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Ekonomi can
çekişiyor...

»12-13

Ülkede yaşanan ekonomik kriz son aylarda daha da derinleşti. 5
Temmuz referandum kararından sonra devreye sokulan sermaye
kontrolü piyasayı durma noktasına getirdi.
ESNAFIN büyük
bölümü masraflarını dahi
karşılamakta zorlanıyor.
İşyerlerinde cirolar son
aylarda yarı yarıya
azalırken, vatandaş
harcama yapmaktan
kaçınıyor.
Yaz tatili ve Ramazan
Bayramı’ndan da
umduğunu bulamayan
esnaf, “Böyle bayram
haftası görülmedi.
Bayram mı, yoksa savaş
mı var anlamak mümkün
değil. İnsanlar harcama
yapmaktan çekiniyor.
Dükkanları hiç açmasak
daha iyi.” diye dert
yanıyor. GÜNDEM durma
noktasına gelen
ekonomiyi azınlık
insanına sordu. » 6, 7

Tepkilere
rağmen
216 kadro

Dr. Sadık Ahmet anılıyor
BATI Trakya Türkleri’nin
lideri, Rodop eski bağımsız
milletvekili ve DEB Partisi
kurucusu Dr. Sadık Ahmet,
ölümünün 20. yılında anılıyor.
Gümülcine’deki anma
törenine Türkiye devletini
temsilen Avrupa Birliği Bakanı
Volkan Bozkır katılıyor.
Dr. Sadık Ahmet için
vefatının 20. yıldönümünde
kabri başında düzenlenen
törenin ardından Eski Cami’de
mevlit okutulacak. »9

BATI Trakya Türk azınlığının
tepkisine rağmen hükümet
“240 İmam Yasası”nı
uygulamaya devam ediyor.
Batı Trakya’daki azınlık
çocuklarına İslam dini
eğitimini yunanca vermek
üzere 216 din öğreticisi
kadrosu ilan edildi. Eğitim
Bakanlığı’nın konuyla ilgili
kararı 7 Temmuz tarihli resmi
gazetede yayımlandı. »3

dünya

19’da

(Detaylı haberimiz gelecek sayıda)

bilim
Avrupa 22 bini
aşkın göçmen
kabul edecek

11’de

ekonomi
Toshiba’dan
2’si 1
arada!

Yunanistan
IMF ve ECB’ye
20’de borçlarını ödedi

spor

23’te

Fenerbahçe Olympiakos:
3-2

İkinci önlem
paketi de
onaylandı
Yunan Parlamentosu, kreditörlerin
talep ettiği ikinci önlemler paketini de
sert tartışmaların ardından 230 evet
ile kabul etti. Eski Maliye Bakanı Yanis
Varufakis, ikinci önlemler paketine
“evet” oyu kullandı. »4

“Ege’yi
mutluluk
denizi
yapabiliriz”
Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Türklerin Yunanistan’a
büyük dinamizm katacağını belirterek,
“Artık rekabet etmeyelim işbirliği
yapalım. Dünyada standartları
belirleyen iki ülke olalım” dedi. »8

Düşük gelirli
ailelere yardım
programı
Avrupa Birliği, Yunanistan’daki düşük
gelirli ailelere yönelik geniş çaplı bir
yardım programı başlattı. Yardım
programı gıda ve temel ihtiyaç
malzemelerini kapsıyor. Avrupa
Yardım Fonu’ndan sağlanan yardım
için belediyelere başvurular başladı.

»18
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Batı Trakya’da “BAYRAM”
RAMAZAN Bayramı Batı Trakya’da coşkuyla kutlandı.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda bayramın
birinci günü bayramlaşma töreni düzenlendi.
Aynı gün tüm azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri,
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde biraraya gelerek
soydaşlarla bayramlaştı.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda düzenlenen
bayramlaşma töreni saat 19:00 – 21:00 arasında yapıldı.
Başkonsolosluktaki bayramlaşmaya Türk azınlık
milletvekilleri Ayhan Karayusuf, Hüseyin Zeybek ve Mustafa
Mustafa, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, Dostuk Eşitlik Barış Partisi yetkilileri, Rodop ilinden
sorumlu Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos Metios, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Şapçı
- Maronya Belediye Başkanı Yannis Stavridis, Batı Trakya
kökenli İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, azınlık kurum ve
kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.
Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen bayramlaşma
töreninde konukları Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı’nın yanı sıra konsolosluk
çalışanları karşıladı.
Ramazan Bayramı nedeniyle azınlık kuruluşları ve
derneklerinde de bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi.

Ali Çavuş bayramı Filibe’de geçirdi

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Ramazan Bayramı’nın birinci gününü (17
Temmuz Cuma) Bulgaristan’ın Filibe
şehrinde soydaşlarla birlikte geçirdi.
Bayram namazını Filibe şehrindeki
Hüdavendigar Camii olarak da bilinen
Cuma Camii’nde kılan Ali Çavuş’un
ziyaretine bölgedeki vatandaşların büyük
ilgi gösterdiği bildirildi.
Bayram namazı sonrası bayramlaşmak
için Filibe Bölge Müftülüğü’ne geçen DEB

Başkanı’nın, Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Alper Aktaş, Sofya
Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Kültür
Ataşesi Metin Akbaş, Filibe Bölge Müftüsü
Ersin Ahmet, Filibe Encümen Başkanı
Ahmet Pehlivan ve soydaşlarla
bayramlaşma ve sohbet etme imkanı
buldu.
Daha sonra TÜRDER derneğini ziyaret
eden Ali Çavuş, dernek başkanı Fahriye
İlyaz Murad ile görüştü. Görüşmede
karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu
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“İerodidaskalos”
görevine
216 kadro...

BATI Trakya Türk azınlığının
tepkisine rağmen hükümet “240
İmam Yasası”nı uygulamaya
devam ediyor. Batı Trakya’daki
azınlık çocuklarına İslam dini
eğitimi vermek üzere 216 din
öğreticisi kadrosu ilan edildi.
Eğitim Bakanlığı’nın konuyla
ilgili kararı 7 Temmuz tarihli
resmi gazetede yayınlandı.
Önümüzdeki eğitim –
öğretim yılında İskeçe, Rodop ve
Meriç illerinde azınlık
çocuklarına din eğitimi vermek,
medreselerde öğretmenlik
yapmak ve müftülüklerde
çalışmak üzere toplam 216 kadro
belirlendi. Yapılan açıklamaya
göre, “Tayinli İmam Yasası”

uyarınca çalışacak memurların;
Batı Trakya’daki cami ve devlet
okullarında Kur’an- Kerim’i
öğretecekleri, ayrıca
medreselerde din dersi ve
Arapça eğitimi verecekleri ve
müftülüklerde yardımcı eleman
olarak çalışacakları ifade edildi.
Bu yıl toplam 216 kişinin
görevlendirilmesi bekleniyor.
Devlet tarafından
görevlendirilecek “Tayinli din
öğreticilerinin” (ierodidaskalos)
Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka
müftülüklerine bağlı olarak
görev yapacakları bildirildi. 216
kişilik kadronun 9 aylık
sözleşmeyle tayin edilecekleri
belirtildi.

AZINLIK ÇOCUKLARINA
İSLAM DİNİ YUNANCA
ÖĞRETİLİYOR
İki yıl önce devlet
okullarındaki azınlık
mensubu öğrencilere
yönelik olarak başlatılan
“Tayinli din öğreticisi”
uygulamasıyla, azınlık
öğrencilerine azınlık
mensubu “öğreticiler”
tarafından İslam dini
Yunanca olarak öğretiliyor.
Sözkonusu uygulama
azınlık kurum ve
temsilcilerinin tepkilerine
rağmen önümüzdeki eğitim
– öğretim yılında da devam
edecek.

Lanara iplik fabrikası yeniden açılıyor
GÜMÜLCİNE’deki Lanara
iplik fabrikasının yeniden
açılacağı bildirildi. Geçtiğimiz
günlerde Gümülcine’yi ziyaret
eden Üretim ve Yeniden
Yapılanma Bakanlığı Sanayi
Bölümü Genel Sekreteri Yannis
Tolios, Lanara grubuna ait
Gümülcine ve Nausa’daki iplik
fabrikalarının sonbahar
aylarında yeniden faaliyete
geçeceğini söyledi.
İplik fabrikasının Yunanistan
Ulusal Bankası tarafından
sağlanacak 10 milyon euro
sermaye ile yeniden faaliyete
geçirileceği ve fabrikanın yeni
yapısında çalışanların da
hissesinin olacağı belirtildi.
Bu arada, Lanara iplik
fabrikalasının Sosyal Sigortalar
Kurumu (İKA) , fabrika
çalışanları, üçüncü kurum ve
kişilere olan toplam borcunun
250 milyon euro civarında
olduğu dile getirildi.
Lanara iplik fabrikası
çalışanları sendikası başkanı
Martha Stoyancaki, 2012 yılında
iflas eden fabrikanın
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önümüzdeki dönemde yeniden
faaliyete geçmesinin
çalışanlarda büyük bir
memnuniyet yarattığını
belirterek, Gümülcine ve
Nausa’daki fabrikalara ilk
aşamada 300 kişinin döneceğini
söyledi.
Tolios ayrıca, Gümülcine
Sanayi Bölgesi’ndeki kereste
fabrikası “Selman”ı satın almak
isteyen işadamlarıyla
görüşmelerin olumlu bir şekilde
devam ettiğini ifade etti.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Ekonomiyi yatırımlar canlandırır...
reditörlerin baskısıyla
karara bağlanan temel gıda
maddeleriyle bazı
hizmetlerden kesilen katma değer
vergisi zammının meclisten
geçmesiyle, hafta başından itibaren
hayat pahalılığı artıyor. Yeni yardım
paketinin ön şartlarından biri olan
KDV zammı, birçok ürün ve
hizmette yüzde13’ten yüzde 23’e
çıkıyor.
Katma değer vergisinin
yükseltilmesiyle kamu gelirlerinin
arttırılması hedefleniyor. Ancak
uzmanlar yeni vergi politikasının
ekonomiye yarayacağı konusunda
hayli kuşkulu.
Piyasanın tahminde bulunmaya
imkan tanımayacak kadar zor ve
karmaşık bir görünüm arz ettiğini
söyleyen ekonomi uzmanları, artan
vergilerin ekonomiyi kaynak
kaybına uğratacağını ve resesyonu
(durgunluk) azdıracağını
savunuyorlar.
Çipras hükümetinin Brüksel’deki
müzakere masasını terketmesi ve
referandum kararını almasının
ardından kapanan bankalar ise yeni
yeni hayat belirtisi vermeye başladı.
Üç haftanın ardından açılan
bankaların kepenk kaldırması ise
şimdilik sembolik anlam taşıyor.
Sermaye hareketlerindeki
kontroller ve para çekme üst
limitleri yürürlükte kalıyor. Vadeli
tasarruflar bozulup nakit paraya
çevrilemiyor, hesap sahiplerinin
bankadan para çekme limiti haftalık
420 euroda tutuluyor, yurt dışına
çıkacak havaleler için izin gerekiyor.
Atina ile kreditörler arasında
varılan anlaşma sonrası devreye
giren 7,2 milyar euroluk köprü kredi
ise Yunanistan’a uğramadan
alacaklılara havale edildi.
Üçüncü yardım paketinin serbest
bırakılmasına kadar geçecek süre
için Avrupa Birliği (AB) tarafından
açılan bu krediyle Yunanistan,
Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve
Uluslararası Para Fonu’nu (IMF)’e
vadesi dolan 6,5 milyar euroluk
borç taksitlerini ödedi.
Yani taze para ülkeye gelemeden
ülkeyi terk etti. Aynı minval üzere
kreditörler başka alacaklıların
parasını geri alabilmesi için
Yunanistan’a para veriyor. Birinci
yardım programı kapsamında
Yunanistan’a açılan krediyle de
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öncelikle özel Avrupa bankalarına
olan borçlar ödenmiş miydi?
Yakında görüşülecek olan 86
milyarlık üçüncü yardım programı
da ilk planda alacaklılara
yarayacak.
Görünen köy kılavuz istemez.
Yunanistan’dan talep edilen kemer
sıkma adımları ekonomiyi
canlandırmaz. Ekonomiyi
canlandıracak tek şey yatırımlardır.
Bu nedenle ülkenin mali ve idari
reformlar kadar rekabeti
canlandırıp girişimciliği teşvik eden
reformlara da acil ihtiyacı var.
Bankacılık sisteminin yeniden
düzenlenmesine ve eurodan çıkış
tartışmasının da acilen
durdurulmasına gerek var.
Bu ekonomik tablo çerçevesinde
yabancı şirketlerin Yunanistan’da
yatırım yapması büyük önem
kazanıyor. Böyle bir işbirliğinde en
önemli rolü Türkiye’deki iş
dünyasının oynayacağına
inanıyorum.
Türkiye, işbirliği konusunda
kapılarını her zaman açık tutuyor.
Bu alanda en son çağrı Türkiye
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’den
geldi.
Zeybekçi, Türklerin Yunanistan’a
büyük dinamizm katacağını
belirterek, “Turizm havzalarını ortak
kullanarak Ege’yi mutluluk denizi
yapabiliriz. Artık rekabet
etmeyelim, işbirliği yapalım.
Dünyada standartları belirleyen iki
ülke olalım” ifadeleriyle işbirliğine
açık olduklarını bir kez daha
yineledi.
Türk işadamları öncelikli olarak 5
sektörde yatırım yapmayı planlıyor:
tarım, sanayi, turizm, inşaat ve
taşımacılık. Her iki ülkede
düzenlenecek İş Forumu ile hem
karşılıklı yeni yatırımlar, hem de
üçüncü ülkelerdeki iş fırsatlarını
değerlendirmek planlanıyor.
Yunanistan ekonomisinin borç
alıp, borç ödemek döngüsünden
çıkıp, üretme ve pazarlama
aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu
konuda kendisine yardımcı
olabilecek en önemli komşusunun
ise Türkiye olduğu inkar edilmez bir
gerçek. Türkiye’den Yunanistan’la
işbirliği isteği ve arzusu hep var.
Geriye, Yunanistan’ın bu istek ve
arzudan doğru bir şekilde
faydalanması kalıyor.

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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Üçüncü
memorandum
firelere rağmen
geçti...
EKONOMİK krizin başladığı
2010 yılından bu yana üçüncü
memorandum meclisten geçti.
Üçüncü memorandum için
oylama 15 Temmuz Çarşamba
gecesi geç saatlerde yapıldı.
Oylamada parlamento, “86
milyar euroluk üçüncü
kurtarma paketi” kanun
tasarısını, hükümet ve
muhalefet partilerinden 229
milletvekilinin “evet” oyu ile
kabul etti.
Böylece Euro Bölgesi
liderlerinin, hükümete “86
milyar euroluk üçüncü
kurtarma paketi” karşılığında
ön koşul olarak talep ettiği
kapsamlı önlem ve reform
paketi ile ilgili kanun tasarısı
kabul edilmiş oldu.
15 Temmuz Çarşama günü
saat 21.15’te kanun tasarısını
görüşmeye başlayan mecliste,
gece yarısından sonra yapılan
oylamada, hükümet ve
muhalefet partilerinden 229
milletvekili “evet” oyu
kullandı.
300 sandalyeli
parlamentoda 299
milletvekilinin katıldığı
oylamada, hükümet
kanadından bazı
milletvekilleriyle muhalefet
partilerinden 64 milletvekili
‘’hayır’’ oyu kullanırken, 6
milletvekili çekimser kaldı.

ÇİPRAS: “TEDBİRLERE
İNANMIYORUM FAKAT
BAŞKA ALTERNATİF YOK”
Başbakan Aleksis Çipras,
oylama öncesi parlamentoda
yaptığı konuşmada, pakette yer
alan önlemleri
onaylamamasına rağmen
başka alternatif olmadığını

ifade etti. Çipras, “Tedbirlere
inanmıyorum .Fakat kabul
etmek zorunda kaldık.” dedi.
Maliye Bakanı Efklidis
Çakalotos da solun eski
düşüncelerini kırması
gerektiğini belirterek, “Aksi
halde Yunanistan’ın geleceği
olmayacak” ifadesini
kullandı. Çakalotos, “Bir şey
biliyorum. Eğer sol, eski
düşüncelerini kırmazsa, bu
ülkenin geleceği olmayacak.
Biz ülkenin içinde bulunduğu
durumu abartmıyoruz. Şu an
kreditörlerle yapılan anlaşmayı
yargılamak için çok erken,
çünkü çoğu Avrupa’da siyasi
düzeyde ne olacağına bağlı.
Gelecek birkaç yıl Avrupa test
edilecek.” değerlendirmesinde
bulundu.

SİRİZA FİRE VERDİ
Oylamada SİRİZA partisi ciddi
anlamda fire verdi. Oylama
sırasında 32 SİRİZA milletvekili
“hayır” oyu kullanırken, 6
milletvekili “çekimser” kaldı,
bir milletvekili ise oylamaya
katılmadı. Toplamda iktidarın
büyük ortağı SİRİZA, üçüncü
memorandum oylamasında 39
fire verdi. SİRİZA içindeki,
Enerji Bakanı Panayiotis
Lafazanis liderliğindeki Sol
Platform, üçüncü
memorandumu eleştirerek
“hayır” oyu kullandı. Eski
Maliye Bakanı Yanis Varufakis
ve Meclis Başkanı Zoi
Konstandopulu da “hayır” oyu
verenler arasında yer aldı.
SİRİZA’nın Rodop ve İskeçe
ilindeki azınlık milletvekilleri
Mustafa Mustafa, Ayhan
Karayusuf ve Hüseyin Zeybek
ise “evet” oyu kullandı.

İkinci önlem paketi
de onaylandı
SİRİZA
hükümeti,
“dayanıklık
testi” olarak
nitelendirilen
ikinci reform
paketi
oylamasında da
parlamentodan
destek aldı.
SİRİZA lideri
Aleksis Çipras’ın
partisindeki
“firesi” de azaldı.
YUNAN Parlamentosu,
kreditörlerin talep ettiği ikinci
önlemler paketini de sert
tartışmaların ardından 230 evet
ile kabul etti. Sabaha karşı saat
04:40’ta sonra tamamlanan
oylamada iktidar partilerinin
yanı sıra Avrupa yanlısı
muhalefet partileri Yeni
Demokrasi, Potami ve PASOK da
destek verdi.
Kullanılan toplam 298 oydan
230 evet, 63 hayır ve 5 çekimser
çıktı. Oylamada SİRİZA’dan, 31’i
hayır ve 5’i çekimser olmak
üzere toplam 36 milletvekili
karşı oy kullandı. 16 Temmuz’da
yapılan ilk önlemler paketine
SİRİZA’dan 32 vekil “hayır”, 6
vekil “çekimser” oy kullanmış, 1
vekil ise oylamaya katılmamıştı.
Kreditörlerin ön şart olarak
koştukları iki farklı önlemler
paketinin parlamentodan
geçirilmesi sınavını başarı ile
veren Yunanistan, bundan
sonra üzerinde uzlaşılan 3 yıllık
86 milyar eurodan oluşan

kurtarma paketine nihai
imzaların atılması için
müzakerelere başlayacak.
Parlementoda yapılacak
emeklilik ve çiftçilere ilişkin
vergilendirme düzenlemelerinin
ardından anlaşmanın 20
Ağustos’a kadar tamamlanması
bekleniyor.

VARUFAKİS BU DEFA
‘EVET’ DEDİ
12 milyar euroluk ilk önlemler
paketi oylamasına katılmayan
eski Maliye Bakanı Yanis
Varufakis, ikinci önlemler
paketine ise “evet” oyu
kullandı.

BAŞBAKAN ÇİPRAS:
VERDİĞİM SAVAŞTAN
DOLAYI GURURLUYUM
Başbakan Aleksis Çipras,
hükümetin kabul ettiği
anlaşmayla Yunanistan’ın nakit
ihtiyacının karşılanacağını ve
eurodan çıkma tartışmalarının
sona ereceğini söyledi.
Reform paketinin Yunan
parlamentosunda
onaylanmasıyla kreditörlerle
başlayacak müzakerelerde
borcun sürdürülebilir olması
için yeniden
yapılandırılmasının da
görüşülmeye başlayacağını
ifade eden Çipras, reform
paketinde yer alan tedbirlerin
düşük gelirlileri
etkilemeyeceğini ve kredi borcu
nedeniyle kimsenin kendisinin
ve ailesinin kaldığı evi
kaybetmeyeceğini belirtti.
Başbakan Çipras, hükümetin
Avrupalı muhafazakarlara karşı
mücadele verdiğini, ancak arzu
edilen sonuca ulaşamadığını
söyledi.
Yunan hükümetinin
kreditörlerle olan mücadelede
yanlışlar yaptığını, ancak aldığı
kararlardan pişman olmadığını
belirten Çipras,

“Muhafazakarlar Yunan
hükümeti ve halkına karşı bir
galibiyet kazanmış olabilirler,
ancak çok değerli bir şey
kaybettiler. Avrupa ve dünya
kamuoyu üzerindeki
hegemonyalarını yitirdiler.
Avrupa bundan sonra eski
Avrupa olmayacak. Verdiğimiz
mücadele için gurur duyuyoruz”
dedi.
Çipras, Avrupalı liderlerle
varılan anlaşmaya rağmen hala
Yunanistan’ı Euro Bölgesi’nde
istemeyen çevreler
bulunduğunu savunarak,
“Muhafazakarlar egemenliğini
sürdürüyor. Ama mücadele
başladı, sürüyor ve sürecek.”
diye konuştu.

