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Gündem

oku,

gündemi

yakala...

19’da 11’de

ekonomi spor

Juncker, sığınmacılar
konusunda 

AB’yi eleştirdi

Dizüstü 
bilgisayarda 

yenilik 20’de

“Kadınların ekonomiye 
katılımı yoksulluğu

azaltıyor” 23’te

bilimdünya

BTTÖB’den
eğitim yılı
mesajı
BTTÖB, yeni eğitim ve öğretim yılı
nedeniyle yayımladığı mesajında
öğrencilere seslenerek, “Türk
kültürünün devam etmesi ve
azınlığımızın daha aydınlık yarınlara
umutla bakabilmesi sizin alacağınız
eğitime ve yapacağınız çalışmalara
bağlıdır.” dedi. »18

Yargıtay’a  toplam 19 siyasi parti ile 5
parti ittifakının seçimlere katılmak
için başvurularını sunduğu bildirildi.
Ancak bu başvuruda bulunan bütün
partilerin seçime katılabileceği
anlamına gelmiyor.   »17

Seçimler için
19 parti, 
5 ittifak
başvurdu

İpsala 
fuarında 

dostluk maçı

İSKEÇE Türk Birliği,
Türkiye’deki terör saldırıları
nedeniyle Kurban
Bayramı’nda düzenleyeceği
aile gecesini iptal etti.

İTB, İskeçe Müftülüğü’yle
ortaklaşa olarak 28 Eylül
Pazartesi akşamı, İskeçe
Aşağı Mahalle’deki Çınar
Camii’nde şehitler için mevlit
okutacak. »4

İTB, ‘Aile
Gecesi’ni 
iptal etti

TÜRK asker ve polisi
hedef alan saldırılar Batı
Trakya’da da tepki ve
üzüntü yarattı. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu
ve DEB Partisi
yayımladıkları
açıklamalarda saldırıları
kınadılar. 

İskeçe Seçilmiş
Müftülüğü ise, şehitler için
İskeçe merkez ve köy
camilerinde bugün (11
Eylül)  Cuma namazı öncesi
Mevlid-i Şerif okutulacağını
duyurdu.  

»3, 22

Müftü Mehmet
Emin Aga anıldı
İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, 9 Eylül
Çarşamba günü İskeçe eski Seçilmiş
Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın
ölümünün 9. yıl dönümü nedeniyle bir
anma töreni düzenledi. Törende
Mehmet Emin Aga ailesi adına söz
alan oğlu Mustafa Aga, törene
katılanlara teşekkür etti. »24

Terör saldırıları B. Trakya’yı da üzdü

20 Eylül Pazar günü ülke
genelinde yapılacak erken
genel seçimler, yeni meclisi ve
yeni hükümeti belirleyecek. 25
Ocak seçimlerinden sekiz ay
sonra seçmenler yeniden
sandık başına gidecek.
Seçimler öncesinde Rodop
ilinden SİRİZA milletvekili
adayları Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, POTAMİ’den
İlhan Ahmet, Yeni Demokrasi
Partisi’nden Mustafa Katrancı,
Halk Birliği Partisi’nden
Mustafa Çolak, İskeçe ilinden
de SİRİZA milletvekili adayı
Hüseyin Zeybek ve Yeni
Demokrasi Partisi adayı Birol
Akifoğlu GÜNDEM’in sorularını
yanıtladı. 

İşte gazetemizin sorularına
milletvekili adaylarının verdiği
cevaplar...

» 6, 7, 8, 9, 10

Seçim öncesi
adaylar ne diyor? 
20 Eylül seçimleri öncesinde partilerde yer alan milletvekili
adayları GÜNDEM’e konuştu. 

»12-13
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Milletvekili adayları belli oldu

RODOP ve İskeçe illerinde
SİRİZA’nın seçim listelerinin
başında azınlık adayları yer aldı. 

Ocak ayındaki seçimlerde
Rodop ilinde en çok oyu alan
Mustafa Mustafa birinci sırada yer
aldı. Oy sıralamasında ikinci olan
Ayhan Karayusuf, seçim listesinde
de ikinci sırada yer aldı. Bir önceki
seçimlerde de milletvekili adayı
olan Dimitris Haritu üçüncü,
Aggeliki Kuyumcuoglu da
dördüncü sıradan aday gösterildi.
Son sırada ise İrini Arabaci yer
aldı.

RODOP İLİ
SİRİZA Partisi’nin Rodop

ilindeki oy pusulası şu şekilde
oluştu:

1-Mustafa Mustafa
2-Ayhan Karayusuf
3-Dimitris Haritu
4-Aggeliki Kuyumcuoglu
5-İrini Arabaci

İSKEÇE İLİ
SİRİZA İskeçe Milletvekili

Hüseyin Zeybek, 20 Eylül
seçimleri için partisinden birinci
sırada aday gösterildi. 

SİRİZA Partisi’nin İskeçe
ilindeki oy pusulasında şu isimler
aday olarak yer alıyor:

Hüseyin Zeybek
2- Stathis Yannakidis
3- Grigoris Stoyannidis
4- Bezat Valentin
5- Dimitris Adamidis

SİRİZA’da ilk sırada azınlık adayları
YENİ Demokrasi Partisi,

Rodop ve İskeçe listelerinde
azınlık adaylarına ikinci sıradan
yer verdi. Rodop ilinde Doğu
Makedonya – Trakya eyalet
başkan yardımcılarından biri
olan muhasebeci Mustafa
Katrancı aday oldu. Eski YDP
İskeçe milletvekili Birol Akifoğlu
da yıllar sonra yeniden aday
oldu.

YDP’nin Rodop ilindeki ilk
adayı Evripidis Stilyanidis.
İskeçe’de ise Aleksandros
Kontos.

RODOP İLİ
Yeni Demokrasi Partisi’nin

Rodop ilindeki oy pusulası şu
şekilde oldu:

1-Evripidis Stilyanidis
2-Mustafa Katrancı
3-Vula Eleftheriadu
4-Ahmet Ahmet İdris
5-Maria Liakaki

İSKEÇE İLİ
İskeçe’de eski milletvekili

Birol Akifoğlu yıllar sonra aktif
siyasete döndü. Akifoğlu, 1996 –
2000 yılları arasında YDP İskeçe
milletvekili olarak görev
yapmıştı.

YDP’nin İskeçe ili adayları
şöyle: 

Aleksandros Kontos
Birol Akifoğlu
Yorgos Malakis
Georgia Andreu 
İrfan Hacıgene

YDP ikinci sırada yer ayırdı

POTAMİ’de Rodop birinci sıra adayı
azınlıktan, İskeçe’de azınlık adayı yok

To POTAMİ partisi Rodop
ilinde Ocak ayındaki seçimlerde
de aday olan avukat ve eski
milletvekili İlhan Ahmet’i birinci
sıradan aday gösterdi. Gazeteci
Stavros Theodorakis
başkanlığındaki parti, İskeçe’de
ise azınlıktan aday göstermedi.

RODOP İLİ
Partinin Rodop ili adayları

şöyle:
İlhan Ahmet

Angelos Mastrangelis
Angelos Çolakidis
Marina Psaltu

İSKEÇE İLİ
POTAMİ’nin İskeçe ili

milletvekili aday listesi ise şu
isimlerden oluştu: 

Giorgos Hacitheofanus
Anastasia Abaci
Spiridon Burutsos
Sotiris Papandonopulos 
Aleksandros Mallia

Halk Birliği’nde Rodop ilinde ilk
sırada azınlık adayı

RODOP ilinde birinci sıradan
Mustafa Çolak aday gösterilirken,
İskeçe listesinde azınlık adayı yer
almaması dikkat çekti. Diş hekimi
Hasan Malkoç’un İskeçe
listesinde birinci sıradan aday
gösterilme talebinin kabul
edilmediği öğrenildi. 

SİRİZA’dan ayrılarak Halk
Birliği’ne geçen gazeteci Mustafa
Çolak, Rodop ilinde birinci
sıradan milletveklili adayı

gösterildi. Marangoz Turgay
Hasan da üçüncü sıradan aday
oldu. 

Halk Birliği’nin Rodop
milletvekili adayları şu isimlerden
oluştu: 

Mustafa Çolak
Eleni Çaçaridu
Turgay Hasan
Hristos Kalambukas
Lambrini Efstathopulu 

SEÇİMLERE ortak listelerle
inme kararı alan PASOK partisi ile
DİMAR’ın listelerinde yarışacak
isimler belli oldu. Rodop ve İskeçe
aday listelerinde, azınlıktan
iddialı bir isminin yer almaması
dikkat çekti. 

İskeçe’deki PASOK milletvekili
aday adayları arasında
tartışmaların yaşandığı, listede

birinci sırada ismi geçen eski
milletvekili Dimitris Salturos ile
İskeçe ilinden sorumlu eski
Eyalet Başkan
Yardımcısı Fotis
Karalidis’in
adaylıktan vazgeçtiği
ifade edildi.
Tartışmalar ve görüş
ayrılığı sonucunda ortaya çıkan

sorunun aşılması için İskeçe ili
birinci sıra adayı DİMAR kökenli

Hristos Garbunis oldu. 
Rodop ilinde ise Yorgos

Mananas ilk sıradan aday
gösterildi. PASOK
Partisi’nin Rodop ili

milletvekili aday listesi şu
isimlerden oluştu: 

Yorgos Mananas

Turgay Kaşif
Cahit Mümin
Polina Siskinidu
Partinin İskeçe ili milletvekili

adayları ise şunlar: 
Hristos Garbunis
Erol Molla
Panayotis Morfidis
Maria Deudi
Anestis Andoniadis

PASOK – DİMAR ittifakının Rodop ve İskeçe adayları 

Siyasi partiler
20 Eylül

seçimleri
öncesinde aday

listelerini
açıkladılar.  

Rodop ilinde üç
parti azınlık

adaylarını
birinci sıradan
aday gösterdi.

SİRİZA, POTAMİ
ve Halk Birliği
partileri Rodop

ilinde birinci
sıradaki

adaylarını
azınlıktan seçti. 
İskeçe’de ise ilk
sıradan azınlık
mensubu aday
gösteren parti
sadece SİRİZA

oldu. 
YDP, 25 Ocak’ta

yapılan
seçimlerde

listelerinde yer
alan azınlık

adaylarının oy
dağılımında

ikinci
gelmemelerine

rağmen, 20
Eylül

seçimlerinde
yarışacak aday

listesine azınlık
adaylarına

ikinci sırada yer
verdi.  İskeçe’de

POTAMİ ve Halk
Birliği partileri

ise azınlıktan
aday

göstermedi.
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AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Türkiye’de yaşanan terör olaylarıyla ilgili
bir kınama yayımladı.

Türk asker ve polisini hedef alan saldırıları
kınayan ABTTF tarafından yapılan  açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “ABTTF olarak Avrupa’da
yaşayan tüm Batı Trakya Türkleri adına
anavatanımız Türkiye’de Türk asker ve polisini
doğrudan hedef alan hain saldırıları şiddet ve
nefretle kınıyor, şehit düşen asker ve polislerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine

başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Anavatanımız Türkiye’nin birlik ve

bütünlüğünü parçalamaya yönelik son günlerde
artan terör saldırıları bizleri derinden üzmektedir.
Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki terör hiçbir zaman
bu hain saldırılarıyla amacına ulaşamayacak,
anavatanımız dimdik ayakta kalmaya ilelebet
devam edecektir. Avrupa’da yaşayan Batı Trakya
Türkleri olarak bu acılı günlerinde anavatanımız
ve soydaşlarımızın yanında olduğumuzu ve hep
olacağımızı ifade etmek isteriz.”

ABTTF, terör
saldırılarını kınadı

SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

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

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Ölüm kokusu…

G
ün aydınlanmıyor
günlerdir,
haftalardır… Gündüz

yok, her taraf gece. Havada
hep ölüm kokusu… Hep
hüzün, kötü haber…

Etrafımızı saran felaketler,
artık yanı başımızda. Şehit
düşen gencecik insanlar,
feryat eden analar, babalar,
eşler, çocuklar; kıyıya vuran
çocuk cesetleri, kaçan,
korku, endişe dolu insan
yüzleri her gün karşımızda.
Televizyon ekranlarında,
gazetelerde, sosyal medyada
hüzünden, derin bir
üzüntünden başka bir şey
yok. 

Toplar, tüfekler, mayınlar,
bombalar sanki  gözümüzün
önünde patlıyor. Ölüme
yolculuklar, yüzdüğümüz,
gün doğuşunu, batımını
izlediğimiz, balık tuttuğumuz
sularda yaşanıyor. 

Sanki bir ateşin
ortasındayız. Ateş düştüğü
yeri yakar, ama bizim de
ciğerimiz yanıyor. İnsan
olanın ciğeri yanıyor. 

İnsan dedim de… Hani
nerede insanlık? Canlara
kıyanlarda mı kaldı insanlık?
İnsanı insana, kardeşi
kardeşe düşürende mi?
İnsanları ölüme
terkedenlerde mi?

Utanıyorum insan
olmaktan! 

Şehit analarının çığlıkları,
babalarının çaresizlikleri, eş
ve çocuklarının yalnızlıkları
çıkmıyor aklımdan. 

Göçmen dramının

insanlıkla, medeniyet ve
çağdaşlıkla örtüşmeyen
görüntüleri içimi sızlatıyor.
Bir kadın kameramanın
kucağında çocuğu ile feryat
eden babaya attığı çelme, bir
mülteci çocuğa attığı
tekmeyle utanıyorum
gazeteciliğimden.

Hiç, ama hiç aydınlık
günler değil bunlar.
Korkuyorum, endişe
içindeyim. Üzgünüm,
çaresizim. 

Yalnız değilim, biliyorum.
İnsan gibi insanlar hala var
bu dünyada. Ancak kör, sağır
gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Ne
yapacaklarını bilemeden.
Gözleri görüyor, yürekleri
acıyla dolu. Ama elleri kolları
bağlı. Çaresizlik kol geziyor. 

Ama asıl acıyı yaşayanların
çaresizliği bambaşka.
Kendimi koyuyorum onların
yerine. Yok, yok
koyamıyorum. Dayanılması
öyle zor acılar ki yaşananlar.
Düşünmekten bile
ürküyorum.

