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Dr. Sadık Ahmet
unutulmadı...

»12-13

Batı Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 20. yıl
dönümünde mezarı başında anıldı.
RODOP eski bağımsız
milletvekili, DEB Partisi
kurucusu ve ilk başkanı
Dr. Sadık Ahmet için
Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’nda düzenlenen
anma töreni 24 Temmuz
Cuma günü gerçekleşti.
Eski Cami’de ise Sadık
Ahmet’in ruhuna mevlit
okutuldu.
Sadık Ahmet’i anma
törenine Türkiye’den
hükümeti temsilen
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan
Bozkır katıldı.
Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA),
Dr. Sadık Ahmet’i anma
törenine ilk kez temsilci
gönderdi. » 6, 7

Azınlık
köylerine
ziyaret

“Sizler
köprüsünüz”
Dr. Sadık Ahmet’in anma töreni için Batı Trakya’ya gelen
Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır,
Gümülcine ve İskeçe’de azınlık kurum ve kuruluşlarını
ziyaret etti. “Sizler Türkiye ile Yunanistan arasında en
sağlam bir köprüsünüz. Bu köprünün güçlenmesi her iki
ülkenin yararına olacaktır.” mesajını verdi. Bozkır ayrıca,
“Kağıt üzerinde Türk kelimesini kaldırmak mümkün olabilir;
ama gönüllerden kaldıramadığınız hiçbir şey kağıt
üzerinden kaldırmakla haritadan silinmez. İşte
burada İskeçe Türk Birliği’nin binasındayız ve
Türk kimliğini vurguluyoruz. Ama inşallah
hukuk yolları bu yanlışlığı düzeltecektir ve
tekrar İskeçe Türk Birliği olarak tescil
edilecektir.” dedi. »8, 9

SAVUNMA Bakan Yardımcısı
Nikos Toskas, Büyük
Derbent, Küçük Derbent,
Ruşenler, Babalar ve
Mevsimler köylerini ziyaret
etti. Toskas, başta ulaşım ve
sağlık olmak üzere bölgenin
sorunlarını Atina’ya
ileteceğini
söyledi. »2

dünya

19’da

bilim
Suriye için
BM’den çalışma
grubu önerisi

11’de

sağlık
Hepsi
bir arada: Asus
ET2323

spor

Bu yiyecekler yaz
Avrupa’da en çok
sıcaklarında cildinizin
kazanan takım
14’te
23’te Trabzonspor
koruyucusu

Çipras’tan
erken seçim
çıkışı
Çipras, “Meclis çoğunluğunu
sağlayamazsak sonbaharda erken
seçime gitmeye mecbur kalacağız. Bu,
büyük oranda SİRİZA içerisinde
alınacak kararlara bağlı.” dedi. »3

Kalfa
gençlerinden
örnek davranış
Üçüncü Kalfa Gençlik Festivali’nde bir
ilke imza atıldı. Festivalde, yumuşak
doku kanseri tedavisi gören 6
yaşındaki Furkan Mustafa için yardım
kampanyası düzenlendi. »15

Yunanistan’da
günde bin işyeri
kapanıyor
Yunanistan Ticaret ve Girişimcilik
Konfederasyonu Başkanı Korkidis,
"Ekonomik kriz yüzünden son
dönemde günde ortalama bin
işyerinin kapandığını, en az 60 bin
işletmenin ülkeyi terk ederek komşu
ülke Bulgaristan'a gittiğini ya da
gitmek için hazırlık yaptığını" açıkladı.

»16
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SİRİZA ile vekillerinin
bürosuna boyalı saldırı

Toskas’tan azınlık
köylerine ziyaret
SİRİZA Partisi İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek
ve Stathis Yannakidis’in siyasi
bürolarının da bulunduğu
SİRİZA Partisi İskeçe İl Teşkilatı
Bürosu, 25 Temmuz Cumartesi
sabaha karşı saldırıya uğradı.
Milletvekili Hüseyin
Zeybek’in tabelasının
bulunduğu büronun kapısına
boya atan, kapının önüne ve
koridora anarşist grubun
sloganlarının yazılı olduğu
kağıtları bırakan kişi veya
kişilerin kimler olduğu henüz
bilinmiyor. Saldırıya uğrayan
milletvekilleri bürosu ile SİRİZA
Partisi İskeçe İl Teşkilatı
büroları yan yana olmasına
rağmen, kimliği belirsiz
kişilerin azınlık milletvekili

Hüseyin Zeybek’in tabelasının
bulunduğu giriş kapısına
kırmızı boya attığı görüldü.
Bu arada saldırganların,
SİRİZA bürosunun bulunduğu
Nusi pasajında yiyecek satan bir
dükkana ve SİRİZA Partisi
İskeçe Gençlik Örgütü’nün
Mavromihali sokağındaki
kulübüne de boyalı saldırıda
bulunduğu ifade edildi.

kokan alçakça yapılan bu çirkin
saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu
tür olaylar bizi yıldırmaz,
korkutmaz, sindirmez; tam
aksine inatla ve ısrarla
halkımıza hizmet etmeye tüm
gücümüzle devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan, SİRİZA Partisi
İskeçe İl Teşkilatı da boyalı
saldıyı yayımladığı yazılı
açıklamayla kınadı.
ZEYBEK SALDIRIYI KINADI Açıklamada, “SİRİZA Partisi’nin
SİRİZA İskeçe Milletvekili
İskeçe bürolarına yapılan
Hüseyin Zeybek saldırıyı
saldırı, kaybetmekten
yayımladığı açıklamayla kınadı. korkanların duyduğu korkuyu
Bu tür olayların kendisini
göstermektedir. Bunlar da,
korkutmadığını belirten Zeybek büyük TV kanalları sahipleri ve
açıklamasında, “25 Temmuz
yıllardır kamu zenginliğini
Cumartesi sabah saatlerinde
kaçıran büyük müteahhitlerden
büroma tahrik ve provokasyon
başkası değildir.” denildi.

GTGB Kosova’da festivale katıldı

SAVUNMA Bakanı Yardımcısı
Nikos Toskas, Batı Trakya’nın
Evros ilindeki azınlık köylerini
ziyaret etti. Bölgedeki askeri
birlikleri de ziyaret eden
Toskas’a, SİRİZA Evros
milletvekilleri Natassa Gara,
Yorgos Kaisas, Dimitris Rizos,
Kara Kuvvetleri Komutanı
Vasilis Tellidis ve 4. Kolordu
Komutanı İosif Mavrakis eşlik
etti.
Toskas ve beraberindeki
heyet Büyük Derbent, Küçük
Derbent, Ruşenler, Babalar ve
Mevsimler köylerini ziyaret
ederek köylülerle yakından
sohbet etme imkanı buldu.

“BURADA MUCİZELER
YARATABİLİRLER”
Toskas Atina’ya hareketinden
önce gazetecilere yaptığı
açıklamada, “Evros bölgesinin
en zor yerine, en fakir bölgesine
geldik. Bu bölgede çok daha
fazla sorunlar var. Yıllarca
kenara terkedilmiş. Bu bölgede
ikamet edenler, kaderlerini
aramak üzere büyük şehirlere
veya dış ülkelere gidiyorlar.
Oysa burada mucizeler
yaratabilirler.” ifadelerini
kullandı.

“İNSANLARIN SORUNLARINI
AKTARACAĞIM”
Bölge halkına yardımcı
olacaklarını dile getiren Toskas
sözlerine şöyle devam etti: “Biz,
dağlık bölgede veya ovada
yaşayan insanlar arasında
ayırım yapmıyoruz. Bu
hükümet, tüm insanlarla
ilgileniyor. İster ülkenin
kuzeyinde, isterse Evros’un
dağlık bölgesinde veya ovasında
olsun bu duruma yardımcı
olmaya çalışacağız. Mucizeler
yaratamayız, ancak ne
gücümüz, ne imkanlarımız
varsa katkıda bulunabiliriz.
Özellikle ordunun
imkanlarından bahsediyorum.
Yol ve insanların temel
ihtiyaçlarından söz ediyorum.
Söylediğim gibi, uzun yıllar
çözülemeyen bu insanların
sorunlarını aktaracağım. Bu
sorunlar ulaşımdan başlıyor.
Sağlık sorunları ve çocukların
eğitim alabilmeleri için her gün
50 ve 60 kilometre mesafe
katediyorlar. Bu sorunları böyle
bırakamayız. Bu hükümet de
büyük zorluklarla
karşılaşmasına rağmen bunları
böyle bırakmayacak.”

DUYURU
GÜNDEM gazetesi, ilgili basın
yasasında öngörüldüğü şekilde
yaz tatili nedeniyle iki hafta
süreyle yayınlanmayacaktır.
Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB), Kosova
Mamuşa’da düzenlenen “7. Domates Festivali”ne
katıldı.
GTGB Başkanı Koray Hasan başkanlığında,
GTGB folklor ekibi ve müzik grubundan oluşan
heyet 23 Temmuz Perşembe günü Kosova’nın
Mamuşa kasabasına gitti. GTGB ekibi, Mamuşa
Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası
Domates Festivali”ne katıldı. Kosova’nın Prizren
şehrinde konaklayan GTGB ekibi, beş bin
nüfusluk Mamuşa’daki Anadolu İlköğretim Okulu
bahçesinde gerçekleşen festivalde sahne aldı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan yaptığı selamlama konuşmasında anlamlı
davetten büyük memnuniyet duyduğunu
belirterek, Batı Trakya Türkleri adına teşekkür
etti. GTGB Başkanı Koray Hasan, Mamuşa
Belediye Başkanı Arif Bütüç’e bir ebru tablo
hediye etti.
2005 yılından beri gerçekleştirilen “Mamuşa
Domates Festivali”ne çok sayıda ulusal ve
uluslararası ekip ve konuğun katıldığı ifade
edildi.

21 Ağustos 2015 Cuma tarihli
GÜNDEM gazetesiyle
yine siz okurlarımızla
birlikte olacağız.
GÜNDEM
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HAFTANIN YORUMU

Çipras’tan erken
seçim çıkışı
Başbakan Aleksis Çipras, hükümetin meclis
çoğunluğunu kaybetmesi durumunda sonbaharda
erken seçime gideceğini belirtti.
BAŞBAKAN Aleksis Çipras, katıldığı bir
radyo programında, üçüncü kurtarma paketiyle
ilgili mecliste yapılan oylamada SİRİZA’lı bazı
milletvekillerinin hükümete karşı oy
kullanmalarının kabul edilemez olduğunu
vurgulayarak, bu sorunun parti içerisinde bir
an önce çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.
SİRİZA içerisindeki bölünmüşlüğün ortadan
kalkması için parti mekanizmalarının harekete
geçirilmesi ve yeni bir program belirlenmesi
gerektiğini ifade eden Çipras, “Meclis
çoğunluğunu sağlayamazsak sonbaharda erken
seçime gitmeye mecbur kalacağız. Bu, büyük
oranda SİRİZA içerisinde alınacak kararlara
bağlı. Ancak, bu hemen olmamalı. Önce
(kreditörlerle) anlaşma sağlanmalı ve daha
sonra sonbaharda olağanüstü kongreye
gitmeliyiz. Çünkü şu anda elimizde patlamaya
hazır bir bomba taşıyoruz” dedi.
Çipras, SİRİZA’nın içerisinde farklı sol
fraksiyonları barındığına işaret ederek,
kimsenin farklı görüşlerinden dolayı
cezalandırılması taraftarı olmadığını ifade etti.
Parti içerisinde farklı görüşlerin
muhalefetteyken anlayışla karşılanabileceğini,
ancak hükümetteyken durumun farklı
olduğunu belirten Çipras, “Farklı görüşlere
saygım var, ancak hükümet içerisinde kararlar
bir bütün olarak alınmalı ve uygulanmalı. Aksi
halde milletvekilleri sandalyelerini teslim
etmeli.” diye konuştu.

sorunlarına karşı popülist bir yaklaşım
olduğunu dile getiren Çipras, “Biz
memorandumların getirdiği zor durumdan
çıkmak için mücadele edeceğimizi söyledik.
Altı ay bunun için mücadele ettik.” dedi.
Çipras, referandum kararıyla ilgili soru
üzerine de bunun çaresiz kaldığı bir anda
yaptığı tehlikeli bir tercih olduğunu, ancak
sonunda haklı çıktığını savundu.
Başbakan Çipras, “Bu karar, Yunanistan’ın
borç sorununun uluslararası alanda
duyulmasına yardımcı olarak Avrupalılara
karşı bir baskı oluşturdu ve sonunda
Yunanistan’a 86 milyar
euroluk üçüncü
kredi paketi
verilmesine
neden oldu.
Bundan
sonra Euro
Bölgesi’nin
yönü farklı
olacak.
Önümüzdeki 6
ay Euro Bölgesi
için çok kritik
bir dönem
olacak.” diye
konuştu.

“MÜCADELE EDECEĞİMİZİ SÖYLEDİK”
Çipras, seçim öncesi SİRİZA’nın iktidara
gelmesi durumunda memorandumları yırtıp
atacağına ilişkin açıklamalarıyla ilgili
sorular üzerine, seçim öncesinde böyle bir
şey söylemediğini, bunların daha önce
yaptığı açıklamalar olduğunu öne sürdü.
Bu çeşit açıklamaların ülkenin ciddi

“2015’te erken seçime gidebiliriz”
HÜKÜMETİN ve SİRİZA’nın
önemli isimlerinden Panos

Skurletis erken seçim sinyali
verdi. Çevre ve Enerji Bakanı
Skurletis 2015 yılı içerisinde
erken seçime gidilebileceğini
söyledi.
Son gelişmelerin 2015 yılı
içerisinde ülkeyi seçime
götürdüğünü dile getiren
Skurletis, Yunanistan’ın
ortaklarıyla anlaşma
sağlanmasından sonra erken
seçime gidilmesinin
beklendiğini savundu.

“DRAHMİ’YE DÖNÜŞ
PLANI YOKTU”
Eski Maliye Bakanı Yanis
Varufakis’in ülkeyi drahmiye
döndürecek bir ‘B Planı’ olduğu
yönündeki haberler hakkında
ise Skurletis, “Ne böyle bir plan
vardı, ne de toplu bir şekilde bu
konu görüşüldü. Çünkü
hükümetin bu konudaki görüşü,
Yunanistan’ın euroda
kalmasından yanaydı. 2012
yılından bu yana Euro

Bölgesi’nden çıkmanın
etkilerini inceleyen
araştırmalar yapılıyor.
Ancak bu araştırmalar plan
teşkil etmiyor.
Gazetecilikten ve gazetecilik
ilkelerinden kopmuş medya
grupları tarafından
hükümet sistematik bir
şekilde sabote ediliyor.”
değerlendirme-sinde
bulundu.

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Lozan Barış Antlaşması ve
Batı Trakya Türkleri...
24 Temmuz 1923... Batı Trakya
Türk azınlığı için tarihi bir gün. Batı
Trakya Türkleri’nin, Yunanistan’da
azınlık statüsünde yaşamaya
başladıkları tarih.
Evet, bundan 92 yıl önce
İsviçre’nin Lozan kentinde
imzalanan uluslararası bu anlaşma
statümüz, haklarımız açısından
belirleyici. Ancak acı olan, bize
pozitif haklar sağlayan ve deyim
yerindeyse bizim için bir
«anayasa» niteliği taşıyan bu
anlaşmanın 92 yıllık süreç içinde
sürekli ihlal edildiği gerçeği.
Bildiğiniz üzere, Lozan
Antlaşması’nın “Siyasal
Hükümler” adını taşıyan I.
bölümünün III. kesimi “Azınlıkların
Korunması”na ayrılmış. 37-44.
maddeler Türkiye’deki
gayrımüslim azınlıkların statüsünü
belirlemekte, 45. madde ise
sözkonusu maddelerde yer alan
hükümlerin Batı Trakya’daki
Müslüman azınlık için de geçerli
olduğunu ifade etmektedir.
Bu hafta, alışık olduğunuz
yazım tarzımın dışına çıkacağım.
Bu nedenle biraz sıkıcı olabilirim.
Ama amacım bir bilanço çıkarmak
ve bu bilançoyu çıkarırken de sıkça
dile getirdiğimiz Lozan Barış
Antlaşması’nın bizi ilgilendiren
hükümlerini bilmeyenlere
aktarmak, bilenlerin de hafızasını
tazelemek.
Bu arada, altını çizmek
istediğim bir nokta daha var.
İstanbul’da bulunan Fener Rum
Ortodoks Patrikhanesi nedeniyle
İstanbul belediyesi sınırları içinde
bulunan Rum Ortodoksların
Türkiye’de kalması talebine
karşılık olarak Batı Trakya’daki
Türkler de mübadele dışı
tutulmuştur.
Gelelim bilançomuza...
37. madde, Azınlıkların
Korunması bölümünde geçen
hükümlerin Yunanistan tarafından
temel yasa olarak tanınacağını ve
hiçbir yasa, yönetmelik ve hiçbir
resmi işlemin sözü geçen
hükümlere üstün tutulmayacağını
taahhüt eder.
Yunanistan bu maddeden

SAHİBİ: HüLYA EmIN

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

kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmemiş, çıkarılan yasa
ve kararnamelerle sözkonusu
durumu defalarca ihlal etmiştir.
38. maddeye göre hiçbir ayrım
yapılmaksızın herkesin hayat ve
hürriyeti korunacak, herkes dinini
özgürce uygulayabilecek, dolaşım
ve göç etme özgürlüğüne sahip
olacaktır.
Din özgürlüğü konusunda
Lozan’ın bu maddede öngördüğü
hükümlerin de ihlali söz
konusudur. Seçimle işbaşına
gelmesi gereken müftülerimiz
tayin edilmekte, azınlığın seçtiği
dini liderler ise tanınmamaktadır.
Bu arada, Yunanistan’da dinler
arası eşitliğin olmadığını,
Ortodoks kilisesinin hakim din
olduğunu da vurgulamakta yarar
vardır.
Dolaşım özgürlüğüne gelince,
buna en iyi örnek olarak Batı
Trakya’nın kuzey dağlık bölgesini
içine alan ve Türk köylerinden
oluşan yerleşim birimlerine
yönelik Yasak Bölge
uygulamasıdır.
Dönemin Savunma Bakanı
Yerasimos Arsenis 1995 yılında
bölgeye yaptığı bir ziyarette, yasak
bölgeye girişteki askeri kontrol
noktalarının kaldırıldığını
açıklamış ve böylece yasak
bölgeye girişte o zamana kadar
geçerli olan özel izin uygulaması
da yumuşamaya başlamıştır.
Yasak bölge bugün
uygulanmıyor gibi görünse de,
yasak bölgeye ilişkin ilgili yasa
halen iptal edilmemiştir.
Dolaşım konusundaki
özgürlüklerin kısıtlanmasına bir
diğer örnek olarak da Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın 19.
maddesi gösterilebilir. Yurt dışına
çıkan binlerce Yunan vatandaşı
Türk, sınırda vatandışlıktan iskat
edildiklerini öğrenmiş ve hiçbir
neden gösterilmeden yerlerinden
yurtlarından edilmişlerdir. Gerçi bu
ırkçı yasa 1998 yılında Yunan
meclisince kaldırılmış, ancak
geride 60 bin kişilik bir mağdur
ordusu bırakmıştır.
Devamı 4. sayfada

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

Aydın AHMET

a.amet@hotmail.com

Çocuklarımız ve yaz tatili...
atil gece geç saate kadar oturup
ertesi gün geç kalkmak, günü
televizyon, bilgisayar başında
geçirmek değildir. Pek tabii bilgisayar doğru
kullanıldığında çocuğun gelişimi için önemli
olan bir buluştur. Ancak gün içinde ne
süreyle ve ne amaçla kullanılacağı ebeveyn
tarafından belirlenmeli ve denetlenmelidir.
Uzun süre bilgisayar başında oturmak,
vücut iskeleti ve göz sağlığı başta olmak
üzere fiziksel zararların yanı sıra, çocuğu bir
anlamda sosyal yaşamdan koparmaktadır.
Sanal dünya içinde ailesiyle, arkadaşlarıyla
ilişki kuramayan çocuk, dünyayı da sanal
ortamdan tanımaktadır. Arkadaşlarıyla oyun
oynamak ve yüz yüze konuşmak yerine
“chat” yapmayı öğrenen çocuğun sosyal
yaşamı öğrenmesi zordur. Ayrıca aile de
çocuğunu tanıyacak, ilişki kuracak ve
anlayacak zamanı yaratamamaktadır. Daha
sonra oluşan sorunları öğrenmesi de
zorlaşmaktadır.
İnternet kullanımı sırasında girebileceği;
yaşına uygun olmayan siteler ayrı bir
sorundur. Yaşı uygun olmadan göreceği
fotoğraflar, okuyacağı bilgiler büyük
sorunlara yol açabilir. Çocukların oyun
oynamak için son zamanlarda en çok tercih
ettikleri oyuncak playstation. Hatta iki
arkadaş bir araya geldiğinde bile, hiç
konuşmadan, birbirlerine bakmadan
saatlerce ekranda birbirlerini öldürmeye,
otomobillerini çarpıştırmaya çalışıyorlar.
Bunun adına da “oyun oynuyoruz,” diyorlar.
Özellikle erkek çocuklar babalarıyla da
paylaştıkları zamanı playstation’la
geçiriyorlar. Bu oyunların içerikleri zararlı
olduğu gibi aynı zamanda çocukların
gelişimleri için gerekli aktivitelerinden
uzaklaşmasına da neden oluyorlar.
Böyle bir tatil öğrenciyi yorar. Onun için
düşük yoğunluklu bir tatil planı hazırlayın,
hem ders çalışma olsun, hem gezi ve
eğlence. Öğrenciler tatili, gece geç vakitlere
kadar oturulan, ertesi gün de öğleye kadar
uyunan, ardından kalkıp kahvaltı yapılan ve
eğer dışarı çıkmak planlanmıyorsa
bilgisayarda oyun oynanarak, internette boş
boş gezinerek ya da televizyonda amaçsızca
kanallar arasında gezinerek vakit geçirilen bir
zaman dilimi olarak algılayabiliyor.
Gerçekten de tatil böyle bir şey midir?
Evde uyuyarak, bilgisayar karşısında ya da
televizyona bağlı bir halde geçirilecek kadar
değersiz bir zaman dilimi midir tatil? Aslında
böyle bir düşünce ve yaşayış, öğrenciyi
tatilde dinlendirmekten çok yoracaktır. Okul
zamanı alışılan düzenin birdenbire bu kadar
keskin bir şekilde bozulması vücudun uyum
sağlamasını zorlaştıracak, ardından tembellik
oluşacak, yeni öğretim yılının başlamasıyla
birlikte bu tembelliği öğrencinin üzerinden
atması kolay olmayacaktır.
Düşük yoğunluklu çalışma planlayın.
Tatilin kişinin kendini geliştirmesi, etkin bir
şekilde dinlenebilmesi için çok basit bir
planlama ile daha rahat stressiz bir öğrenme
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süreci olarak değerlendirilmesi öğrenci
başarısı açısından daha olumlu sonuçlar
doğuracaktır.
Kendinize mutlaka bir tatil planı hazırlayın.
Tatil ajandanız hazır olsun. Tatilde nasıl bir
yol izleyeceğinizi önceden belirlemek sizi
rahatlatacaktır. Yıl içinde okulda ve
dershanede gördüğünüz konulardan
hangilerinden eksikleriniz olduğunu
belirleyin ve daha çok o konulara yoğunlaşın.
Tüm konularla boğuşmak yerine kendinize
daha özel hedefler, spesifik konular
belirleyip zamanınızı onlara ayırın.
Yapacağınız sosyal faaliyetlerin, gezilerin
zamanını da önceden tasarlayın.
Kitap okudukça anlama kabiliyetiniz
gelişir. Ders çalışmayla birlikte kitap okumayı
tatilde sakın ihmal etmeyin. Çünkü hangi
yaşta olursa olsun toplumdaki her bireye
kazandırılması gereken özelliklerden biri
etkili okuma alışkanlığıdır. Kişinin kendisini,
çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılayıp
yorumlaması, yaşadığı sosyal çevreye uyum
sağlaması, akademik başarısının artması
kitap okumayla doğrudan ilişkilidir. Kitap
okumak hem sınav başarınızı olumlu
etkileyecek, hem kendinizi geliştirmenizi
sağlayacak, hem de sizi dinlendirecektir.
Kitap okudukça anlama, yorumlama, fikir
yürütme gibi özellikleriniz gelişecek, yepyeni
dünyalarla tanışacaksınız.
Aileler, çocuklarıyla nitelikli vakit
geçirmeli. Bu süreçte aileler de çok dikkatli
olmalı, öğrencinin tatil sürecini çok iyi
planlamasına ve değerlendirmesine yardımcı
olmalıdır. Bu konuda yapılabilecek en güzel
şeylerden biri, öğrencinin özellikle şiddet
içeren oyunlar oynamasına izin vermemektir.
Yapılabilecek en güzel şey, öğrenciye
alternatifler sunabilmektir. Tatilde evde
geçirdiği vakitte kendisine bilgisayar
oynamaktan başka yapacak bir şey
bulamayan bir öğrenci bilgisayarda çok daha
fazla oyun oynama eğiliminde olacaktır.
Tatilde çocukla birlikte nitelikli vakit
geçirilebilecek programlar organize edin.
Tatiller aile içi ilişkileri geliştirme ve birlikte
geçirilen zamanı artırma yönünden de önemli
bir fırsat olarak görülebilir. Aile bağları güçlü
çocukların sosyalleşmeleri daha kolaydır.
Çocukları uygun zamanlarda spor ve sanat
etkinliklerine yöneltmek gelişimleri için
gereklidir. Özellikle toplu yapılan basket,
voleybol ve futbol gibi etkinlikler aynı
zamanda paylaşmayı da öğretir. Bu tür
etkinlikler düzenli yapıldığında ders
çalışmayı engellemez, aksine yararlı olur.
Benzer şekilde drama, tiyatro, bir müzik
aleti çalmak gibi yeteneğine göre seçilecek
etkinlikler de önemlidir. Unutulmaması
gereken, kendi özlemlerimizi gerçekleştirmek
için çocukları zorlamanın, aynı anda
birçoğunu bir arada yapmalarını istemenin ve
onlardan tüm bu faaliyetlerde başarılı
olmalarını beklemenin ters etki yapacağıdır.
Kalın sağlıcakla…