NELERİ KAPSIYOR?
Reform paketinin ikinci
bölümü, taşınmaz varlıklarına
getirilen ek vergilerin (ENFIA)
2016’ya kadar sürdürülmesi,
ailelere yapılan yakıt
yardımlarının kesilmesi, kira
gelir vergilerinin ve ödeme
süresi sona eren vergi
borçlarının yeniden
yapılandırılması, kredi borcunu
ödemeyenlerin evlerinin ihaleye
çıkarılması, televizyon
kanallarının izin ücretleri ve
reklam vergilerinin yeniden
belirlenmesi ve tüm bunlarla
ilgili yeni bir hukuk
muhakemeleri kanunu
oluşturulması gibi konuları
kapsıyor.

“KABA BİR SALDIRI”
Yasanın “acele” olarak
parlamentoya geçirilmesini
eleştiren Meclis Başkanı Zoi
Konstantopulu, bu adımı
demokrasiye karşı uygulanan
“kaba bir saldırı” diye
nitelendirdi. Böylece hükümetle
arasındaki anlaşmazlığı daha
da belirginleştirdi.
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Memorandum geçiyor SİRİZA ve YDP kaynıyor

Y

unaninstan’da ilginç bir durum
yaşanıyor. Ülkede ekonomik kriz
nedeniyle üçüncü memorandum
parlamentoda oylanırken, iktidar partisi
SİRİZA da, anamuhalefet partisi YDP’de
“kaynıyor”.
2011 yılında ilk memorandum meclisten
geçtiğinde Yunan siyasi sisteminde adeta
deprem olmuştu. İki büyük partide
başkaldırmalar, partilerden ihraçlar, yeni
partilerin kurulması derken memorandumlar
birbirini izledi.
Şu anda iktidarda düne kadar radikal
olarak varsayılan SİRİZA var. SİRİZA,
“memorandumlara son” sloganıyla hükümet
oldu. Fakat beşbuçuk aylık müzakerelerden
sonra SİRİZA da “memorandum partisi”
olmak zorunda kaldı. Memorandumlara ve
kemer sıkma önlemlerine en sert eleştirileri
getiren bir partinin bu durum karşısında iç
çekişme yaşaması kadar doğal bir şey
olamaz. Nitekim de öyle oldu. Farklı sol
fraksiyonların bir araya gelerek oluşturulan
SİRİZA’daki en önemli ve köklü oluşumlardan
“Sol Platform” başkaldırdı. “Memorandumlar
yanlış, alternatif yolumuz var” diyerek isyan
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eden bu kesim, Avrupa Birliği’yle köprüleri
atma fikrini savunmaktan da çekinmiyor.
Üçüncü memorandum çerçevesinde meclise
getirilen kemer sıkma önlemleriyle ilgili iki
programa da “ret” oyu kullandı SİRİZA
içindeki muhalifler. Hatta hükümetin ve
başbakanın izlediği yola “yanlış” diyen
bakanlar da kabineden uzaklaştırıldı. Hiç
şüphesiz bu SİRİZA’nın yaşadığı çok ciddi bir
kriz. Partinin bu krizden kurtulup, muhalifleri
uzaklaştırıp büyümesi de muhtemel, bu kriz
sarmalına kapılıp güç kaybetmesi ve
iktidardan olması da muhtemel.
SİRİZA’nın, Avrupayla imzalanan
memorandum nedeniyle bölünmek üzere
olduğunu söylesek abartmış olmayız. Parti içi
muhalefet ve özellikle “Sol Platform”
eleştirilerini sertleştiriyor. Çipras da “gerekli”
cevapları vermekten çekinmiyor. Partinin
bölünmeye doğru gittiğini söyleyenler
özellikle de parti içinde bu görüşü dile
getirenler artıyor.
Bu durumda birkaç senaryodan
bahsedebiliriz. Bir defa eski SİRİZA’dan, yani
memorandumlara ve AB ile ilişkilere sert
eleştiriler getiren, “kapitalist sistemin

acımasız eleştiricisi” olan bir SİRİZA’dan
bahsetmemiz artık zor. Bir memorandumu
meclise getiren, üstelik de “inanmıyorum
ama uygulamak zorundayım” diyerek
memorandumu ve onun getirdiği ne varsa
herşeyi uygulamak ve oylamak zorunda olan
bir partiden bahsediyoruz. Yunanistan siyasi
yapı gereğince uzun yıllardan bu yana orta
sol bir partinin, sadece hükümette değil,
toplumun tüm katmanlarında etkin olduğu
bir yapıya sahip. 2010 yılı öncesine kadar bu
rolü PASOK üstlenmişti. Ancak isminde
“sosyalist” sözcüğü olsa da klasik anlamda
bir sosyalist partiden çok, ılımlı bir orta sol
partiydi PASOK. 1980’lerin başında “NATO ve
Avrupa Ekonomik Topluluğuna Hayır”
sloganlarıyla iktidara gelen Andrea
Papandreu başkanlığındaki PASOK, iktidarda
olduğu birkaç yıl içinde Avrupa Birliği’nin en
büyük savunucusu haline geldi. PASOK
hükümetleri sadece ekonomik anlamda
değil, siyasi anlamda da, dış politika
anlamında da, kültürel anlamda da sırtını
Avrupa’ya dayayan bir sistemi savundu ve
benimsedi. “NATO ve AB’ye hayır” diyen
PASOK gitti, birkaç yılda başka bir PASOK
geldi sanki.
Şimdi aynı filmi seyreder gibiyiz. Acaba
SİRİZA da aynı yolu mu izleyecek? Aslında
bunun bir ölçüde de SİRİZA içindeki başta
“Sol Platform” olmak üzere muhaliflerin
izleyeceği sürece bağlı olduğunu
düşünüyorum. Yani parti içindeki AB ve
Euro’ya şüphe ve biraz da öfkeyle bakan
kesim, SİRİZA’dan kopar ve başka bir parti
kurarsa veya başka partilerde siyaset
yapmayı tercih ederse, o zaman SİRİZA,
Yunanistan toplumundaki yeni orta sol, bir
diğer deyişle ülkenin yeni PASOK’u olabilir.
Yani gerek bugünkü hükümetin durumu,

gerekse Yunanistan’ın siyasi yelpazesindeki
en geniş bölümü ve bu kesimde yaşanacak
değişimler, önümüzdeki günlerde ve
haftalarda cereyan edecek olaylara bağlı.
Öte yandan YDP’de de bir iç kaynama
sözkonusu. Referandum sonuçlarından sonra
istifa eden Andonis Samaras sonrası dönem
için ülkenin diğer büyük siyasi yapısında bir
çalkantı yaşanıyor. LAOS partisi kökenli
Makis Voridis ve Adonis Georgiadis’in başını
çektiği “Şahinler” bir an önce yeni başkanın
seçilmesini istiyor. Karamanlis yanlısı
“Ilımlılar” ise geçici başkan Meymarakis’in
görevi Mayıs ayındaki olağan kongreye kadar
devam ettirmesini destekliyor. Hatta bunun
için 58 YDP milletvekili ortak bir açıklamaya
imza attı. Toplam 76 milletvekilinin 58’inin
bu metni imzaladığını düşünecek olursak,
olayın boyutu daha kolay anlaşılabilir.
İmzaları toplayan milletvekilinin de Rodop
milletvekili Evripidis Stilyanidis olduğunu not
düşmekte fayda var. YDP’nin de aslında bir
“kimlik” arayışında olduğunu söyleyebiliriz.
Samaras veya Voridis çizgisinde katı,
milliyetçi ve sert bir sağ parti ve söylem mi,
yoksa Karamanlis çizgisinde daha ılımlı ve
liberal bir YDP mi?
Anamuhalefet partisindeki gelişmeler ve
olaylar da hem partinin hem de ülke
siyasetinin geleceğini etkilemesi açısından
önem arzediyor. Bu arada SİRİZA’daki iç
çatışmanın artması veya Avrupa ile yapılan
müzakerelerin tamamlanmasından sonra
sonbahar aylarında bir erken seçimin
olabileceğini de umutmamak lazım.
böylesine tarihi gelişmelerin yaşandığı bir
süreçte Batı Trakya Türk azınlığının da en
azından kendisiyle ilgili ve ilişkili olayları
sadece uzaktan izlemekle yetinmeyeceğine
inanmak istiyorum.

Çipras kabine değişikliğine gitti
BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
kreditörlerin talep ettiği reform paketiyle
ilgili mecliste yapılan oylamada SİRİZA’lı
38 milletvekilinin “hayır” oyu
kullanmasının ardından SİRİZA-ANEL
koalisyon hükümeti kabinesinde
değişiklik yaptı.
SİRİZA içerisinde “sol platform”un
temsilcileri olarak bilinen Enerji Bakanı
Panayiotis Lafazanis, Sosyal Güvenlik
Bakanı Yardımcısı Dimitris Staratulis,
Savunma Bakanı Yardımcısı Kostas İsihos
ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nandia
Valavani gibi isimler kabine dışında
kalırken, bazı bakanların da yerleri
değiştirildi. Dışişleri Bakanlığı
kadrosunda ise değişiklik yapılmadı.

ÇİPRAS’TAN ERKEN SEÇİM
SİNYALLERİ
Başbakan Çipras’ın kabinede değişiklik
yapma kararı siyasi çevreler tarafından 38
itirazcı milletvekiline karşı bir cevap
olarak değerlendirilirken, yeni kabinenin
bir seçim hükümeti olacağı ifade edildi.
Çipras, gergin geçen oturumun
ardından yapılan oylama sonunda
yaptığı açıklamada, mecliste oluşan tablo
nedeniyle ülkeyi uzun süre
yönetemeyeceğini belirterek, erken seçim
sinyalleri vermişti. İtirazcı
milletvekillerinin tavırlarının ülke
tarihinde bir ilk olan sol hükümetin
çabalarını havada bıraktığını ifade eden
Çipras, bundan sonra anlaşma
tamamlanıncaya kadar muhalefetin
desteğiyle azınlık hükümeti olarak ülkeyi
yönetmeye mecbur olduğunu belirtmişti.
İçişleri Bakanı Nikos Vuçis ise
meclisteki gelişmeden sonra hükümetin
Eylül ya da Ekim’de erken seçime
gidebileceğini söylemişti.

300 üyeli parlamentoda 149
sandalyeye sahip SİRİZA ve 13 milletvekili
bulunan ANEL’den oluşan yeni koalisyon
hükümetinde şu isimler yer aldı:
Başbakan: Aleksis Çipras
Başbakan Yardımcısı: Yannis
Dragasakis
Devlet Bakanları: Alekos Flamburaris,
Terens Kuik, Nikos Pappas.
Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet
Sözcüsü: Olga Gerovasili
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakan: Nikos Kocias
AB meselelerinden sorumlu Bakan
Vekili: Sia Anagnostopulu
Bakan Vekili: Giannis Amanatidis
MALİYE BAKANLIĞI
Bakan: Efklidis Çakalotos
Bakan Vekili: Trifon Aleksiadis
Bakan Vekili: Dimitris Mardas
İÇİŞLERİ VE İDARİ REFORMLAR
BAKANLIĞI
Bakan: Nikos Vuçis
Kamu düzeni ve vatandaşı korumadan
sorumlu Bakan Yardımcısı: Giannis
Panusis
İdari reformlardan sorumlu Bakan
Vekili: Hristoforos Vernardakis
Göçmenlik işlerinden sorumlu Bakan
Yardımcısı: Tasia Hristodulopulu
Makedonya-Trakya bölgesinden
sorumlu Bakan Yardımcısı: Maria KolliaÇaruha
İdari yeniden yapılanmadan sorumlu
Bakan Yardımcısı: Pavlos Polakis
EKONOMİ, ALTYAPI, DENİZCİLİK VE
TURİZM BAKANLIĞI

Bakan: Yorgos Stathakis
Rekabet ve kalkınmadan sorumlu
Bakan Vekili: Hristos Spircis
Turizmden sorumlu Bakan Vekili:
Elena Kuntura
Denizcilikten sorumlu Bakan Vekili:
Thodoris Driças
ÜRETİM YENİDEN YAPILANMA,
ÇEVRE VE ENERJİ BAKANLIĞI
Bakan: Panos Skurletis
Bakan Vekili: Yannis Çironis
Bakan Vekili: Evangelos Apostolu
Bakan Yardımcısı: Panagiotis Sguridis
EĞİTİM, DİN İŞLERİ VE
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Bakan: Aristidis Baltas
Bakan Vekili: Tasos Kurakis
Bakan Vekili: Nikos Ksidakis
Bakan Vekili: Kostas Fotakis
Bakan Vekili: Stavros Kontonis
ÇALIŞMA BAKANLIĞI

Bakan: Yorgos Katrugalos
Bakan Yardımcısı: Theano Fotiu
Bakan Vekili: Rania Antonopulu
SAĞLIK VE SOSYAL DAYANIŞMA
BAKANLIĞI
Bakan: Panagiotis Kurumplis
Bakan Vekili: Andreas Ksanthos
SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakan: Panos Kammenos
Bakan Vekili: Dimitris Viças
Bakan Yardımcısı: Nikos Toskas
ADALET, ŞEFFAFLIK VE İNSAN
HAKLARI BAKANLIĞI
Bakan: Nikos Paraskevopulos
Bakan Yardımcısı: Dimitris
Papaggelopulos
YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEN
SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI
Bakan: Pantelis Nikolaidis
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Ekonomi durma noktasında...
Ülkede yaşanan ekonomik
kriz son aylarda daha da
derinleşti. 5 Temmuz
referandum kararından sonra
devreye sokulan sermaye
kontrolü piyasayı durma
noktasına getirdi. Esnafın
büyük bölümü masraflarını
dahi karşılamakta zorlanıyor.
İşyerlerinde cirolar son aylarda
yarı yarıya azalırken, vatandaş
harcama yapmaktan kaçınıyor.
Temmuz ayı başından itibaren
bankamatiklerden günde en
fazla 50 euro çekebilmek için
oluşan kuyruklar artık “günlük”
bir olay haline geldi.
Yaz tatili ve Ramazan
Bayramı’ndan da umduğunu
bulamayan esnaf, “Böyle
bayram haftası görülmedi.
Bayram mı, yoksa savaş mı var
anlamak mümkün değil.
İnsanlar harcama yapmaktan
çekiniyor. Dükkanları hiç
açmasak daha iyi.” diye dert
yanıyor.
Geçtiğimiz günlerde mecliste
oylanarak kabul edilen üçüncü
memorandumda öngörülen
katma değer vergi (FPA)
oranlarının artması da piyasayı
olumsuz etkileyen önlemlerden
biri olarak göze çarpıyor. Bazı
ürünlerde FPA oranlarının
değişmesi kısa süreliğine
kargaşaya neden oluyor.
Özellikle gıda ürünlerinde vergi
oranının yüzde 13’ten yüzde 23’e
çıkartılması vatandaşa zam
olarak yansıyor.
GÜNDEM durma noktasına
gelen ekonomiyi azınlık
insanına sordu. Son
memorandumla birlikte nasıl
bir sürece girildiği konusunda
soru işaretleri taşıyan esnaf,
gelecekten umutsuz. İşte
yorumlar ve azınlık insanının
ekonomiyle ilgili görüşleri...

ALİ TOPAL
MEHMET
Muhasebeci
“Yunanistan ekonomisi şu an
itibariyle ne yazık ki

ALİ TOPAL

YUSUF İSMAİL

uygulamada iflas etmiş olmasa
da fiili anlamda iflas etmiş
durumdadır. Geçmişten bugüne
kadar elbette ki zaman zaman
siyasi anlamda yanlışlar
yapılmıştır. Ancak burada suçlu
ya da sorumlu aramaktan öte
önümüze bakmak daha doğru
olacaktır diye düşünüyorum.
Bundan sonra ekonomik
anlamda geçmişimizi
unutmayarak, geleceğimizi inşa
etmeye çalışmalıyız. Genç
nesillere ancak bu şekilde daha
sağlıklı yarınlar bırakabilir ve
inşa edebiliriz. Bu ekonomik
krizden azınlık insanı da en
derin şekilde etkinlenmiştir.
Bunu bizzat gerek çalıştığım
sektörde, gerekse çevremde
yaşayarak görüyorum. Öyle ki,
bir çok azınlık insanı ve
özellikle genç nüfus göç etmek
zorunda kalıyor. Çünkü burada
iş imkanları her geçen gün
azalmakta. Halbuki bölgede
üreten ve sanayiye dayalı bir
ekonomik alt yapı sistemi
kurulmuş olsa, bunların hiç
birisi yaşanmayacaktı. Bundan
sonra bazı şeylerin zoraki de
olsa değişeceği kanaatindeyim.
Yunanistan’a Avrupa
Birliği’nden yıllarca düzenli bir
fon desteği devam etti. Ancak
ne yazık ki hepimizin bildiği
gibi malum çevreler, bunu
gerektiği şekilde kullanmadı ve
sonunda ortaya içinde
bulunduğumuz bugünkü
manzara çıktı. Bundan sonra
sanayileşen, üreten toplum
olmanın yanında kendi
dinamiklerimizi de biran evvel
hayata geçirmeye çalışmalıyız.
Aksi takdirde Yunan halkıyla
birlikte bizleri de çok kötü bir
gelecek bekliyor. Azınlık insanı
bu ülkenin gelir seviyesi
anlamında alt tabakada yer
alıyor. Ülkenin resmi iflası
durumunda zaten zayıf olan
azınlığı çok zor günler bekliyor.
Bizi ayrıştıran meseleleri
unutup, bir kenara bırakıp
geleceğe bakmalıyız. Bugünkü
ve bundan sonra daha da
ağırlaşacak durumdan nasıl
kurtuluruz diye düşünmemiz,

hep birlikte çalışmamız ve
üretmemiz lazım.”

YUSUF İSMAİL
Esnaf
“Bu gördüğünüz dükkan yüz
yıllık bir dükkan. Ben böyle
kötü bir bayram haftası daha
önce yaşamadım. Piyasa çok
durgun. Bayram geldi, geçti
ama hiç bir şey anlamadık.
İnsanlar para harcamak
istemiyor. Ekonomik kriz
insanlarda keyif de bırakmadı,
iştah da bırakmadı. Moraller
bozuk, cepler boş. Dükkanlar
masraflarını bile çıkaramıyor.
Durum zaten kötüydü, ama son
aylarda, hele son haftalarda
daha da kötü oldu. Bu
gördüğünüz Ermu Caddesi
Gümülcine’nin en işlek caddesi,
çarşının göbeği. Ama git konuş,
hiçbir esnaf geçen seneden
daha iyiyiz diyemez. Zaten üç –
beş yıl öncesiyle mukayese
yapmıyoruz. Ama geçen yıldan
da kötüyüz. Tüccar mal
getiremiyor, esnaf mal alamıyor,
insanlar alışveriş yapamıyor.
Eski bereketler kayboldu gitti.
Masrafını çıkaran şükrediyor.
Valla bu durum nereye varacak
bilemiyorum. Şimdi yeni
önlemler geliyor. Eskilerine
alışmadan yeni önlemler
geliyor. Ne diyeceğimi
bilemiyorum.”

EMİNE HASAN
Tuhafiyeci
“Eskiden bayram haftasını zor
beklerdik. Ne yazık ki koca
Ramazan geçti, bayram haftası
geçti ama hiç bir kıpırdama yok.
Esnaf, zaten vergilerden
bunalmış vaziyette. Ben
anlayamıyorum. Bu ürünü 5
euroya satarken, halk bunu
alamıyor. Beş euro için de
pazarlık yapıyor. Şimdi bunu 6
euro yapınca nasıl satın alacak?
Aylardır piyasa ölü gibi. Herkes
birşeyler bekliyor gibi bir hal
var. Her geçen gün insanların
satın alma gücü azalıyor. Şimdi

MUSTAFA MEHMETÇİK

yeni vergiler geliyor diyorlar.
Yetkililer mutlaka bu gidişata
bir dur demeli. Esnaf çok zor
durumda. Ağır vergi yükünü
kaldıramıyor. Durum çok kötü.
Eğer olumlu bir değişim
olmazsa biz kapatmayı
düşünüyoruz. Bu duruma daha
ne kadar dayanabiliriz
bilemiyorum. İşin kötüsü bir
umut ışığı da göremiyoruz.
Yetkililerin bu çaresizliğe
mutlaka bir çare bulmaları
gerekiyor.”

