevgili Peygamberimizin
sünnetinin rehberliğinde
aşarlar.
Mevlid Kandili’ni idrak
ederken, inanç, kültür ve
medeniyet hayatımızın örnek
şahsiyeti Hz. Peygamberi daha
yakından tanımalıyız. Onu ve
getirdiği evrensel mesajı
gençlerimize tanıtarak
özümsemelerini sağlamalıyız.
Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi
tebrik eder, hayırlara vesile
olmasını Cenâb-ı Hak’tam niyâz
ederim.
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GÜNDEM yorum

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που
καταναλώνουν τρεις!

Σ

την Ελλάδα ανέκαθεν όταν
ευημερούσαν οι αριθμοί συνήθως
δυστυχούσαν οι άνθρωποι.
Φθάνουμε σήμερα και πάλι μετά από 7
χρόνια σκληρής οικονομικής κρίσης που
έπληξε κυρίως τους φτωχού και τους
αδύναμους, η κυβέρνηση να παρουσιάζει
δείκτες οι οποίοι πιστοποιούν την
ανάκαμψη. Είναι όμως αυτή η
αποτύπωση της κοινωνικής
πραγματικότητας ή μήπως πίσω από την
βιτρίνα των αριθμών κρύβονται
ανθρώπινα δράματα;
Την προηγούμενη εβδομάδα η
εφημερίδα μας φιλοξένησε ένα
πληρέστατο ρεπορτάζ που έδειχνε τις
επιπτώσεις της κρίσης στους νέους της
Μειονότητας της Θράκης οι οποίοι
αναγκάζονται να μεταναστεύσουν
προκειμένου να εξασφαλίσουν
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και το
φαινόμενο αυτό στην Μειονότητά μας
τείνει να λάβει ενδημικές διαστάσεις
καθώς καθημερινά αποτυπώνεται το
μέγεθος της φυγής των ανθρώπων από
τα χωριά και τις πατρογονικές τους
εστίες.
Τις προηγούμενες μέρες ήρθαν στην
δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία που
αποτυπώνουν πλέον και σε αριθμούς το
πρόβλημα που προκαλείται στην Ελλάδα
από τις επιπτώσεις της υψηλής ανεργίας
αλλά και της συρρίκνωσης που έχει

υποστεί η αγορά εργασίας κάτω από την
πίεση του στρεβλού αναπτυξιακού
μοντέλου των τελευταίων χρόνων.
Σε επίπεδο γενικού πληθυσμού
σήμερα (2ο τρίμηνο 2018) εργάζεται
μόλις το 35%. Σε επίπεδο ενεργού
πληθυσμού, δηλαδή στις παραγωγικές
ηλικίες 15 έως 64 ετών, το 55,3%.
Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το
εισόδημα που καταναλώνουν τρεις! Από
αυτό το εισόδημα πληρώνονται η
δημόσια υγεία, η παιδεία, οι συντάξεις, η
άμυνα, τα δημόσια έργα, όλες οι κρίσιμες
λειτουργίες του κράτους και φυσικά η
ιδιωτική κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.
Συνολικά, φαίνεται να μετανάστευσαν
στο εξωτερικό περίπου 374 χιλιάδες
άτομα (με όλες τις μεθοδολογικές
επιφυλάξεις) με το εργατικό δυναμικό να
μειώθηκε στους άνδρες κατά 259
χιλιάδες άτομα, και να αυξήθηκε στις
γυναίκες κατά 6 χιλιάδες άτομα μεταξύ
2009 και 2017. Αυτή η μείωση του
εργατικού δυναμικού συντελεί κατά ένα
βαθμό και στη μείωση της ανεργίας που
καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Ο
δεύτερος παράγοντας που συνετέλεσε
στη μείωση της ανεργίας είναι τα μέτρα
που ελήφθησαν στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, μετά την κορύφωση της
ανεργίας κοντά στο 28% το 2013, η
απασχόληση άρχισε να αυξάνει υπό
συνθήκες μηδενικής ανάπτυξης,