Hülya Emin’in yazısının devamı
39. maddeye göre Müslümanlar
tüm medeni ve siyasal haklardan
yararlanacaklar, yasa önünde eşit
olacaklar, din ayrılığı bu haklardan
yararlanmada, özellikle kamu
hizmetine girmede ve yükseltilmede
engel oluşturmayacaktır. Aynı
maddenin son paragrafı özel ya da
ticari ilişkilerde; din, basın veya her
türlü yayında istediği dili kullanma
olanağı tanıdığı gibi, Müslümanların
mahkemelerde de kendi dillerini
kullanabilmeleri için gerekli
kolaylıkların sağlanması hükmünü
getirmektedir.
Batı Trakya Türk azınlığı yıllarca
yasalar önünde ayrımcı bir muamele
ile karşı karşıya kalmıştır. 1991
yılında dönemin Başbakanı Kostas
Miçotakis, Gümülcine’de bundan
böyle azınlığa karşı “yasalar önünde
eşitlik” politikası uygulanacağı
açıklamasını yapmıştı. O tarihten
sonra özellikle vatandaşlık
haklarında bazı olumlu adımlar
atılmaya başlansa da, azınlık
bireylerinin sorunlarının önemli bir
kısmı varlığını sürdürmeye devam
ediyor.
Bir Türkün taşınmaz mal
edinmesi için sözkonusu izinlerin
verilmesine daha 1992 yılı gibi yakın
bir geçmişte başlandığını
unutmamak gerekir. Bu arada,
gayrimenkul edinme izinlerinin hala
özel bir komisyonun kararına bağlı
olduğunu hatırlatmakta fayda
olduğu inancındayım. Sözkonusu
komisyon eskisi kadar etkin olmasa
da gerekli durumlarda yetkilerini
aktif bir şekilde kullanabiliyor.
Bu arada, devlet sektöründe
çalışan vasıflı veya vasıfsız Türk
azınlık mensuplarının sayısı çok az.
40. madde, Batı Trakya’daki
Müslümanların “...masrafları
kendilerine ait olmak üzere her türlü
hayri, dini ve içtimai kurumlar, her
türlü okul ve diğer eğitim ve
yetiştirme kurumu kurmak,
yönetmek ve denetlemek ve
buralarda kendi dillerini serbestçe
kullanmak ve dini törenlerini
serbestçe yürütmek hususlarında
eşit haklara sahip olacaklarını”
taahhüt etmektedir.
Bu maddenin de fiiliyatta ihlal
edildiği bir gerçektir. 1967 yılından
bu yana Türk Vakıf mallarını idare
edecek heyetlerin seçimle işbaşına
gelmediği ve bu alanda Yunan
hükümetinin atama yoluna
başvurduğu dikkat çekmektedir.
Son olarak Yunan meclisinden
geçen yeni vakıflar yasası soruna
çözüm getirmemiş, aksine azınlık
vakıf malları üzerinde kontrol
mekanizmasının devam ettirilmek
istendiğini ortaya koymuştur.
Batı Trakya Türklerinin dini
liderlerini seçme özgürlüğüne sahip
olmadıkları, Müftülük makamlarına
Yunan devletinin atamalar yaptığı
belirtilmesi gereken bir diğer
gerçektir.
41. maddeye göre,
Müslümanların önemli oranda
oturdukları yerlerde Yunan
yetkilileri Müslüman çocuklarının
anadilinde öğrenim görebilmeleri
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için gerekli önlemleri alacak, bu
azınlık bu tür yerlerde kamu
bütçelerinden eğitim, din ya da hayır
işleri için hakça bir pay alma
hakkına sahip olacaktır.
Lozan Antlaşması’nın öngördüğü
anadil konusundaki gerekli
önlemlerin alınması bir tarafa
dursun, Türk azınlık ilkokullarında
okutulan Türkçe derslerin sayısını
azaltma yönüne gidilmiştir.
1960’larda ortalama Yunanca ders
saati 12, Türkçe ders saati de 22
iken, geçen yıl Yunanca ders saati
20, Türkçe ders saati de 15’tir.
Bu arada, uzun yıllar Türk okulları
için hiçbir bütçe ayrılmamıştır. Türk
okullarının onarımı vs. konularında
bütçe ayırma konusu ancak 90’lı
yılların sonlarına doğru başlamıştır.
Son olarak, Yunanistan’da
anaokulları zorunlu eğitimin bir
parçası haline getirilmiştir. Azınlığın
çift dilli anaokulları açılması
talebine, Yunanlı yetkililerden şu
ana kadar net bir yanıt gelmemiştir.
42. madde hükmüne göre, Yunan
hükümeti Müslümanların aile
hukukuyla ve kişi haklarıyla ilgili
durumların bu azınlığın gelenek ve
göreneklerine uygun biçimde
çözülmesini güvence altına almakta,
bunların din kurumlarını tam bir
koruma altına almanın yanısıra,
vakıf ve din kuruluşlarına her türlü
kolaylığı sağlamayı ve bu nitelikte
kurulacak yeni kurumlardan gerekli
kolaylıkları esirgememeyi
üstlenmektedir.
Dini mülklerin korunması
konusunda da Yunan devleti üzerine
düşen yükümlülükleri yerine
getirmemektedir. Birçok Osmanlı Türk mimari tarihi eseri kendi
kaderine terkedilmiştir. Buna çarpıcı
bir örnek olarak Gümülcine’deki
Poşpoş tekkesi gösterilebilir. Yunan
yetkili makamları bu tür tarihi
eserleri onarmak bir tarafa dursun,
azınlığın kendi imkanları ile
yapacağı restorasyon çalışmalarına
da izin vermemektedir.
Gümülcine’de bulunan tarihi
Evrenos İmareti restore edilse de
kendisine başka bir kimlik
biçilmekte ve Bizans eseri olarak
tanıtılmaktadır.
43. madde Müslümanların dini
inaçlarına aykırı herhangi bir işlemin
yapılmasına zorlanmayacakları,
hafta tatilleri gününde
mahkemelerde bulundurulmaktan
veya herhangi bir kanuni işlem
yaptırılmasından kaçındıklarından
dolayı hiçbir haklarının
düşmeyeceği hükmünü
getirmektedir.
Bu hükmün de uygulanmadığı
aşikardır.
§§§
Sizi bu hafta maddelere boğmuş
ve yormuş olabilirim. Ama amacım,
Batı Trakya Türk azınlığına 92 yıl
önce tanınan pozitif hakları
aktarmak, aynı zamanda bu hakların
ihlal edildiğinin altını çizmekti.
92 yıl önce kabul gören bir
düşünce tarzının, daha medeni
olduğu kabul edilen günümüzde
reddediliyor olması ne kadar tuhaf
değil mi?
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Acilen yeni okul binası.
konomik kriz ve buna bağlı yoğun
ve yorucu gündem, azınlık
sorunlarını da biraz geriye itti hiç
şüphesiz. Batı Trakya Türkleri bugüne
dek hiç olmadığı kadar “ülke
gündemi”yle meşgul oldu. Olmaya da
devam ediyor. Bu durum, azınlık sorunları
olarak adlandırdığımız ve yıllardır çözüm
bekleyen sorunları biraz “kenara” itti.
Daha sonra yeniden ele almak şartıyla
azınlık bu problemleri unutmasa da geçici
bir süreliğine erteledi.
Ancak, ekonomik kriz ülke gündemini
ve dolayısıyla azınlık insanının da
gündemini işgal etse de, krize bağlı
sosyal ve siyasal gelişmeler birbirini
izlese de, azınlık siyasetçileri kendilerini
bu sarmala kaptırsa da, azınlık sorunları
üzerinden bile birbirlerine çelme takmaya
çalışsa da, “AZINLIK SORUNLARI” kendi
sürecinde yolculuklarına devam ediyor.
Azınlık sorunları var olmaya devam
ediyor. “Çözümsüzlük geçmişine” takvim
yapraklarını eklemeye devam ediyor.
İşte görüyorsunuz; yıllar önce
çıkartılan “240 İmam Yasası” adı altında,
azınlığın camilerini ve din eğitimini
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“zapturapt” altına alma planı, hiç
aksamadan devam ediyor. Yasayı çıkaran
başka hükümet, uygulanır hale getiren
başka hükümet, hayata geçiren de başka
hükümet. Ve şimdi de “uygulamaz” diye
düşündüğümüz bir iktidar da “bal gibi de
uygularım” dercesine yasada öngörülen
kadroyu çoğaltıyor. Öyle anlaşılıyor ki;
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
sözkonusu olunca “devlette devamlılık
esastır” ilkesi uygulanıyor.
Ama bunun dışında bugünlerde ve
önümüzdeki haftalarda önümüzde
bulacağımız ve ciddi sorun haline gelecek
bir mesele var. Yıllarca yapılan çağrılara
devletin kulak tıkaması ve azınlığın da
sorunu sürekli “halının altına süpürmesi”
azınlık ortaokul ve liselerindeki büyük
problemi ortaya çıkardı. Batı Trakya’daki
iki azınlık ortaokul – lisesi, azınlık
öğrencilerinden gelen yoğun talebi
karşılamıyor. Nasıl karşılasın ki? Nüfusun
yarısına 20 – 30 okul varken, diğer
yarısına sadece bir okul var. Bu nasıl bir
adalet Allah aşkına? Bu nasıl bir eşitlik?
Anlamak istemeyenler için tekrar etmek
istiyorum: Azınlık Eğitimi, yani azınlık
okullarındaki Türkçe ve Yunanca eğitim,

bu azınlığın uluslararası hukuktan
kaynaklanan bir hakkıdır. Bu hakkı azınlık
ne zaman ve nerede kullanmak isterse
devlet bunu sağlamak zorundadır. Birileri
eğer azınlık okulundan canı sıkılıyorsa,
bu durum yüzlerce azınlık gencini bir
haktan mahrum bırakma lüksünü vermez
o kişiye. Devlet bugüne kadar azınlıktan
gelen, (fakat pek de ısrarcı olmayan)
“yeni azınlık ortaokul – liseleri talebine”
kulaklarını tıkadı. Görmezden geldi.
“Nasıl olsa bir gün azınlık okulları
kapanır” diye düşündü, hatta ümit etti.
Fakat toplumlar öz benliklerini
koruyabilecekleri, kültürlerini muhafaza
edecekleri kurumlarına sahip çıkarlar. Bu
hak, küçük toplumlarda “refleks” olarak
da kendini gösterir. Bu, İstanbul
Rumlarının da hakkı, Arnavutluk
Rumlarının da hakkı, Bulgaristan
Türklerinin de hakkı. Ve tabii ki bu hak,
Batı Trakya Türklerinin de hakkı.
Devletimiz, bugüne kadar yüzlerce
azınlık gencinin bu hakkı (yani eğitim
hakkını) kullanmasına dolaylı yönden
engel oldu. Sonuçta İskeçe ve
Gümülcine’de bugünkü durum ortaya
çıktı. İskeçe’de 550, Gümülcine’de de
700’ün üzerinde öğrencisi olan iki azınlık
ortaokul – lisesi. İki ilde de en kalabalık
iki okul. Nüfusun yarısı için 20 – 30 okul,
diğer yarısı için de 1 okul. En hafif
tabiriyle rezalet! Ayıp ki ne ayıp...
Acaba azınlık bu muameleyi hak ediyor
mu? Bu soruya bir yetkili bile çıkıp “evet
hak ediyor” diyemez. Yapılan girişimler
sonucunda eğitim bakanlığı bu yıl iki
azınlık ortaokuluna ön kayıt yaptıran tüm
öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını
kararlaştırdı. Bakanlık, bir öğrencinin en
doğal hakkını kullanabilmesi
doğrultusunda bir karar verdi. Yine de
teşekkür ederiz.
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Şimdi kapasitesinin çok üzerinde
öğrenciye hizmet vermeye çalışan bu iki
okula bu öğrencilerini sığdırmak için
çareler aranacak. Gümülcine Celal Bayar
Lisesi’ne iki prefabrik sınıfın
ekleneceğini, soruna böylelikle geçici de
olsa bir çare bulunacağını öğreniyoruz.
Ancak İskeçe’de ne yazık ki daha katı bir
tutum sözkonusu. İskeçe azınlık ortaokul
lisesinde prefabrik sınıf gibi bir çözüme
imkan yok. Fakat okulun spor sitesinin
kullanılması geçici bir çözüm olabilir. Bu
alternatife yetkililerin onay vermemesi
için sebepler aranacağı ihtimalini
düşünmek istemiyorum.
Fakat tüm geçici çözümler bir yana.
Soruna gerek İskeçe, gerekse
Gümülcine’de köklü çözüm bulmak şart.
Bu da iki türlü olabilir. Ya azınlık
nüfusunun yoğun olarak yaşadığı
bölgelerde yeni azınlık ortaokul – liseleri
açılmalı veya İskeçe ve Gümülcine’ye
modern, günün ihtiyaçlarına cevap
verebilecek nitelikte iki yeni okul binası
yapılmalıdır. her iki okul binası da 1000 –
1200 öğrenci kapasiteli olmalıdır. Aksi
halde ileriki yıllarda sorun devam
edecektir. Önümüzdeki günlerden
itibaren iki azınlık ortaokul – lisesindeki
öğrenci velilerinin, öğretmenlerinin, okul
yöneticilerinin, okul aile birliği ve
encümenlerin, azınlık temsilcilerinin
imzalarını toplamak amacıyla bir
kampanyanın başlatılmasını ve imzalarla
birlikte sözkonusu talebin Eğitim
Bakanlığı’na ve gerekli tüm kurumlara
ulaştırılmasını öneriyorum. Batı Trakya
Türkü, hiçbir zaman hukuk ve demokrasi
dışına çıkmamıştır. Demokrasi ve hukuku
kullanarak etkin bir mücadele yapmak
aslında hiç de zor değildir.
Kalın sağlıcakla...

GTGB’de “Fotoğraf ve Görme Biçimleri”konulu söyleşi
Fotoğrafta görüntü olarak neyi nasıl
aktardığımız ve renkler de çok önemlidir.
Fotoğraf, insanoğlunun eline geçirdiği
çok özel bir teknolojidir. Fotoğrafı
fotoğraf olarak değerlendirmek gerekir.
Fotoğraf gösterdiğini kanıtlar,
kanıtlamıyorsa o fotoğraf habercilikte
kullanılamaz.”

“FOTOĞRAF ÇEKMEKLE
BECERİLERİMİZİ BİR O KADAR
DAHA GELİŞTİREBİLİRİZ”

fotoğrafçılığa da değinen Çetindaş,
fotoğraflarla artık insanların daha az
kandırılabileciğini ifade etti. “Görmekle
bakmak farklı şeylerdir” diyen Çetindaş
sözlerini “Bir fotoğrafı iyi görmek;
nesneleri, şekilleri ve diğer unsurları
doğru algılamaktır. Fotoğraf çekmekle
becerilerimizi bir o kadar daha
geliştirebiliriz. Görme becerilerimizi
güçlendirmek için bol bol fotoğraf
çekebiliriz. Böylece fotoğrafları daha iyi
çözümleyebiliriz.” diyerek tamamladı.

Günümüzde kullanılan dijitaj

İskeçe ile Drama arasında deprem
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB), 30 Temmuz Perşembe günü
“Fotoğraf ve Görme Biçimleri” konulu bir
söyleşi düzenledi.
GTGB yönetim kurulu tarafından
düzenlenen söyleşiye, konuşmacı olarak
Türkiye’den Anadolu Üniversitesi İletişim
Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi
Erdem Çetindaş katıldı.
GTGB Başkanı Koray Hasan,
Gümülcine’de fotoğrafçılık yapan Foto
City, Foto Joy ve Foto Center işletme
sahiplerinin yanı sıra bir grup
fotoğrafseverin katıldığı söyleşide
öğretim görevlisi Çetindaş slayt gösterisi
eşliğinde bir sunum yaptı.

“FOTOĞRAF UYARICI ETKİ
YARATMALIDIR”
Öncelikle kısaca özgeçimişine değinen
Çetindaş, 11 yaşından bu yana
fotoğrafçılıkla uğraştığını söyledi.
Bugüne kadar fotoğrafçılıktan hiç

kopmadığını belirten Çetindaş,
“Öncelikle çektiğimiz fotoğraf nedir, ne
değildir. Buna bakmak gerekir.
Dolayısıyla çektiğimiz fotoğraflar karşı
tarafta bir uyarıcı etki yaratarak, kişiyi
uyandırması gerekir.” ifadelerini
kullandı.

“FOTOĞRAF, İNSANOĞLUNUN
ELİNE GEÇİRDİĞİ ÇOK ÖZEL
BİR TEKNOLOJİDİR”
Fotoğrafta açı ve görme eğitiminin çok
önemli olduğunu dile getiren Çetindaş,
fotoğrafa bakmanın yanında onu iyi
görmek gerektiğinin altını çizdi.
Fotoğrafta ve fotoğrafçılıkta görmenin
önemine vurgu yapan Çetindaş, fotoğraf
karesinde insanların dışında yer alan
nesnelerin de çok önemli olduğunu
söyledi.
Çetindaş sözlerine şöyle devam etti:
“Fotoğraf görsel bir dildir. Fotoğrafın da
bir gramer ve bir sanat dili vardır.

İSKEÇE ile Drama arasındaki dağlık bölgede deprem meydana geldi.
İskeçe’nin kuzeybatısında, 28 Temmuz Salı günü sabaha karşı rihter ölçeğiyle
3,4 şiddetinde deprem yaşandı.
Jeodinamik Enstitüsü, depremin merkez üssünün İskeçe’nin yaklaşık 41 km
kuzeybatısıyla, Drama’nın 36 km kuzeydoğusunda olduğunu belirtti.
Sabaha karşı saat 04:03’te meydanan gelen deprem can veya mal kaybına
neden olmadı.
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Dr. Sadık Ahmet ölümünün
20. yıldönümünde anıldı
BATI Trakya Türkleri’nin
lideri Dr. Sadık Ahmet,
ölümünün 20. yıl dönümünde
mezarı başında anıldı. Rodop
eski bağımsız milletvekili, DEB
Partisi kurucusu ve ilk başkanı
Dr. Sadık Ahmet için
Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’nda düzenlenen anma
töreni 24 Temmuz Cuma günü
gerçekleşti. Eski Cami’de ise
Sadık Ahmet’in ruhuna mevlit
okutuldu. Batı Trakya
genelinden çok sayıda kişinin
katıldığı anma programını DEB
Partisi ile Dr. Sadık Ahmet ailesi
organize etti.
Bu yılki anma programında
bazı ilkler de yaşandı. DEB
Partisi’nin geçen yılki Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerinde
elde ettiği başarıdan sonra
gözlemci üye olduğu Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA), Dr.
Sadık Ahmet’i anma törenine
temsilci gönderdi. EFA onursal
üyesi ve eski AP milletvekili
İnaki Irazabalbeita anma
programı nedeniyle geldiği Batı
Trakya’da üç gün kaldı.
Bu yıl ayrıca, Edirne’nin Enez
ilçesine bağlı Vakıf köyünden
Ahmet Kılıç’ın Dr. Sadık
Ahmet’e mektup yazarak ismini
oğluna verdiği Sadık Ahmet
Kılıç da anma programına davet
edildi.
Sadık Ahmet’i anma törenine
Türkiye’den hükümeti temsilen
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın
yanı sıra, AK Parti ve CHP
milletvekilleri, vali yardımcıları,
bazı belediye başkanları,
bürokratlar ve çok sayıda sivil
toplum kuruluş temsilcileri
katıldı.
Batı Trakyalı soydaşların da
yoğun ilgi gösterdiği anma
törenine başta Sadık Ahmet’ın
ailesi ve akrabaları olmak üzere,
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, diğer azınlık kurum
ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Törene katılanlar arasında
Bulgaristan’dan HÖH Kırcaali İl
Başkanı Bahri Recep Ömer,
TÜRDER Derneği Başkanı
Fahriye İlyaz Murad, Kırcaali
Ömer Lütfü Kültür Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet,
Türkiye’den Kırklareli
Milletvekili Türabi Kayan, Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
İzmir Milletvekili Mustafa
İbrahim Turhan, Edirne İl
Müftüsü Emrullah Üzüm,
ABTTF Başkan Yardımcısı
Mesut Küçük Hasan, Avrupa
Hür İttifakı (EFA) onursal üyesi

ve aynı zamanda eski Avrupa
Parlamenteri İnaki
Irazabalbeita yer aldı.
Tören ilk olarak Türkiye’den
Hatay Müftülüğü’nde din
görevlisi Ahmet Yatmaz’ın
okuduğu sela ile başladı.
Okunan Kur’an-ı Kerim’den
sonra Edirne İl Müftüsü
Emrullah Üzüm duasını yaptı.
Tören sırasında Sadık
Ahmet’in kızı Funda Sadık
Ahmet, babası için yazdığı şiiri
okudu. Duygulu anların
yaşandığı törende Sadık
Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet
ve çok sayıda katılımcı
gözyaşlarını tutamadı.
Daha sonra Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi İskeçe
Gençlik Kolları Koordinatörü
Mustafa Sargo’nun sunumunu
yaptığı protokol konuşmalarına
geçildi. Türkiye Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Atina Büyükelçisi Kerim Uras,
Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı Mustafa Destici,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve
diğer kuruluş temsilcilerinin
anma programına gönderdiği
mesajlar okundu.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ: “SEN
ARKANDA MİLYONLARCA
SADIK AHMET BIRAKTIN”
İlk olarak söz alan DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş törene katılanlara
teşekkür etti. Ali Çavuş, “Bugün
bizler ve Batı Trakya Türk
azınlığı için önemli bir gün. Bir
tarafta acı ve hüzün, bir tarafta
sevinci yaşıyoruz. Dr. Sadık

Ahmet bölgemiz için, Batı
Trakya Türk azınlığı için iyi bir
yaşam, barış içinde bir yaşam
ve eşit vatandaş olarak bir
yaşam için mücadele etti. Eğer
bugün hepimiz buradaysak,
Sadık Ahmet’in fikirleri yaşıyor
demektir. O hep şunu diyordu;
‘Ben ölürüm, ama arkamda
binlerce Sadık Ahmet
bırakırım.’ Evet sen binlerce
Sadık Ahmet, hatta milyonlarca
Sadık Ahmet bıraktın. Seni
unutmadık unutmayacağız.”
diye konuştu.