Gün karanlık, gece uzun.
Aydınlık yok ufukta. Yürekler
sıkıntılı. 

Ummak istiyorum…
Karanlıklardan, aydınlıklara
çıkılacak günlerin yakın
olmasını diliyorum. 

Ama biliyorum ki iyi
dilekler, “çıkarlar”ın altında
eziliyor. 

Oysa herkesin “taht misali
o musalla taşında, bir
namazlık saltanatı olsa”
insan gibi yaşayıp, insan gibi
ölebileceğiz hepimiz…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

DEB Partisi’nden Türkiye’ye
başsağlığı mesajı

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Türkiye’deki terör
saldırıları üzerine bir başsağlığı
mesajı yayınladı. “Anavatanımız
Türkiye’de Türk askerine ve
polisine yapılan haince
saldırıları şiddetle ve nefretle
kınıyoruz.” ifadesine yer veren
DEB Partisi, terörün ve şiddetin
her türlüsüne karşı olduğunu
vurguladı. 

Açıklamada şöyle denildi:

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin açıklamasında,
“İnsanlığını yitirmiş hainlerin, haince kurdukları
pusularda vatani görevini yapan masum askerleri ve
polisleri şehit etmeleri, bizleri derinden üzmektedir. 

“Şehit düşen Türk askerlerine ve
polislerine Allah’tan rahmet,
acılı ailelerine ve Yüce Türk
Millet’ine başsağlığı ve metanet,
yaralı askerlere ve polislere acil
şifalar diliyoruz. 

DEB Partisi olarak terörün ve
şiddetin her türlüsüne karşı
olduğumuzu ve nefretle
kınadığımızı kamuoyu ile
paylaşırız. İnsanlığını yitirmiş
hainlerin, haince kurdukları

pusularda vatani görevini yapan
masum askerleri ve polisleri
şehit etmeleri, bizleri derinden
üzmektedir. Sabrı ve metaneti
ile tarih boyunca benzer
saldırıların üstesinden gelmiş
olan Yüce Türk Milleti’nin bu
haince ve nankörce yapılan
saldırıların da üstesinden
geleceğine olan inancımız
tamdır.”
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Ahmet AYDIN

Emperyal güçlerin tehlikeli oyunu
E

mperyal güçlerin son yıllarda
Ortadoğu’da giriştikleri yeni ve
tehlikeli oyunların ardı arkası

kesilmiyor. 
Kendi ülkelerine ve insanlarına daha

rahat yaşam koşulları kazandırabilmek ve
diledikleri ülkeyi diledikleri kıvama
getirerek daha rahat kontrol edebilmek
adına Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiler.
Yaşanmaz bir hal alan ülkelerden insanlar
topluca daha güvenli bölgelere doğru göç
etmeye başladılar. Kendi ülkelerini çok
uzaklarda ve ateş çemberinin dışında
gören emperyal güçler, ülkelerinin
kapısına dayanan göçmenleri görünce
niye uğradıklarını şaşırdılar. 

Koşullar bu şekilde devam ettikçe
göçün de devam edeceği kaçınılmaz bir
gerçek. Ölümün ve umudun ince
çizgisinde yapılan bu yolculuklar, bu
çağda insanlık adına bir trajedidir.
Bebelerin sahile vurduğu, vicdanların kan
ağladığı bu günleri tarih nasıl anlatacak
bilemiyorum. Ancak insanlığın birçok
değerini yitirdiği, insanlık adına
geliştirilmiş birçok kavramın
inandırıcılığını yitirdiği, güven
duygusunun kaybolduğu bu günler kara
günler olarak tarihe geçeceğini
görüyorum. 

İnsanlık adına utanç verici bu dramların
son bulması için tüm dünyanın ayağa
kalkması şart. Kendi ülkelerine daha
büyük zenginliği taşımak için başka
insanların hayatlarını hiçe sayan bu kirli
oyunlara son verilmesi gerekir. Yeni
pazarlar yaratmak ve yapısı ile oynadıkları
ülkenin kaynaklarını sömürmek adına
yapılan bu girişimler, daha öncesinden
yaşanmış iki büyük cihan savaşının ana
nedenlerinden biriydi. Unutmayalım ki her
iki cihan harbi de dünyaya felaket getirdi. 

Bugün yaşadıklarımız gösteriyor ki
dünya hızla üçüncü bir cihan harbine
doğru yelken açmış durumda. Bugün lokal
gibi görünen savaşlar bir anda lokal
olmaktan çıkabilir ve bütün dünyayı
çemberi içine alabilir. Dünya ülkeleri
ulaştıkları bu refahı bir anda kaybedebilir.
Dünya inanılmaz şekilde bir anda
cehenneme dönebilir. Geçmiş cihan
savaşlarından gerekli dersi çıkaramamış
olanlar, savaşı kucağında bulabilir. 

Irak, Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Yemen
gibi ülkelerin iç dinamikleri ile göz göre
göre oynandı ve oynanmaya da devam
ediliyor. Bu oyunların başını hiç şüphesiz
ABD çekiyor. Obama yönetiminin giriştiği
bu politika değişikliği inanılmaz
tehlikelidir. 

Emperyalizmin kurtlar sofrasında
siyasetin nasıl yürüdüğüne dair birkaç
hatırlatma yapmak yerinde olur. Birincisi,
ABD gibi hegemonik bir güç için
vazgeçilmez müttefik veya değiştirilemez
taktikler yoktur. İsmet İnönü’nün meşhur
bir lafı vardır: “Büyük devletlerle ilişki
ayıyla yatağa girmek gibidir. Ayının ne
zaman ne yapacağı belli olmaz. Severken
bile pençesiyle yaralar.” 

ABD gibi büyük emperyalist güçlerin
dostluğunun ne getireceği belli olmaz;

avdan küçük parçalar kopartmak isterken
zarar görebilir, hatta bir anda av
oluverirsiniz. 

İkincisi, Ortadoğu gibi yüzlerce yıldır
paylaşım kavgalarına konu olmuş bir
bölgede tahliller konjonktürel olmak
zorundadır. Çünkü çıkarlar sürekli
değişmektedir ve çok fazla aktör
mevcuttur. Emperyalist-kapitalist güçlerin
yerel unsurlarla birlikte, birbirlerine karşı
düzenledikleri komplolar, tezgâhlar
birbirini kovalar. 

Üçüncüsü, devletlerarası ilişkilerde
tümden veya kalıcı biçimde dost veya
düşman olmak oldukça istisnaidir.
Genelde, belirli konularda veya
dönemlerde anlaşma-anlaşamama hali
söz konusudur. Bunu belirleyen şey
çıkarların ne denli örtüşüp örtüşmediğidir.
Bugün dost olanlar yarın düşman olabilir
ya da tersi. 

ABD’nin amacı enerji kaynaklarını ve
ulaşım yollarını ele geçirmek, bunun için
Ortadoğu’ya, bağlı olarak da dünyaya
egemen olmaktır. Sözcüklerle gizlenmeye
artık gerek duyulmayan bu amaç, yarattığı
sonuçlarla yaşanan gerçeklik durumuna
gelmiştir. Washington’un “nükleer füzyon
ve elektrikle işleyen arabalar petrolü
tahtından indirene kadar stratejik önemini
koruyacak” dediği Ortadoğu’ya, ABD’nin
kesin olarak gereksinimi vardır. Bu
nedenle, Ortadoğu’ya egemen olmak için
her yolu deneyecek, şiddetin her türünü
kullanacaktır. 

ABD, Ortadoğu’ya olan gereksinimin
2050 yılına dek süreceğinin açıklamıştır.
Yeniden çizilen haritalar, savaşlar ve
kitlesel kıyımlar bölge ülkelerini nelerin
beklediğini göstermektedir. Ortadoğu’ya;
“diplomatik antlaşmalarla”, olmazsa
“askeri yöntemlerle” ve “işbirlikçi ülkeler
ya da kümeler” kullanılarak egemen
olunacaktır. “Demokrasi ve insan haklarını
geliştirme”, geri kalmış Müslüman
ülkelere “eğitim ve uygarlık götürme”
söylemleriyle yapılacak yıkıcı girişim,
yüzlerce yılda oluşan toplumsal dengeleri
bozacak, yeraltı yerüstü zenginliğine el
konulan ülkelere, yoksulluk ve acıdan
başka bir şey getirmeyecektir. 

Tasarlanan egemenlik
gerçekleştirilirse, bu ülkeleri işbirlikçiler
aracılığıyla yönetmek, onlara göre
Amerika’yı yönetmekten daha kolay
olacaktır. İşbirlikçi olmayan ve ekonomik
bağımsızlığı amaçlayan ülke yöneticileri,
ABD’ye göre, etkisizleştirilmesi gereken
“istikrarsızlık unsurları” ya da “terör
destekçileridir.” İstihbarat örgütlerince el
altından desteklenip beslenen ve gerektiği
zaman kullanılan “terör”, büyük devlet
politikalarındaki önemli yerini korumakta
ve azgelişmiş ülkelere saldırı gerekçesi
olarak geliştirilmektedir. 

Tahlilleri doğru yapıp, doğru adım
atmak, emperyal güçlerin oyununu
bozmak, oyunun sahneleneceği ülkeleri
yönetenlerin bilgisine, yeteneğine ve
beceresine kalmıştır. 

Kalın sağlıcakla…

AYDIN DÜŞÜNCE

a.amet@hot ma il.com

İTB, ‘Aile Gecesi’ni 
iptal etti...

İSKEÇE Türk Birliği, İskeçe
Müftülüğü’yle ortaklaşa olarak 28 Eylül
Pazartesi akşamı, İskeçe Aşağı
Mahalle’deki Çınar Camii’nde şehitler
için mevlit okutacak. 

Konuyla ilgili olarak İskeçe Türk
Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:
“Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti’nde, son zamanlarda
meydana gelen, asayişin, milli birlik ve
beraberliğin teminatı olan Türk
askerine ve polisine yönelik saldırılar ve
ardı ardına gelen şehit haberlerinden
dolayı, İskeçe Türk Birliği’nin her yıl
düzenlediği geleneksel Kurban Bayramı
aile gecesini iptal ettik.

İskeçe Türk Birliği camiası ve Batı
Trakya Müslüman Türk toplumu olarak,
anavatanımız  Türkiye Cumhuriyeti’nde
neredeyse her gün polis ve askerler
şehit düşerken, babasını kaybeden
çocukların gözyaşları dinmezken,
eşinden, nişanlısından koparılan cesur
Türk kadınının acıları yüreklerimizi
dağlarken, ciğerparesini, kınalı
kuzusunu sonsuzluğa uğurlayan

anaların feryatlarının kalbimizi
sızlattığı bu günlerde, eski
başkanlarımızın da katılımıyla
gerçekleşen yönetim kurulu
toplantımızda, Kurban Bayramı’nın 3.
gecesinde yapılması planlanan
‘Geleneksel Kurban Bayramı Aile
Gecesi’ etkinliğinin iptaline oy birliği ile
karar verdik.

İskeçe Türk Birliği camiası olarak,
Türkiye Cumhuriyeti’nde, terör örgütü
mensuplarının  hain saldırıları
sonucunda şehit düşen tüm polislere ve
askerlere Allah’tan rahmet,  kederli
ailelerine ve tüm Türk dünyasına
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Bu vesileyle İskeçe Türk Birliği ve
İskeçe Müftülüğü’nün, Türkiye
Cumhuriyeti’nde şehit düşen polisler ve
askerler için 28 Eylül 2015 tarihinde,
İskeçe Aşağı Mahalle Çınar Camii’nde
akşam namazını müteakip mevlid-i
şerif okutacağını, mevlit merasimimize
tüm Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı mensuplarını davet ettiğimizi
kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İskeçe Türk Birliği, Türkiye’deki terör
saldırıları nedeniyle Kurban Bayramı’nda
düzenleyeceği aile gecesini iptal etti.

İtalya ve Yunanistan'daki hızlı büyüme
Euro Bölgesi’ni olumlu etkiliyor

AVRUPA Birliği İstatistik Ofisi
“Eurostat” tarafından açıklanan
verilere göre, Euro Bölgesi
beklenenden hızlı büyüyor.

Buna göre 19 ülkenin yer aldığı
Euro Bölgesi’nde Nisan – Haziran
döneminde yüzde 0.4, yıllık bazda ise
yüzde 1.5'luk büyüme kaydedildi.

Böylece daha önceki, çeyrek bazda
yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.2'lik
büyüme rakamları yukarı yönlü revize
edildi.

Bunda, Euro Bölgesi'nin üçüncü
büyük ekonomisi İtalya'nın Gayri Safi

Yurtiçi Hasıla'sındaki büyüme
performansı etkili oldu.

İtalya ikinci çeyrekte, tahmin edilen
0.2'lik büyümeyi aşarak yüzde 0.3
büyüdü.

Euro Bölgesi'ndeki yukarı yönlü
büyüme rakamlarının bir kaynağı da
Yunanistan.

Yunanistan ekonomisi, ikinci
çeyrekte sürpriz yaptı. Gayris Safi
Yurtiçi Hasıla 1.4 tahminini aşarak
yüzde 1.6 oranında büyüdü.

Yunanistan’daki çeyrek bazdaki
büyüme ise 0.8 yerine yüzde 0.9 oldu.
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B
u satırlar yazıldığında 20 Eylül’de
yapılacak seçimlere 9 gün kalmıştı.
Partiler aday listelerini açıkladı ve

yarış resmen başladı. Fakat yarış çok daha
öncesinden başlamıştı. Mayıs ayı ortalarına
doğru erken seçim veya referandum
konuşuluyordu. SİRİZA – ANEL hükümeti ilk
önce referanduma karar verdi.
Referandumda beklentilerin üzerinde bir
“Hayır” sonucu çıktı. 

Ancak referandumun yarattığı coşku ve
heyecan iktidar partisinde çabuk söndü. Zira
imzalanmak zorunda kalınan
“memorandum” SİRİZA partisine ağır geldi.
Partisinin bölündüğünü gören Çipras’ın da
erken seçimden başka çaresi kalmamıştı
aslında. 