υποβοηθούμενη κυρίως από την
ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις.
Παρά τη μείωση του ποσοστού
ανεργίας, ο αριθμός των ανέργων
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και
η απασχόληση είναι ιδιαίτερα χαμηλή.
Ειδικότερα οι άνεργοι βιώνουν μια
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Σήμερα, η Ελλάδα είναι η χώρα
εκείνη του αναπτυγμένου κόσμου
(ΟΟΣΑ) που έχει την μεγαλύτερη
ανεργία και διαθέτει ένα από τα
λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα
στήριξης των ανέργων, με το 9,7% των
ανέργων να λαμβάνει επίδομα
ανεργίας, με την ανεργία να
διαμορφώνεται σε 19% του εργατικού
δυναμικού, όταν στον ΟΟΣΑ το μέσο
ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 29% με
μέση ανεργία στο 6,5%.
Σημειώνεται, επίσης, ότι το 7,5%
περίπου του εργατικού δυναμικού (346
χιλιάδες άτομα) είναι άνεργοι για πάνω
από τέσσερα χρόνια, και ως ποσοστό
των ανέργων, ο αριθμός τους συνεχίζει
να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, υπάρχουν
σήμερα 160 χιλιάδες νέοι που δεν
δουλεύουν, δεν εκπαιδεύονται και δεν
καταρτίζονται αν και ο αριθμός τους
έχει μειωθεί από το υψηλό επίπεδο των
228 χιλιάδων ατόμων το 2012.
Επίσης, υπάρχουν 175 χιλιάδες
άτομα που είναι αποθαρρυμένοι (ενώ
δηλαδή θέλουν, και είναι διαθέσιμοι, να
δουλέψουν, δεν ψάχνουν ενεργά για
εργασία), και μάλιστα ο αριθμός τους
συνεχίζει να μεγαλώνει ακόμη και στη
διετία 2017/2018 της ανάκαμψης της
οικονομίας.
Επιπλέον, υπάρχουν 70 χιλιάδες
άτομα άνω των 65 ετών που
εξακολουθούν να δουλεύουν κυρίως
για να τα βγάλουν πέρα. Επίσης, το
10% των απασχολούμενων δηλώνει ότι
εργάζεται σε δουλειές μερικής
απασχόλησης, με τα 2/3 να το κάνουν
επειδή δεν βρίσκουν εργασία πλήρους
απασχόλησης.
Με μελανά χρώματα αποτυπώνει το
BBC την οικονομική κατάσταση στην

16 Kasım 2018
οποία προσπαθούν να επιβιώσουν οι
Έλληνες millennials.
Επισημαίνοντας ότι η νεανική
ανεργία στη χώρα μας έχει
σκαρφαλώσει στο 40%, το βρετανικό
δίκτυο παραθέτει μαρτυρίες νεαρών
Ελλήνων -έχουν γεννηθεί μεταξύ των
δεκαετιών 1980- 2000- που θέλουν να
βγάλουν τον επιούσιο κάνοντας όμως
οποιαδήποτε δουλειά.
«Αντιμετωπίζοντας μία από τις
χειρότερες αγορές εργασίας στον
κόσμο, πολλοί Έλληνες millennials
απορρίπτουν τα όνειρα δημιουργικής
και εξειδικευμένης εργασίας. Αντ’
αυτού προχωρούν σε Plan B για να τα
βγάλουν πέρα», αναφέρει το BBC.
Εκείνοι που καταφέρνουν να βρουν
μια δουλειά, παγιδεύονται σε μια
δύσκολη, χαμηλής εξειδίκευσης
εργασία. Ο κατώτατος μισθός - που οι
περισσότεροι απόφοιτοι κέρδιζαν μειώθηκε από τα 800 ευρώ στα 600
ευρώ από την έναρξη της κρίσης κι ένας
στους τέσσερις νέους χαρακτηρίζεται
ως φτωχός Είναι ένας από τους λόγους
για τους οποίους περίπου 250 χιλιάδες
απόφοιτοι πανεπιστημίου εγκατέλειψαν
την Ελλάδα για να βρουν εργασία σε
άλλες χώρες τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Όσοι από τους Έλληνες πτυχιούχους
παραμένουν στην Ελλάδα, βρίσκουν
δουλειά σε μπαρ ή γίνονται σερβιτόροι
ή εργάζονται σε προωθητικές ενέργειες
όπως η διανομή φυλλαδίων στους
δρόμους. Πολλές από αυτές τις θέσεις
εργασίας δεν δηλώνονται κι έτσι δεν
υπολογίζονται σε επίσημα στοιχεία για
την απασχόληση.
Αυτή είναι μία εικόνα που μας
πληγώνει. Μία χώρα όπου ο νεανικός
της πληθυσμός παύει να κάνει όνειρα
γιατί οι οικονομικές και εργασιακές
συνθήκες το απαγορεύουν, είναι μια
χώρα με δυσοίωνο μέλλον. Αυτή
δυστυχώς η εικόνα αν δεν αντιστραφεί
άμεσα με γενναία μέτρα ενίσχυσης της
απασχόλησης, τότε δεν πάμε
πουθενά…