MUSA YURT: “SAYIN
ÇİPRAS; AZINLIĞIN ADINI
TAŞIYAN TABELALARI
BİRLİKTE ASALIM”
Merkezi İstanbul’da bulunan
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği adına Teşkilat Başkanı
Musa Yurt söz aldı. Sadık

Ahmet’in başlatmış olduğu
mücadelenin bir insan hakları
mücadelesi olduğunu belirten
Yurt, “Sayın Başbakan Çipras’a
sesleniyorum; size biliyoruz, sizi
tanıyoruz. Gelin İskeçe’de ve
Gümülcine’de bir azınlığın adını
taşıyan tabelaları birlikte
asalım. Zenginliğimizi
korkmadan haykıralım.
Ankara’dan Atina’ya yıkılması
mümkün olmayan birliğimizi ve
dostuluğumuzu kuralım. Emin
olunuz ki tarih sizi bu
cesaretinizden dolayı altın
harflerler yazacaktır.” dedi.

MESUT KÜÇÜK HASAN
ABTTF Başkan Yardımcısı
Mesut Küçük Hasan, Sadık
Ahmet’in vermiş olduğu
mücadelenin, Avrupa’da
ABTTF’nin vermiş olduğu
mücadeleye ışık tuttuğunu

söyledi. Küçük Hasan, Sadık
Ahmet’in verdiği mücadele
yolunda azimle ilerleyeceklerini
sözlerine ekledi.

İBRAHİM ŞERİF: “BATI
TRAKYA TÜRKÜNÜN
MÜCADELESİ BİTMEDİ”
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ise
konuşmasında, “Sadık Ahmet
gerçekten aramızdan ayrıldı.
Ama bütün dünya Batı Trakya’yı
onun ismi ile öğrendi. İster
sevelim, ister sevmeyelim; bir
Batı Trakyalı olarak ona bir vefa
borcumuz var. Ben bir
mücadele arkadaşı ve onun bir
hapishane arkadaşı olarak,
kendisine Allahtan rahmet
diliyorum. Her yıl buraya gelen
insanlar onun davasına sahip
çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
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BAŞKONSOLOSU
ALİ RIZA AKINCI

Dr. Sadık Ahmet için
düzenlenen anma
törenine Batı
Trakya’nın yanı sıra
Türkiye ve
Bulgaristan’dan katılım
oldu. AP’de grubu
bulunan EFA da törene
ilk kez bir temsilci
gönderdi.

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
sözlerine, “Bazı şahsiyetler
vardır ki bir davayla, bir
dönemle, bir bölgeyle
özdeşleşmişlerdir” diyerek
başladı. Akıncı sözlerine şöyle
devam etti: “Uygur Türkleri
dediğimizde aklımıza İsa Yusuf
Alptekin geldiği gibi, Batı
Trakya dediğimizde Sadık
Ahmet geliyor. Hatırası aziz,
mekanı cennet olsun. Bir
sembol isimdir, tarihe geçmiştir.
Tarihi hatırlamak, vefalı olmak,
hakşinas olmak durumundayız.
Aksi halde değerlerimizi de
kaybederiz. Ümit ediyorum Batı
Trakya Türklerinin buradaki
varlığı ebedi olur.”
Bakan Volkan Bozkır,
dedesi için yapılan
anma törenine katılan
minik İlke Işık’a yakın
ilgi gösterdi.

ülkeler arasında köprü
oluşturduğunu söyledi. Bu
köprülerin ekonomik ilişkiler,
insanlık ve kültür köprüleri
olduğunu anımsatan Kayan,
“Bu köprülere saygı ile
bakmamız gerekir. Sadık Ahmet
insanlık adına büyük adımlar
atmıştır. İnsalığa örnek olmak
adına büyük çabalar
göstermiştir.” ifadelerini
kullandı.

EFA TEMSİLCİSİ İNAKİ
IRAZABALBEİTA: “DEB’İN
EFA’YA GÖZLEMCİ ÜYE
OLARAK SEÇİLMESİ BİZLER
İÇİN ONUR VERİCİDİR”

Yunan devleti tarafından
geçtiğimiz günlerde tayin edilen
din görevlileri ile ilgili olarak
müftü Şerif, “Batı Trakya
Türkleri olarak aramızdaki
safları seyreltmeye lüksümüz
yok. Bugün bir kaç söz duydum
ve belki de nasrıma iğne
batırdılar. Batı Trakya Türkünün
mücadelesi bitmedi. Gümülcine
içinde 20 camii var. Bu
camilerde 43 din görevlisi var.
Bu 43 din görevlisinden 23 din
görevlisi devletin verdiği maaşı
kabul etmediler. Onları
alkışlıyorum. Ama bugün bu
insanlar cezanlandırılarak,
vakıflar tarafından verilen
maaşları da kesildi. Ben Dr.
Sadık Ahmet’in davasına
inananlara şöyle seslenmek
istiyorum; Gümülcineliler,
düşünün, titreyin, kararınızı
verin, bu 23 din görevlisinin
arkasında dimdik durun.” dedi.

AHMET METE: “ONUN
MÜCADELE RUHUNU
DEVAM ETTİREREK
ANMAK YAKIŞIR”
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, Batı Trakya Türk
azınlığına Dr. Sadık Ahmet’i
ağlayarak değil, onun getirmiş
olduğu mücadele ruhunu
devam ettirerek anmanın
yakışacağını söyledi. Mete
sözlerini, “Mustafa Kemal’ler,
Menderes’ler, Özal’lar,
Demirel’ler, Aga’lar, Sadık
Ahmet’ler, yarın öbür gün biz
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gideriz ama Türklük ve
Müslümanlık mücadelesi bu ve
başka memleketlerde devam
edecektir. Bu ruhu
kaybetmemek önemlidir.
Bunları yerine getirmek bizlere
vazifedir.” diyerek tamamladı.

ŞABAN ALİ: “HER İKİ
TOPLUM AYNI ZULÜMLERİ
GÖRMÜŞTÜR”
Bulgaristan’dan Halk ve
Özgürlükler Hareketi Partisi
Kırcaali Milletvekili Şaban Ali,
anma törenine katılmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu
söyledi. Sadık Ahmet’in haklı
davası uğruna Batı Trakya’da bir
çığır açtığını belirten Ali,
“Azınlık olan toplumlarda
mücadele bitti diye bir kavram
yoktur. Mücadele bitti ise o
toplum yok olmuştur.
Dolayısıyla yürüttüğümüz
davanın devamlı sıcak ve
gündemde olması gerekir.
Çünkü Bulgaristan’da ve burada
yaşayan her iki toplum farklı
metodlarla aynı asimilasyon
politikalarına maruz kalmıştır.
Aynı zulümleri görmüştür. İki
toplum da aynı mücadelenin
arkasında durmuştur.” diye
konuştu.

Törene ilk kez temsilci gönderen
Avrupa Hür İttifakı (EFA)
Onursal Başkanı ve eski Avrupa
Parlamenteri İnaki
Irazabalbeita, azınlığın davasını
yakından takip ettiklerini
söyledi. EFA’nın azınlıkları
temsil eden bir şemsiye kuruluş
olduğunu kaydeden
Irazabalbeita, “EFA, Avrupa
Birliği değerlerini destekleyen
bir partidir. Bu değerler
özgürlük, demokrasi, insan
haklarına saygı ve temel
özgürlüklerdir. Son genel kurul
toplantısında DEB Partisi’nin
EFA’ya gözlemci üye olarak
seçilmesi bizler için onur
vericidir. Sadık Ahmet ve
kurmuş olduğu parti daima
doğrudan ve haktan yana oldu.
EFA ve üyeleri, kültürel ve siyasi
haklarınıza kavuşmanız için
daima yanınızda olacak.” diye
konuştu.

VOLKAN BOZKIR: “ONUN
AÇTIĞI BAYRAK YERDE
KALMAMIŞTIR”
Türkiye’nin Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci AK
Parti İstanbul Milletvekili
Volkan Bozkır, Sadık Ahmet’in
eski bir dostu olduğunu söyledi.
Uzun yıllar bu dostluğu devam
ettirdiğini dile getiren Bakan
Bozkır, “Kendisiyle
konuştuğunuz zaman o güler
yüzlülüğün arkasında o
kararlılığını, heyecan dolu
yüreğini ve Batı Trakya
Türklerine olan inanılmaz
bağlılığını görürdünüz. Her
zaman onun heyecanını görerek
siz de kendinizle ilgili kararlar
alırdınız. Çok genç yaşta
aramızdan ayrıldı. Onun
vefatının ardından bu kadar
insan bir araya gelebiliyorsa,
Allah herkese nasip etsin
diyeceğimiz bir durum söz
konusudur. O onurlu
mücadelesini toplumun birlik
ve beraberliğin perçinlenmesine
adamıştır. Onun açtığı bayrak
yerde kalmamıştır.” diye
konuştu.

“YUNANİSTAN’I DOSTUMUZ
VE İYİ BİR KOMŞUMUZ
OLARAK GÖRMEKTEN
KIVANÇ DUYUYORUZ”
Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilere de değinen
Bakan Bozkır, “Son yıllarda
Yunanistan’ı dostumuz ve iyi bir
komşumuz olarak görmekten
büyük bir kıvanç duyuyoruz.
İnanıyoruz ki ülkeler arasında

iyi ilişkiler olursa, o zaman
ülkeler arasında köprü teşkil
eden Batı Trakya Türklerimiz,
Yunanistan bakımından o kadar
önem arz eden Türkiye’deki
Rum kökenli Türk vatandaşları
daha çok huzura, imkana ve
hakka kavuşurlar.” dedi.

LEVENT SADIK AHMET:
“20 YIL GEÇMİŞ
OLMASINA RAĞMEN
AİLESİNE BU DENLİ
SAHİP ÇIKMANIZ BİZLERİ
GURURLANDIRIYOR”
Son olarak, Sadık Ahmet ailesi
adına Levent Sadık Ahmet bir
teşekkür konuşması yaptı.
Levent Sadık Ahmet, “Bugün
ailemizin en acılı ve
kahrolduğumuz günü.
Odamızda oyuncaklarımızı
bırakıp hayatımızın alt üst
olduğu gün. Herşeyden
vazgeçtiğimiz, dünyamızın
karardığı gün. Ancak diğer
taraftan da en gururlu
olduğumuz gün. Çünkü sizler ve
benim için de mücadele etmiş
Sadık Ahmet’i üzerinden 20 yıl
geçmiş olmasına rağmen size
olan emaneti biz ailesine bu
denli sahip çıkmanız bizleri çok
gururlandırıyor. Sadık Ahmet’in
oğlu olmaktan gurur
duyuyorum. Biz buradan 20 yıl
önce ayrılırken diş fırçamız,
çorabımız, ayakkabımız dahi
burada kalmıştı. Ancak
buradan hiç kopmadık. Gün
geldi ticari hayata atıldık ve
buralarla iş yapmak nasip oldu.
Göğsümüzü gere gere, alnımızın
akıyla her zaman dimdik, elif
gibi ayakta durduk ve durmaya
da devam edeceğiz. Gün geldi
bizimle, gözyaşımızla alay
ettiler. Ama sizlerin gücü bizlere
her şeyi unutturuyor. Bizler
azimli babanın evlatlarıyız.
Ayrıca bizler gururlu, namuslu,
inançlı Türkleriz. Biz
Yunanistan’ın bir an evvel
krizden çıkması için dua eden
bir azınlığın fertleriyiz. Biz
burada sadece hakkımızı
istiyoruz. Son olarak buradan
Batı Trakya Türkleri ve Sadık
Ahmet ailesi adına Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na
çok teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.
Kahveci Mezarlığı’ndaki
anma töreninin ardından
Gümülcine Eski Camii’nde
Sadık Ahmet’in ruhuna Mevlid-i
Şerif okutuldu.
Devamı 8. sayfada

TURABİ KAYAN: “SADIK
AHMET İNSANLIK ADINA
BÜYÜK ADIMLAR ATMIŞTIR”
Türkiye’den Cumhuriyet Halk
Partisi adına törene katılan
Turabi Kayan yaptığı
konuşmada, azınlıkların
anavatanları ile bulundukları

Eski Camii’de Dr. Sadık Ahmet’in
ruhuna mevlit okutuldu.
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AKŞAM YEMEĞİ
Tören sonunda katılımcılara
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde akşam yemeği verildi.
Yemeğe yaklaşık 1.500 kişi
katıldı.
Yapılan protokol
konuşmalarında ilk sözü DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş aldı. Her geçen yıl Batı
Trakya Türklerinin Sadık Ahmet’i
daha iyi anladığını kaydeden Ali
Çavuş, son Avrupa Parlamentosu
seçimlerini anımsatarak azınlığın
bırakılan mirasa sahip çıktığını
dile getirdi.
Daha sonra Dr. Sadık Ahmet’in
eşi Işık Sadık Ahmet söz alarak,
bu anlamlı günde kendilerini
yalnız bırakmayan tüm
katılımcılara teşekkür etti. Işık
Sadık Ahmet sözlerini, “Bu gece
Sadık Ahmet güller içerisinde;
inşallah mekanı cennettir. Biz
Onun soyadına laik bir şekilde
yaşamaya devam edeceğiz.”
diyerek tamamladı.

“TÜRKİYE’DE SİZLERİN
KALP ATIŞLARINIZI,
NEFES ALIŞINIZI
HER AN DUYAR VE
İÇİMİZDE HİSSEDERİZ”
Sadık Ahmet’in hayatı boyunca
Batı Trakya Türklerini
yüceltmeye ve onları müreffeh
görmeye adadığını belirten
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır,
“Onu kaybedişimizin üzerinden
20 yıl geçti. Ama hala aramızda
ve her anımızda Sadık Ahmet
diyoruz. Buraya hükümeti
temsilen gelen bir ağabey,
kardeşiniz olarak sizlere

Türkiye’nin selamlarını, saygı ve
muhabbetlerini getirdim.
Türkiye’de sizlerin kalp
atışlarınızı, nefes alışınızı her an
duyar ve içimizde hissederiz. Bu
bağı görmeden ve yaşamadan
izah etmek mümkün değildir.
Yaşamak gerekir. Bu yüzyıllardır
devam eden bağ, binlerce yıl
daha devam edecektir. Hiç kimse
bunun önüne geçmeye muktedir
değildir. Biz sizlere kendimiz
kadar önem veriyoruz. Sizlersiz
bir Türkiye düşünülemez.
Sizlersiz bir Yunanistan da
düşünülemez. Sizler
Yunanistan’ın da çok önemli bir
varlığısınız, bizlerin de çok
önemli varlığısınız. Türkiye ile
Yunanistan arasında iyi ilişkiler
olacaksa, bu böyle köprülerle
olacaktır. İnşallah önümüzdeki
yıllarda çok daha iyi bir Batı
Trakya toplumu ile birarada
olmayı gönülden arzu
ediyorum.” diye konuştu.
Edirne’nin Enez ilçesinde
dünyaya gelen ve anma törenine
katılan Sadık Ahmet Kılıç,
babasının Dr. Sadık Ahmet’e
yazdığı mektubu okudu. Kılıç,
babasının oğluna Dr. Sadık
Ahmet ismini vermek istediğini
belirttiğini, Dr. Sadık Ahmet’in
da cevabi mektubunda bunu
büyük bir memnuniyetle kabul
ettiğini hatırlattı. Dr. Sadık
Ahmet’in yazdığı mektubu kızı
Funda Sadık Ahmet okudu.

ANTAKYA MEDENİYETLER
KOROSU
Gece Antakya Medeniyetler
Korosu’nun seslendirdiği ilahi ve
şarkılarla sona erdi. Koronun,
Sadık Ahmet’in sevdiği ‘Çalın
Davulları’ şarkısını seslendirmesi
izleyiciler tarafından büyük alkış
aldı.
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Bozkır: “Sizler Türkiye ile
Yunanistan arasında en
sağlam köprüsünüz”

Dr. Sadık Ahmet’in 20. ölüm yıldönümü
nedeniyle düzenlenen anma programına katılan
Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Volkan Bozkır, 25 Temmuz Cumartesi günü bir
dizi ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünü
ziyaret eden Bakan Bozkır, Müftü İbrahim
Şerif’le bir süre sohbet etti. Bakan ve
beraberindeki heyet, müftülük ziyaretinin
ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne
(GTGB) geçerek burada soydaşlarla buluştu.

“BATI TRAKYA’DA
GİTTİĞİMİZ YERLERDE
ÇOK HÜSNÜ KABUL GÖRDÜK”
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ziyaretinde
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ı, başta
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
olmak üzere, din görevlileri kapıda karşıladı.
Daha sonra Müftü İbrahim Şerif ile bakan
Bozkır, müftülük makamında biraraya geldi.
Bakan Bozkır, “Sizler bu toplumun
önderlerisiniz. Batı Trakya’da gittiğimiz yerlerde
çok hüsnü kabul gördük. Missafirperverliğiniz
için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Müftü İbrahim Şerif de ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Azınlık olmak çok
zordur. Mücadele etmek çok zordur. Uzun
soluklu ve devamlılık isteyen bir durumdur.
Çünkü insanlara yön vermek çok zor bir olay.”
değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi
yapıldı. Ardından yürüyerek GTGB’ye geçen
Bakan Volkan Bozkır, yol üzerindeki azınlık

esnafıyla selamlaştı ve ayaküstü sohbet etti.
GTGB ziyareti sırasında Bakan Bozkır, başta
dernek başkanı Koray Hasan olmak üzere,
yöresel kıyafetler giyen kızlar tarafından kapıda
çiçeklerle karşılandı.
GTGB Başkanı Koray Hasan yaptığı
konuşmada, GTGB’nin tarihsel sürecinden
bahsetti ve Türk kültürünün yaşatılması
amacıyla kurulmuş bir dernek olduğunu
söyledi. Ayrıca derneğin yaptığı sosyal
faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de
GTGB’de yaptığı konuşmada, Sadık Ahmet’in
ölüm yıldönümünde azınlığı yalnız bırakmayan
Türkiye devletine teşekkür etti.

“BU ULU ÇINAR ASLINDA
BİZLERİ TEMSİL EDİYOR”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
değerinin çok büyük olduğunu, bunun İstanbul
ve Ankara’da da yankılandığını söyledi. Akıncı,
“Bu ulu çınar aslında bizleri temsil ediyor. Çok
derin bir geçmişten ve tarihten beslenen, güçlü
bir gövdesi olan çok derin bir geleceğe
kararlılıkla, özgüvenle uzanan bir toplum
olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu varlığımız
böyle devam edecek ve devam ettireceğiz.” diye
konuştu.

“BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI DR. SADIK
AHMET’E ÇOK ŞEY BORÇLUDUR”
Bakan Volkan Bozkır, GTGB bahçesindeki
soydaşlara hitaben bir selamlama konuşması
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yaptı. “Sizlerle birlikte
olmaktan çok büyük onur ve
mutluluk duyuyorum” diyen
Bozkır, sözlerine şöyle devam
etti: “GTGB en eski
kuruluşlardan biridir. Bu
bahçenin bende bıraktığı izler
derindir. İyi ki varsınız.
Geleceğimiz gençlerdir. Onlar
iyi olursa bizler de iyi oluruz.
Buraya gelişimin esas nedeni
çok eski dostum Dr. Sadık
Ahmet’in anma törenine
katılma yönündeydi. Batı
Trakya Türk azınlığı Dr. Sadık
Ahmet’e çok şey borçludur.
Bunun yanında vefakar,
cefakar, kadirşinas Batı Trakya
Türkleri de bu vefasını her
zaman göstermiştir. Bundan
dolayı da sizlere olan inancımız
her zaman tazeleniyor.”

“SİZLER TÜRKİYE İLE
YUNANİSTAN ARASINDA
EN SAĞLAM
KÖPRÜSÜNÜZ”
Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilere de değinen
Bakan Bozkır, “Bizler her
zaman Türkiye ile Yunanistan
arasında iyi komşuluk
ilişkilerinin olmasını arzu ettik.
Türk - Yunan ilişikleri ne kadar
daha iyi olursa haklarınızın
geliştiğini, mutluluğunuzun
arttığını müşaade ediyoruz. Şu
anda hiç bir şey bizlerin arzu
ettiği noktada değil. Ama
bunları geliştirmek için ülkeler
arasında dostluk ilişkilerinin
yararlı olduğunu
düşünüyorum. Komşumuz
olarak Yunanistan’ın daha iyi
şartlarda olmasını, bu
ekonomik krizi bir an önce
atlatmasını temenni ediyorum.
Bunun için de elimizden gelen
herhangi bir imkan da varsa
bunu göstermeye hazır
olduğumuzu beyan ediyoruz.
Sizler Türkiye ile Yunanistan
arasında en sağlam bir
köprüsünüz. Biz bunu hep
ifade ediyoruz. Bu köprünün
güçlenmesi her iki ülkenin
yararına olacaktır.
İyi ki varsınız, hep olun.
Bizler bütün dualarımızla, Türk
devletinin bütün gücüyle
arkanızdayız. Sizlerin de
Türklük için dua ettiğinizi,
kalbinizin bizler için attığını,
nefes alışınızın bizim için
olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Sizlerin bütün dertleri bizim
derdimizdir. Sizin iyi haliniz,
bizim kıvancımız ve
mutluluğumuzdur.” ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından
GTGB folklor ekibi ile GTGB saz
heyeti sahne alarak, halk
oyunları gösterisi ve müzik
dinletisi sundular.
Gümülcine’deki ziyareti
sırasında Bakan Volkan
Bozkır’a, AKP Bursa
Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu’nun yanı sıra,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Muavin Konsoloslar ve Dr.
Sadık Ahmet’in oğlu işadamı
Levent Sadık Ahmet eşlik etti.
Bakan Bozkır ve
beraberindekiler, Gümülcine
temaslarının ardından aynı
gün İskeçe’ye geçti.

