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Brüksel ile
son tango...

»12, 13

Pazar günü referandumdan çıkan HAYIR sonucunun ardından,
gözler pazar günü Brüksel’de toplanacak AB Zirve Toplantısı’na
çevrildi.
PAZAR günü
referandum sonuçlarının
açıklanmasının ardından,
YDP Genel Başkanı
Andonis Samaras ve
Maliye Bakanı Yanis
Varufakis istifa etti. Parti
liderleri toplantısının
ardından müzakere
arayışı için Brüksel’e
giden Başbakan Çipras,
Strasbourg’ta AP’de
yaptığı konuşamada,
“tünelin sonundaki ışığı
gördüklerini” işaret eden
bir anlaşma istediklerini
söyledi. Perşembe günü
Yunan tarafının
tekliflerini sunmasının
ardından, Brüksel’de
Pazar günü 28’ler biraraya
gelecek.
» 6, 7, 8, 9

Yunan
Vatandaşlık
Yasası
onaylandı

Azınlık sorunları AGİT’te
BATI Trakya Türk azınlığının
dini alanda yaşadığı sorunlar AGİT
gündemine taşındı. Batı Trakya
Türk azınlığı temsilcileri, 2 – 3
Temmuz tarihlerinde
Avusturya’nın başkenti Viyana’da
düzenlenen “Din ya da İnanç
Özgürlüğü, Ortak Saygı ve
Anlayışın Teşvik Edilmesi” konulu
AGİT Tamamlayıcı İnsani Boyut
Toplantısı’na katıldı. Viyana’daki
toplantıya BTAYTD üyeleri Pervin
Hayrullah ve Sinan Kavaz ile
ABTTF temsilcileri Funda Reşit ve
Bülent Abdurrahim katıldı. »2

YENİ Yunan Vatandaşlık
Yasası mecliste madde
madde görüşülerek
onaylandı. Yasada yapılan
değişiklikler sayesinde
Yunanistan’da doğan
göçmenlere Yunan
vatandaşlığı verilecek.
Yasanın görüşüldüğü
oturumda SİRİZA Rodop
Millitvekili Ayhan Karayusuf
söz aldı. »10

dünya

bilim

Srebrenitsa tasarısı
Grafen,
BMGK’da kabul
teknolojiyi nasıl
19’da
11’de değiştirebilir?
edilmedi

ekonomi

20’de

Yunanistan’da
“yapılamayan”
10 şey

spor

23’te

Robin
Fenerbahçe’ye
transfer oluyor!

Eyalet Başkanı
Pavlidis’ten
vize sitemi
Pavlidis, Yunanistan’ı ziyaret etmek
isteyen Türk vatadaşlarına vize
verilmesinde yaşanan aksaklıklar
nedeniyle Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’na yönelik şikayetini
dile getirdi. »5

Bankaların
açılması 13
Temmuz’a kaldı
Geçen haftadan bu yana kapalı kalan
bankalar, 13 Temmuz Pazartesi günü
açılacak. Salı günü yeniden faaliyete
geçmesi beklenen bankaların açılması,
yeni bir bakanlık kararı ile ertelendi.

»4

Türk
nakliyecilerden
yardım çağrısı
TÜRKİYE’deki Uluslararası
Nakliyeciler Derneği, (UND)
Yunanistan’a lojistik iş birliği
teklifinde bulundu. UND, “Yeni bir
İpek Yolu Yaratalım” sloganıyla
yaptığı çağrıda, Çin’den başlayarak
Anadolu, Akdeniz aracılığıyla
Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu
yeniden canlandırmayı önerdi. »22
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Türk azınlığın dini sorunları
AGİT zirvesinde ele alındı
Batı Trakya Türk azınlığının
dini alanda yaşadığı sorunlar
AGİT gündemine taşındı. Batı
Trakya Türk azınlığı temsilcileri,
2 – 3 Temmuz tarihlerinde
Avusturya’nın başkenti
Viyana’da düzenlenen “Din ya
da İnanç Özgürlüğü, Ortak Saygı
ve Anlayışın Teşvik Edilmesi”
konulu AGİT Tamamlayıcı İnsani
Boyut Toplantısı’na katıldı.
Viyana’daki toplantıya
BTAYTD üyeleri Pervin
Hayrullah ve Sinan Kavaz ile
ABTTF temsilcileri Funda Reşit
ve Bülent Abdurrahim katıldı.
Batı Trakya Türkleri’nin dini
özgürlükler konusunda yaşadığı
sorunlar üç oturumda dile
getirildi.

azınlığın seçilmiş müftülerini
tanımasını, din öğreticileri
yasasını (4115/2013) iptal
etmesini ve 3647/2008 sayılı
vakıf yasasını revize etmesini
tavsiye etti.
Aynı oturumda söz alan
ABTTF temilcisi Funda Reşit,
müftü seçimi konusunda
yaşanan sıkıntıların yanı sıra din
öğreticileri yasasıyla akademik
yeterliliği olmayan insanların
din dersi öğretmeni olarak tayin
edildiğini ve bunun Türk
azınlığın ciddi tepkisine rağmen
yapıldığını belirtti. Reşit, 1989
Viyana Belgesi hükümlerine
atıfta bulunarak, Türk azınlığın
otonom yapısının korunmasını,
müftülerini seçme hakkının
tanınmasını, 4115/2013 sayılı
İLK GÜN
yasanın revize edilmesini ve
Toplantının ilk gününde
ortak hoşgörü ve anlayış temelli
BTAYTD üyesi Sinan Kavaz ve
bir diyalog mekanizmasının
ABTTF temsilcisi Funda Reşit söz kurulmasını tavsiye etti.
aldı.
“Din ya da İnanç Özgürlüğü, TOPLANTININ İKİNCİ GÜNÜ
AGİT Bölgesinde Ortak Saygı ve
Toplantının ikinci gününde
Anlayışın Teşvik Edilmesi,
“AGİT Bölgesinde Süreklilik ve
Olanaklar ve Zorluklar” konulu
Güvenliğin Sağlanması için
ilk oturumda söz alan Kavaz,
Anlamlı ve Sürdürülebilir
Batı Trakya Türk azınlığının dini Dinlerarsı Diyalog Koşullarını
liderlerini – müftülerini seçme,
Oluşturma” konulu ikinci
240 imam ve tayinli vakıf
oturumunda BTAYTD üyesi
yönetimleri konusunda yaşadığı Pervin Hayrullah söz aldı.
sorunları aktardı. Kavaz
Hayrullah, Türk azınlığın
konuşmasında; Batı Trakya’da
yıllardır diyalog çağrısında
İslam’ın geçmişinin 14. yüzyıla
bulunduğunu, fakat Yunanlı
dayanan bir olgu olduğunu,
yetkililerini bu çağrıya hiç bir
Osmanlı İmparatorluğu
olumlu yanıt vermediğini, bu
döneminde gelişip
duyarsız tutumun azınlık için
korunduğunu, fakat Osmanlı
güvenli olmayan, istikrarsız
İmparatorluğu’nun
koşullar oluşturduğunu söyledi.
dağılmasından sonra bölgeye
Özellikle son dönemde nefret
Yunan idaresinin gelmesiyle Batı suçlarının yükselmesinin bu
Trakya Türk azınlığının dini
güvensiz ortamın bir göstergesi
özgürlükler konusunda sorunlar olduğunu belirten Hayrullah, 17
yaşamaya başladığını belirtti.
Nisan 2015 tarihinde yakılan
Kavaz, Yunanistan’ın taraf
cami ve mescit bahçesinde
olduğu 1923 Lozan Barış
kesilen ağaçların suçlularının
Antlaşması, 1913 Atina
yakalanmadığını, bu konuda
yetkililerin duyarsız
Antlaşması hükümleri ve AGİT
davrandığını kaydetti. Pervin
taahhütlerini yerine
Hayrullah, bu olayın İslam
getirmediğini belirtti.
Peygamberi Hz. Muhammed’in
1990 yılından beri Türk
doğum gününün kutlandığı bir
azınlığın müftü seçimi
günde ve Gümülcine Seçilmiş
konusunda sorun yaşadığını ve
Müftüsü’nün evinin bulunduğu
Yunanistan hükümetlerinin
mahallede cereyan etmesinin
seçilmiş müftüleri tanımak
manidar olduğunu söyledi.
yerine Türk azınlık içinde saygı
Hayrullah, olayın ertesi günü
görmeyen tayinli memurlarla
Yunan Dışişleri Bakanlığı
çalıştığını ve hükümetin bu
Sözcüsü’nün konuyla ilgili
konuda “karşılaştırmalı hukuk
araştırmaların bir hafta içinde
ve uygulama açısından
tamamlanacağını açıkladığını,
müftülerin belirlenmesinde tek
fakat olayın üzerinden iki buçuk
bir yöntem olmadığını” iddia
ay geçmesine rağmen Türk
ettiğini ekledi.
Kavaz ayrıca, mütekabiliyet
azınlığın hala beklediğini,
esasları dikkate alındığında
suçluların bulunmadığını,
İstanbul Rumlarının yıllardır din adalete teslim edilmediğini
adamlarını seçtiğini,
söyledi.
Hayrullah, Yunanlı
Yunanistan’ın kiliselerde görev
yetkililerin ve Yunan halkının
yapan papazları da tayin
medyadaki nefret söylemi ve
etmediğini söyledi. Bunun yanı
sıra, tayinli vakıf yöneticilerinin islamofobik saldırılara karşı
duyarsız davrandığını, bunun da
ve tayinli din öğreticilerinin
azınlık içinde Yunanlı yetkililere
AGİT Taahhütlerine aykırı
karşı güvensizlik yarattığını
olduğunu ifade etti.
belirtti. Hayrullah, AGİT
Kavaz, Yunanistan’, Türk

katılımcı devletlerinin, AGİT
taahhütlerinin Yunanistan’daki
tutarsız ve keyfi uygulamalarını
izlemelerini tavsiye etti.
Toplantının “Yükselen Din ya
da İnanç Özgürlüğü, Sivil
Toplum, Din ve İnanç Grupları
ve Yetkililer Arasında Diyalog ve
İşbirliği Vasıtasıyla Ortak Saygı
ve Anlayışın Teşvik Edilmesi”
konulu üçüncü oturumda
ABTTF temsilcisi Bülent
Abdürrahim söz aldı.
Abdürrahim konuşmasında
Kopenhag Belgesi’ne atıfta
bulundu.
Abdürrahim konuşmasında,
Altın Şafak Milletvekili İlias
Panayotaros’un müzisyen Pavlos
Fissas’ın ölümüyle ilgili
yakalanmasını, 13-17 Mayıs 2015
tarihinde Batı Trakya’da
düzenlenen FUEN Kongresi’nin
iptali için meclise soru önergesi
verilmesini, Gümülcine
Yenicemahalle Camii’nin
yakılmasını ve Alankuyu
Mescidi’nin ağaçlarının
kesilmesini katılımcılara aktardı.
Abdürrahim konuşmasını,
Yunanistan’a, Türk azınlığın dini
ve eğitim özerkliğini tanımasını
ve azınlıkla bir diyalog
mekanizması kurmasını tavsiye
ederek tamamladı.

YUNANİSTAN’IN CEVABI
Yunanistan devleti cevabında,
2014 yılında Varşova’da dini
özgürlükler konusunda Pervin
Hayrullah’ın konuşmasına
verdiği yanıtı kelimesi
kelimesine tekrarladı.
Toplantının ilk oturumunda
Yunan delegasyonu cevap
hakkını kullandı. Müftü seçimi
konusunda karşılaştırmalı
hukuk ve uygulamada tek bir
yöntem olmadığını, Yunan
kanunlarının din öğreticilerini
en iyi ve saygı duyulur bir
şekilde belirlediğini, seçilmiş

müftülerin tanınmadığını fakat
kendilerine faaliyetleri
konusunda toleranslı
davranıldığını, Patrik seçimiyle
ilgili bir kıyaslama
yapılamayacağını, Yunan
yasalarının din adamlarının
statülerini iyileştirdiğini ve
bundan faydalanma konusunda
din adamlarının özgür olduğunu
söyledi.
Yunan delegasyonu ikinci ve
üçüncü oturumlardan sonra
tekrar cevap hakkını kullandı.
Eğitim konusunda yapılan
düzenlemelerle azınlık
eğitiminin iyileştirildiğini, 150
civarında azınlık ilkokulu, 2
azınlık ortaokul ve lisesi, iki din
eğitimi veren okul ve azınlık
çocukları için 57 anaokulu

bulunduğunu belirtti. Binde
beşlik özel kontenjan
uygulaması sayesinde pek çok
azınlık ferdinin Yunan
üniversitelerine devam ettiğini,
Yenicemahalle’deki Mahmut Ağa
Camisi yangınıyla ilgili olarak
itfaiye raporunun yangın
nedenini kısa devre yapan bir
floresan ampulü olarak
açıkladığını ve raporu tanzim
eden kurulun bir üyesinin de
“müslüman uzman” olduğunu
söyledi. Aynı gün vuku bulan
Alankuyu Mescidi ağaçlarının
kesilmesi ile ilgili olarak
yapılmış olan araştırmada,
dalların kesiminin 3 kişi
tarafından, özel bir ihtilaf
nedeniyle gerçekleştirilmiş
olduğunu iddia etti.
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Bulgaristan’daki
soydaş
derneklerinden
DEB’e ziyaret

TÜRK ve Bulgar Kültür
Derneği (TÜRKDER) Başkanı
Fahriye İlyaz Murad ile Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet, 4
Temmuz Cumartesi günü
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret
ettiler.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel
Başkan Yardımcısı ve Rodop İl
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Teşkilatı Sorumlusu Hasan
Hasan ve Genel Başkan
Danışmanı Aydın Ahmet
tarafından karşılanan konuklar,
karşılıklı görüş alış verişinde
bulundular.
Görüşmede ağırlıklı olarak
Bulgaristan ve Yunanistan’da
yaşayan Türklerin sorunları ele
alındı. Ülkede ekonomik
koşulların bir sonucu olarak
ortaya çıkan siyasi gelişmeleri

Selanik’te ABD Bağımsızlık
Günü resepsiyonu
ABD’nin 239. Bağımsızlık Günü nedeniyle, ABD Selanik
Başkonsolosluğu bir resepsiyon verdi. 6 Temmuz Pazartesi günü
Selanik’te gerçekleştirilen resepsiyona, kuzey Yunanistan’dan
davetliler katıldı.
ABD’nin Bağımsızlık Günü resepsiyonuna Batı Trakya’dan DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, DEB Partisi Uluslararası
İlişkiler Direktörü Leyla Salihoğlu, Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Sibel Mustafaoğlu ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet Kara katıldı.

anlatan başkan Ali Çavuş,
Batı Trakya Türk azınlığının
ekonomi, eğitim, inanç ve
sosyal alanda yaşadığı
sorunları aktardı.
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren dernek başkanları
Fahriye İlyaz Murad ve
Müzekki Ahmet ise
Bulgaristan’daki siyasi
gelişmeleri ve Türklerin
yaşadığı problemleri
anlattı.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Dananın kuyruğu kopuyor...
azar günü yapılan
referandumda HAYIR galip
geldi. Halk, Başbakan Aleksis
Çipras’ın “elimi güçlendirin” mesajına
kulak verdi ve ezici bir çoğunluk
kreditörlerin 25 Haziran tarihli
anlaşma koşullarını kabul etmediğini
haykırdı.
Referandum, ülkede bankaların
kapalı olduğu bir ortamda yapıldı. Bu
belirsiz ortamda ve Grexit tehdidi
altında yapılan halk oylamasında,
seçmenin tercihi net bir şekilde
“HAYIR” oldu.
Geçen pazar referandum
sonuçlarına kilitlenen halk, bu pazar
da, görünen o ki, Brüksel’e
kilitlenecek. AB Zirve Toplantısı’nda,
deyim yerindeyse dananın kuyruğu
kopacak. Gelişmelerin çok hızlı olduğu
bu günlerde pazardan önce neler olur,
tahmin etmek mümkün değil. Şimdilik
gözler pazar günü AB’nin zirvesinin
gerçekleştireceği toplantıda.
Geçen hafta HAYIR mı, EVET mi
galip gelecek tartışmaları yaşanırken,
bu haftanın ana gündem maddesini
ANLAŞMA SAĞLANACAK mı,
SAĞLANMAYACAK mı oluşturuyor.
Ben anlaşmanın sağlanacağına
inananlardanım. Tabii anlaşma
sağlanması rahat nefes alacağımız
anlamına gelmiyor. Sağlanacak
anlaşma bir sürü zorlukları ve
yükümlülükleri de beraberinde
getirecek. “Kara kaşımıza, kara
gözümüze verilmediğini” bildiğimiz
borcu ödemek için belimiz ne kadar
bükülecek, kamburumuz daha ne
kadar çıkacak, anlaşma koşullarının
ortaya çıkmasıyla belli olacak.
“Eurodan çıkalım, drahmiye
dönelim” ihtimallerinin ise beni daha
çok korkuttuğunu itiraf etmeliyim.
Ekonomi çarklarının nasıl işlediği
konusuna pek hakim olmamakla
birlikte, devalüasyon, enflasyon gibi
terimler karşısında ürktüğümü
gizlemeden edemeyeceğim.
Geçen hafta referandumu da
değerlendirirken, “yukarı tükürsen
bıyık, aşağı tükürsen sakal” demiştim
ya… Aynı durum ve vaziyet aslında
devam ediyor.
Yerli, yabancı gazetelerde çıkan
haberler, ekonomi ve siyasi
çevrelerden gelen yorumlar öylesine
çelişkili ki, hangisine inanacağını
şaşırıyor insan. Hele sosyal medyadaki
kirliliğin haddi hesabı yok. Sosyal
medyadaki bu kirlilik fısıltı
gazeteciliğiyle de birleşince, insanın
içinin şişmemesi mümkün değil.
Yunanistan ekonomisinin çökmesi,

P

SAHİBİ: HüLYA EmIN

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

Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden
çıkması, sadece Yunanistan’ın değil,
tüm Avrupa’nın sorunu. Şimdiye kadar
uygulanan memorandumların ise
başarı getirmediği bir gerçek. Ortak
Avrupa’nın yıkılmaması arzu
ediliyorsa, AB’nin çıkarı bu birliğin
yaşamasından yana ise Yunanistan’ı
içine düştüğü bataklıktan kurtarmak
için elini uzatacak olan yine Avrupa’nın
kendisi olmalıdır. Yunanistan da buna
karşılık olarak sorumluluklarını
üstlenmeli, üretmeyen ve keyif çatan
ağustos böceği imajından
kurtulmaladır. Üreten, çalışan bir
toplum haline dönüşmediği sürece
Yunanistan’ın içine düştüğü ekonomik
krizden çıkması ya da yakın gelecekte
yeni krizler yaşamaması mümkün
değildir.
Sınırları genişleyen, kendi pazarını
arttırmak adına ciddi ekonomik
sorunları olan ülkeleri bünyesine
katan AB’nin, görünen o ki şımarık
çocuğuna eski ilgiyi gösterecek bir
lüksü yok.
Diğer taraftan, her zaman
Avrupa’nın kendisini kurtaracağına
inanan Yunanlı ise rehavetten
kurtulamadı. Ekonomik kalkınma için
gerekli atılımları, “Avrupa nasıl olsa
bizi kurtarır” düşüncesiyle yapmadı.
Bu psikolojik durum da ekonomik kriz
sürecini bana göre uzattı.
Her ne kadar “tavernalar, cafeler
dolu” diye eleştiriler yükselse de eski
“dolce vita” yok. Halkın yüzde 44’ü
yoksulluk seviyesinde. İşsizlik korkunç
boyutlarda. İnsanlar faturalarını,
vergilerini ödeyemiyor. Temel
ihtiyaçlarını karşılamak ailelerin
önemli bir kısmının temel kaygısı.
Büyük meblağların ise yurt dışına
çıkarıldığı, bankalardan çekilen
paraların yüzde 40’ının yabancı
hesaplara aktarıldığı haberleri ise
endişe verici.
İşte bu belirsizlik altında,
Yunanistan’ın tamamen batağa mı
saplanacağı, yoksa sonunda ışık
görünen bir tünelde mi yürüyeceği
önümüzdeki günlerde netlik
kazanacak. Öyle ya da böyle, kesin
olan tek bir şey var. O da bizi bekleyen
zor günlerin olduğu.
Dibe vurmadan düze çıkılmaz. Bu
dipten düze çıkmak için kuşkusuz
kemer sıkacağız, bedeller ödeyeceğiz.
Azınlık olarak, ülkemizin iyi günlerine
ortak olamadık. Ama ülkemizin acısını
herkes gibi biz de yaşıyoruz. Hatta bir
parça daha fazla yara alarak, daha
büyük zorluklarla karşılaşarak.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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AYDIN DÜŞÜNCE

Aydın AHMET

10 Temmuz 2015

Bankaların açılması
13 Temmuz’a kaldı

a.amet@hotmail.com

“Hayır”...