Kozlukebir ve Sirkeli köylerinde tarım konferansı yapıldı
TARIM-Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü Sirkeli ve Kozlukebir
köylerinde tarım konferansı
gerçekleştirdi
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü ve Kozlukebir Belediyesi
ortaklaşa tarım konferansı düzenledi.
Konferans 25 Ekim Perşembe günü
Sirkeli ve 7 Kasım Çarşamba günü
Kozlukebir köyünde yapıldı. Üreticilerin
yoğun ilgi gösterdiği konferanslarda
Bülent Salih, Erdin Şerif ve Hüseyin
Sadık sunum yaptı.
Konuşmacılar, tarımsal girişimcilik,
karpuz ve zeytin üretimi konuları
hakkında bilgi verdi. Ayrıca enstitünün
öncülüğünde kurulan Trakya Tarım
Kooperatifi’nin tanıtımı yapıldı.
Tarımsal girişimcilikte, üretim tercihi
yapma aşamasından, üretime ve
markalaşıp ürünlere katma değer
sağlayarak, başarılı ve sürdürülebilir
satışların sağlanmasına kadar bütün
aşamalar anlatıldı ve üreticilerin
örgütlenmesinin büyük gereksinim
olduğu vurgulandı.
Enstitünün öncülüğünde kurulan ve
geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde
resmileşen Trakya Tarım Kooperatifi’nin
tanıtımı yapılarak, tarımsal girişimcilik

açısından bu oluşumun çok önemli bir
rol oynayacağı dile getirildi. Kooperatif
çatısı altında markalaşmanın, ürünlere
katma değer sağlanmasının ve ürünlerin
toplu halde yurt dışında
pazarlanmasının mümkün olacağı
anlatıldı. Kooperatif çatısı altında farklı
üretici grupları oluşturulacağı ve bunlar
çerçevesinde her grubun yıllık üretim
programı ve organizasyonu olacağı
belirtildi.
Kooperatife ve bu üretici gruplarına,
Tarım – Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün ziraat mühendislerinin
danışmanlık hizmeti vereceği
vurgulandı. Enstitünün tarlalara toprak
analizleri, üreticilere eğitim seminerleri
ve bilgilendirme toplantıları, üreticilere
toplu fide, fidan ve malzeme alımı,
gübreleme programları, üretimlerin
takibi ve kontrolü, hasatta ürünlere
kalite kontrolleri ve kooperatifin
ürünlerinin farklı piyasalarda tanıtımı
gibi hizmetler sunacağı dile getirildi.
Kooperatif çatısı altında uzun vadede
bütün üreticilerin yılda iki farklı üretim
yapmaları hedeflendiği ve mevcut
üretimlerden memnun olmayan
üreticilere de yardımcı veya alternatif
üretimler sunulacağı vurgulandı.