9

GÜNDEMhaber

31 Temmuz 2015

“Türk kelimesini gönüllerden
silmek mümkün değil”
TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği
Bakanı Volkan Bozkır, 25
Temmuz Cumartesi günü
Gümülcine’deki temaslarının
ardından İskeçe’ye geçti. Bakan
Bozkır ilk olarak İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’yi ziyaret etti.
Volkan Bozkır, İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete
ve İskeçeli din adamları
tarafından karşılandı. Müftü
Mete’yle bir süre görüşen AB
Bakanı ve Başmüzakereci
Bozkır, din görevlileriyle de
biraraya gelerek sorunlarını
dinledi.
Bakan Bozkır burada yaptığı
kısa konuşmada,
“Müftülüğünüzün buradaki
çalışmalarını takdirle
karşılıyorum. Milli birliğin,
kimliğin korunması için siz din
görevlilerin verdiği mücadele
gözardı edilemez. Siz
olmasaydınız buradaki toplum
dağılıp giderdi.” dedi.

İTB’Yİ ZİYARET
Volkan Bozkır ve beraberindeki
heyet daha sonra İskeçe Türk
Birliği’ne geçti. Bozkır burada
İTB Başkanı Ahmet Kurt ve
dernek yöneticileri tarafından
karşılandı.
İTB Başkanı Ahmet Kurt,
derneğin tarihçesi ve
sürdürülen hukuk mücadelesi
hakkında bilgi verdi. Ziyaret için
teşekkür eden Ahmet Kurt,
İskeçe Türk Birliği’nin tarihi
günlerinden birini yaşadığını
sözlerine ekledi.

VOLKAN BOZKIR’DAN
ANLAMLI MESAJ
Türkiye’nin AB Bakanı Volkan
Bozkır İskeçe Türk Birliği’nde
yaptığı konuşmada, “İskeçe
Türk Birliği’nin ve verdiği hukuk
mücadelesinin önemini
biliyoruz. Türk kelimesini kağıt
üzerinde silmek mümkün
olabilir. Bunu yapabilirsiniz.
Fakat bunu gönüllerden silmek
mümkün olamaz.” diye
konuştu.

“İNŞALLAH HUKUK
YOLLARI BU YANLIŞI
DÜZELTECEKTİR”
İTB’nin sürdürdüğü hukuk
mücadelesinin sonunda Türk
kimliğinin yeniden tescil
edileceğine dair inancını dile
getiren Bozkır, “Kağıt üzerinde
Türk kelimesini kaldırmak
mümkün olabilir; ama
gönüllerden kaldıramadığınız
hiçbir şey kağıt üzerinden
kaldırmakla haritadan silinmez.
İşte burada İskeçe Türk
Birliği’nin binasındayız ve Türk
kimliğini vurguluyoruz. Bundan
sonra da hep Türk Birliği
olacağını söylüyoruz. Ama
inşallah hukuk yolları bu
yanlışlığı düzeltecektir ve tekrar
İskeçe Türk Birliği olarak tescil
edilecektir. Aslında burada olan
kıyafetler, renkler Yunanistan

için de bir kazanımdır.
Yunanistan komşumuzdur,
dostumuzdur. Biz Yunanistan
ile iyi ilişkiler içinde olmayı arzu
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

baktığımızda, artık AB bizden
birşeyi talep ediyor diye
yapacak durumda değiliz. Artık
kendi ayaklarımız üzerinde
duruyoruz.”

“BİZİM AB İLE İLİŞKİMİZ
BİR MEDENİYET
PROJESİDİR”

“230 MİLYAR
MİLLİ GELİRDEN,
820 MİLYARA ULAŞTIK”

Bakan Bozkır yaptığı
konuşmadan sonra GÜNDEM’in
Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliği ve Avrupa Birliği’nin
geleceğiyle ilgili sorusunu da
yanıtladı. Türkiye’nin AB ile
olan ilişkisinin bir medeniyet
projesi olduğunu vurgulayan
Volkan Bozkır şöyle konuştu:
“Bu stratejik olarak bütün
hükümetlerin gündemindedir.
Bu süreç ne kadar yavaş yürürse
yürüsün, Türkiye için önemli
kazanımları olmuştur. Öncelikle
Türkiye’nin demokratik
reformlarını AB süreci
olmasaydı bugünkü haline
getiremezdik. Türkiye’de
yaklaşık 2 bin yasa değiştirildi.
Anayasa’nın yarısından fazlası
değiştirildi. Bugün
demokrasiden, insan
haklarından, temel hak ve
hürriyetlerden, azınlıkların çok
daha iyi seviyeye gelmiş
olmasından bahsedebiliyorsak
bunda Avrupa Birliği sürecinin
çok etkisi oldu. Fakat bugüne

Türkiye’nin son yıllarda
katettiği mesafeye dikkat çeken
Bozkır, “230 milyar dolar milli
geliri olan Türkiye, son on yılda
bu rakamı 820 milyar dolara
ulaştırdı. İhracatımız 50 milyar
dolardı, bugün 170 milyar dolar.
Turizm gelirlerimiz üçe
katlandı. 75 üniversitemiz vardı,
bugün 186 üniversitemiz var.
80’li yıllarda birkaç kalem mal
ihraç eden Türkiye, bugün
14.800 kalem mal ihraç ediyor.
Çoğu malları sanayi ürünleri.
Türkiye, AB’ye üye 22 ülkeden
daha iyi durumda. Daha da iyi
olacak. Böyle bir ülkeye Avrupa
Birliği, ‘Ben seni üye
yapmıyorum’ derse yanlış olur.
Böyle bir lükse sahip olmadığını
düşünüyoruz. Fakat böyle
yanlış bir karar alsa bile bu
Türkiye için çok da acıtıcı bir
durum olmaz.” dedi.

“YUNANİSTAN’A YARDIMA,
DESTEĞE HAZIRIZ”
Yunanistan’la komşu ülkeler

olarak her zaman iyi ilişki
içinde olmak istediklerini
belirten Volkan Bozkır,
ekonomik sorunların bir an
önce çözüme kavuşmasını arzu
ettiklerini söyledi. Bakan
Bozkır, “İstiyoruz ki Yunanistan
bir an önce bu zor durumdan
kurtulsun. Tabii nasıl bir formül
bulunacağını, bu yöntemin
nasıl olacağını Yunan halkı,
Yunanistan vatandaşları takdir
edecek. Fakat bize düşen bir şey
olursa, biz her türlü yardımı,
desteği, dostluğu yapmaya
hazırız.” diye konuştu.

BAŞBAKANLIK
UÇAĞIYLA DÖNDÜ
Bakan Volkan Bozkır,
İskeçe’deki ziyaretlerinin
ardından Dedeağaç’a hareket
etti. Bozkır, Dimokritos
Havalimanı’ndan, kendisini
Dedeağaç’a getiren Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlığı’na ait
GAP uçağıyla İstanbul’a hareket
etti. Bakan Volkan Bozkır’ı
havalimanında Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Muavin
Konsoloslar Adnan Öztürk ve
Murat Ertaş’ın yanı sıra Dr.
Sadık Ahmet’in oğlu işadamı
Levent Sadık Ahmet uğurladı.
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“Batı Trakya
bizim davamız”
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Köpeklerde bulaşıcı
solunum yolu enfeksiyonu
u haftaki konumuzu bu
sıralar köpeklerde
sıkça rastladığımız
infeksiyöz bir solunum yolu
rahatsızlığı olan KENNEL
COUGH’a ayırdık...
Bordetella bronchiseptica
köpeklerin önemli bir
solunum yolu infeksiyonu
olan infeksiyöz
trakeabronşitis (ITB) (kennel
cough) hastalığının etkeni
olarak kabul edilmektedir.
Halk arasında hastalık
boğmaca adıyla
bilinmektedir. Köpek gençlik
hastalığı ile birlikte seyrettiği
düşünülen bu hastalık,
günümüzde ayrı bir hastalık
durumu olarak
değerlendirilmektedir ve
köpeklerin en yaygın
solunum yolu sorunlarından
biridir.
Solunum yolu ve
sekresyonlar (vücut
akıntıları) aracılığıyla veya
doğrudan temasla bulaştığı
bilinmektedir. Ayakkabılar
veya elbiselerle, kontamine
olmuş beslenme kapları ve
diğer malzemelerle mekanik
taşınma, köpek gruplarında,
pet shoplarda ve hayvan
barınaklarında infeksiyon
hızla yayılabilir. Morbidite
%50’lere ulaşabilmektedir.
Mortalite (ölüm oranı)
genellikle düşüktür. Klinik
iyileşmeden sonra etken
solunum sisteminde kalabilir
ve birkaç ay süreyle
yayılabilir.
B. bronchiseptica ile olan
infeksiyonun klinik belirtileri
3-4 gün içerisinde gelişir ve
komplikasyonlar olmaksızın
14 güne kadar devam
edebilir. Bunlar öksürük,
öğürme veya kusmaya
çalışma ve hafif seröz
(sümüklü) akıntıdır. İnfekte
köpekler genellikle aktif,
uyanık ve ateşsizdir. Hastalık
aşılanmamış köpek
yavrularında veya daha yaşlı
immun sistemi baskılanmış
hayvanlarda gelişebilen
bronkopneumoni ile
komplike olmadığı sürece
kendi kendisini sınırlar. İleri
yaştaki köpekler daha
dirençli olup yavru
köpeklerde hastalık şiddetli
ve komplikasyonlu seyreder.
Bu hastalığın ciddi seyrettiği

B

vakalarda ateş, kilo kaybı,
halsizlik, kusma, bulantı,
tıkanma gibi gastrointestinal
bozukluklar görülebilir.
Komplike olmayan vakalarda
ise alınan kan örneklerinde
hafif nötrofili, lenfopeni, ve
eozinopeni bulunabilir.
Köpekler B.
bronchiseptica’nın solunum
yolu taşıyıcısı olabilirler
ancak semptom
göstermeyebilirler.
Ayırıcı ve kesin teşhisin kısa
zamanda yapılması
gereklidir. Bu uygun tedavi
ve korunma açısından
önemlidir. Tanıda hayvan
sahibinin gözlemleri çok
önemlidir. Hastanın yakın
zamanda maruz kaldığı
koşulları bilmek
gerekmektedir çünkü diğer
solunum yolu infeksiyonları
ile karışabilir.
Kesin tanı bakteriyolojik
muayene yapılarak konulur.
Laboratuvar muayenesi için
uygun örnek trakeal
aspirasyon sıvısı ve burun
svablarıdır.
Hastalığın tedavisinde, hafif
klinik belirtiler gösteren
köpeklerde spesifik tedavi
protokolünü uygulamak çok
kolaydır. Eğer öksürük 2
haftadan fazla devam ederse
veya bronkopneumoni varsa
daha kapsamlı bir tedavi
gerekmektedir.
Hastalıktan korunmak için en
önemli şey aşılamadır. İki tip
aşı bulunmaktadır. İntranazal
aşılar lokal koruyucu
bağışıklık oluşturur ve 3
haftalık köpek yavrularına
uygulanabilmektedir. Aktif
bağışıklık için ise enjektabl
B. bronchiseptica ve ayrıca
Parainfluenza ve
Adenovirusları içeren
kombine aşılar da
uygulanmaktadır.
Hastalık köpeklerin toplu
olarak yaşadıkları yerlerde
daha sık görüldüğünden,
köpekler barınaklara
aşılanarak (en az 1 hafta
önce) konulmalıdır. Yine aynı
şekilde köpek
populasyonunun yoğun
olduğu yaşam yerlerinde de
hekimler bu hastalıkla ilgili
aşılama kurallarına daha
dikkatli olarak eğilmelidirler.

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır
GÜNDEM’e konuştu.
Dr. Sadık Ahmet’in vefatının
20. yıldönümü nedeniyle Batı
Trakya’ya gelen Türkiye’nin
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır
GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı.
“Batı Trakya bizim
davamızdır” diyen Bozkır, Batı
Trakya Türklerinin tüm
haklarından yararlanarak,
müreffeh bir şekilde
yaşamalarını arzu ettiklerini
vurguladı.

Ölümünün üzerinden 20 yıl
geçmesine rağmen Dr. Sadık
Ahmet’in hatırlanmasının ve
halkın gönlünde yer etmesinin
önemine değinen Volkan
Bozkır, “İnsanların ölümünden
20 yıl geçmesine rağmen
hatırlanıyor olması hepimiz için
gurur vericidir.” dedi.

“BATI TRAKYA
TÜRKLERİNİN
HAKLARININ TAMAMINI
ELDE ETMİŞ
BİR TOPLULUK
OLARAK VAR
OLMASINI
İSTİYORUZ”
Türkiye olarak Batı
Trakya Türklerinin
tüm haklarını
kazanmış bir
topluluk olarak
yaşamasını arzu
ettiklerini dile
getiren Bakan
Bozkır, “Batı
Trakya Türkleri
bizim gerçekten her
zaman kalp
atışlarını
hissettiğimiz,
soluklarını
hissettiğimiz onların
da aynı şekilde bizim
kalbimizin atışını
hissettiği, adeta
nefesimizi

GÜ
NDE
Öze M
l

duyduğumuz bir topluluktur.
Böylesine bir birliktelik
sözkonusudur. Batı Trakya
konusu bizim davamızdır. Biz
Batı Trakya Türklerinin en iyi
şartlarda, müreffeh bir şekilde
geleceğe güvenle bakan,
haklarının tamamını elde etmiş
bir topluluk olarak var olmasını
arzu ediyoruz. Onun için de
dostluk ve komşuluk
ilişkilerimizi her geçen gün
daha çok artırdığımız Yunan
hükümetine, bütün
ilişkilerimizin temelinde bunun
yattığını ve bu şekilde geleceğe
daha güvenli bakaçağımızı ifade
ediyoruz. İnşallah
Yunanistan’da yeni oluşmakta
olan bu dostluk ve iyi komşuluk
ortamında, soydaşlarımızın
beklentileri, hakları ve geleceğe
ilişkin ataçakları adımlar daha
da güçlü olacaktır.”

“AB’NİN POLİTİKALARI
ÇERÇEVESİNDE
NE GEREKİYORSA
YAPIYORUZ”
GÜNDEM’in, Avrupa Birliği
üyesi bir ülkede Batı Trakya
Türk azınlığının yaşadığı
sorunlarla ilgili sorusunu da
yanıtlayan Volkan Bozkır
şunları söyledi: “Avrupa Birliği
ortamında biz bunları sürekli
dile getiriyoruz. Avrupa
Birliği’nin çeşitli kuralları var.
Azınlıklar ile ilgili
politikaları var. Bu politikalar ve
kurallar çerçevesinde biz ne
yapılması gerekiyorsa hem
hatırlatıyoruz, hem aynı
zamanda talep ediyoruz.”

YDP’de Meymarakis’le yola devam
YENİ Demokrasi Partisi, Vangelis
Meymarakis’le devam kararı aldı.
Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Siyasi
Konseyi, 23 Temmuz Perşembe günü
yaptığı toplantıda, başkanlık
konusuyla ilgili kararını verdi.
Alınan karar doğrultusunda
Meymarakis, 2016 yılı ilkbaharına
kadar YDP Genel Başkanı olarak
görev yapacak. Yeni başkan mevcut
tüzüğe göre, parti üyeleri tarafından
ve seçim günü açık listelerle
seçilecek.
Hatırlanacağı üzere, YDP meclis
grubunun büyük çoğunluğu bir
metin hazırlayarak Vangelis
Meymarakis’in başkanlığa devam
etmesini talep etmiş, partideki
başkanlık seçiminin ülke
normalleştikten ve istikrara
kavuştuktan sonra 2016 yılında
yapılmasını önermişti.
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Hepsi bir arada: Asus ET2323
ASUS’un hepsi bir arada bilgisayar
çözümü olan ET2323INT modeli
masamızda kendine yer buldu.
Hepsi bir arada sistemler, toplu bir
çözüm arayanlar için ideal modeller
olarak pazarda kendine yer buluyor.
Bugün elimizdeki model olan Asus’un
ET2323 isimli ürünü de
bunlardan biri. Derli toplu
bir görünüm
sergilerken
aynı
zamanda
tasarımsal
şıklığını da
konuşturan
ET2323,
Windows’lu
sistemleri tercih eden
kullanıcılar için
üretilmiş.
Tasarımını 2014
yılında ödüllü Asus
ET2321’den alan ET2323,
gayet şık yapıda. Üzerinde 23
inç boyutunda bir ekran
bulunduran cihaz, beraberinde
bir klavye ve fare takımıyla geliyor.
Ancak elbette ekranı da dokunmatik.
Ekranı üzerinde taşıyan standın
metalik olması, ekranın hemen altında
bir çizgi halinde karşımıza çıkan
malzemenin de yine metalik tasarımla
bütünlüğü sağlaması, tasarımda dikkati
çeken detaylar. Tasarım noktasında
ekran ve çevresinde kullanılan detayları
oldukça beğendik. Ekranın çevresini
saran çerçeve ekrana dahil edilmiş.
Tasarıma ilişkin bir eleştirimiz olursa,
ekranı saran bu siyah alanın daha ince
kullanılmasını tercih ederdik doğrusu.
Ekranın hemen üzerinde görüntülü
görüşmeler için 2 megapiksellik bir
kameraya yer veriliyor. Ekranın altında
ise sağ tarafta menü tuşlarını görüyoruz.
Sol kenarda ise kolay erişim için birkaç
sık kullanılan bağlantı noktası yer
alıyor. Burada bir USB 3.0 portu, kart

okuyucu ve ses girişleri bulunuyor.
Bilgisayarın arkasına
baktığımızda burada
diğer bağlantılar
yer alıyor.
Üç

adet USB
3.0’ın yanı sıra
USB 2.0, Ethernet,
HDMI giriş ve HDMI çıkış
noktaları düşünülmüş. Ayrıca cihaz
kablosuz bağlantı noktasında da hem
802.11 AC Wi-Fi, hem de NFC gibi
yenilikçi teknolojileri barındırıyor.
Elbette Bluetooth bağlantısı da hazır.
Asus ET2323’ün ekranının
dokunmatik olduğunu söylemiştik. 10
noktaya kadar dokunmatik kullanım
imkanı sağlayan cihaz, elbette klavye ve
faresi ile de kullanılabilir. Bu ikilinin
kullanımıyla ilgili bir konfor sıkıntısına
rastlamadık. Kablosuz olan klavye ve
fareye ilişkin olumsuz eleştirimizse,
tasarımlarına çok özenilmediği.
Tamamen plastik malzemelerden
üretilen bu ikili, bu nedenle tasarım
konusunda cihazın kendisine uyum
göstermiyor.
Ekrana dönecek olursak, çok güzel
görüntü sağladığını söylemek mümkün.
Panel olarak IPS tercih edilmiş olması
sevindirici. Zira IPS paneller 178
dereceye kadar geniş görüş açısı
sağlayabiliyorlar. Full HD çözünürlük

B U L M A C A
GEÇ
 ENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Eprimek, Kem 2) Maaş,
Talika 3) Et, Maiyet 4)
Çigan, Anlak 5) Kural,
Gebe 6) Baş, Site, İm 7)
Akı, İrade 8) Öd, Ulak,
Be 9) Film, Reel 10)
Kabuk, Vaha 11)
Masarika 12) Ahir, Çay,
Zn 13) Yasak, Nesne 14)
Epe, Ret, Mey.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Emeç, Blöf, Daye 3)
Patika, Dik, Hap 4) Ra,
Guşa, Lamise 5) Anasıl,
Us, Kr 6) Eti, Li, Arkaç
7) Kaya, Tike, Rant 8)
Lenger, Eviye 9) Kitle,
Ablak, Sm 10) Ek,
Abide, Hazne 11)
Mahkeme, Na, Ney.

SOLDANSAĞA
1) Ağız boşluğunun tavanı – Badem 2) Karışık renkli –
Büyük ve süslü çadır – Radyum’un simgesi 3)
Alınması gereken sonuç, ders – Boyun hastalığı, guşa
4) Bir tür dans – Baryum’un simgesi – Sevinçli, neşeli
5) Notada duraklama işareti – Hiç acımayan 6) Bir işin
sırasını gösteren plan – Bir opera parçası 7) Uzun
araç – Çadırlı konak yeri – İlave 8) Özen, ihtimam –
Çocuğu olan kadın 9) Bir nota – Yabani hayvan
barınağı – İlkel su taşıtı 10) Büyük ölçüde ölümlere
yol açan kümes hastalığı – Altın’ın simgesi 11) Uzun
saplı yayvan kap – Büyükler 12) Bilgisayar oyunu –
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin
bütünü, rüya 13) Kırmızı ile mavinin karışmasından
oluşan renk – Bildirilmiş 14) Bir pamuk türü –
Belgelik.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü – Çok ince
dokuma – Edebi eserde işlenen düşünce 2) Lohusa
humması – (halk dili) Ağabey – Yayla atılan çubuk 3)
Eski Alman parası – Çıplak – (denizcilik) Bir geminin
kıyıdan açılması 4) Başlıca, asal – (tiyatro)
Oyuncuların bir defada söylediği parça 5) Blucin –
Taşıtın hareket mekanızması – Çevresi suyla kaplı
kara 6) Yağmur – Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık 7)
Çok tanrılı dinden olan kimse – Bağırsakları tutan
karın iç zarı 8) Zehir – Meyveyi dala bağlayan ince
bölüm – Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu –
Lorentiyum’un simgesi 9) On sayısı – Kırmızı – Adları
aynı olanlar 10) Su kuyusu – Ağır bir böbrek
rahatsızlığı belirtisi 11) (madencilik) Pekmez toprağı –
(bitki bilimi) Maun – Eğik, meyilli.

sunan Asus ET2323, bu anlamda ise bizi
üzdü. Zira Apple’ın 27 inçlik
iMac’lerinde Retina 5K’lı modeller
görürken, 21.5 inç modellerinin yeni
jenerasyonu için de 4K’lı panelleri tercih
edeceklerini biliyoruz. Bu anlamda Asus
ET2323’de daha yüksek çözünürlük
görmek isterdik.
Asus ET2323’ün sunduğu teknik
kadroya gelecek olursak, ofis
kullanımlarını rahatlıkla karşılayacak
ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Zira
içeriğinde 2015’in ilk çeyreğinde
piyasaya sunulan, çift fiziksel çekirdekli
ve taban noktada 2.2 GHz, tavan
noktada ise 2.7 GHz hızlarda çalışan
Intel Core i5-5200U işlemci
bulunduruyor. 15 watt’lık TDP değerine
sahip olan bu işlemci, böylece düşük
güç tüketimi sağlarken performanslı
çalışıyor.
İşlemcisine 8 GB’lık RAM’le destekte
bulunun Asus ET2323, ayrıca
kullanıcılara RAM kapasitesini 16 GB’a
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5

kadar arttırma olanağı da tanıyor. Yine
burada 1 TB’lık disk kapasitesi
görüyoruz.
Yine grafik tarafında halihazırda Intel
HD Graphics 5500 dahili grafik işlemcini
bulunduran bilgisayar, elbette harici bir
grafik çözümü de sunuyor. Bu noktada
Nvidia ile çalışan Asus, bu cihazın
içinde kullanıcılara Nvidia’nın
Maxwell’li ve 1GB kapasitesinde olan
GeForce 840M grafik birimini sunmayı
uygun görmüş.
Toparlayacak olursak hem işlem hem
grafik performansıyla profesyonellerin
olduğu kadar, bu cihaza evinde yer
vermek isteyenlerin de beklentisini
karşılayabilecek bir ürün ortaya
çıkartmayı başarmış Asus. Bu arada
şunu da söylemekte fayda var. Asus
ET2323, iki farklı işlemci alternatifiyle
sunuluyor. Daha yüksek performans
beklentisi içinde olan kullanıcılar bu
bilgisayarın i7’li işlemci seçeneğini de
tercih edebilirler.
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Sevgili dostlar
Çiftlerin tartışması, hatta
kavga etmesi son derece
normal ve sağlıklıdır. İki farklı
kişisiniz ve zaman zaman
farklı istekleriniz, farklı
seçimleriniz olabilir. Bunlar
da çatışma yaratabilir.
Önemli olan tartışma sonrası
alacağınız tutumdur.
Bir kavganın ardından
biraz kendinizle baş başa
kalmaya ihtiyacınızın olması
anlaşılabilir. Ancak genelde
çiftlerin yaptığı en büyük
hata, tartışmanın araya
duvar örmeye dönüşmesi.
Eşinizi görmezden gelmek,
dikkate almamak gibi bir
davranış içinde bulunmak,
eşinizde onu
cezalandırıyormuşsunuz
duygusu
oluşturabilir ve bu
da aranızda
aşılması güç
mesafeler
oluşturabilir.
Haksızlık yapan
sizseniz özür dilemeniz
beklenen bir harekettir. Ama
eşiniz hala durumdan
dolayı incinmiş,
kırılmış vaziyetteyse,
sadece bir “özür dilerim”
ile durumu geçiştirmeye
çalışmayın. “Şundan dolayı,
şunu yaptığım için…” ile
başlayan bir özür, onu
kırdığınızın farkında
olduğunuzu, içten bir şekilde
özür dilediğinizi anlatır karşı
tarafa.
Bir sonraki adım da
“Bundan sonra … şeklinde
davranacağım” demek olmalı.
Bu sayede, hatanızı tekrar
etmeyeceğinizi de belirtmiş
olursunuz.
Tartışmanın binlerce sebebi
olabilir. Kötü bir gün
geçirmişsinizdir, başınız çok

Kavgadan sonra
yapmanız gerekenler

Kavga sonrasında eşinizle
aranızda duvar örülmesine
izin vermeyin. Haksızsanız,
özür dilemeyi bilin. Özür
dilerken hatanızın nedenini

ağrıyordur,
yorgunsunuzdur,
yeterince
uyuyamamışsınızdır…
Tüm bunlara rağmen suçu
eşinize atmak, hiç de adil bir
davranış değil. İyisi mi,
eşinize kendi durumunuzla
ilgili ön bilgilendirme yapın.
Kızgın, üzgün vb. durumunuz
varsa ya da işyerinde sizi
sinir eden bir şeyler
yaşadıysanız ve bunun
etkilerini hala üzerinizde
taşıyorsanız, eşinizin de
bunları bilmeye hakkı var.
Onu önceden uyarırsanız sizin
her zamankinden daha hassas
olduğunuzu anlayacak ve
daha dikkatli davranacaktır.