Y

unan halkı kreditörlerin
dayattığı ağır koşullara HAYIR
dedi. Alacaklıların aylardır
süren görüşmelerde Yunan halkının
altından asla kalkamayacak şartları öne
sürmeleri ve bunda diretmeleri, bu
durumu bilen ve gören başbakanı halka
gitmek zorunda bıraktı. Siyasi anlamda
büyük bir risk barındıran bu karar
sonucunda başbakan kazanan taraf
oldu. Halkı için çırpınan ve uğraşan bir
başbakan hüviyetini halka tasdik ettirdi
ve geniş tabanlı bir güvenoyu aldı.
Avrupa pek renk vermese de bu
durumdan hoşnut değil. Artık masada
sadece başbakan ve ekonomi
kurmayları değil, aynı zamanda onların
dayattığı ekonomik koşullardan en fazla
etkilenecek olan halk da oturuyor.
Kimse bu borcu inkar etmiyor. Ancak
halk bu borcu makul bir yapılandırma ile
ödemek istiyor. Halk bu borcu öderken
kendi yaşamlarını da idame ettirmek
istiyor. Sürdürülebilir bir ekonomi ve
borç yapılandırılması olmadan, bugün
yaşanılan tıkanıklığın birkaç ay sonra
yine yaşanacağını artık herkes biliyor.
Bu referandumda halkın
sağduyusuna, anlayışına ve ekonomi
bilgisine güvenmeyenler zararlı
çıkmıştır. Artık iletişim çağında
insanların bırakın Yunanistan’ı, dünyayı
takip ettikleri bir olgudur ve gerçektir.
AB’den yapılan, Avrupa Birliği’nden ve
Euro Bölgesi’nden çıkarma tehditlerini
bu halk yemiyor. Bunu yapmaları Yunan
halkına hem siyasi, hem de ekonomik
manada büyük kayıplar yaşatabilir.
Lakin bunun sonucunun AB için de pek
hayırlara vesile olmayacağını
kundaktaki bebeler de biliyor. AB’nin
güneyindeki birçok ülke Yunanistan’ın
içinde bulunduğu sıkıntıları yaşıyor. Bu
sebeple AB atacağı her adımı kılı kırk
yararak hesap etmeli. Siyasi ve
ekonomik anlamda Yunanistan üzerinde
yapılacak bir hata, AB içindeki birçok
ülke için domino etkisi yaratabilir.
Şansölye Merkel acilen katı
tutumunu yumuşatmalı, empati kurarak
Yunanistan’daki işsiz genç nüfusu
anlamaya çalışmalı. Yoksa Yunanistan’ı
birliğin dışına itmek, siyasi, ekonomik
birlikten sonra askeri birliği hedefleyen
Avrupa’ya tahmini mümkün görülmeyen
zararlar verebilir. Bu konuda her iki
tarafı da sağduyuya davet eden ve
hususta sürekli uyarılarını dile getiren
ABD yetkililerinin söylediklerini,
şansölyenin kulak arkası etmemesi
hayrına olur düşüncesindeyim.
Birliği bozulmuş bir Avrupa’da hiçbir
şey eskisi gibi olmaz. Birlik dışına itilmiş
bir ülkenin kontrolünün olamayacağını
ve bu ülkenin nasıl bir siyasi kulvarda
yer alacağını kimse kestiremez. Birçok
süper güç olma yolunda hamleler yapan
ülkenin veya yeni birliklerin Akdeniz’de
olma hayali hortlayabilir ve bu kabaran
iştahla Yunanistan’ı yanlarına almak
isteyebilirler.
Ayrıca Avrupa için dikkate alınması
gereken bir durum daha var. Onu da

yatırım uzmanı Marc Faber dile
getiriyor. Faber, Yunanistan için en etkili
çözümün Euro Bölgesi’nden ayrılmak
olduğunu öne sürerek, “Bence
Yunanistan’ın iflasını ilan ederek, euro
birliğinden ayrılması, eski para birimi
drahmiye dönmesi en iyisi. Böyle bir
durumda tabii ki yeni para birimi büyük
oranda değer kaybedecektir. Ama aynı
zamanda büyük miktarda fon
Yunanistan’a giriş yapacak, Yunan
varlıklarını satın almak isteyecektir.
Bence en iyi önlem budur. Yunanistan
bir yandan kendi para birimini
kullanırken bir yandan da bazı
ödemelerini euro cinsinden yapabilir.
Latin Amerika’da da benzer şekilde
yerel para birimleri ile birlikte dolarla
ödeme yapabiliyorsunuz. Bu koşullar
oluşursa Yunanistan ekonomisinin iyi
bir performans sergileyeceğini
düşünüyorum. Avrupa Merkez
Bankası’nın ve Brüksel’deki
bürokratların korkusunun Yunanistan’ın
ayrılması ile ekonomisinin toparlanması
olduğunu düşünüyorum. Çünkü o
durumda bir anda İtalya, İspanya,
Portekiz gibi ülkeler de ekonomilerinin
toparlanması için birlikten ayrılmak
isteyebilir.”
Bu görüşün de dikkate alınması ve
yabana atılmaması gerekiyor.
Yunanistan’ın böyle bir başarıyı hayata
geçirmesi benzer sıkıntılar içinde olan
ülkelere de örnek olabilir. Bu da AB’nin
sonunu getirebilir. AB için astarı
yüzünden (kumaşından) pahalı olabilir.
Yunanistan’ın işi zor, lakin Avrupa’nınki
de pek kolay değil. Evet, Avrupa
Birliği’nde olmayı ve gelişmiş Avrupa
demokrasisinden, insan hak ve
hürriyetlerinden pek tabii yararlanmak,
AB zenginliğinden istifade etmek
istiyoruz. Biz borç alırken bize borç
verenler de durumumuzu biliyorlardı.
Buna rağmen verdiler. Bizi bir borç
batağına ittiler. Bunun geri dönüşünün
mümkün olmadığını bilmiyorlar mıydı?
Amaç neydi? İşte bunu kestirmek pek
mümkün gözükmüyor. Bu borcu alan
kadar verenin de günahı olduğunu
düşünmek pek de aykırı bir düşünce
olmasa gerek.
Buraya kadar iğneyi Avrupa’ya
batırdık, çuvaldızı kendimize batırma
zamanı. Biz neden bir üretim
ekonomisine geçemedik? Neden her
seçim dönemi partizanlık yapıp, kendi
insanlarımızı işe koyup, kamu
kurumlarını şişirdik? Neden gereksiz
yere şişirdiğimiz kamu kuruluşlarında
çalışanlara AB standartlarının çok
üstünde maaş verdik? Neden devletin
sırtında kambur gibi duran hantal
kuruluşları özelleştiremedik? Neden
adaletli bir vergi sistemini hayata
geçiremedik? Neden AB yardımına
rağmen bir sanayi atılımı yapamadık?
Bu soruları çoğaltabiliriz.
Acıtsa da çuvaldızı kendimize
batırmaya devam etmeliyiz. Başka türlü
doğru yolu bulmak namümkün. Kalın
sağlıcakla…

GEÇEN haftadan bu yana
kapalı kalan bankalar, 13
Temmuz Pazartesi günü
açılacak. Salı günü yeniden
faaliyete geçmesi beklenen
bankaların açılması, yeni bir
bakanlık kararı ile ertelendi.
9 Temmuz Perşembe
gününden itibaren geçerli
olan yeni erteleme kararı
kapsamında, banka

işlemlerinde geçen haftaki
uygulama geçerli olacak.
Yani vatandaşlar ATM’lerden
günlük 60 euro çekmeye
devam edecek. Açık olan
şubelerden ise banka kartı
olmayan emekliler yeniden
120 euroluk para
çekebilecek.
İş ve İşçi Bulma
Kurumu’ndan (OAED) prim

hakkı olanlara da Ethniki
Bankası’nın açık olan
şubelerinden 120 euroluk
ödeme yapılacak.
Bu arada, ATM’lerde para
sıkıntısı yaşanmaması için
Yunanistan Merkez
Bankası’nın gerekli
kontrolleri yapmaya devam
ettiği bildirildi.

SEFERLERİMİZLE HİZMETİNDEYİZ
SELANİK- İSKEÇE - GÜMÜLCİNE İSTANBULBURSA
İskeçe’den
İstanbul’a hareket saatleri:
Her gece saat 00:30, her sabah
08:00 ve her gün öğlen
saat 12:45

İskeçe’den
Bursa’ya hareket saati: Her
sabah saat 05:00

İRTİBAT İÇİN
İSKEÇE CRAZY HOLIDAYS –
Elena Oteli yanı – İskeçe
Tel: 25410 72740

Gümülcine’den
İstanbul’a hareket
saatleri: Her gece saat
01:00,her sabah saat
09:00 ve her gün öğlen
saat 13:30

Gümülcine’den
Bursa’ya hareket saati: Her
sabah saat 06:00

İRTİBAT İÇİN
GÜMÜLCİNE PLATON TOURS –
Varış sokağı (Venizelu) – Gümülcine
Tel: 25310 32077
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Pazar gününden sonra...

Y

unanistan tarihi bir süreçten
geçiyor. Adeta cambaz gibi ip
üzerinde. Ha düştü, düşecek
derken stres, heyecan ve beklenti
yeniden başlıyor. Artık yüzdük yüzdük
sonuna geldik. Buradan ya çıkacağız, ya
batacağız.
Geçen haftadan bu yana bekli bir
referandum yaşadık ama çok şey değişti.
Olayları biraz baştan alalım. Ocak
ayındaki erken seçimde SİRİZA
“Memorandumlara son veriyoruz”
sloganıyla iktidara geldi. Hem de
seçmenin yüzde 37’sinin oyunu alarak.
SİRİZA’nın seçim başarısı sadece
Yunanistan’da değil, birçok Avrupa
ülkesinde “tarihi bir zafer” olarak
yorumlandı. Sol’un Avrupa’da yükselişe
geçtiğinin emaresi olarak görüldü.
Sadece Yunanistan’ı değil, Avrupa
Birliği’ni ve Avrupa’yı değiştirecek bir
akımın müjdecisi gibi algılandı. Bunu
böyle görenler veya görmek isteyenler
azımsanmayacak kadar çoktu.
Ancak, Avrupa Birliği (ki bunların
başında Almanya geliyor) Yunanistan ve

Çipras karşısında hiç eğilmedi. İşlerin
kolay olmayacağı aslında baştan belliydi.
Memorandum için verilen dört aylık
sürenin sonuna gelindiğinde hiç bir
ilerleme olmamıştı. Sonuçta müzakereler
son günlere doğru, Başbakan Çipras’ın
ani bir referandum kararıyla kesildi.
Referandum kararı aslında dört aylık
programın da sona ermesini ilan
ediyordu.
Başbakan Aleksis Çipras’ın
referandum kararını doğru olmadığı ve bir
amaca hizmet etmediği söylenebilir.
Ancak, Çipras’ın Avrupa’da kendisi ve
hükümeti için son derece zor şartlar
altında böyle bir kararı alabilmesinin
arkasındaki kararlılığı takdir etmek
gerekiyor. Devlere karşı mücadele eden,
onlar karşısında zor bir karar alan Çipras,
zoru başarıp sandıktan galip çıktı. Tüm
muhalefeti karşısına aldığı gibi, tüm
Avrupa Birliği kurumlarını da karşısına
aldı. a Avrupa Birliği liderleri ona “Sen
önerdiğimiz önlemleri değil, Euro’da kalıp
kalmama konusunu referanduma
götürüyorsun” deseler de bunun böyle

olmadığını belirtip, halktan sandığa gidip
“HAYIR” demesini istedi.
Seçim öncesinde oluşan şartlar ve AB
liderlerinin baskıları tedirginliğin insanlar
üzerinde etkili olacağı ve sonucun az bir
farkla da olsa “EVET” olacağını
gösteriyordu. Ancak son günlerde
seçmenin beş yıl boyunca yaşadığı
zorlukları protesto etme güdüsü galip
geldi. Pazar akşamı bekli de Çipras’ın da
beklemediği oranda güçlü bir HAYIR çıktı.
Yüzde 61,3 oranında “HAYIR” diyen
Yunanistan halkı, aslında Haziran’ın son
günlerinde kreditörler tarafından önerilen
programa hayır demedi. Halk, son beş
yıldır yaşadıklarını, sıkılan kemeri, azalan
refah düzeyini, zor hayat şartlarını,
işsizliği, yoksulluğu protesto etti.
Yüzde 61,3’lük HAYIR, Avrupa’da şok
etkisi yaptı diyebiliriz. Peki bu HAYIR’ın
pratikte bir faydası oldu mu? Yani
Yunanistan’a uygulanacak ekonomik
önlemleri yumuşattı mı bu sonuç? Yani
halkın istediği, arzuladığı, umduğu , ya
tutarsa diye ümit ettiği oldu mu veya
olacak mı? Buna verilecek cevap
kocaman bir HAYIR.
Referadum öncesinde 6 veya 8 aylık
bir programdan bahsedilirken,
referandum sonrasında bir uzun vadeli
memorandumdan bahsedildi. En az iki yıl
sürecek bir memorandum Avrupalılar
tarafından adeta dayatıldı. Salı günü
yapılan Eurogrup ve Zirve toplantısında
net bir mesaj verildi: “Ya 2 – 3 yıllık bir
memorandumu kabul edersiniz ya da
Euro’dan çıkarsınız. Size Pazar gününe
kadar süre.” Sonuçta Yunan hükümeti üç
yıllık bir memorandum teklifinde
bulundu. Şimdi Pazar günü toplanacak

28 AB üyesi ülkenin liderlerinin
katılımıyla yapılacak zirve toplantısının
sonucunu bekliyoruz.
Avrupa liderleri, Yunanistan halkının
HAYIR demesinin yol açabileceği zafer
sarhoşluğunu bir anlamda kesti.
Beklentilerin çok yukarılarda olmamasını
sağladı. “Hayır demiş olabilirsiniz ama bu
oyunun kuralı böyle, ya oynarsınız, ya da
oyundan çıkarsınız” dedi bir anlamda.
Aslında Yunanistan referandumla tüm
kartlarını oynamış oldu. Ve sonunda ya
Euro’dan çıkmayı göze alacaktı ya da
herşeye rağmen imzayı “çakacaktı.”
İmzayı “çakıp – çakmayacağını” Pazar
günü göreceğiz.
Başbakan Çipras karşı gelip
referanduma götürdüğü programdan
daha iyi olmayan bir memorandumu
kabul etmek zorunda kalıyor. Vatandaş
için acı bir reçetenin geldiği kesin. Fakat
başardığı bir şey de var. Hem de önemli
bir şey. Devlerle güreşmek, onları
kızdırmak, zor duruma girmek, eskisine
oranla daha ağır bedel ödemek pahasına
da olsa, Avrupa Birliği’nin banka ve
finans sistemine dayanan yani katı bir
para politikasına dayanan sistemini
sorgulamayı başardı. Bunu da halkın
iradesiyle yaptı. Kuralları ve tabuları yıktı.
Sadece Yunanistan’da değil, birçok
Avrupa hatta dünya ülkesinde
“Bankaların Avrupası”nı sorgulamayı
başardı.
Bir de Yunanistan’da “sol’un yeni
lideri” sıfatını kazandı. Bazıları ona “Yeni
Andrea Papandreu” da demeyi tercih
ediyor. Bakalım Pazar gününden sonra
bizleri nasıl bir Yunanistan bekliyor...

Eyalet Başkanı Pavlidis: “Türk turistlerin
vize sorununa derhal çözüm getirilsin”
İstanbul
Başkonsolosluğu’nda yaşanan
teknik sorunlar
nedeniyle
Yunanistan’ı
ziyaret etmek
isteyen Türk
turistlerin vize
alma konusunda
ciddi aksaklıklar
yaşadığını
kaydeden Pavlidis,
sorunun 7
Temmuz Salı
gününe kadar
çözüme kavuşacağı
sözünün
verilmesine
rağmen,
aksaklıkların
devam ettiğini
vurguladı.

DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Yorgos Pavlidis, Yunanistan’ı
ziyaret etmek isteyen Türk vatadaşlarına
vize verilmesinde yaşanan aksaklıklar
nedeniyle Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’na yönelik şikayetini dile
getirdi. Vize sorununun derhal çözüme
kavuşturulmasını isteyen Eyalet Başkanı,
bölge turizminin bu sorundan zarar
gördüğünü söyledi.
İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşanan
teknik sorunlar nedeniyle Yunanistan’ı
ziyaret etmek isteyen Türk turistlerin vize
alma konusunda ciddi aksaklıklar
yaşadığını kaydeden Pavlidis, sorunun 7
Temmuz Salı gününe kadar çözüme
kavuşacağı sözünün verilmesine rağmen,
aksaklıkların devam ettiğini vurguladı.
İstanbul’daki vize problemi nedeniyle
bölge turizminin zarar gördüğünü ifade
eden Pavlidis, yaz tatili ve yaklaşan
bayram tatili nedeniyle Yunanistan’a
gelmek isteyen Türk turistlerin ziyaretlerini
iptal etmek zorunda kaldıklarını
vurguladı. Sorunun Doğu Makedonya Trakya eyaletindeki turizm sektörüne
büyük zarar verdiğini belirten Pavlidis,
sorunun çözümü için Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias’ın devreye girmesini istedi.
Pavlidis, “Mutlaka her yerde bir çözüm
vardır. Piyasada nakit para olması için
uğraş veriyoruz. Bazı kişiler bunu
anlayamıyor. Herkes bu tür bürokratik
sorunları çözmek zorundadır. Kimse
ülkenin zararına olan bu sorunların
arkasına gizlenemez. Tüm
sorumlularından sorunu derhal çözüme
kavuşturmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

5

Güllüce’nin ziyareti
iptal edildi
TÜRKİYE Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin
Batı Trakya ziyareti iptal edildi. 4 – 5 Temmuz tarihlerinde
Batı Trakya’yı ziyaret edeceği açıklanan Bakan Güllüce’nin
ziyaretinin iptal edildiği bildirildi.
İdris Güllüce’nin Meriç iline bağlı Büyük Derbent ve
Güvendik köylerini ziyaret etmesi bekleniyordu.
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5 Temmuz
referandumunda
HAYIR’ın tarihi
zaferi!
“Halk cesur bir
seçim yaptı”
HÜKÜMETİN, nakit akışının yeniden
sağlanması karşılığında kreditörlerin öne
sürdüğü koşulların kabul edilip
edilmemesiyle ilgili düzenlenen referendum,
HAYIR’ın galibiyetiyle sonuçlandı.
Hayır oyları ve referanduma katılım oranı
beklenin üzerinde seyretti. Referandumda
HAYIR oyu kullananlar yüzde 61,31’e
ulaşırken, EVET diyenler yüzde 38,69’da kaldı.
Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla
beraber, “HAYIR”ı destekleyen vatandaşlar
Atina’daki Sintagma meydanında sevinç
gösterilerine başladı.
Ülke genelinde referandum sonuçları:
Kayıtlı seçmen sayısı: 9.858.508
Oy kullananlar: % 62,50
Beyaz / Geçersiz Oy: % 5.80
RODOP İLİ
HAYIR: 37.286 (%63.46)
EVET: 21.473 (36.54)
GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
HAYIR: 17.656 (%60.09)
EVET: 11.728 (%39,91)
YASSIKÖY BELEDİYESİ
HAYIR: 5.806 (%66,17)
EVET: 2.969 (%33,83)
KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
HAYIR: 7.338 (%74,81)

EVET: 2.471 (25,19)
MARONYA – ŞAPÇI BELEDİYESİ
HAYIR: 6.389 (60,04)
EVET: 4.252 (%39,96)

İSKEÇE İLİ
HAYIR: 40.067 (%67,89)
EVET: 18.948 (%32,11)
İSKEÇE BELEDİYESİ
HAYIR: 16.989 (%64,82)
EVET: 9.222 (%35,18)
MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
HAYIR: 8.099 (%78,44)
EVET: 2.226 (21,56)
TOPİROS BELEDİYESİ
HAYIR: 5.771 (%65,87)
EVET: 2.990 (%34,13)
BULUSTRA (AVDİRA) BELEDİYESİ
HAYIR: 9.208 (%67,12)
EVET: 4.510 (%32,88)

EVROS İLİ
HAYIR: 46.139 (%54,64)
EVET: 38.299 (%45,36)

BAŞBAKAN Aleksis Çipras
referandum sonrası yaptığı
açıklamada, Yunan halkının çok
cesur bir seçim yaptığını söyledi.
Avrupa ile yapılan
müzakerelerin devam edeceğini
belirten Başbakan Çipras, “Bundan
sonra amacımız ekonomik sabitliği
yerinde tutmak olacak. Buradan
Avrupa’daki vatandaşlara da
seslenmek istiyorum. Onlar da
bizlerle birlikte dayanışmalarını
göstermek için yollara çıktılar.
Geçirdiğimiz zor bir haftaya
rağmen, Yunan halkı çok cesur bir
seçim yaptı. Bana verilen emir;
Avrupa ile çatışma değil, Avrupa ile
güçlü bir şekilde müzakere edip,
olumlu bir anlaşma yapmak.
Bunun yanısıra amacımız,
toplumsal adaleti sağlamak ve bu
sıkıntılardan kurtulmak olacaktır.
Bunu zaman kaybetmeden
yapmaya çalışacağım.”

“KOLAY ÇÖZÜMLER YOK,
ADALETLİ ÇÖZÜMLER,
YAŞAYABİLİR ÇÖZÜMLER VAR”
Bundan sonraki amacının adaletli
bir çözüm sağlamak olduğunun
altını çizen Başbakan Çipras,
“Toplumsal adaleti sağlamak adına
zaman kaybetmeden bu emri
yerine getirmeye çalışacağım.
Hepimiz biliyoruz ki, kolay
çözümler yok. Ama adaletli
çözümler, yaşayabilir ve
sürdürülebilir çözümler var. Yeter

ki her iki tarafında hedefi bu olsun.
Bugün Yunan halkı tarihi cesur bir
‘Hayır’ ile cevap verdi.” diye
konuştu.

“AMACIMIZ REFORMLAR
YAPMAK, ZAYIF HALKI
EZMEMEKTİR”
Son olarak “Avrupa sadece
memorandumlarla olamaz” diyen
Çipras, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bugün Yunan halkı nasıl bir
Avrupa istediğine dair cevap verdi.
Bu demokratik ve dayanışma
içinde bir Avrupa oldu. Yunanistan
tekrar masaya oturacak. İlk
hedefimiz bankacılık sisteminin
çalışır duruma geçmesidir. Eminim
ki Avrupa Merkez Bankası bugünkü
durumun farkındadır. Bizler
müzakerelere tekrar devam ederek
para akımını sağlamayı
amaçlıyoruz. Ayrıca amacımız
reformlar yapmak ve tabii ki zayıf
halkı ezmemektir. Görüşmelerde
borç konusu da olacak. Çünkü IMF
de bunu kabul ediyor. Borcun
sürdürülebilir olmadığını söylüyor.
IMF de borçların yeniden
yapılandırılması gerektiğini
söyledi. Şimdi bu zorlukları
aşabilmek için ortada birlik ve
samimiyet var. Bugün
demokrasinin zaferini kutluyoruz.
Yarından itibaren bu milli
çalışmamıza devam edeceğiz.
Eminim ki, bütün zorlukların
üstesinden geleceğiz.”