Ekonomik kriz ve memorandumlar,
Yunanistan’ın siyasi hayatını belirlemeye
devam ediyor. 2010 yılında başlayan bu
süreç devam ediyor ve kolay kolay da sona
ereceğe benzemiyor. Ekonomik kriz tabii ki
Batı Trakya Türklerini de etkiledi ve
etkiliyor. Ülke genelinde ekonomik ve
eğitim düzeyi en düşük topluluklardan biri
olan Batı Trakya Türkü, 1960 – 70’lerden

sonra ikinci “Almanyacılığı” yaşıyor. Yani
göçü yaşıyor. İşsizlikten adeta kırılan azınlık
gençliği çareyi gurbet yollarını tutmakta
buluyor mecburen. Almanya, Hollanda,
Türkiye’ye giden gençlerimizin sayısı her
geçen gün artıyor. Büyük çoğunluğu küçük
çiftçi ve küçük esnaf olan azınlık insanı çok
zor durumda. Diğer toplum kesimlerinin
aksine ekonomik olarak ciddi bir birikimi
olmayan azınlık insanı, sıkıntılı bir dönem
geçiriyor. Bu sıkıntının daha da artmasından
ve vahim bir hal almasından korkuyorum.
Bunun için toplum olarak yakın gelecekte
zor durumda olan insanlarımızın
artabileceğini de dikkate alarak toplumsal
yardımlaşma ve dayanışma yöntemlerini
geliştirmeli ve arttırmalıyız. 

Bir seçime daha; ekonominin ve krizin
gölgesinde, etkisinde ve belirleyiciliğinde
gidiyoruz. sabah akşam ekonomi ve kriz
konuşuluyor. Bunun kadar doğal bir şey
olamaz tabii ki. Başa oynayan partiler artık
vatandaşık korkulu rüyası olan
“memorandumları” iptal etmekten
bahsetmiyor, bahsedemiyor. Bunun yerine
“memorandumu kim daha iyi uygulayacak”
tartışması yaşanıyor. Partiler,

“memorandumu” veya partilerin tercih ettiği
şekliyle “Programı ben daha iyi uygularım.
Vatandaşı ben daha çok düşünüyorum.
Programda iyileştirmeler yapacağım”
türünden vaadlerde bulunuyor. Seçimlerde
başa oynayan SİRİZA ile Yeni Demokrasi
Partisi arasındaki ana tartışma konusu bu. 

Batı Trakya’da ise seçimlerle ilgili olarak
azınlık insanındaki başlıca duygu ümitsizlik.
Ümitsizlik ve tepkiyle harmanlanmış bir
karamsarlık sözkonusu. Gerek yaşam
şartları ve ekonomik durum gerekse
kangrene dönüşmüş “azınlık sorunları”
alanında bir gelişme yaşanmaması artık
toplumu yormuş durumda. Ekonomik kriz
bütün ülkeyi ve tüm vatandaşları
ilgilendiren bir konu olmakla birlikte, azınlık
insanı bu durumdan en çok etkilenen
kesimlerin başında geliyor. Ülke genelinde
işsizlik oranının rekor üstüne rekor kırdığı
bölge ve kesim Batı Trakya Müslüman Türk
toplumundan başkası değil. Kişi başına
düşen gelir anlamında da azınlık insanı en
alt sıralarda. 

Azınlık sorunları ise “açtırtma kutuyu,
söyletme kötüyü” boyutunda. Yıllardır
çözüme kavuşmayan, her yıl biraz daha
artan, çetrefilleşen azınlık sorunları. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararları
uygulanmıyor, Lozan antlaşmasından doğan
haklarımız verilmiyor, din, vicdan ve ibadet
özgürlüğü hiçe sayılıyor, azınlığın müftülük
ve vakıflar gibi kurumlarını devlet otoriter
bir tavırla ‘atamayla’ idare ediyor, azınlık
eğitimindeki sorunların çözüme
kavuşmaması için özel bir çaba sarfediliyor.
Tüm bunlar yapılırken azınlığı ilgilendiren
konular azınlıkla görüşülmeden oldu –
bittilerle ve “diyalog” süsü verilen
yöntemlerle karar bağlanıyor. 

Bu manzara yıllara sürüp gidiyor. Her şey

bir yana sadece bir konuya değineceğim. On
yıldan beri Gümülcine ve İskeçe’deki birer
azınlık ortaokul – lisesinde sınıf ve bina
yetersizliği sorunu yaşanıyor. Ve bu ciddi
soruna yıllarca nihai bir çözüm getirilmiyor.
Bunun yasalarla, yasal engellerle falan
alakası yok. Hem de uzaktan yakından
alakası yok. Bunun devletin azınlık
eğitimine ve azınlığa bakış açısıyla,
antidemokratik tutumuyla alakası var.
Devlet, devletimiz ne yazık ki azınlık
sorunlarını çözüme kavuşturmak istemiyor.
İşte bugünlerde çocuklarımız yeni eğitim
yılına başladı. Sınıflarına, okullarına gitti.
Ama sorunlar bu yıl da devam etti. 

Kangren olmuş “azınlık sorunları”nın bu
seçim döneminde neredeyse hiç
konuşulmadığını görüyorum. Azınlık
sorunları hakkında siyasi partiler ve tabii ki
adaylar bir şeyler söylemek durumundalar.
Hangi sorunlar hakkında ne düşünüyorlar?
Hangi sorunlar hakkında nasıl bir çözüm
yolu düşünüyorlar? 

Birçok azınlık seçmeninin sandığa
gitmemeyi düşündüğünü görüyorum. Bu bir
tepkinin dışa vurumu tabii ki. Ancak sandığa
gitmemek ve oy kullanmamak kesinlikle bir
çözüm değil. Batı Trakya Türk azınlığı olarak
20 Eylül seçimlerinde sandığa gitmeli ve
azınlık mensubu milletvekillerimizi seçerek
parlamentoya göndermeliyiz. Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının sesini,
sorunlarını, çözüm önerilerini, taleplerini
daha çok duyuracağı, kollektif olarak
hareket edebileceği ve demokratik hak ve
taleplerini dile getirebileceği bir dönemin
olmasını ümit ediyorum. 20 Eylül
seçimlerinin ve sonuçlarının hem ülkemiz
hem de azınlığımız için hayırlı olmasını ümit
ediyorum. Unutmayalım; 20 Eylül Pazar
günü sandık başına!

Ozan AHMETOĞLU

20 Eylül seçimleri

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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MUSTAFA
MUSTAFA

Rodop ilinde SİRİZA
Partisi’nden birinci sıradan
milletvekili adayı Mustafa
Mustafa, yaklaşan erken
seçimleri GÜNDEM’e
değerlendirdi. Erken seçim
kararıyla ilgili olarak en
demokratik çözümün halkın
hakemliğine başvurmak
olduğunu belirten Mustafa, 40
yıllık iki partili sistemin de artık
çöktüğünü söyledi.

“HALKIMIZIN
SAĞDUYUSUNA
GÜVENİYORUZ”
“20 Eylül 2015 seçimlerinin
kaçınılmaz ve gerekli, en
demokratik çözüm olduğu
inancındayım” diyen Mustafa,
“Yaşadığımız süreç, son 40
yılın, bu yıllarda ülkeyi idare
edenlerin, ülkenin içine
sürüklendiği çıkmazların
sorgulandığı, yargılandığı bir
sürece dönüştü. Ülkemiz bir
çıkmazdaydı. Bundan dolayı
cumhurbaşkanlığı seçimi 3 ay
öne alındı ve bu durumdan
sorumlu olan Yeni Demokrasi
Partisi ve Pasok iktidarları,
hükümetleri sırra kadem basıp
40 yılın ceremesini, yıkımını
SİRİZA’ya ödetmek istediler.
Çok çetin koşullarda, büyük bir
sorumluluk duygusuyla, bütün
olanakları kullanarak SİRİZA
ülkenin, toplum içinde
bulunduğu durumu Avrupa’ya
ve tüm dünyaya lanse etti.
AB’den onurlu, uygulanabilir
bir anlaşma talep etti. Tüm
insanlarımızın yakından takip
ettiği görüşmeler sürecinden
referandum sonucundan sonra
da 12 Haziran’da yeni bir
anlaşma paketi imzalandı. Bu
sözleşme bütün
olumsuzluklarına rağmen
ülkemiz için 3 yıllık bir
finansman imkanı, sabit, sakin
bir ortam sağlıyor. Bu
anlaşmanın mecliste
onaylanması esnasında SİRİZA

meclis grubunda ortaya çıkan
çatlak nedeniyle hükümet
meclis çoğunluğunu kaybetti.
Bütün bu yaşananlardan sonra
en aklı selim, en demokratik
çözüm halka, halkın
hakemliğine başvurmaktı. Biz
halkımızın sağduyusuna
güveniyoruz. Temsil ettiğimiz
halk kesimlerinin çetin
koşullarda nasıl mücadele
ettiğimizi takdir ettiğini
biliyoruz. Bu açılardan
seçimlerden umutluyuz.
Halkımız ülkenin kimler
tarafından bataklığa, çıkmaza
sürüklendiğini biliyor; 6 aylık
bir hükümetin bu durumdan
sorumlu olamayacağını
kavrıyor. Bundan dolayı
eskilere, geriye dönmeyeceğiz,
yarını kazanma doğrultusunda
yürüyeceğiz.” ifadelerini
kullandı.

“TABANCAYI ÜLKENİN
ŞAKAĞINA DAYAYIP
EURODAN, AB’DEN
ÇIKARSINIZ DEDİLER”
Zor bir mücadelenin eşiğinde
olduklarını kaydeden Mustafa
Mustafa, AB’deki hakim
güçlerin ülkeyi köşeye
sıkıştırdığını söyledi. Mustafa
Mustafa sözlerine şöyle devam
etti: “25 Ocak seçimleri için
dağıttığım broşürümde, ‘Zor bir
mücadelenin eşiğinde
olduğumuzun bilincindeyim’
diye yazmıştım. Seçimlerden bu
yana bu tespitim her gün
doğrulanıyor. 40 yıllık iki partili
sistemin çökerken ardında
bıraktığı enkaz, borç batağı,
dünyada ve AB’deki hakim
anlayışlar, sermayenin,
paranın, piyasaların
hükümranlığı hükümeti
mayınlarla dolu bir yolda
ilerlemeye mahkum etti. Borçlu
olduğumuz, aynı zamanda tek
kredi alabileceğimiz kaynak
olan kurumlar, yani AB, Avrupa
Merkez Bankası ve IMF,
müzakere sürecinde gerçek
yüzlerini ortaya koydular.
Demokrasi, dayanışma, zorda
olana destek olma gibi ilkeleri
bir kenara itip tabancayı
ülkenin şakağına, bıçağı

gırtlağına dayayıp ya
dediklerimizi yaparsınız ya da
eurodan, AB’den çıkarsınız
dediler.”

“TOPLUMUMUZU VE ÜLKEYİ
BİLİNMEZE, DÜZENSİZ,
HAZIRLIKSIZ BİR İFLASA
SÜRÜKLEYEMEZDİK”
SİRİZA Partisi olarak gerek
hükümet, gerekse parti olarak,
AB’den ayrılma ya da eurodan
çıkma gibi bir düşüncelerinin
olmadığını söyleyen Mustafa,
“Halkın içinde böyle bir
tartışma açılmış değildi.
Görüşmelerin zorlu sürecinde,
uluslararası ilişkiler esnasında
da böyle bir alternatif aklımızın
ucundan geçse bile bunun
bedelinin çok ağır olacağını, bu
bedelin temsil ettiğimiz, bizi
destekleyen geniş halk
kesimlerine ödetileceğini tespit
ettik. Bu sıkıntılı, kahredici
sürecin sonunda ülke olarak 12
Temmuz’da Esm (Avrupa
Stabilite Mekanizması) ile üç
yıllık 85 milyar euro civarında
bir kredi anlaşması üzerinde
mutabakat sağladık. Kredi
karşılığı da programımızda
olmayan, benimsemediğimiz,
ilkelerimizle uyuşmayan bir
ekonomik önlemler paketini
kabullenmek zorunda kaldık.
Alternatifimiz, başka çıkış
yolumuz yoktu diye
düşünüyoruz. Toplumumuzu,
ülkeyi bilinmeze, düzensiz,
hazırlıksız bir iflasa
sürükleyemezdik. Acıyı bal
eyleyip, ülkeyi, toplumu bu
koşullarda ayakta tutmaya,
yeniden yapılandırmaya,
üreten, çalışan, çabalayan bir
toplum haline getirmeye
çalışacağız.” diye konuştu.

“Güç kaynağımız ve yegane
destekçimiz halkımız olacaktır”
diyen Mustafa Mustafa,
imzalanan anlaşmanın daha
önceki anlaşmalara göre ülkeye
yeni olanaklar sağladığını dile
getirdi. Bunun süresinin 3 yıl
olduğunu söyleyen Mustafa
Mustafa, bu süre içinde ülkenin
finansman sıkıntısı
yaşamayacağını belirtti.

“BU BORCUN 
AZALTILMASI VE 
YENİDEN DÜZENLENMESİ
SAĞLANACAK”
Seçimler sonrası Yunanistan’ın
borç sorununun masaya
yatırılacağını ifade eden
milletvekili adayı Mustafa
Mustafa sözlerine şöyle devam
etti: “Bu borcun azaltılması,
uzun zamana yayılması, ödeme
koşullarının yeniden
düzenlenmesi sağlanacak.
Yunanistan’ın mal varlığının
değerlendirilmesi için
oluşturulan kasa alacaklılarının
istediği gibi Lüksemburg’da
değil, Yunanistan’da olacak. Bu
süre içerisinde ‘Junker Paketi’

olarak tabir edilen, takriben 35
milyar euro olan bir kalkınma
paketi yürürlüğe girecek; bu
imkanların son sentine kadar
kalkınmaya, toplumsal yaraları
sarmaya, işsizliği azaltmaya,
krizden en çok etkilenen
kesimleri ayakta tutmaya
yönelik kullanılması için
elimizden geleni yapacağız.”