Mem le ketimden Man za ra lar...

açıklamanız ve bundan
sonraki tutumunuza açıklık
getirmeniz de kırgınlıkların
ortadan kalkmasına yardımcı
olacaktır.

Tartışmadan sonra, “Ben
öyle demek istemedim” sakın
demeyin.
Bu sözü söylemek, sanki
silgi kullanmaya benzer. Ama
size olumlu bir dönüşü olmaz.
Çünkü siz bu sözü sarf
ettikten sonra eşiniz, “Evet,
öyle dedin” diye çıkışabilir ve
tam tartışma bitti derken
yeniden alevlendirebilirsiniz.
Oysa geriye gitmek yerine
geleceğe dair yapıcı hareket
etmelisiniz.
Aynı şekilde eşiniz de size,
“Ben öyle demek istemedim”
diyebilir. Bu durumda en
akılcı olanı, “Evet, öyle
söyledin!” diye tartışma
tonuna dönmek yerine, “Öyle
demek istemedin ama sonuçta
ben böyle hissettim. O halde
bundan sonra lütfen ‘şöyle

şöyle’ davran” şeklinde
karşılık vermek olmalı.
Evet, kavgasız ilişki, evlilik
olmaz. Ama kavganın da
‘efendice’ yapılanı makbuldür.
Kuralına uygun kavga, bazı
sözleri söylemekten imtina
ederek olur. Çünkü
bahsedeceğimiz sözler, her ne
kadar sinirle söylenmiş olsa,
gerçeklik değeri taşımasa da
yıkıcı, yaralayıcı özellik
barındırır ve bu da ilişkiyi
ciddi anlamda zedeler.
Siz siz olun, ağzınızdan
çıkan kelimelere dikkat edin.
Ve tabii ki kavga sonrası
süreci akıl ve mantıkla olumlu
hale dönüştürmeye çalışın.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Çilekli Milföy Pasta

FOTO: Hasan Hasan

Malzemeler
1/2 su bardağı un
1/2 su bardağı nişasta
500 gr süt
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya
milföy hamuru
2 çorba kaşığı dolusu
margarin
Çilek (dilimlenmiş) veya
çilek reçeli
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Şekeri, un, nişasta, yumurta,
vanilya ve süt ile iyice çırpıp,
kısık ateşte koyulaşıncaya kadar
pişirelim. Ara sıra karıştırarak,
iyice soğutalım. Soğuduğu
zaman 2 çorba kaşığı margarin
ilave ederek krema kıvamına

gelinceye kadar çırpalım. milföy
hamurlarını ikiye bölüp, yağlanmış fırın tepsisine dizelim ve
kızartmadan pişirelim. Hamurlar
soğuduğu zaman üzerine yeterince krema sürüp, dilimlenmiş
çilekleri dizelim. Tekrar bir
hamur, tekrar krema ve çilek
koymak şartı ile üç katlı pastamızı hazırlayalım. En üstüne
pudra şekeri serpip bir de bütün
çilek koyup, buzdolabında 1-2
saat soğutarak servis yapalım.
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Çocuk sahibi olmaya hazır mısınız?
Çocuk sahibi olmaya kendinizi
hazır hissediyor musunuz? Yanıtınız
“evet” ise artık yapılacaklar listesini
önünüze alıp maddeleri tek tek
uygulamanın zamanı gelmiş
demektir. Çünkü hamilelik öncesinde
birtakım kötü alışkanlıklardan
uzaklaşmak, sağlık kontrollerinden
geçmek bebeğin sağlığı için çok
önemli.
Hamile kalmadan önce sağlığınız
konusunda yapmanız gerekenlere
şöyle bir göz atalım:

bilmek size kendinizi rahat
hissettirecektir.

FOLİK ASİT TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

edebilir doktorunuz. Ancak
doktorunuz önermeden kendi
kararınızla folik asit takviyesi
kullanmamalısınız.

Folik asit,
spina bifida
(doğuştan gelen
omurga
ayrıklığı)
gibi doğum
kusurları
riskini

kısırlığa katkısı
olduğunu, dolayısıyla
hamile kalmaya çalıştığınız
dönemde kafeinden uzak
durmanız gerektiğini hatırlatalım.

ALKOL VE SİGARAYI BIRAKIN
Hamilelik süresince alkol ve
sigaradan uzak kalmanız gerektiğini
siz zaten biliyorsunuz. Çünkü her ikisi
de bebekte, kalpten zihinsel sağlığına
kadar pek çok hasar bırakabiliyor.
Fakat şunu da aklınızdan
çıkarmamalısınız ki, hamile
kalmaya çalıştığınız dönemde
de alkol ve sigarayı
hayatınızdan çıkarmak fena
bir fikir değil. Üstelik tahmin
etmediğiniz bir zamanda
hamile de kalmış olabilirsiniz.
Uzmanlara göre bebeğiniz için
mümkün olan en sağlıklı
başlangıcı sağlamalısınız. Üstelik
alkol ve sigaradan uzak kalması
gereken sadece siz değilsiniz, eşiniz
de uzak durmalı. Çünkü alkol ve
sigara sperm sayısının düşmesine yol
açıyor.

KİLONUZU KONTROL ALTINA ALIN
Doktorlar, düşük kiloda olmanın
yumurtlamayı etkileyebileceğini
söylüyorlar; dolayısıyla bir miktar
kilo almak hamile kalmanıza yardım
edebilir.
Bunun tam tersi bir durum da söz
konusu olabilir. Yani fazla
kilolarınızla mücadele halindesinizdir
belki de. Hamilelik öncesinde ideal
kilonuza ulaşmanızda fayda var. Bu
hem hamilelik boyunca size kendinizi
daha iyi hissettirecek, hem de
hamilelikte karşılaşabileceğiniz
yüksek tansiyon ve diyabet riskini en
aza indirecektir.
Sürekli kullandığınız ilaçlarınız
varsa zaman kaybetmeden
doktorunuzla konuşup bu ilaçların
hamilelik sürecinde bebeğinize zarar
verme ihtimali olup olmadığını
öğrenin.

DİŞ TEDAVİNİZİ YAPTIRIN
Diş hijyeninin zayıf olması,
hamilelik zehirlenmesi ve erken
doğuma yol açan bakteriyal
enfeksiyon riskini yükseltir.
Dolayısıyla hamile kalmadan önce
ağız sağlığınızın iyi olduğundan emin
olun. Ayrıca hamilelik sürecinde Xray ışınlarına maruz kalmaya sınır
getiriyor doktorlar, bu nedenle
dişlerinizde herhangi bir sorun varsa
hamilelik öncesi çözmeye özen
gösterin.

GENETİK TEST YAPTIRIN
Kistik fibrozis gibi genetik
hastalığınız olup olmadığını,
taşıyıcılık durumunuzu öğrenmek
için kan testi yaptırın. Bu konuda
herhangi bir sorununuz olmadığını

SAÇLARINIZLA İLGİLENİN

Hamilelikte
saç boyatma
konusunda

düşürmeye yardımcı olduğundan
önemli. Bu kusurlar, birçok kadın
hamileliğini fark etmeden önce
bebeğin gelişiminin erken döneminde
oluştuğundan, doktorlar hamile
kalmadan önce B grubundan bir
vitamin olan folik asit tüketiminin
artırılmasını tavsiye ediyor. Bu
vitamin; ıspanak gibi yeşil yapraklı
sebzelerde, kahvaltı gevreklerinde bol
miktarda bulunuyor.
Hamilelikte besin takviyesi olarak
da folik asit kullanmanızı tavsiye

KAFEİN TÜKETİMİNİ AZALTIN
Güne koyu bir kahveyle başlayıp
günün geri kalanını bol miktarda çay,
kahve ve kola ile geçiriyorsanız
hamilelik öncesi dönemde bu
zevkinizden mahrum kalmanız
gerektiğini hatırlatmalıyız. Uzmanlar
arasında hamilelikte güvenli kafein
tüketim miktarı konusunda bir
uzlaşmaya varılamasa da az kafeinin
her zaman daha iyi olduğu
konusunda herkes birleşiyor. Kafeinin

uzmanlar arasında farklı fikirler var.
Kimisi saç boyatmanın zararlı
olmadığını söylese de bir kısmı ikinci
üç aylık periyottan önce saç
boyatmanın bebeğe zarar
verebileceğini söylüyor. İyisi mi
hamilelik öncesi dönemde saçınıza
bol bol bakım yaptırın ki hamileliğin
hiç olmazsa ilk üç aylık döneminde
saçlarınız güzel görünsün ve size de
kendinizi iyi hissettirsin.

Tokluk hissini arttıran besinler
Hayatımızın belirli dönemlerinde sürekli yeme
isteğimiz oluşabilir; hem tokluk hissi yoktur, hem de
farkında olmadan bol kalorili yiyecekleri tüketmiş
oluruz. Elbette nedeni kan bulgularımızla da alakalı
olabilir ama bazı yiyeceklerin tokluk hissini arttırıcı
özelliği bulunmaktadır.

Yumurta
Kolesterol probleminiz yoksa hergün kahvaltınıza
ekleyeceğiniz haşlanmış yumurta güne tok bir şekilde
başlamanızı sağlar. Ayrıca içeriğindeki değerli protein
ve yağ asitleriyle sağlıklı beslenme örüntünüzde olması
gereken bir besin kaynağı.
Süt ve yoğurt
Süt ve yoğurt kan şekerinizi dengeleyen besinlerdir.
Ara veya ana öğünlerinizde tükettiğinizde tokluk
hissinizi de artırmakta.
Kurubaklagiller
Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle tokluk hissini
artırır, ama en önemli özelliği vücutta kolesistokinin
adlı bir
hormonun
salgılanmasını
sağlar. Bu
hormonun en
büyük özelliği ise
tokluk hissini
artırması. Yani
birçok besine
göre etkisi
yüksek.

Balık
Kızartılmadan
tüketildiğinde
birçok faydası olan
balık, içeriğindeki
lösin aminoasidi
sayesinde kilo
vermenize ve tokluk
hissinizin
artmasına
faydalıdır. Tabii
ihtiyacınız
ölçüsünde tüketmek
böbrek sağlığınız
için de önemli.
Ayva
Yoğun lif oranı, su içeriğinin az olması, kalori
değerinin de oldukça düşük olması çok sık acıkanlar için
kurtarıcı bir meyve. Pektin içeren ender besinlerden
olan ayva dolayısıyla tokluk hissini artırıyor.
Badem
Hem tok tutan, hem zayıﬂatan, hem de keyiﬂe
tüketilen bir besin olan badem, lif içeriği yüksek, omega3 ve koenzim Q10’den zengin bir besindir. Yapısı
nedeniyle uzun süre çiğnemenizi de sağlayan badem
tokluk hissinizi artırıyor. Ara öğün olarak 10-15 adet
yeterlidir.
Yeşil sebzeler
Birçok vitamin ve mineralin yanı sıra yüksek oranda
lif içermeleriyle sıklıkla, hatta her öğünde tüketmeniz
gereken besinlerdir.
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Bu yiyecekler
yaz sıcaklarında
cildinizin
koruyucusu
GÜNEŞİN iyice kendini gösterdiği
bugünlerde, cildiniz de sıcaklardan ciddi
şekilde zarar görevbilir. İşte cildinizi
korumak için yaz sıcaklarında yemeniz
gereken gıdalar:

KARPUZ
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi
karpuzun yaklaşık yüzde 90’ı sudur ve
susuz kalmanızı önler. Ayrıca karpuzda
sağlıklı kolajen üretimi için gerekli olan
C vitamini bulunuyor. Karpuz
antioksidan özellikleri sayesinde
yaşlanmanın belirtilerini geciktirir.

ÇİLEK AİLESİ
Yaban mersini,
ahududu, çilek ve böğürtlen
gibi taze çilek ailesi oldukça lezzetlidir.
Aynı zamanda bunların içi cildinizi
güneşin zararlı etkilerinden koruyan
antioksidanlarla doludur.

ANANAS
Vitamin ve minerallerle dolu olan bu
tropikal meyve iltihapla savaşır. İltihabı
azaltmasından dolayı güneş yanığı olan
insanlar için rahatlatıcıdır.

NARENCİYE

SALATALIK

Portakal, greyfurt, limon gibi
narenciyeler cildiniz için sağlıklıdır. C
vitamini ile içindeki amino asitler
kolajen üretiminde rol oynar, cildinizin
genç görünümünü korur.

Salatalık genellikle gözlerdeki şişliği
indirmek için kullanılır. Fakat salatalık
bol miktarda su içerdiğinden cildiniz
susuz kalmaz ve cildiniz ile vücudunuz
salatalık sayesinde yenilenir.

DOMATES
Cilt hücrelerini korumak için mükemmel
bir yiyecek olan domasteki likopen
kolajen üretimini artırır ve aynı zamanda
yaşlandıkça ortaya çıkan çizgiler ve
kırışıklıklarla savaşır.

Varis probleminiz mi var?
VARİS toplardamar yapı bozukluğundan oluşan bir
dolaşım problemidir ve daha çok bacaklarda görülür.
Bacaklarda yorgunluk, ağrı, ödem, gerginlik, renk kaybı
belirtileri olabilir. Kabızlık, az lifli beslenme, uzun süre
ayakta durma, hamilelik, yüksek kilo varisi tetiklemektedir.
Varis probleminiz varsa beslenmenizde ve yaşam
tarzınızda bazı değişimleri uygulamanızda fayda var.
*Lifden yetersiz, rafine edilmiş besinlerin ağırlıklı
tüketilmesi varis oluşumunu tetikler. Özellikle yağlı ve
şekerli yiyeceklerden uzak durun.

*Özellikle günde 15-20 adet tüketilen kirazın
enflamasyonu ve varis oluşumunu azalttığı belirtilmekte.
*Ananas ise içerdiği bromelin enzimi sayesinde varisli
olan kişilerde damar açıcı özelliğine sahip bir meyvedir.

*Sebzelerden soğan, sarımsak ve zencefil yine damar
sağlığı açısından önemli ve bol bol tüketilmesi gereken
besinlerden.

*Her öğün bol salata veya sebze tüketin, tam buğday,
kepekli ekmek tercih edin, kurubaklagilleri yemek veya
salata olarak haftada 2 kez tüketin.
*Toplardamarın damar geçirgenliğinin sağlanması için C
ve E vitaminlerinden zengin beslenin.
*Flavonoidleri yüksek oranda içeren besinler kiraz, çilek,
böğürtlen, yaban mersini, erik ve alıç varisin önlenmesinde
ve tedavisinde faydalıdır. Bu meyvelerin dolaşım sistemi
sorunlarında etkili olduğu araştırmalarca

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar
içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu
eden gündemler var. Bugünlerde
hayatın hoş yanlarına açıksınız.

KARAHİNDİBA

desteklenmektedir.

*Kabızlık problemi yaşayanlarda ıkınma nedeniyle oluşan
basıncın zamanla toplardamarlarda hasara ve sonrasında
varise neden olabileceği unutulmamalıdır.
*Hergün en az yarım saat egzersiz yapmaya çalışın.
*Vücut yağ miktarınızı kontrol altında tutun, obeziteden
kaçının.
*Uzun süre ayakta durmayın.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Son
dönemde aşırı yüklendiğiniz
sorumluluklar yakın ilişkilerde
derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,
tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir.

Karahindiba ile hazırlayacağınız salata
sayesinde almanız gereken günlük A ve
K vitamininin fazlasını karşılarsınız.
Ayrıca kolajen üreten C vitamini de bu
sebzede bulunur. Bunun yanı sıra
karahindiba akne ve egzema gibi cilt
sorunları için de kullanılıyor.

SOMON
Yılın her mevsiminde bulabileceğiniz
somon balığı cildinizin nemli ve balık eti
görünümlü olmasına yardım eder.
Balığın içindeki Omega-3 yağ asitleri cilt
hücrelerinin yağ üretimi için önemlidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ
Şekerli sporcu içecekleri yerine hindistan
cevizi sütü içerek içinde bulunan
elektrolitleri alın. Bunlar genç ve esnek
bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ayrıca iyi
bir potasyum kaynağı olan hindistan
cevizi sütü, cildinizin susuz kalmamasını
sağlar.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel
konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni
girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu
süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler
sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak.

Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları aşmaya
gayret edin. Yeni bir plan
yaparak gündeminizi belirlemelisiniz.
Sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak
önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç
duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş
hayatında pek çok yeni
adımlar atılabilir. Yeni
haberler gündeminizi
değiştirebilir. Ufukta yolculuk var.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında
kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.
Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı.

Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni
projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.
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Kitap
satışları
durma
noktasında
ÜLKEDE bankacılık
sistemini korumak için
yaklaşık bir aydır uygulanan
nakit para sınırlaması kitap
satışlarını da olumsuz
etkiledi. Kitap satışlarındaki
FPA oranının yarım puan
azaltılması da bu düşüşün
önüne geçemedi.
SİRİZA hükümetinin
kreditörlerle yaptığı anlaşma
gereği birçok ürün ve
hizmette FPA oranları
yükselirken, kitapta yüzde
6.50’dan yüzde 6.0’ya
düşürüldü.
Buna karşın, bankaların
kapanması ve
bankamatiklerden nakit
çekiminin günde 60 euro ile
sınırlanmasından sonra, kitap
satışları düşüşe geçti.
Temmuz ayındaki kitap
satışları, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 40-50
dolayında azaldı ve nakit
darlığı nedeniyle satışların
yüzde 60’ı kredi kartıyla
yapıldı.
Birçok piyasa gibi, kitap
piyasasına da nakit
girişlerinin çok sınırlı kalması
nedeniyle, yayıncılar,
kitapçılara kitap göndermek
için nakit para talep etmeye
başladı. Özellikle kağıt ve
mürekkep ithalat
maliyetlerinin artması
nedeniyle, birçok yayınevi
kitap basımını büyük ölçüde
durdururken, kitap basım
işlerinde dış ülkelere
yönelimin de arttığına dikkat
çekildi.

IMF: “Dünya
ekonomisi
toparlanıyor”
ULUSLARARASI Para
Fonu (IMF) Başkanı Christine
Lagarde, dünya ekonomisinin
toparlandığını, ama kırılgan
bir görüntü verdiğini söyledi.
İnternet üzerinden basın
konferansı düzenleyen
Lagarde, ABD ekonomisinin
daha güçlü olduğuna, Çin’in
ise dirençli olduğuna dikkat
çekti. Euro Bölgesi ile ilgili
umutlu olduğunu belirten
IMF Başkanı, “Euro Bölgesi
köşeyi dönmek üzere. Uzun
bir aradan sonra, daha
iyimser tahminlerimiz var.”
dedi.
Kreditörlere Yunanistan’ın
borç yükünü azaltma
çağrısında bulunan Lagarde,
“Yunanistan’ın sol görüşlü ve
IMF politikalarını eleştiren
hükümetiyle çalışabiliriz.”
dedi.

Kalfa gençlerinden
örnek davranış
Üçüncü Kalfa Gençlik
Festivali’nde bir ilke imza atıldı.
Festivalde, yumuşak doku kanseri
tedavisi gören 6 yaşındaki Furkan
Mustafa için yardım kampanyası
düzenlendi.
25 Temmuz Cumartesi günü Gümülcine’nin Kalfa köyündeki
futbol sahasında düzenlenen festivale başta civar köylerden
olmak üzere, binlerce kişi katıldı.
Festivalin konuk sanatçısı ise gençler arasında çok sevilen
Selim Gülgören katıldı. Türkiye’den gelen Gülgören’in
seslendirdiği şarkılarla gençler doyasıya eğlendi.
Öte yandan, bu yılki festivalde bir ilk yaşandı. Çepelli
köyünden 6 yaşındaki yumuşak doku kanseri teşhisi konulan
minik Furkan Mustafa için bir yardım kampanyası düzenlendi.
Festivale katılanların büyük ilgi gösterdiği kampanya sonunda
toplanan yardım, tedavi gören Mustafa’nın ailesine teslim edildi.
Kalfa Gençleri adıyla açılan facebook hesabında ise şu
açıklama yapıldı: “Bu minik yakışıklı kardeşimize yardım eden
tüm halkımıza desteklerinden dolayı birer birer teşekkür ederiz.
Allah herkezden razı olsun. Biz de Kalfa Gençlik Festivali olarak
kardeşimize yapılan bağışı bizzat kendimiz teslim ettik. İnşallah
yakın zamanda sağlığına kavuşur. Gözlerindeki ışığı biz gördük.
Yakın zamanda inşallah sağlığına kavuşacak. Bağış kutusunu
anahtarıyla birlikte babasına teslim ettik.”