MUSTAFA
AHMETÇİK
Kuru kahveci
“Ekonomik durum zaten çok
kötüydü. Ama şimdi vergilerin
arttırılmasıyla çok daha kötü
olacak. Ben buna inanıyorum.
Dün muhasebecimiz geldi FPA
oranlarını yüzde 13’ten 23’e
çıkardı. Bu durum mecburen
fiyatlara yansıdı. Bir kilo kahve
6,5 euro’dan 7,50’a çıktı. Ne
yazık ki böyle. Esnaf zor
durumda. Bayramı sıfırla
kapatan komşularımız oldu. Bu
FPA oranlarıyla bu iş yürümez.
Çarşı pazar bu şekilde çalışmaz.
İnsanlar para harcamak
istemiyor. Millet çok tepkili.
Yeni fiyatları görenler isyan
ediyor. İnsanlar stresini bizden
çıkartıyor. Esnaf değil de,
psikiyatrist olarak çalışmaya
başladık. İnsanlar sinirini
bizden alıyor. Biz de esnaf
olarak dinliyoruz. ‘Çipras’a
güvendik, ama bir şey
değişmedi’ diyorlar. Hükümetin
artık bir çare bulması gerekiyor.
Vergisini ödeyemeyen,
sigortasını ödeyemeyen,
faturasını ödemekte zorlanan
esnaftan daha çok vergi alarak
bu memleket kurtulur mu?
Krizden bu şekilde çıkılır mı?
Bana göre çıkılmaz.”

EDİZ GEVELİ
Boya ve kimyevi
madde
“Ekonomik durum son beş

yıldır sürekli biçimde negatif bir
grafik çiziyor. Ekonomik krizin
başladığı 2010 yılında bunun
geçici olacağını sanmıştık.
Birkaç ayda krizden çıkarız
dedik. Ama hiç de öyle olmadı.
Sürekli biçimde aşağıya doğru
gittik. Fakat son aylarda, yani
kıştan bu yana piyasa iyice
durdu. Hele hele son haftalarda
bankalar kapanınca, piyasa da
kapandı. Piyasada para yok.
Hareket yok, bereket yok.
Mecliste onaylanan programın
da başarıya ulaşacağına
inanmıyorum. Durum çok kötü.
Politikacılar birbirini suçlamayı
ve birbirini yemeyi bıraksınlar
da ülkenin bu durumuna çare
üretsinler. Avrupa’ya kafa
tutmakla olmuyor.
Üretmiyorsan kafa da
tutamazsın. Laf değil, çözüm
üretilmeli. Üretime geçilmeli.
Bir ülkede üretim yoksa,
borçların hepsini de silsen, üç
yıl sonra yine aynı noktaya
geleceksin. Durum zaten
kötüydü, ama son aylarda iyice
kötüleşti. Allah beterinden
saklasın demekten başka bir şey
diyemiyorum.”

EDİZ GEVELİ
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FARUK HAKKI

uzaklaştık. Ama öyle anlaşılıyor
ki o sisteme geri dönmemiz
gerekiyor. Her şeye rağmen
ümitli olmak ve çareler bulmak
zorundayız.”

FAİK SİNAP
Pastane, şekerleme

FARUK HAKKI
Ayakkabı mağazası
“Gümülcine esnafı olarak en
kötü bayramı yaptık. Bayram
haftası diye bir şey olmadı. Ben
8 yaşından beri bu
dükkandayım. Ben böyle bir
durum yaşamadım. Geçen
yıllara oranla ciromuzun
yarısını yaptık. Esnaf çok zor
durumda. Faturalarını
ödeyemeyen, aidatlarını
ödeyemeyen çok esnaf var.
Avrupa Birliği’yle yapılan
müzakerelerin uzaması,
anlaşma konusunda sorun
yaşanması, referandum falan
derken tüm bunlar insanlara
çok olumsuz yansıdı. İnsanlar
cebindeki parayı harcamak
istemiyor. Korkuyor. Adamın
cebinde 500 euro varsa bunu
temel gıda maddeleri için
saklıyor. Azar azar harcıyor.
Yapabilecek başka bir alternatifi
de yok. Alacaksa da çocuğuna
alacak. Para harcamayacak. Bu
durumun düzelmesi ve eskiye
dönmesi uzun sürer. Ne kadar
uzun sürer bilemem, ama öyle
kolay kolay atlatamayacağız bu
durumu. Binbir zorlukla,
tehditle, korkutmayla bir
anlaşmaya varıldı. Avrupa’yla
bir anlaşma imzalandı.
Anlaşmada çok ağır şartlar var.
Ama buna rağmen bu
anlaşmadan dolayı insanların
bir rahatlama yaşadığını
görüyorum. Şimdi hükümetin,
bunun önümüzdeki haftalarda
ve aylarda piyasaya olumlu
yansıması için çalışması lazım.
Burada çare üretimde.
İnsanların çalışıp üretmesi ve
karşılığında para kazanması
lazım. Hazır parayla, borçla
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nereye kadar varabilirsin.
Dediğim gibi böyle bir bayram
yaşamadık. Eskiden bayram
haftası diye bir şey vardı. Arife
günü diye bir şey vardı. Bu kez
böyle bir şey sözkonusu olmadı
bile. İnşallah bundan sonraki
bayramlar farklı olur.”

ÖZKAN RUŞEN
Züccaciyeci
“Piyasanın durgun olduğunu
tabii ki herkes biliyor. Zor
durumda olan esnafa yeni
vergiler getirmek elbette ki akıl
karı değil. Ama maalesef böyle
bir yöntem benimsendi.
Hükümetin ve başbakanın
direnebildiği kadar direndiğine
inanıyorum. Ama ne yazık ki
Avrupalıların katı tutumu
karşısında daha fazla
dayanamadı. Bayram vesilesiyle
piyasa biraz canlandı
diyebilirim. Yani önceki gün ve
haftalara göre durum biraz
daha iyiydi. Bankaların normal
çalışma sürecine girmesinde
büyük fayda var. Olayın
vatandaş üzerinde biraz da
psikolojik etkisi var. Bir de son
haftalarda sermaye kontrolü
nedeniyle insanlar bankalardan
günde 50 euro çekebiliyor.
Dolayısıyla harcama
yapmamaya çalışıyor. Mutlaka
yeni çözümler, yeni yöntemler
benimsenmeli. Tarım ve
hayvancılık bölgesi olan bizim
bölgemiz bir kent merkezi gibi
yaşamaktan vazgeçmeli.
Köylerimiz eski üretimlere
dönmek zorunda. Eskiden
köydeki herkesin bir bahçesi,
birkaç hayvanı vardı. Kendi
kendine yeten bir ekonomik
yapı vardı. Ondan çok

ÖZKAN RUŞEN

“Yeni önlemlerle birlikte FPA
oranları değişti. Ekmekte
değişiklik olmadı, ama diğer
ürünlerde FPA yüzde 23 oldu.
Bir euroya sattığımız böreğin
bundan sonra 1,10 euro olması
lazım. Örnek vermek gerekirse 8
euroya sattığımız bir ürünü 9
euroya satmamız gerekecek. Öte
yandan yılda 4 bin euro vergi
veriyorsak, şimdi 5 veya 6 bin
euro vergi vereceğiz. Yani
vatandaş da, esnaf da cebinden
daha çok para ödeyecek. Ben 18
yıldır burada çalışıyorum. Son
yıllarda da burasını ben
çalıştırıyorum. Her geçen yıl
biraz daha kötüye gittik. Her
sene bir düşüş oldu. Son
aylarda daha da kötüleşti. Bu
FPA oranları konusunda da bir
belirsizlik var. Neyin nasıl
olacağını hala bilmiyorlar. Bazı
ürünlerde yüzde 13 devam
edecek, bazı ürünlerde 23
olacak. Yaz boyunca bir
hareketlenme olmadı. Piyasa
çok durgun. Herkes bir şey
bekliyor. Para harcayan ise yok
gibi. Bu yeni vergilerle nasıl
olacak, nasıl başa çıkacağız
gerçekten bilemiyoruz.”

İRFAN HÜSEYİN
Kırtasiye ve
oyuncak
“Piyasa son aylarda adeta
komaya girdi. Esnaf en kötü
dönemini yaşıyor. Esnaf bayram
falan anlamadı. Masraflar
katlanarak artıyor, fakat gelirler
katlanarak azalıyor. Bu iniş
nerede duracak bilemiyoruz ve
tabii ki bunu da merak
ediyoruz. Çok şükür ki
Almanya’da yaşayan
vatandaşlar ve Türkiye’den
gelen turistler var. Onların
sayesinde çarşı – pazar biraz
hareketlendi. Almancılar ve
Türkiyeliler olmasa durum daha
da vahim olacak. İnşallah
önümüzdeki dönemde bir çare
bulunur, yoksa vaziyetin daha
da kötü olmasından endişe
ediyoruz.”

müşterimiz memleketten
ayrılınca bizim de işlerde düşüş
oldu. Olay ne yazık ki çok
vahim. Ekonomik kriz aldı
başını gidiyor. İnsanlarda moral
kalmadı. Bizim azınlık
insanımız zaten zar zor
geçiniyordu. Zor durumda olan
çok insanımız var. Ama insanlar
yaşadıkları sıkıntıyı dışarıya
yansıtmıyor. Ama durum çok
kötü. Bu gidişatın değişeceğine
inanıyorduk ama olmadı. Allah
herkesin yardımcısı olsun.”

halimiz’ diye serzenişte
bulunuyorlar. Yahu ben
sorarım, bunun neresinde kriz
var? Herkesin altında son model
arabalar, lüks evler, lüks bile
olmasa herkesin başını sokacak
bir yeri var. Daha ne istiyoruz?
Allah’a dua edeceğimize hep
ağlanıyoruz. Bana göre bu
dünyada ‘iş yok, dolayısıyla da
param yok’ ifadesi çok yanlış.
Yaşadığımız ülke de dahil
olmak üzere, bir insan çalışırsa
ona her yerde iş de var, para da
vardır. Onun için hiç ağlanıp

FAİK SİNAP

EKREM KABA

HÜSEYİN
MEHMETOĞLU
Emekli

sızlanmamıza gerek yok.
İnşallah bunu da atlatacağız.
Biraz sabır.”

“Biz bu ülkenin çok zor günler
geçirdiğini hem gördük, hem
yaşadık. Hem andartlık
(çetecilik), hem de krallık
dönemini yaşadık. İnsanlar
tıpkı bugünkü gibi tam bir
kutuplaşma dönemi içindeydi.
Bir tarafta askeri yönetimi
isteyen kesim, bir tarafta da
demokrasi yanlısı kesim vardı.
Hatta öyle ki, Balkan’daki
eşkiya diyebileceğim kesimin,

HASAN UZUN
Emekli
“Ülke son yıllarda oradan oraya
savruluyor. Avrupa yıllarca
paraları gönderdi gönderdi,
şimdi ise durdu. 750 euro emekli
maaşım vardı. Krizden sonra 615
euro oldu. Şimdi daha da
kesinti yapılacak diyorlar. Zaten
kesinti yapılmasa bile bu yeni
koyulan vergilerle onun bir

İRFAN HÜSEYİN

EKREM KABA
Berber
“Ben berberim. Berlerler de
krizden etkilenir mi diye
sorabilirsiniz. Ama biz de
etkilendik. Nasıl etkilendik
hemen söyleyeyim. Kriz
nedeniyle buradan göç eden
çok sayıda insanımız var.
Özellikle de gençlerden çok var.
İş için dış ülkelere giden,
Türkiye’ye giden çok insan var.
Ben Yalımlı köyündenim.
İskeçe’de dükkanım var. Sadece
bizim köyden 82 kişi yurtdışına
gitti. Bu ağırlıklı olarak son
yıllarda oldu. Bazıları aileleriyle
birlikte gitti. Çoluk çocuğunu da
alıp kaçtı. Bize de kriz bu
şekilde yansıdı. Çok sayıda

aşağı köyde yaşayan
akrabasına, hatta kardeşine
silahı doğrultacak kadar
acımasız hale geldiği bir
durumla karşı karşıya kaldık.
Daha sonra diğer dış devletlerin
baskısıyla andartlık ve sol görüş
devrimi bir anda sona erdi. Biz
ne günler geçirdik. Sofraya
oturduğumuzda kimseden ses
çıkmaz, herkes yemeğini aynı ve
tek bir çanaktan yemeye
çalışırdı. Öyle kimsenin başına
ayrı ayrı tabaklar konulmazdı.
Oysa ben bugünün şartlarına
bakıyorum, herkes bir bolluk
içinde. Sonra da hep bir ağızdan
‘kriz var, ne olacak bizim

kısmını cebimizden alacak.
Sonra da emekli maaşlarında
kesinti yapmadım diyor. Ben bu
parayı alayım diye 40 yıl
çalıştım. Pul yapıştırdım.
Devlete para ödedim. 600 euro
emekli maaşı için mi didindim.
Yazık değil mi? Artık başka
önlem alınmayacak dediler,
yine önlemler alındı ve
uygulanıyor. Peki ben
soruyorum; artık bundan sonra
yeni önlemler alınacak mı? Bize
açık açık söylesinler.
Torunlarımıza 20 euro harçlık
vereceğiz diye 20 kez
düşünüyoruz. Bu ülkenin
yöneticileri bu duruma artık bir
çare bulsunlar.”
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“Ege’yi mutluluk denizi yapabiliriz”
KRİZDEN hemen sonra
başlayan temaslar
kapsamında Türk
firmalarının ekonomik
kriz yaşayan
Yunanistan’da tarım,
sanayi, turizm, inşaat ve
taşımacılıkta yatırım
yapması planlanıyor.
Türkiye Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Türklerin
Yunanistan’a büyük
dinamizm katacağını
belirterek, “Turizm
havzalarını ortak
kullanarak Ege’yi
mutluluk denizi
yapabiliriz. Artık rekabet
etmeyelim işbirliği
yapalım. Dünyada
standartları belirleyen iki
ülke olalım” dedi.

İŞ FORUMU
DÜZENLENECEK

Türkiye Ekonomi
Bakanı Nihat
Zeybekci:
“Turizm
havzalarını ortak
kullanarak
Ege’yi mutluluk
denizi
yapabiliriz. Artık
rekabet
etmeyelim
işbirliği yapalım.
Dünyada
standartları
belirleyen iki
ülke olalım”

Bakanlık, ekonomik krizle
baş etmeye çalışan Yunanistan’a Türk
firmalarıyla çıkarma yapmaya
hazırlanıyor. Bakanlık, daha önce
başlayan temasları Yunanistan’daki
ekonomik krizle birlikte hızlandırdı. Bu
kapsamda öncelikli olarak 5 sektörde
Türk işadamlarının Yunanistan’a yatırım
yapması planlanıyor. Her iki ülkede
düzenlenecek İş Forumu ile hem
karşılıklı yeni yatırımlar, hem de üçüncü
ülkelerdeki iş fırsatları değerlendirilecek.
Ekonomik temaslarla ilgili bilgi veren
Bakan Zeybekci, ticari anlamda birbirine
çok benzeyen iki ülkenin dünya üzerinde
standartları belirleyebileceğine dikkat
çekti.
Yunanistan’ın krizden bir an önce
çıkması için üretim ekonomisine geçmesi
gerektiğini ifade eden Zeybekci şunları
söyledi: “Yunanistan’la Ege Denizi’nin
birlikte kullanılması için çalışma
yapabiliriz. Bölgedeki turizm havzalarını

birlikte planlayarak,
Ege’deki aynı dağları aynı
ortamı dünyanın turizm
merkezi haline
getirilebiliriz. Ege
ekonomik anlamda da
herkesin mutlu
olabileceği mutluluk
denizi olabilir.
Yunanistan’la üçüncü
ülkelerde işbirliğine
gidebiliriz. Yunanistan’la
Çipras’tan önceki
hükümetin ekonomi
bakanıyla iki defa
görüştük. Temaslar
kapsamında bir de Sayın
Başbakan’la ziyarete
gittik. Aramızdaki
engeller kalkana kadar
görüşmeleri sürdürmeyi
istedik. Birçok üründe
dünyada birbirine
benzeriz, rekabet
ediyoruz. Ama artık
rekabet etmeyelim,
işbirliği yapalım. Dünyada şart koyan,
standartları belirleyen iki ülke haline
gelelim diyorduk. Çok iyi gidiyordu,
sonra bu dönem yaşandı.”

TÜRKLER BÜYÜK
DİNAMİZM YARATIR
Yunanistan’daki gelişmeleri
değerlendiren Nihat Zeybekci, “Şu anda
sosyal güvenlik, emekli maaşları ve
maaşın bütçe giderleri içindeki payı
yüzde 80’e ulaşıyor. Nüfusu da giderek
yaşlanıyor. Yunanistan’ın bir an önce
üretim ekonomisine geçmesi, üretmesi
gerekiyor. Türk firmaları Yunanistan için
çok büyük dinamizm olur. Hemen
temaslarımız başladı. Türk firmalarının
girip yatırım, üretim yapması için
çalışıyoruz. İlk etapta tarım, turizm
inşaat ve taşımacılık sektöründe
görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

“Grexit tartışması
artık sona ersin”
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel,
ARD televizyon kanalına verdiği yaz
söyleşisinde, Yunanistan’ın
eurodan çıkarılması
tartışmalarına noktayı koydu.
Brüksel’deki
görüşmelerde euro
ortaklarının Yunanistan’a
yeni bir yardım paketini
müzakere etme kararı
alındığını hatırlatan
Merkel, “Şimdi bunu
uygulamaya koymak gerekir.”
dedi. Merkel, “Grexit masaya
geldi. Ama biz başka bir şeye
karar verdik. Görüşmelerde çıkan
karar önemli. Şimdi artık önümüze
bakalım.” ifadelerini kullandı.
Maliye Bakanı Schaeuble’nin,
Yunanistan konusunda Merkel’le
aralarında görüş ayrılığı bulunduğu ve
istifayı bile telaffuz ettiği hatırlatılan
Merkel, “Kimse bana gelip istifa
başvurusunda bulunmadı. Ben de böyle bir
tartışmayı sürdürmek niyetinde değilim” dedi.

Varufakis: “Bu ekonomik
program başarısız olacak”
ESKİ Maliye Bakanı Yanis Varufakis,
uluslararası kreditörlerin uygulanmasını
istediği ekonomik programla ilgili
önemli açıklamalarda bulundu.
Varufakis, uygulanması istenen
ekonomik program ve reformların
başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

“BU PROGRAM KİM TARAFINDAN
UYGULANIRSA UYGULANSIN
BAŞARISIZ OLACAK”
Varufakis açıklamaları sırasında,
Yunanistan’ın tarihinde, bugüne kadar
görülmüş en büyük makroekonomi
yönetimi felaketi olarak geçecek bir
programla karşılaştığını savundu.
Uygulanması istenen ekonomik
programın ve reformların başarısız
olacağını savunan eski bakan, “Bu
program kim tarafından uygulanırsa
uygulansın başarısız olacak.” ifadesini
kullandı.
Varufakis, Başbakan Aleksis Çipras’ın
bu dönemdeki tavrını değerlendirerek,
“Bize, infaz edilmek ya da anlaşmak
seçenekleri sunulmuştu. Çipras da
uygun stratejinin anlaşmak olduğuna
karar verdi.” dedi.
5 Temmuz’da gerçekleştirilen
referandumda, “Evet oyu çıkarsa istifa
ederim” diyen Maliye Bakanı Varufakis,
kreditörlerin kurtarma paketine “hayır”

denmesine rağmen istifa etmişti.
Varufakis’in istifasında kreditörlerin
önemli rolünün olduğu ifade edilmişti.

Vergi beyannameleri için ek süre
MALİYE
Bakanlığı, 2014 yılı
gelir vergisi
beyannameleri için
yeniden ek süre
tanıdı.
Verilen yeni ek
süre
doğrultusunda,
vergi mükellefleri
beyanlarını 26 Ağustos tarihine kadar
internet üzerinden yapabilecek.