“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA
PROGRAMIMIZI ADIM ADIM
İLERLETECEĞİZ”
25 Ocak seçimlerine de değinen
Mustafa, “Bizler Ocak
seçimlerine ilerlerken halkımıza
sunduğumuz programımızdan,
hedeflerimizden vazgeçmiş
değiliz; bu ilkelerimizden
indirim yapmak niyetinde de
değiliz. Olağanüstü koşulların
yaşandığı bu altı aylık dönemde
bunları yaşama geçirmemiz
herhalde mümkün değildi,
bunu herkes kavrıyor.
Halkımızın desteğiyle iktidar
olduğumuzda, ekonomi,
demokrasi, insan hakları,
azınlık hakları konularında
programımızda yer alan tüm
hedeflerimize adım adım
ilerleyeceğiz, hayata
geçireceğiz. Bunların
olabilmesinin tek koşulu geriye
dönmemek, eskilere, geçmişe
dönmemek, yarınları bizim
kazanmamızdır. Eski politik
sistemden, 40 yıllık geçmişten
bekleyebileceğimiz hiç bir şey
yoktur.” dedi.

Son olarak bölge seçmenine
seslenen Mustaf sözlerini şöyle
tamamladı:  “Toplumumuz,
halkımız 25 Ocak’ta, 5
Haziran’da referandumda
gösterdiği cesareti, metaneti,
yürekliliği yine gösterecek,
büyük bir olgunlukla geleceğe,
yarınlara yol açacaktır. Eskiye
dönmeyecek, ülke için, halk
için, bizim içinde tek umut ve
bereket kaynağı olan SİRİZA’yı
daha da güçlendirecektir.”

AYHAN
KARAYUSUF
Rodop ilinde ikinci sıradan
SİRİZA Partisi milletvekili adayı
Ayhan Karayusuf, parti
programında olmayan bir
anlaşmaya imza atmak zorunda
kaldıklarını belirterek, Çipras’ın
erken seçim kararının doğru bir
karar olduğunu vurguladı. 

“DRAHMİYE DÖNMEK
KESİNLİKLE AKILLI BİR
ÇIKIŞ YOLU DEĞİLDİR”
Avrupa Birliği ve kreditörlerle
yapılan müzakerelerde
kendilerine başka bir seçenek
bırakılmadığını kaydeden
Karayusuf, “Kreditörler ve AB,
hepimizin takip ettiği kadar
Çipras’a başka seçenek
bırakmadılar. Ülkemizi AB

Milletvekili adayları ne diyor?
20 Eylül

seçimleri
öncesinde

partilerde yer
alan

milletvekili
adayları

GÜNDEM’e
konuştu.

Rodop ilinden
SİRİZA

milletvekili
adayları
Mustafa

Mustafa ve
Ayhan

Karayusuf,
POTAMİ’den
İlhan Ahmet,

Yeni
Demokrasi

Partisi’nden
Mustafa

Katrancı, Halk
Birliği

Partisi’nden
Mustafa

Çolak, İskeçe
ilinden de

SİRİZA
milletvekili

adayı Hüseyin
Zeybek ve

Yeni
Demokrasi

Partisi adayı
Birol Akifoğlu

GÜNDEM’in
sorularını
yanıtladı. 
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içerisinde ve euro para
biriminde tutabilmek için bu zor
şartları olan anlaşmayı
imzalamak durumundaydık.
Aksi takdirde Yunanistan için
sonuç çok vahim olurdu.
Günümüzde bu ekonomik
krizde, drahmiye dönmek
kesinlikle akıllı bir çıkış yolu
değildir. Burada hedef her
şeyden önce ülkeyi Euro
Bölgesi’nde tutabilmek ve bu
koşullarda en iyi şekilde
yönetebilmektir. Dolayısıyla
parlamentoda yaşanan son
olaylardan sonra erken seçime
gitmek tek yoldu. Bu yüzden
Başbakan Çipras’ın seçime
gitme kararı çok doğru ve
yerinde bir karardır.” diye
konuştu.

Adaylığıyla ilgili olarak da
konuşan Karayusuf, yasa gereği
20 Eylül tarihinde yapılacak
erken genel seçimlerin liste
usulü ile gerçekleşeceğini
hatırlattı. 25 Ocak seçimlerinde
halkın zaten bu listeyi
belirlediğini anımsatan
Karayusuf, sadece beşinci sıraya
İrini Arabaci’nin getirildiğini,
bunu da Çipras’ın onayladığını
söyledi.

“ZOR BİR DÖNEMDEYİZ
ANCAK İNSANLARIN
BEKLENTİLERİNİ 
ÇOK İYİ BİLİYORUZ”
“25 Ocak’ta şahsımıza ve
partimize verilmiş oyların
yükünü hala sırtımızda
taşıyoruz” diyen Karayusuf
sözlerine şöyle devam etti: “Ben
de, Mustafa Mustafa da, Takis
Haritu ve diğer arkadaşlar da;
zor bir dönemdeyiz; insanların
beklentilerini, yapmamızı
istedikleri hamleleri çok iyi
biliyoruz. Bu kısa sürede bir çok
meseleye el attık. Özellikle açlık
sınırındaki insanlara bir nebze
bile olsa kucak açtık. Yıllarca
ekonomik kriz yüzünden gerek
sağlık sigortasını, gerekse
maliyeye olan borcunu
ödeyememiş vatandaşlarımıza
100 taksit imkanı sunduk.
Elektrik borcu yüzünden
elektriği kesilmiş haneleri
yeniden aydınlattık. Çağımızda
ışıksız kalmak ne demek? Bunu
bir düşünelim. Bunun ötesinde
elimizden geldiğince, küçük ve
orta ölçekli çiftçilerimizi vuran
doğal afetin zararlarını

karşıladık. 7 ay içerisinde bir
yandan dış güçlerle, diğer
yandan da iç güçlerle
uğraşırken halkın sorunlarını
hiçbir zaman unutmadık.
Hepimizin bildiği gibi Çipras bu
anlaşmada ‘kalkınma’ adına 30
milyar euronun üzerinde finans
ayrıldığını söyledi. Bu para
çiftçilerimizin ve
esnafımızındır.”

“ESKİ Mİ, 
YOKSA YENİ Mİ, 
HALK BUNA KARAR
VERECEK”
Seçmenin bu seçimlerde
“Çipras mı, yoksa Meymerakis
mi?”, “İleriye mi, yoksa eskiye
dönüş mü?” sorularına yanıt
araması gerektiğini belirten
Karayusuf, “Bence, ülkeyi bu
borç batağına sokanlara, eski ve
köhnemiş zihniyete karşı halk,
25 Ocak’ta olduğu gibi bu
seçimlerde de gerekli cevabı
verecektir.” değerlendirmesinde
bulundu.

Yıllardır sol mücadelenin
içinde olduğunu ve böyle
kalacağını kaydeden Karayusuf
açıklamasında, “Politik
görüşüm doğrultusunda, bu
yenileyeceğimiz dört yıllık görev
süresince memorandum
koşullarının ve önlem
paketlerinin ne kadar ağır
olduğunun farkındayız. Tüm
gücümüzle bu alınan
önlemlerin halkın alt
katmanlarına, bir önceki
memorandumların yükünü
taşıyan kesimlere ve zor
durumdaki toplum gruplarına
en az şekilde yansıması için
mücadele edeceğiz. Çiftçi ve
esnaf gibi ülkenin ekonomik
yükünü göğüsleyen toplum
gruplarına, üretime ve
kalkınmaya öncelik tanıyacağız.
Diğer yandan da ülkeyi bu hale
getirenlerin de peşini
bırakmayacağız.” görüşlerine
yer verdi.

“AZINLIK KONULARINA
DAHA ŞEFFAF 
VE POZİTİF 
YAKLAŞIYORUZ”
Milletvekili adayı Karayusuf,
SİRİZA’nın azınlık konuları
hakkındaki düşüncelerini şu
sözlerle ifade etti: “SİRİZA
Partisi, azınlıklar konusunda
çok eskilerden süre gelen bir

geleneğe sahiptir. Biz, parti
olarak her zaman azınlık
sorunlarına karşı diğer
partilerden daha şeffaf ve
pozitif yaklaşıyoruz.
Dayanışmacı ve ilkeli bir tutum
sergiliyoruz. Diğer partiler
azınlık politikalarına kalıcı ve
akılcı çözüm getirememiştir.
Geçmişte bunu gördük. Batı
Trakya Türk azınlığının ‘azınlık
sorunları’ çerçevesi içerisinde
bugün çok ciddi yaraları var.
Bunu hepimiz biliyoruz.
Özellikle azınlık eğitimi konusu
hepimizi derinden
düşündürüyor. Dolayısıyla
azınlık eğitimi konusu bizim
önceliklerimiz arasındadır.
Çağdaşlaşmayı bekleyen,
aradaki engelleri kaldırıp çift
dilliliği bir avantaja
dönüştürebilecek bir eğitim
sistemi ve bu eğitim sistemini
uygulayacak çağdaş, düzeyli
kadrolar istiyoruz. Orta
öğretimdeki azınlık
okullarındaki derslik
yetersizliği, Harmanlık gibi göç
alan bölgelerde yeni okul
binalarına ihtiyaç duyulması da
çözülmesi gereken eğitim
sorunları arasında. Bu yıl Celal
Bayar ve İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Ortaokulu’na kayıt
döneminde yaşadığımız
sıkıntıları unutmadık.
Encümenlerle, okul aile
birliğiyle, yöneticilerle yapmış
olduğumuz sıkı görüşmeler
sonrası ben Ayhan Karayusuf,
Mustafa Mustafa, Hüseyin
Zeybek ve Stathis Yannakidis,
Eğitim Bakanı’yla görüşerek
sözkonusu kayıt sorununa,
geçici de olsa çözüm getirdik.
Bugün, çocuklarımızın
okullarına kayıt olmasını
sağladık. Bu bir başlangıçtır.”

Son olarak bölge seçmenine
de seslenen Ayhan Karayusuf
sözlerini şöyle tamamladı:
“Halkımız bu dönemde neler
olduğunu çok iyi biliyor. Geride
kalan 5 yılda da yaşadıklarını
çok iyi biliyor. Nea Dimokratia –
PASOK koalisyon hükümetini
henüz unutmuş değiliz.
Geçmişe değil, geleceğimizi
kazanmak için önümüze
bakıyoruz. Bu seçimlerde zait
yok, partiye oy kullanıyoruz.
Halkımızın SİRİZA’yı tercih
edeceğine inanıyorum.” 

HÜSEYİN
ZEYBEK
İskeçe ilinde SİRİZA partisinden
birinci sırada milletvekili adayı
olan Hüseyin Zeybek, erken
seçim kararının yerinde bir
karar olduğunu, partiden
ayrılan milletvekillerinden
sonra hükümetin devam
etmesinin mümkün olmadığını
söyledi. Zeybek, SİRİZA’nın
azınlığa karşı dürüst
davrandığını, ne söylerse onu
hayata geçirme gayreti için
olmaya çalıştığını kaydetti. 

“ERKEN SEÇİM KARARI
DOĞRU BİR KARAR”
Erken seçim kararının
muhalefet tarafından
eleştirilmesine rağmen doğru
bir karar olduğunu anlatan
Milletvekili Zeybek, parti içinde
yaşanan ayrışmalara da
değindi. Zeybek, “Erken seçim
kararı doğru bir karardır. Çünkü
bizim içimizde yer alan ve daha
sonra ayrılan ve sol kanadı
teşkil eden bir grup vardı. Bu
şekilde devam edilemezdi.
Çünkü yaklaşık 40 kişiden
oluşan bu grubun açıklamaları
vardı. Bu arkadaşlar hükümetin
tercihlerine tepki gösteriyordu.
Bu şekilde bir ülke
yönetilemezdi. Çünkü ülkemiz
zor bir süreçten geçmekte ve çok
zor ekonomik kararlar almak
zorudaydı. Dolayısıyla
Başbakan Aleksis Çipras hızlı
bir şekilde erken seçim kararı
aldı. Çünkü daha fazla
kaybedilecek zaman yoktu. Son
dönemde hükümeti destekleyen
milletvekili sayısı 120’nin de
altına düştü. Böylece
demokrasinin de bir gereği
olarak, halkın iradesine
başvurularak, bir erken seçim
kararı alındı. Ülke zor
durumdaydı. Ancak Çipras çok
ciddi bir mücadele verdi. Ülke
elbette ki 7 ayda bu noktaya
gelmedi. Ülkeyi bu duruma
kimler getirdi herkes çok iyi
biliyor.” diye konuştu.

“SİRİZA ORTA VE ALT
TABAKANIN SIKINTILARINA
ÇARE OLMAYA ÇALIŞTI”
Bu seçimlerde Batı Trakya Türk
azınlığının kendi geleceği için

karar vereceğini dile getiren
Zeybek, yeniden milletvekili
adayı olmasındaki amaç ve
hedeflerini şu sözlerler açıkladı:
“Anayasa’ya göre önümüzdeki
seçimler liste usulüyle
yapılacak. Bizim de azınlık
adına yapmamız gereken
işlerimiz var. O yüzden yeniden
aday oldum. Eğer ben aday
olmasaydım, İskeçe, azınlık
açısından düşündüğümüzde
vekilsiz bile kalabilirdi. Çünkü
azınlık için büyük vaatlerde
bulunan diğer partiler,
azınlıktan birinci sıradan aday
göstermediler. Dolayısıyla
azınlığın yeniden yüzüne bakıp
bir şeyler yapmak isteyen
SİRİZA partisi var. Bu yüzden de
destek istiyoruz. SİRİZA 7 aylık
iktidarı boyunca orta ve alt
tabakanın sıkıntılarına çare
olmaya çalıştı. Bununla ilgili
yasal düzenlemeler yapıldı.
Öncelikle dar gelirli
vatandaşlarımıza elektrik
yardımı, maddi yardımlar, gıda
yardımı gibi düzenlemelere
gidildi. Bunlar var olan yaraları
kapatmaya yönelikti.”

“BEN ENERJİMİN 
BÜYÜK BİR KISMINI
EĞİTİME VERDİM”
İktidarda oldukları son
dönemin daha çok Avrupa’daki
görüşmelerle geçtiğini belirten
Milletvekili Zeybek, “Bu
görüşmelerde zaman zaman
ciddi sıkıntılar yaşadık.
Dolayısıyla hükümet
programımızı tam olarak
uygulayamadık. Azınlık
konularına gelince; bu noktada
elimizden geldiğince bir şeyler
yapmaya çalıştık. Özellikle
kendi adıma şunu söylemek
istiyorum. Ben enerjimin büyük
bir kısmını eğitime verdim.
Çünkü azınlığın en büyük
sorunu işsizlikten sonra
eğitimdir. Hükümet 7 aylık
süreçte performansını
ekonomik sorunların
çözümünde harcadı. Maalesef
hükümet bu süreçte kendi
içinde kırılmalar yaşadı. Ancak
her şeye rağmen başbakan
Aleksis Çipras ekonomik
konularda çok ciddi
mücadeleler verdi.” ifadelerini
kullandı.