Varufakis’den sonra Çakalotos dönemi
YANİS Varufakis’in istifasının ardından Maliye
Bakanlığı’nın başına Efklidis Çakalotos getirildi.
Daha önce uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu
Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Çakalotos, Nisan ayının
sonundan bu yana kreditörlerle müzakere masasına
oturuyor. Çakalotos’un yaklaşık 10 yıldır SİRİZA üyesi
olduğu belirtiliyor.

müzakerelerde kendisini görmek istemediği, başbakanın da
istifasının anlaşma sağlanmasına belki yardımcı olacağını
değerlendirdiği şeklinde haberler iletildiğini belirten
Varufakis, “Bu nedenle Maliye Bakanlığı’ndan ayrılıyorum.
Aleksis Çipras’ın, Yunan halkının referandum aracığıyla bize
sunduğu sermayeyi kendisinin arzu ettiği şekilde
değerlendirmesine elimden geldiğince yardımcı olmak
benim görevimdir.” ifadelerini kullandı.

VARUFAKİS İSTİFA
Bu arada, Yanis Varufakis, blog sitesinden yaptığı
açıklamada, Başbakan Çipras’ın müzakerelerde elini
güçlendirmek için görevinden ayrılma kararı aldığını
bildirdi.
İngilizce olarak yayımladığı açıklamasında, Yunanistan’da
Pazar günü yapılan referandum sonuçlarının açıklanmasının
ardından kendisine, Eurogroup’un ve diğer ortakların

ÇAKALOTOS KİMDİR?
1960’da Rotterdam’da doğan Çakalotos, Oxford’da siyaseti
ekonomi ve felsefe okudu. Sussex Üniversitesi’nde yüksek
lisansını, Oxford’da doktorasını tamamladı.
2010 yılından beri Atina Ulusal ve Kapodistrian
Üniversitesi’nde ekonomi profesörlüğü yapan Çakalotos’un
eşi de İngiliz ekonomist Heather D. Gibson.
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Siyasi liderler halk oylaması
sonrası biraraya geldi

5 Temmuz Pazar günü
yapılan referandum sonrasında
meclisteki siyasi parti liderleri
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos başkanlığında
biraraya geldi.

6 Temmuz Pazartesi günü
Cumhurbaşkanlığı sarayında
biraraya gelen liderler,
referendum sonucunu
değerlendirdi ve bundan sonra
yürütülecek müzakereleri

görüştü. Toplantıya Altın Şafak
Partisi başkanı Nikos
Mihaloliakos katılmadı.
Parti liderleri, KKE haricinde,
ülkenin euroda kalması ve
çözüm bulmak için AB ile

Azınlık
milletvekilleri:
“Tarih yazdık”

5 Temmuz Pazar günü yapılan
referendum sonucunu
değerlendiren SİRİZA’nın üç
azınlık milletvekili “tarih yazdık”
yorumunda bulundu ve bu tarihin
altında Yunan halkının da, azınlık
insanın da imzası bulunduğunu
söyledi.
Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek’in
ortak açıklaması şöyle:
“5 Temmuz referandumunda
Yunanista halkı, 25 Ocak
seçimlerinde olduğu gibi tarih
yazdı.Bu tarihin altında
Yunanistan halkının da,
toplumumuz insanlarının da
imzası var.
Korku ve felaket tellallığına,
kapalı bankalara, tehdit ve
şantajlara, çarpıtmalara rağmen
toplumsal adalet, yaşanılabilir bir
Avrupa için dimdik durdu, boyun
eğmedi, tüm dünyaya halkların
yenilmezliğini kanıtladı.
Çok çetin koşullarda
sürdürülebilir bir ekonomik
sistem, kalkınma ve darboğazdan

çıkış için mücadele eden
Başbakanı’nın, hükümetinin elini
güçlendirdi, gücüne güç kattı. Bu
sonucun çıkmasında emeği geçen
tüm insanlarımıza sonsuz
şükranlarımızı sunarız.
Sağolsunlar varolsunlar.
Bu sonuç halkımızın çıkarları
doğrultusunda en iyi şekilde
kullanılacaktır. Liderler zirvesi, 7
Temmuzda’ki AB zirvesi, Avrupa
Merkez Bankası’ndan likidite
sağlanması talebi referandumun
sonucunun sağladıklarıdır. Zor,
ince, dikenli bir yolda
yürüyeceğimizi daha 25 Ocak
seçimlerinde dile getirmiştik. Bu
onurlu yolu halkımızla birlikte
dimdik yürümeye devam
edeceğiz.
Yolumuz açık olsun, halkımız,
toplumumuz sağ olsun.
Sonsuz saygı ve
şükranlarımızla.
Mustafa Mustafa
Ayhan Karayusuf
Hüseyin Zeybek”

müzakere etme konusunda
anlaştı.
Başbakan Aleksis Çipras,
Başbakanlık Konutu’ndan
ayrılırken açıklama yapmadı.
Yunanistan Komünist Partisi
lideri Dimitris Kuçumbas’ın
haricindeki siyasi parti
başkanlarının imzaladığı ortak
açıklamada, ülkenin ekonomik
darboğazdan kurtulması için
müzakerelerin yürütülmesi ve
euro para biriminde kalarak
gerekli girişimlerin gerekliliği
vurgulandı.
Liderler toplantısının daha
önce yapılması gerektiğini
söyleyen YDP’nin geçici Başkanı
Evangelos Meymerakis, tüm
siyasi partilerin birliğin
sağlanmasına katkı sağlaması
ve hükümeti geniş kabul
görecek bir anlaşma sağlaması
için teşvik etmeleri gerektiğini

söyledi. Bugünkü durumdan
hükümeti sorumlu tutan ana
muhalefet lideri, bugünkü
durumun 10 gün öncesine göre
daha kötü olduğunu söyledi.
Bağımsız Yunanlılar Partisi
lideri çözümün tek yol
olduğunu söylerken, To Potami
Partisi başkanı da
müzakerelerde sorumluluğun
başbakana ait olduğunu ve
birlik zamanı olduğunu söyledi.
PASOK lideri Fofi Gennimata,
hükümetin son anda
girişimlerde bulunduğunu ifade
etti ve daha önce hareket
edilseydi bugünkü durumun
yaşanmayacağını söyledi.
Diğer parti liderlerinden
farklı tutum içinde olan KKE
lideri Kuçumbas ise AB ile halk
yanlısı bir müzakerenin
olamayacağını söyledi.

Çipras Avrupa
Parlamentosu’nda konuştu

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Avrupa
Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Pazar
günü yapılan referandumda çıkan ‘hayır’
sonucunun, kendisine krize toplumsal açıdan
adil ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir
çözüm bulma yetkisi verdiğini belirtti.
Başbakan Aleksis Çipras, Avrupa
Parlamentosu’na seslendi. Çipras yaptığı
konuşmada Pazar günü yapılan referandumda
çıkan ‘hayır’ sonucunun, kendisine krize
toplumsal açıdan adil ve ekonomik olarak
sürdürülebilir bir çözüm bulma yetkisi verdiğini
söyledi.
Hükümetinin reform çabalarına devam
edeceğini belirten Çipras, “Yunanistan’da
sorunları yabancılar değil, hükümetlerin
kendileri yarattı. Avrupa ile çatışmak
istemiyoruz. Bu bir Yunanistan sorunu değil,
Avrupa sorunu.” dedi.
Borcun sürdürülebilir hale getirilmesi
gerektiğini vurgulayan Başbakan, “tünelin
sonundaki ışığı gördüklerini” işaret eden bir
anlaşma istediklerini söyledi. Çipras, yapılacak
reformların halkın üzerindeki yükü hafifletmesi,
yeni iş imkanları yaratması ve girişimciliği
desteklemesi gerektiğini de vurguladı.

Çipras sözlerini şöyle sürdürdü: “Son beş
buçuk yılda yoksulluğun arttığını, işsizliğin
yükseldiğini, toplumda öfkenin arttığını gördük.
Yunan halkının ne hissettiğini biliyoruz. Onlar
bu çıkmaz sokaktan kurtulmanın bir yolu
olduğuna inanıyorlar, bunu da çok demokratik
bir şekilde çözmek istiyoruz. Halkın bize verdiği
yetkiyle onlara istediklerini vermek istiyoruz.
Son 5,5 yılda uygulanan reformların değişmesi
gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma
için tüm bunlar çok gerekli. Ortaklarımız için
güvenilir reformlar uygulama konusunda
kararlıyız. Burada bir geri çekilme etkisi
olmayacak. Uzun vadede kalkınma
sağlanamazsa bu krizden çıkamayız. İşsizliği
kontrol etmemiz gerekiyor. Samimi bir diyalog
kurularak kamu borcunun sürdürülebilir hale
getirilmesi lazım. Ülkemizin bu süreçte, kemer
sıkma laboratuvarına döndüğünü söylersek
abartmış olmayız; bunu kabul edemeyiz.”
Kreditörlerin beklentilerini tanınan süre
içinde (pazara kadar) yerine getireceklerinden
emin olduğunu söyleyen Çipras, Atina’nın
tekliflerinin hedefinin Avrupa ve
Yunanistan’daki bankaları kurtarmak olduğunu
belirtti.
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Referandum Samaras’ı başkanlıktan etti!
YENİ Demokrasi Partisi başkanı
Andonis Samaras, referandumda aldığı
ağır yenilgi sonrasında görevinden istifa
etti.
Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi
Partisi’nin lideri Andonis Samaras, parti
başkanlığı görevinden istifa etti.
Referendum sonuçlarından HAYIR
çıkması ana muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi’nin lideri Andonis
Samaras’ı, parti başkanlığından etti.
Samaras, kreditörlerin, nakit akışının
yeniden sağlanması karşılığında öne
sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip
etmemesiyle ilgili düzenlenen
referandum sonuçlarının

açıklanmasının ardından yaptığı
açıklamada, YDP Genel Başkanlığı
görevinden ayrılma kararı aldığını
belirterek Genel Başkan Yardımcısı
Vangelis Meymarakis’e geçici olarak
parti başkanlığı görevini üstlenmesi
çağrısında bulundu.
Referandum sonuçlarının belli
olmasından sonra YDP’nin önde gelen
isimlerinden ve Samaras’ın başkanlık
yarışındaki rakibi eski Dışişleri Bakanı
Dora Bakoyanni, Samaras’a istifa
çağrısında bulundu.
Yeni Demokrasi Partisi’nin yeni
başkanını sonbahar aylarında seçeceği
ifade edildi.

Çipras, Obama ve
Putin ile görüştü

BAŞBAKAN Aleksis
Çipras’ın, ABD Başkanı Barack
Obama ile telefon görüşmesi
yaptığı bildirildi. Hükümet
kaynaklarından edinilen bilgiye
göre Başbakan Çipras, 7
Temmuz Salı günü Obama’ya
Yunanistan’ın kreditörlere
sunacağı öneriyle ilgili bilgi
verdi. ABD Başkanı Obama’nın
ise, Yunanistan’ın kreditörlerle
sürdürdüğü müzakerelerin
başarıyla tamamlanmasını ümit
ettiğini aktardığı dile getirildi.
Bu arada, 6 Temmuz
Pazartesi günü de Çipras, ABD
Maliye Bakanı Jack Lew ile
görüştüğü ve son durumu
değerlendirdikleri bildirildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ
Beyaz Saray Sözcüsü Josh
Earnest, günlük basın
brifinginde Yunanistan’da
yapılan ve kreditörlerin
şartlarının oylandığı
referandumun müzakereleri
nasıl etkileyeceğine yönelik
soruları yanıtladı.
Earnest, ABD yönetiminin
Yunanistan’daki gelişmelere
yönelik görüşünün referandum
sonrasında değişmediğini dile
getirerek, “Referandum
durumun temel hatlarının
hiçbirini değiştirmedi. Bu

hatlar, Başbakan Aleksis
Çipras’ın Yunanistan’ın Euro
Bölgesi’nin bir parçası olarak
kalmasının ülkesinin yararına
olacağını yinelemeye devam
etmesi ile Avrupalı liderlerin de
Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde
kalmasını istediklerini
göstermesidir.” diye konuştu.
Yunanistan’ın Euro
Bölgesi’nde kalmak için
ekonomik büyüme ve
sürdürülebilir borçlanmaya
dönmesini sağlayacak bir mali
pakete ihtiyaç duyduğunu
vurgulayan Earnest,
“Dolayısıyla, Avrupalı liderlerin
görevi değişmedi.” görüşünü
paylaştı.
Earnest, aynı zamanda
sorunun temel olarak Avrupa’yı
ilgilendirdiğine işaret ederek,
“Sorunun çözümü, en
nihayetinde Avrupalıların
sorumluluğu.” dedi.
Bununla birlikte ülkedeki
krizin çözülmesinin herkesin
yararına olacağına belirten
Earnest, ABD’nin tarafları
mutabakata varmaları
konusunda desteklemeye
devam edeceğini ifade etti.

PUTİN’DEN
ÇİPRAS’A DESTEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin, Başbakan Aleksis
Çipras’la Pazar günü yapılan
referandum sonuçlarını
değerlendirdi. Putin görüşmede
Yunanistan halkının
karşılaşacağı sorunların
çözümünde tam destek
vereceklerini söyledi.
Kremlin’den yapılan
açıklamada, Putin ve Çipras’ın
yaptıkları telefon görüşmesinde
Yunanistan’da 5 Temmuz Pazar
günü yapılan referandum
sonuçlarını ele aldıkları ve
Rusya ile Yunanistan arasında
işbirliğinin daha ileri taşınması
konusunda fikir alışverişinde
bulundukları belirtildi. Putin,
Yunanistan’ın karşılaşacağı
zorlukların aşılması için Yunan
halkına destek vereceklerini
vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri
Peskov ise yaptığı açıklamada,
Yunanistan’ın Rusya’dan mali
destek talebinde bulunmadığını
açıkladı. Yunanistan’la
Rusya’nın tarihi bağları
olduğunu ifade eden Peskov,
Yunanistan halkının
referandumda ortaya koyduğu
iradeye saygı duyduklarını,
kreditörler ve Yunan halkının
çıkarlarına uygun bir uzlaşı
sağlanmasını umut ettiklerini
söyledi.

Azınlık
seçmenine
“KOYUN”
benzetmesi
YENİ Demokrasi Partisi
Milletvekili Miltiadis
Varvitsiotis, seçim akşamı
katıldığı bir televizyon
programında, Rodop ilinde
Kozlukebir belesiyesindeki
referandum sonuçlarını
görünce, azınlık seçmeniyle
ilgili olarak “koyun”
benzetmesinde bulundu.
Referandum gecesi, ERT 1
kanalında seçim özel
programına katılan siyasiler
arasında yer alan YDP Atina
İkinci Bölge Milletvekili
Miltiadis Varviçiotis, ekranda
Rodop iline bağlı Kozlukebir
belediyesindeki sonuçları
görünce “HAYIR” oylarının
yüksek çıkması nedeniyle
azınlık seçmeni için “koyun”
benzetmesi yaptı.
Programa katılanların ve
özellikle de SİRİZA Milletvekili
Dimitris Stratulis’in tepkisi
üzerine Varviçiotis,
“Müslüman azınlık üyeleri
seçimlerde oy kullanırken

büyük ölçüde etkileniyor”
ifadesini kullandı.
Varviçiotis’in azınlık
seçmenine yönelik “koyun”
benzetmesi, Batı Trakya
Türkleri arasında da tepkiyle
karşılandı ve sosyal medyada
yer aldı.
Rodop ili SİRİZA milletvekili
Ayhan Karayusuf sosyal medya
hesabından sözkonusu
videoyu paylaşırken, Miltiadis
Varviçiotis’in azınlık
seçmeninden özür dilemesi
gerektiğini belirtti. Milletvekili
Karayusuf şu ifadelere yer
verdi: “ND’li Varviçiotis,
Kozlukebir belediyesindeki
“OHİ - HAYIR” yüzdesini
görünce azınlık insanına dün
ER 1 kanalında, canlı yayında
‘koyun’ sıfatını yapıştırıverdi.
ND, özellikle de buradaki yerel
ND örgütü, azınlık insanından
özür dilemeli ve Varviçiotis de
halk önünde sözünü geri
almalıdır.”
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Azınlık belediye başkanları
referandumu değerlendirdi...
MUSTAFÇOVA BELEDİYE
BAŞKANI CEMİL KABZA

CEMİL KABZA

İSMET KADI

5 Temmuz Pazar günü yapılan
referandumdaki oylama sonucunda
Mustafçova halkının %78,4’ü “Hayır”,
%21,6’sı da “Evet” dedi. Belediye
Başkanı Cemil Kabza oylama
sonuçlarıyla ilgili olarak, Başbakan
Aleksis Çipras’ın ülkeyi ekonomik
krizden kurtarmak adına Avrupa’daki
müzakerecilerle yaptığı temaslarda
elinin bir kez daha güçlendiğini söyledi.
Cemil Kabza, “Referandumda halkın
teveccühünün sandığa yansıdığını
görüyoruz. Hayır oyuna herkesin saygı
duyması gerekir. Başbakan Aleksis
Çipras başkanlığındaki hükümet, bu
referandumla birlikte elini güçlendirdi.
Dolayısıyla hükümet yetkilileri,
Avrupa’da yapacağı müzakerelerde
bunun gücünü her zaman hissedecektir.
Ayrıca bu sonucun, ilgili kararların daha
ivedilikle alınmasına önemli katkıları
olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.
Ekonomik krizle boğuşan bir ülkenin
böyle bir karar alması noktasında,
Avrupa’daki diğer ortaklarına bir mesaj
vermek istemiş olabileceğini anımsatan
Kabza, “Bugüne kadar atılan adımlardan
Yunan halkı pek memnun olmadı. Bu
ekonomik sıkıntarla birlikte insanların
dayanılamaz bir hal aldığı ortaya çıktı.
Bu mesajı herkesin aldığını
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI NASIL BİR
GELECEK BEKLİYOR, BUNU
KİMSE KESTİREMİYOR”

RIDVAN AHMET

Batı Trakya’daki üç
Türk azınlık
belediye başkanı 5
Temmuz
referandumunu
GÜNDEM’e
değerlendirdi. İşte,
Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil
Kabza, Yassıköy
Belediye Başkanı
İsmet Kadı ve
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan
Ahmet sandıktan
çıkan sonuçlarla
ilgili yorumları...

Hafta sonu Avrupa’da Yunanistan ile
ilgili yapılacak zirve toplantısından kesin
bir karar çıkacağını dile getiren Kabza,
“Bu zirve toplantısından mutlaka bir
sonucun çıkması gerekiyor. Sonucun
çıkmaması halinde, insanları nasıl bir
gelecek bekliyor, bunu kimse
kestiremiyor. Şu anda bir belirsizlik söz
konusu.” diye konuştu.
Referandum sonucundan “Hayır”
çıkmasına rağmen Maliye Bakanı Yanis
Varufakis’in istifa ettiğini, böylece uzun
vadede Yunanistan siyasi
konjonktüründe ciddi değişimlerin
yaşanacağını kaydeden Kabza, bu
gelişmelerin Avrupa’ya karşı çok farklı
yansımaların olacağını söyledi.

“YEREL YÖNETİMLER BU KRİZLERİ
EN ÇOK HİSSEDEN KURUMLAR”
Ülkenin son 5 yıldan beri ağır ekonomik
koşulların altında bulunduğunu, bu
süreçte artık son aşamaya gelindiği
aktaran Kabza sözlerine şöyle devam
etti: “Mustafçova Belediye Başkanı
olarak iktidarı aldığımız günden bugüne
kadar, çok belirgin bir şekilde bu
ekonomik krizi yaşıyor ve yaşamaya
devam ediyoruz. Yerel yönetimler bu
krizleri en iyi şekilde hisseden
kurumlardır. Çünkü bizlerin halkımıza
sunduğumuz temel hizmetler, insanların
hayat kalitesiyle bire bir bağlantılıdır.
İçme suyu, çöplerin toplanması ve
temizlenmesi, yolların bakımı gibi
konular temel ihtiyaçlardır. Son 5 aydan
bu yana Avrupa Birliği ile yapılamayan
anlaşma, söz konusu konularda ciddi
aksamalara neden oldu. 2007 – 2013
ESPA programlarına dahil olmuş bir çok
proje şu an itibariyle sekteye uğramış
durumda. Örneğin bir çok inşaat şirketi
iş durdurma eylemine gitmiş durumda.

Çünkü söz konusu şirketler, finanse
edilen programlar tarafından
ödenmiyorlar. Aynı şekilde, Şahin
köyündeki biyolojik arıtma tesisinin
inşaası tamamlanma aşamasındaydı.
Geçtiğimiz günlerde söz konusu şirket
bize başvurarak, ödemelerin yapılmadığı
için iş durdurma kararı aldıklarını
açıkladı. Bizler de önümüzdeki günlerde
bu konuyu meclis gündeminde ele
alacağız.”

bütün bu zor şartları hep birlikte
yaşayacağız. Dolayısıyla bizleri çok zor
bir süreç bekliyor diyebilirim. Burada
yerel yönetimlerde belediyeler açısından
da zor bir süreç yaşanacaktır. Belediye
olarak 1 milyon 600 bin euroluk Avrupa
Birliği’nden sağladığımız kaynaklar var.
Bu projeler çok önemliydi. Bunların riske
girme ihtimali var. Bu konuda
endişelerimiz devam ediyor” diye
konuştu.

“İHALELER ERTELENMİŞ
DURUMDA”

KOZLUKEBİR BELEDİYE
BAŞKANI RIDVAN AHMET

Son gelişmelerden sonra belediyenin
ihale bile yapamadığının altını çizen
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, “Belediye olarak uygulamaya
geçirmek istediğimiz projeler için ihale
yapamıyoruz. Bankalar kapalı olduğu
için şirket sahipleri, bankalardan gidip
teminat mektubu alamıyorlar.
Dolayısıyla yapmak istediğimiz bazı
ihalaleler şimdilik ertelenmiş durumda”
dedi.