Hatırlanacağı
üzere, Maliye
Bakan Yardımcısı
Nandia
Valavani’nin
kararına göre vergi
beyanları için 30
Haziran’da dolan
süre 27 Temmuz’a
kadar uzatılmıştı.
Vergi beyannameleri için tanınan süre
ikinci kez uzatılmış oldu.
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Dr. Sadık Ahmet vefatının
20. yılında anılıyor
Batı Trakya Türkleri’nin lideri, Rodop eski bağımsız milletvekili ve
DEB Partisi kurucusu Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 20. yılında
anılıyor.
Dr. Sadık Ahmet için vefatının 20. yıldönümünde, 24 Temmuz
Cuma günü (gazetemizin yayınlandığı gün) kabri başında anma
töreni düzenleniyor. Ayrıca Gümülcine Eski Cami’de mevlit
okutuluyor.
Aynı akşam Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde anma
etkinliğine katılan konuklar, Batı Trakya Türk azınlığı kurum ve
kuruluş başkan ve yöneticileri ile DEB Partisi yöneticileri ve
üyelerinin katılacağı bir yemek veriliyor.
Gümülcine’deki anma törenine Türkiye devletini temsilen Avrupa
Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın katılması bekleniyor.
Bu yılki törende, DEB Partisi’nin gözlemci üye olduğu Avrupa
Parlamentosu’ndaki EFA grubundan da temsilci yer alıyor.
Türkiye’den siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu
yetkililerinin yer alması bekleniyor.
Sadık Ahmet için gerçekleştirilen anma töreni, DEB Partisi ve Dr.
Sadık Ahmet ailesi tarafından düzenleniyor.
Dr. Sadık Ahmet’in Gümülcine Kahveci Mezarlığı’ndaki kabri
başındaki anma töreni 24 Temmuz Cuma günü saat 18:00’de
başlıyor.
(HABERİN DETAYLARI GELECEK SAYIMIZDA)

Anketlerde SİRİZA
açık ara önde gidiyor
Palmos Analysis şirketinin gerçekleştirdiği kamuoyu
yoklamasının sonuçları yayınlandı. Ankette Yunanistan genelinde
SİRİZA’nın Yeni Demokrasi Partisi’ni (YDP) neredeyse ikiye
katladığı görülüyor.
ARAŞTIRMA sonuçlarına göre iktidar
partisi SİRİZA ile anamuhalefet partisi YDP
arasındaki puan farkı 21’e ulaştı. SİRİZA
Partisi %42,5 oranında tercih edilirken,
ikinci sıradaki YDP’nin oranı %21,5. Bu
sonuçlara göre, Yunanistan’da yarın genel
seçim yapılsa, SİRİZA Partisi kreditörlerle
ağır bir anlaşma imzalamasına rağmen 164
milletvekili ile tek başına iktidara
gelebiliyor.
“Hangisi mevcut hükümetten daha iyi bir
hükümet olurdu?” sorusuna ise ankete
katılanların %24’ü yine SİRİZA-ANEL
hükümeti yanıtını verirken, %24 oranında
bir kesim bütün partilerin yer alacağı geniş
kapsamlı bir koalisyon hükümetini tercih
ediyor. Ankete katılanların sadece %6’lık bir
kesimi ise SİRİZA-YDP-PASOK-POTAMİ
koalisyon hükümetini tercih ederken,
%36’sı “başka bir hükümet” yanıtını veriyor.
Ankete katılan vatandaşların %73’ü
Yunanistan’ın para biriminin euro olmasını
isterken, %20 oranında bir kesim ise
drahmiye dönmeyi istiyor.
Kamuoyu yoklaması sonuçlarından
ortaya çıkan sonuçlara göre halkın %70’i
katı şartlar içeren bir anlaşmadan yana
olduğunu belirtirken, Yunanistan’ın
eurodan çıkmasını ve iflas etmesini
isteyenlerin oranı ise %24 ile sınırlı kalıyor.
Palmos Analysis şirketinin yaptığı
anketten çıkan sonuçlara göre, oy tercihinde
Yunanistan’daki siyasi partiler arasındaki
sıralama şöyle:
SİRİZA: %42,5 (164 sandalye)
YDP: %21,5 (58 sandalye)
POTAMİ: %8
ALTIN ŞAFAK: %6,5
PASOK: %6
KKE: %5,5
ANEL: %3

Polis
okulları
yeniden
açılıyor
“SİRİZA’da ayrılık kaçınılmaz olabilir”
HÜKÜMET Sözcüsü Olga Gerovasili,
SİRİZA’daki farklı görüşlerin muhtemel bir
ayrılıkla sonuçlanabileceğini söyledi.
“SİRİZA içinde iki görüş var. İki farklı
politik eğitim var. Fakat bu durum aslında
yeni bir durum değil. Bu eskiden beri var
olan bir durumdu. Ortaya çıkan bu durum
kollektif karar mekanizmalarımız
tarafından ele alınacak. Tüm bunlar
konuşulacak.
SİRİZA içindeki muhaliflerle ayrılığın
kuvvetle muhtemel olduğunu dile getiren
Gerovasili, “Bu durum karşısında ayrılık
yaşanabilir. Fakat bunun kararını verecek
olan ben değilim. Kuru kuruya bir ‘hayır’
demek kolay olabilir. Fakat alternatifleri
sunmadan, çözüm önerileri sunmadan
‘hayır’ demek kabul edilemez.” diye
konuştu.

GÜMÜLCİNE, İskeçe, Dimetoka ve
Rethimno’daki polis okullarının
eğitim kısımlarının açılacağı bildirildi.
İçişleri ve Vatandaşı Koruma
Bakanı Yannis Panusis tarafından
imzalanan karara göre, 2012 yılından
bu yana kaçak göçmen merkezi olarak
kullanılan polis okullarının yeniden
polis eğitim merkezi olarak hizmet
verecek. Sözkonusu merkezlere
öğrencilerin 2015 Eylül ayı sonunda
alınacağı ve eğitime başlanacağı ifade
edildi. Okullara alınacak öğrenci
sayısının önümüzdeki günlerde belli
olacağı kaydedildi.
Gümülcine Polis Okulu’nun 1 Ekim
2014 tarihinden itibaren yeniden
faaliyete geçmesi kararlaştırılmış olsa
da sözkonusu okul 2014 – 2015 eğitim
yılında aktif hale gelmemişti.
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Ekinokok hastalığı

B

u haftaki konumuzu yine
bir zoonoz ve de insan
yaşamını tehdit etmeyi
sürdüren bir hastalık olan
ekinikok enfeksiyonuna ayırdık.
Ekinokok hastalığı yada kist
hidatikler ve yahutta halk
tabiriyle köpek hastalığı nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Ekinokoktan korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:
Echinococcus granulosus
denen tenya ailesinden bu
asalağın yumurta evresinde
insan vücuduna girmesi, daha
sonra yaşam çevrimini
sürdürerek değişik organlarda
bir ya da daha çok kistin
gelişmesiyle ortaya çıkan bir
hastalıktır.
Karaciğer, ekinokok kistlerinin
en çok rastlandığı organdır.
Ekinokokun yaşam döngüsü
Ekinokok erişkin evrede
genellikle köpeklerin
bağırsağında bulunur. Uzunluğu
ortalama 0,5 cm kadardır. Çoğu
zaman yüzlerce ya da binlercesi
birden köpeğin bağırsak
duvarına sıkıca tutunmuş olarak
yaşar. Baş bölümünde dört
vantuz (çekmen) ve iki sıra
halinde çengeller vardır. Bu
tutunma organları aracılığıyla
bağırsak duvarına kolayca
yapışırlar. Erişkin evredeki
ekinokok son halkasındaki
yumurtaları köpeğin dışkılaması
esnasında dış ortama yayar.
Toprakta, suda ve bitkiler
üstünde haftalarca canlılığını
yitirmeyen ekinokok yumurtaları
koyun, sığır ve insan gibi ara
konakçılara ağız yoluyla bulaşır.
Ara konakçının midesindeki asit
salgısı yumurtanın kabuğunu
eritir ve larva açığa çıkar. Mide ve
bağırsak duvarını delen larvalar
kısa bir yolculuktan sonra en çok
sevdiği organ olan karaciğer ve
akciğere ulaşarak kist hidatik
diye adlandırdığımız su
keselerini oluştururlar.
Kesilen hayvanlarda ekinokok
enfeksiyonu varsa karaciğer ve
akciğerlerin kistlerle dolu olduğu
açıkça görülür. Köpekler atılan
hasta organlan yerse kistleri de
sindirim sistemlerine almış olur.
Köpeğin bağırsaklarında açığa çıkan ekinokok gelişerek erişkin
biçimini alır. Ama bu bulaşma
köpekte çok seyrek görülen ishal
dışında bir bozukluğa yol açmaz.
Ara konakçının insan olması
durumunda vücutta gelişen
kistlerin sayısına, yerine ve
büyüklüğüne göre değişen
ağırlıkta ekinokok enfeksiyonları
ortaya çıkabilmektedir.
Bulaşma yolları:
Ekinokok enfeksiyonlarının

özellikle ekonomisi tarım ve
hayvancılığa dayalı bölgelerde
daha yaygın olmasının nedeni,
giriş bölümünde verilen
bilgilerden kolayca
anlaşılabilir.Çoban ve köylüler
kist hidatikli koyun organlarını
yiyerek ekinokok taşıyıcısı
duruma gelen köpeklerle yakın
ilişki içindedir. Bu durum
ekinokoklann insanlara bulaşma
olasılığım artırır. Kirli suların
içilmesi, üstünde yumurtaların
bulunduğu ve yeterince yıkanmamış meyve ya da sebzelerin
yenmesi başlıca bulaşma
yollandır. Ama çobanlar ve
hayvan bakıcılannın bazı alışkanlıklarından kaynaklanan bir
başka bulaşma yolu daha vardır.
Yumurtayla dolu proglotitlerden
bin köpeğin makat bölgesine
takılarak şiddetli kaşıntıya neden
olur ve hayvan bu rahatsızlık verici durumdan kurtulmak için
burnunu anüsüne sürterek kaşır.
Kaşıma sırasında asalaklar
makat bölgesinden burna geçer.
Böylece köpek sahiplen arasında
oldukça yaygın görülen köpeğin
burnunu öpme, el ve yüzü
yalamasına izin verme ya da
insanların tabağından yemek
yedirme alışkanlıklan bilinçsizce
bir bulaşma yoluna dönüşür.
Hastalığın belirtileri kistin
büyüklüğü, karaciğerde
yerleştiği bölge, büyüklüğü,
içindeki parazit yavrularının canlı
olup olmaması ve iltihaplı olupolmamasına bağlı olarak değişir.
En sık karşılaşılan şikayetler
karın ağrısı, bulantı, kusma,
şişkinlik, sarılık, zayıflama ve
ateştir. Bazı hastalar karında ele
gelen şişlik nedeni ile de
başvurabilir.
Hastalıkta tedavi yöntemi
cerrahidir. Yani kist hidatik
teşhisi konulan kişinin mutlaka
ameliyat edilmesi ve kistin
bulunduğu yerden, suyunun
patlatılmadan yerinden alınması
gerekir.
Yaşamımızı tehdit eden bu
zoonozdan korunma, çok
sevdiğimiz dostlarımız olan
köpeklerimize periodik olarak,
veteriner hekiminizin önerileri
doğrultusunda, özellikle
praziquantel içerikli haplar
vermekle olmaktadır . Böylelikle
hem köpeğimiz iç parazitlerinden
arınarak sağlıklı olacak, hemde
bizlere hastalık bulaştırma riski
yok olacaktır. Ancak etrafta
başıboş ve hap verilmemiş bir
çok köpeğin serbestçe
dolaştığını hiçbir zaman
unutmamak, sebze ve
meyvelerin bol suyla yıkandıktan
sonra tüketilmeleri gerekir.
Hepinize sağlıklı günler
diliyorum…

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanlığı Kamu
Sağlığı Dairesi kavurucu
sıcaklara karşı halkı uyardı.
Kamu Sağlığı Dairesi
tarafından yapılan yazılı
açıklamada kavurucu sıcaklara
karşı alınması gereken
önlemlere dikkat çekildi.
Önümüzdeki günlerde de
etkisini sürsürmesi beklenen
sıcaklara karşı alınacak
önlemler şöyle:
Güneşte kalmayanız. Gölgeli
ve serin yerleri tercih ediniz.
Rengi ve yakası açık kıyafetler
giyip, güneş altında şemsiye,

şapka vs. gibi koruyucular ile
dolaşınız.
Sıcakta ve güneş altında ağır
işler yapmaktan mümkün
olduğu kadar kaçınınız.
Bol bol su ve doğal meyve
suları tüketiniz.
Alkollü içeceklerden ve yağlı
yiyeceklerden kaçınınız.
Sık sık duş alınız.
Bebek ve çocuklara
olabildiğince hafif giysiler
giydiriniz, süt dışında su gibi
sıvılar veriniz.
Yüksek risk grupları olarak
adlandırılan;
65 yaş üzeri vatandaşlar,

Şeker, kalp, böbrek v.s gibi
kronik hastalıkları bulunanlar,
Sağlık sorunları nedeniyle
ilaç kullananlar, kavurucu
sıcaklarda gerekli durumlarda
ilaçlarının dozajını değiştirmek
için doktorlarıyla iletişime
geçmeliler.
Çalışma alanlarında klima
veya pervane bulundurulmalı.
Aynı durum bebek, çocuk, yaşlı
ve engelli vatandaşlara hizmet
sunan sağlık kurumları için de
geçerli.
Toplu taşıma araçlarında
klimaların düzenli çalışmasına
özen gösterilmeli.

Şehir merkezlerine
doğalgaz getiriliyor
DOĞU Makedonya - Trakya
eyaletindeki şehirlerde doğalgaz
kullanımı Gümülcine’de ele
alındı. Eyalet Başkanı Yorgos
Pavlidis’in girişimleriyle
doğalgaz şirketi DEPA ile eyalet
yöneticileri arasında yapılan
toplantıda Dedeağaç,
Gümülcine, İskeçe, Kavala ve
Drama’daki konutlarda
doğalgaz kullanımı konusu
masaya yatırıldı.
Toplantı sonucunda,
konutlarda kullanılmak üzere
toplam 340 kilometrelik
doğalgaz şebekesinin
döşenmesi kararlaştırıldı.
Sözkonusu projenin 21,6 milyon
euro tutarında olacağı,
bunlardan 5,5 milyon euronun
eyalet tarafından finanse
edileceği bildirildi. Eyalet
başkanlığının, şehirlerin
tamamen doğalgaz şebekesiyle
bağlanması için sözkonusu
projenin yanı sıra 10 milyon
euroluk bir ödenek daha
sağlayacağı bildirildi.
Bu arada, projenin
finansmanı için önümüzdeki
günlerde Atina’da bir
toplantının yapılması ve
finansmanın Avrupa Yatırım
Bankası tarafından sağlanması
için girişimlerde bulunulması

hedeflenecek.
Doğu Makedonya - Trakya
eyaletindeki beş kent merkezine
doğalgaz şebekesinin
döşenmesi 2015 – 2020 yılları
arasında tamamlanması
planlanıyor.

PAVLİDİS: “GEREKLİ
FİNANSMANI SAĞLAMAYA
ÇALIŞIYORUZ”
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis,
konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, beş şehir

merkezine doğalgaz getirmek
için gayret gösterdiklerini
belirterek, proje için gerekli
finansmanı sağlamaya
çalıştıklarını söyledi. Pavlidis,
“Vatandaşların doğalgaz
kullanımından büyük faydaları
olacak. Büyük avantajları
olacak. İkinci amacımız ise
şehirler haricinde diğer
bölgelere doğalgaz sağlamaktır.
Bu projenin gerçekleşmesi için
bölgedeki tüm kurumların
çalışması gerekir.” diye
konuştu.
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Toshiba’dan 2’si 1 arada!
TOSHİBA Satellite Click Mini 2si 1
arada ayrılabilir ve size uyum sağlar
22.6 cm (8.9) ekrana sahip cihazda,
tam işlevsel bir notebook ve kullanışlı bir
tablet bir arada
-IPS teknolojisine sahip, yüksek
çözünürlüklü parlak ekran ve Dolby
Digital Plus ile geliştirilen stereo sesler
ile üstün eğlence
-İnce ve hafif kasasında kolay
taşınabilirlik ve 16 saate kadar video
gösterimi
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri
A.Ş., En yeni ayrılabilir Satellite Click
Mini modelini tanıttı. 22.6 cm (8.9)
ekranlı kompakt boyutlu cihaz,
Windows 8.1 güncellemesine sahip tam
işlevsel bir notebook’tan tek bir tuşla
tablete dönüşebilmesiyle ultrataşınabilirlik sağlıyor ve çoklu cihaz
taşıma gereksinimi ortadan kaldırıyor.
Hareket halindeyken çok daha fazla
özellik isteyen Windows kullanıcıları için
mükemmel bir seçenek olan Satellite
Click Mini, çocuklar veya öğrenciler için
sezgisel özellikli ilk cihaz olarak
kullanılabiliyor ve farklı beklentilerine
sahip geniş bir kullanıcı kitlesinin
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Küçük cihazda büyük eğlence
Taşıması çok kolay 22.6 cm (8.9”)
ekranlı Satellite Click Mini, tablet
modundayken yalnızca 470 gr
hafifliğinde ve yalnızca 9.8 mm
inceliğinde. Klavye ilavesi ile ise sırasıyla
999 gr hafiflik ve 19.9 mm inceliğe sahip.
Full HD (1920 x 1200) ekran film izlerken
veya fotoğrafları görüntülerken
mükemmel bir görüntüleme deneyimi
sunarken, parlak IPS ekran birden fazla
insanın ekranı izlediği durumlarda daha
geniş görüş açısı ve çok daha fazla
esneklik sağlıyor. Kullanıcılar üstün
görüntüleme deneyiminin keyfini
çıkarırken, kendilerini net olarak
tanımlanmış seslerin de içinde
buluyorlar. Satellite Click Mini modeli
Dolby Digital Plus ile yükseltilen net

seslere ve stereo hoparlörlere sahip. Bu
yükseltim süiti, her notanın ve sesin tam
istendiği gibi duyulmasını sağlıyor ve
müziklere, filmlere, oyunlara ve
videolara derinlik ve güç katan üstün ses
kalitesi sunuyor.
Daha da ileri gitmek için tasarlandı
İster seyahatte ister evde kullanılsın
Satellite Click Mini tüm gün boyunca iş
ve oyun için gereken herşeyi sunuyor.
Klavye takılı haldeyken kullanıcılar 16
saate kadar video gösterimi sağlayan pil
ömrünün tüm çalışma günü ve
sonrasında keyfini çıkarabiliyorlar.
Tablet olarak ise tek bir şarjla 8 saate
kadar video gösterim sağlıyor. Akıllı şarj
sistemi her zaman ilk olarak tabletin şarj
olacağı ve klavyenin pil ömründen sonra
tablet pilinin kullanılacağı anlamına
geliyor. Böylelikle klavyesiz kullanımda
pil ömrü azami seviyeye çıkarılmış
oluyor. Cihazda mevcut Bing özellikli
Windows 8.1 ile kullanıcılar, bir yıllık
Microsoft Office 365 Personal
üyeliğinden faydalanabiliyorlar ve epostaları okumak veya yeni belgeler
yaratmak için bilinen uygulamalara
erişim sağlayabiliyorlar. Ayrıca Microsoft
Office 365 Personal üyeliği cihazlar
arasında sürekli bir Windows deneyimi
sağlamak için ana bir PC’ye
genişletilebiliyor.
İlave olarak, 1TB kapasiteli OneDrive
online depolama dahil edildiğinden ve
daha fazla kapasite ekleme seçeneği
olduğundan dolayı, kullanıcılar
diledikleri kadar veri depolayabiliyorlar.
Verilen aylık 60 Skype dünya dakikaları
ise arkadaşlar ve aile ile iletişimde
kalmak için ideal.
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri
Genel Müdürü Aytaç Biter yaptığı
açıklamada; “Toshiba benzersiz bir 2’si 1
arada cihazla mükemmel bir Windows
deneyimi sunarak yenilikçilikte başı
çekmeyi sürdürüyor. Yeni Satellite Mini
Click modelinin 16 saat pil ömrü işte
veya eğlencede olağanüstü bir üretkenlik

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Ekran,
Adale 2) Raf, Aile, Ag 3)
İz, Kadastro 4) Karate,
Tip 5) Kir, Aort 6) Cam,
Morto 7) Aba, Aday, İp
8) Betili, Erk 9) Ar,
Minare 10) Aga, As, Ski
11) Ate, Emektar 12)
Lamise, Na 13) İlinek,
Klan 14) Sunak, Kerte.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Erik, Baba, Akis 2)
Kazak, Berat, Lu 3) Rf,
Ricat, Gelin 4) Kara,
İma, Ana 5) Naat, Mali,
Emek 6) İdea, Dinamik
7) Ala, Oma, Ases 8)
Destroyer, Keke 9) Titr,
Rest, Lr 10) Larp, Tik,
Kanat 11) Ego, Top,
Virane.