Azınlık eğitimi alanında
yaşanan sıkıntılara dikkat
çeken Hüseyin Zeybek,
“Yıllardır devlet, azınlık eğitimi
konusunda yarım yamalak
işlerde bulundu. İpleri ellerinde
tutabilmek için yasal olmayan
uygulamara yöneldiler. Oysa
SİRİZA’nın böyle bir taktiği yok.
SİRİZA dürüst bir şekilde
azınlığa ne söylerse onun
gayreti içinde olmaya çalışıyor.”
diye konuştu. 

Haziran ayında yapılan
referanduma da değinen
Zeybek, “Yunanistan,
Avrupa’dan, özellikle Almanya
tarafından çok ciddi bir şekilde
baskılarla karşı karşıya kaldı. 

Devamı 8. sayfada
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Referandum sonunda
Yunanistan lehine bazı şeylerin
değiştiğini gördüm. Böylece bir
çok ülke Almanya’nın ne
yapmak istediğini gördü. İlk
defa Uluslararası Para Fonu
tarafından Yunanistan
borcunun ödenebilir olmadığı,
yeniden ele alınması gerektiği
ve bu borcun yeniden
yapılandırılması yönünde
açıklamalar geldi. Bunlar
referandumun kazanımlarıydı.
Şu anda halkın haklarını
savunan, arayan ve teslim
olmayan bir hükümet var. Bunu
net bir şekilde gördük. Bundan
sonra Avrupa değişecek.
Değişmesi gerekiyor. Avrupa,
halkların Avrupası olacak.
Avrupa belirli bir kesime hizmet
etmekten çıkacak. Ben şu
mesajı vermek istiyorum; Batı
Trakya Türk azınlığının ve
Yunan halkının Çipras’a olan
güvenini tekrar sürdürmesini
istiyorum. Çünkü yapacak
işlerimiz var. Bizler her zaman
halkımızın yanındayız. Bizler
üreten çiftçimizin, hayvan
üreticilerimizin her zaman
yanında yer almaya devam
edeceğiz. Özellikle ekonomik
krizle birlikte bölgemizde
yaşanan göçü de durdurmak
istiyoruz. Bunun için yeni iş
imkanları yaratmak gerekiyor. O
yüzden halkımız kendi geleceği
için karar verecek.” dedi.

“AZINLIK SEÇMENİ KENDİSİNİ
TEMSİL EDEBİLECEK
İNSANLARA GÜVENMELİ”
İskeçe ilindeki azınlık oylarının
bölünmesi halinde
milletvekilsiz kalma
tehlikesinin olduğunu
kaydeden Zeybek, İskeçe’nin bu
durumu daha önce yaşadığını
söyledi. Halkın bu seçimlerde
mutlaka sandığa gitmesi
gerektiğini vurgulayan Zeybek
sözlerine şöyle devam etti:
“Halkımızın sandığa gitmesi ve
oyunlara gelmemesi gerekir.
Azınlık seçmeninin kendisini
temsil edebilecek insanlara
güvenmesini istiyorum. Ben de
bu oylara talibim. Üçbuçuk
yıllık bir milletvekilliğim var.
Yaptıklarımız ve
yapamadıklarımız var. Bizler
demokrasiye inanan insanlarız.
Halkımızın vereceği karara
saygı duyacağız.
Seçmenimizden bize
güvenmesini ve oylarıyla
desteklemesini istiyoruz.”

“SİRİZA PARTİ MENFAATLERİNİ
DEĞİL, ÜLKE MENFAATLERİNİ
DÜŞÜNDÜ”
Hüseyin Zeybek, SİRİZA’nın
memoranduma imza attığını,
ancak başka çare kalmadığını
belirterek, “Ya memorandum
kabul edilecekti ya da drahmiye
geçilecekti. Drahmiye geçmek
demek ülkenin çok zor bir
döneme girmesi demektir.” diye
konuştu.  Zeybek şöyle devam
etti: “Başbakan Aleksis Çipras
tek başına diğer kapitalist

güçlere karşı, halkımızın hakları
için bir savaş verdi. Bu noktada
bizleri eleştirenlere bakacak
olursak; bizleri eleştirenler
kendilerine gece yarısı gelen e-
maillere ‘evet’ diyorlardı. Bu
kesim hiç bir direniş göstermedi
ve halkın haklarını masa
başında aramadı. Gelinen son
noktada önümüzde üç seçenek
vardı. Bunlardan biri ağır bir
ekonomik paket, bir diğeri iflas
seçeneği, sonuncusu da kendi
para birimimize dönme
seçenekleriydi. SİRİZA burada
parti menfaatlerini değil, ülke
menfaatlerini düşündü. Böyle
bir ortamda kötü olan ihtimaller
içinde, en az kötü olanını seçtik.
Burada ağır başlılıkla ülke
menfaati için bir adım attık.
Önümüzde başka bir seçenek
yoktu. Bir seçenek drahmiye
dönmekti. Fakat bunun bedeli
de çok ağır olacaktı. Bizlerden
ayrılan yoldaşlar da bunu iddia
ediyorlardı, yani drahmi
alternatifini savunuyorlardı ve
bu yüzden partiden ayrıldılar.”

Krizden çıkılması için
mutlaka üretimin artması
gerektiğini ifade eden Zeybek,
“Söz konusu ekonomik
programın içinde buna benzer
maddeler var. Çalışmalarımız
bu yönde. Üretim olmadan bu
krizden çıkmak mümkün değil.
En büyük programlarımızdan
biri üretime geçmektir. Üretimin
desteklenmesi şart. Amacımız
üretime geçerken de ülkeyi bu
hale getirenlerden hesap
sormak olacaktır.” diye
konuştu.

“BAZILARI AZINLIĞIMIZI
‘KOYUN’ YAPTI”
SİRİZA Partisi’nin azınlığa bakış
açısının toplum tarafından
bilindiğini dile getiren Zeybek
şunları söyledi: “Partimizin
azınlığa bakışı herkes
tarafından biliniyor. Son
dönemde bazı siyasi partiler
bugüne kadar yaptıkları
hatalarını örtmek için, ikinci
sıradan azınlık milletvekili
adayı gösteriyorlar.
Zannediyorlar ki bu şekilde
azınlığa karşı sorumluluklarını
yerine getirecekler.
Hatırlayacaksınız bazıları
azınlığımızı referandumdaki
tercihlerinden dolayı ‘koyun’
yaptı. Bazıları mecliste özel
komisyonlar kurdular veya
kurulmasını önerdiler.
Azınlığımız bunları unutmuyor.
Oysa bizim partimizin azınlığa
bakış açısı bellidir. Rodop ilinde
iki ve İskeçe ilinde de bir azınlık
milletvekilini liste başında
göstermiş olması, partimizin
azınlığa bakışının en iyi
göstergesidir.”

“AZINLIK SORUNLARI İÇİN
SİYASİ İRADE GEREKİYOR, BU
SİRİZA’DA VAR”
Azınlık içinde şu anda en büyük
sorunun işsizlik olduğunun
altını çizen Zeybek şunları
kaydetti: “Azınlık insanının bir
numaralı sorunu şu anda
işsizlik. Hemen ardından eğitim
geliyor. Devlet, yıllardır azınlık

eğitimi konusunda beklentilere
cevap vermedi ve bizi yarım
yamalak işlere zorladı. İpleri
elinde tutabilmek için bizi yasal
olmayan uygulamara yöneltti.
Oysa SİRİZA’nın böyle bir
taktiği yok. SİRİZA dürüst bir
şekilde azınlığa ne söylerse
onun gayreti içinde olmaya
çalışıyor. Biliyorsunuz ki
hükümette yalnız değildik. Bir
de ortağımız vardı. Hükümet
ortağımız nedeniyle, eğitimle
ilgili pek bir şey yapamadık.
Ama olumlu adımlar da
attığımızı söyleyebilirim. Azınlık
ortaokullarında ‘tombala’ usulü
uygulanmak istendi. Bunu
ortadan kaldırdık.
Gümülcine’de Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu’nda daha
sağlıklı bir çözüm bulundu.
İskeçe’de durum hala
sonuçlanmamasına rağmen
öğrencilerin sabahçı-akşamcı
şeklinde eğitime başlama
durumu var. Bu da bir başarıdır.
Benim için önemli olan azınlık
eğitimini tercih eden bütün
öğrencilere eğitim hakkını
vermektir. Bunun zorluklarını
bilmeme rağmen bunun devam
edeceğine inanıyorum.
İskeçe’de yeni ve çağdaş bir
okula ihtiyacımız var. Artık
bunu talep ediyoruz. Tüm bu
konular için siyasi irade ve iyi
niyet gerekiyor. SİRİZA
Partisi’nde bu siyasi irade ve iyi
niyet var. Bizler vakıflar,
müftülük, milli kimlik ve diğer
konuların da takipçisi olmaya
devam edeceğiz.”

İLHAN 
AHMET
Rodop ilinde POTAMİ
Partisi’nden birinci sıradan
milletvekili adayı olan İlhan
Ahmet, “Erken seçim kararı,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
sorumluğunda alınmış gereksiz
bir karardır”
değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin 7 ay önce seçime
gittiğini anımsatan milletvekili
adayı Ahmet, “Aleksis Çipras’ın
başkanı olduğu SİRİZA
partisinin büyük ortaklığındaki
hükümet göreve geldi. Ancak
hep birlikte, ANEL ile hükümet
kurmasına ve ortak olmasına
tanık olduk. Bununla birlikte
ciddi bir şok yaşadık.
Dolayısıyla da azınlığa asla
faydası olmayacak aşırı sağ bir
partiyle işbirliğine gidildi.
Bunun yanında azınlığın asla
kabul etmeyeceği Tarımdan
Sorumlu Bakan Yardımcısı
Sguridis’i karşısında buldu.
Daha sonra da azınlık eğitimini
Kammenos’a ve onun çalışma
arkadaşına, genelde bölgemizi
de azınlığa son derece olumsuz
duygu ve düşüncelerle bakan
ANEL Partisi’ne bıraktı. Yani
azınlık 30 binden fazla oyu
SİRİZA’ya verdi, fakat karşısına
ANEL ve onun yöneticileri çıktı.
Tabii azınlık, ekonomik olarak
da büyük şok yaşadı. Şartlar
iyileşeceği yerde kötüleşti.

Köylere giderseniz bunu çok net
bir biçimde görebilirsiniz. Şu
anda çiftçimiz kara kara
düşünüyor. Vergileri
kaldıracağız diyen SİRİZA yeni
verdiler getirdi. İnsanlar
bankadaki parasını bile
çekemiyor. Yedi ayda adeta
aklımıza gelmeyecek şeyler
yaşadık.” diye konuştu.

“HALKTAN VE ÇİFTÇİDEN PARA
TOPLAYARAK, EK VERGİLER
KOYARAK ÜLKE DÜZE
ÇIKAMAZ”
Ülkede yapılan referanduma da
değinen milletvekili adayı İlhan
Ahmet, bunun da çok gereksiz
bir ekonomik kayıp olduğu
söyledi. İlhan Ahmet sözlerine
şöyle devam etti:
“Referandumda yüzde 62 ‘hayır’
oyu almalarına rağmen ertesi
gün, adeta gemiyi terk ederek
kaçmaya çalıştılar. Halk
referandumda ‘hayır’ derken,
SİRİZA ve Çipras Brüksel’de
‘evet’ dedi. Ve sonuçta yeni ve
ağır bir memorandum geldi.
Halkı aldattılar, kandırdılar.
Halk ‘hayır’ derken, onlar ‘evet’
dedi. Netice itibariyle biz parti
olarak ilk günden beri
başbakana destek verdik. Bizler
şunu dedik; halktan ve çiftçiden
para toplayarak, ek vergiler
koyarak ülke düze çıkamaz.
Halktan vergi toplayarak
Avrupa’ya olan borcumuzu
ödememiz mümkün değil. Bunu
ancak özelleştirmeye giderek,
ekonomide yap-işlet-devret
modelleriyle gerçekleştirmek
mümkündür. Bunun yanında
devlet, masraflarında
kısıtlamaya gitmelidir. İsraf
önlenmelidir. Ne yazık ki,
SİRİZA – ANEL hükümeti bu
konuda zerre kadar adım
atmamıştır. Sözkonusu
hükümet tamamen yeni vergiler
getirme yöntemini  tercih edip,
üçüncü memorundumu
imzalayarak büyük zarar
açmıştır. Bizler bu zararı
ortadan kaldırmak için
mücadele edeceğiz.”

“AMACIM HALKIMIZIN
DERTLERİNE ÇARE
OLABİLMEK, YARALARINI
SARABİLMEKTİR”
Batı Trakya’ya ve bölge halkına
hizmet etmek için aday
olduğunu kaydeden İlhan
Ahmet, “Bölge halkımızın
dertlerine çare olabilmek ve

onların ekonomik olarak
yaralarını sarabilmek için
yeniden bilgi ve tecrübelerimi
bu yönde kullanmak istiyorum.
Bu asli ve ilk hedefimdir. Potami
Partisi’nden liste başı olarak
aday olmamı azınlığıma
borçluyum. O yüzden onlara
teşekkür ediyorum. Çünkü
azınlığımız 25 Ocak
seçimlerinde bana vermiş
olduğu büyük destekle ve
güvenle önemli bir avantaj
sağlamıştır. Partimizin genel
başkanı Stavros Theodorakis de
bunun azınlığa bir borç
olduğunu düşünerek beni ilk
sıradan aday gösterdi. Bunun
yanında Yeni Demokrasi ve
PASOK partilerinin bu yönde
karar almadığını görmüş
olduk.” dedi.

Azınlığın temel sorunlarını
çok iyi bildiğinin altını çizen
milletvekili adayı, başta eğitim
olmak üzere, diğer azınlık
sorunları konusunda gereken
mücadeleyi vereceğini belirtti.
Ahmet, azınlığın ekonomik
anlamda çok ciddi sorunlarla
karşı kaldığını ifade ederek, bu
yönde çalışmalarda
bulunacağını söyledi. 