YASSIKÖY BELEDİYE
BAŞKANI İSMET KADI
5 Temmuz Pazar günü yapılan
referandumdaki oylama sonucunda
Yassıköy halkının %66,2’si Hayır, %33,8’i
de Evet dedi. Belediye Başkanı İsmet
Kadı oylama sonuçlarıyla ilgili olarak
halkın özgür iradesine saygı duyulması
gerektiğini söyledi.
Öncelikle referandum kararının
alınmaması gerektiğini anımsatan
başkan Kadı, “Böyle bir referandum
sorusunun halka sorulmaması gerekirdi
diye düşünüyorum. Çünkü ortada
seçilmiş bir hükümet var. Bu hükümet de
5 ay gibi çok kısa bir süre önce halkın
özgür iradesiyle iktidara geldi. Mevcut
iktidarın, göreve gelirken en büyük
vaatlerinden biri de her türlü girişimde
bulunmak ve özellikle Yunan
ekonomisinin nefes almasını sağlayacak
şartlarda anlaşma imzalamaktı. Bu
nedenle yapılan referandumu gereksiz
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“YUNAN HALKININ VE
AZINLIĞIN BU GELİŞMELERE
TEPKİ VERMESİ DOĞALDIR”
Referandumda çıkan “Hayır” oyuyla
ilgili olarak İsmet Kadı, “Hiç bir halk
kendisi üzerinde bu kadar sert tedbirler
alınmasına tepki vermeden duramaz.
Tabii Yunan halkının da ve biz azınlığın
da bu gelişmelere tepki vermesi doğal bir
olaydır.” değerlendirmesinde bulundu.

“ANLAŞMA SAĞLANMADIĞI
TAKDİRDE BÜTÜN BU ZOR
ŞARTLARI HEP BİRLİKTE
YAŞAYACAĞIZ”
Demokrasinin en iyi yanı halkın istediği
zaman istediği tepkiyi vermesi olduğunu
kaydeden Kadı, “Zor şartlarda geçimini
sağlayan halkın tepkisini anlıyoruz.
Diğer taraftan da karşımızda Avrupa
Birliği var. Buradan borç olarak almış
olduğumuz paraların ödenmesi
gerekiyor. Bunun da bizler yönetici
olarak ne kadar ciddi bir olay olduğunu
görüyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında
bizleri önümüzdeki dönemde çok zor bir
sürecin beklediğini düşünüyorum.
Umarım taraflardan birileri geri adım
atar, ortak nokta bulunur ve anlaşma
sağlanır. Anlaşma sağlanmadığı takdirde

Kozlukebir belediyesinde halkın
%74,81’inin “Hayır”, %25,19’unun “Evet”
oyu kullandığı referandum sonuçlarının
bölgeye hayırlı olması dileklerinde
bulunan Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, halkın iradesine saygı duyulması
gerektiğini vurguladı.
Hükümetin referandum kararı
almasının demokratik bir hakkı
olduğunu hatırlatan Rıdvan Ahmet,
“Hükümet burada en demokratik
hakkını kullandı. Herkesin bir kişisel
görüşü vardı. Bu görüşler 5 Temmuz’da
sandıkta biraraya toplandı. Sandıktan
çıkan her ne olursa olsun buna saygı
duyulması gerekir. Umarım ülkemiz için
de bu hayırlı bir karar olmuştur.”
değerlendirmesinde bulundu.

“EKONOMİK SIKINTILAR
HER GEÇEN GÜN ARTMAYA
DEVAM EDİYOR”
“Ülkenin bir an evvel içinde bulunduğu
ekonomik krizden ve beraberinde
getirdiği ekonomik çıkmazlardan
kurtulması gerekir” diyen Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin artık
kendi gerçeklerine geri dönmesi gerekir.
Özellikle referandum kararı verilmesinin
ardından, içinde bulunduğumuz ülkede
yaşanan ekonomik sıkıntılar her geçen
gün giderek artmaktadır. Bu durum gün
geçtikçe halkı daha büyük karamsarlığa
itmektedir. Dolayısıyla bu karanlık
tablonun, hükümetin atacağı olumlu
adımlarla aydınlığa kavuşmasını
temenni ediyoruz. Bu olumsuz havanın
devam etmesi durumunda bizleri çok
daha sıkıntılı günler kapıda
bekleyecektir. Ülke siyasetçilerinin ve
sorumlu kişilerinin bu bilinçle hareket
etmesi gerekir.”

“ELİMİZDEKİ PROJELERİ
ŞİRKETLERE VEREMİYORUZ”
Kozlukebir Belediyesi olarak sıkıntılı bir
süreçten geçtiklerini belirten Belediye
Başkanı; bankaların hali hazırda kapalı
olmasının, projelerde ve diğer bürokratik
işlemlerde ciddi aksamalara neden
olduğunu söyledi. Bunun yanında
belediyenin elinde olan tamamlanmış
projeleri, ilgili şirketlere veremediklerini
anımsatan Ahmet, zaman zaman yakıt
sıkıntılarının da olduğunu dile getirdi.
Rıdvan Ahmet sözlerini şu sözlerle
tamamladı: “Belediyeler olarak bir an
evvel normale dönmeyi bekliyoruz. Bize
aktarılan kaynakların kesilmemesini ve
böylece halkımıza daha iyi bir şekilde
hizmet etmeyi istiyoruz. Aksi takdirde
bundan sonra yaşayacağımız her sorun
halka direkt olarak yansıyacaktır. O
yüzden normal şartlara dönmeyi
bekliyoruz.”
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Biyolojik tehtid olarak ta
kullanılan zoonoz bakteri...
Bu haftaki konumuzu yine
bir zoonoz ve de özellikle
savaş durumlarında biyolojik
silah olarak ta kullanılmış
şarbon hastalığına antrax
enfeksiyonuna ayırdık. Antrax
(Şarbon) hastalığı nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Şarbondan korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:
Bacillus anthracis
bakterisinin sebep olduğu
şarbon hastalığı, insanlar
haricinde otcul memelilerde de
görülen bir hastalık türüdür.
Şarbon hastalığı kolay
bulaşabilen, bu özelliği sebebi
ile biyolojik savaşlarda da
kullanılan bir bakteridir. Savaş
durumları gibi kasıtlı durumlar
haricinde doğal yaşamda
karşılaşacağımız bu tehlikeyi
daha iyi tanımalıyız. Şarbon
mikrobu kasıtlı durumlar
haricinde genellikle
hayvanlardan insanlara ve
diğer hayvanlara
bulaşmaktadır. Hava tenefüsü
ile, tensel temas ile ve mikrobu
taşıyan hayvanların eti, sütü
gibi gıdalar ile beslenme
sonucunda bulaşması
mümkündür.
Şarbon hastalığı belli
kesimlerde yaygın olabileceği
gibi herhangi bir insanı
beklenmedik bir yerde de
bulabilir ve hasta olmasına
sebep olabilir. Genelde
hayvancılık ile uğraşan
insanların yakalandığı bu
hastalık, köylerin dışında
veterinerlik merkezlerindeki
çalışanları, deri işletmeleri,
yüncülük gibi alanlarda çalışan
kişilere de bulaşmaktadır.
Şarbon mikrobu bulaşan kişi
bunu anında anlayamaz.
Hastalık 6-7 gün sonra deride
kabarcık oluşturarak ilk gözle
görülür belirtisini ortaya çıkarır.

Sinek ısırığına benzer bu
kabarıklık tedavi edilmez ise,
baloncuk halini alarak daha da
ilerlemeye başlayıp kara
lekeler oluşturur. Bu belirtilere
rağmen tedavi edilmeyen
şarbon hastalığı duruma göre
ölüm ile sonuçlanabilir.
Hastalık deri, bağırsak ve
akciğer şarbonu olarak 3 farklı
bölgede incelenir. Deri
şarbonu, basit olarak yukarıda
bahsettiğimiz kabarcıklarla
başlar ve ilerde baloncular
oluşturur. En hafif seyri bu
türdür. Bağırsak şarbonu,
bağırsak bölgelerindeki
organları etkileyerek bulantı
kusma ile kendini gösterir,
ilerledikçe kan zehirlenmesi,
kanlı kusma, kanlı idrarla
devam eder. Bağırsak
şarbonunda hastaların %50
gibi yüksek bir oranı kaybedilir.
Akciğer şarbonu en tehlikeli ve
ölümle sonuçlanan türüdür.
Grip gibi başlar fakat o şekilde
bitmez. Bu türü neredeyse tüm
hastalarda ölüm ile sonuçlanır.
Şarbon hastalığının
tedavisinde, özellikle deri
şarbonunda procaine penicillin
antibiyotiği etkilidir.
Streptomycin ile
kombinasyonu tedavide daha
etkili sonuçlar alınmasını
sağlar. Hastalığın bulaştıktan
sonra ilerlemesi, tedaviyi
imkansız kılmaktadır. Erken
teşhis her hastalıkta olduğu
gibi bu durumda da çok büyük
öneme sahiptir. Yapılması
gereken en doğru adım bu
hastalıktan korunmaktır.İhbarı
mecburi hastalıklar grubunda
olan şarbonun teşhis edildiği
hayvanlar kireç içine
gömülmeli, temas ettiği her şey
yakılmalı, aşılar(sterne)
yapılmalı hatta gerekirse bölge
karantina altına alınmalıdır.
Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...
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Yunan Vatandaşlık
Yasası onaylandı
Yeni Yunan
Vatandaşlık
Yasası mecliste
madde madde
görüşülerek
onaylandı.
Yasada yapılan
değişiklikler
sayesinde
Yunanistan’da
doğan göçmenlere Yunan
vatandaşlığı
verilecek.
GEÇTİĞİMİZ günlerde
meclis genel kurulunda
görüşülen ve kabul edilen
Yunan Vatandaşlık Yasası’nın
maddeler halinde görüşülmesi
de tamamlandı. Yeni
vatandaşlık yasası SİRİZA,
POTAMİ, PASOK ve KKE
partilerinin oylarıyla kabul
edildi. YDP, Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi ve Altın Şafak
Partisi ise ret oyu kullandı. Bu
arada YDP, ANEL ve Altın Şafak
yasanın görüşülmesinin
ertelenmesini talep etti.
Sözkonusu talep kabul
edilmedi.
Göç Politikası Bakan
Yardımcısı Tasia Hristodulopulu
mecliste yaptığı konuşmada,
sözkonusu yasanın kabul
edilmesinin tarihi bir adım
olduğunu söyledi. Yeni yasa
uyarınca Yunanistan’da doğan
100 bin civarında göçmenin
Yunan vatandaşlığı almaya hak
kazanacağı ifade edildi.

AYHAN KARAYUSUF
MECLİSTE KONUŞTU
Rodop SİRİZA Milletvekili
Ayhan Karayusuf da genel
kurulda Yunan Vatandaşlık
Yasası’nın görüşmelerinde söz
aldı. Konuşmasının başında
Yunan halkının referandumda

büyük bir çoğunlukla “Hayır”
dediğini hatırlatan Karayusuf,
halkın Avrupa’da kalmak
istediğini söyledi. Yunanistan
krizinin bir Yunan sorunu değil
Avrupa sorunu olduğunu
savunan Milletvekili Karayusuf
şu ifadelere yer verdi: “Avrupa
tarihi farklılıklar tarihidir. Fakat
sonunda uzlaşı ve işbirliği
tarihidir. Bu yüzden de birleşik
Avrupa’dan bahsediyoruz.
Ancak, bir takım Avrupa
yanlıları bu konuda, yani
vatandaşlık yasası konusunda
birleşik Avrupa düşüncesinden
çok uzak olduğunu görüyoruz.
Bugün tanıdığım veya yabancı
olduğum binlerce insana karşı
bir sorumluluğu yerine
getirdiğime inanıyorum. Anne
babası başka ülkelerde doğmuş,
ancak kendileri Yunanistan’dan
başka vatan bilmeyen binlerce
insan var. Avrupa’nın
ekonomisini destekleyip,
Avrupa’nın insan haklarını ve
hümanizmini görmezden
gelemeyiz.”

“VATANDAŞLIK
İNSANLARIN HAKKIDIR”
Bir insana vatandaşlığın
verilmesinin sadaka veya
hayırsevelik olmadığını

vurgulayan Karayusuf, “Bu,
burada yaşayan insanların
hakkıdır. Burada doğan ve
ülkemizin eğitimini alarak
yetişen ve kimliğini oluşturan
insanların hakkıdır. Bu yasa
toplumun büyük çoğunluğu
tarafından kabul görmektedir.”
diye konuştu.

“TOPLUM AZINLIĞI KOYUN
OLARAK GÖRENLERE
MESAJ VERMİŞTİR”
Konuşmasının sonunda azınlık
seçmenlerinin referandumda
büyük çoğunlukla “Hayır” oyu
kullanmasıyla ilgili yorum ve
ithamlara da yanıt veren
Milletvekili Ayhan Karayusuf,
“Azınlık halkı referandumda
büyük çoğunlukla ‘Hayır’
demiştir. Korkutmalara,
tehditlere, Trakya’yla ilgili
partilerarası komisyon
kurulması ve demografik
sorunla ilgili felaket tellallığına
rağmen güçlü bir şekilde ‘Hayır’
demiştir. Bu ‘Hayır’ azınlığı
bugün dahi ‘koyun’ olarak
gören kişilere verilen güçlü bir
mesajdır. Toplumları birbiriyle,
ortak sorunlar, ortak zorluklar
ve ortak değerler
birleştirmektedir. Ortak DNA
değil.”

Şahinli mimar Sami Hayrullah vefat etti
1946 yılında İskeçe’nin
Şahin köyünde dünyaya gelen
ve
İstanbul’daki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma
Derneği’nde uzun yıllar
yöneticilik yapan Şahin
doğumlu mimar Sami
Hayrullah, 69 yaşında hayata
veda etti.
Geçirdiği bypass ameliyatı
sonrasında yoğun bakıma
alınan Sami Hayrullah, hayata

tutunamadı. 5 Temmuz Pazar
günü vefat eden Sami
Hayrullah, 6 Temmuz Pazartesi
günü Zeytinburnu’ndaki Batı
Trakya Camii’nde ikindi
namazından sonra düzenlenen
cenaze töreniyle toprağa
verildi. Sami Hayrullah’ın
cenaze törenine çoğunluğu Batı
Trakyalılardan oluşan
kalabalık bir cemaat katıldı.
1946 yılında İskeçe’nin
Şahin köyünde dünyaya gelen

mimar Sami Hayrullah,
Gümülcine’deki Celal Bayar
Azınlık Lisesi’ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden mezun olan
Hayrullah, mimar olarak
çalıştı. Uzun yıllar Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Zeytinburnu Şubesi’nde
yöneticilik yapan Sami
Hayrullah, evli ve Turgay,
Özlem, Naciye adında üç çocuk
babasıydı.
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Grafen, teknolojiyi nasıl değiştirebilir?
ÇOĞU iyi fikir gibi grafenin
başlangıcında da kalem var. 500 yıldan
uzun süredir kaleminizin içerisindeki
kurşunu üretmekte kullanılan grafitten
türeyen grafen, yirmi birinci yüzyılın
mucize maddesi haline gelmiş durumda.
Grafen, dünyanın en güçlü, en ince ve en
iletken maddesi. Peki grafen, tam olarak
nedir? Onu bu kadar önemli yapan ne?
Teorik olarak 1940’dan bu yana
üretilmesi mümkün olan grafen, 2004’te
University of Manchester’dan Konstantin
Novoselow ve Andre Geim tarafından
üretildi. İki bilim adamı da alanında
öncülük yapacak olan bu çalışmaları için
2010’da Nobel Ödülü’nü kazandılar.
Bunun ardından grafeni ticari hale
getirmeye yönelik büyük bir yarış başladı.
Süper güçlü, süper ince ve süper esnek
grafen, elektriği bakırdan daha iyi
iletirken, ısıyı termal iletkenliği bilinmekte
olan tüm maddelerden daha iyi iletiyor.
Saydamlığa yakın karbon grafit
molekülleri, sadece bir atom
inceliğindeler. Peki grafen, tam olarak ne
işe yarıyor?
Hafif, çelikten 200 kat güçlü ve hızlı
Telefonların inceliğini milimetrelerle
ölçen bir sektörde grafen, çok çekici bir
madde. Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) kıdemli
üyelerinden Dr. Kevin Curran, bir
milimetre inceliğe ulaşmak için bir milyon
grafen yaprağının üst üste gelmesi
gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “cihazları
birkaç milimetre inceltebilecek herhangi
bir teknoloji, son derece değerlidir.”
Grafen, hafif bir madde olmasına karşın
çelikten 200 kat daha güçlü olduğu
söyleniyor.
Grafenin taşınabilir cihazlarda
sağlayabileceği en önemli geliştirme ise
pil ömrü olabilir. Curran’a göre grafen,
“lityum pilleri şu anki elektriksel
kapasitesinin 10 katına çıkarabilecek
potansiyele sahip”. Bu gerçek olursa,
akıllı telefonlarımız tek şarjla bir hafta
ayakta kalabilecek demektir.

Grafen, “Nesnelerin interneti” cihazları
ve giyilebilir teknolojilerle aradığı yeri
bulabilir. Grafen, radyo frekansı kimlik
etiketlerinin (RFID) iletkenliğini 50 kez
artırıyor. Bu tür etiketlerin, kablosuz veri
aktarımı, nakliye, çocuk ve evcil hayvan
takibinde kullanımıysa her geçen gün
artıyor. University of Manchester’daki
bilim adamları, Mayıs ayında daha güçlü
RFID etiketleri ve kablosuz sensörler
sunabilen bir grafen anten tanıtmışlardı.
Sıkıştırılmış grafen mürekkebinden
üretilen anten, bükülebiliyor, alüminyum
/ bakır RFID etiketi yerine kağıt veya
plastik üzerine yazdırılabiliyor. Bu sayede
yük veya bagaj üzerine RFID etiketi
iliştirmek yerine, check-in masasında
mürekkeple damgalama yöntemi
kullanılabiliyor.
Grafenin telekomünikasyon alanında
da devrim yapma potansiyeli var. Curran,
araştırmacıların şu anki internet
omurgasının 100 katı hızlara
ulaşabildiklerini söylüyor ve şöyle devam
ediyor: “Bilgileri optik kablolar üzerinden
yönlendiren optik switch’ler, şu an birkaç
pikosaniye oranında cevap veriyorlar - bu,
saniyenin yaklaşık trilyonda birine denk
geliyor. Grafenle bu, yüz femtosaniyeye,
yani neredeyse 100 katına
yükseltilebiliyor.”
Elektronlar, grafen üzerinde neredeyse
ışık hızında hareket ediyorlar. Bu, silikon
üzerindekinden yaklaşık 250 kat daha
hızlı hareket ettikleri anlamına geliyor. Bu
yüzden grafenin parlayacağı alan, süper
hızlı transistörler olabilir. Silikonun yerine
geçebilecek bir madde, senelerdir
aranıyor ancak grafenin silikonu
tahtından edebilmesi için çözülmesi
gereken ciddi bir sorun var. Curran,
sorunu şöyle açıklıyor:
“Grafen transistörleri kapatması zor ve
bu, her şeyi imkansız hale getirebilir.
Çünkü elektronik cihazlarda kapalı
durumu kullanarak akımı durdurmanız
gerekir ve transistör kapalıyken enerji
yitimi yaşanmaz.” Bu sorun “band-gap
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Ba, Aba 11) Kan, Balerin
12) Anilin, Tm 13)
Sanayi, Saka 14) Acele,
Kesik.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Zamk, Kosa, Kısa 2)
Abdal, Barça, Ac 3) Lu,
Dalan, Anane 4) Kilo,
Ton, Nal 5) Muaf, Şark,
Biye 6) Step, Laubali 7)
Ata, İye, Mali 8)
Karakavza, Ense 9)
Ayet, Akar, As 10) Askı,
Met, Bitki 11) Mut, Çav,
Yanmak.

SOLDANSAĞA
1) Görüntülük – Kas 2) Üstüne öteberi koymak için
duvara ya da dolabın içine birbirine parelel olarak
tutturulmuş tahta ya da metal levha – (sosyoloji)
Eş, karı – Gümüş’ün simgesi 3) Belirti, nişan – Bir
ülkedeki arazi sınırlarının ve değerlerinin devlet
eliyle belirlenmesi 4) Japon kökenli bir dövüş yöntemi – İlgi çekici, değişik kimse 5) Bir şeyin
üzerindeki pislik – Büyük atardamar 6) Çabuk
kırılır cisim – Ölü 7) Kalın, kaba kumaş – Namzet –
İnce bükülmüş urgan 8) İçinde insan, hayvan,
doğa ögeleri bulunan resim, figüratif – Kudret,
iktidar 9) Namus, haya – Ezan okunan yer 10)
Köyün zengini, ağa – Arsenik’in simgesi – Kayak
11) Tanrı tanımaz kimse – Çok kullanılmış, eski 12)
(zooloji) Boy 14) Tapınaklarda üzerinde kurban
kesilen, günlük yakılan, dini tören yapılan taş
masa – İşaret için yapılmış çentik veya iz.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir ağaç türü – Çocuğu olan erkek – Yansıma 2)
Bir tür giysi – Patent – Lütesyum’un simgesi 3)
Rutherfordyum’un simgesi – (askerlik) Gerileme,
geri çekilme, geri kaçma – Yeni evlenmiş kadın 4)
(jeoloji) Toprak – Dolaylı olarak anlatma – Çocuğu
olan kadın 5) Hz. Muhammed’in niteliklerini oven
kaside – Parasal – Uzun ve yorucu çalışma 6)
(felsefe) Fikir – Devim bilimi 7) Karışık renkli –
(halk dili) Bel kemiği – Gece bekçisi 8) Muhrip –
(halk dili) Kekeme 9) Ad, unvan – Pokerde, oyuncunun önündeki paranın tümü – Lorentiyum’un
simgesi 10) Ansızın ve güçlü – İrade dışı hareketi –
Kışın uçma organı 11) (felsefe) Ben – Genellikle
kauçuktan yapılmış toparlak – Yıkılmış veya çok
harap olmuş yapı.

sorunu” olarak da biliniyor.
Cambridge merkezli FlexEnable’ın
üzerinde çalıştığı “iki boyutlu maddeler
yoluyla üretilen dönüşümsel esnek
transistör cihazı” için planladığı maddeler
arasında grafen var. FlexEnable, grafen ve
diğer gelişmiş maddelerin akademiden
sektöre kazandırılması için bir Avrupa
Birliği girişimi olan Graphene Flagship’e
henüz katılmış bulunuyor. Bu girişimin
140+ üyesinin arasında Nokia, Airbus,
Alcatel Lucent, Philips, BASF, Ericsson ve
BAE gibi firmalar var. Daha hafif uçakları,
daha hızlı internet bağlantısını ve daha
hızlı çalışan cihazları düşünmek bile
heyecan verici.
Peki, grafen neden hala ticari hale
gelmedi? FlexEnable’ın teknik yöneticisi
Mike Banach, grafenin bir teknoloji değil,
madde olduğunun altını çiziyor. “Yeni
maddelerden iyi bir teknoloji geliştirmek,
zaman alır. Grafenin eşsiz özelliklerinden
faydalanan yeni uygulamalar ortaya
çıktıkça, maddenin daha geniş biçimde
ticarileşeceğine inanıyorum” diyor
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Banach.
FlexEnable, geçtiğimiz sene saydam
grafen iletkeninden oluşan, esnek
transistör dizisiyle entegre edilmiş,
gerçek anlamda esneyebilen bir ekran
göstermişti. Amaç ise plastik üzerinde
tamamen saydam olan iletken katmanı
kullanarak, esnek, kırılmayan LCD ve
OLED ekranlar üretmek. Bu tür ekranların
pazarının 2020’de 38 milyar dolar olacağı
tahmin ediliyor.
Grafenin bir evin duvarlarında
kullanılarak (“fotovoltaik boya”), tüm
duvarları güneş ve ısıyı elektriğe
dönüştürülmesi mümkün olabilir.
Grafenin radyasyonu emebileceği ve felç
tedavisinde kullanılabileceği bile
söyleniyor.
Ancak grafenin gerçek potansiyeli,
toplu üretim ve band-gap sorunları bilim
adamları tarafından çözülene kadar
teoride kalacak. Gerçek şu ki bu
sorunların ikisinden birinin çözülmesi, on
yıllarımızı alabilir.
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Sevgili dostlar
Özgüven kendimiz,
yeteneklerimiz ve
becelerilerimiz hakkında
olumlu ve gerçekçi bir inanca
sahip olmamız anlamına gelir.
Özgüven, hayata karşı yapıcı,
olumlu bakış açısını ve
kendine inanmayı gerektirir.
Özgüveni olan bireyler, birçok
sorunla ya da durumla daha
kolay baş edebilirler.
Özgüvenimizin yerinde
olması her zaman her şeyi
mükemmel yapacağımız
anlamına gelmez. Aksine
yaşanan olumsuzlukların
hepsini kendimize mal
etmektense nedenlerini
araştırır, bundan ders çıkartır
ve bir dahaki sefere daha
iyisini yapma motivasyonuna
sahip oluruz.
Ancak özgüven
eksikliği olduğu
taktirde,
kendimizden şüphe
duyma, kolay
boyun eğebilme,
aldığımız eleştirilere
karşı
toleranslı
olamama,
sevilmediğimizi
hissetme ve
yalnızlık gibi olumsuz
inançlara sahip olmamız
olasıdır.
Sanıldığının aksine
özgüven, her koşulda sabit
olan bir duygu değildir.
Yaşam olaylarımıza bağlı
olarak diğer insanlar ve
olaylar özgüvenimizin
azalmasına veya artmasına
sebep olabilir. Diğer bir
deyişle, farklı durumlarda
veya çevrelerde güven ya da
güvensizlik duygusuna sahip
olabiliriz.
Öte yandan, aşırı güven
duygusu içerisinde

Özgüven nasıl
kazanılır?