SOLDANSAĞA
1) Yemiş dura dura olgunlaşmak, yumuşamak – Kötü
göz 2) Aylık – Yaylı bir tür at arabası 3) Temel besin
maddesi – Üst görevlinin yanındakiler 4) Çingene –
(psikolog) Zeka 5) Davranışlarımıza yön veren,
uyulması gereken ilke – Hamile 6) Kafa – Kent, şehir –
Belirti 7) (fizik) Seyelan – Bir şeyi yapıp yapmamaya
karar verme gücü 8) Sıvı safra – Haberci – Berilyum’un
simgesi 9) Sinemada gösterilen eser – Gerçek 10)
Ekmeğin dış bölümü – Çölde sulak yer 11) Bağırsakları
tutan karın iç zarı 12) Son, sonraki – Müzikli toplantı –
Çinko’nun simgesi 13) Bir işin yapılmasına karşı olan
engel – Obje 14) Eskrimde bir kılıç – Uygun bulmama –
Şarap.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Su ve kara yosunlarının kökü andiron tutunma
organı – İskambil oyunlarında elindeki kağıtları
olduğundan başka gösterme davranışı – Çocuk
bakıcısı, süt nine, dadı 2) Keçi yolu, çığır – (ses için)
Kalın – Toparlak durumdaki ilaç 3) Radyum’un simgesi
– Guatr, cedre – (zooloji) Duyarga 4) El, göz veya baş
ile yapılan işaret – (farsça) Para biriktirme kabı 5)
Kökten, asıl olarak – Akıl – Kripton’un simgesi 6) Hitit –
Lityum’un simgesi – Dağ sırtlarında kuytu yer 7) Büyük
ve sert taş kütlesi – (halk dili) Et, ekmek, peynir
parçası, lokma, dilim – (ekonomi) Getirim 8)
(denizcilik) Gemi demiri – Musluk teknesi 9) İnsan
topluluğu – Yayvan ve dolgun yüz – Samaryum’un
simgesi 10) İlave – Anıt – Bir şeyin toplandığı,
biriktirildiği yer, depo 11) Yargı görevinin yerine
getirildiği yargı yeri – Sodyum’un simgesi – Kamıştan
çalgı.

sunuyor.” dedi. İçindeki Intel AtomTM
işlemci, nefes kesen grafik özelliklerle en
yeni mobil oyunlar için gereken
performansı ve hızı sağlarken hızlı açılış,
gezinti ve çoklu işlem de sunuyor.
Satellite Click Mini notebook ya da
tablet modunda bir dizi bağlantı
seçeneği sunuyor. Tablette bulunan bir
adet Micro-HDMI® ile içerikler geniş
ekranda paylaşılabiliyor,
mikroSD/SDHC/SDXC girişi ise cihazlar
arası içerik paylaşımını sağlıyor; ayrıca
Mikro-USB 2.0 girişi de bulunuyor.
Klavye tam boyutlu bir USB 2.0 ile dosya
aktarımı sağlıyor. İlave olarak, tam
boyutlu SD girişi ise mevcut 32 GB eMMC
depolamayı artırabilmeye imkan veriyor.
Ayrıca, kablosuz ekran özelliği kablolara
gereksinim duymadan diğer cihazlara
sorunsuz şekilde ses ve video
aktarabilmeyi sağlıyor.
An’ı ölümsüzleştirin
Arka yüzdeki 5 MP otomatik
odaklanmalı kamera ile kullanıcılar
hareket halindeyken bile yüksek kalitede
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fotoğraflar çekebiliyorlar. Ön yüzdeki HD
web kamera ile kullanıcılar arkadaşları
ve iş arkadaşları ile yüz yüze görüşmeler
yapabiliyorlar. Satellite Click Mini ayrıca
TruCapture uygulamasına sahip
olduğundan kullanıcılar herhangi bir
kağıt belge, beyaz tahta veya
projeksiyonla gösterilen bilgilerin
görüntüsünü kolayca kaydedebiliyorlar.
TruCapture ayrıca yansımayı
önlendiğinden ve görüntülerin renklerini
düzelttiğinden dolayı görüntü ve yazıları
çok daha rahat görülebilir ve okunabilir
hale getiriyor, böylece bilgilerin
okunurluğu artırılmış oluyor. İlave
olarak görüntülerdeki kelimeler karakter
tanıma özelliği sayesinde arama
yapılabilir ve kolayca diğer uygulamlara
aktarılabilir hale geliyor.
Satellite Click Mini rahat taşınabilir
olduğu kadar, Satin GoldTM altın veya
Smart White Pearl inci beyazı renk
seçenkleriyle şık bir görünüme de sahip.
Son derece sağlam olduğundan hareket
halindeki yaşama da uygun.
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Sevgili kardeşlerim
Amerika Birleşik Devletleri’nin bir eyaleti olan Hawaii,
Kuzey Amerika’yla Asya arasında, yani Büyük
Okyanus’ta bulunuyor. Burası
dünyanın en büyük su kütlesinin
orta yerindeki adalar grubu.
Hawaii Adaları pek çok bakımdan
ilginç. Sekiz büyük ada, yüzden fazla
küçük ada ve adacıktan oluşuyor.
Sekiz büyük ada “ana adalar” olarak
anılıyor. Aslında “Hawaii” de bu
adaların en büyüğünün adı.
Hawaii Adaları’nda beş tane aktif
yanardağ bulunuyor. Bunların
püskürttüğü lavlar sürekli yeni
adacıklar ve kayalıklar oluşturuyor. Bu
yanardağlardan biri olan “Kilauea”
sadece Hawaii Adaları’nın değil,
dünyanın en büyük etkin yanardağı.
Hawaii Adaları’nın en büyük gelir
kaynağı turizm. Hawaiililer, adalarının
doğal güzelliklerinin değerini çok iyi biliyor. Adalarına zarar
gelmemesi için yüksek yapılar, fabrikalar ve otoyollar
yapmaktan kaçınıyorlar. Çevreye saygılı, stresten uzak ve
hareketli yaşamları sayesinde ABD’nin en uzun yaşayan
insanları Hawaiililer.
Aranızda tüm bu yanardağ etkinliğine karşın burası nasıl
dünyanın en güzel turistik yerleri içinde yer alıyor diye
düşünenler var sanki. Böyle düşünmekte de çok haklısınız.
Ancak Hawaii Adaları’nı turistler için çekici kılan şey iklimi.
Burada aynı anda iki iklim yaşanıyor. Nasıl mı? Yüksek
dağlardan dolayı bulutlar adaların bir tarafında kalırken, öbür
tarafta fazla bulut olmuyor. Yani bulutlar dağları aşamıyor. Bu
nedenle her adanın bir tarafı bulutlu, bol yağışlı ve yeşil, diğer
tarafı güneşli ve kurak oluyor. Adaları cazip kılan bu güneşli taraftaki hava.
Bir başka ilginç şey de adaların çevresindeki devasa dalgalar sayesinde
buraya ait bir eğlencenin, yirminci yüzyılda dünya çapında bir spor olarak
yayılmış olması. Sörf! Evet, evet, dalga sörfü Hawaii Adaları’ndan çıkma bir
spor. Olimpiyatlar’da yüzme dalında madalya kazanan Duke Kahanamoku
adlı Hawaiili sporcu, sörfün dünyaca tanınmasını sağlamış. Öyle ki

Hawaii’nin
başkenti Honolulu’ya bu
sporcunun heykeli dikilmiş.
Hawaii bayrağının köşesinde
Birleşik Krallık bayrağı yer alır.
1778’de adaya çıkan ünlü
İngiliz Kaptan James Cook,
Hawaii – Avrupa ilişkilerini
başlatan kişi. James Cook
bununla kalmamış, adalara
“Sandviç Adaları” adını
koymuş. Adalar uzun süre
iki adla da anılmış. Bir süre
İngiliz etkisinde kalan Hawaii, bugün
ABD’nin 50. eyaleti.
Haiku Merdiveni, Oahu adasında bulunuyor. Bu merdiven tamı
tamına 3922 basamaktan oluşuyor. Merdiven 1943 yılında II. Dünya Savaşı
sırasında, 850 metre yükseklikteki tepeye bir telsiz istasyonu kurulurken
yapılmış. Amerikan ordusunun kullandığı bu istasyon savaş sırasında çok
önemliymiş. Merdiven 1987 yılından bu yana kullanıma kapalı durumda.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

gundem_940_Layout 1 28.07.2015 13:14 Page 13

Eşeğin işi çıkmış...
GÜNEŞLİ bir yaz günü
herkes evinde dinleniyormuş.
Fakat Nasreddin Hoca’nın
çarşıya çıkması gerekiyormuş.
Bu sıcakta canı yürümek
istememiş. “En iyisi
Karakaçan’la gitmek” diye
düşünmüş. Eşeği Karakaçan’ı
ahırdan çıkarmış. Üstüne
semerini yerleştirmiş ve sırtına
binmiş. Çarşıya doğru yola
koyulmuş.
Çarşıya doğru ağır ağır
giderlerken Karakaçan birden
“Aii!” deyip anırmış ve koşmaya
başlamış.
Nasreddin Hoca ne
yapacağını şaşırmış. “Dur
Karakaçan! Çüş Karakaçan!”
demiş. Fakat eşek onu
duymuyor gibiymiş.
Kendi bildiği yolda

Sizin köşeniz
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durmadan koşuyormuş. Eşeğin
hızla geldiğini görenler etrafa
kaçışıyorlarmış.
Nasreddin Hoca’nın eşeğin
sırtında rüzgar gibi geçtiğini
gören bir komşusu,
- Hayırdır Hocam, ne bu
telaş? Nereye gidiyorsun böyle,
diye arkasından seslenmiş.
Karakaçan’ın sırtında
zıplaya zıplaya giden Hoca,
geride bıraktığı
adama doğru
dönerek şöyle
cevap vermiş:
- Merak edilecek
bir şey yok. Eşeğin
acele bir işi çıktı da birlikte
oraya gidiyoruz.
Kendi bildiği yöne koşan
Karakaçan, uzunca bir süre
sonra birden durmuş.
Nasreddin Hoca, Karakaçan’ın

sırtından inmiş. Etrafa şöyle bir
bakmış. Ne bir kimse varmış, ne
de bir ev!...
Çok uzaklarda köy
görünüyormuş. Nasreddin Hoca
bir Karakaçan’a bakmış, bir
uzaktaki köye… Sonra uzun
uzun gülmüş hallerine.
Karakaçan özür diler gibi “Aaii
aii” diye anırmış. Onun da
yorulduğu belliymiş.
Nasreddin
Hoca eşeğin
yularından
tutmuş.
- Hadi
yürü bakalım
yaramaz Karakaçan,
demiş. Yolumuz uzun.
Başlamışlar köye doğru
yürümeye… Köye vardıklarında
güneş batıyormuş. Nasreddin
Hoca geç de olsa çarşıdaki işini
halletmiş. Sonra eve dönmüşler.

Hırsızın hiç mi suçu yok?
Nasreddin Hoca bir akşam
yorgun argın eve dönmüş.
Karnı çok açmış. Gözlerinden de
uyku akıyormuş.
Hanımı hemen yemek
hazırlamış. Birlikte yemek
yemişler. Nasreddin Hoca
yemekten sonra hemen yatmış
ve derin bir uykuya dalmış.
Gece Nasreddin Hoca’nın
hanımı bahçeden gelen
tıkırtılarla uyanmış. Nasreddin
Hoca’yı dürtmüş;
- Uyan bey, dışarıdan tıkır
tıkır sesler geliyor, demiş.
Nasreddin Hoca uykusunun
arasında,
- Kedilerdir hanım,
endişelenme, demiş. Uyumaya
devam etmiş.
Nasreddin Hoca ve hanımı
ertesi sabah çilli horozun yeri

Begüm Kadir - 5 yaş

GÜMÜLCİNE
Konu: Ev
çizdim;
çiçek, güneş,
bir de ağaç
çizdim.

göğü inleten ötüşüyle
uyanmışlar.
Güzelce kahvaltılarını
etmişler. Kahvaltıdan sonra
Nasreddin Hoca tarlaya gitmek
için hazırlanmaya başlamış.
Heybesine eşyalarını
yerleştirmiş. Karakaçan’ı almak
için ahıra gitmiş.
Bir bakmış ahırın kapısı açık!
Merakla içeri girmiş. Aaa....
Karakaçan içeride değilmiş!
Nasreddin Hoca hemen eve
koşmuş. Hanımına,
- Ahırın kapısını sen mi açık
bıraktın, diye sormuş.
Bu sırada hanımının aklına
gece bahçede duyduğu tıkırtılar
gelmiş.
- Tüüh, demiş. Demek gece
duyduğum sesler ahırdan
geliyordu. Anlaşılan bahçemize
hırsız girmiş. Karakaçan’ı
çaldı!...
Nasreddin Hoca,
- Eyvaah, demiş. Öyle mi oldu
dersin hanım!
Sonra belki bir gören
olmuştur diye komşularına
sormaya gitmiş. Can sıkıntısı
içinde herkese durumu
anlatmış. Kısa sürede Hoca’nın
etrafında bir kalabalık
toplanmış. Nasreddin Hoca,
- Hırsızı gören oldu mu,
Karakaçan’ın sesini duyan oldu
mu, diye herkese soruyormuş....
Komşuların her biri bir şey
söylüyormuş.
- Hocam, niye ahırın
kapısına sağlam bir kilit
takmadın sanki, demiş birisi.
Nasreddin Hoca,
- Komşum kilit sağlamdı,
derken bir başkası,
- Hocam, kusura bakma ama
eşeğin çalınmasında en büyük
suç senin, demiş.
Nasreddin Hoca
komşularının bu suçlamalarına
daha fazla dayanamımış.
Kaşlarını çatmış ve etrafındaki
kalabalığa,
- Yahu komşular, demiş. İyi
güzel de kabahatin hepsi benim
mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?
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Panik atak ile başa
çıkmak mümkün!
ANİ kaygı nöbetlerine eşlik eden
çarpıntı, aşırı terleme ve bulantı gibi
belirtilerle kendini gösteren panik atak,
son yılların en yaygın rahatsızlıkları
arasında yer alıyor.
Hastaların yaşamını alt üst edebilen
bu hastalık, doğru tanı ve tedavi
yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor.
İşte panik atak belirtileri ve bu durumla
başa çıkabilme yolları...

PANİK ATAK TEK BAŞINA
BİR HASTALIK DEĞİL
Panik atak birçok psikiyatrik hastalığın
dışında; tiroid bozuklukları, kan
şekerinin düşmesi, kalp ve akciğer
rahatsızlıkları, beyin tümörleri, epilepsi,
kansızlık, çeşitli enfeksiyonlar, vitamin
eksiklikleri, aşırı kafein tüketimi ve bazı
ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Panik atak tek başına bir hastalık değil,
birçok psikiyatrik veya fiziksel
rahatsızlığın belirtisidir.

PANİK ATAK ESNASINDA ORTAYA

ÇIKAN BEDENSEL BELİRTİLER
Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama,
kalp hızında artış olması, terleme,
titreme, nefes darlığı, boğulma hissi,
soluk kesilmesi, göğüste ağrı, sıkıntı,
bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi,
bayılma hissi, olayları ve çevreyi bir sis
perdesinin gerisinden bulanık algılama,
kendine yabancılaşma, uyuşma ve
karıncalanma, üşüme, ürperme, ateş
basması, kontrolü yitirme, çıldırma ya da
ölüm korkusu panik atak sırasında
ortaya çıkan belirtiler arasındadır. Panik
atakta bu belirtilerin en az dört tanesi
görülmektedir.

KENDİNİZİ RAHAT HİSSETTİĞİNİZ
BİR YERDE HAYAL EDİN
Panik atak esnasında, öncelikle kişinin
uygun bir yere oturması gerekir.
Burundan yavaşça nefes alınıp, 5 saniye
tutulduktan sonra, yavaşça dudaklar
büzülerek nefes verilmelidir. Kişi kendini

rahat hissettiği bir anını gözünde
canlandırarak, dikkatini burada
toplamalıdır. Çevredeki ayrıntılara
odaklanmaya çalışılmalıdır. Panik atak
nöbeti yaşadığını düşünenler korkacak
bir şey olmadığını ve bu durumun
birazdan geçeceğini içinden

Selülit için beslenme önerileri
Üzüm çekirdeği ve toz kakao: İçeriğinde bioflavonoid
olan bu besinler kolajeni yıkan enzimleri bloke ediyor ve bağ
dokusuna destek oluyorlar.
Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, brokoli vb) : Yapılan
araştırmalar selülit oluşumunu azaltmada antioksidan
öğeler olan A, C vitaminleri ve çinkonun etkili olduğunu
göstermektedir. Özellikle bu antioksidan yapıları içerisinde
bulunan taze meyve ve sebzelerin tüketimine özen
gösterilmesi gerekmektedir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler,
kurubaklagiller ve taze meyvelerin günlük tüketimini 6-8
porsiyona kadar çıkarmanız gerekmektedir
Su: Bol su içmek kan dolaşımının düzenlenmesini
sağlıyor ve ödemin oluşmasını önlüyor. Ayrıca yağ
hücrelerinin emilimini sağlamak gibi önemli bir rol de
üstleniyor. Günde en az 2.5-3 litre su içmeye özen gösterin.
Kuşkonmaz ve Lahana: Ödem söktürücü ve toksin atma
özelliği nedeniyle bu besinler sofranızda sık sık yer almalı.
Toksin atmak için beyaz lahana kürü de yapabilirsiniz.
Bunun için; kaynayan yarım litre suda 5-6 adet beyaz lahana
yaprağını parçalamadan, ağzı kapalı bir tencerede hafif
ateşte 10 dakika haşlayın. Sabah ve akşam olmak üzere
günde 2 kez aç veya tok karnına birer su bardağı için. Kürü 5
gün boyunca ve her seferinde tekrar hazırlayarak uygulayın.
3 gün ara verdikten sonra küre 5 gün daha devam edin.
Balık: Somon gibi yağlı balıkta bolca bulunan Omega -3

burçlar...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı
yönde kullandıkça problem
yok ancak ani olaylar
sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara
sürüklenebilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız
işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve
pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte.

damarları genişleterek kan akışının ve dolaşımının
rahatlamasına katkıda bulunuyor. Haftada 2-3 gün balık
tüketin.
Soğan ve sarımsak: Kan basıncının ve dolaşımının
rahatlamasını sağlıyorlar.
Ananas: Taze ananasta bulunan bromelin enzimi protein
ayrıştırıcı ve sindirimine yardımcı bir enzimdir. Kükürtlü
bileşikleri de içeren bromelin enzimi sadece protein
sindirimine yardımcı olmakla kalmaz, şişkinliğin ve ödemin
atılmasına da katkıda bulunur. Böylece selülit oluşumunu
engellemeye yardımcıdır. Hergün 1 ince dilim ananas
tüketilmesi olumlu etki gösterecektir.
Zencefil: Her gün 5-6 kibrit çöpü şeklinde kestiğiniz
zencefili çayınızın içine katabilirsiniz.
Muz: İçerisinde yer alan potasyum ile kan basıncını
düşürerek dolaşıma yardımcı oluyor ve dokuları atık
maddelerden temizliyor. Sindirim ve düşük tansiyon
sorununuz yoksa, günde bir adet muz tüketmenizde fayda
var. Karpuz, avokado, havuç, fasulye ve bezelye de fazla
miktarda potasyum içeriyorlar.
Kereviz: Kan damarlarının kasılmasını engelleyerek
dolaşımın rahatlamasını sağlıyor.
Yeşil çay: İçeriğindeki kateşin ile yağ yakımını
hızlandırıyor. Günde iki fincan yeşil çay içmenizde fayda var.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Özel
hayatınıza ve kendinize zaman
ayırmakta zorlanacaksınız.
Kariyerinizde ilerlemeler sözkonusu.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adımlarınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak
muhalefetle karşılaşacağınız görünüyor.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Alacağınız
haberler, uzaklarla olan
ilişkilerinizi gündeme
getirecektir. Yeniliklerden çok şey
çıkarabileceğiniz günlerdesiniz.
Harcamalara dikkat.

Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın
duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor.

Maddi durumunuzla ilgili
önemli kararlar aşaması.
Ödemeler dengenizi yeniden
kurmak lazım. Bu arada
çalışma kapasitenizi,
becerilerinizi daha yerinde kullanmaya
çalışın.