Trakya Tarım Kooperatifi çatısı
altında başarıyla gerçekleştirilen ilk
çalışma olan karpuz projesinin detayları
da anlatılan sunumlarda, karpuz
üretiminin bütün aşamaları anlatıldı.
2019 yılında karpuz projesinin iki
katından daha fazla büyüyeceği
vurgulandı ve ilgilenenlerin kooperatife
başvurmaları tavsiye edildi.
Zeytin üretiminin de bütün
aşamalarının detaylı sunumu
gerçekleştirildi ve özellikle zeytinyağı

üretiminde markalaşıp piyasaya katma
değeri yüksek ürünler sunmanın yüksek
potansiyeli olduğu vurgulandı.
Kooperatifin tesisine zeytinyağı
üretim ünitesi kurulduğu, bütün gerekli
izinlerin alındığı ve zeytinyağı üretimine
de başlanıldığı belirtildi. Bu kapsamda
bütün zeytin üreticilerinin ürünlerini
tesise getirip zeytinyağı üretimi
gerçekleştirilebileceği dile getirildi ve
kooperatif ile irtibata geçilmesi için çağrı
yapıldı.
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Başbakan Sofokli Venizelos’un
Türkiye seyahati - 5

Ankara – İstanbul gece yolculuğundan sonra,
İstanbul turuna devam edeceğiz. 3 Şubat 1952 Pazar
günü Ankara’dan İstanbul’a gelen Başbakan Sofikli
Venizelos ve beraberindeki heyet, önce Patrik
Athinagoras’ın misafiri oluyor.
Ziyaret sırasında patrik hazretleri iki Türk
milletvekiline büyük bir jest yaparak onlara Türkçe
konuşmuştur. Üstad Nuri Efendi bunu büyük bir

saygıyla kabul ettiğini hep anlatırdı.
Patrikhanedeki yemekten sonra Ayasofya müzesini
ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret için üstad özel bir fikir
beyan ediyordu. Türklerin asar-ı atikaya ne kadar
önem verdiklerini çok açık ve büyük bir iftihar ile
bunu anımsatıyordu.
Ayasofya’dan sonra Sultanahmet Camii’ni ziyaret
ediyorlar. Bu mabetin ne kadar şahane bir eser

olduğunu ve İstanbul halkının heyeti ne kadar
samimi ve sıcak karşıladığını zikretmektedir.
Daha sonra ise Mimar Sinan’ın şaheseri olan
Süleymaniye Camii’ni ziyaret ediliyor.
Evet, o dönemde Batı Trakya Türkleri’nin haftalık
gazetesi olan TRAKYA gazetesinden, Başbakan
Venizelos’un İstanbul ziyaretini okumaya devam
edelim.
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Emine Tabak

Çocuğa harçlık nasıl verilmeli

Ç

Çevremizde gördüğüm
kadarıyla aileler
çocuklarına harçlık
verirken, bazı temel kurallara
dikkat etmeden çocuğun
istediği sıklıkta ve miktarda
harçlık verme
durumundadırlar. Diğer bir
nokta da, çocuğun ailenin
ekonomik sıkıntılarından pek
haber edilmeyişi! Oysa ki
çocuğun paranın nasıl
harcanması gerektiğini
öğreneceği yer evi ve ailesidir
elbette! Bunun için de
çocuğun para harcama
alışkanlığında ailenin tutumu
büyük önem taşımaktadır.
Çocuk, paranın nasıl
hercanması gerektiğini
ailesinin ona oluşturacağı
modelden öğrenecektir.
Dolayısıyla da çocuğa, paranın
nasıl kazanıldığını,
kazanılırken ne zorluklarla
karşılaşıldığını ve para
biriktirmenin ne kadar önemli
olduğunu anlatırken, anne
babanın davranışları da önem
taşımaktadır. Örneğin,
ödenecek faturalar
birikmişken, anne ya da
babanın bunları düşünmeden
özel harcamalar yapması,
doğal olarak çocuk için iyi bir
model oluşturamaz.
Çocuğun her zaman
ailesinin ekonomik
durumundan haberdar olması
gerekir. Sıkıntılı şartlarda
ailesinin kendisine yatişkin
gibi yaklaşarak onu
durumlarıyla ilgili
bilgilendirmesini çocuk
anlayışla karşılayabilecektir.
Çocuğun böyle bir durumu
anlayışla karşılayabileceği yaş
ise 7 yaştır. Bu yaştan sonra
çocuğa ‘sana bu iki oyuncağı
birden alamayız, paramız
yetmez’ dendiğinde, çocuk da
anlayış gösterebilecek
olgunluktadır artık!
Yine, baba ya da anne işsiz
kaldığında, bunu çocuktan
gizlemek yanlıştır. Çünkü
bunu bilmek, onun da
hakkıdır. Buna göre çocuk,
ailesiyle hem iyi hem de kötü
günleri paylaşabileceğini
öğrenecektir. Ancak bu,
çocuğun yaşına göre ona
anlatılmalıdır. Küçük
çocuklara ‘anne ya da babanın
şu an işi yok ama iş arıyor’
diyerek, onu kucaklamak ve
yaşamak için hala paranızın
olduğunu bilmesi yeterlidir.