Başarılarımız ve takdir
görecek davranışlarımız
özgüvenimizi artırabilirken,
başarısızlıklarımız ve olumsuz
geri bildirimler özgüvenimizi

olduğumuzda
becerilerimiz
hakkında gerçekçi olmayan
inançlara sahip olabilir ya da
sınırlarımızı bilmediğimizden
her şeyi yapabilirmişiz gibi
düşünebiliriz.
Özgüven duygusu yaşam
içerisinde sık sık değişimler
gösterebildiğinden,
başarılarımız ve takdir
görecek davranışlarımız
özgüvenimizi artırabilirken,
başarısızlıklarımız ve olumsuz
geri bildirimler özgüvenimizi
azaltabilir.
Özgüvenimizin azaldığını
ya da hiç özgüvenimiz
olmadığını hissettiğimizde şu
yöntemlere başvurmak işe
yarayacaktır:

Mem le ketimden Man za ra lar...

azaltabilir.
Özgüvenimizin azaldığını ya da
yok olduğunu hissettiğimizde
bizi motive edecek yöntemlere
başvurmalıyız.

• Motive olduğumuz
aktivitelerde yer almak.
Başarılı olduğumuz, kendimizi
iyi hissettiğimiz aktivitelerde
yer aldığımız taktirde,
başarabildiğimizi
göreceğimizden özgüvenimizi
arttırmaya yardım eder.
• Kendimiz hakkında
olumlu düşünmeye başlamak,
negatif düşünceden
uzaklaşmamıza yardımcı
olacaktır.
• Makul hedefler koymak.
Gerçekçi hedefler
belirlediğimizde ona ulaşmak
için olan inancımız olur,
koyduğumuz hedefi
gerçekleştirdikten sonra da
yeni hedeflerle yolumuza
devam edebiliriz.
• Bizi destekleyen kişilerle

vakit geçirmek.
• Sahip olduğumuz pozitif
özelliklerimizi hatırlamak. Bu
sayede negatifliğe
odaklanmayacağız ve
başarabilme inancımızı
hatırlayacağız.
• Deneyimlediğimiz her olay
tabii ki başarıyla
sonuçlanamayabilir.
Bunlardan ders çıkartmak ve
kaynaklarımıza kaydetmek bir
sonraki olumsuz yaşam
olaylarında hatırlamamıza ve
aşmamıza yardım eder.
• Hayır diyebilmek. Bizim
için makul olmayan isteklere
hayır demeyi başardığımız
zaman fikirlerimizi açıkça
ifade edebiliyor olacağız. Bu
da özgüvenimizin artmasına
yardımcı olacaktır.

Beşamelli Tavuk Böreği

Malzemeler
2 hazır yufka
1 yumurta
250 gr tavuk göğüs eti
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Susam
Tuz
Karabiber

FOTO: Hasan Hasan

Hazırlanışı
Tavuk etini haşlayıp küçük
parçalara ayırın.
Soğumaya bırakın.
Tereyağını eritin.
Unu ekleyip sararıncaya kadar
kavurun. Karıştırarak sütü
ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
Tavuk etlerini, tuz ve karabiberi
ekleyip karıştırın.
Yufkaları tezgaha yayın ve 6

parçaya bölün. Geniş taraflarına tavuklu harcı yerleştirin ve
sarın.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
üzerine yumurta sarısı sürüp
susam serpiştirin.
180 derece fırında kızarıncaya
kadar pişirin.
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Şişmanlıkla mücadele için ipuçları!
Günümüzde şişmanlık
"harcadığından fazla kalori almanın
kaçınılmaz sonucu" gibi görülse de
aslında bu söylem büyük bir problemi
basite indirgemektir.
Tüketilen besinlerin içindeki gizli
düşmanlar da kilo almayı sağlamakta
ve başta obezite olmak üzere birçok
hastalığın kapılarını açmaktadır.

cilt sağlığı bozulmuş, kırışıklıklar,
lekeler ve selülit ortaya çıkmış,
yaşlanma hızlanmıştır. Kanser, kronik
organ hasarı, beyin ve sinir sistemini
dejenere eden hastalıklar (Alzheimer
gibi) ise işin başka bir boyutudur.

TOKSİK YAĞLAR VÜCUTTA BİRİKİR

1.Öğünleri
aceleye getirmeyin,
sakin ve rahat bir
ortamda yemeye çalışın.
İyi çiğneyin.
2. Lokmalar arasında
birkaç yudumdan fazla
su içmeyin.
3. Günlük kalorinin
¾’ünü kahvaltı ve öğlen
yemeğinde almaya çalışın,
akşam yemeği sonrası atıştırmalardan
kaçının.
4. Doğal/geleneksel yöntemlerle
beslenmiş hayvanların etini,
yumurtasını tercih edin. Dana
ve tavuk etini ızgara
yerine güveçte pişirin.
5. Sebze/meyve satın
alırken bilinçli davranın.
6. Kahvaltı dışında yemekle,
meyve tüketmeyin.
7. Pastörize günlük sütten yapılmış
yoğurt ve kefir tercih edin.
8. Yağsız/light ürünleri bilinçli
tüketin.

İnsanlığın eski düşmanı şişmanlığı,
toksik yağların olmaması gereken yerde
depolanıp vücudun tahammül
edemeyeceği miktarlara ulaşması”
şeklinde tanımlamak doğru olacaktır.
Aşırı yemek, hareketsizlik kilo almak
için elbette birer faktördür. Örneğin; bir
deney hayvanı fazla beslendiğinde ya
da tokluk merkezini kontrol eden tek bir
geni/hormonu yok edildiğinde obeziteye
yol açılabilir. Bu tablonun temelinde
"hücresel düzeyde kapasite zorlanması”
yatmaktadır. Ancak günümüz
insanındaki durum çok daha farklıdır.
Bunun nedeni tükettiğimiz gıdaların
organizmamızın tanımadığı şeker, yağ
ve amino asitlerle dolu olmasıdır.
Kısacası bunlar doğal değildir ve
problemin asıl sebebidir.

KARACİĞER KARGO GİBİ ÇALIŞIR
Sindirim yoluyla kana karışan tüm
besinler kimi kendi başına, kimi de
onları tanıyıp refakat eden özel
proteinlerce doğru karaciğere
götürülmektedir. Karaciğer bunları
ayırmakta ve gerektiğinde de işleme
tabi tutmaktadır. Bir kargo mantığı ile
çalışarak “lipoprotein” adı verilen ve
adeta kargo kutularına benzer özel
proteinlerle paketlemekte, üzerine de
içinde ne olduğunu ve nereye teslim
edileceğini gösteren bir barkod
yapıştırıp daha sonra tekrar kana
vermektedir. Hemen
göndermeyeceklerini ise
depolamaktadır. Eğer bu kargonun
içindeki madde “trans yağ, oksitlenmiş
yağ ya da vücudun tanımadığı bir şey”
ise hücreler bu kargoyu almak istemez
ve geri gönderirler. Karaciğer ise bu
iade edilen bozuk kargoyu gözden uzak
bir yere (cilt altı gibi) adeta sürgüne
göndermektedir. Basit mantıkla, toksik
maddeden kurtulmaya, adeta onları
yağ dokusu içinde izole etmeye
çalışmaktadır. Sonuç şişmanlık, yani
istenmeyen yerlerde yağların birikmesi
ve vücudun deforme olmasıdır.

KANSER KAPIYI ÇALABİLİR
Hücre içine giren toksinler hastalık
ve kansere giden yolu açmaktadır. Yağ
depolarında istiﬂenen toksinler ise;
olduğu yerdeki dolaşımı bozmakta ve
insülin, leptin, adiponektin, cinsiyet
hormonları gibi hormonlara itaat
etmemeye kadar bir dizi metabolik
probleme yol açmaktadır. Zamanla bu
durum daha da kötüleşerek kontrolden
çıkmaktadır. Giderek daha da kilo alma
ve vücudun deforme olması bir yana

9. Salatalarınıza elma sirkesi, nar
ekşisi koyun, uygun miktarda turşu
tüketin (cam şişede olanları tercih
edin).
10. Tiroid hormonlarınızı, insülin
düzeylerinizi

ŞİŞMANLIKTAN KORUNMANIN İPUÇLARI

ve
idrarınızın pH’sını
kontrol ettirin.
11. Konserve,
işlenmiş, hazır
gıdaları bilinçli
tüketin,
tatlandırıcıları (doğal
olsa da) hekiminize
danışmadan
kullanmayın.
12. Kaliteli uyku ve egzersizi ihmal
etmeyin, stresi nasıl yöneteceğinizi
öğrenin.
13. Güneşten yeterli derecede
faydalanın.
14. Sağlıklı bir bağırsak
ﬂorasını nasıl idame
ettireceğinizi öğrenin.
15. Ağız hijyenini
ihmal etmeyin.

Aşırı terlemeyi önleyen doğal yöntemler
Yaz sıcakları bastırınca terlememek imkansız. Yazın
aşırı terlemek başlı başına bir rahatsızlık olabiliyor.
Özellikle nemin fazla olduğu bölgelerde şıpır şıpır akan
ter damlalarıyla da mücadelemiz başlıyor. Bir de kokulu
bir teriniz varsa, hem kendinizin hem de çevrenizin
mutsuzluk kaynağı
olabiliyorsunuz.
Aşırı ve kötü kokulu
teri önlemek için
çoğumuz deodorantları
tercih ediyoruz.
Uzmanlar deodorant
kullandığımız saatlere
dikkat etmemizi
öneriyorlar.
Araştırmalara göre
deodorantlar en çok
gece etkili oluyor ve
özellikle gece duş
aldıktan sonra
uygulanması gerekiyor.
Aşırı terlemeyi
önlemek için pamuk gibi
doğal kumaşlardan
yapılmış ince kıyafetleri
tercih edebilirsiniz. Dar
kıyafetler giydiğinizde
daha çok terlediğinizi
fark etmişsinizdir. Bu yüzden mümkün olduğunca bol
kıyafetler seçmeye dikkat etmelisiniz.
Yazın baharatlı yemeklerden kaçının. Acı biber ter
üretimini hızlandırır ve soğan, sarımsak gibi kokulu
yiyecekler terinizin kötü kokmasına neden olur. Bu
nedenle özellikle bu gıdalardan uzak durmanızda fayda
var. Bunların yanı sıra aşırı terlemeyi azaltmak için
bitkisel mucizelerden faydalanabilirsiniz. İşte terlemeyi
önlemeniz için bitkisel formüller.

ÇÖREKOTU YAĞI
Soğuk preslenmiş çörekotu yağının antibakteriyel
özelliği bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan genital
enfeksiyonlar için kullanılabilir. Genital bölgede
terlemeyi önlediği için enfeksiyon riskini de azaltır.
Duştan sonra
koltuk altlarınıza
da uygularsanız
farkı
hissedebilirsiniz.
ADAÇAYI
1 çay kaşığı
adaçayı yaprağını
kaynar suya
ekleyin; birkaç
dakika bekleyin ve
için. Adaçayı, aşırı
terlemeyi tedavi
etmenin en iyi yolu
ve aynı zamanda
gece terlemesine de
engel olmasıyla
biliniyor. Daha iyi
sonuç için 2 haﬅa
boyunca günde 1
litre adaçayı
tüketebilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin doğal bir deodorant olduğunu
söyleyebiliriz. Koltuk altlarınızı elma sirkesiyle
yıkadığınızda, tüm gün boyunca terlemenizi azaltabilir.
Kuru bir bezi elma sirkesiyle ıslatın ve en çok terleyen
bölgelerinizi bezle silin. Bunu terleyen ayaklarınız için
de uygulayabilirsiniz. Haﬅada iki kez 2 litre ılık suya 75
ml elma sirkesi ekleyin ve ayaklarınızı suyun içinde 15
dakika bekletin.
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Yorgunluğunuzun
nedenini biliyor
musunuz?
YORGUNLUĞUNUZUN altında yatan
nedenleri ve aslında hayatınızda
yapacağınız küçük değişikliklerle
yorgunluktan kurtulabileceğinizi biliyor
muydunuz?

uykunuzu yeterince alamadığınız için
yorgunluk problemi yaşayabilirsiniz.

YANLIŞ BESLENME

Yorgunluğunuzun nedeni yeterince
uyumamanız olabilir. Yetişkin bir kişinin
her gece 7-8 saat uyuması gerekir. Bunun
için öncelikle uyku sürenizi de göz
ününde bulundurarak düzenli bir
program oluşturun.

Yorgunluğun önemli nedenlerinden biri
de yanlış beslenme alışkanlıklarıdır.
Dengeli bir diyet kan şekerinizi normal
sınırlar içerisinde tutacağı için halsiz
hissetmenize engel olur. Düzenli kahvaltı
yapın. Her öğünde protein ve kompleks
karbonhidratları tüketmeye çalışın.
Ayrıca sürekli enerji için gün boyunca
küçük öğünler ve atıştırmalıklar yiyin.

UYKU APNESİ

DEPRESYON

Gece boyunca nefesin sık sık durmasıyla
uyanma şeklinde ortaya çıkan uyku
apnesi probleminde 8 saat uyusanız bile

Depresyonun baş ağrısı, iştah kaybı gibi
önemli belirtilerinden biri de geçmeyen
yorgunluktur.

YETERLİ UYKU

10 adımda ağız kokusundan kurtul!
Ağız kokusu, kişinin sosyolojik ve
psikolojik hayatını olumsuz etkiliyor.
Yapılan bir araştırmaya göre kişinin en
yakını bile ağız kokusu konusunda
uyarmaz, koku var ise söylemeye çekinir.
10 adımda ağız kokusuyla nasıl başa
çıkılacağınızın yolları:
1-Dişlerinizi ve dişetlerinizi koruyun
Diş çürükleri, diş eti iltihapları ağız
kokusunun önemli nedenlerindendir.
2-Protez ve köprüleri kontrol ettirin
Ağız içinde var olan eskimiş köprü ve
protezle zamanla gıda birikmesine yol
açacağından kötü kokulara neden
olabilir.
3-Sakız çiğneyin
Şekersiz sakız çiğnemek tükürük
salgınızı artırarak ağız temizliğinize
yardımcı olur.
4-Tarçın kullanın
İçeceklerinizde ve uygun
yiyeceklerinizde tarçın kullanabilirsiniz.
Tarçın ağız içi bakterilerle mücadelede
önemli bir yere sahiptir.
5-Su için
Su içmek onlarca diğer yararının
yanında dilinizin kurumasını da
önleyerek ağız kokusunu önlemeye

yardımcı olur. Çok su tüketerek
tükürüğün akışkanlığını arttırıp
temizlemesine katkısı olur.
6-Burnunuz tıkanmasın
Ağızdan nefes almak, ağzı ve boğazı
kurutarak bakterilerin üremesine yol
açar.
7-Basit şeker tüketiminizi azaltın
Basit şekerler yani atıştırmalık tüm
şekerli gıdalar diş çürüklerine neden
olur.
8-Lokmaları iyi çiğneyin
Bu sayede yiyeceklerle tükürük salgısı
iyice karışır ve ağızda yemek parçası
kalma olasılığı azalır. Bu davranış,
bakterinin yerinden koparak mideye
gitmesine yardımcı olur.
9-Diş ipi kullanın
Diş ipi, fırçanın çıkaramadığı
yerlerdeki bakteri ve yemek artıklarını
temizler.
10-Sigara içmeyin
Sigara ve tütün kullanımı ağız için
oldukça zararlıdır. Dişlerin üzerinde
katran artıkları veya koyu-kahverengi
lekeler birikir. Damakta kırmızı renkli
iltihap oluşturur. Bu durum da ağzınızın
kokmasına neden olur.

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

burçlar...

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

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

HİPOTİROİDİ
Metabolizma hızını kontrol eden tiroid
bezinin hastalıkları yorgunluk, halsizlik
ve kilo alımına neden olabilir.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ
Kafein ölçülü dozlarda tüketildiğinde
uyanıklığı ve konsantrasyonu arttırabilir.
Ama çok fazla tüketildiğinde kalp hızı ve
kan basıncını olumsuz yönde etkileyerek
yorgunluğa neden olabilir. Çok fazla
kafein tüketiyorsanız yavaş yavaş
azaltmayı deneyin. Kafein tüketimini
aniden bırakırsanız kafein eksikliği daha
fazla yorgunluğa neden olabilir.

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONU
İdrar yolları enfeksiyonları her zaman
kendisini idrara çıkarken yanma ve
ağrıyla göstermeyebilir. Bazı durumlarda
tek belirtisi yorgunluk olabilir.

DİYABET
Diyabet hastasıysanız çok sık yorgunluk
problemi yaşarsınız. Bu nedenle kalıcı ve
açıklanamayan bir yorgunluk problemi
yaşıyorsanız mutlaka hekiminize
danışın.

DEHİDRASYON
Yorgunluğunuz yeterince su
tüketmemenizden de kaynaklanabilir.
Yeterli su içip içmediğinizi idrarınızın

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Sizi yoran
ve endişe yaratan konulara
odaklısınız. Karar vermekte
zorlandığınız konular üzerinde durabilirsiniz.

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

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

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

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

rengine bakarak anlayabilirsiniz.
Yeterince su tüketen bir kişinin idrarı
şeffaf renktedir. Eğer idrarınız koyu renk
ise ve herhangi bir sağlık sorunundan
kaynaklanmıyorsa susuz kalmışsınız
demektir. Saat başı ya da planlı bir
fiziksel aktivite öncesi en az iki bardak su
için.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Gece ya da vardiya usulü çalışıyorsanız
dengeniz bozulduğu için yorgunluk
problemi yaşayabilirsiniz. Bu sorunu
gündüz mümkün olduğunca karanlık,
serin ve sessiz bir odada uyuyarak
çözebilirsiniz. Bu düzenlemelere rağmen
hala uyku problemi yaşıyorsanız
mutlaka hekiminizden yardım isteyin.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU
VE FİBROMİYALJİ
Yorgunluğunuz ne yaparsanız yapın 6
aydan fazladır sürüyorsa, günlük
aktivitelerinizi yapmak sizin için
zorlayıcı olmaya başladıysa Kronik
Yorgunluk Sendromu ya da Fibromiyalji
hastalığı ile karşı karşıya olabilirsiniz.
Her iki hastalığın da ortak özelliği
nedeni açıklanamayan yorgunluktur.
Hekiminizin desteği ve yönlendirmesiyle
günlük programınızı, uyku
alışkanlıklarınızı değiştirerek ve size
uygun bir egzersiz programına
başlayarak toparlanabilirsiniz.

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

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

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

Mart) Yapacağınız yeni
başlangıçlar sürpriz
kazançlar getirebilir. Bu
arada yeni bir tanışıklık,
yeni bir dönemin de başlangıcı
olabilir. Sabırlı olun.
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Batı Trakya’da Ramazan bereketi
RAMAZAN ayı nedeniyle Batı
Trakya’daki köy ve kurumların
verdiği iftar davetleri geçen
hafta da devam etti.