İlhan Ahmet sözlerine şöyle
devam etti: “Azınlığın bir
kimliği, bir dini, örf ve adetleri,
bir varlık sebebi var. Bunların
aleyhinde olmamız mümkün
değil. Dolayısıyla bunlara saygı
göstererek, birlik ve beraberlik
içerisinde, azınlığı hak ettiği
yere getirmeye çalışacağız.”

“ÖNCELİĞİMİZ EKONOMİ VE
YAŞANAN İÇ GÖÇÜ
DURDURMAKTIR”
To Potami Partisi Genel
Başkanı’nın bir “azınlık dostu”
olduğunu söyleyen Ahmet,
Thoedorakis’in Paskalya’da
İskeçe’nin Şahin köyünde
yapılan provokatif yürüyüşü
kınamasıyla bunu gösterdiğini
söyledi. Azınlık sorunlarını
içeren detaylı bir tebligatı parti
genel başkanlığına sunduğunu
dile getiren Ahmet, bu konuda
Theodorakis’i de sözlü olarak
bilgilendirdiğini kaydetti.

Azınlık konularıyla ilgili
olarak genel başkanla tam bir
işbirliği içerisinde olduklarını
belirten milletvekili adayı İlhan
Ahmet, “Şu anda önceliğimiz
ekonomi ve yaşanan iç göçü
durdurmaktır. Dolayısıyla
köylerimizin boşalmaması için

7. say fa nın de va mı
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halkımıza bu konuda destek
olmak zorundayız.” ifadelerini
kullandı.

“ONLAR BENİ BİLİYOR, 
BEN DE ONLARI”
Azınlık seçmenine sandığa
gitme çağrısında bulunan
Ahmet sözlerini, “Herkes
sandığa gitsin. SİRİZA sonrası
yaşanan hayal kırıklığımızı
sandığa gitmemekle
göstermeyelim. Lütfen sandığa
gelelim ve oyumuzu kullanalım.
Böylece azınlık
milletvekillerimizi tekrar
parlamentoya gönderebilelim.
Çünkü kurulacak olan hükümet
çok partili bir koalisyon
hükümeti olacak. Bunun içinde
mutlaka Potami partisi yer
alacak. Böylece iktidarın da
avantajından istifade ederek,
milletimize daha iyi hizmet
verme imkanımız olabilir.
Seçmenlerime şunu söylemek
istiyorum; Onlar beni biliyor,
ben de onları biliyorum. Gelin
sandıkta buluşalım.” diyerek
tamamladı.

MUSTAFA
KATRANCI
Yeni Demokrasi Partisi’nden
(YDP) Rodop ili milletvekili
adayı Mustafa Katrancı,
YDP’nin azınlığa yönelik bir
açılım içine girdiğini söyledi.
Katrancı, YDP’nin Rodop ilinde
iki milletvekili çıkarabileceğine
inandığı için bu seçimlerde
aday olduğunu söyledi.

“ERKEN GENEL SEÇİM
KARARI BİR ‘KAÇIŞ’ GİBİ
GÖRÜNÜYOR”
Rodop ilinde ikinci sıradan
aday olan Katrancı, gelinen son
nokta itibariyle erken genel
seçimin kaçınılmaz olduğunu
söyledi. Katrancı, “Bence
imzalanan üçüncü
memorandum paketiyle birlikte
uygulamak zorunda kaldığımız
programı ‘Bizden sonra gelenler
uygulasın’ taktiğiyle alınmış bir
erken genel seçim kararı olabilir
diye düşünüyorum. Bunun bir
anlamda ‘kaçış’ olarak da
gördüğümü söyleyebilirim. Yani
zoru gören hükümet kaçmayı
tercih etti.” diye konuştu.

Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcılığı
görevini de yürüten milletvekili
adayı Mustafa Katrancı
adaylığıyla ilgili olarak,
“Herşeyden önce Yeni
Demokrasi Partisi’nden bir
azınlık adayının ikinci sıradan
milletvekili adayı girmesi,
partinin yerel organları
tarafından alınmış bir karardır.
Nihayetinde tarafıma yapılan
ısrarcı teklifleri partinin bir
üyesi olarak kabul ettim.” dedi.

“İLLA Kİ BİR SANDALYEDE
OTURMAK ŞEKLİNDE BİR
KAYGIM OLMADI”
Halkın vergiler başta olmak
üzere bir çok konuyla uğraşmak
zorunda kaldığını ifade eden

Katrancı sözlerine şöyle devam
etti: “Bundan önceki
dönemlerde bölgedeki
milletvekilerimiz gerek eğitim,
gerekse tarım konularında
çeşitli komisyonlarda görevler
aldılar. Ben milletvekili
seçildiğim takdirde daha çok
mesleğim gereği olan ekonomi
konularında bölge halkına
yardımcı olmak istiyorum.
Çünkü bu konuda daha
önceden gelen bilgi ve
birikimimin olduğunu ve
dolayısıyla bu alanda bazı
iyileştirmelerin yapılabileceğini
düşünüyorum. Diğer taraftan
toplum adına bir şeyler
yapabilmek ve başarabilmek
adına, iktidar partisinde yer
almak bir adım önde olmak
demektir. Bir görev olduğunda
illa ki bir sandalyede oturmak
şeklinde hiç bir zaman bir
kaygım olmadı. Hiç bir zaman
da Ahmet Hacıosman kadar
insanlara sıcak davranmayı
başarabilirmiyim bilemiyorum.
Gerçek olan budur.”

“SİYASİ ALANDA 
DA MÜCADELE 
ETMEK GEREKİR”
Yeni Demokrasi Partisi’nin
azınlığa bakış açısı ile ilgili
soruyu da yanıtlayan Katrancı,
“YDP’nin bu seçimlerde bir
azınlık mensubunu ikinci
sıradan milletvekili adayı
göstermiş olmasını YDP’nin
azınlığa bir açılımı olarak
görüyorum. Biliyorsunuz ki
partiler adayları genelde Ocak
ayında alınan sonuçlara göre
belirlediler. Fakat YDP, Rodop
ve İskeçe’de farklı bir
uygulamaya gitti. Ocak ayındaki
seçimlerde azınlık adayları ilk
iki sırada yer almamasına
rağmen, azınlıktan adayları her
iki ilde de ikinci sıraya koydu.
Her konuda olduğu gibi siyasi
alanda da mücadele etmek
gerekir. Hatırlayınız; her yıl 29
Ocak’larda hep Samaras kötü
diyorduk. Diğer taraftan
geçtiğimiz günlerde bölgemize
Dora Bakoyanni geldi. Peki
babasının zamanında değil
miydi, ‘isonomia – isopolitia’,
yani yasalar önünde eşitlik
söylemleri. Azınlık bugün bazı
hakları elde edebildiyse, yasalar
önünde eşitlik politikası bu
konuda çok önemlidir. Bunu
unutmayalım.” diye konuştu.

Yaşamı boyunca değişik
kademelerde azınlık
kuruluşlarında ve yerel
yönetimde görevlerde
bulunduğunu anımsatan
Katrancı, “Geçmişimle ilgili
olarak iyinin ve olumlunun
dışında başka bir şey
bulunabileceğini
zannetmiyorum. Ben
bulunduğum görevlerden
halkıma hizmet etmeye ve
faydalı olmaya çalıştım.”
ifadesini kullandı.

“AZINLIK KONULARI İKİ
ÜLKE ARASINDAKİ
İLİŞKİLERE DE BAĞLI”
“Azınlık sorunları hakkında
mücadele etmeye hazırım.”
diyen Katrancı sözlerine şöyle
devam etti: “Azınlık konuları
bizim ne yaptığımız kadar, iki
ülke arasındaki ilişkilere de
bağlı. Ben büyüklerimi
dinleyerek postacılık yapmaya
da hazırım. Her türlü katkıyı
sağlamaya varım. Azınlık
konularında elimden geldiğince
bir şeyler yapmaya çalışacağım.
Bunun sözücü vermek isterim.”

Son olarak azınlık seçmenine
seslenen Katrancı sözlerini,
“Halkımız kendilerini kimin
temsil edeceğine kendileri karar
versin. Bunu başkasına
bırakmasınlar. Şunu belirtmek
istiyorum. Kesinlikle azınlığın
oylarıyla milletvekili çıkmak
istiyorum. Çünkü bu insana
daha çok güç veriyor.
Halkımızdan, seçmenimizden
destek bekliyorum.” diyerek
tamamladı.

BİROL
AKİFOĞLU
İskeçe eski milletvekili Birol
Akifoğlu, Yeni Demokrasi
Partisi’nden (YDP) yeniden aday
oldu. Birol Akifoğlu, YDP’nin
İskeçe listesinden ikinci sırada
milletvekili adayı olarak
gösterildi.

15 yıl önce azınlık siyasetinde
aktif olarak yer aldığını
anımsatan Akifoğlu, yeniden
milletvekili seçilmesi
durumunda azınlık ve bölge
halkına faydalı olacağını
söyledi. İskeçe’de azınlıktan
ikinci bir milletvekili seçme
imkanının oluştuğunun altını

çizen Akifoğlu, azınlık
seçmenin bu seçimlerde çok
dikkatli bir şekilde oy
kullanması gerektiğini
vurguladı.

“PARTİ SORUNUNU 
ÇÖZMEK İÇİN 
ÜLKEYİ SEÇİME
GÖTÜRÜYORLAR”
Öncelikle hükümetin aldığı
erken seçim kararını eleştiren
Akifoğlu, “Bu kararı hiç
kimsenin olumlu karşıladığını
düşünmüyorum. Ekonomik
krizin ciddi bir şekilde
ülkemizde yaygınlaştığı bir
dönemde seçim kararının
alınması çok anlamsız oldu.
Buna hiç gerek yoktu. Bu
seçimler daha çok SİRİZA
Partisi’nin kendi iç sürtüşmeleri
yüzünden ortaya çıkan bir
durum. Böylece parti sorununu
ülke sorunu haline getirdiler ve
bu noktaya geldik. Bundan
sonra oluşacak hükümet,
bunun bilançosunu çok ağır bir
şekilde ödeyecek. Çok yanlış bir
karardı.” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZ BENİ SEVGİ 
VE SAMİMİYETLE
KUCAKLIYOR”
“15 yıllık bir aranın ardından
tekrar aktif siyasete dönme
kararı almak çok zor oldu”
diyen Akifoğlu, yıllarca edinmiş
olduğu bilgi ve tecrübelerini
bundan sonra siyasi hayatında
ortaya koymak ve
değerlendirmek istediğini
söyledi. Halkın bu konuda
kendisine güvenmesini isteyen
Akifoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Şu an itibariyle siyasi
çalışmalara başlamış
bulunmaktayım. İlk olarak
Şahin köyünü ziyaret ettim.
Burada halkın bana göstermiş
olduğu sevgi, yakınlık ve büyük
bir samimiyet içinde beni
kucaklamaları karşısında
gerçekten duygulandım. Her
zaman, her gün onların
yanındaymışım gibi hissettim.
Gerçekten çok etkilendim.
Ziyaret ettiğim her yerde beni
halkımız büyük bir sevgi ve
saygıyla karşılıyor. Bu da bana
büyük bir güç ve ilham veriyor.” 

“AZINLIK SORUNLARININ
HER ZAMAN GÜNDEMDE
TUTULMASI GEREKİR” 
15 yıl önce yaşanan sorunların

bugün de aynı şekilde devam
ettiğini hatırlatan Akifoğlu, bazı
sorunlarda az da olsa iyileşme
görüldüğü, ancak azınlık
sorunlarında kayda değer
ilerleme olmadığını vurguladı.
Ekonomik krizle birlikte, azınlık
sorunlarının unutulmasının
veya böyle bir tavrın ortaya
konmasının son derece yanlış
olduğunun altını çizen
Akifoğlu, “Azınlık sorunlarının
her zaman gündemde tutulması
gerekir. Bugünkü gelişmelere
baktığımızda adeta unutulmuş
bir hava esiyor. Ekonomik krizle
birlikte azınlık sorunları sanki
ikinci veya üçüncü sıraya
atılmış gibi bir durum
sözkonusu. Yani azınlık
sorunları gündemden düşmüş
gibi. Bunun sorgulanması
gerekiyor. Bu sorunların her
zaman gündemde tutulması
lazım. Politikada yer alanların
buna dikkat etmesi gerekiyor.”
diye konuştu. 

“YASALAR ÖNÜNDE
EŞİTLİĞİ GETİREN 
PARTİ YDP’DİR”
YDP’nin azınlığa bakış açısını
da değerlendiren Akifoğlu, söz
konusu partinin “yasalar
önünde eşitlik” politikasını
getiren parti olduğunu söyledi.
Akifoğlu, “Azınlığımız bugün
gayri menkul alıp satabiliyorsa,
1980’lerde yaşanan ağır baskılar
azalmışsa ve vatandaşlık
haklarımızda bazı iyileşmeler
olmuşsa, bu YDP döneminde ve
Kostas Miçotakis döneminde
ilan edilen yasalar önünde
eşitlik politikası sayesinde
olmuştur. Tabii bunlar yeterli
değildi. Ancak o dönemde
Miçokatis’in açıkladığı yasalar
önünde eşitlik politikası
sayesinde bugün azınlık insanı
rahat nefes alabiliyor. YDP
bunun reklamını azınlık içinde
iyi yapamadı. Ancak gerçek bu.
Yasalar önünde eşitlik
uygulamasını başlatan parti
YDP’dir ve sayın Miçotakis’dir.”
dedi. Akifoğlu, milletvekili
seçilmesi durumunda söz
konusu politikanın devam
ettirilmesi ve geliştirilmesi
yönünde elinden geldiğince
çaba sarfedeceğini söyledi. 

Devamı 10. sayfada
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YDP’nin liberal, merkezi ve Avrupai

bir parti olduğunun belirten Akifoğlu,
“Böyle bir parti içinde azınlıklara bakış
açımız insancıldır, hümanisttir.”
ifadesini kullandı.