İSKEÇE’de, Karaçanlar Spor Kulübü öncülüğünde
gerçekleştirilecek Gençlik Festivali 1 Ağustos
Cumartesi günü saat 18:00’de köy stadında
yapılacak.
Karaçanlar Gençlik Festivali’nde ağırlıklı olarak
müzik gruplarının konserleri olacak. “Son
Dorock”, “Fahri ve Zeybep”, “Grup Sol”, “Yakup
ve Kaan”, “Düş Kapanı”, “Ritim 11” ile “Gönen ve Gül” ekipleri sahne alacak. Festivalde
ayrıca halk oyunları gösterileri de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Karaçanlar Spor
Kulubü’nün düzenlediği bilet çekilişi yapılacak. Festival öncesinde ise köy
kütüphanesinin açılışı gerçekleştirilecek.

KARAÇANLAR KÖYÜ
FESTİVALE
HAZIRLANIYOR

15

gundem_941_Layout 1 03.08.2015 13:34 Page 16

16

GÜN
EMhaber
DDEM
tarım GÜN
hayvancılık

Bitki Doktoru

Salih TOPAL
Ziraat Mühedisi

salihtopal@hotmail.gr /www.tarim.gr

Domateste Bakteriyel Benek ve
Bakteriyel Leke Hastalığı
nfeksiyonun yayılışı,
bitkinin hangi büyüme
aşamasında olduğuna
göre, az ya da çok şiddetli
olabilir. Domates fidesinde
kısmi bir kuruma, yaprakların
dökülmesi ve bitkinin ölümü
meydana gelebilir. Ama daha iyi
gelişmiş olan bitkilerde hasarlar
daha şiddetli olabilir : lekelerin
etrafındaki yaprakların
sararması, çiçek sapın
üzerindeki lekeler çiçeklerin
dökülmesine neden olur
(özellikle birinci ve ikinci buket)
ve meyveler üzerinde lekeler
oluşur.
Bu saldırıların sorumlusu
: birbirine yakın olan bu iki
bakteri türü. Bakteriyel benek
hastalığı (Pseudomonas
syringae), ve bakteriyel leke
hastalığı (Xanthomonas
campestris).
Onların gelişimine uygun
sıcaklık koşulları da farklıdır.
Bakteriyel benek hastalığın
saldırıları 13 ila 26 °C arasında,
genelde ilkbahar mevsiminde,
örtü altında görülmektedir.
Bakteriyel leke hastalığı
ise, 20 ila 35 °C arasında,
özellikle yaz sonundaki
fırtınalar sırasında görülür.
İlk belirtiler beş ila yedi
gün sonra görülür. Bakteriler
tohum ve atık bitkilerin içine
sığınarak bir sonraki yıla kadar
yaşamlarını sürdürürebilirler,
toprakta da aylarca
yaşayabilirler.
Mücadele yöntemleri:
Mümkünse hastalıklardan

E

arınmış tohumlar satın alınarak
kullanılmalı
Sulama sırasında, yaprakları
ıslatmayın.
Saldırıya uğrayan bitkileri
tamaımıyla söküp, yakarak
imha edin.
Şiddetli saldırı durumunda,
sadece bakır içeren bir preparat
(bordo bulamacı) hastalığın
yayılmasını durdurabilir.

31 Temmuz
20 Mart 2015

Yunanistan’da günde
bin işyeri kapanıyor
YUNANİSTAN Ticaret ve
Girişimcilik Konfederasyonu
(ESEE) Başkanı Vasilis Korkidis,
Yunanistan’da günde yaklaşık
bin işyerinin kapandığını belirti.
Sermaye kontrolü uygulaması
kapsamında nakit akışı
üzerinde denetim sürerken, KDV
oranlarının artırılmasıyla gelen
yeni zamlar piyasalarda
durgunluğa neden oldu. ESEE
Başkanı Korkidis, yeni tedbirler
yüzünden ciroları büyük oranda
azalan çok sayıda işletmenin
kapandığını, ülke sanayisinin
ise durma noktasına geldiğini
belirtti.
Korkidis basına yaptığı
açıklamada, “Ekonomik kriz
yüzünden son dönemde günde
ortalama bin işyerinin
kapandığını, en az 60 bin
işletmenin ülkeyi terk ederek
komşu ülke Bulgaristan’a
gittiğini ya da gitmek için
hazırlık yaptığını” açıkladı.
Yunan kamu araştırma şirketi
“Endeavor Greece”in son yaptığı
araştırma, bankaların
kapanmasından sonra bir hafta
içerisinde 300 seçkin firmanın
kapısına kilit vurduğunu ortaya
koydu. Medyaya yansıyan
araştırma sonuçlarına göre,
nakit sıkıntısı nedeniyle ayakta
kalmak için mücadele eden
firmaların cirolarında ise yüzde
18’den yüzde 69’a varan
düşüşler kaydedildi.

KARŞILIKSIZ ÇEK
SAYISINDA PATLAMA
Bankalardaki nakit kontrolü ve
devletin özel sektöre ödemeleri
durdurması nedeniyle daha
önce sağlıklı sayılan birçok
işletmenin ekonomik
yükümlülüklerini yerine
getiremediği bildirilirken,
karşılıksız çek sayısında da
patlama yaşandığı belirtildi.

Ege’de belirli birkaç turistik
adanın dışındaki diğer yerlerde
çok sayıda turistik işletmenin ise
zorda olduğu bildirildi. Medyaya
yansıyan haberlerde, turizm
sezonundan umduğunu
bulamayan çok sayıda turistik
işletmenin sezon sonunda
kurtarma programı “Theresia”ya
başvuru hazırlığı içerisinde
bulunduğu ifade edildi.
Basın-yayın organları, kriz
nedeniyle son dönemde kamu
ZAMLAR TAVAN YAPTI
gelirlerinde aylık bazda yüzde 20
Diğer yandan, kreditörlerle
oranında azalma kaydedildiğini,
varılan anlaşma uyarınca
vatandaşların kamuya olan
ödenmemiş borçların miktarının
hayata geçirilen reformlar
çerçevesinde KDV’lere getirilen ise 6,6 milyar euroya ulaştığını
duyurdu.
zamlar ürün ve hizmet
Aralarında Ekonomik ve
fiyatlarının artmasına neden
Ticari Araştırma Kurumu (IOBE),
olurken, İkinci Dünya Savaşı
ESEE ve EBEA’nın da bulunduğu
sonrasında en pahalı dönemin
ticari ve ekonomik kurumlar ise
yaşandığı belirtildi.
Sermaye kontrolünün ve fiyat yaptıkları açıklamada, sermaye
kontrolü ve KDV oranlarının
artışlarının ülkenin en önemli
artırılması nedeniyle ülkenin
gelir kaynaklarından biri olan
içerisine düştüğü ekonomik
turizm sektörünü de olumsuz
sıkıntılara dikkati çekerek,
etkilediği bildirildi.
uygulamanın sürmesi
Yetkili makamlarca yapılan
açıklamalarda, yeni tedbirler
durumunda işlerin daha da kötü
yüzünden çok sayıda yabancı
olacağı konusunda uyarıda
tur operatörünün
bulundu.
rezervasyonlarını iptal ettiği,
Yunanistan Odalar Birliği
Başkanı (KEEE), aynı zamanda
Atina Ticaret ve Sanayi Odası
(EBEA) Başkanı Konstantinos
Mihalos, sermaye kontrolü
nedeniyle ticaret ve sanayi
sektöründe karşılıksız çek
sayısında büyük artış
kaydedildiğini belirterek, ödeme
sürelerinin uzatılması yönünde
karar alması için hükümete
çağrıda bulundu.

Lafazanis’ten drahmiye dönme sinyali

ISKRA web sitesinin
kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla
SİRİZA Partisi içindeki Sol
Platform’un düzenlediği
etkinlikte konuşan eski Enerji
Bakanı Panayotis Lafazanis,
Yunanistan’ın drahmiye
dönmesi konusunun

konuşulmaya başlanması
gerektiğini söyledi.
Referandumdan çıkan ‘Hayır’
cevabını anımsatan Lafazanis,
bunu başka bir şekilde
yorumlayanların da büyük bir
yanılgı içinde olduklarını
kaydetti. Lafazanis, referendum

oylamasından çıkan ‘Hayır’ın
halk için bir dönüm noktası
olduğu belirtti.
Başbakan Aleksis Çipras’ın
sabote edildiği yönündeki
suçlamaları da değerlendiren
Lafazanis imalı bir şekilde,
“Başkanı kimler sabote ediyor?
Değerlerimize sadık olan bizler
mi, yoksa partinin
memorandum yolunu tutmasını
isteyenler mi?” ifadelerini
kullandı.
Öte yandan, ulusal para
birimi ile ilgili yasaklı olan
tartışmaların başlatılması
gerektiğini savunan Lafazanis,
“Ulusal para birimiyle ilgili
yasaklı olan tartışmalar alenen
başlatılmalı. Ünlü
ekonomistlerin önerdiği
eurodan çıkış ilk aşamada bazı
zorluklar getirecektir. Ancak

ilerici inisiyatiflerle birlikte
ülkeyi mali açıdan yeniden
kaldıracaktır.” görüşlerine yer
verdi.
Sol Platform etkinliğine
katılanlar arasında SİRİZA
Partisi milletvekili ve eski
bakanlarından Dimitris
Stratulis, Kostas İsihos, Kostas
Lapavitsas, Mihalis Kritsotakis
ve Manolis Glezos gibi isimler
de yer aldı.
Ayrıca yabancı basına da
konuşan eski Enerji Bakanı
Panagiotis Lafazanis, görevde
olduğu sırada, Avrupa Merkez
Bankası’nın (ECB) talimatlarına
aykırı olarak, mali kaynak
bulabilmek amacıyla
Yunanistan Merkez Bankası’nın
rezervlerine başvurulmasını
önerdiğini söyledi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın,

kreditörlerin şart koştuğu kemer
sıkma önlemlerini kabul etmesi
üzerine isyan eden ve görevden
alınan Lafazanis, “Bunun ana
sebebi, Yunan ekonomisi ve
Yunan halkının hayatta
kalabilmesiydi; ki bu da
anayasaya göre her hükümetin
birinci görevidir.” dedi.
Lafazanis gibi görevinden
alınan eski Maliye Bakanı Yanis
Varufakis’in ise, SİRİZA içindeki
küçük bir ekibin, vergi
numaralarını gizlice
kopyalayarak bir ‘B planı’
hazırlığı yaptığını söylediği
iddia edildi. Habere göre
Varufakis, bu B planı
çerçevesinde, bankacılık
sistemine erişimin engellenmesi
halinde paralel bir ödeme
sistemi hazırlandığını belirtti.
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DİN VE TOPLUM

BTAYTD’den formasyon
bölümü hakkında açıklama
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği, azınlık
okullarındaki Türkçe
öğretmenlerinin eğitilmesi
amacıyla, Dedeağaç’ta Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nde
oluşturulan “Azınlık Müfredatı
Öğretim Görevlileri için
Formanyon Bölümü”yle ilgili
yazılı bir açıklama yayımladı.
Sözkonusu bölümle ilgili bir
eğitim programı oluşturma
görevini üstlenen kurulun,
Haziran ayında Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği, İskeçe ile
Gümülcine’deki SÖPA Mezunu
Öğretmen Dernekleri yönetim
kurullarıyla bir toplantı yaptığı
hatırlatılan açıklamada,
toplantıda Dedeağaç’taki
bölümün ele alındığı belirtildi.

“BÖLÜME KARŞI
ÇIKTIĞIMIZI İFADE ETTİK”
Görüşmede, kurul tarafından
sunulan eğitim programına
BTAYTD yönetim kurulu
tarafından ciddi eleştirilerin
yöneltildiği kaydedilen
açıklamada, “Her şeyin
ötesinde, BTAYTD Yönetim
Kurulu Aralık 2014’te mecliste

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Ahiret mutluluğunu elde etmek
hiret mutluluğunu elde
edebilmek için, dünyaya
ve dünyalığa kapılmamak
gerekir. Bunun anlamı, sahip
olduğu dünyalık mal ve mülkün
geçiciliğini ve onların gerçek
sahibinin Allah olduğunu
bilmektir. Çünkü çalışıp
çabalamak, dünyadaki rızkını
kazanmaya gayret etmek,
başkalarına el açmamak, kimseye
muhtaç olmamak, elinin emeğiyle
geçinmek gibi çok asil ve soylu
prensipler, dinimizin önemli
emirleri arasında yer alır.
Cenâb-ı Hak şöyle
buyurmaktadır: “Dünya hayatının
durumu, ancak gökten
indirdiğimiz bir su gibidir ki, insan
ve hayvanların yediği bitkiler o su
sayesinde gürleşip birbirine
girmiştir. Yeryüzü ziynetini takınıp
süslendiği ve halkının da onun
üzerinde kendilerini güçlü sandığı
bir sırada, geceleyin veya
gündüzün emrimiz o yere gelir de,
bir gün önce hiçbir güzellik ve
süsü yokmuş gibi, onu kökünden
biçilmiş duruma getiririz; işte
böylece iyi düşünen bir topluluğa
âyetleri bir bir açıklıyoruz..” Yunus
sûresi (10), 24
Âyette ifade buyurulduğu gibi,
dünyanın bütün nimetleri, süsleri,
ziynetleri bir anda yok olabilir.
Gerçek bir mümin bunu hiçbir
zaman aklından çıkarmaz.
Âyette Cenâb-ı Hak tarafından
dünya hayatının gökten inen suya
benzetilmesi, pek çok hikmeti
ifade etmektedir. Gökten inen
yağmur suyu, bir yerde kalmaz ve
sürekli olmaz. Dünya hayatı da
her zaman bir kararda ve devamlı
değildir. Yağmur suyu hep aynı
durumda kalmadığı gibi, dünya
hayatı da belli bir şekilde durmaz.
Su nasıl kalıcı olmayıp akıp gidici
ise, dünya hayatı da öyledir.
Suyun sel haline geleni nasıl
zararlı ise, dünya hayatının
aşırılıkları ve sapkınlıkları da
zararlı ve insanı helâk edicidir.
Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle
buyuruyor:
“Sevininiz ve sizi sevindirecek
şeyle ümit ediniz. Allah’a yemin
ederim ki, sizler için fakirlikten
korkuyorum. Fakat ben, sizden
öncekilerin önüne serildiği gibi
dünyanın sizin önünüze
serilmesinden, onların dünya için
yarıştıkları gibi sizin de yarışa
girmenizden, dünyanın onları
helâk ettiği gibi sizi de helâk
etmesinden korkuyorum.”(Buhârî)
Peygamberimiz, insan
tabiatında mevcut olan mala sahip
olma duygusunu hoş karşılamakla
beraber, bir endişesini de dile
getirmiştir. Bu endişe, mala mülke
ve dünyalığa aşırı düşkünlük,
helâl ve harama dikkat etmeme,
fakir fukaraya karşı merhamet
hissini kaybetme ve bu sebeplerle

A

kabul edilen eğitim yasasına ve
onun içerisinde yer alan bu
Azınlık Müfredatı Öğretim
Görevlileri için Formasyon
Bölümü (DEMP)
oluşturulmasına karşı çıktığını
net bir şekilde ifade etti.
Belirtilen 1,5 yıllık bölümün
yerine, yurt içindeki
üniversitelerin pedagoji
bölümleriyle eşdeğer eğitim
verecek bir yükseköğretim
kurumu oluşturulması
gerektiğini vurguladı.” dendi.

“YENİ BÖLÜM HAKKINDA
ÖNERİLER SUNDUK”
Açıklamada, Dedeağaç’ta
hayata geçirilen formasyon
bölümü için oluşturulan eğitim
programı hakkında eleştiriler
ve önerilerde bulunan BTAYTD
yönetim kurulu, ilgili bölümde
verilecek eğitimin, Türkiye’deki
pedagoji bölümleri ve uzman
eğitimcilerle yapılacak
işbirlikleri çerçevesinde
verilmesi gerektiğinin üzerinde
durdu.

Parkta ölü bulundu

GÜMÜLCİNE parkında bir gencin cesedi
bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne
sürülen 30 yaşlarındaki gencin aşırı dozdan
hayatını kaybetmiş olmasından şüphe ediliyor.
Ölen gencin cesedini, sabah erken saatlerde
parktan geçen bir vatandaş fark ederek polise

haber verdi. Gümülcine parkına gelen polis
ekipleri, gencin cesedini Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne götürdü.
Gencin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi
yapılacağı ifade edildi. Polisin olayla ilgili olarak
soruşturma başlattığı belirtildi.

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

bir takım belâlara, musibetlere
uğrama endişesi. Bu endişenin
kaynağı, daha önceki ümmetlerin
ve milletlerin geçirmiş olduğu
tecrübelerdir.
Dünya malı ve zenginlik eğer
Allah’ın gösterdiği doğrultuda
kullanılmazsa, sonu kavga, helâk,
yıkılış ve yok oluş şeklinde
neticelenir. Bunun neticesinde
günümüzde var olan krizlerin
doğmasına sebep olmaktadır. Bu
krizler de sadece mali krizler
anlaşılmasın. Öncelikle insanların
inançlarında oluşan krizler. İnanç
duygusu zayıfladığı zaman, huzur
ve mutluluk de zayıflar. En büyük
zenginlik olan kanaat hasleti
kaybolmaya yüz tutar da, bu da
fakirlik korkusunu doğurur. Böyle
olunca, elindekini kardeşiyle
paylaşma duygusu da kalkar ve
cimrilik krizi ortaya çıkar. Bunun
neticesinde yardımlaşma
duygusunun kalkmasıyla sevgi de
yok olur, bu sefer devreye kin,
nefret, haset, aldatma, iftira,
gıybet gibi hastalıklar zuhur eder.
Peki, bütün bunlar kriz değil de
nedir? Bu krizlerden dolayı da
insan hem dünyasını, hem
ahiretini kaybeder. Oysaki
mü’minin tutumu dünya ve ahiret
dengesini koruyabilmesidir. Her
namazda okuduğumuz “Rabbenâ
âtinâ…” duası da bunu en güzel
bir şekilde ifade etmektedir.
Bizzat Cenâb-ı Hak’kın bize
Kur’an’da öğrettiği bu duada,
Yüce Rabbimiz biz mü’minlere
şöyle dua etmemizi buyuruyor:
“Ey Rabbimiz, bize dünyada ve
ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi
cehennem azabından koru.”
[Bakara: 201]
Müfessirler bu hem dünyada
hem de âhirette insanı mutlu
edecek hasene/iyilik konusunda
şunları söylemişler:
Bu hasene yani iyilik; dünyada
sağlık, huzur, iyi geçinmek,
başkalarına muhtaç olmayacak
kadar rızık, âhirette sevaplara
ulaştıracak amellerde çokluktur.
Ayni zamanda dünyada mutlu
evlilik, hayırlı arkadaşlıklar
kurmak, iyi komşudur. Dünyada
güzel bir dünya hayatıdır huzurlu
bir toplumdur, bereketli ömürdür,
kulluk bilgisidir, Kur’an ve sünnet
anlayışıdır, hikmettir, kısacası;
kişinin bu haseneyle Allah’ın
rızasını kazanabilecek ve sonunda
cenneti elde kazandıracak
şeylerdir. Âhirette de hasene;
Allah’ın rızasını kazandığından
cennete girdikten sonra kendisine
ikram edileceği hûriler, ırmaklar,
tertemiz cennet şarapları, bunun
yanı sıra giyeceklerin, yiyeceklerin
güzellikleri, kısacası ebedî bir
saadet ve gerçek bir kurtuluştur.
Allah cümlemizden razı olsun ve
bize gerçek kurtuluşu nasip etsin.
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Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Επαναστατικό σχέδιο νόμου για την
πάταξη λαθρεμπορίας καπνού
να δυναμικό σχέδιο νόμου με
πρόστιμα και σαρωτικούς
ελέγχους, το οποίο θα συμβάλει
στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού
παρουσίασε σήμερα ο υπουργός
Επικρατείας Παναγιώτης Νικολούδης.
Όπως τόνισε ο υπουργός, λόγω της
γεωγραφικής της θέσεως, η χώρα μας
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αυτού του
είδους τις λαθρεμπορικές
δραστηριότητες.
Η κατάσταση μάλιστα φαίνεται τα
τελευταία χρόνια της οικονομικής
κρίσης να έχει χειροτερέψει. Σε
ορισμένους τομείς, όπως είναι αυτοί της
εμπορίας καπνικών, οινοπνευματωδών
και ενεργειακών προϊόντων, το
λαθρεμπόριο έχει κατά καιρούς λάβει
επιδημικές διαστάσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Νικολούδη σε
αυτό έχει ασφαλώς συμβάλει η ολιγωρία
του κράτους, αλλά και ορισμένες
αντιλήψεις των πολιτών, που κατά
καιρούς επιβραβεύουν τον λαθρέμπορο
και όχι τον συνεπή επιχειρηματία.
Η κύρια εστίαση αυτού του
νομοθετικού καθεστώτος έγκειται στην
αντιμετώπιση των τελωνειακών
παραβάσεων, στην καταπολέμηση των
παραβάσεων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στην
πάταξη της υποκείμενης σε κάθε
λαθρεμπορική συμπεριφορά
φορολογικής απάτης.
Ο κ. Νικολούδης συμπλήρωσε ότι για
όλους αυτούς τους λόγους έχει εδώ και
καιρό καταστεί σαφές, ότι η
αποτελεσματικότητα της
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου δεν
εξαρτάται από την κατάρτιση ενός
ακόμα νομοθετήματος και την απειλή
ακόμα πιο αυστηρών κυρώσεων, αλλά,
αντίθετα, στην υιοθέτηση μιας άλλης
νοοτροπίας και στην θέσπιση μιας άλλης
προσέγγισης, που θα στηρίζεται στον
βέλτιστο δυνατό έλεγχο της
εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα του
νόμιμου εμπορίου.
Ο ίδιος τόνισε ότι προς την
κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση κάνει
σήμερα το πρώτο βήμα, σε έναν από
τους πιο ευαίσθητους τομείς του
λαθρεμπορίου: εκείνου δηλαδή των
καπνών, βιομηχανοποιημένων και μη.
Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος, διότι η κατανάλωση
λαθρεμπορικών προϊόντων καπνού δεν
έχει μόνο επιπτώσεις στο δημόσιο
ταμείο, αλλά πολύ σημαντικότερες
επιπτώσεις ενδέχεται να έχει στην
δημόσια υγεία.
Το εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπει:
Την εισαγωγή ενός νέου συστήματος
αδειοδότησης κάθε δραστηριότητας που
έχει σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα
καπνικών προϊόντων, ώστε να
καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση
της νομιμότητας των χορηγούμενων