Panik atak hastalarına öneriler;
• Panik atak kesinlikle kontrol altına
alınabilir. Umutsuzluk ve karamsarlıktan
kaçınılmalıdır.
• Panik atak başka hastalıkların
habercisi olabilir. Mutlaka psikiyatriste
başvurulmalıdır.
• Psikiyatrist ve psikoloğun
önerilerine uyulmalı, tedavileri eksiksiz
uygulanmalıdır.
• Kişi yakınlarının da panik atak
hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.
• Düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen
gösterilmelidir. Aşırı yemekten ve uzun
süreli açlıktan kaçınılmalıdır. Kahve, çay,
asitli, gazlı içeceklerden ve enerji
içeceklerinden uzak durulmalıdır.
• Sağlıklı ve nitelikli uyku için
önlemler alınmalıdır.
• Düzenli spor ve yürüyüş
yapılmalıdır.
• Nefes ve gevşeme egzersizleri,
günlük alışkanlık haline getirilmelidir.
• Hobilere, keyif alınan aktivitelere ve
sosyal-kültürel etkinliklere daha fazla
zaman ayırılmalıdır.
• Sağlıklı bir cinsel yaşamın, sağlıklı
bir ruhsal durum için önemli olduğu
unutulmamalıdır.
• Panik atak, biyolojik ve psikolojik
nedenlere bağlı tıbbi bir durumdur.
Zafiyet, doğaüstü güçler veya inanç
eksikliği ile ilgisi yoktur. Ruh sağlığı
alanında uzman olmayan kişilerden ve
yöntemlerden uzak durulmalıdır.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi disiplin altına
almaya, sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve
hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım)Geçmişte
yaşananların etkisi
sürerken, bazı şeyleri
bırakma süreci içindesiniz.
Ruhsal sağlığınıza özen
göstermeniz gerek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21

tekrarlamalıdır.

Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında
da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor.
Sosyal ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni
ilişkilere yöneleceğiniz
söylenebilir. Planlarınızda
büyük beklentilerden kaçının.

Mart) Hayat görüşünüzü
akılcı bir düzeyde
kullanmalısınız. Hukuki
konularınızda bazı
engeller ya da gecikmeler öne
çıkabilir. Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.
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Rumlar Gökçeada’ya dönüyor

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013"
με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90,38 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 9,62 % από Εθνική Δαπάνη
(Αριθμός ΣΑ282/8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ» με προϋπολογισμό
109.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από
την έδρα της υπηρεσίας, ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος, μέχρι τις 13 - 08 2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531352623, FAX επικοινωνίας 2531095100, αρμόδιος
υπάλληλος Κλεοπάτρα Τσίπη. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18- 08 -2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
ν.3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας.
Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι 949709 και ο κωδικός στο Π.Δ.Ε. 282/8 του έργου είναι
2015ΣΕ28280123.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
IV. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
V. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.733,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 (Π.Α.Α.). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την Εγκ.
33/14-11-2012 της ΓΓΔΕ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ιάσμου.
Ίασμος 17- 07-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

GÖKÇEADA'dan yıllar önce
Yunanistan'a göç eden Rumların bir
kısmı, ülkede yaşanan ekonomik kriz
nedeniyle adaya dönüp butik işletmeler
açmaya başladı.
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal
Çetin, ilçede Rum nüfusun yoğun
olduğunu, Yunanistan'da yaşayan
Rumlardan bir bölümünün yılın belli
dönemlerinde Gökçeada'da
konakladığını söyledi. Yunanistan’da
yaşanan ekonomik krizin kendilerini de
etkilediğini belirten Çetin,
"Gökçeada'da bulunan Rum
vatandaşlarımız bizler için çok değerli.
Onları çok seviyoruz. Burada var olma
teminatını da kendimiz olarak
görüyoruz. Rum vatandaşlarımızın
gülen yüzlerindeki tebessüm bizi ayrı
bir şekilde mutlu kılıyor. Yunanistan'da
yaşanan ekonomik kriz, bizi de bir
komşu ülke olarak üzüyor." dedi.

EKONOMİK KRİZ ETKİLEDİ
Yıllar önce Gökçeada'dan Yunanistan'a

göç eden birçok Rum bulunduğunu
ifade eden Çetin, "O insanlar
Gökçeada'ya özellikle yaz aylarında
geliyor. Ağustos ayında ilçemizde
yapılan Meryem Ana şenliklerine,
panayıra Yunanistan'dan
ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz geliyor.
Bundan da son derece memnuniyet
duyuyoruz, fakat bu yıl Yunanistan'daki
kriz nedeniyle bundan olumsuz
etkileneceğimizi düşünüyorum." diye
konuştu.

"ARTIK GÖKÇEADA'DA
YAŞAYACAĞIZ"
Yunanistan'a önceki yıllarda gidip
yerleşmiş, iş sahibi olmuş Rumların,
ekonomik kriz nedeniyle Gökçeada'ya
dönmeye başladığını belirten belediye
başkanı Ünal Çetin şunları kaydetti:
"Gökçeadalı Rum vatandaşlarımız,
Yunanistan'daki işlerini bırakıp 'Artık
Gökçeada'da yaşayacağız. Hayatımızın
geri kalan kısmını Gökçeada'da
geçireceğiz' deyip böyle karar aldı.

Semadirek
adasında yangın

MERİÇ iline bağlı Semadirek
adasında 22 Temmuz Çarşamba akşamı
büyük bir yangın çıktı.
Adanın kuzey bölgesindeki ormanlık
alanda çıkan yangın saat 22:00
sıralarında başladı ve şiddetli rüzgarın
etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının
Hora ve Kamariotissa köylerini de tehdit
ettiği bildirildi. Yangına dört itfaiye
aracı ile müdahale edilirken, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanlığı,
adaya itfaiye ekipleri götürebilmek için

gemi kiraladı.
Yangın söndürme çalışmalarında
toplam 15 araç ve 63 itfaiyeci katılırken,
ordu ve belediyenin yanı sıra
vatandaşlar da yer aldı.
Yangının ormanlık alanda ve bazı
ekili arazilerde etkili olduğu ifade
edildi.
Semadirek’teki yangın, yoğun
çabalar sonucunda sabaha karşı kontrol
altına alınabildi.
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Hayvan Yetiştiriciliği

Hamza MEMET
Zooteknisyen

hamzamemet89@gmail.com / www.omatege.gr

Yunanistan hayvan
besiciliği terimleri - 1
Ενιαία αίτηση ενίσχυση : Birleştirici destek primi dilekçesi
diye tanımlayabileceğimiz, Yunanistanda bir çiftçinin Yunanistan
destek onlemlerini kapsayan ve o yıl içerisinde ekimini yapacağı
tarlaların tarla beyannamesi ile birlikte yapılan tek dilekçe
türüdür. Tütünün desteklenmesi bu prim üzerinden
yapılmaktadır. 2015 yılı birleştirici destek primi Tarım
Beyannamesi (dilosi kalliergias) ve hayvan yetiştiriciliği uretimi
icin ELGA tarafindan sigortalandırılmasını ve Çiftçiler kütüğüne
ve tarım işleme kayıt dilekçelerini icermektedir.
ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων ζώων) : Doğrudan, aracısız destek
primlerini ilgilendiren kanunların uygulanması için madde
1254/1999 kurultayı, 17 Mayıs 1999 alınan kararın Ortak Pazar
Kurumlarının kapsamında sığır eti sektörü için uygulanır. Büyük
baş hayvan birimi (Μονάδες Μεγάλων ζώων) her işletmede
beslenen hayvanların cinsi ve sayılarını samansı bitkiler
yeterliliği göz önüne alınarak işletmenin prim haklarınn
sınırlandırılmasını öngörmektedir. Söz konusu prim hakkı
üreticilere , erkek büyükbaşlara özel prim hakkı, emziren
ineklerin korunması için prim hakkı gibi durumlarda verilir. Bu
prim haklarının verilebilmesi için işletmedeki hayvan sayısını “
yoğunluk göstergesi” diye tanımlayabilriz. MMZ tanımı
işletmede hayvanların beslenmesi için samansı bitkiler arazisi
ile ilişkilidir.
Özel prim hakları, yoğunluk göstergesinin belirlenmesi için
erkek büyük baş hayvanlar, emziren inekler, danalar ve koyunkeçi ve sağmal inekler göz önünde bulundurulur.
MMZ Büyük baş hayvanların birimi (Μονάδες Μεγάλων
ζώων) çevre sınırlandırılmasın göre eksik bölgelerin
desteklenmesi için uygulanan önlemdir. Yoğunluk göstergesi
(δείκτης πυκνότητας) işletmedeki otlayan hayvan sayısı baz
alınarak belirlenir. MMZ’ nin dönüştürülmesi için bazı tablolar
kullanılır. Sığır eti sektörü için tablo kullanılarak yapılan
dönüştürülmede (ineklerde: 1,0 MMZ) kulanılır.
Δείκτης πυκνότητας : Yoğunluk göstergesi, 10 dönüme göre
belirlenmiş MZK (Mονάδων Ζωικού Κεφαλαίου) Hayvan Başı
Birim sayısıdır.
ΜZK (Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου): Organik Hayvancılık
ihtiyaçları için Hayvan Baş’ını Hayvan Başı Birimi’ne
dönüştürmede kullanılan Dönüşüm tablosudur.
α/α Tür & Hayvan kategorisi MZK’ya dönüştüren katsayı
Α
Büyük başlar
1,00
1
Sağmal inekler 1,00
2
Besi inekleri (emziren)
1,00
3
6 aylık yaşından büyük olan erkek danalar 1,00
4
6 aydan yukarı olan buzağılar
0,60
Β
KOYUN-KEÇİ
1
Koyun- keçi bir yaşından büyük
0,15
Yunanistan hayvan yetiştiriciliği birimleri bölüm II bir sonraki
derleme’mde.

24 Temmuz 2015

ABTTF Suruç’taki
terör saldırısını kınadı
AVRUPA Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF)
Türkiye’de Şanlıurfa ilinin Suruç
ilçesinde 20 Temmuz
Pazartesi günü meydana
gelen terör saldırısını
kınadı. ABTTF
açıklamasında acı bir
günde anavatanın
acısının paylaşıldığı
vurgulandı.
ABTTF’den saldırıyla
ilgili yapılan açıkalamada
şu ifadelere yer verildi:
“Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu
(SGDF) üyelerinin Kobani’nin
yeniden inşası için bölgeye
gitmek üzere Suruç ilçesine
gelerek Amara Kültür Merkezi

önünde
dün öğle saatlerinde bir basın

açıklaması yapmak için
toplandığı sırada gerçekleşen
canlı bomba intihar saldırısında
32 kişi yaşamını yitirdi, çok
sayıda kişi yaralandı.
Avrupa Batı Trakya
Türk
Federasyonu(ABTTF)
olarak Suruç ilçesindeki
saldırıda yaşamını
yitiren kişilere Allah’tan
rahmet, kederli
ailelerine başsağlığı ve
yaralılara acil şifalar
dileriz. Terörün hiçbir haklı
gerekçesi olmayacağının
bilincinde olarak terörü ve
terörü besleyenleri lanetler,
böylesi bir acı günde
anavatanımızın acısını

Gökçepınar köyünde kermes...

İSKEÇE’nin Mustafçova belediyesine bağlı
Gökçepınar köyünde “Ideal English” Yabanci Dil
ve Bilgisayar Merkezi tarafından kermes
düzenlendi.
Öğrencilere yönelik her yıl farklı etkinlikler
düzenleyen “Ideal English” Yabanci Dil ve
Bilgisayar Merkezi sahibi Salih Canbaz, bu yıl
dershane olarak gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili
olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı
yaptı: “Ideal English Yabanci Dil ve Bilgisayar
Merkezi olarak düzenlediğimiz Ögrencilere
Yardım Kermesi başarılı ve mutlu bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Şu telaşlı bayram günlerinde
bizleri gururlandıran ve mutlu eden İskeçe

Müftüsü Sayın Ahmet Mete, T.C. Gümülcine
Konsolos Yardımcısı Sayın Adnan Öztürk, SİRİZA
Milletvekili Sayın Hüseyin Zeybek, Mustafçova
Belediye Başkanı Sayın Cemil Kabza, sabık
Milletvekili Sayın Çetin Mandacı, Çınar Derneği ve
Millet Medya Genel Müdürü sayın Cengiz Ömer ve
Yayın Koordinatörü Sayın Bilal Budur’a
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, geleceğimizin
umut ışığı olan Mustafçova ve Ketenlik gençliğine
bizleri ziyarette bulundukları ve gösterilerde
bizlere eşlik ettikleri için onlara da ayrıca
teşekkür ederiz. Geride kalıp da isimlerini
belirtmediğimiz gönüllü yardımcılarımıza da
teşekkürü bir borç biliriz.”

Yunanistan ve İsrail arasında askeri anlaşma
YUNANISTAN ve İsrail’in, ortak askeri tatbikatlar ve işbirlikleri sırasında askeri
personellerinin her iki ülkede kalmasını öngören anlaşma (Status of Forces Agreement)
imzalandığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Savunma
Bakanı Panos Kammenos’un İsrail ziyareti sırasında, Kammenos ile İsrailli mevkidaşı
Moşe Yalon tarafından imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, “İki bakan tarafından askeri tatbikatlar ve işbirlikleri çerçevesinde
personel aktarımı sırasında iki ülkede kalınmasıyla ilgili statüyü belirleyen anlaşma
imzalandı.” ifadeleri kullanıldı.
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DİN VE TOPLUM

Tarihi Fıçıllı Camii’nde
anlamlı etkinlik

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ramazan ayına veda ederken
nbir Ayın Sultanı
mübarek Ramazan Ayı;
bin aydan hayırlı Kadir
Gecesiyle, orucuyla,
mukabelesiyle, teravihiyle
yüreklerimizi mest eden
güzellikleriyle geride kaldı. Bu
ayda O’na adanan ruhlarımızla
bir tatlı sevinci yaşadık.
Nicelerimizin kavuşamadığı,
nicelerimizin kavuşup da tadını
alamadığı, nicelerimizin tadına
varmak için gayretler gösterdiği
Kur’an Ayı sessizce aramızdan
ayrıldı. Bizim için büyük fırsat
olan bu Mübarek Ay, onbir ay
sonra tekrar dönmek bize veda
etti. Onbir ay sonra dönecek ama
kimi bulacak bilinmez. Bu
nedenle ayrılığımız ve
vedalaşmamız biraz buruk geçti.
Yüce Rabbim’den tekrar
kavuşmak dileğiyle…
Geride bıraktığımız, mübarek
Ramazan ayında yaptıklarımızı ve
neler kazandığımızı düşünmeli ve
kendimizi hesaba çekmeliyiz.
Ramazan ve oruç konusunda
kendimizi hesaba çektiğimizde,
oruç tutmakla hedefe
ulaştığımızı görürsek, sevinmek
ve bayram yapmak da
hakkımızdır. Zira bir yandan kötü
arzuların elinde esir olmaktan
kurtulmuş, bir yandan da aklın ve
imanın zaferine ve Allah’ın
rızasını kazanma gibi bir mutlu
sonuca ermiş oluruz. Yok, eğer
hâlâ nefsin sözü geçiyor, hâlâ
bize her istediğini
yaptırabiliyorsa, o zaman
yeniden bir nefis muhasebesi
yapmalıyız. Fakat umutsuzluğa
katiyen düşmemeliyiz. Çünkü
fırsatlar tamamen elden çıkmış
sayılmaz. Ömrümüz var oldukça,
her zaman kötü arzuları yenme
fırsatını yakalayabilmemiz
mümkündür. Ancak, ölümün ne
zaman geleceği bilinmediğinden,
işi uzatmamalı ve fırsatları
ganimet bilmeliyiz. Çünkü Hz. Ali
(r.a.)’ın deyimiyle; fırsatlar
karınca gibi sessiz gelir ama
yıldırım hızıyla aramızdan ayrılır.
Bu nedenle fırsatları iyi
kullanarak azimli ve kararlı
yürümeli, Allah’ın lütuf ve
rahmetinden yararlanmayı ihmal
etmemeliyiz.
Bayrama, nefretlerimizin
ateşini, içimize çektiğimiz o
mübarek Ramazan’ın nefesiyle
söndürebilerek girebildiysek ne
mutlu! Bayram tatilini, orucun
bize bağışladığı rahmet
duygusuyla sılayı rahimle
onurlandırabildiysek ne mutlu!
İşte sana elveda diyoruz ey
Şehri Ramazan. Bir daha
kavuşup kavuşamayacağımızın
muammasıyla, ama tekrar
kavuşabilmenin heyecanıyla

O

İSKEÇE’nin Fıçıllı köyündeki tarihi Mümin
Ağa Camii’nde kan bağışı kampanyası
gerçekleştirildi. Kampanya çerçevesinde 25 ünite
kan toplandı.
Fıçıllı Camii’nin restorasyonunda öncülük
eden ve Ramazan aylarında İskeçe’nin küçük ve
az cemaati olan camilerinde iftar ve teravih
programları gerçekleştiren Ihlamur Grubu’nun
girişimiyle yapılan kan bağışı kampanyası 19
Temmuz Pazar günü (Ramazan Bayramı’nın
üçüncü günü) gerçekleşti. Kan bağışında

bulunmak isteyenler doktor Hüseyin Baltacı
tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Aynı gün Fıçıllı Mümin Ağa Camii’nin
bahçesinde piknik gerçekleştirildi. Fıçıllı’daki
anlamlı etkinliğe İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet
Hraloğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, eski milletvekili Çetin Mandacı ve diğer
davetliler katıldı.
Kan bağışı kampanyası, İskeçe Gönüllü Kan
Verenler Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

18 yaşındaki genç
boğularak hayatını kaybetti

GÜMÜLCİNE’de Nuhçalı (Glifada) sahilinde
denize giren 18 yaşında bir genç boğularak
yaşamını yitirdi.
20 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinden
sonra yaşanan olayda, talihsiz gencin kız kardeşi
ve diğer arkadaşlarıyla birlikte denize girdiği
öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, sahilden uzaklaşan

gençler geri döndüklerinde Yannis Kariotis’in
yanlarında olmadıklarını fark etti. Kısa süre
içinde talihsiz gencin bulunduğu, ancak tüm
müdahelelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Talihsiz genç kalabalık bir cenaze töreniyle 21
Temmuz Salı günü Gümülcine’de toprağa verildi.
Olayla ilgili olarak sahil güvenlik biriminin
soruşturma başlattığı açıklandı.

ABONELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Y›ll›k abone ücretlerini ödemeyen abonelerimizin,
Gümülcine’deki
P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri önemle rica olunur.
GÜNDEM

elveda diyoruz sana ey Şerefli
Ay! Yüreklerimize Kur’an’ın
derinliğini yaşamımızın en
önemli unsuru olarak
hissedebilmenin mutluluğuyla
elveda diyoruz. Dili Kur’an’la
süslenen, gözü Kur’an’la gören,
kulağı Kur’an’la işiten, kalbi
Kur’an’la neşelenenlerden kıl bizi
ey Allah’ım.
Şimdi bir merhamet daha
kuşatıyor bizi. Müstehap
(yapımının sevap kazandırdığı,
terkinin günaha sebep olmadığı
Allah katında sevilen bir amel)
olan Şevval orucu.
Senede bir ay ile bizleri
şereflendirip ardından hasretine
gark olduğumuz evveli rahmet,
ortası mağfiret, sonu
cehennemden azat olma ayı
Ramazan ayından sonra gelen
şevval ayında tutulan altı gün
oruca “şevval orucu” denir. Bu
oruç peş peşe tutulabileceği gibi
ara verilerek de tutulabilir.
Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v.), Ramazan
ayından sonra gelen şevval
ayında altı gün oruç tutmuş ve
tutulmasını tavsiye etmiş, bu
orucu tutmanın sebebini de şöyle
açıklamıştır:
“Kim Ramazan orucunu tutar,
sonra şevval ayından altı gün
oruç tutarsa bütün yıl boyunca
oruç tutmuş gibi olur” (Tirmizî)
“Kim iyi bir amel işlerse,
kendisine bunun on katı sevap
vardır” (En’âm,160) anlamındaki
âyet esas alındığında bir ay oruç
tutan müslüman, on ay oruç
tutmuş gibi sevap kazanır. Şevval
ayından da altı gün oruç
tuttuğunda ki bu oruç on katıyla
altmış gün, iki ay yapar, böylece
bir yıl oruç tutmuş gibi olur.
Müslümanlar olarak bizler
Ramazan’a veda ettik. Fakat
İslâm âlemi kanlı trajedilerine ve
acılarına veda etmiyor.
Müslümanlar derin yaralar
yaşıyor. Başta Filistin’de,
Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de ve
Türkistan’da olmak üzere
dünyanın daha birçok yerinde
Bayrama kan ve gözyaşı ile
girildi. Son olarak da bayramın
hemen ardından Türkiye’de
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde
yapılan toplantı sırasında canlı
bombanın patlaması sonucu
30’un üzerinde gencimizin
hunharca katledilmesi 100’ün
üzerinde yaralanmaları hepimizi
derinden üzmüştür. Bunu
yapanları lanetliyor, şiddetle
kınıyoruz.
Biz Müslümanlara düşen
görev, dualarımızda samimi bir
şekilde kan ve gözyaşının
dinmesi için dua ederek Allah’tan
yardım dilemektir.
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Η κρίση φέρνει πιο κοντά
Έλληνες και Τούρκους
Ένα κείμενο που απηχεί το νέο κλίμα
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι αυτό
που δημοσιεύεται σήμερα στην στήλη
«KAΛΗΜΕΡ-ΧΑΜΠΑ» και παρουσιάζει
το αποτέλεσμα ελληνοτουρκικής
δημοσιογραφικής έρευνας για την
κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στις
δύο χώρες, με δεδομένες την τεράστια
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την
πολιτική αστάθεια, μετά τις πρόσφατες
εκλογές, στην Τουρκία.
Οι
τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις
έχουν τις ρίζες τους στην εποχή της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η
δεινή οικονομική θέση της Ελλάδας
φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης
προσέγγισης και αλληλοκατανόησης.
Η άκρως δυσχερής οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας δεν φαίνεται να
προκαλεί αίσθημα χαιρεκακίας στην
Τουρκία, παρά την παραδοσιακή έχθρα
που καλλιεργείται ανάμεσα στις δύο
χώρες και έχει βαθιές ρίζες στην Ιστορία.
Αντιθέτως, στους δρόμους της

Ιστανμπούλ πολλοί Τούρκοι εκφράζουν
τη συμπόνιά τους για τους Έλληνες
γείτονες που υποφέρουν. Δεν είναι λίγοι
μάλιστα εκείνοι που επικροτούν την
πρόσφατη δήλωση ετοιμότητας του
πρωθυπουργού τους Αχμέτ
Νταβούτογλου για παροχή οικονομικής
στήριξης στην Αθήνα.
«Πόσο άσχημη κατάσταση να μην
μπορούν οι άνθρωποι ούτε καν να
βγάλουν χρήματα από τα ATM! Η
Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία δεν
νοιάζονται, δεν μπορούν καν να
φανταστούν πως είναι. Αλλά εμείς, οι
Τούρκοι, ξέρουμε από τη δεκαετία του
‘90 πως είναι μια τέτοια κρίση», λέει
ένας άνδρας από την Ιστανμπούλ.
Τέτοιες εκφράσεις συμπάθειας και
κατανόησης θεωρούνταν αδιανόητες
στην Τουρκία πριν από μερικά χρόνια.
Το άλυτο Κυπριακό και η σχετικά
πρόσφατη κρίση των Ιμίων-Καρντάκ το
1996 είναι μόνο μερικοί από τους
παράγοντες που καθιστούσαν αδύνατη

Turistler göçmenler için
yardım malzemesi getiriyor
AVRUPA ülkelerinden
Yunanistan’a gelen bazı
turisler yanlarında göçmenler
için yardım malzemesi
getiriyor. Tatile çıkarken sosyal
sorumluluk projesinin de
parçası olmak isteyen turistler,
tatile gelirken dört koldan
adalara akın eden göçmenler
için kullanmadıkları eşyalarını
da getiriyorlar.
Bir seyahat ajansı, adada
yaşayan göçmenler için
kullanmadığı eşyalarını
yardım amaçlı getiren
turistlere 20 kilo fazladan
bagaj hakkı tanıyor.
İki Danimarkalı turist
toplam 45 kiloluk
kullanmadıkları eşyayı bu
tatilde yanlarında
getirdiklerini belirterek
“Burada giysiler, ayakkabı,
eşarp, şapkalar bulunuyor.
Adada yaşayan göçmenler için
getirdik.” ifadelerine yer verdi.
Yardımlar yine ajansın
görevlileri tarafından
toplanıyor. Daha sonra sahada
çalışan sivil toplum kuruluşları
ile irtibata geçilerek göçmen
kamplarına ulaştırılıyor.
Seyahat ajansı adına çalışan
Jonas Madsen, turistler
tarafından getirilen
yardımların bu dönemde
arttığı ve önümüzdeki
dönemde daha da artacağı
belirtiliyor.

24 Temmuz 2015

στη σκέψη πολλών Τούρκων τη φιλική
προσέγγιση με τους Έλληνες γείτονές
τους.
Ωστόσο, αυτές οι παγιωμένες
αντιλήψεις περί ελληνοτουρκικής
έχθρας φαίνεται να ξεθωριάζουν
–ειδικά σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά της
Τουρκίας.
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής
της γενιάς είναι ο Έφε, φοιτητής
Πολιτικών Επιστημών στην Ιστανμπούλ,
που γνώρισε και συνδέθηκε φιλικά με
πολλούς Έλληνες φοιτητές στο πλαίσιο
του προγράμματος Εράσμους. Όπως
λέει, «ό,τι έγινε στο παρελθόν, πέρασε.
Επιτεθήκαμε στην Ελλάδα και μας
επιτέθηκε και αυτή. Αλλά τώρα δεν είναι
καιρός για πόλεμο, αλλά για ειρήνη».
Η αλλαγή στάσης πολλών Τούρκων
απέναντι στην Ελλάδα γίνεται αισθητή
και στο πεδίο του τουρισμού. Άνθρωποι
που πριν από λίγα χρόνια δεν
μπορούσαν καν να φανταστούν ένα
ταξίδι στη γειτονική τους χώρα, είναι
σήμερα περίεργοι να τη γνωρίσουν. Από
τους 100.000 Τούρκους που εκτιμάται
ότι έκαναν το 2005 διακοπές στην
Ελλάδα, αναμένεται να την επισκεφθούν
φέτος περισσότεροι του ενός
εκατομμυρίου! Την κατακόρυφη αύξηση
τουριστικών πακέτων για την Ελλάδα
επιβεβαιώνει και η Ντενίζ Τοπτσού,
ιδιωτική υπάλληλος σε τουριστικό
γραφείο της Ιστανμπούλ. Όπως τονίζει,
«υπάρχει αισθητή αύξηση. Οι Τούρκοι
κλείνουν διακοπές τόσο στα νησιά όσο
και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πουλάμε
πολλά τουριστικά πακέτα, που
περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια

και ξενοδοχείο, πολυήμερες εκδρομές με
λεωφορείο ή κρουαζιέρες συνοδεία
ξεναγού. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα
βελτιώσουν κι άλλο τις σχέσεις ανάμεσα
σε Έλληνες και Τούρκους».
Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος
από την άλλη πλευρά του Αιγαίου
γίνεται δεκτή με χαρά από τους Έλληνες
επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
Ένας από αυτούς είναι και ο Σπύρος
Γαλιατσάτος, ιδιοκτήτης εστιατορίου
στη Σάμο. Όπως λέει, «υπάρχει μία τάση
να φέρνουμε στη Σάμο ολοένα
περισσότερους Τούρκους τουρίστες. Αν
είμαστε τυχεροί και τους παρασχεθούν
διευκολύνσεις για την έκδοση βίζας, θα
μπορούν να έρχονται και για
Σαββατοκύριακο».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος των
συνδέσμου ξενοδόχων Θράκης
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου
δηλώνει ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου
διακινήθηκαν από το συνοριακό
φυλάκιο των Κήπων περισσότεροι από
10.000 Τούρκοι επισκέπτες. Κάθε χρόνο,
η ροή υψηλής οικονομικής επιφάνειας
Τούρκων τουριστών από το τελωνείο
των Κήπων του νομού Έβρου, αυξάνεται
κατά 20%».
Η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα
και τα νησιά του Αιγαίου, βουλιάζουν
αυτή την περίοδο από Τούρκους
επισκέπτες. Είναι, σαφές, ότι μια νέα
εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει
ήδη ανατείλει και μπορεί να αποτελέσει
γνώμονα για μια καλύτερη πορεία και
των θεμάτων της διπλωματικής
ελληνοτουρκικής ατζέντας στο άμεσο
μέλλον.

Düşük gelirli ailelere
yardım programı başlıyor

AVRUPA Birliği, Yunanistan’daki
düşük gelirli ailelere yönelik geniş çaplı
bir yardım programı başlattı. Yardım
programı gıda ve temel ihtiyaç
malzemelerini kapsıyor.
Avrupa Yardım Fonu’ndan düşük
gelirli ailelere verilecek gıda ve temel
ihtiyaç malzemeleri yardımı için
belediyelere başvurular başladı. Fondan
yararlanmak isteyen
ailelerin, başvurularını 5 Ağustos
tarihine kadar belediyelerdeki sosyal
hizmetler birimine ve Vatandaşa Hizmet
Bürolarına (KEP) yapmaları gerekiyor.

YARDIM BAŞVURUSU İÇİN
GEREKLİ BELGELER
Avrupa Birliği’nin yardım programından
yararlanmak isteyen vatandaşların
belediyelere sunmaları gereken belgeler
şunlar:

- Eşlerin vergi numaraları (AFM)
- Eşlerin kimlikleri
- Ailede yaşayan tüm fertlerin AMKA
numaraları
- 2015 yılı vergi beyannamesi

YARDIMDAN YARARLANMAK İÇİN
YILLIK GELİR NE KADAR OLMALI?
- Tek kişinin yıllık geliri en fazla 3.000
euro olmalıdır
- Çocuksuz aile ya da tek kişi olup 1
çocuklu ise 4.500
- 1 çocuklu aile ya da tek kişi olup 2
çocuklu ise 5.400
- 2 çocuklu aile ya da tek kişi olup 3
çocuklu ise 6.300
- 3 çocuklu aile ya da tek kişi olup 4
çocuklu ise 7.300
- 4 çocuklu aile ya da tek kişi olup 5
çocuklu ise 8.100 euro yıllık gelirinin
altında olmalıdır.

gundem_940_Layout 1 28.07.2015 13:15 Page 19

19

GÜNDEMdünya

24 Temmuz 2015

Avrupa ülkeleri 22 bini aşkın
göçmen kabul edecek
Avrupa ülkeleri, uluslararası
korumaya ihtiyaç duyan 22
binden fazla göçmene evsahipliği
yapma kararı aldı.
ÇOĞUNLUĞU Suriyeliler
arasından seçilmesi beklenen
göçmenler hayatlarını
Akdeniz'de tehlikeye atmadan
AB'ye kabul edilecek.
AB içişleri bakanlarının
üzerinde uzlaştığı dağıtım
tablosuna göre, Birlik üyeleri ve
Schengen ülkelerinin

barındırmayı kabul ettiği 22 bin
504 göçmen, AB dışındaki
kamplarda yaşayan
sığınmacılar arasından
seçilecek.
Norveç'in 3500 göçmenle ilk
sıraya yerleştiği dağıtım
tablosuna göre Fransa 2375,
İngiltere 2200, İtalya 1989,

Avusturya 1900, Almanya 1600,
İspanya 1449, Belçika 1100,
Hollanda ve Danimarka 1000'er,
Polonya 900, İrlanda 520,
İsviçre 519, İsveç 491, Çek
Cumhuriyeti 400, Yunanistan
354, Finlandiya 293, Portekiz
191, Hırvatistan 150, Slovakya
100, Romanya 80, Kıbrıs 69,
Litvanya 70, Bulgaristan,
Letonya ve İzlanda 50'şer,
Lüksemburg 30, Estonya,
Slovenya ve Lihtenştayn 20'şer
ve Malta 14 göçmen kabul
edecek. Macaristan ise göçmen
almayacağını duyurdu.

Birmingham’da en az
1370 yıllık Kur’an bulundu
İNGİLTERE'deki Birmingham Üniversitesi'nde
dünyadaki en eski Kur'an-ı Kerim olabileceği
düşünülen kitaptan bazı bölümler bulundu.
Karbon 14 tarihleme metoduyla yapılan
incelemeler,
kitabın en az
1370 yıllık
olduğunu
gösteriyor.
British
Library'deki
uzmanlardan Dr.
Muhammad Isa
Waley, "heyecan
verici bu keşfin
Müslümanlar
için çok büyük
bir sevinç
kaynağı
olduğunu" söyledi. Söz konusu Kur'an'ın,
yaklaşık yüz yıldır üniversite kütüphanesinde
olduğu ve farkedilmediği belirtildi.
Kitap, dünyadaki en eski Kur'an Kerim'den
bölümler olduğu belgelenmemiş halde, Orta Doğu
bölgesinden diğer birçok kitap ve belgelerin yer
aldığı koleksiyonda bulundu.
Bir doktora öğrencisinin, koyun veya keçi
derisinden parşömene yazılmış olan kitabın
parçalarını dikkatle incelemesinden sonra,
karbon 14 tarihleme yöntemi uygulanması
kararlaştırıldı ve büyük heyecan uyandıran, bu

yazıların bugüne dek ulaşmış en eski Kur'an-ı
Kerim'e ait olabileceği sonucu ortaya çıktı.
Yapılan tahliller, parşömenin yüzde 95
olasılıkla, 568 ile 645 yılları arasındaki dönemden
kalmış olduğunu
gösteriyor.
Birmingham
Üniversitesi özel
koleksiyonlar
bölümü başkanı
Susan Worrall,
araştırmacıların,
kitaptan geriye
kalmış bölümlerin
bu denli eski
olabileceğini "hayal
bile
edemediklerini"
söylüyor.
Üniversitenin Hıristiyanlık ve İslamiyet dalı
öğretim üyelerinde Prof. David Thomas da, "bu
kitabı yazmış olan şahsın o dönemde yaşamış,
Muhammed Peygamber'i görmüş, hadislerine
tanıklık etmiş olabileceğini" belirtti.
Hicaz Arapçasıyla yazılmış olan Kur'an
bölümlerinin "çok güzel ve şaşırtıcı derecede
okunaklı durumda" olduğu kaydedildi.
Birmingham Merkez Camii imamı Muhammad
Afzal da, "üniversitede bulunan Kur'an
bölümlerini görmekten mütehassis olduğunu"
söyledi.

Öte yandan AB üyeleri İtalya
ve Yunanistan başta olmak
üzere yoğun göçmen akınına
maruz kalan ülkelerin yükünü
hafifletmek için AB'ye ayak
basmış toplam 32 bin 256
ilticacıyı kendi aralarında
paylaşma kararı aldı.
Bu kapsamda Almanya 10
bin 500 ve Fransa 6 bin 752
ilticacıyı alma taahhüdünde
bulundu.
Avrupa Parlamentosu
Sosyalist Grup Başkanı Gianni
Pittella, Avrupa ülkelerinin
taahhütlerini yetersiz bularak

varılan anlaşmayı "komedi"
olarak nitelendirdi.
Pittella, yaptığı açıklamada,
"Bazı AB üyeleri 250 mi, 500 mü
sığınmacı alalım diye münakaşa
ederken Türkiye, Ürdün ve
Lübnan 3,5 milyon fazla
sığınmacı kabul etti. Bu durum
o ülkelerin insanlık ve
dayanışmasının göstergesi iken
Avrupa'da insanlık ve
dayanışma eksikliğinin
ithamıdır. Bu rakamlar
ortadayken nasıl dünyada
insani liderlik iddiasında
bulunabiliriz?" dedi.

FT Japonlara satıldı

İNGİLİZ medya grubu
Pearson, Financial Times
gazetesinin Japon medya
grubu Nikkei'ye 844 milyon
sterlin karşılığında satılması
konusunda anlaşmaya
varıldığını duyurdu.
Tüm dünyanın finans ve
ekonomi haberlerini yakından
takip ettiği İngiliz medya
grubuna ait Financial Times
gazetesinin 844 milyon sterlin
karşılığında (1 milyar 312
milyon dolar) Japonya’nı önde
gelen medya gruplarından
Nikkei'ye satılması konusunda
anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Konuya ilişkin yazılı bir
açıklama yapan Pearson'ın Üst
Yöneticisi John Fallon,

"Pearson yaklaşık 60 yıldır
Financial Times'ın sahibi
olmaktan gurur duyuyor.
Fakat medyada mobil ve sosyal
büyümenin patlamasıyla bir
dönüm noktasına geldik. Bu
yeni ortamda FT'nin
gazetecilikteki ve ticaretindeki
başarısını devam ettirmesinin
en iyi yolunu dijital habercilik
yapan küresel bir şirketin
parçası olmak tan geçiyor"
değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en etkili finans ve
ekonomi yayınları arasında yer
alan Financial Times'ın hafta
başından itibaren satışı için
görüşmelerin başladığı
iddiaları öne sürülüyordu.
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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 IMF ve ECB’ye
borcunu ödedi
Yunanistan’ın, Uluslararası Para Fonu ile Avrupa Merkez Bankası’na
borçlarını ödediği bildirildi.
ULUSLARARASI Para Fonu
(IMF), Yunanistan’ın yaklaşık 2
milyar euro değerindeki
gecikmiş borçlarını ödediğini
açıkladı. Yunanistan’ın söz
konusu ödemeleri, Euro
Grubu’nun 16 Temmuz Perşembe
günü onayladığı 7 milyar
euroluk “köprü kredi” ile
gerçekleştirdiği belirtildi.
IMF Basın Sözcüsü Gerry Rice
yaptığı yazılı açıklamada,
Yunanistan’ın vadesi 30 Haziran
ve 13 Temmuz’da dolan 2 milyar
euro civarındaki borçlarını 21
Temmuz Salı günü ödediğini
bildirdi.
“Yunanistan’ın toplamda
yaklaşık 2 milyar euro
değerindeki gecikmiş borçlarını
bugün ödediğini
onaylayabilirim. Böylece,
Yunanistan’ın IMF’ye gecikmiş
borcu kalmadı.” ifadelerine yer
verilen açıklamada, IMF’nin
ülkenin finansal istikrar ve
büyümeye geri dönmesi için
yardıma hazır olduğu
vurgulandı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
da, Yunanistan’ın bankaya olan
borcunu geri ödemesiyle
ilgili kısa bir açıklama
yaptı. Açıklamada, “ECB, geri
ödeme
yapıldığını onaylıyor.” ifadesi
kullanıldı.
Ödemenin miktarına ilişkin
bilgi verilemezken,
ülkenin ECB’ye yaklaşık 4,2
milyar euro ödediği tahmin
ediliyor.

S&P, Yunanistan’ın
notunu yükseltti

ULUSLARARASI kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Yunanistan’ın
kredi notunu “CCC-”den “CCC+”ya yükseltti,
“negatif” olan not görünümü de “durağan”a
revize etti.
S&P’nin resmi sitesinden yapılan
açıklamada, Yunanistan’ın “CCC-” seviyesindeki
kredi notunun, ülkenin temerrüt riskinin
azaldığı gerekçesiyle “CCC+”ya yükseltildiği
bildirildi.
Yunanistan’ın Eurogrup’tan aldığı 7,16 milyar
euroluk “köprü finansman” sayesinde
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez
Bankası’na (ECB) olan borçlarını ödediği
anımsatılan açıklamada, “Yunanistan’ın uzun
dönemli kredi notunu, gelecek 12 aya ilişkin
ticari temerrütün artık kaçınılmaz olmaması
nedeniyle “CCC-”den “CCC+”ya yükseltiyoruz.”
denildi.
Aynı zamanda, Yunanistan’ın Eurgrop’tan
çıkma olasılığının yüzde 50’nin altına

gerilediğini belirten S&P, buna karşın Yunan
hükümetinin reform programını başarılı şekilde
uygulamamasının çıkış riskini yeniden
yükselteceği uyarısında bulundu.
Derecelendirme kuruluşu, ülkenin not
görünümünü de “negatif”ten “durağan”a revize
ederken, bunun “CCC+” seviyesindeki notun
gelecek 12 ayda ortaya çıkabilecek riskleri
yansıttığı ve not indirimin olasılığının mevcut
şartlarda çok yüksek olmadığı anlamına
geldiğini ifade etti.