Daha büyük çocuklara ise,
işten ayrıldığınızı ve biraz
sıkıntı yaşayabileceğinizi
söyleyebilirsiniz. Kendisine
bir yetişkin gibi davranılması
ve ailenin sorunlarını
paylaşıyor olması, onda
sorumluluk duygusunun
gelişmesine yardımcı
olacaktır.
Çocuğun hengi yaşta para
biriktirmeyi öğrenebileceğine
gelince! Okul öncesi dönemde
çocuk, paranın ne olduğunu
bilemez. Ancak 7 yaşlarından,
itibaren çocuk, para kavramını
anlamaya çalışır. Bu dönemde
de kendisine harçlık
verilebilir. Yalnız parasını
gereksiz şeyler için
harcamaması gerektiği
kendisine öğretimelidir. 7
yaşından sonra da çocuk, para
biriktirmenin ne olduğunu
anlayabilecektir. Çok istediği
bir oyuncağı alabilmek için
para biriktirmeyi ya da
paralarını bankaya yatırarak
biriktirebileceğini öğrenebilir.
11 yaş üstü çocukların ise,
kendi emekleri karşılığında
para kazanmaya
özendirilmeleri çocuğu
olgunlaştırır. Örneğin yaz
tatillerinde arkadaşlarıyla
birlikte çeşitli el işleri yaparak
(bilezik, kolye, resim v.s.)
yakın çevresinde satışa
sunarak bunu
gerçekleştirebilir.
Para konusunda en çok
merak edilen de, çocuğa ne
kadar harçlık verilmesidir.
Burada bir kaç noktaya dikkat
etmek gerekir. Harçlık haftalık
verilecekse, çocuğun haftalık
ihtiyaçlarını
karşılayabilmelidir. Ayrıca
bazen de harçlığın biraz
fazlası verilerek, çocuğa: ‘bak
sana ihtiyacından fazlasını
veriyorum, ama bunu da
biriktirmen için yapıyorum’
denirse, çocuğu para
biriktirmeye de taşvik etmiş
oluruz. Çocuk belki de ilk
zamanlar bunu
beceremeyecektir. Ancak
aklında, bunun biriktirilmek
için verildiği düşüncesi
olacağından, zamanla bunu
başarabilecektir. Çocuğun
eğitiminin her evresinde
olduğu gibi, bu da biraz
gayretle düzene girebilecektir.
Çocuklarınızla sorunsuz,
mutlu bir hafta geçirmenizi
dilerim.
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Baltalı’ya “Türk Kültürüne
Hizmet Ödülü”
RODOP Rüzgarı dergisinin sahibi ve Genel Yayın
Yönetmeni İbrahim Baltalı, merkezi Ankara’da
bulunan Halk Kültürü Kurumu tarafından “Türk Halk
Kültürüne Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.
2007 yılından bu yana yöresel araştırmalar,
popüler tarih, kültür ve sanat konularını sayfalarına
taşıyan Baltalı’ya ödülü Aralık ayında törenle
verilecek.
“Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü” 1981 yılından
bu yana, halk kültürüne önemli hizmetlerde bulunan
kişi ve kuruluşlara veriliyor.
Halk Kültürü Kurumu, Türkiye, Orta Asya,
Balkanlar ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bilim
insanlarını, akademisyenleri, araştırmacıları bir araya
getirerek Türk kültürüyle ilgili toplantılar ve
sempozyumlar düzenliyor.