E

αδειών.
Για τον σκοπό αυτό ιδρύονται δύο
κεντρικές βάσεις δεδομένων στην
Διεύθυνση των Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της
Τελωνειακής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Οικονομικών. Η πρώτη
βάση, που φέρει την ονομασία «Ενιαίο
Κεντρικό Μητρώο Παραγωγών και
Βιομηχανιών Καπνού και των
Προϊόντων αυτού» (ΕΚΕΜΚΑ) αφορά
τους παραγωγούς καπνού και τις
καπνοβιομηχανίες, ενώ η δεύτερη βάση
δεδομένων, που φέρει την ονομασία
«Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο
Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και
Βιομηχανοποιημένων Καπνών»
(ΕΚΜΕΑ), αφορά κάθε άλλη εμπορική ή
επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της
εφοδιαστικής αλυσίδας καπνών και των
προϊόντων τους.
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται
δυνατή και ευχερής η πρόληψη, η
ανίχνευση και η διερεύνηση τυχόν
παράτυπων ή δόλιων πρακτικών στην
λειτουργία του συνόλου συστήματος
αδειοδότησης και παρακολούθησης των
συμβάσεων μεταξύ των παραγωγών ή
μεταποιητών καπνού και των
καπνοκαλλιεργητών. Για τις
επιχειρηματικές δραστηριότητές του
εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας ο
ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει επί πλέον
έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου
Διακινητή Καπνικών Προϊόντων
(ΑΜΔΙΚΑΠ), τον οποίο θα αναγράφει
υποχρεωτικά σε κάθε εμπορική
συναλλαγή του, ώστε αυτή να είναι
ευχερώς ταυτοποιήσιμη και ανιχνεύσιμη.
Σημαντικό να αναφερθεί στην ίδια
συνάφεια είναι το γεγονός ότι με τις
διατάξεις τού Σχεδίου Νόμου εισάγεται
και ένα σύστημα αυστηρού ελέγχου των
πωλήσεων καπνού και των προϊόντων
του που γίνονται μέσω Διαδικτύου ή
άλλων σύγχρονων τεχνολογικών
μεθόδων. Έτσι θα αποτρέπεται η εύκολη
πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα
καπνού.
Την εισαγωγή ενός σύγχρονου
συστήματος ιχνηλασιμότητας των
καπνών και των προϊόντων τους που
διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Με το σύστημα αυτό θα καταστεί για
πρώτη φορά δυνατό να διαπιστώνεται
αν οποιοδήποτε προϊόν καπνού και τα
βιομηχανοποιημένα καπνά που
παράγονται ή εισάγονται στην Ελλάδα,
ανεξαρτήτως εάν προορίζονται για
κατανάλωση στο εσωτερικό ή
διατίθενται σε σημεία πώλησης
αφορολογήτων ειδών, είναι αυθεντικά ή
πρόκειται για λαθραία προϊόντα.
Προϋπόθεση ορθής και
αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος αυτού είναι η
αντικατάσταση των γνωστών μας
ταινιών φορολογίας, που φέρει σήμερα

κάθε συσκευασία καπνικού προϊόντος
με άλλες ένσημες ταινίες, στις οποίες δεν
θα πιστοποιείται απλώς η καταβολή των
νόμιμων δασμών ή φόρων, αλλά και η
αυθεντικότητα του προϊόντος, ώστε να
ικανοποιείται το αίτημα μεγαλύτερης
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Από την στιγμή λοιπόν που θα
λειτουργήσει το σύστημα (υπολογίζουμε
σε περίπου έξι μήνες, όταν θα έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την
ορθή λειτουργία του), η νόμιμη
κυκλοφορία καπνού και των
βιομηχανοποιημένων καπνών που θα
καταναλώνονται στο εσωτερικό της
χώρας, θα αποδεικνύεται με τις ένσημες
ταινίες φορολογίας και ασφάλειας, που
θα είναι επικολλημένες σε κάθε πακέτο
ή στην μικρότερη συσκευασία διάθεσής
τους στους καταναλωτές.
Αυτή η ένσημη ταινία φορολογίας και
ασφάλειας θα φέρει αναγνωριστικά
στοιχεία που θα επιτρέπουν την
επαλήθευση της αυθεντικότητας του
προϊόντος από τους αρμόδιους φορείς
και τις ελεγκτικές υπηρεσίες με την
βοήθεια ειδικής φορητής συσκευής. Οι
φορητές συσκευές θα τελούν με την
σειρά τους σε διεπαφή με την κεντρική
βάση δεδομένων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών, ώστε να ελέγχεται η
αυθεντικότητα του προϊόντος σε κάθε
στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου
αυτό θα διακινείται.
Μάλιστα, για την εξυπηρέτηση του
συστήματος ιχνηλασιμότητας και
αυθεντικότητας θα δημιουργηθεί στην
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου
Οικονομικών μια κεντρική βάση
δεδομένων, με την οποία θα μπορεί να
συνδέεται κάθε μέρος του συστήματος,
ώστε να είναι δυνατή η καταχώριση, η
παρακολούθηση και η ανίχνευση των
απαιτούμενων στοιχείων του προϊόντος.
Κάθε προϊόν καπνού, το οποίο δεν θα
μπορεί να ιχνηλατηθεί στην αντίστοιχη
φάση της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα
αντιμετωπίζεται άνευ ετέρου ως
λαθρεμπόρευμα.
Την ενίσχυση διοικητικών ελέγχων
προκειμένου να καταστούν
αποτρεπτικές οι προβλεπόμενες
κυρώσεις για τις αντίστοιχες
παραβάσεις.
Το βασικό πρόβλημα στο σύστημα
ελέγχων κατά του λαθρεμπορίου που
λειτουργεί στην χώρα μας, εντοπίζεται
στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατή ή
ευχερής η διάγνωση εσωτερικών
συναφειών μεταξύ των ανά την
Επικράτεια εκδηλούμενων
λαθρεμπορικών πράξεων.
Έτσι, τις περισσότερες φορές η
λαθρεμπορία αντιμετωπίζεται ως
μεμονωμένο φαινόμενο και όχι ως
οργανωμένη παράνομη επιχειρηματική
δράση. Για τον λόγο αυτό η
καταπολέμησή της δεν έχει σημειώσει
ιδιαίτερη επιτυχία, αφού δεν
εξαρθρώνονται οι οργανωμένες
υποδομές που παράγουν τις εκτεταμένες
ή διεθνικές λαθρεμπορικές
συμπεριφορές.
Για να αντιμετωπισθεί αυτό το
έλλειμμα, στο Σχέδιο Νόμου
προβλέπεται η ίδρυση, εντός του ΣΔΟΕ,
ενός Ενιαίου Επιχειρησιακού Κέντρου
Δίωξης του Λαθρεμπορίου (ΕΕΚΔΙΛ).
Το Κέντρο αυτό θα λειτουργεί ως ενιαία
εθνική μονάδα ανάλυσης και
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διαχείρισης των πληροφοριών και των
δεδομένων από τις «πρωτοβάθμιες», ας
πούμε, μονάδες δίωξης του
λαθρεμπορίου.
Ωστόσο, η δημιουργία του Κέντρου
αυτού θα ήταν εξαιρετικά πολυτελής
υπόθεση, αν η λειτουργία του
περιοριζόταν μόνο στην λαθρεμπορία
των καπνικών προϊόντων. Για τον λόγο
αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου ότι
αρμοδιότητα θα έχει για όλα τα
προϊόντα, που υπόκεινται σε Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
Προς την κατεύθυνση της
αποτελεσματικότερης δίωξης, αλλά και
ανάλυσης των πληροφοριών σχετικά με
λαθρεμπορικές πράξεις, προβλέπεται
επίσης η λειτουργία μιας Υπηρεσίας
Ανώνυμων Καταγγελιών σχετικά με το
Λαθρεμπόριο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Φορολογουμένων, που έχει ιδρυθεί στην
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Τον εκσυγχρονισμό του κυρωτικού
συστήματος κατά της λαθρεμπορίας, και
δη τόσο προς την κατεύθυνση επιβολής
διοικητικών κυρώσεων, όσο και προς
την κατεύθυνση θεσπίσεως ειδικότερων
ποινικών αδικημάτων.
Έτσι, θα τιμωρείται εφεξής ως σοβαρή
τελωνειακή παράβαση με διοικητικό
πρόστιμο μέχρι 30.000 ευρώ, το οποίο σε
περίπτωση υποτροπής θα
τριπλασιάζεται, οποιαδήποτε
παραβίαση των σχετικών με τις νόμιμες
αδειοδοτήσεις διατάξεων, όπως επίσης
σχετικά με την εγγραφή στα αντίστοιχα
μητρώα, για τα οποία έγινε παραπάνω
λόγος.
Ομοίως ως τελωνειακή παράβαση θα
αντιμετωπίζεται εφεξής (και όχι μόνο ως
ποινικό αδίκημα λαθρεμπορίας) η
κυκλοφορία προϊόντων καπνού και
βιομηχανοποιημένων καπνών χωρίς
ενεργοποιημένη ένσημη ταινία
φορολογίας και ασφάλειας.
Για την πράξη αυτή θα επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από 40 μέχρι 100
ευρώ ανά πακέτο λιανικής συσκευασίας,
ενώ σε περίπτωση υποτροπής το
διοικητικό πρόστιμο θα τριπλασιάζεται
και θα επιβάλλεται επιπροσθέτως
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
παραβάτη για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Στο πεδίο τώρα του Ποινικού Δικαίου
προβλέπεται κατ’ αρχήν μια
αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων
για το αδίκημα της κυκλοφορίας
καπνών, βιομηχανοποιημένων ή μη,
χωρίς την προβλεπόμενη ένσημη ταινία
φορολογίας και ασφάλειας. Επίσης
εξορθολογίζονται οι προβλεπόμενες στο
άρθρο 218 Π.Κ. ποινές για την
πλαστογραφία και κατάχρηση των
ένσημων ταινιών φορολογίας και
ασφάλειας.
Η βασικότερη μεταρρύθμιση ωστόσο
που επέρχεται με το παρόν Σχέδιο
Νόμου στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου
αφορά την αντιμετώπιση αφενός μεν της
κατ’ επάγγελμα τελούμενης θέσης σε
κυκλοφορία προϊόντων καπνού χωρίς
ενεργοποιημένες ένσημες ταινίες
φορολογίας και ασφάλειας, αφετέρου δε
της ίδιας πράξης, όταν αυτή τελείται
από εγκληματική οργάνωση. Στις
αυστηρές κακουργηματικές ποινές που
προβλέπονται αποτυπώνεται, όπως σας
έχω ήδη πει, όχι μόνο το άδικο μιας
σοβαρής λαθρεμπορικής συμπεριφοράς,
αλλά και εκείνο των βλαπτικών για την
δημόσια υγεία λαθρεμπορικών πράξεων
που αφορούν προϊόντα καπνού.
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Suriye için BM’den çalışma
grubu önerisi
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi
Mistura, Cenevre Bildirisi'nin
hayata geçirilmesi için Suriyeli
taraflar arasında çalışma grubu
kurularak müzakere başlatılmasını
teklif etti.
BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM)
Suriye Özel Temsilcisi Staffan de
Mistura, Suriye'de 4 yılı geride
bırakan iç savaşa çözüm
bulunması ve Cenevre
Bildirisi'nin hayata
geçirilebilmesi için BM
öncülüğünde müzakere süreci
başlatılmasını teklif etti.
BM Güvenlik Konseyi'ne
brifing veren Mistura, Suriyeli
taraflarla yaklaşık üç aydır
yaptığı görüşmelerin
sonucunda elde ettiği
izlenimleri paylaştı.
Taraflar arasındaki en önemli
problemin, Cenevre
Bildirisi'nde yer alan "tam
yetkili geçiş hükümeti"
kurulması olduğunu dile getiren
Mistura, bunun aşılması için
Suriyeli taraflar arasında bir
çalışma grubu oluşturarak
müzakerelere başlamak
istediklerini söyledi.
Müzakerelerin temel
konularına ilişkin de bilgi veren

Mistura, bunların temel olarak
güvenlik konusu, siyasi ve
anayasal konular, askeri
konular ile kamu kurumlarının
çalışması olduğunu belirtti.
Toplantıda Konsey'e brifing
veren Genel Sekreter Ban da,
Mistura'nın görüşmeleri
sonunda Suriye'de "tam yetkili
geçiş hükümeti" kurulması
konusunda tarafların ciddi
ayrılıklarının olduğunu
vurgulayarak, "Bu geçiş
hükümeti muhaliflerin birinci
önceliği, ancak hükümet böyle
bir yapının anayasaya aykırı
olduğunu savunuyor. Bunlar
aşılamayacak sorunlar değil. Bu
amaçla Staffan de Mistura,
Cenevre Bildirisi'nin tüm
unsurlarının nasıl hayata
geçirilebileceğini müzakere
edecek bir siyasi süreç
başlatmayı teklif ediyor" dedi.
Bu hazırlık müzakerelerinin
temel amacının, geçiş hükümeti
ve terörizmle etkili mücadele

konularının da yer aldığı
Cenevre Bildirisi'nin
uygulanması için Suriyeliler
arasında anlaşmaya varılmasını
sağlamak olduğunu belirten
Ban, "Bu müzakereler
sonucunda varılacak anlaşma
ya da tavsiyeleri onaylamak için
üst düzey uluslararası
konferans düzenlemeye
hazırım" ifadelerini kullandı.

“KATLİAMLAR İÇİN LİSANS
OLARAK GÖRÜLMESİN”
Bu sürecin katliamları

Ban Kimun’dan
operasyonlara destek
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye'deki
terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin PKK'ya
karşı operasyonlarını BM Şartı ile uyumlu olarak,
meşru müdafaa amacıyla yaptığını belirtti.
Ban Ki-mun, BM güvenlik Konseyi’ndeki Suriye
görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarının
sorulması üzerine Ban, "Türkiye'nin PKK'ya karşı
operasyonları BM Şartı ile uyumlu olarak meşru
müdafaa amacıyla yapıldığını biliyorum.
Başbakan Davutoğlu da görüşmemizde bana
bunu iletti. Görüşmemizde Davutoğlu'na terör
saldırılarını en sert biçimde kınadığımı söyledim.
Bu görüşmeden sonra Türkiye PKK nedeniyle bir
askerini daha kaybetti. Bunu en sert biçimde
kınıyorum." dedi.
Kendisinin ve BM'nin prensip olarak tüm
sorunların diyalog içinde barışçıl biçimde
çözülmesini istediğini kaydeden Ban, burada da
bu çağrıyı yaptığını ifade etti.
Ban, "Suriye'de ABD ve Türkiye'nin ortak hava
operasyonları yapmasının ne tür etkisi
olacağının" sorulması üzerine de "Suriye'deki
durum terör ve aşırılıkçılığın gelişmesi için çok
elverişli bir ortam sunuyor. Öncelikle bunu
anlamalıyız. Dolayısıyla Suriye krizine çözüm
bulmak için burada terör ve aşırılıkçılıkla
mücadele çok önemli bir konu. Uluslararası
toplumun bu sorunla ortak mücadelesi önemli."

diye konuştu.
Sorunun çözümü için siyasi müzakere ve insani
yardım boyutunun da birlikte yürütülmesi
gerektiğini ifade eden Ban, kasımda BM Genel
Kurulu’na aşırılıkçılıkla mücadele eylem planını
sunacağını belirtti.

sürdürmek için lisans olarak
görülmemesi ve istismar
edilmemesi gerektiğini
vurgulayan Ban, "BM Güvenlik
Konseyi, Suriye'nin komşuları
ve Suriye'deki tarafları
destekleyenleri ülkeye yabancı
savaşçı ve silah akımını
önlemeye çağırıyorum." diye
konuştu.
Suriye'deki felakete son
vermenin başta Beşar Esed
olmak üzere tüm Suriyeli
taraflar ile uluslararası
toplumun sorumluluğunda

olduğunu dile getiren Ban, "Ben
ve Mistura hazırladığımız siyasi
çözüm teklifini size sunuyoruz.
Eğer destek vermezseniz,
BMGK'nın uygulanabilir
alternatifini dünyaya sunması
gerekir." diye konuştu.
Ban, uluslararası toplumun
başarısızlığını da eleştirerek "4
yıllık katliamın ardından Suriye
sorunu, uluslararası
toplumdaki ihtilaf ve
başarısızlığın utanç sembolü
oldu." dedi.

“Kara Cuma” raporu

ULUSLARARASI Af Örgütü,
İsrail'in kaçırılan bir askerine
karşılık geçen yıl Refah şehrine
düzenlediği saldırılarla savaş
suçu işlediğini ortaya koyan
yeni kanıtlara ulaştığını
bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü'nün,
Londra Üniversitesi Adli
Mimari birimiyle ortaklaşa
hazırladığı "Kara Cuma:
Refah'ta 2014 İsrail-Gazze
Krizinde Yaşanan Katliam"
başlıklı raporda, detaylı
multimedya materyallerinden
elde edilen kanıtlar sonucu,
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki
Refah şehrine sistematik ve
kasti hava ve kara saldırıları
düzenlediği, bunun sonucu

olarak 135 sivilin hayatını
kaybettiği kaydedildi.
İsrail'in bu saldırılarla
insanlığa karşı suç işlediğini
bildiren Af Örgütü, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Programı
Direktörü Philip Luther'in
konuya ilişkin görüşlerine
raporunda yer verdi. Luther,
"Refah'ta sivillerin yaşadığı
yerleşim yerlerinin
bombalandığına ve İsrail
güçlerinin savaş suçu
işlediğine dair güçlü kanıtlar
mevcut. Bu orantısız saldırılar,
İsrailli asker Hadar Goldin'in
kaçırılması dolasıyla
düzenlendi ve insan hayatına
itibar edilmediğini gözler
önüne serdi" dedi.
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LOZAN Barış Konferansı
Haftanın Sohbeti
RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Birinci, ikinci BALKAN
SAVAŞLARI, birinci DÜNYA SAVAŞI
ve YUNAN - TÜRK savaşından sonra
kısaca bütün dünya ulusları “YETER”
artık diyerek o devrin bütün “
GURURLU SAVAŞ PATRONLARINA”
isyan ederek bundan tam 93 yıl evvel
yani11922’de İSVİÇRE’nin LOZAN
şehrinde anlaşmaları için bir
konferans yapmalarını istemişlerdir.
Halklarının ciddi isyanı ve baskısı
karşısında 93 yıldır yazıp, çizdiğimiz
“LOZAN BARIŞ KONFERANSI” 20
Kasım 1922 Salı günü saat 16:00 da
İsviçre’nin LOZAN şehri MONT
BENON gazinosu salonunda
açılmıştır.
Açılışı İsviçre Konfederasyonu
Başkanı Mr. HAAB’ın özet olarak şu
konuşması ile başlamıştır.
Bu tarihi açılış konuşmasının
bundan önceki yıllar bütününü
verdiğimiz için biz bu defa bu açılış
nutkunun çok anlamlı son
paragrafını bütün insanlığa ibret
olmak üzere bir daha vermeyi uygun
gördük.
Bu nutkun sonuç paragrafı şöyle:
“Dünyanın minnettarlığı ve
insanlığın mutluluğu için çalışmış
olmaktan doğan memnuniyet verici
görüş, her yüksek hedefe ulaşmak
için gerekli bir şart olan anlaşma ve
soğuk kanlılığın mükafatını teşkil
edecektir.
Dünkü düşmanların imanlarına
beşik olan ve medeniyetlerine gıda
teşkil eyleyen iki büyük din,
insanlara en büyük faziletlerin
anlaşma ve barışma olduğunu
öğretmek görüşü üzerinde
birleşmiştir.
Sayın Baylar:
Birkaç hafta sonra NOEL
yortularını kutlayacağız. Bütün
kalbimle temenni ederim ve şüphesiz
milyonlarca insan aynı temenniye
iştirak eder ki, çalışmalarınız
sayesinde, şu büyük söz, o mutlu
günde gerçekleşmiş olsun:
“YER YÜZÜNDE İYİ NİYETLİ
KİMSELERE SELAM” diyor Mr.
HAAB.
Evet bu nutuktan sonra başlayan “
LOZAN BARIŞ KONFERANSI” bir çok
iniş çıkış ve kesintilerle 24 TEMMUZ
1923’te imzalanmıştır.
İlk imzalayan delege fotoğrafta
gördüğünüz gibi T.C. Başdelegesi
İSMET PAŞA olmuştur.
Bu gün biz mi ne diyoruz?
Gözlerimizden düşen iki damla
göz yaşı ile 24 TEMMUZ’u
kapatıyoruz.
“VATANLARI İÇİN ŞEHİT
DÜŞENLERE’de ALLAHTAN GANİ
GANİ RAHMET DİLİYORUZ.”
VE:
“YER YÜZÜNDE BÜTÜN İYİ
NİYETLİ İNSANLARA SELAM.” Olsun
diyoruz

Yukarıdaki fotoğrafta LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’nı ilk imzalayan TÜRKİYE CUMHURİYETİ baş delegesi İSMET PAŞAYI görmektesiniz.

Yanda gördüğünüz T.C. Başdelegesi İSMET
PAŞA bütün dünyadaki büyük ve küçük
devletlerine TÜRK ULUSUNU bitirmek için
senelerce uğraştınız. Ancak “TÜRK ULUSU” aç,
susuz, bir ayağında çarık, diğer ayağında yırtık
çorap, palaskasında bir kurşun, omuzunda
mavzerini taşımak için bir parça sicimle
bağlayarak vatanını karış karış müdafaa etmiş
ve bütün dünyanın güçlü devletlerini bu
imzadan sonra yurdundan uğurlamıştır.
Ve bütün insanlığa:
İşte TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ
İşte TÜRK ULUSU
Edası ile ASASI SAĞ ELİNDE, FÖTÜRÜ
BAŞINDA, ÖZEL GİYSİSİ ile:
Dünyadaki bütün akıllı insanlara ve TÜRKLERE:
İŞTE HÜR TÜRK YURDU, İŞTE HÜR TÜRK
YURTTAŞI böyle olur.

Yukarıdaki fotoğrafta:
Büyük “ASKER” büyük “DEHA” nın “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER” büyük lafın simgesini İstanbulu işgal eden “İTİLAF” devletleri eratı 2 Ekim 1923’te
İstanbuldan ayrılırlarken hiç arkalarına bakmadan güleç yüzlü “TÜRK” subayına vedalarını bir ibret nişanesi olarak bütün insanlığa ithaf ediyoruz.
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650 yıllık “OSMANLI İMPARATORLUĞU” nu yıkıp, payıtahtının ve İstanbulun bütün nimetlerinden istifade edelim dedik.
Ancak, TÜRK Ulusu bizi 5 sene misafir ettikten sonra “İTİLAF” ve Büyük Britanya İmparatorluğu ordusu Baş KOMUTANI General HARİKTON mahiyetindeki komutanlar ve çeşitli ülkelerden müteşekkil zabitan
takımı ile 24 Temmuz 1923’te “LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI” imzası sonunda bu eşsiz güzel İstanbuldan 23 Ağustos 1923’te ayrılmazdan önce çok sevdiği hasır koltuğuna son defa oturarak resim çektirerek ve
gördüğünüz gibi ayrılmışlardır. Elveda İSTANBUL.

Biz, İtalya zabitan takımı 5 yılda 650 yıllık “OSMANLI İMPARATORLUĞU” nu parçalamak için çok uğraştık ancak beceremedik. İstanbulluların ve “TÜRK ULUSU” nun 5 yıllık misafirliğinden memnun olarak 24
Temmuz 1923’te LOZANDA imzalanan barış antlaşmasına uyarak 2 Ekim 1923’te geldiğimiz gibi dönüyoruz ülkemize.
Teşekkür ederiz İSTANBUL, Hayalimiz başka idi. TÜRK ULUSUNUN şaha kalkışı ile netice başka oldu.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

“Yunanistan’ın azınlık
politikası antidemokratik”
24. sayfanın devamı

Aile içi sorunların çocuklar
üzerindeki olumsuz etkileri
ünümüzde yaşanan
gerek ekonomik
gerekse sosyal
sorunlar sonucu hepimiz
huzursuz ve mutsuz insanlar
olduk demek yanlış olmaz
sanırım. Bu durumdan da en
fazla etkilenen çocuklarımız
kuşkusuz!