SOYDAŞLAR
MEHRİKOZ’DA BULUŞTU
Kozlukebir belediyesine bağlı
Mehrikoz köyü halkı 3 Temmuz
Cuma günü iftar programı
düzenledi.
Mehrikoz Mütevelli Heyeti ve
Mehrikoz gençliğinin
öncülüğünde köy halkı
tarafından düzenlenen iftar
yemeğine yaklaşık 2 bin kişi
katıldı.
İftar yemeğine Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Gümülcine Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet, Doğu Makedonya
- Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan,
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Batı Trakya İmam Hatip
Lisesi Mezunu ve Mensupları
Derneği Başkanı Mehmet Emin,
BTMMMM Cemiyeti Başkanı
Asım Çavuşoğlu, Rodop – Evros
SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Mehmet Şerif,
Azınlık Okulları Danışmanı
Mehmet Derdiman, Seyyid Ali
Sultan Dergahı Vakfı Başkanı
Ahmet Karahüseyin, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri Derneği
Başkanı Sadık Sadık, Çınar
Derneği Başkanı Cengiz Ömer
katıldı.
Mehrikoz iftarında
Türkiye’den de yaklaşık 50
davetli katıldı. Türkiye’den iftara
gelenler arasında İpsala
Kaymakamı Eyüp Özdemir,
İpsala Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, İpsala Müftüsü İsmail
Geyim ve Tekirdağ - Kapaklı
Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz
yer aldı.

“NEDEN BİR BAŞBAKAN
VEYA CUMHURBAŞKANI
GELMESİN”
İftar sonrası Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif yaptığı
konuşmada, iftar
organizasyonda emeği
geçenlere teşekkür etti. İftarın
Meriç’in öte yakasından,
Türkiye’den, Karasu’ya kadar iki
nehir arasında yaşayan
soydaşların ve dindaşların bir
araya gelmesine vesile
olduğunu belirten Müftü,
Türkiye’den önemli misafirleri
ağırlayan köy halkının iftar
organizasyonu ile bir sınav
verdiğini ve sınavın başarılı
geçtiğini belirtti. Son olarak
Müftü Şerif, “Bu kadar misafiri
aynı anda ağırlayabilen
Mehrikoz’a, gelecek yıllarda
neden bir başbakan veya
cumhurbakanı gelmesin?”

ifadelerini kullandı.

“BU DAĞLARDA HER
MEZAR TAŞIMIZ BİZİM
İÇİN BİR SANCAK
HÜVVİYETİNDEDiR”
İpsala Kaymakamı Eyüp
Özdemir de konuşmasında tüm
soydaşların Ramazan ayını
kutlayarak bölge halkına iyi
dileklerini iletti. Mehrikoz
iftarına yaklaşık 50 kişilik
grupla geldiklerini dile getiren
Maymakam Özdemir, “Bu
dağlarda her mezar taşımız
bizim için bir sancak
hüvviyetindedir. Sizleri
seviyoruz. Burada bulunmamız,
memleketimizin, vatanımızın,
Türkiye’mizin büyük gücünün
eseridir.” diye konuştu.

“DUYGULARA SINIR
KONAMAZ”
Tekirdağ - Kapaklı Kaymakamı
Mehmet Ali Gürbüz ise
konuşmasında şunları ifade etti:
“Aramızda Meriç nehri sınır gibi
görünse de duygulara sınır
biçilemez. Aramızda bir sınır
yok. Bunu bugün bir kez daha
gördüm.” diyerek birlik
beraberliğin ve dayanışmanın
önemini vurguladı.

“VARLIĞIMIZI EBEDİYETE
KADAR, KIYAMETE KADAR
DEVAM ETTİRECEĞİZ”
Hayatının en güzel iftarlarından
birini Mehrikoz köyünde
yaşadığını dile getiren
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
“Yemek lezzetliydi, ama yemeğe
lezzeti katan sizin
samimiyetinizdir. Eskilerin
tabiriyle gönül ateşinde piştiği
için lezzetliydi. Ecdadımız ta
Horasan’dan buralara geldiler.
Kimilerinin mezar taşları var.
Bizim arabalarla geldiğimiz bu
dağlara, bir ruh ve maneviyat
getirdiler. İnşallah bunları sizler
de yaşatmaya devam edersiniz
ve varlığımız ebediyete kadar,
kıyamete kadar devam eder.
Mehrikoz halkına ve özellikle de
gençlerine teşekkür ediyorum.”
diye konuştu.
Mehrikoz halkının geleneksel
olarak düzenlediği iftar
programı, misafirlere kahve
ikramı ve kılınan teravih namazı
ile sona erdi.

KOZLUCA İFTARINA
YOĞUN İLGİ
İskeçe’nin Balkan kolu
köylerinden Kozluca, 5 Temmuz
Pazar akşamı iftar yemeği verdi.
Tamiratı tamamlanan köy
camisinin açılışının da yapıldığı
davete çok sayıda soydaş
katıldı.
Köy halkının katkılarıyla
düzenlenen iftar yemeğine
başta bölge halkı olmak üzere,
civar köylerdeki soydaşlar
yoğun ilgi gösterdi. İftar
yemeğine İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Mustafçova

Belediye Başkanı Cemil Kabza,
belediye meclis üyeleri ve diğer
davetliler katıldı.

KETENLİK DERNEĞİ’NDEN
İFTAR
Ketenlik Köyü Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği üyeleri 6
Temmuz Pazartesi akşamı iftar
yemeğinde biraraya geldi.
İskeçe’nin Kozlar’daki Le
Chalet lokantasında gerçekleşen
iftar yemeğine dernek
üyelerinin yanı sıra yaklaşık 150
kişi katıldı. Dernek Başkanı
Alper Kıyıcı, birlik ve beraberlik
vurgusu yaptığı konuşmasında,
“Köylülerimizin ve özellikle
gençlerimizin birbirleri ile
bağlarının kuvvetlenmesi için
böyle bir iftar yemeği
düzenlemeyi düşündük. Bu
vesile ile hem birlikte bir iftar
yapma fırsatı bulduk, hem de
hep birlikte köyümüzün
sorunlarını çözmek için neler
yapabiliriz diye istişare etme
fırsatı bulduk. Onun için ben
iftar programımıza katılan tüm
üyelerimize, yardımsever
köylülerimize teşekkür
ediyorum. Hayırlı ramazanlar
diliyorum.” dedi.

İSKEÇE SPOR BİRLİĞİ’NDEN
İFTAR YEMEĞİ
Aynı akşam İskeçe Spor
Birliği yöneticileri de iftar
yemeği verdi.
Le Chalet lokantasında
verilen iftar yemeğine İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsoloslarından Ufuk
Gözaydın, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve İskeçe
Spor Birliği yöneticileri katıldı.
Çok samimi bir ortamda
geçen iftar yemeğinde kulüp
yöneticileri, konuklarla
yakından ilgilendiler.

MEHRİKOZ

KOZLUCA

KETENLİK

İSKEÇE SPOR BİRLİĞİ

OVA KADINLAR KOLU’NDAN
İFTAR DAVETİ
İskeçe’ye bağlı Kırköy Kültür,
Eğitim ve Spor Derneği çatısı
altında faliyet gösteren Ova
Kadınlar Kolu 2 Temmuz
Perşembe günü iftar yemeği
verdi.
150 bayanın katıldığı iftar
yemeği büyük bir coşku içinde
gerçekleşti. Kadınlar Kolu
Başkanı Fatma Saliemin yaptığı
konuşmada; “İftarımıza katılan
herkese çok teşekkür ediyoruz.
Birlik ve beraberliğimiz adına
güzel bir organizasyon oldu.
Sizlerin desteğiyle, davetimize
teşrif eden cok saygıdeğer
konuklarımıza ayrıca
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
dedi.
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da
yaptığı konuşmada, ova
bölgesinde bulunmaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek organizasyonda emeği
geçenleri kutladı.
Devamı 17. sayfada

KIRKÖY
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Vakitler: T.C Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınmıştır.

NOT: DEDAĞAÇ ili için (-2) iki dakika çıkarılır
İSKEÇE ili için (+2) iki dakika eklenir
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DİN VE TOPLUM

15. sayfanın devamı
BURA DERNEĞI

İftar yemeğine katılanlar
arasında muavin konsoloslarin
eşleri ve konsolosluk görevlileri
eşleri ve görevli bayanlar,
İskeçe Türk Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Özlem Niyazioğlu,
Kadınlar Kolu Ova Temsilcileri
ve İTB Başkanı Ahmet Kurt’un
eşi Nuran Adem,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Leyla Salihoğlu,
Kadın Aile Kültür Kolu Başkanı
Sibel Osmanoğlu, Okutan Anne
Projesi Sorumlusu
Sevtap Hint, Dinkler Hanımeli
Derneği Başkanı Mücebbel
Çavuşoğlu,
İskeçe Seçilmiş
Müftülüğümüzün
görevlilerinden Merve Farzlı yer
aldı.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan’ın son günleri
erhameti sonsuz
Rabbimiz tarafından
bizlere affımıza vesile
olacak özel günler ve geceler
ikram edilmiştir. İçinde
bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifin
son on günü de böyle müstesna
günlerdendir. Hepimizin bildiği
gibi “Cehennemden azat günleri”
olan Ramazan’ın son on gününü
şanına layık şekilde ihya etmek
için müstesna davranışlar
sergileyelim.
Hadislerin de ortaya koyduğu
üzere Hz. Peygamber (sav)
Ramazanın son on gününe diğer
günlerden daha fazla önem
verirdi.
Hz. Aişe (ra) bu hususu, “Allah
Resûlü (sav) Ramazanın son on
günü girdiğinde ibadetini
yoğunlaştırır, gece boyunca
ibadet eder hatta gece ibadetine
katılmaları için ailesini de
uyandırırdı” ifadeleriyle
anlatmaktadır. (Buhari)
Hz. Peygamber’in (sav)
Ramazanın son on gününe
verdiği önemin bir göstergesi de
i’tikâftır. İtikaf, Kurân’da ve
sünnette var olan bir ibadettir.
Ramazan’ın son on gününde bir
Müslüman’ın dış dünya ile
ilgisini keserek Allah’ın rızasını
kazanmak niyetiyle belli
kurallara uymak suretiyle Cuma
namazı kılınan bir mescitte
kalmasına itikaf denir. Bu nafile,
sünnet bir ibadettir. Efendimiz
(sav) her yıl itikaf yapmıştır.
İtikaf, kişinin kendisiyle bir iç
hesaplaşmasıdır. Bizi kulluk için
bu dünyaya gönderen rabbimize
karşı ne durumda olduğumuzu
tespit etmek ve eksik yönlerimizi
tamamlamak adına çok güzel bir
nefis muhasebesidir. Bir durum
değerlendirmesidir.
Hz. Peygamber (sav) bu
dönemi tamamen ibadetle
geçirmek için mescitte kalarak
değerlendirirdi. Allah Resûlü
(sav) vefatına kadar buna devam
etmiş sonrasında da eşleri ve
ashabı bu ibadeti
sürdürmüşlerdir.
İbn-i Ömer, Enes ve Aişe
(r.anhum)’dan şöyle rivayet
edilmiştir: “Rasulullah vefatına
kadar Ramazan’ın son gunünde
i’tikafa girer ve derdi ki: “Kadir
gecesini Ramazanın son on
gunünde arayın”. Vefatından
sonra da hanımları i’tikafa
girdiler.” (Buhari-Müslim-TirmiziMuvatta-Nesai-Ebu Davud- İbn
Mace)
“Nebi (s.a.v) i’tikafa girmek
istediği zaman, sabah namazını
kılar sonra i’tikaf mahalline
girerdi.” -Yani 20. günün sabahı(Buhari-Muslim)
İmam Zühri şöyle demiştir:
“İnsanların i’tikafı nasıl terk
ettiklerine şaşıyorum. Oysa

M
BİHLİMDER

BURA DERNEĞİ
GÜMÜLCİNE’DE
İFTAR VERDİ
Boğaziçi Üniversiteliler Derneği
(BURA) Gümülcine’de bir iftar
programı düzenledi. İftar,
Gümülcine’ye bağlı Eşekçili
köyündeki ASBA lokantasında
yapıldı.
İftar programına Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, diğer kurum
başkanlarının yanısıra çok
sayıda davetli katıldı.
Her yıl geleneksel olarak
düzenlenen iftar yemeği
programı bu yıl 11. kez
düzenlenmiş oldu.

YENİMAHALLE

BİHLİMDER İFTARI
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları
Derneği (BİHLİMDER) 8
Temmuz Çarşamba günü
Gümülcine’de iftar yemeği
verdi.
Gümülcine’deki Chirs/Eve
otelinde düzenlenen iftar
yemeğine dernek üyelerinin
yanısıra Türkiye’den de davet
edilen misafirler katıldı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmeni Erkan İmamefendi
tarafından okunan akşam
ezanı ile birlikte katılımcılar
oruçlarını açtı. Daha sonra
protokol konuşmalarına
geçilerek ilk konuşmayı
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmetoğlu yaptı.
Ardından Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkansolosu Ali Rıza Akıncı
birer selamlama konuşması
yaptı.
İftar programı Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet’in yaptığı dua ile sona
erdi.
BİHLİMDER iftar yemeğine
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Müftüsü İbhrahim
Şerif, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,

Ahmet HRALOĞLU

Muavin Konsoloslar Ufuk
Gözaydın, Murat Ertaş, İrfan
Çetin, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
sabık milletvekili Ahmet
Hacıosman, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, ÇINAR
Derneği Başkanı Cengiz Ömer,
BTMMMMC Başkanı Asım
Çavuşolu, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat katıldı.
Türkiye’den ise Edirne
Lalapaşa İlçe Milli Eğitim
Müdürü Naim Yılmaz, Edirne
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Müdür Yardımcısı Aziz Yasir
Boz, Balkan Kültür Sanat
Eğitim ve Tanıtım Derneği
(BAKÜSET) Başkanı Salih Şenol
ve diğer davetliler katıldı.

GÜMÜLCİNE
YENİMAHALLE
GENÇLERİNDEN İFTAR
Gümülcine Yenimahalle
gençleri 4 Temmuz Cumartesi
akşamı iftar yemeği verdi.

Cami sokağında verilen ve
bölge halkının yoğun ilgi
gösterdiği iftara yaklaşık 500
kişi katıldı. Geçen yıl da daha
küçük çapta iftar
organizasyonu düzenleyen
gençler, bu yıl içinde Regaip
Kandili münasebetiyle mevlid
okutmuşlardı.
Bu yılki iftar yemeğine
mahalle halkı da destek
vererek, katılımın daha yüksek
olması sağlandı. İftara katılan
soydaşlar, mahalle gençleri
tarafından büyük bir ilgiyle
ağırlandı.
İftar yemeğine Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsolos Ufuk Gözaydın, DEB
Partisi Başkan Yardımcısı
Hasan Hasan, TC Ziraat
Bankası Gümülcine Şubesi
Müdürü Mustafa Karabulut,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Levent İsmail,
meclis üyeleri Ercan Ahmet,
Emre Ahmet, Cihan İmamoğlu,
ve eski Rodop milletvekili
Ahmet Hacıosman katıldı.

Rasulullah (s.a.v) bazı şeyleri
bazen yapar bazen de terkederdi.
Fakat vefat edinceye kadar
i’tikafı terketmemiştir.”
“Hz. Peygamber (s.a.v) her
Ramazanda on gün i’tikafa
girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi
gün i’tikafa girdi.” (Buhari-Ebu
Davud-İbn Mace)
Aişe (r.anha)’dan rivayetle,
kendisi şöyle buyurmuştur:
“Sünnet olan, i’tikafa girenin
hasta ziyaret etmemesi,
cenazede bulunmaması,
hanımına dokunmak dahil ona
yaklaşmaması ve mutlak gereken
bir ihtiyacı hariç mescidden
çıkmamasıdır. Oruç olmadan
i’tikaf olmaz. Büyük ve toplayıcı
bir mescidde de bulunmadıktan
sonra i’tikaf gerçekleşmez.” (Ebu
Davud-Beyhaki)
İ’tikafın en faziletlisi
Ramazan’ın son on gunünde
girilendir. Bunun sebebi, bin
aydan daha hayırlı olan Kadir
gecesine rastlamak ihtimalidir.
Kadir gecesini ihya etmek 80
küsur senelik bir ibadet sevabı
kazandırıyor. Özellikle Yasin-i
Şerif ve Ayet el Kürsi gibi
ayetlerin her bir harfine binlerce
sevap yazılan bir gecede ve
Kur’an’ın indiği bir gecede Kur’an
okumak en sevaplı bir iştir.
Öyleyse o gecede ibadet, dua ve
Kur’an okumaya kilitlenelim. O
geceyi kadrine yaraşır şekilde
değerlendirmeye bakalım.
Kadir gecesi pek çok
hikmetine binaen gizlenmiştir.
Efendimiz (sav) “son on günde ve
tek olan gecelerde arayınız”
buyuruyor. Alimlerin çoğuna göre
Kadir Gecesi’nin 27’nci gecesi
olduğu Kabul ediliyor. Buna göre
bu yıl 13 Temmuz Pazartesi’yi
Salı’ya bağlayan geceyi Kadir
Gecesi niyetle değerlendirelim.
Verilmesi borç olan zekat ve
Hanefilerce vacip bir ibadet olan
Sadaka-i Fıtır dediğimiz fitreler
bayramdan önce verilmelidir.
Ramazan ayında yapılan
bağışların, yapılan hayırların bire
bin sevap kazandırdığı
unutulmamalıdır.
Çevremizdekilere de hatırlatalım.
Sadaka-i Fıtır (fitre) vermek oruç
tutmayan çocuklar için de
ödenmesi gereken mali bir
ibadettir. Ayrıca hastalık ve
yaşlılığından dolayı oruç
tutamayanların vereceği
fidyelerin de bu son günde
verilmesi çok yerinde bir
ibadettir. Fakirlerin bayrama
hazırlanmaları için onlara destek
olmak, sevindirmek demektir.
Bu gün ve bu geceleri hakkıyla
değerlendirmeyi Rabbimiz nasip
eylesin. Kadir Gecenizi ve
Ramazan Bayramınızı tebrik
ederim.
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Πόσα λεφτά πήραμε από την
Ευρώπη σε 35 χρόνια
Ελλάδα από το 1981 οπότε κει
έγινε πλήρες μέλος της τότε
ΕΟΚ έλαβε συνολικά από την
Ευρώπη μέχρι και το 2014, από διάφορα
πακέτα και αναπτυξιακά προγράμματα
σύγκλισης, το ποσό των 70.756.241.000.
Για να αποτυπώσω το νούμερο ακόμα
πιο γλαφυρά, αυτό μεταφράζεται σε
εβδομήντα δισεκατομμύρια εφτακόσια
πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες
σαράντα μία χιλιάδες ευρώ. Προσοχή!
Αυτά τα χρήματα δεν έχουν σε τίποτα
να κάνουν με τα δάνεια που έλαβε η
Ελλάδα από τον Μάιο του 2010 μέχρι
και τον Αύγουστο του 2014 ως βοήθεια
από τα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και τα οποία
ανέρχονται σε περίπου 240
δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα που
η Ελλάδα πήρε από την Ευρώπη όλα
αυτά τα χρόνια αναλύονται ως εξής:
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα (ΜΟΠ) 1985-1989, 2,576
δις ευρώ, (τότε σε ECU). Πρώτο Πακέτο
Ντελόρ 1989-1993, 7,193 δις ευρώ. Β΄
ΚΠΣ 1994-1999, 13,980 δις ευρώ. Γ΄
ΚΠΣ 2000-2006, 22,707 δις ευρώ και
ΕΣΠΑ 2007-2014, 24,300 δις ευρώ. Στα
χρήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται
οι αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα τον
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Πάνο Καρβούνη, μαζί με τις αγροτικές
επιδοτήσεις και άλλες επιχορηγήσεις ,
υπολογίζεται ότι τα συνολικά χρήματα
που εισέρρευσαν αυτά τα 35 χρόνια
στην Ελλάδα αγγίζουν το ποσό των 200
δις ευρώ! Μόνο την τελευταία 15ετία ο
αγροτικός τομέας απορρόφησε 40 δις
ευρώ!
Όλοι, πάντως, συμφωνούν πως η
Ελλάδα άλλαξε εξαιτίας των κοινοτικών
κονδυλίων ειδικά μεγάλο τμήμα της
περιφέρειας. Όλοι, επίσης, συμφωνούν
πως εξαιτίας του πρόχειρου σχεδιασμού
και πολιτικών σκοπιμοτήτων σημαντικό
τμήμα των πόρων δεν πήγε σε

H

επενδύσεις ώστε να αλλάξει το
παραγωγικό μοντέλο, αλλά στην
κατανάλωση.
Δαπανήσαμε δισεκατομμύρια για το
σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά σήμερα
βρίσκεται σε λειτουργία μικρότερο
τμήμα του έναντι προηγούμενων
δεκαετιών. Τα μυθικά κοινοτικά
κονδύλια για τον αγροτικό τομέα
οδήγησαν στη δημιουργία ισχυρών
μεταποιητικών επιχειρήσεων στην
Κρήτη (από βιομηχανίες πλαστικών
σωλήνων, μέχρι βιομηχανίες τροφίμων),
χωρίς να γίνει το ίδιο σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας όπως η Θεσσαλία.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του
ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της
Ελλάδος, από το 1981 μέχρι το 2008 η
Ελλάδα είχε λάβει από τα κοινοτικά
ταμεία περί τα 91 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό
ξεπερνά τα 110 δισ. αν συνυπολογιστεί
και το εν εξελίξει ΕΣΠΑ.
Στο συγκεκριμένο ποσό
περιλαμβάνονται 29,4 δισ. ευρώ για
βασικές υποδομές (τα 17,9 δισ. ευρώ
διατέθηκαν στον τομέα των μεταφορών,
δηλαδή για νέους οδικούς και
σιδηροδρομικούς άξονες κ.λπ.).
Η κακοδιαχείριση των κοινοτικών
πόρων, σε συνδυασμό με την πολυετή
παρουσία της τρόικας στη χώρα μας,
έχει αυξήσει και το ποσοστό των
Ελλήνων που πιστεύουν πως η
χρηματοδότηση από την Ε.Ε. γίνεται για
να μας χρυσώσουν το χάπι και πως το
μεγαλύτερο ποσοστό επιστρέφει στον
πλούσιο Βορρά μέσω έργων, συμβάσεων
προμηθειών κ.λπ.
Ούτως ή άλλως, είναι σχεδόν
αδύνατον να υπολογιστεί το ακριβές
όφελος των ευρωπαϊκών ομίλων από τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα στην
Ελλάδα. Για παράδειγμα, από τα
περίπου 25 δισ. ευρώ (μαζί με το ΕΣΠΑ)
που είχαν διατεθεί για έργα στον τομέα
των μεταφορών, σημαντικό ποσοστό
αφορά έργα τα οποία ελέγχουν
πλειοψηφικά ή έχουν μεγάλο μερίδιο