“TOPLUM 7 AY ÖNCESİNE GÖRE
ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMDA”
Ülkenin son 7 ayda çok kötü bir şekilde
ve amatörce yönetildiğini söyleyen
Akifoğlu, “25 Ocak seçimlerinde verilen
vaatleri hepimiz biliyoruz. Ancak bugün
geldiğimiz son durum ortada. Bunu
herkes gördü. Son seçimlerde verilen
vaat ve ümitlerin hepsi yıkıldı. Toplum
çok kötü durumda. 7 ay öncesine göre
çok daha olumsuz bir tablo var. İnsanlar
ümidini yitirmiş vaziyette. Dolayısıyla
bundan sonraki seçimlerde oluşacak
olan hükümetin güvenli ve istikrarlı bir
hükümet olması gerekir. Bu hükümetin
Avrupa nezdinde de güven sağlaması
gerekir.” diye konuştu.

“HALKIMIZIN OYLARINI GÜVENLE
VERECEĞİNE İNANIYORUM”
Bölge seçmenine seslenen milletvekili
adayı Birol Akifoğlu sözlerini şöyle
tamamladı: “İskeçe’de artık azınlık
halkının ikinci bir milletvekili seçme
imkanının oluştuğunu düşünüyorum.
Bunun için imkanlarımız yeterli. Bu
gücümüz var. SİRİZA’dan birinci sıradan
arkadaşımızın seçilmesini garanti gibi
görüyoruz. Bu durumda ikinci bir
milletvekilini azınlıktan seçebiliriz.
Böylece sesimizi daha güçlü bir şekilde
dile getirebiliriz. Bunu Gümülcine’de
olduğu gibi İskeçe’de de rahatlıkla
başarabiliriz. Son olarak seçmenlerime
şunu söylemek istiyorum. Herkes
sandığa giderek oyunu kullansın. Ben
bir doktorum. Halkımız yıllarca en
değerli varlığı olan sağlığını bana
güvenerek emanet etti. Ben de onlara
bunun karşılığını vermeye çalıştım.
Bundan sonra da çalışacağım. Azınlık
olarak İskeçe’de ikinci milletvekili
çıkarmak için ilk kez böyle güçlü bir
fırsat sunuluyor. Bu fırsatı
değerlendirmek bizim elimizde.” 

MUSTAFA ÇOLAK
SİRİZA’dan ayrılan Panayiotis
Lafazanis’in kurduğu Halk Birliği
Partisi’nden Rodop ilinde birinci sıradan
milletvekili adayı gösterilen Mustafa
Çolak, Aleksis Çipras’ın yürüttüğü
politikaların iflas etmeye mahkum
olduğunu söyledi.

Mustafa Çolak, SİRİZA lideri Çipras’ın
ve Dragasakis, Papadimulis, Pappas,
Flamburaris gibi isimlerden oluşan
yakın çevresinin parti tabanını,
yönetimini ve politbüroyu hiç dikkate
almadığı eleştirisinde bulundu. 

Euro para biriminde kalma pahasına
yürütülen politikalar sonucunda çok ağır
bir anlaşmaya imza atıldığını belirten
Çolak seçime gidilen süreci şu sözlerle
anlattı: “25 Ocak’tan bu yana süregelen
bir dizi huzursuzluk, daha açıkça dile
getirilmeye başlandı. Çipras ve ‘saz
arkadaşları’ önce Merkez Kurul’da,
ardından politbüroda çoğunluğu
kaybettiler. Bu doğal olarak tabanın da
yansımasıydı. Bu vesileyle kongreye
gitmeye korktular ve kongreyi Eylül’e,
yani memorandum oylanmasının
sonrasına ertelediler. Fakat
memorandum oylanırken, 36
milletvekilinin bu ‘takla’ya karşı dik

durup ret oyu vermesi sonrası kongrede
olacakları göz önüne alan Çipras ve
grubu, istifa ederek seçime gitme kararı
aldı. Yaşanan gelişmeler neticesinde
Halkın Birliği Partisi kuruldu.  Biz ‘Sol
Platform’cular ayrılıp seçimlere katılsak
bile 20 gün içinde gerektiği gibi
örgütlenemeyecektik ve ‘güleryüzlü
çocuk’, yani Çipras yeniden başbakan
olacaktı. Senaryo buydu.”

“ONLARIN PARASI, SALTANATLARI
VARSA, BİZİM DE UMUTLARIMIZ,
HAYALLERİMİZ VAR”
Mustafa Çolak milletvekili adaylığıyla
ilgili olarak, “Benim adaylığım biraz da
yoldaşlarım ve yakın çevremdeki
dostlarımın ısrarıyla oldu. Ve bir dostun
tabiriyle- bu ‘kurtlar sofrası’na onların
ısrarlarıyla girdim. Diğer partilerdeki
adaylara kıyasla kısıtlı değil, resmen
olmayan imkanları kullanarak mütevazı
bir seçim kampanyası yürütüyoruz Halk
Birliği olarak. Ama ekip halinde, işin
içine çıkar karıştırmadan, yoldaşlık ve
dostluk mertebesinin en üst aşamasına
ulaşmış vaziyetteyiz. Onların parası,
saltanatları varsa, bizim de umutlarımız,
hayallerimiz var ve hiçbir halk
düşmanının umutlarımızı ve
geleceğimizi çalmasına izin
vermeyeceğiz diyoruz. Ve arkadaşlarım,
en başta da listedekiler, hepsi genç
insanlar. Listemizin yaş ortalaması 35.
Günde bir veya iki saat uyuyor, geri
kalan tüm zamanımızı seçim
kampanyamıza ayırıyoruz; üstelik
müthiş ekonomik sıkıntılar içinde.
Bizimki, emekli maaşını garantileme
veya milletvekili maaşını cebe indirme
mücadelesi değil. Bizim mücadelemiz,
halkımızı yok etmeye, gençlerimizin
tümünü gurbete göndermeye, kamusal
sermayenin tamamının çokuluslu
şirketlere peşkeş çekilmesine, küçük
işletmelerin tümünün kilit vurmasına ve
en nihayetinde ülkenin tam
sömürgeleşmesine neden olacak olan
memorandumlara ve onları uygulayan
politik odaklara karşı. Ben ve
yoldaşlarım, terimizle ve kanımızla bu
yangına birer damla da olsa su
döküyoruz ve tüm halkımızı da bu
onurlu kavgada bizimle saf tutmaya
davet ediyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.

“15 KİŞİLİK GRUBUMUZDAN 
3 KİŞİ KALDIK, DİĞERLERİ
YURTDIŞINA GİTTİ”
Milletvekili seçildiği takdirde öncelikli
hedefinin genç insanların bu topraklarda
kalmasını sağlamak için çaba sarf etmek
olacağını belirten Çolak, “Azınlıkçılık,
solculuk, Türkçülük falan taslayan
diğerlerinin önemsediği şey değil bunlar.
Memorandumlara verdikleri oylarla
gençlerimizin yarısından fazlasını
gurbete gönderen ve gerçek anlamda
azınlığı kıran tiplerin bunları düşünecek
vakitleri yok çünkü. Onları ilgilendiren
şey maaşları. Bir örnekle noktalayayım.
Bizim hafta sonları kahvede futbol
izlediğimiz 15 kişilik bir grubumuz vardı.
Şimdi 3 kişi kaldık; çünkü kimisi
Almanya’ya, kimisi Hollanda’ya, kimi de
Türkiye’ye göç etti. Bunlardan haberi var
mı siyasilerimizin?” ifadelerini kullandı.

Partisinin azınlığa bakış açısıyla ilgili
olarak Çolak, Halk Birliği partileşme
aşamasında olan, memorandum karşıtı,
radikal, sol, ilerici bir cephe. Azınlığa
bakışını anlatmam için, hiç uzatmadan,
tüm Yunanistan genelinde ve tüm
partiler içerisinde 1. sıra adayları
arasındaki en genç adayı, ki bu benim,
azınlıktan gösteren bir parti desem,
sanırım yeterlidir. Ama onun da
ötesinde, bizler, Marksist gelenekten

geldiğimiz için, bir ülkede bir toplum
ezilirken, onu ezen toplumun da özgür
olamayacağına inanıyoruz. Yani, azınlık
insanının da tüm demokratik haklara
sahip olması gerektiği ve bu ülkenin tam
anlamıyla eşit yurttaşları olması
gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu. 

“EN GENÇ MİLLETVEKİLİNİN
AZINLIĞIMIZDAN OLMASI
ONURUNU BİZE YAŞATMALARINI
İSTİYORUM”
Son olarak bölge seçmenine seslenen
milletvekili adayı Mustafa Çolak sözlerini
şöyle tamamladı: “Ben halkımızın tüm
ezilen kesimlerine; en başta işsizliğin
kıskacında olan veya güvencesiz işlerin
esaretinde olan gençler olmak üzere,
Halk Birliği’nde birleşme çağrısında

bulunuyorum. Halk Birliği dışındaki
partilerden seçilecek her vekil, 3.
memorandum çerçevesinde 3 ayda bir
onaylanacak olan yeni ekonomik
önlemlere oy vermekten ve ülkenin
olduğu kadar azınlığımızın da ölüm
fermanına imza atmaktan başka bir şey
yapamayacak. Bu yüzden sırf bizden
diye yolladığımız ve meclis kürsülerinde
hak ararken pek göremediğimiz, sadece
bizi sefalete sürükleyecek düzenlemelere
oy verirken gördüğümüz saksı-vekiller
yerine, mecliste kendisinin hakkı için
mücadele edecek insanlara oy vermeleri
çağrısında bulunuyorum. Bu vesileyle,
yeni parlamentonun en genç
milletvekilinin azınlığımızdan olması
onurunu bize yaşatmaları için, oylarını
Halk Birliği’ne vermelerini öneriyorum.” 

9. say fa nın de va mı
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KISA bir süredir teknoloji devlerinin
birbiri ardına yeni dizüstü bilgisayar
modellerini satışa sunduklarını
görüyoruz. Bunlar arasında klasik
notebook tarzında olan cihazlar olduğu
gibi, büyük çoğunluğuysa elbette hibrit
tasarımlı ultrabook’lar oluşturuyor.
Bugün elimizdeki model olan HP Spectre
X360 da ikisi bir arada kullanımı gözeten
bir notebook.

Ekranı geriye doğru yaslanarak bir
tablet şeklinde de kullanım sağlayabilen
Spectre X360, performans ve
taşınabilirliği ön planda tutan bir model.
Son zamanlarda karşımıza çıkan
modellerden farklı olarak QHD+yerine
2K ekranla gelen Spectre X360, bakalım
detaylarında neler saklıyor.

Spectre X360’ın tasarımı oldukça
etkileyici görünüyor. Lenovo’nun Yoga
serisinden aşina olduğumuz döndür –
çevir - katla kullanım biçimini sunan
Spectre X360, Macbook’un elegan
tasarımını da fazlasıyla andırıyor.
Açıkçası Spectre X360’ın, Yoga
esnekliğini Macbook’un alüminyum
gövdesinde sunduğunu da rahatlıkla
söyleyebiliriz.

Cihazın tasarımı şahane görünüyor.
Tamamı CNC alüminyum gövdeli yapıda
tasarlanan Spectre X360, metalik ekran
çerçevesi ve yine alüminyum sırt
kaplamasıyla pek çok kullanıcıyı ilk
görüşte daha cezbedecektir diye
düşünüyoruz. Yaklaşık 16 mm
kalınlığında olan cihaz böylece çok ince
olmasının yanında 1.49 kilogram
ağırlığıyla da hafif notebook’lar arasında
yer alıyor. Fakat bu noktada Lenovo Yoga
3 Pro’nun 1.19 kilogram ve Dell XPS 13’ün
1.26 kilogramla daha hafif olduğunu da
söylemek lazım.

Az önce de söylediğimiz gibi Spectre
X360’ı farklı şekillerde
kullanabiliyorsunuz. Ekranı klavyesi
çevresinde 360 derece çevirebiliyor ve

böylece onu ister notebook formunda,
ister çadır, ister tablet şeklinde
kullanabiliyorsunuz. Böylece
çalışacağınız zaman notebook, film
izleyeceğiniz zaman stand, internette
dolaşacağınız zaman çadır, mobil
ortamda da tablet biçiminde kullanmak
mümkün. Tablet kullanımı demişken,
cihaz bizce tablet olarak kullanmak için
biraz ağır. Kısa süreli kullanımlarda bir
problem yok tabii ki, ancak uzun süre
yaklaşık 1.5 kilogramı elde tutmak biraz
yorucu olabiliyor elbette.

Spectre X360’ın klavye ve touchpad’i
de kaliteli tasarımdan nasibini almış.
Tam boyutlu klavyede yer alan tuşların
boyutları ve birbiri arasındaki mesafesi
kullanımı konforlu sağlayacak ölçüde.
Arka aydınlatmalı olması gece çalışma
rahatlığını da sağlıyor. Klavyenin
altındaki touchpad ise görünümüyle
hayli ilginç yapıda. Oldukça geniş bir
touchpad alanı sunan cihaz, belki bazı
kişiler tarafından bu anlamda biraz
yadırganacaktır. Fakat biz açıkçası
touchpad’in geniş tutulmuş olmasını
beğendik. Kullanımı destekliyor.

Spectre X360’ın çevre bağlantıları
arasındaysa üç adet USB 3.0 bağlantı
noktası, bir tam boyutlu HDMI, bir mini
DisplayPort ve kart okuyucu bulunuyor.
Cihaz ayrıca hızlı Wi-Fi için 802.11ac
desteği ve Bluetooth 4.0 bağlantısını
destekliyor.

Yakın zamanda arka arkaya
incelediğimiz Lenovo Yoga 3 Pro,
ZenBook UX305 ve Dell XPS 13’ün QHD+
paneline nazaran 2K çözünürlükle gelen
Spectre X360, 2560x1440 piksel
çözünürlüğünde dokunmatik bir ekranın
sahibi. Rakipleri gibi 13.3 inç
büyüklüğünde ekranıyla Vivid HD LED
arka aydınlatmalı panel sahibi olan
notebook canlı ve parlak olan bu
ekranıyla, XPS 13 gibi ekranıyla
fazlasıyla beğendiğimiz modeller

arasındaki yerini alıyor. Ekranın
dokunma performansıyla ilgili de en
ufak sorunu yok. Ona dokunarak
rahatlıkla çalışabiliyorsunuz.