Yunanistan'da konut
fiyatları artıyor

EKONOMİK kriz döneminde büyük düşüş
yaşayan konut fiyatları, 2018’de yükselişini
sürdürerek üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5
arttı.
Yunanistan Merkez Bankası, üçüncü çeyrek
meskûn emlak fiyatları endeksini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde üçüncü çeyrekte
yıllık bazda konut fiyatları yüzde 2,5 artış gösterdi.
Söz konusu artış, başkent Atina’da yüzde 3,7
olarak gerçekleşti.
Ekonomik kriz döneminde yüzde 40’ın üzerinde

düşüşün yaşandığı konut fiyatlarında, son 3
çeyrektir art arda yükseliş kaydedildi.
Emlak fiyatlarındaki artışta, Avrupa Birliği (AB)
dışındaki ülke vatandaşlarına 250 bin euroluk
yatırım karşılığı 5 yıllık “Altın Vize” verilmesi
uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.
Artan turist sayısı dolayısıyla internet üzerinden
konaklama hizmeti sağlayan Airbnb gibi
uygulamalarda görülen yoğun arzın da fiyatlarda
yükselişe neden olduğu kaydediliyor.

Göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı
DÜZENSİZ göçmen taşıyan bir otomobilin polis
kontrolünden kaçarken devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9
kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Kavala-Selanik
karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobil
polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken
Analipsis köyü yakınlarında devrildi.
Kazada bir kadın sığınmacının hayatını kaybettiği, 9
kişinin yaralandığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Selanik yakınlarındaki Vrasna bölgesinde, 9 Kasım
Cuma günü de içinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu
minibüsün karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpışması
sonucu 4 yaşındaki sığınmacı çocuk hayatını kaybetmişti.
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İngiltere Premier Ligi'nde
Brexit depremi...
AVRUPA Birliği ile
İngiltere arasında Brexit
anlaşmasına varılmasının
ardından Premier Lig'de
büyük bir kaos yaşanıyor.
Lig yönetiminin
önümüzdeki yıldan itibaren
getireceği yeni bir kural
birçok oyuncunun serbest
kalmasına neden olabilir.
İngiltere Premier Ligi
deprem etkisi yaratan bir
haberle sarsıldı. Daha önce
AB oyuncuların serbest
statüde olması nedeniyle
yabancı oyuncu cennetine
dönüşen İngiltere'de
Brexit'in ardından birçok
çalışma izni sorunuyla karşı
karşıya kalacak. Tüm bunlar
konuşulurken The Times'ta
yayınlanan bir haber
deprem etkisi yarattı.
Premier Lig yönetiminin
kulüplere önümüzdeki
yıldan itibaren yabancı
sınırı getireceğini bildirdiği
öne sürüldü.Habere göre

İbrahimovic Avrupa'ya
dönüyor!

İngiltere Premier Ligi'nde
önümüzdeki yıldan itibaren
12 yabancı sınırı getirilecek.
Bu uygulamanın
getirilmesi halinde şu anda
Premier Lig'de bulunan 20
takımdan 13'ü büyük bir
problemle karşılaşacak.

Sadece 7 takımın 12 ve
altında yabancı oyuncusu
bulunuyor. Diğer takımların
yabancı oyuncularıyla
yaptığı yüksek rakamlı
kontratlar problem
yaratacak.Kulupler son care
olarak bu oyuncular ya

satacak ya da serbest
bırakacak.
Öte yandan bu durum
birçok Avrupa takımına
Premier Lig'den bedava ya
da düşük bonservis
bedelleriyle transfer yapma
fırsatı yaratacak.