ξένοι όμιλοι (από τη Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου μέχρι τους υπό κατασκευή
οδικούς άξονες).
Όμως, τα κονδύλια για την
κατασκευή τους πήγαν σχεδόν
αποκλειστικά σε Έλληνες εργολάβους.
Επιπλέον ακόμα και στα έργα που
εκτελούν οι εγχώριοι κατασκευαστές
σημαντικό μερίδιο δαπανών οδεύει προς
ξένους προμηθευτές εξοπλισμού (π.χ.
μηχανολογικού για το μετρό ή για τον
σιδηρόδρομο).
Συνεπώς η εξίσωση είναι πολύ
δύσκολη, αλλά είναι εμφανές πως το
μεγαλύτερο ποσοστό κονδυλίων έμεινε
στα χέρια ελληνικών ομίλων. Ούτε τα
δεκάδες δισεκατομμύρια μέσω της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
επέστρεψαν στον Βορρά.
Αρκετά έμειναν στις τσέπες
επιτήδειων, ενώ πολύ περισσότερα
δαπανήθηκαν άνευ σχεδίου με
αποτέλεσμα να περιορίζεται η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
γεωργίας. Έτσι το 70% των αγροτικών
προϊόντων που καταναλώνει μια
ελληνική οικογένεια σήμερα εισάγεται,
ενώ πριν από 30 χρόνια η αυτάρκεια της
χώρας προσέγγιζε το 90% για την ίδια
κατηγορία προϊόντων. «Η εύκολη
κριτική επικεντρώνεται στους δήθεν
καλομαθημένους αγρότες, ενώ κύριος
στόχος πρέπει να είναι οι έχοντες την
ευθύνη για χάραξη πολιτικής», λένε
σήμερα οι άνθρωποι που ασχολούνται
με τον πρωτογενή τομέα.
Με όρους «καθαρού δημοσιονομικού
οφέλους», των συνολικών δηλαδή
απολαβών του κράτους από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό μείον τη
συνολική συνεισφορά του σε αυτόν, η
Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο όφελος για
την περίοδο 2007-10 (την τελευταία για
την οποία υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα
με τη μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ).
Ακολουθούν η Πολωνία, η Ισπανία
και η Πορτογαλία. Με βάση την ίδια
μελέτη, πάντα για την περίοδο 2007 –
2010, «σε σχέση με το συνολικό ΑΕΠ
κάθε κράτους, αν εξαιρεθεί το
Λουξεμβούργο λόγω της εγκατάστασης
εκεί (και στο Βέλγιο) των κοινοτικών
οργάνων, η χώρα της οποίας οι
συνολικές εισπράξεις από τις δαπάνες
του κοινοτικού προϋπολογισμού
καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του
ΑΕΠ της (σε τρέχουσες τιμές και
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) είναι
πάλι η Ελλάδα (3,3%), ακολουθούμενη
σε μεγάλη απόσταση από τις Λιθουανία,
Πορτογαλία και Λετονία».
Όσο για τα έσοδα από την Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), εδώ η

AK Genel Sekreteri’nden
ırkçılık uyarısı...
AVRUPA Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn
Jagland, 2014 yılında Avrupa ülkelerinde ciddi
derecede artan ırkçılığın tehlikeli boyutlara
ulaştığını, bu durumun ise Avrupa için tehlike
oluşturduğunu söyledi.
Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı
Komitesi (ECRI), yayınladığı yıllık raporunda
2014 yılında internet ortamında şiddet ve nefret
suçlarının arttığını ortaya koydu. ECRI
tarafından 47 Avrupa ülkesinde yapılan
araştırmada internet ortamında ırkçılık,
antisemitizm, yabancı ve İslam düşmanlığı,
nefret söylemlerinde büyük bir artış
gözlemledi. Şiddet eylemlerinin artmasında
yükselen popülist partilerin oylarının

artmasının neden olabileceği kaydedildi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn
Jagland, ECRI tarafından raporun
yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada,
2014 yılında Avrupa ülkelerinde ciddi derecede
artan ırkçılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu
durumun ise Avrupa için tehlike
oluşturduğunu söyledi. Siber suçlar ek listesine
internet ortamında ırkçı ve yabancı karşıtı
söylemlerin yasaklanmasına rağmen suçların
artış gösterdiğini kaydeden Genel Sekreter
Jagland, son zamanda Yunanistan ve
Macaristan’da da bunun göçmenlere yönelik
ırkçı yaklaşımları arttırdığını belirterek,
ülkelerin acil önlemler alması gerektiğini
vurguladı.

10 Temmuz 2015
Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση
γιατί την υποσκέλισε η Ιρλανδία. Η
τελευταία έλαβε από την ΚΑΠ την
περίοδο 2007 – 2010, 354 ευρώ ανά
κάτοικο, η Ελλάδα 287 ευρώ ανά
κάτοικο και η Δανία 210 ευρώ ανά
κάτοικο. Στην τρίτη θέση (μετά την
Πολωνία) βρίσκεται η Ελλάδα με βάση
τα απόλυτα ποσά που εισέπραξε την
περίοδο 2007 – 2010 από τα
διαρθρωτικά ταμεία (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ,
Ταμείο Συνοχής). Η Πολωνία εισέπραξε
5,7 δισ. και ακολουθεί η Ισπανία με 4,7
δις. ευρώ, ενώ τρίτη είναι η χώρα μας με
3,4 δισ.
Το δυστύχημα είναι ότι η Ελλάδα
είναι από τους πλέον ωφελημένους από
πλευράς εισπράξεων, αλλά και
πρωταθλήτρια επιστροφών εξαιτίας
κακοδιαχείρισης. Από τις εκθέσεις της
Κομισιόν τα τελευταία 20 χρόνια
προκύπτει πως σχεδόν σε όλα τα μεγάλα
έργα (φωτεινή εξαίρεση η Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου) υπήρξαν υπερβάσεις
προϋπολογισμού.
Οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ, για
παράδειγμα, επικαλούνται έκθεση του
2009 σύμφωνα με την οποία η
κατασκευή ενός χιλιομέτρου του οδικού
άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα –
Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) κόστισε όσο
επτά χιλιόμετρα οδικού άξονα στην
Ισπανία ή στην Πορτογαλία! Αρκετοί
ειδικοί στην Ελλάδα επικαλούνται,
όμως, το γεγονός πως η χώρα μας είναι
ορεινή και έχει άλλες ιδιομορφίες για να
δικαιολογήσουν το υψηλό κόστος και
την κατασπατάληση κοινοτικών και
εθνικών πόρων. Το ορεινό έδαφος δεν
μπορεί, πάντως, να δικαιολογήσει το
γεγονός πως παρά τη σπατάλη
δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα δε
διαθέτει ηλεκτροκίνηση ούτε στον
βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών –
Θεσσαλονίκης.
Συμπέρασμα: Στην Ελλάδα
εισέρρευσαν τα τελευταία χρόνια
αναλογικά τόσο μεγάλα ποσά από την
Ε.Ε. όσο σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή
χώρα, μέλος της Ένωσης. Με αυτά τα
χρήματα η χώρα άλλαξε αναπτυξιακό
προφίλ, δείκτες ευημερίας και ΑΕΠ για
τον πληθυσμό. Την ίδια στιγμή όμως η
αδιαφάνεια στην λειτουργία του
κράτους, η αναξιοκρατία, το έλλειμμα
στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου,
συρρίκνωσε την παραγωγικότητα της
ελληνικής οικονομίας και μετέφερε το
βάρος στις υπηρεσίες και όχι στην
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και
της βιομηχανίας. Αυτά πληρώνουμε
σήμερα…
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Srebrenitsa tasarısı BMGK’da
kabul edilmedi
İngiltere'nin, Bosna'daki savaş
sırasında Sırplar tarafından
Srebrenitsa'da katledilen
Boşnakların anılması amacıyla
hazırladığı BMGK karar tasarısı,
Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul
edilemedi.
İNGİLTERE'nin, Bosna'daki
savaş sırasında Sırplar
tarafından Srebrenitsa'da
katledilen Boşnakların anılması
amacıyla hazırladığı BM
Güvenlik Konseyi karar tasarısı
için yapılan oylamada, 15
üyeden 10'u tasarı lehinde oy
kullanırken Çin, Nijerya, Angola
ve Venezuela çekimser oy
kullandı.
Konsey'in daimi üyelerinden
Rusya'nın veto etmesi nedeniyle
tasarı reddedildi. Böylece
Srebrenitsa'da işlenen suçların
BM Güvenlik Konseyi'nde de
soykırım olarak nitelendirilmesi
engellenmiş oldu.
Tasarıda "Srebrenitsa'da
işlenen soykırım ve bu savaşta
işlenen kanıtlanmış tüm savaş
suçları ve insanlığa karşı suçlar
en sert biçimde kınanır" ifadesi
yer alıyordu.
Uluslararası Adalet Divanı ve
Eski Yugoslavya Uluslararası

Ceza Mahkemesi, daha önce
Srebrenitsa'da işlenen suçları
soykırım olarak nitelendirmişti.

SREBRENİTSA’DA NE
OLŞMUŞTU?
Bosna'daki savaş sırasında,
BM'nin güvenli bölge ilan ettiği
Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te
Ratko Miladiç'e bağlı Sırp
birlikleri tarafından işgal edildi.
İşgal üzerine BM bünyesindeki
Hollandalı askerlere sığınan
sivil Boşnaklar, Sırplara teslim
edildi.
Otobüs ve kamyonlara
bindirilen Boşnaklardan 8 bin
372'si götürüldükleri ormanlık
alanlarda, fabrikalarda,
depolarda hunharca katledildi.
Katledilenlerin cenazeleri,
ülkedeki çeşitli toplu mezarlara
gömüldü.
Soykırımda katledilenlerin
bir kısmının cesedine bugüne
kadar hala ulaşılamadı.

“SOYKIRIM İNKAR
EDİLDİKÇE
UZLAŞMA OLMAZ”
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi
Samantha Power, "Srebrenitsa
soykırımı inkar edildiği sürece
ne BMGK'da, ne de bölgede
anlamlı bir uzlaşma olur" dedi.
Oylamanın ardından yaptığı
konuşmada, Srebrenitsa
soykırımı sırasında bölgede
gazeteci olarak görev yaptığını
söyleyen Power, Srebrenitsa'da
yaşananların, mahkeme
kayıtları ve tüm delilleriyle

“Bugün Sırbistan için
büyük bir gün”

"soykırım" olduğunu vurguladı.
Power, "Rusya'nın vetosu,
Srebrenitsa soykırımı
kurbanlarının ailelerinin kalbini
kırmıştır ve BMGK'nın sicilini
biraz daha lekelemiştir." dedi.
Soykırım inkarının sadece
kurbanların ailelerini
yaralamayacağını aynı
zamanda uzlaşıyı da
engelleyeceğini dile getiren
Power, " Srebrenitsa soykırımı
inkar edildiği sürece ne bu
Konsey'de, ne de bölgede
anlamlı bir uzlaşma olur.
Rusya'nın, Srebrenitsa'da

yaşananların soykırım
olduğunu inkar etmesi
nedeniyle Konsey,
sorumluluklarını yerine
getirememiştir" diye konuştu.
BM Senel Sekreter Vekili Jan
Eliasson da Konsey'de yaptığı
konuşmada, " Srebrenitsa
soykırımı yakın tarihin en
karanlık bölümlerinden
birisidir. Bugün,BM ve
uluslararası toplumun bu
trajediyi önlemede başarısız
olmasının utanç ve pişmanlığını
yaşıyoruz" dedi.

Berlusconi’ye hapis cezası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç, Srebrenitsa'daki soykırımı
kınayan tasarının BMGK'da kabul edilmemesinden duyduğu memnuniyeti, "Bugün Sırbistan için büyük bir gün" sözleriyle ifade etti.
SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç,
İngiltere'nin, Bosna'daki savaş sırasında Sırplar
tarafından Srebrenitsa'da katledilen
Boşnakların anılması amacıyla
hazırladığı BMGK karar
tasarısının Rusya'nın vetosu
nedeniyle kabul
edilememesinin ardından
yazılı bir açıklama yaptı.
Sırbistan için büyük bir
gün olduğunu kaydeden
Nikoliç, hem soykırım
suçunun tüm Sırp halkının
üzerine atılmasının
engellendiğini, hem de
Rusya'nın Sırbistan'ın
gerçek ve dürüst bir dostu
olduğunu kanıtladığını
ifade etti.
Nikoliç,
Rusya'nın
gerçek

değerleri görebilen ve iyiliğe iyilikle karşılık veren
bir dost olduğunu vurgulayarak, "Bugün bazı
ülkeler, gerçekten de soykırım yaptıkları için
Sırp halkını kınamak istemedi. Bugün
aslında Sırp halkı ültimatomları kabul
etmediği, Rusya'ya yaptırım
uygulamadığı, gerçeğe ve adalete
saygı duyduğu için cezalandırılmak
istendi." ifadesini kullandı.
Srebrenitsa'da yaşanan korkunç
katliamın tüm Sırbistan tarafından
kınandığına işaret eden Nikoliç,
katliamların bazı kişi ya da
grupların türlü suçlar işlediği savaş
yıllarında meydana geldiğini
vurguladı.
Nikoliç, aynı yıllarda Müslümanlara
ait askeri güçlerin ve diğer ülkelerden
gelen mücahitlerin de binlerce Sırp
çocuğu, kadını ve yaşlıyı soğukkanlı bir
şekilde öldürdüğünü öne sürdü.

İTALYA eski Başbakanı Silvio
Berlusconi, bir senatörü rüşvetle
satın alarak, dönemin
hükümetini düşürdüğü
gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum
edildi.
Deneyimli siyasetçi, 2006
yılında muhalefet liderliği
yaptığı sırada sol grupta
bulunan, eski temiz eller savcısı
Antonio Di Pietro'nun kurduğu
İtalya'nın Değerleri Partisi'nden
senatör olan Sergio De
Gregorio'ya, kendi tarafına
geçmesi için rüşvet vermekle
suçlanıyordu.
Bu şekilde güvenoyuna tabi
tutulan Romano Prodi
hükümetini devirmeyi başaran
Berlusconi’nin, söz konusu
senatöre 3 milyon euro ödediği
ortaya çıkmıştı. Gregorio da dava
sürecinde rüşvet aldığını itiraf

etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Napoli
Adliyesi’nde görülen davada
mütalaasını açıklayan savcılık
makamı, Berlusconi hakkında
“rüşvet vermek” suçlamasıyla 5,
ona yardım ettiği belirlenen
güvendiği adamı Valter
Lavitola'ya da 4 yıl 4 ay hapis
cezası verilmesini talep etmişti.
Çarşamba akşamı nihai
kararını açıklayan mahkeme,
hem Berlusconi’ye hem de
Lavitola’ya 3’er yıl hapis cezası
verdi. İki şüpheliye ayrıca, 5’er
yıl kamu kurumlarında çalışma
yasağı getirildi.
Kararı temyiz mahkemesine
taşıyacaklarını söyleyen
Berlusconi’nin avukatı,
sansasyonel bir şekilde haksız
ve adaletsiz bir kararla karşı
karşıya olduklarını öne sürdü.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592
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Yunanistan’da “yapılamayan” 10 şey...
GUARDIAN gazetesi, Yunanistan’da artık
“neredeyse yapılamıyor” dediği 10 şeyin
listesini çıkardı.
Gazetenin listesi şöyle:
1- Nakit
Yunanlar, ATM’lerden günde 60 eurodan
fazla çekemiyor. Nakit bitiyor. 5, 10 ve 20
euroluk banknotlarla madeni 1 euro sıkıntısı
yaşanıyor.
2- Kredi kartları
Teknik olarak kredi kartları hala geçerli,
ama bir çok dükkan artık nakit istiyor.
Bazıları peşin paraya indirim yapıyor. Ülke
dışına çıkan Yunanlılar, kredi kartlarıyla
özellikle büyük meblağları ödemekte zorluk
yaşadıklarını söylüyor.
3- Para havalesi
Özel komisyonun izni olmadan ülkeden
para havalesi yapmak yasak.
4- iPhone uygulamaları
iPhone kullananlar, Apple mağazasından
uygulama indiremediklerini söylüyor. iCloud
aylıklarını ödeyecekler de hata mesajları
alıyor.
5- PayPal
Yunanlılar, PayPal ödemelerini
alabiliyorlar, ama harcama yapamıyorlar.
Şirket sermaye denetimleri nedeniyle Yunan
banka hesaplarından para alınamadığını
söylüyor.
6- İnternette alışveriş
Amazon ve Easyjet gibi Yunanistan
dışındaki internet sitelerinden mal ve hizmet
alımı sınırlandırılmış durumda.
7- Hisse alıp satmak
Atina Menkul Kıymetler Borsası kapalı.
8- Kira ödemeleri
Nakit sınırlaması kira ve fatura
ödemelerini güçleştiriyor. Otomatik ödemeler
yavaşladı, e-bankacılık aksamaya başladı.
9- Gıda sıkıntısı
Yunanlılar, kahve, bakliyat, pirinç, pil ve
sabun gibi temel ihtiyaç malzemeleri
stoklamaya başladı. Yumurta ve et bulmanın
da zorlaşmaya başladığı yolunda haberler
var.
10- İlaç
Yunanistan’da ilaçların hemen hepsi ithal.
Bazı temel ilaçlar artık zor bulunuyor.
Yunanistan’ın uluslararası ilaç şirketlerine 1.1
milyar euro borcu olduğu belirtiyor.

Çin bir İngiltere kaybetti
NORDEA Markets kıdemli ekonomisti
Amy Yuan Zhuang, Çin borsasındaki
düşüş nedeniyle piyasa değerindeki
toplam kaybın 3 trilyon doları bulduğunu
belirterek, "Bu da İngiltere ekonomisinin
2014 yılı büyüklüğüne denk geliyor" dedi.
Geçen yılın temmuz ayından itibaren
yükselen ve art arda 11 ay boyunca
kazanç elde eden Çin borsası, son bir
aylık dönemde düşüş trendine girdi. Bu
yılın haziran ayında 5.166,35 puanı
görmesinin ardından hızla gerileyen Çin
borsasında Şanghay bileşik endeksi
3.421,53 puana kadar indi. Böylece
endeksin 18 işlem günündeki değer kaybı
yüzde 33,7'yi bulurken, şirketlerin piyasa
değerindeki gerilemenin ise 3 trilyon
dolara yaklaştığı belirtiliyor.
Nordea Markets kıdemli ekonomisti
Amy Yuan Zhuang, son 15 günün Çin
hisse senedi yatırımcıları için zor
geçtiğini belirterek, borsadaki 15 günlük
kaybın yaklaşık 20 yılın en sert düşüşüne
işaret ettiğini söyledi.
Zhuang, borsa çöküşünün arkasında
birden fazla nedenin bulunduğu
konusunda piyasa takipçilerinin hemfikir
olduğunu aktararak, "Çin'de pay piyasası
her zaman değer odaklı değil, likidite
odaklı olmuştur. Dolayısıyla, Çin
borsasındaki düşüşün ülke büyümesine
ilişkin endişelerden ziyade likidite
değişikliğinden dolayı olması
muhtemel." diye konuştu.
Borsadaki çöküşün nedenlerinden
birinin bu yılın başındaki halka arz
dalgası olduğuna dikkati çeken Zhuang,
şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 4 ayında
toplamda 98 halka arz onaylandı. Çin'de
halka arzlar genelde ikincil piyasayı
soğutmaya yardımcı oldu. Yatırımcı
iştahının bu yeni halka arz olmuş
hisselere doğru kaymasıyla, kısa sürede
yüksek tutarda para mevcuttaki
hisselerden buraya kaydı. Borsadaki
düşüşü, ilk halka arz dalgası ve kurumsal
yatırımcıların geri çekilmesi harekete

geçirirken, kaldıraç ve marj söylentileri
şiddetlendirdi. Çin borsasındaki bu
çöküş, kredi balonunun patlamasını
tetiklemezse, Çin ve global ekonomiye
etkisi muhtemelen sınırlı olacak."

ESAS SORUN
Zhuang, borsadaki düşüşte kurumsal
yatırımcıların kademeli bir şekilde geri
çekilmesinin de etkili olduğuna işaret
ederek, nisan ayında kurumsal
yatırımcıların artan hisse senedi balonu
endişeleri nedeniyle ellerinde tuttuğu Çin
hisse senetlerini azaltmaya başladığını
dile getirdi.
Kurumsal yatırımcıların günlük işlem
hacmindeki payının yüzde 20'den daha
az düzeyde bulunduğunu bildiren
Zhuang, dolayısıyla bu durumun hisse
senedi fiyatlarına etkisinin sınırlı
olduğunu kaydetti.
Zhuang, Çin borsasındaki çöküşün
gerekçeleri arasında en önemlisinin marj
dengesi olduğunu ifade ederek,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bireysel
yatırımcılar, günlük işlem hacminin
yüzde 80'ini oluşturuyor. Marj dengesi
Şanghay borsasında, geçen yılın haziran
ayındaki 40 milyar dolar seviyelerinden
bu yılın haziran ayında 240 milyar dolara
çıktı ve bu da toplam piyasadaki sermaye
değerinin neredeyse yüzde 4'üne denk
geliyor. Dolayısıyla halka arz dalgası ve
kurumsal yatırımcıların geri çekilmesi
piyasadaki düşüşü başlatmış olabilir ama
esas düşüş kaldıraç kullanılmasıyla
şiddetlendi."
Çin'de yavaşlayan büyümeye ilişkin
endişeler ve Yunanistan belirsizliğinin,
ülke borsasındaki düşüşe etki yaratması
açısından sadece ikincil bir rol
oynadığını belirten Zhuang, "Çin
borsasındaki düşüş nedeniyle piyasa
değerindeki toplam kayıp 3 trilyon doları
buldu. Bu da İngiltere ekonomisinin 2014
yılı büyüklüğüne denk geliyor" dedi.
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USTA KAPTAN
Gemisini sığı ve derya suda da yüzdürür
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Evet, bugün gerek Yunanistanda,
gerekse dünyada esen kasırganın tozu
ve dumanından malesef bir adım
önümüzü göremeyecek hale geldik.
Ancak, gerek sohbetimizin
başlığında, gerekse 22 Mart 1948

Pazartesi tarihli ve 350 sayılı TRAKYA
gazetesinden alıntı yaptığımız
makalede okuduğunuz gibi “USTA
KAPTAN çıksın sığı suda da, derya suda
da gemisini yüzdürsün”.
Muhterem hemşehrilerim;
Vatandaşı olduğumuz vatanımızın
geçirdiği badireyi bütün Yunan halkı
gibi biz Batı Trakya Türkleri’de bu acı ve
hüsranlı süreci günü gününe yaşıyoruz.
Biz, bir asrın üç çeyreğini yaşamış
olan bir insan olarak bu durumdan
hicap duyuyoruz.
Bu durumun sebebi için kimin, nasıl
ve niçinini hiç anmak istemiyoruz.