G

Aile içi problemler
yaşayan, evlerinde sürekli
bir anlaşmazlık ve
huzursuzluğun hakim
olduğu çocuklar, bunun
sonuçlarını gerek sosyal
yaşamlarında gerekse
okulda çeşitli davranış
bozukluklarıyla
yansıtmaktadırlar ne yazkı
ki!
Aile içi sorunlar yaşayan
çocuk, okulda başarısızdır.
Çünkü onun aklı evdeki
problemler ve yaşanan
sıkıntılarda olduğu için
derslerine adapte olamaz.
Okuldaki verimi de düşer.
Dikkati çabuk dağılır,
mutsuz ve içe dönüktür.
Arkadaşlarıyla geçinemez,
kavga eder. Sürekli bir
huzursuzluk içerisindedir.
Ailesine karşı nefret duyar.
Onun mutsuzluğuna sebep
oldukları için onları
suçlayarak kin besler.
Onların dediklerinin tersini
yaparak, onları
dinlemeyerek tepkisini
gösterir. Onların da mutsuz
olmalarını istediği için
olumsuz davranışlarda
bulunur.
Aile içi huzursuzluk
yaşayan çocukta uyku
bozuklukları yemek yeme
istememe gibi çeşitli negatif
durumlar görülebilir. Çocuk
korkulu rüyalar görerek sık
sık uykusundan uyanır.
Bunun sonucunda da okulda
derslerde uyuklamaya
başlar. Yemek yemeyi
reddettiği için kilo sorunları
yaşayabilir. Bazen de
kendini yemeye vererek
abur cuburlarla beslenmeye
ağırlık verdiği için fazla kilo
alır.
Aileye karşı duyduğu kin

ve nefreti boşaltma ihtiyacı
hissettiği için çevresindeki
insanlara karşı saldırgan
davranmaya başlar.
Arkadaşlarına, komşularına
zarar vererek kendini tatmin
etmeye çalışır.
Bazen de çocuk kendine
yönelik davranış
bozuklukları gösterir. Altını
ıslatma, saçlarını kabartma,
tırnaklarını yeme, gibi
olumsuz davranışlardır
bunlar. Sık sık da yalan
söyleme görülebilir. Çeşitli
yalanlarla arkadaşlarını
kandırır. Bazı yalanları da
hayatında olmasını arzu
ettiği, hayal ettiği şeylerle
ilgili yalanlardır.
Bazen de hırsızlık yaparak
intikam almaya çalışır. Bu
şekilde, kendisinin ihtiyacı
olmadığı halde
arkadaşlarının eşyalarını
alarak, onların da mutsuz
olmasını ister. Ortaokul –
lise dönemlerindeki
çocuklarda ise, kötü arkadaş
gruplarına katılma ve
bağımlılık yapan madde
kullanımı gibi kötü
alışkanlıklara rastlanabilir.
Bütün bunları
önleyebilmek için anne –
babanın davranışlarının
çocuğun yanında son derece
kontrollü olması gerekir.
Onun yanında sorunlar dile
getirilmemelidir. Çocukların
yanında kavga etmek,
bağırmak, küfretmek, onlara
büyük zarar verecektir.
Oluşabilecek travmaların
tedavisi de son derece zor
olacaktır.
Mutsuz çocuklar, en
önemlisi de mutsuz insanlar
yetiştirmemek için, anne
baba olarak kendi
çıkarlarımızı bir yana
bırakıp, çocuklarımız için
fedakarlıklar yapmak en
önemli görevimiz olmalıdır.
Huzurlu ve sakin bir aile
ortamı sağlamak için çaba
gösterebilmek son derece
önemlidir.
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GÜNDEM: Dr. Sadık Ahmet’i
anma törenine katıldınız. Sizi
etkileyen bir şey oldu mu?
İNAKİ İRAZABALBEİTA:
Gerçekten dokunaklı bir törendi.
Dr. Sadık Ahmet’e karşı olan
hayranlığı ve saygıyı
hissedebiliyordum. Toplum için
büyük bir lider olduğu açıkça
belli oldu. Umuyorum ki ektiği
tohumlar bolca yeşerir ve
güzelleşir.
GÜNDEM: EFA’ya gözlemci
üye olan DEB Partisi’nin Avrupa
Parlamentosu seçimlerindeki
başarısı hakkında fikriniz nedir?
İNAKİ IRAZABALBEİTA: Batı
Trakya Türk toplumu, DEB
Partisi’ni topluma ilgi gösteren
ve geleceğini savunan tek parti
olarak gördüğünü çok açık bir
şekilde göstermiştir.
Seçimlerdeki tercihi bunun açık
bir göstergesi olmuştır. Bu
elbette ki çok önemli. Bence,
DEB Partisi seçimlerdeki
gücünden faydalanıp bir strateji

oluşturması gerekiyor. Partinin
Atina ve hatta Brüksel’de sesi
olabilir ve olmalıdır. Emin olun
ki; DEB Partisi’nin böyle bir
strajeji uygulaması için EFA’nın
desteği ve yardımı olacaktır.
GÜNDEM: Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk azınlığına bakışı ve
politikası hakkında ne söylemek
istersiniz?
İNAKİ İRAZABALBEİTA:
Açıkça bakış açısı ve politikası
antidemokratiktir. Bu bir utanç!
Avrupa vatandaşlarının hakları,
Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nda (Charter of
Fundamental Rights of the
European Union) belirtilmiştir.
Yunan makamları, toplumu
tanımamakla başlayarak, Türk
azınlığın durumunda bunları
ihlal etmektedir. Ancak, sadece
Yunanlı yetkilileri
suçlamamalıyız. Aynı zamanda
Avrupa Birliği’nin de
sorumlulukları var. Avrupa’nın
bu bölgesinde yaşayan
vatandaşlarının temel haklarını
düzgün ve sağlam bir biçimde
savunmamaktadır. Tavsiye

etmeliyim ki; problemlerinizi
Avrupa platformlarına taşımalı,
yaşadıklarınızı ve durumu
anlatmalısınız. Bu süreçte
Avrupa Parlamentosu’nda temsil
edilen Avrupa Hür İttifakı (EFA)
ve milletvekillerinin desteğine
sahip olacaksınız.

ABTTF Başkanı, ABD
raporunu eleştirdi
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habipoğlu, ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın insan haklarıyla
ilgili 2014 raporunun
Yunanistan bölümünü eleştirdi.
Azınlığın pek çok sorununa
atıfta bulunulmadığının altını
çizen Federasyon Başkanı,
azınlığın görüşüne de yer
verilmediğine dikkat çekti.
Halit Habipoğlu, “ABD
Yunanistan İnsan Hakları
Raporu’nda Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın pekçok sorununa
değinilmiyor. Geçmiş yıllardaki
raporlarda yer alan hususlar
tekrar edilmekle birlikte
raporda yer alan sorunlar
konusunda azınlığımızın
görüşüne yer verilmiyor. ABTTF
olarak paralel bir rapor
hazırlayarak ilgili makamlara
ileteceğiz” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
2014 Ülkeler İnsan Hakları
Uygulamaları Raporu’nun
Yunanistan ile ilgili
bölümünde, Batı Trakya Türk
azınlığı “Trakya’daki Müslüman
azınlık” olarak tanımlanıyor.
ABTTF’den yapılan açıklama
şöyle:

“BATI TRAKYA TÜRK
AZINLIĞI AYRIMCILIK VE
SOSYAL DIŞLANMAYA
MARUZ KALIYOR
Yunanistan’da insan hakları
sorunları arasında resmen
tanınan Trakya’daki Müslüman

azınlığa karşı ayrımcılık ve
sosyal dışlanmanın sıralandığı
ABD raporunda hükümetin
kendisini azınlık olarak
tanımlayan pek çok kişinin
kimliğini özgürce ifade etmede
zorluklarla karşılaştıkları
belirtildi. Hükümetin Lozan
Antlaşması’na göre
antlaşmanın imzalandığı
dönemde etnik Türk, Pomak ve
Roman topluluklarından ayrı
olarak yaklaşık 120 bin nüfuslu
Müslüman azınlığı resmen
tanıdığı belirtilen raporda bazı
Pomak ve Romanların, Türkçe
konuşan toplum tarafından
baskı gördüklerini kaydettikleri
iddia edildi.

TÜRK VE TÜRKÇE
KELİMELERİNİN DERNEK
İSMİNDE KULLANILMASI
YASAK!
Raporda kendisini Türk olarak
tanımlayan pek çok kişi
olmasına rağmen Türk ve
Türkçe kelimelerinin
derneklerin isminde
kullanılmasının yasak olduğu
kaydedildi. Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Yunanistan’ı
mahkum ettiği 517 kararı
uygulamadığı belirtilen raporda
Batı Trakya Türk azınlığının
isminde “Türk” kelimesi geçtiği
için kapatılan ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne taşınan
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli
Türk Kadınları Kültür Derneği

ile Meriç İli Azınlık Gençlik
Derneği davalarına
değinilmedi.

RAPORDA ŞER’İ HUKUK
ELEŞTİRİSİ
TEKRARLANIYOR
Raporda hükümetin Batı Trakya
Türk azınlığının aile ve medeni
hukuk konularında Şeriat’ı
tanıdığı belirtilirken, hükümet
tarafından atanan müftüler
tarafından evlendirilen
Müslümanların şer’i hükümlere
tabi olduğu, ancak isterlerse
davalarını hukuk
mahkemelerine
götürebilecekleri ifade edildi.
Bununla birlikte raporda Batı
Trakya Türk azınlığına mensup
kadınların Şeri hukuk
uygulaması nedeniyle bazı
durumlarda erkekler ile eşit
muamele görmedikleri
kaydedildi. Ulusal İnsan
Hakları Konseyi’nin
müftülerin(tayinli) yetkilerinin
yalnızca dini görevleri ile
sınırlandırılması yönünde
tavsiyede bulunduğu not edilen
raporda, Eğitim ve Dinişleri
Bakanlığı’nın 20 Şubat 2014
tarihinde İslam Hukukunun
Hanefi Mezhebine göre
Toplumsal İlişkiler El Kitabı’nı
gözden geçirmek üzere
Trakya’da üç müftünün
(atanmış) katılımıyla bir komite
oluşturduğunu açıkladığı
kaydedildi.”
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Avrupa’da en çok kazanan
takım Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
turu rövanş maçında
Differdange’yi deplasmanda 2-1
yenen Trabzonspor, Avrupa’da
en çok kazanan Türk takımı
olma unvanını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
turunda ilk maçı evinde 1-0
kazanan Trabzonspor rövanş
maçında Differdange’yi 2-1
yenerek Avrupa’da yoluna
devam ediyor. Bu sonuçla
birlikte Karadeniz ekibi
Avrupa’da oynadığı maç
sayısına göre en çok kazanan
Türk takımı olma özelliğini de
sürdürdü.
Bordo-mavililer, kuruluş
yılları 100 yılı aşan İstanbul’un
3 büyük kulübü Beşiktaş,
Fenerbahçe ve Galatasaray’ı
geride bırakarak Avrupa’da en
çok maç kazanma oranına sahip
takım oldu.

TRABZONSPOR 123 MAÇIN
48’İNİ KAZANDI
Trabzonspor UEFA Avrupa
Ligi’nde son iki sezondur grup
maçlarına kalma başarısı

gösterdi. Bordo-mavililer grup
maçlarda elde ettiği sonuçların
ardından bir üst tura
yükselmesine rağmen ilk
yılında Juventus’a sonraki
sezonda ise Napoli’ye elenerek
Avrupa’ya veda etti. Bordomavililer Avrupa arenasında
oynadığı 123 maçta 48 galibiyet,
31 beraberlik ve 44 yenilgi aldı.
Attığı 160 gole karşılık ise
kalesinde 164 gol gördü.

BEŞİKTAŞ BU YIL
DİREKT KATILIYOR
Spor Toto Süper Lig’i 3. sırada
tamamlayan Beşiktaş bu yıl
UEFA Avrupa Ligi’ne direkt
katılacak. Siyah-beyazlı ekip
geçtiğimiz sezon Avrupa
Ligi’nde son 16 takım arasına
kalma başarısı göstermişti.
Belçika temsilcisi Club Brugge’e
elenen siyah-beyazlı takım
Avrupa’ya veda etmişti. Bu
sezon teknik direktör Şenol
Güneş ile Avrupa arenasında
boy gösterecek olan Beşiktaş,
Avrupa’da oynadığı 178 maçın
66’da sahadan galibiyetle

ayrıldı. 34 maçta berabere kalan
siyah-beyazlılar, 78 maçta ise
sahadan yenik ayrıldı.

maçta 97 galibiyet, 97 yenilgi ve
67 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU
GALATASARAY GEÇTİĞİMİZ
SEZON AVRUPA’DA EN KÖTÜ
DÖNEMİNİ YAŞADI
Avrupa kupalarının en başarılı
Türk takımlarından biri olarak
dikkat çeken Galatasaray ise
son yıllarda aldığı saha
sonuçlarıyla taraftarlarını üzdü.
Spor Toto Süper Lig’i şampiyon
olarak tamamlayan sarıkırmızılı ekip, Avrupa’da 261

Cezası nedeniyle Avrupa
kupalarında yer alamayan
Fenerbahçe, bu sezon ise
Avrupa arenasında Türkiye’yi
temsil edecek. 190 maç oynayan
sarı-lacivertli takım söz konusu
maçlarda 86 kez yenilirken, 67
maçtan galip ayrıldı. Sarılacivertlilerin 37 maçı ise
eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin son hedefi Quintero
Fenerbahçe transferde birkez
daha çok hareketli saatler
yaşıyor. Vitor Pereira’nın raporu
sonrasında Porto’nun 10
numarası Quintero için
görüşmelere başlandı... Hedef
Kolombiyalı yıldızı satın alma
opsiyonuyla kiralamak
Van Persie’yi kadrosuna
kattıktan sonra transferde frene
basan Fenerbahçe’de yeniden
hareketli saatler yaşanıyor...

transfer istediği belirlendi.
Portekizli hocanın bu bölgeye
hücuma yakın, top tekniği
yüksek ve asist özelliği olan bir
isim düşündüğü, yönetime de
Porto formasını giyen eski
öğrencisi Juan Quintero’nun
ismini verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi hemen
Porto ile temasa geçerken, ilk
olarak kiralama formülünün
masaya yatırıldığı ifade edildi.

KİRALAMA
FORMÜLÜ MASADA

YÜZDE 50’Sİ PESCARA’DA!

Hazırlık maçlarında ve önceki
gün Shakhtar karşılaşmasında
çok belirgin bir şekilde ortaya
çıkan orta saha problemini
çözmek isteyen teknik direktör
Vitor Pereira’nın yönetimden

Sarı-Lacivertli yönetimin, 22
yaşındaki Kolombiyalı
futbolcuyu satın alma
opsiyonuyla 1 yıllığına
kiralamak istediği,
pazaklıkların ise sürdüğü
öğrenildi.

Hüseyin
FINDICAKLI

Taraftar haklıdır
Çağımızda mensubu olduğu
takım taraftarları artık
takımlarından kendi liginde
başarılı olup şampiyon olmaları
kendileri için yeterli
görmemektedir. Zira kendi
liginde bu sene olmadı, gelecek
sene şampiyon olabilir.

Yukarıda da bahsettiğim gibi
artık Avrupa’da da başarılı olup
şampiyonluk kazanmalarını
istemektedir. Fakat bu o kadar
zannedildiği kadar kolay
değildir. Tamamen ya da hiç
denecek kadar zor da değildir.
Dikkat ediniz Avrupa’da her

TÜRKİYE’DE YILDIZLAŞTI!
Ülkemizde düzenlenen U20
Dünya Kupası’nda dikkatleri
üzerine çeken Quintero’nun
bonservisinin yüzde 50’sinin
İtalyan kulübü Pescara’da

iki organizasyond şampiyon
olan ülke takımları dünya
futbolunda her zaman söz sahibi
olmuş ülkelerdir. Örneğin
İspanya, İtalya, Almanya,
İngiltere ve Hollanda
takımlarının bu iki
organizasyonda başarı
sağladıklarını görmekteyiz.
Bunların arasına bir eski
Yugoslavya, bir Romanya ve bir
de Türkiye girmiştir.
Hani bir laf vardır. ‘Büyük
balık küçük balığı yutar’ derler.
Buna benzer bir olay. Avrupa’da
başarı sağlayan futbolda orta
dereceli ülke takımları şampiyon
olunca mensup olduğu ülkesinin
futbol federasyonu ve millet
meclisi tarafından mali açıdan
büyük bir destek görmektedir.

olduğu öğrenildi. Geçen sezon
Porto formasıyla Portekiz
Ligi’nde 20 maça çıkan genç
futbolcu 2 gol ve 4 asistlik
performans sergiledi. Quintero,
milli takım formasını da düzenli
olarak giyiyor.
Bu organizasyonlarda
saydığım ülkeler dışında
şampiyon olabilen takımların
sayısı parmakla gösterilecek
kadar sayıları üç veya beşi
geçmez. Dediğim gibi artık
taraftarlar kendi ülkelerinde
şampiyon olunca pek fazla
yeterli derecede rağbet gösterip
sevinmiyorlar. Neden Avrupa’da
başarı sağlayamadıklarını
kendilerine anlatacak bir futbol
bilgisi olan bir kişinin çıkıp ta
kendilerine anlatmasını
bekliyorlar.
Yakında başlayacak olan
Avrupa kupalarında gerek
Yunanistan gerek Türkiye
takımlarına şimdiden daha
başarılar dilerim.

Beşiktaş Gomez’i
resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fiorentina’dan
Mario Gomez’in kiralandığını
Borsa’ya bildirdi. Beşiktaş,
Fiorentina’dan Mario
Gomez’in kiralandığını
Borsa’ya bildirdi. Gomez’in
satın alma opsiyonu
Beşiktaş’ın elinde olduğu
öğrenildi.
Beşiktaş böylece UEFA ile
yaptığı mali disiplin
anlaşmasına da uygun
hareket etmiş oldu.
Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı
açıklama şöyle: Mario
Gomez’in Şirketimize
kiralanması konusunda
Fiorentina kulübü ile
opsiyonlu olarak anlaşmaya
varılmıştır. Mario Gomez’e, 2015-2016 sezonunda
3.500.000 euro garanti ücreti
ödenecektir.
Beşiktaş resmi internet
sitesinden yapılan
açıklamada; “Transfer
görüşmelerine başladığımız
Alman futbolcu Mario Gomez,
bugün (30 Temmuz) saat
14.45’te Atatürk
Havalimanı’na gelecek ve özel
havacılık terminalinden çıkış
yapacaktır.” ifadelerine yer
verildi.
MARIO GOMEZ’DEN
TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı
Alman futbolcu Mario Gomez,
sosyal medya hesabından
Beşiktaş taraftarına mesaj
gönderdi.
Beşiktaş’ın Fiorentina’dan
transferi Alman futbolcu
Mario Gomez, Instagram
hesabından Beşiktaş
taraftarına mesaj gönderdi.
Elinde Beşiktaş forması
bulunan fotoğrafı paylaşan
yıldız oyuncu, taraftarlara
‘merhaba Beşiktaş’ diyerek
mesaj gönderdi.

Türkiye Kupası finali
bu stadyumda!
Türkiye Futbol
Federasyonu’nun (TFF)
internet sitesinde yer alan
bilgiye göre, TFF Yönetim
Kurulu İstanbul’da yaptığı
toplantıda Hasan Doğan
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası
finalinin Antalya’da
oynanmasını kararlaştırdı.
Ziraat Türkiye Kupası finali,
25 Mayıs 2016 Çarşamba
günü Antalya’da yeni inşa
edilen statta oynanacak.
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“Yunanistan’ın azınlık
politikası antidemokratik”
AVRUPA Parlamentosu’nda
grubu olan Avrupa Hür İttifakı
(EFA) onursal üyesi ve eski AP
milletvekili İnaki İrazabalbeita
GÜNDEM’e konuştu. Dr. Sadık
Ahmet’in 20. ölüm yıldönümü
anma programına DEB
Partisi’nin davetlisi olarak
EFA’yı temsilen katılan
İspanya’nın Bask bölgesinden
İnaki İrazabalbeita,
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk
azınlığına uyguladığı
politikaları antidemokratik
olarak nitelendirdi.
Batı Trakya Türk azınlığının
kimliğinin tanınmamasını
sorunların temeli olarak
değerlendiren Irazabalbeita,
Türk azınlığın sorunlarını
Avrupa platformalarına
taşımasının önemine değindi.
DEB Partisi’nin azınlığın
geleceğini savunan tek parti
olduğunun anlaşıldığını ifade
eden Irazabalbeita, partinin
seçim başarısından
yararlanarak yeni bir strateji
oluşturması gerektiğini söyledi.
İşte EFA temsilcisi İnaki
Irazabalbeita ile yaptığımız
röportaj:
GÜNDEM: Batı Trakya’ya ilk

Τιμή: 0.80 Ευρώ
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kez mi geliyorsunuz? Batı
Trakya ziyaretinizden
izlenimlerinizi aktarır mısınız?
İNAKİ İRAZABALBEİTA:
Evet, bu Batı Trakya’ya ilk
ziyaretim. Çok güzel bir bölge.
Önemli ekonomik ve siyasi
sorunlarla karşı karşıya. Ben bu
ziyaretimde güzel ve dostça
insanlar gördüm.
GÜNDEM: Batı Trakya Türk
azınlığını daha önce tanıyor
muydunuz?
İNAKİ İRAZABALBEİTA:
Üzülerek itiraf etmeliyim ki,
siyasi ve mesleki olarak milli
azınlıklar ve dilsel çeşitlilikle
igilenmeme rağmen sizin
toplumunuzun hakkında bilgi
sahibi değildim. Ancak, 2013
Eylül ayında DEB Partisi’nin
EFA büromuzda üyelik
başvurusunun değerlendirmesi
sırasında azınlığınız hakkında
bilgiye ulaştım. Bildiğiniz gibi,
ben İspanya’daki Bask
bölgesindenim. Bu durum için
iki ülkemiz arasındaki coğrafi
uzaklığı sebep gösterebilirim.
Bildiğiniz gibi, Yunanistan ve
İber Yarımadası, Akdeniz’in iki
ucunda, doğu ve batı ucunda
bulunuyor. Tabii ki bu durum

bu konuyu boşlamam için bir
sebep değil. İber
yarımadasında, milli partiler
siyasi referanslar için kuzeye
yönelme eğilimindedirler.
İskoçya, Galler, Korsika,
Britanya ve benzerleri. Yani
bizim baktığımız ve
ilgilendiğimiz bölgeler daha çok
kuzeydedir; az önce sıraladığım
bölgelerdedir.
GÜNDEM: Batı Trakya

Türklerinin sorunları hakkında
ne düşünüyorsunuz?
İNAKİ İRAZABALBEİTA: Türk
azınlığın varlığı tanınmıyor. Bu
çok net bir şekilde bir sorundur.
Yani azınlık olduğu gibi
tanınmıyor. Bu azınlığınızın
karşılaştığı kültürel, kimlik ve
eğitim sorunları ve zorluklarının
temelini oluşturuyor. Ayrıca
bölge, Yunanistan’da ekonomik
ve sosyal göstergelerin en kötü
olduğu bölge. Düşük katma

değerli ekonomik faaliyetler ve
yüksek işsizlik oranı sözkonusu.
Gençler zor bir gelecekle karşı
karşıya ve yeni fırsatlar bulmak
için buradan gitmek onlar için
cazip olabilir. Ancak şurası
unutulmamalıdır ki; bir toplum
insan sermayesini kaybettiği
zaman, o toplum için sonun
başlangıcı gelmiş demektir.
Devamı 22. sayfada