Chelsea'ye şok!
2 yıl transfer yasağı

FUTBOLUN süper
yıldızlarından Zlatan
Ibrahimovic Amerika'yı
fethettikten sonra Avrupa'ya
geri dönmeye hazırlanıyor.
Dünya futbolunun önemli
forvetlerinden Zlatan
Ibrahimovic, Avrupa'ya geri
dönüyor. Sky Italia'da yer alan
haberde, 37 yaşındaki
golcünün, eski takımı Milan
ile görüştüğü aktarıldı.
Haberin detayında, ABD'de
MLS'de Los Angeles Galaxy
forması giyen Ibrahimovic'in
Milan'a dönmeye sıcak
baktığı ve anlaşmaların
tamamlanmak üzere olduğu
vurgulandı. İsveçli yıldızın,
yıllık 4 milyon euroluk bir
anlaşmayla yeniden Milan
forması giymeye yakın olduğu
dile getirildi. Zlatan
Ibrahimovic, 2010-12 yılları
arasında İtalyan ekibinde
forma giymiş, lig
şampiyonluğu yaşamıştı.

Bayern Münih,
Zidane'a teklifte
bulundu

Real Madrid yeni teknik
direktörü açıklandı
REAL Madrid, teknik direktör Santiago Solari ile 2,5
yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından
Real Madrid, geçici olarak görev yapan Santiago Solari'yi
teknik direktörlüğe getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de
kontratının feshedildiği teknik direktör Julen
Lopetegui'nin yerine geçici olarak görevlendirilen
Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar
sözleşme imzalandı.
Aktif kariyerinde 2000'den 2005'e kadar Real Madrid
forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real
Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon
boyunca B takımını çalıştırdı.
Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6
galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden
bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı.

CHELSEA’IN FIFA’nın 18 yaş altı transfer kuralını çiğnediği
detaylarıyla ortaya çıktı. İngiliz kulübünün 2 yıl transfer yasağına
çarptırılacağı iddia ediliyor.
İngiliz kulübü Chelsea, Football Leaks belgeleri nedeniyle sıkıntı
yaşıyor.
Fransız yayın organı Mediapart’ta yer alan haberde, Chelsea’nin
FIFA’nın 18 yaş altı transfer kuralını çiğnediği ve bunun detaylarıyla
ortaya çıktığını yazdı.Londra kulübünün, yaptığı 19 transfer nedeniyle
başının ağrıyacağı belirtildi. 2013-2014 yılları itibarıyla 19 transferde 1618 yaş arası gençlerin kadroya katıldığı ve 18 yaş altı kuralına
uyulmadığı dile getirildi.Haberde, Chelsea’nin 4 transfer dönemi ceza
alacağı da iddia edildi. Özellikle 14 transferde direkt sorun olduğu ve
İngiliz kulübünün 2 yıla tekabül eden bir yasakla karşı karşıya olduğu
öne sürüldü.

ALMAN devi Bayern Münih,
Real Madrid'den ayrıldıktan
sonra takım çalıştırmayan
Zinedine Zidane'a teklifte
bulundu.
Bu sezon gösterdiği kötü
performansla lider
Dortmund'un 7 puan
gerisinde 5. sırada yer alan
Bavyera ekibinde teknik
direktör Kovac'la yollar
ayrılma noktasına geldi.
Alman basını, Münih'in
Kovac'ı gönderip Zidane'la
anlaşmak istediğini yazdı.
Haberin detaylarında Bayern
Münih'in sportif direktörü
Hasan Salihamidzic'in
Zidane ile görüştüğü ve
ikilinin yakın ilişkisi
sebebiyle anlaşmadan
umutlu olunduğu vurgulandı.
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Atatürk’ün doğduğu evde
duygulu anlar yaşandı
TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, ebediyete intikalinin
80. yılında doğum yeri
Selanik’te düzenlenen törenle
anıldı.
Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan’ın ev
sahipliğinde, Atatürk’ün
doğduğu ev olan Atatürk
Evi’nde düzenlenen törene
misyon temsilcilerinin yanı sıra
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden
gelen binden fazla öğrenci ve
vatandaş katıldı.
Atatürk Evi’nin bahçesi
dolup taşarken, evin çevresinde
binlerce kişi toplandı. Saat
09.05’te 2 dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal
Marşı okundu. Marşın
bitiminden sonra Atatürk Evi
etrafında toplananlar ise hep bir
ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı
söylerken, duygu dolu anlar
yaşandı. Bazı ziyaretçiler
gözyaşlarına hakim olamadı.
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman
Okan, törende yaptığı