YUNANİSTAN’IN NOTU HALA
“ÇÖP” SEVİYESİNİN ALTINDA
Yunanistan’ın notu yükseltmeye karşın hala
S&P’nin “yatırım yapılamaz” ya da “çöp” olarak
belirlediği seviyenin altında bulunuyor.
S&P’nin notlandırma sistemine göre, “BBB-”
üstündeki kredi notlarına sahip olan ülkeler
“yatırım yapılabilir” kategorisine giriyor.
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CELAL BAYAR ORTAOKULU ve LİSESİ
ÖĞRETMENLERİ
Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti

Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Sevgili ÖĞRETMENLER,
Bu dünyada eli öpülecek
insanlarsınız.
Sizler,
Bu dünyada bir eşi daha olmayan
“CELAL BAYAR ORTAOKULU ve
LİSESİ” nin değerleri
emekçilerisiniz.
Sizlerle,
Tüm Türk Ulusu iftihar ediyor.
Sizlerle,
Tüm Batı Trakya Türkleri iftihar
ediyor.
Sizler ve yaptığınız çalışmalarla
hepimiz gurur duyuyoruz.
Azminiz ve gayretleriniz
sayesinde okulunuz yarışmalarda
altın, gümüş ve bronz toplam 22
madalya kazandı. Bu başarılarınız
sayesinde gururdan yaşlılarımızın
gözleri doldu, çocuklar gibi
ağladılar.
Sizlerin gayretli çalışmaları
sayesinde bir zamanlar
öğrencisizlikten kapanan lise son
sınıfı bu yıl dolup taşarak en
kalabalık rakamına ulaştı.
Sizlerin gayretleri ile bu güzide
okulumuzun mevcudu 2014-2015
eğitim yılında yediyüze ulaştı.
Sizler, anadilimiz Türkçe’yi,
dinimizi, ecdadımızın gelenek ve
göreneklerini çocuklarımıza
öğrettiniz.
Sizlerin öncülüğünde devlet
memuru öğretmenler de Yunanca’yı
evlatlarımıza öğrettiler.
Sevgili Öğretmenler,
Nereden son günlerde esen ve ne
kadar süreceği belli olmayan
kasırgayı önemsemeyin.
Soğukkanlılıkla ve azimle her
zaman olduğu gibi mesleğinizi icra
etmeye devam ediniz. Böylece her
geçen gün emeğinizin karşılığını kat
be kat almaya devam edersiniz.
Bundan emin olunuz.
Gece gündüz demeden sizinle
birlikte çalışan encümen
ağabeylerinizle sorunlarınızı
paylaşınız.
Encümen arkadaşlar, yukarıda da
dediğimiz gibi, esen fırtına
yüzünden belki icrat sırasının son
noktasına sizi oturtmazlar. Ama
sizler yılmayınız, çalışmaya devam
ediniz.
Çok muhterem bir zat “İşiniz çok
zor bunu biliyoruz, ancak
unutmayınız gelecekte TARİH BUNU
YAZACAK” dedi.
Sevgili arkadaşlar, bu cümleyi
asla unutmayınız.

OKUL MÜDÜRÜ
TUNALP MEHMET

AHMET ARİF EMİN
BAŞKAN

MEHMET İSMAİL
SEKRETER

SAFFET EMİN
KASADAR

ADİL AKBAŞ
KİMYA OĞRETMENI

AYDIN HALİL
MATEMATİK ÖĞRETMENİ

BELGİN MEHMETOĞLU
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ

BİLAL KAYAPINAR
TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

ERKAN İMAM EFENDİ
DİN DERSİ ÖĞRETMENİ

LOKMAN KOCAMAN
FİZİK ÖĞRETMENİ

MEHMET MUSTAFA
MÜZİK ÖĞRETMENİ

MURAT KARA HÜSEYİN
FİZİK ÖĞRETMENİ

RIDVAN HASAN
DİN DERSİ ÖĞRETMENİ

SELİN ONAYLI
MATEMATİK ÖĞRETMENİ

SEMRA SAZAK
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

SEZGİN BERBER AHMET
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

SİBEL ALİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

İSMAİL YÜCEL
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

SİNAN İPEK
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

YILMAZ APTİ MEHMET
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

İskeçe Müftülüğü’nden
15 bin euroluk yardım

Çocuklarda uyku problemi
nne babaların çocuk
büyütürken
karşılaştıkları en
önemli sorunlardan biri de
uyku problemleridir.
Genellikle altıncı aydan
itibaren çocuklarda uyku
sorunları başlayabilir. Bunlar,
uykuya dalarken karşılaşılan
zorluklar, sabah çok geç ya
da çok erken uyanmalar,
akşamları çok geç ya da çok
erken yatmalar, geceleri sık
sık uyanmalar, uyandıktan
sonra tekrar uyumakta
zorluklar, gündüzleri uykulu
bir halde dolaşmalar gibi
problemlerdir.
Bazı çocuklar, uyku
düzenlerinin bozulmasından
rahatsızlık duymazlar, ne
zaman ve nerede yatarsalar
yatsınlar rahat uyuyabilirler.
Bazı çocuklar ise bu konuda
çok hassastırlar, en ufak bir
değişiklik, onların uykularının
bozulmasına neden olabilir.
Anne baba arasındaki
tartışmalar, onların çocuğa
karşı olan olumsuz
davranışları, korkulu filmler
izlemek, korkulu hikayeler
dinlemek, yeni bir kardeşin
dünyaya gelişi, uyku
düzeninin bozulmasına
neden olabilecek
sebeplerdir.
Çocuğun tutarlı bir uyku
programının olması son
derece önemlidir. 2-3
yaşlarındaki bir çocuğun ne
zaman yatağa yatması
gerektiğine kendisi değil,
anne babası karar vermelidir.
Bir çok ailede, çocuk yatmak
istemediği zaman, annenin
onu ikna etme çabası
göstermeyişine pek çoğumuz
tanık olmuşuzdur. “Yatmazsa
yatmasın, sabah uyusun”
diyerek çocuğun uyku
eğitiminde çok önemli olan
bu alışkanlığın kazanılmasına
anne kendisi bilmeyerek
engel olmaktadır. Zira,
çocuğun düzenli bir öğle
uykusu saati ve gece yatma
saati olmalıdır.Uykudan önce
çocuğun anne ya da
babasıyla 20-30 dakikalık bir
zaman geçirmesi, mesela
masal, hikaye dinlemesi,
çocuk için son derece yararlı
olacaktır. Bu tür davranışlar,
çocuğa yatma saatini
sevdirecek ve kendisi yatağa
isteyerek gidecektir.
Daha büyük çocuklar için

A

bile, yatmadan önce anne
babayla sohbet ederek bir
yarım saat geçirmek çocuğa
keyif ve rahatlık verecektir.
Onunla konuşmak, ona tatlı
sözler söylemek, sorunlarını,
endişelerini dinlemek,
çocuğu rahatlatır ve rahat
uykuya dalmasını sağlar.
Bir çok anne baba,
çocuklarını gece kendi
yataklarında yatırırlar. Bu son
derece yanlış bir davranıştır.
Çocuğun psikososyal gelişimi
için ve bağımsızlığını
kazanabilmesi açısından,
çocuğun bebekliğinden
itibaren, kendi odasında ve
tek başına uyuması gerekir.
Çocuğu yatağına yatırıp, ona
bir masal okuyup kapısını
aralık bırakarak çıkmak, en
doğru davranıştır. Eğer
çocuk, sürekli anneyi yanına
çağırıyor ya da yatağından
kalkıyorsa, annenin çocuğun
odasına giderek, yanına
yatmadan, kendisinin onun
yanında olduğunu
söyleyerek, odada biraz kalıp
çıkması gerekir. Çocuk çok
ağladığında da yine belirli
aralıklarla bu yapılmalıdır.
Yanına gidip çocuğu
sakinleştirdikten sonra,
dışarı çıkılmalıdır. Ağlamaları
dayanılır durumda olduğu
sürece odasına gitmemek,
çocuğun yalnız uyumaya
alışabilmesi açısından
önemlidir. Her anne baba
çocuğunu çok sever ve onun
üzülmesini istemez. Ancak
onun iyiliği için, onun
özgüveninin gelişebilmesi
için de böyle davranmak bir
zorunluluktur. Anne baba her
zaman çocuğun yanında
olamayabilir. Bunun için de
daha hayatının ilk yıllarından
itibaren, bağımsız olmayı ve
kendisine güven duymayı
öğrenmesi gerekir.
Arasıra ve hafta sonları
ise, çocuğun sabah
uyandıktan sonra anne
babanın yatağına giderek
onlarla keyifli bir zaman
geçirmesine de izin
verilmelidir. Bu da çocuğa
mutluluk ve keyif vererek,
onu rahatlatacaktır. Önemli
olan her zaman aşırıya
kaçmadan, çocukları
şımartmadan onlara
sevgimizi gösterebilmektir.
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İSKEÇE Müftülüğü, bağış,
zekat ve fitrelerden elde edilen
gelirle yaklaşık 15 bin euroluk

yardımda bulundu.
İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete’nin imzasıyla yapılan yazılı
açıklamada, 2015 yılı Ramazan
ayında müftülük bünyesinde,
İskeçe bölgesindeki camilerde
açılan sergilerden 10.200 euro
toplandığı ifade edildi. Ayrıca
müftülüğe getirilen zekat ve
fitrelerden 4.730 euro, toplamda
ise14.930 euro toplandığı
belirtildi.
Yapılan araştırma ve tespitler
sonucunda Ramazan’da
toplanan yaklaşık 15 bin eurodan
73 öğrenciye 5.580 euro, ihtiyaç

sahiplerine ise 9.350 euro yardım
yapıldığı kaydedildi.
Müftü Ahmet Mete imzasıyla
yayınlanan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “Siz değerli
cemaatımıza böyle güzel bir
vazifede bizleri
görevlendirdiğiniz ve bu
yardımları sizin adınıza yapma
fırsatını verdiğiniz için can-ı
gönülden şükranlarımızı sunar,
Allah’tan yaptığınız
yardımlarınızı kabul etmesini ve
bereketinize bereket katmasını
niyaz ederim.”

Tarihi Seçek şenlikleri
31 Temmuz - 2 Ağustos’ta
YAKLAŞIK 700 yıllık
bir geçmişe dayanan
tarihi Şeçek Şenlikleri,
31 Temmuz – 2 Ağustos
tarihlerinde yapılacak.
Geçmişi asırlarda
saklı olan ve her yıl
geleneksel olarak
gerçekleştirilen Şeçek
Yağlı Güreşler ve
Kültürel Etkinlikleri 31
Temmuz Cuma günü
başlayıp, 2 Ağustos
Pazar günü tarihi
Şeçek yaylasında yağlı
güreş final
müsabakaları ve
kültürel etkinlik
programıyla sona
erecek. Seçek
şenliklerinde yağlı
güreşlerin yanısıra
bölgemizden azınlık
kuruluşlarına bağlı
ekipler de gösteriler
sunacak.

Atatürk posteri önünde poz verdi, eleştiri oklarını üstüne çektı
“ÇOK MUTLUYUM”
Kulüp binasında yapılan
görüşmenin ardından 1 yıllık
sözleşmeye imza atan 33
yaşındaki futbolcu,
“Karşıyaka’dan teklif alınca
daha önce Akhisar’da oynayan
Gekas’la konuştum. İzmir’in
harika bir şehir olduğu söyledi.
Çok doğruymuş. Burada
olduğum için çok mutluyum”
dedi.
PAOK futbol takımından
Türkiye’ye PTT 1. Lig ekibi
Karşıyaka takımına transfer
olan Dimitris Papadopulos’un
imza töreni aşırı milliyetçileri
rahatsız etti.
Yunanlı futbolcunun İzmir
ekibine attığı imzanın ardından
Türk bayrağı ve Mustafa Kemal
Atatürk resmi önünde verdiği
poz, ülkede sosyal medya
üzerinde çok konuşulurken, bir
çok internet sitesinde de haber
oldu. Oyuncuya sosyal medya

üzerinden yoğun eleştiri
getirildi.

KIZGINLIĞA NEDEN OLDU
Ülkenin önde gelen sitelerinden
OnSports ise “Kemal
Papadopulos” başlığıyla verdiği
haberinde “Dimitris
Papadopulos’u, Kemal
Atatürk’ün önünde poz verirken
gösteren fotoğraf,
Yunanistan’da kızgınlığa neden
oldu” ifadelerini kullandı.

“BENİM İŞİM GOL ATMAK”
Futbol kariyerinde
Panathinaikos, Lecce ve Celta
Vigo gibi takımlarda da forma
giyen Papadopulos, Karşıyaka
taraftarının kulübüne olan
bağlılığını da iyi bildiğini
belirterek, “Benim işim gol
atmak. Karşıyaka forması
altında atacağım gollerle
herkesin gönlünde yer
edineceğim şeklinde”
ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe - Olimpiakos: 3 - 2
TÜRKİYE’nin
Afyonkarahisar’da düzenlenen
Afyon Futbol Fest
2015 turnuvasının açılış
maçında Fenerbahçe
ile Olympiakos karşı karşıya
geldi.
Afyon’da düzenlenen Afyon
Football Fest 2015’in açılış
maçında
Fenerbahçe, Olimpiakos’u 3-2
yenerek turnuvaya galibiyetle
başladı.
Marsilya, Olimpiakos ve
Antalyaspor’un katıldığı Afyon
Football Fest 2015’in açılış
maçında Fenerbahçe
Yunanistan liginin şampiyonu
Olimpiakos’la karşılaştı.
Mücadeleye çok hızlı
başlayan Fenerbahçe, Diego ve
Fernandao ile ilk dakikalarda
gole yaklaştı. Sarı-lacivertli
ekibin golüyse, hazırlık
maçlarının gol golcü ismi
Moussa Sow’dan geldi. 6
hazırlık maçında 5 gol atan Sow,
Diego’nun şık ortasına arka
direkte kafayı vurdu ve 11.
dakikada takımını 1-0 öne
geçirdi.
Olimpiakos bu golden sonra
dengeyi sağlarken, 26’da Volkan
Demirel’in sebebiyet verdiği

penaltıda topun başına geçen
Kostas Fortunis, skora 1-1’lik
beraberlik getirdi.
Ancak Fenerbahçe bu gole
cevap vermekte gecikmedi.
Simon Kjaer’in uzun topuna
hareketlenen Moussa Sow, karşı
karşıya durumda önüne çok iyi
indirdi. Sow’un vuruşu
Olimpiakos savunmasından
sekerken, dönen topa iyi vuran
Fernandao, takımını 2-1 öne

geçirdi.
Maçın ilk devresi de bu skorla
tamamlandı.
İkinci yarıda her iki takım da
oyuncu değişikliklerine başladı.
Dakikalar 65’i gösterdiğinde
Fenerbahçe skoru 3-1’e getirdi.
Sağ kanattan hareketlenen
Şener’in ortasına, kale sahası
üzerinde kafayı vuran genç
oyuncu Uygar Mert, Olimpiakos
ağlarını havalandırdı.

Karşılaşmanın sonucunu ise
89. dakikada Alejandro
Dominguez’in golü belirledi.
Hızlı gelişen Olimpiakos
atağında şık bir kontrolün
ardından düzgün bir vuruşla
Fenerbahçe ağlarını
havalandıran Dominguez,
takımının ikinci golünü attı
ancak Fenerbahçe sahadan 32’lik galibiyetle ayrıldı.

Quaresma İstanbul’da...
BEŞİKTAŞ’ın yeniden
kadrosuna kattığı Portekizli
futbolcu Ricardo Quaresma
İstanbul’a geldi
Beşiktaş, Portekizli oyuncu
Ricardo Quaresma’yı İstanbul’a
getirdi. Lizbon’dan THY’nin
tarifeli uçağıyla Atatürk
Havalimanı’na gelen Quaresma,
siyah-beyazlı taraftarlarca
coşkulu bir şekilde karşılandı.
Portekizli futbolcunun
gelişinden saatler öncesinde
havalimanında toplanmaya
başlayan taraftarlar, yaptıkları
tezahüratlarla Quaresma’yı
bekledi.
Beşiktaş Futbol A Takımı
tercümanlarından Arda
Kabaklı’nın karşıladığı yıldız
oyuncunun etrafı pasaport

çıkışından sonra taraftarlarca
sarıldı. Siyah-beyazlı
taraftarların sevgi gösterilerinde
bulunduğu 31 yaşındaki
futbolcu, yoğun ilgi sebebiyle
kendisini bekleyen araca
gitmekte zorlandı. Quaresma,
emniyet görevlileri ile güvenlik
personelinin yardımıyla araca
bindi. Bu sırada aracın
etrafında toplanan taraftarlar,
meşaleler yakıp, tezahüratlarını
sürdürdü. Bazı taraftarlar,
Quaresma’nın içinde
bulunduğu aracın üstüne
çıkarken, emniyet görevlileri de
yolu açmak için taraftarları
araçtan uzaklaştırmaya çalıştı.
Bu sırada yaşanan izdiham
sebebiyle birkaç taraftarın
fenalık geçirdiği görüldü.

Hüseyin
FINDICAKLI

Gel de şaşma
Geçenlerde kahvede
otururken kulak misafiri oldum.
İki kişi biri Fenerbahçe’li diğeri
de Galatasaray’lı olacak.
Galatasaray’lı Fenerbahçe’liye
diyor ki, en büyük biziz
başarılarımız ortada.
Fenerbahçe’li ise büyüklük

yalnız başarı ile olmuyor.
Peki ne ile olurmuş başarılı
bir takım elbetteki büyük
takımdır. Başarısı olmayan bir
takımı nasıl olur da büyük takım
olarak gösteriyor. Taakş başarılı
takımın hem seyirci açısından
hem de federasyon yıldızla

Portekizli futbolcu, taraftarların
tezahüratları ve sevgi gösterileri
eşliğinde havalimanından
ayrılarak, siyah-beyazlı kulübe
doğru hareket etti.
mükafatlandırıyor.
Şimdi şöyle de diyebiliriz, iki
yıl önce Bursaspor’un şampiyon
olduğu zaman başarılı bir takım
değil mi? Tabii ne de olsa büyük
takım hüvviyetine giremez.
Çünkü arkasını getiremiyor.
Şimdi hakikat bu. İster
Fenerbahçe ister Galatasaray
olsun, her ikisi de büyük
takımdır. Fakat Galatasaray’ın
hem ligde, hem kupada ve hem
de Avrupa’da aldığı neticelerden
sonra büyüklüğü sınır dışına
aşmış değil mi.
Gerçek olan şudur ki, hem
saha içinde hem de saha dışında
birbiriyleriyle çekişiyorlar. Bu da
ezeli rekabetten ileri
gelmektedir. Bütün bunlardan
sonra Galatasaray’ın büyüklüğü

Son iki sezonda Al Ahli ve
Porto’da forma giyen 31
yaşındaki futbolcu, 2010-2011 ve
2011-2012 sezonlarında da siyahbeyazlı takımda oynamıştı.
ortaya çıkmıyor mu? Herkes
istediği gibi konuşur ve fikir
beyan eder, fakat hakikat
ortada.
Almanya’ya gelince durum
değişir, orada hep Bayern Münih
ve ülkemiz Yunanistan’da da
hep Olimpiakos şampiyon
olduğu gibi taraftar açısından da
diğer rakiplerini epeyce geride
bırakmış durumdadır. Hal ve
keyfiyet bundan ibarettir.
Kısacası büyük takımlar büyük
başarı elde ederler. Büyük takım
olmak için başarı şarttır.
Hatırlatma; Fenerbahçe’nin
diğer spor dallarındaki başarıları
Galatasaray takımına karşılıklı
kat kat üzerindedir. Bu gerçeği
de Galatasaray’lıların kabul
etmesi gerekir.

Markarian
dönemi
sona eriyor

Yunanistan Milli Futbol
Takımı Teknik Direktörü
Sergio Markarian,
görevinden istifa
edeceğini açıkladı.
Teknik direktörlük
koltuğuna 5 ay önce
getirilen Markarian,
yaptığı yazılı açıklamada,
göreve kritik bir dönemde
geldiğini belirterek,
“Takım olarak başarısız
sonuçlar aldık ve bunun
için Yunan taraftarlardan
özür dilerim” dedi.
Görevi bırakacağını
kaydeden Uruguaylı teknik
adam, “Allah’a, bana
burada teknik direktörlük
fırsatı verdiği için
teşekkür ediyorum. İşimi
ilk günden itibaren
severek yaptım.
Oyunculara, taraftarlara,
federasyona, iş
arkadaşlarıma ve medyaya
bana gösterdiği saygıdan
ötürü teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.
Yunanistan Futbol
Federasyonu Başkanı
Giorgos Girtzikis ise ülke
basınına yaptığı
açıklamada, Markarian’a
güvenlerinin devam
ettiğini ve görevine devam
etmesini istediklerini
söyledi.
Girtzikis, 70 yaşındaki
teknik adamın aldığı istifa
kararının sebeplerini
konuşmak ve kararını
gözden geçirmesi
amacıyla yarın
görüşeceklerini de
vurguladı.
Uruguaylı teknik adamın
yönetiminde 2016 Avrupa
Futbol Şampiyonası
elemelerinde 2 resmi
maça çıkan Yunanistan,
Macaristan ile golsüz
berabere kalırken, Faroe
Adaları’na ise 2-1 mağlup
olmuştu. Elemelerde 6
maçın ardından F
Grubu’nda yalnızca 2 puan
toplayan Yunanistan, son
sırada bulunuyor.
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