Çünkü, insanın yapısında var.
günahı hiç kimse kabul etmez. Ama,
şunu da unutmamamız lazım. Bir
olayın oluşması için mutlaka birileri
sebep olur ve bu üzücü hazin olayları
daima en günahsızlar öder.
İşte bu minval üzere dün
yaşananları bugün Yunan halkı, Yunan
hükümet ricali de bu batak çukurundan
kurtulmak için müthiş bir mücadele
yapmaktadır.
Ümit edelim aynı gemide yolculuk
yaptığımız bu seyahatin sonu selametle
biter.
Biz Batı Trakya Türkleri geçmişte

böyle büyük sıkıntılara girdiğimizde
bizi yöneten ecdadımızdan üstad NURİ
efendinin azınlık ailesine de, zor
duruma düşen herkese örnek olarak 22
Mart 1948 ve 350 sayılı “TRAKYA”
gazetesinde.
“HER YOKUŞUN MUHAKKAK BİR
İNİŞİ DE VARDIR” örnek yazıyı bugün
çok zor durumda bulunan
hükümetimizin genç yöneticilerine
ithaf ederek okumalarını hatırlatırız
efendim.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

10 Temmuz 2015

Türk nakliyecilerden
Yunanistan’a yardım çağrısı

Çocuğu yeni doğacak kardeşe
nasıl hazırlayabiliriz?
ocuklar genellikle bir
kardeşlerinin olmasını
isterler. Ancak onun
doğumuyla beraber de
kıskançlıklar başlar. Aslında
kıskançlık, insanoğlunun en
doğal duygularından biridir.
Sevginin olduğu her yerde de
kıskançlık vardır. Çocuk için
de en sevilen varlık anne
olduğuna göre, çocuk
annesini paylaşmak istemez
ve yeni doğan kardeşten
kıskanır. Çocuk yeni bir
kardeşin geleceğini
öğrendiğinde annesini
kaybedebileceği endişesini
yaşamaya başlar.
Annenin hamilelik
dönemindeki sıkıntıları,
doğumda hastanede kalması,
çocuğun yeni doğmuş
kardeşe karşı olumsuz
duygular beslemesine sebep
olabilir. Bunun için de çocuk
anneyi ziyarete gittiğinde ve
bebekle ilk karşılaşmasında
onun annesinin kucağında
olmaması daha doğru
olacaktır. Çünkü hamilelik
döneminin sıkıntılarına tanık
olmuş çocuk, annesinin
kucağında bebeği görünce
duygusal bir rahatsızlık
yaşayabilir.
Kardeş kıskançlığı normal
bir duygudur. Ara ara
yoğunlaşarak zamanla
normale dönecektir. Önemli
olan bu dönemde anne
babanın çocuğa olan
yaklaşımlarıdır. Anne baba
bebeği çocuğun önünde
abartılı bir şekilde
sevmemelidirler. Çocuğun
olumsuz duygu ve
davranışları anlayışla
karşılanarak, çocuğa onu
anladıklarını belirten sözler
söylemeleri gerekir. Mesela:
“Seni her zaman çok
seviyoruz”, “Bebek beni çok
uğraştırıyor”, “Ben de
kardeşim doğduğunda senin
gibi düşünmüştüm” gibi
sözler çocuğu rahatlatacaktır.
Çünkü bazı çocuklar
kıskançlığı o kadar çok
abartırlar ki, yemek
yemekten, hatta oyun
oynamaktan bile
vazgeçebilirler. Böyle
olmaması için de ailenin
doğru yaklaşımı ve çocuğa
sürekli “Seni çok seviyoruz”
mesajı vermeleri gerekir.
Kardeş gelmeden önce,
ona anlayabileceği bir
şekilde, aileye yeni bir üyenin

Ç

geleceği, evdeki ortamın her
zamankinden biraz daha
karışık olabileceği, annenin
hem yorgun hem de bebekle
de vakit geçirmek zorunda
kalacağı, çünkü küçük bir
bebeğin ihtiyaçlarının daha
fazla olduğu, aynı şeylerin
kendisi doğduğunda da
yaşandığı ve her şeyin
zamanla tekrar düzene
gireceği anlatılmalıdır.
Böylece çocuk, psikolojik
olarak daha hazırlıklı
olabilecektir.
Hamilelik döneminde baba
ya da başka bir aile üyesi,
çocuğa yemek yedirme,
banyo yaptırma uyutma gibi
işlemlere başlayabilir.
Böylece de doğumdan sonra
anne bebekle meşgul olurken
çocuk da kendisini ihmal
edilmiş hissetmeyecektir.
Anne baba aralarında iş
bölümü yaparak, mesela
anne bebekle ilgilenirken
baba da çocukla ilgilenirse, o
da kendini ihmal edilmiş
hissetmez. Kardeşini
kıskanan çocukla, anne
babanın daha önce yaptıkları
etkinlikler kesilmemelidir.
Anne yine onu parka
götürmeye, kitap okumaya,
onunla oyun oynamaya
zaman ayırmalıdır.
Bebek için söylenen “Ne
kadar yaramaz, sürekli
ağlıyor, beni yoruyor, oysa
sen ne kadar uslusun, ben
seni daha çok seviyorum” gibi
sözler, çocuğun kıskanmasını
engellemez, hatta çocukta
kandırılmış hissini doğurur.
Bu da çocuğun annesine olan
güvenini zedeleyebilir.
Çocuğu kardeşiyle de
kıyaslamak yanlıştır. “Sen
uslusun, o yaramaz”, yada
“Sen güzelsin, o ne kadar
çirkin” gibi sözler zarar verir.
Bunun yerine, “Sen de onun
gibi güzel bir bebektin, senin
de böyle küçük giysilerin
vardı” diyerek onun küçük
kalmış giysileri, küçüklük
fotoğrafları çıkartılarak
gösterilebilir.
Son olarak da anne baba,
çocuğa kardeşiyle birlikte bir
aile olduklarını
hissettirmelidir. Bunun için de
birlikte gezmelere gitmek,
piknikler düzenlemek, alış
verişe gitmek çok faydalı
olacaktır.

TÜRKİYE’deki Uluslararası
Nakliyeciler Derneği, (UND)
Yunanistan’a lojistik iş birliği
teklifinde bulundu. Sınır kapısı
girişindeki zorlukların
kaldırılması durumunda
Yunanistan yıllık 400 milyon
euro kazanç elde edebilecek.
UND’den yapılan yazılı
açıklamada, Yunanistan’da
kurtarma programı için yapılan
referandumdan hükümetin
desteklediği “hayır” oyu çıksa
da, ülkenin içinde bulunduğu
krizin devam ettiği belirtildi.
UND, “Yeni bir İpek Yolu
Yaratalım” sloganıyla yaptığı
çağrıda, Çin’den başlayarak
Anadolu, Akdeniz aracılığıyla
Avrupa’ya uzanan ticaret yolunu
yeniden canlandırmayı önerdi.
UND çağrısında, bu adımın
bölgedeki stratejik önemlerinden
dolayı, her iki ülkenin ticaret
hacimlerinde canlanma imkanı
sağlayacağı kaydedildi.

400 MİLYON EURO
KAZANABİLİR
Açıklamada görüşlerine yer
verilen UND İcra Kurulu Başkanı
Fatih Şener, TÜİK verilerine göre,
Türkiye’nin Yunanistan’a 2014
yılı itibarıyla 1,5 milyar dolarlık
ihracatı, 4 milyar dolarlık
ithalatının bulunduğunu belirtti.
İşbirliğinin kazan – kazan
esasına dayanacağına dikkati
çeken Şener, şu ifadeleri
kullandı: “Sözkonusu işbirliği ile
sadece Yunanistan değil aynı
zamanda Türkiye de önemli
kazanç elde edebilir. Avrupa
Birliği,Yunanistan’ın yollarına 6
milyar euro yatırım yaptı, ancak
asıl mesele bu yolları kullanarak
ticareti geliştirmek olmalıdır.
Türkiye’den, Bulgaristan’dan her
gün 750 araç çıkarılırken
Yunanistan tarafından 150-200
araç çıkabiliyor. İpsala’nın
Türkiye tarafında 136,
Yunanistan tarafında ise 31
personel çalışıyor.

Bulgaristan,Türkiye’nin ihracat
taşınması ve geçişlerinden yıllık
350-400 milyon euro gelir elde
ediyor. Bu parayı Yunanistan da
kazanabilir.”

“YARALARI SARABİLİR”
Yunanistan’da yaşanan
ekonomik kriz yüzünden,
Türkiye –Yunanistan sınır
kapısında yaşanan sorunlara da
değinen Şener, “Yunanistan ile
yaptığımız müzakereler
sonucunda Yunanistan vize
başvurularında, TIR şoförleri
için gereksiz olan davetiye şartını
kaldırdı. Bunlar güzel gelişmeler
ancak özellikle İpsala kapısının
kapasitesi artırılır ve araçlar
rahat geçebilirse Avrupa
trafiğinin bir kısmı Yunanistan’ı
doğrudan geçip, Adriyatik’teki
Ro-Ro’lara binip İtalya’ya
geçmek suretiyle ticareti
gerçekleştirebilir. Böylece
Yunanistan önemli paralar
kazanabilir.” diye konuştu.

Ev fiyatları yüzde 40 düştü

ÜLKEDE yaşanan ekonomik kriz sebebiyle ev
fiyatları yüzde 40 düştü. Özellikle Türklerin cazip
fiyatlara büyük ilgi gösterdiği bildirildi.
. Ülkede kriz başladığından beri ev fiyatları
yaklaşık yüzde 40 düştü. Binlerce satılık ev
olmasına rağmen ülke içinden talep yok denecek
kadar az. Bu durum özellikle Avrupalı zenginlere
yarıyor. Mikonos gibi popüler Yunan adalarındaki

yüzlerce ev yabancılara satılmış durumda.

TÜRKLER İLGİ GÖSTERİYOR
Adalardaki cazip emlak fiyatları Türkleri de
cezbetti. Türkiye’deki iş çevreleri ve bazı
vatandaşlar bu durumu yatırım fırsatı olarak
görüyor. Birçok yatırımcı fırsatları değerlendirmek
için Yunanistan’ı ziyaret ediyor.
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Robin Van Persie
Fenerbahçe’ye transfer oluyor!
Fenerbahçe’de Robin Van
Persie’nin transfer heyecanı
yaşanıyor. Fenerbahçe Futbol
A.Ş., Robin Van Persie’nin
transferi için kendisi ve kulübü
Manchester United ile
görüşmelere başlandığını KAP’a
bildirdi.
Fenerbahçe Robin VAn
Persie’yi KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe’nin KAP’a Robin
Van Persie’nin kendisi ve
kulübü Manchester United ile
görüşmelere başlandığını
bildirdi. Robin Van Persie
hakkında tüm detaylar
haberimizde..
İşte Fenerbahçe’nin KAP’a
yaptığı açıklama;
Profesyonel futbolcu Robin
van Persie’nin transferi için
kendisi ve kulübü ile
görüşmelere başlanmıştır.
Fenerbahçe’nin her konuda
anlaşma sağladığı yıldız
futbolcu Robin van Persie’nin
cumartesi günü İstanbul’a
gelmesi bekleniyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu
güçlendirme çalışmalarını
sürdüren sarı-lacivertli ekip,
transferde kız kesmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Manchester
United forması giyen Nani ile
sözleşme imzalayan Fenerbahçe
yönetimi, İngiliz ekibinin
golcüsü Robin van Persie’yi de
kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli
kulübün KAP’a yaptığı
açıklamada, “Robin van
Persie’nin transferi için kendisi
ve kulübü Manchester United ile
görüşmelere başlanmıştır”
denildi.

CUMARTESİ GÜNÜ
İSTANBUL’DA OLMASI
BEKLENİYOR
Yıldız oyuncunun transferini
noktalamak üzere dün
İngiltere’nin başkenti Londra’ya
Fenerbahçe Sportif Direktörü
Guiliano Terraneo, Van Persie
ve kulübüyle her konuda
anlaşma sağladı. İngiltere’de
sarı-lacivertli kulüp tarafından

sağlık kontrolünden geçirilen
deneyimli oyuncunun
cumartesi günü İstanbul’a
gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’nin anlaştığı
Robin van Persie kimdir?
1983 yılında Hollanda’nın
Rotterdam şehrinde doğan
Robin Van Persie, futbola
Excelsior altyapısında başladı.
Hollandalı futbolcu,
profesyonel kariyerine ise 20012002 sezonunda Rotterdam’ın
bir diğer ekibi Feyenoord’da
adım attı.
Van persie henüz 17
yaşındayken takımının UEFA
Kupası’ndaki çeyrek final ve
yarı final maçlarına ilk 11’de
başladı. Hollandalı futbolcu,
Feyenoord’un Borussia
Dortmund’u 3-2 yendiği finalde
de ilk 11’de sahaya çıktı. Van
Persie, o yıl ülkesinde en
yetenekli genç futbolcu ödülüne
layık görüldü. Genç yıldız
toplam 3 yıl formasını giydiği
Feyenoord’da dönemin teknik
direktörü Bert Van Marwijk ile
yaşadığı sorunlar nedeniyle
satış listesine kondu. 2003-2004
sezonunun sonunda Van
Persie’nin yeni takımı,
kariyerinin son yıllarını yaşayan
Dennis Bergkamp’ın yerine
uzun vadeli bir forvet arayan
Arsenal oldu.
Atılan 4 yıllık imzanın
ardından Arsenal Menajeri
Arsene Wenger yeni öğrencisini
bir sol kanattan forvet
oyuncusuna devşirdi. Premier
League’de top tekniği ve isabetli
şutlarıyla tanınmaya başlayan
Robin Van Persie 2006 Dünya
Kupası’nda ve 2008 Avrupa
Şampiyonası’nda milli
takımının formasını giydi.
Hollandalı golcü ilk ciddi
sakatlığını ise 2009 yılında
Hollanda ile İtalya arasında
oynanan özel maçta yaşadı. Sağ
ayak bileğinden sakatlanan
oyuncu yaklaşık 5 ay
sahalardan uzak kaldı.
Hollandalı, sakatlığından

Hüseyin
FINDICAKLI

Sevinen ve üzülenler
Uzun bir maratondan sonra
bir ay ilerisi futbolda lig ve kupa
maçları sona ermiş oldu. Bu
alanda evvela sevinenleri ele
alalım. Galatasaray Spor Toto
Süper Lig ve ikinci organizasyon
olan kupa şampiyonluğu ile

başarısını katlamış oldu.
Keza Antalyaspor,
Kayserispor ve Ankara
Osmanlıspor, ikinci ligde birinci
lige geçişleri bütün taraftarlarını
ayağı kaldırmış oldular.
Üzülenler ise, Fenerbahçe ve

Türkiye FIFA dünya
sıralamasında
yükselişte

FIFA Temmuz ayı dünya
sıralamasında Arjantin
liderlik koltuğuna oturdu.
Türkiye ise 9 basamak birden
yükselerek 48. sırada
kendine yer buldu.

kurtularak başladığı 2010-2011
sezonunda 25 Premier League
maçına çıktı ve 18 gol kaydetti.
Bir sonraki sezonda ligdeki 38
maçın tamamında forma giyen
Van Persie tam 30 gole imza attı
ve gol kralı unvanını kazandı.
Hollandalı futbolcu sezon
sonunda tam 8 yıllık Arsenal
kariyerini sonlandıracağını
duyurdu. Öyle de oldu.
2012-2013 sezonu öncesi
Robin Van Persie 22 buçuk
milyon pound karşılığında
Manchester United’a transfer
oldu ve 4 yıllık sözleşme
imzaladı. Kariyerindeki ilk lig
şampiyonluğunu burada
yaşayan Hollandalı golcü, aynı
zamanda tüm lig maçlarında
forma giydi ve 26 kez rakip
fileleri havalandırarak gol
krallığı unvanını sürdürdü. Aynı
sezon Manchester United,
Şampiyonlar Ligi’nde
Galatasaray’ın da yer aldığı H
Grubu’nu birinci sırada
tamamladı. Ancak kırmızı
şeytanlar ikinci turda Real
Madrid’e elenmekten
kurtulamadı. Robin Van Persie

yeni takımıyla Devler Ligi’nde 3
gol attı. 2013-14 sezonundaysa
Manchester United,
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek
final gördü. Van Persie bu
maçlarda 4 gol atma başarısı
gösterdi.
2014 dünya kupası
elemelerinde milli takımıyla 9
maça çıkan Hollandalı forvet bu
karşılaşmalarda 1’i Türkiye’ye
olmak üzere 11 gol attı.
Brezilya’daki turnuvadaysa
Hollanda yarı finalde arjantin’e
elendi. Dünya Kupası’ndaki son
maçında ev sahibini 3-0 yenen
turuncular turnuvayı 3. sırada
tamamladı. Turnuvada rakip
ağları 4 kez havalandıran robin
van persie’nin ispanya’ya attığı
gol, 2014 dünya kupası’nın en
güzel gollerinden biri olarak
tarihe geçti.
Geçen sezon Manchester
United’ın forvet hattında
Rooney ve Falcao gibi isimlerle
birlikte görev yapan ve yaşadığı
sakatlık nedeniyle sezonun bir
bölümünü kaçıran Robin Van
Persie, ligde 27 maça çıktı ve 10
gol attı.

Beşiktaş’ın şampiyonluğu
Galatasaray’a kaptırmış
olduklarından ve Erciyes,
Karabük ve Balıkesirspor’un
ikinci lige düşmeleri taraftarları
arasında üzüntü yaratmıştır.
Futbolseverleri en çok
düşünceye sevk eden bir olay
ise Beşiktaş’ın lig öncesi özel
maçlarda ve UEFA Avrupa
Ligi’nde göstermiş olduğu
performansı ile taraflı tarafsız
herkesin Beşiktaş’ın şampiyon
olacağı durumuna her
futbolsever aynı fikir etrafında
birleşiyordu. Ama Beşiktaş’ta
oynayan futbolcuların hiç birinin
şampiyonluk yaşamamış
olmaları bir de erken forma giren
takım ilerleyen haftalarda düşüş
göstermesi doğaldır. Şimdi

transfer ayında görüyoruz ki,
bazı futbolcular idarecileri
arkalarında koşturmaktadırlar.
Küçük takımlarda müthiş
oyun sergileyen bir futbolcunun
büyük takım geldiğinde o
futbolcuların pek çoğunun elleri
ve ayakları tutulmaktadır.
Anlaşma yapmaya gelince
milyonlarca döviz isteriz derler,
sonra çıkıp sahada dökülürler.
Yıldız futbolculardan daha
önemlisi alınan futbolcunun
takıma uyum sağlayabilmesidir.
Çok futbolcu alıpta borçlanma
olunca da bu sefer UEFA
affetmiyor. Hemen ligden
düşürüyor ve Avrupa
organizasyonlarına da kabul
etmiyor. Transfer şart, fakat
taraftar şampiyonluk istiyor.

ARJANTİN ZİRVEYE ÇIKTI
FIFA Dünya Sıralaması’nda
Copa America’da finale
yükselen Arjantin 1473
puanla liderliğe yükseldi. 11
aydır zirvede yer alan
Almanya ikinci sıraya
gerilerken,sıralamada
yükselişine devam eden
Belçika ise üçüncü oldu.
Türkiye A Milli Takım ise 9
sıra birden yükselerek 48.
sırada yer aldı.
FIFA dünya sıralamasında yer
alan ilk 10 ülke
1. Arjantin
2. Almanya
3. Belçika
4. Kolombiya
5. Hollanda
6. Brezilya
7. Portekiz
8. Romanya
9. İngiltere
10. Galler

Emre Belözoğlu,
Yunanistan Ligi’ne
gelebilir

Fenerbahçe ile sözleşmesi
yenilenmeyen
EmreBelözoğlu Yunanistan,
Katar, ABD, Çin, Avustraly
a ve son olarak
da Malezya’dan teklifler
getiren Bulut’un, Emre’nin;
“Yeteri kadar para
kazandım. Katar’a falan
gitmem.Fenerbahçe olmazsa
en azından futbolun olduğu
bir yer olsun” sözlerini
söylediği bildirildi. Emre’nin
daha önce Tümer Metin’in
izlediği yolu takip ederek
Yunan Ligi’ni seçebileceği
iddialar arasında...
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Tarihi mekanda iftar coşkusu
GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB) Gençlik Kolu, 7
Temmuz Salı akşamı iftar verdi.
GTGB bahçesinde düzenlenen
iftar yemeğine yaklaşık bin kişi
katıldı.
Ev sahipliğini GTGB Başkanı
Koray Hasan’ın yaptığı iftar
yemeğine, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Eyalet
Başkan Yardımcısı Mustafa
Katrancı, eski milletvekilleri
Ahmet Hacıosman ve İlhan
Ahmet, Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman, Batı Trakya
Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Bekir

Mustafaoğlu, Rodop – Evros
İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Mehmet Şerif, Batı Trakya
MMMM Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu, eyalet meclis üyesi
Önder Mümin, Rodop Arıcılar
Derneği Başkanı Halit Halil
İbram, Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Başkanı Seyhan
Mehmet, Kırcaali TÜRKSADTürk Kültür Sanat Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet katıldı.
İftar yemeği sonunda halka
hitap eden konuşmacılar,
gençleri başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik
ettiler.
Müftü Şerif’in yaptığı dua
sonrası, Alperen Hacıibram ve
arkadaşları davetlilere kısa bir
Türk Sanat Müziği dinletisi
sundu.

GTGB Gençlik Kolu Başkanı Korel Hayrullah