konuşmada duygu dolu anlar
yaşarken, gözyaşlarına hakim
olamadı. Duygulandığı anlarda
alkışlanan Okan şunları
söyledi:
“Türk milleti için böylesine
önem taşıyan bir günde sevgili
Atamızın dünyaya geldiği bu
evde sizlere seslenmenin
onurunu yaşıyorum. Sevgili
Atamız tarihe adını yazdırmış
diğer liderlerden farklı olarak,
kendi döneminden 21’inci
yüzyıla geçebilen tek liderdir.
Diğer liderler tarihin tozlu
sayfalarında kalmış ve halkları
tarafından teker, teker
unutulmuşken bir tek Atatürk
kendi ismini çağın ötesine
taşıyabilmiştir. Başka bir
ifadeyle diğer liderler yaşamış
ve ölümü tatmışken, kainatta
çok nadir insan ve bunlardan
biri olan Ulu Önderimiz
Atatürk, öldükten sonra dahi
yaşamayı bilmiştir. Bu kadar
canlı kalabilmeyi Atatürk’e
nasip eden nedir? Çok iyi bir
insan olması mı, mükemmel bir
komutan olması mı? Bence

dostlarım Atatürk’de çok iyi bir
devlet adamı ve
komutan
olmaktan çok
daha ötesini
aramalıyız.
Diğer dünya
liderleri,
şairler,
edebiyatçılar ve
hatta basın
Atamızı nasıl
överek
anlatmışlar
bunları internet
ortamında
bulmamız da
mümkündür. Bir
insanın yüceliğinin
göstergelerinden biri,
dostlarının ona
gösterdiği teveccühü
değil düşmanlarının gösterdiği
teveccühüdür. Şu an
Yunanistan’da bulunmamız
hasabiyle ifade etmek istiyorum
ki, Yunan işgal kuvvetleri
komutanı Trikupis, bir
zamanlar Atatürk için ‘En
büyük düşmanım’ demekteydi.
Trikupis esir alındıktan bir süre
sonra Atina’ya salimen
dönüyor. Sonrasında hiç
kimsenin baskısı olmadan
kendi arzu ve iradesiyle her 10
Kasım’larda Atina’daki Türk
Büyükelçiliği’ne gidip
Atatürk’ün fotoğrafı önünde
selam durmuştur, saygısını
göstermiştir. Yine bir dönem

Türkiye’yi
baş düşmanı gören ve
gösteren Yunan Başbakanı
Venizelos, Atatürk’ü 1934
yılında Nobel Barış Ödülü’ne
aday göstermiştir. Burada
sadece ülkesini kurtarmak için
canını hiçe sayan insandan
değil, en acımasız
düşmanlarında bile saygı
uyandıran bir liderden söz
ediyoruz. Belki de sevgili
Atamızın değerini İranlı şairin
yazdığı şu dizelerde de
görebiliriz. Şair şiirin ilk iki
mısrasında şöyle diyor, ‘Cenabı
Allah bir ülkeye yardım etmek
isterse başına Mustafa Kemal
Atatürk gibi bir lider getirir.’
Görüyorsunuz ki Atatürk cenabı
Allah’ın Türk milletine bir

lütfudur.”
Atatürk’ün başarılarını
anlatan Başkonsolos Okan,
“Bugün ne mutludur ki,
hepimize sevgili Ata’mızı
doğduğu evde yad ediyoruz.
Unutmayalım ki, sevgili Ata’mız
Anıtkabir’in altındaki toprakta
değildir. Her birimizin
gönülleri, Atatürk’ün gerçek
kabridir.” dedi.
Törende Türkiye’den gelen
öğrenciler Atatürk’ün sevdiği
şarkıları söylerken, Atatürk Evi
de kapılarını ziyaretçilere açtı.
Yoğunluk nedeniyle ev önünde
uzun kuyruklar oluşurken,
ziyaretçiler sırayla içeriye
alındı. Ziyaret gün boyu devam
etti.