Ekranda işletim sistemi olarak
Windows 8.1’i görüyoruz. Elbette isteğe
bağlı olarak Windows 10’a geçmek
elinizde.

Spectre X360, esnek kullanım
biçimiyle casual, yani gündelik
kullanımlar için uygun bir cihaz olmakla
birlikte teknik kapasitesiyle profesyonel
kesim kullanıcıların da beklentisini
rahatlıkla karşılayabilecek bir notebook.
Intel Core i7-5500U işlemcisiyle 2.4 GHz
frekansta çalışan notebook, 8 GB RAM
kapasitesiyle ve buna ek olarak 256
GB’lık SSD’siyle gayet performanslı.
Grafik hanesinde Intel HD Graphics
5500’le de modern kullanım ihtiyaçlarını
karşılayan notebook, pil ömrüyle de
iddialı. Şöyle ki, HP’nin iddiasına göre
Spectre X360’ın pil ömrü 12 saat 30
dakika kadar kullanım sağlayabiliyor.
Elbette bunu bir de biz test ettik.

Spectre X360’a ilk olarak diğer
modellere de yaptığımız gibi PCMark 8
Battery Life testi uyguladık. Bunun

sonucunda 4 saat 38 dakikayı
gördüğümüz dizüstü, bu sonuçlar XPS
13’ten 3 dakika daha erken pes etti.
Sentetik sonucu bir kenara bırakıp
cihaza video testine tabi tuttuğumuzda
ise yaklaşık 11 saatlik bir sonuç aldık. Bu
sonuç da Spectre X360’ı XPS 13’ün önüne
konumlandırıyor. Zira XPS 13 bu test
sonucunda 7,5 saati görmüştü. Tabii ki
burada ekran çözünürlüğünün de etkisi
yok değil. Asus ZenBook UX301’i de
sollayan Spectre X360, MacBook Air’in 9
saatlik performansını da geride
bırakmayı başarıyor. Bu anlamda uzun
kullanımı gözeten Spectre X360, pil
performansıyla da hayli iddialı modeller
arasında kendine yer buluyor.

Spectre X360, yeri geldiğinde iş
platformu, yeri geldiğindeyse seyahat
eğlencesi olarak kullanabilecek çok
fonksiyonlu bir dizüstü bilgisayarı. Yerli
yerinde kadrosuyla performans
anlamıyla beğendiğimiz notebook, öte
yandan etkileyici tasarımı, uzun ömürlü
bataryası ve 2K çözünürlüklü ekranıyla
yakından incelenmeyi hak eden bir
model oluyor. Elbette bu tip cihazların en
büyük handikabı yüksek fiyatları.

Dizüstü bilgisayarda yenilik
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SOLDANSAĞA
1) İzmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir
Akdeniz balığı – Bir borca karşılık hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme 2) Ceylan, kara-
ca – Durmadan, aralıksız – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Kırmızı – İzolatör 4) Azarlama – Bir şeyin yere bakan
yanı 5) Donarak yağan su buharı – Parasal 6)
Makam, mevki – Koruma görevlisi 7) Ortak pazar
para birimi – Sinirler – Beyaz 8) Dayak cezası – Sol
tarafın ziti 9) İlave – Değişken isten 10) Baba, cet –
Tantal’ın simgesi – Hararet 11) İşlenmemiş, taşlı
toprak – Eksik 12) Ululuk, büyüklük – Terbiyum’un
simgesi 13) (mecaz) Süsüne düşkün kadın – Daha iyi
bir duruma gelme, iflah olma 14) (halk dili) Mantık –
Gemide yük yeri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Altmış dakikalık zaman dilimi – Terazi gözlerinden
her biri – Şampiyon 2) Toplumda davranış kuralları –
Hint bademi – Osmiyum’un simgesi 3) Rutenyum’un
simgesi – Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç,
perçem – Eklem bacaklılardan bulunan özel solunum
kanalları 4) (mecaz) Dert – (halk dili) Ağabey – Çok
sarhoş olan 5) Yüksek ses, nara – Doğu Karadeniz
kıyı teknesi – Güzel kokulu bitki 6) Bildirme, anlatma
– Tespit etme 7) Yabancı şeylerden arınmış – Kalın,
kaba kumaş – Büyük fare 8) İradenin yitimi gibi bir
durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren
sendrom – (felsefe) Temel öge 9) Hizip – Asma işi –
Niyobyum’un simgesi 10) Hz. Muhammed’in
niteliklerini oven kaside – Zaman parçası, vakit – Malı
alıcıya parasıyla verme 11) Gün doğmadan önceki
alaca karanlık – Dar ve uzun yarış kayığı – Filiz,
sürgün.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Kement, Yalı 2) Asil,
Ekabir 3) Rn, Makara 4)
Teras, Laza 5) Eke, Tay,
Ari 6) Tb, Kap, Ak 7) Al,
Asi, Taba 8) Asbest,
Kem 9) Alkan, Hamse
10) İçim, Lak 11) Ay,
Kreton 12) Laso, Ta,
Tam 13) Aka, Nasrani
14) Kalfa, Abril.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kartela, Asalak 2)
Esnek, Lal, Yaka 3) Mi,
Rek, Ski, Sal 4) Elma,
Babaçko 5) Ast, Senir,
Na 6) Tek, Akis, Meta 7)
Kalya, Th, Tasa 8) Yara,
Pt, Alo, Rb 9) Abaza,
Akmantar 10) Li,
Arabesk, Ani 11) Irk,
İkame, Amil.
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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 bir takım kötü
alışkanlıklardan uzaklaşmak,
sağlık kontrollerinden geçmek
bebeğin sağlığı için çok önemli. 

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
alkol ve sigaradan
uzak kalması gereken
sadece siz değilsiniz; eşiniz de
uzak durmalı. Çünkü alkol ve
sigara sperm sayısının
düşmesine yol açıyor. 

Bir diğer önemli konu
ise kilonun kontrol altına
alınması. 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 hamilelek
sürecinde bebeğinize zarar
verme ihtimali olup olmadığını
öğrenin.

Hamile kalmadan önce ağız
sağlığınızın iyi olduğundan emin
olun. Ayrıca hamilelik sürecinde
X-ray ışınlarına maruz
kalmamak gerekiyor; bu nedenle
dişlerinizde herhangi bir sorun
varsa hamilelik öncesi çözmeye
özen gösterin.

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

sorununuz olmadığını bilmek
size kendinizi rahat
hissettirecektir.

Folik asit tüketimini artırın.
Folik asit, spina bifida (doğuştan
gelen omurga ayrıklığı) gibi
doğum kusurları riskini
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
sebzelerde, kahvaltı
gevreklerinde bol miktarda
bulunuyor.

Hamilelikte besin takviyesi
olarak da folik asit kullanmanızı
tavsiye edebilir doktorunuz.
Ancak doktorunuz önermeden
kendi kararınızla folik asit

takviyesi kullanmamalısınız.
Uzmanlar arasında

hamilelikte güvenli kafein
tüketim miktarı konusunda bir
uzlaşmaya varılamasa da az
kafeinin her zaman daha iyi
olduğu konusunda herkes
birleşiyor. 

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

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Çocuk sahibi olma planınız
varsa ve hayatınızın en
heyecanlı günlerine
başlamaya kendinizi hazır

hissediyorsanız, sizin için
derlediğimiz yapılacaklar
listesine bir göz atmanızda
yarar var.

Hamile kalmadan önce
yapılması gerekenler

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
200 gr. toz badem
250 gr. pudra şekeri
90 gr. un
1 paket kabartma tozu
3 adet yumurta
3-4 damla acıbadem esansı

Sunum için Malzemeler
Pudra şekeri – kurabiyeleri
bulamak için
10-12 adet bütün badem –
kabuksuz

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın ve
homojen bir hal alıncaya kadar
karıştırmaya devam edin.
Geniş bir kaba pudra şekeri
ekleyin. Bir kaşık yardımı ile
harçtan bir kaşık alıp pudra şe-

kerli kaba koyun. İyice pudra
şekerine bulayın.
Izgara telinin üzerine yağlı kağıt
yerleştirin. Pudra şekerine
bulanmış kurabiyeleri yağlı
kağıdın üzerine aralıklar
bırakarak dizin. üzerlerine birer
tane baden koyarak içine
bastırın. 180 C önceden ısıtılmış
fırında 15 dakika pişirin.

Acıbadem Kurabiyesi

FOTO: Recep Molla
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Doğa, cildimiz ve vücudumuzda
kullanabileceğimiz çok değerli bitkisel
içerikleri barındıran bir hazine
sandığı gibi. Bu doğal ve  bitki kökenli
içeriklerin en önemlelerinden biri
yağlar.

Her biri farklı amaçlar için
kullanılabilecek yağlar arasında
bazen seçim yapmak zor. Sıvı olarak
güzellik ve kozmetik endüstrisinde
yoğun biçimde kullanılan yağları
gelin birlikte inceleyelim. Yüz ve cilt
bakım ritüellerinizde
kullanabileceğiniz doğal yağların en
kalitelilerini terchi etmenizi öneririz.
Bu kadar değerli olan içeriklerin ucuz
olmayacağını unutmayın. Bu yüzden
aktarlarda satılan her yağa
güvenmeyip, kaynağını araştırmanızı
tavsiye ederiz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Doğal yağların içinde en hafif

yapılı olanlardan biri üzüm çekirdeği
yağı. Ürünlerinizin içerik listesinde
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil olarak
görebilirsiniz. Bu yağ üzüm
çekirdeklerinin ezilmesiyle üretiliyor.
Yapısında yüksek oranda
antioksidanlar, fitobesleyici maddeler
ve değerli bir yağ aside olan linoleic
asit bulunuyor.

Çabucak emilen yapısı, ciltte çok az
yağlı his bırakıyor. Cilt bakım
ürünleri, yağ bazlı yüz serumları ve
yüz yağlarında kullanılan üzüm
çekirdeği yağı, yaşlandırıcı serbest
radikal zararına karşı antioksidan
özelliği nedeniyle formüllere
ekleniyor.

KAMELYA YAĞI
Japonya kökenli kamelya çiçeğinin

yaprak ve tohumlarından elde
ediliyor. Çok çabuk emilen bu yağ,
yağlı his vermeden ciltte pürüzsüz bir
etki yaratıyor.

İçeriğindeki antioksidan E vitamin
ve Omega 3, Omega 6 ve Omega 9,
yaşlandırıcı ve yıpratıcı serbest
radikallerin oluşmasını engelliyor.
Yüz bakımı ürünlerinde nem
koruyucu, besleyici ve kırışıklıkların
görünümünü azaltıcı özellikleri
nedeniyle kullanılan değerli kamelya
yağı tüm ciltler için ideal.

Ürünlerin içerik litesinde Camillia
Sinensi (Camellia) Oil olarak
görebileceğiniz bu yağ, özellikle
yaşlanmaya eğimli, olgun, hassas ve
kuru ciltler için uygun.

TAMANU YAĞI
Madagaskar

kökenli tamanu
ağaçlarından
elde edilen bu
yağ, koyu ve
yoğun yapılı
olmasıyla
yüksek
nemlendirme

özelliğine sahip. Çilt bakım
ürünlerinin içerik listesinde
Calophyllum Inophyllum
(Tamanu) Oil ismiyle
görebileceğiniz bu yağ, cildi
sakinleştirici ve ufak kesikleri
tedavi edici özellikleriyle yüzyıllardır
tropic adaların yerli halkı tarafından
kullanılıyor.

FINDIK YAĞI
Fındık yağı deyip geçmeyin.

Fındık yağı cilt tarafından hızlıca
emiliyor. Sakinleştirici ve yumuşatıcı
özellikleriyle kozmetik ve cilt bakım
ürünlerinde yoğun şekilde
kullanılmaya başladı. Her cilt tipine
uygun hafif dokunuşlu bu yağ,
özellikle kuru ciltleri mutlu ediyor.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Çok hafif dokunuşlu, çabuk emilen

bu doğal yağ hem A vitamin, hem de
doğal yağ aside oleic asit içeren bir
yapıya sahip. Besleyici ve yumuşatıcı
özellikleriyle tüm cilt tipleri
tarafından kullanılabilir. Ürünlerin
içerik listesinde Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil olarak
görebilirsiniz.

AVOKADO YAĞI
Avokado meyvesinden elde edilen

bu yağ, cildin güzelliğini destekleyici
squalene, doymamış yağ asitleri ve
antioksidan A, B1, B2, D ve E
vitaminleri ile yaşlanma karşıtı ve
nemlendirici ürünlerde kullanılıyor.

Yumuşatıcı, besleyici ve
nemlendirici özellikleriyle olgun, kuru
ve hassa ciltler için yapılan ürünlerin
formülüne ekleniyor. Orta yoğunlukta
akışkanlığa sahip bu yağ tek başına
cilde uygulandığında yağlı ve mumsu
bir his çeriyor. İçerik listesinde Persea
Grattissima (Avocado) Oil olarak
tanımlanıyor.

AYÇİÇEĞİ YAĞI
Genelde yemeklerde görmeye

alıştığımız ayçiçek yağının kozmetik
ve cilt bakımı ürün formüllerinde de
kullanıldığını biliyor muydunuz? A, B,
D ve E vitaminleri ve minerallerce
zengin olan ayçiçek yağı yumuşatıcı,
sakinleştirici, nemlendirici özellikleri
nedeniyle kullanılıyor.

Ortam emilime sahip ve tek başına
uygulandığı zaman hafif yağlı bir his
bırakan ayçiçeği yağı olgun,
yaşlanlaya eğimli, kuru ve hassas
ciltler için yapılan cilt bakım
ürünlerinin yapısına eklenebiliyor. Bu
ürünlerin içerik listesinde Helianhus
Annuus (Sunflower) Seed Oil olarak
görebilirsiniz.

JOJOBA YAĞI
En değerli yağlardan biri sayılan

jojoba yağını ürünlerinizin içerik
listesinde Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil olarak görebilirsiniz.
Yoğun

dokulu fakat çabuk emilime sahip
jojoba yağı cildin doğal yağ yapısına
(sebum) benzeyen kompozisyonuyla
nemlendirici cilt bakım ürünlerinde

özellikle
kullanılıyor.
Kozmetik ve cilt bakım

endüstrisinde sıvı altın olarak
tanımlanan
jojoba yağının

üretiminin az ama yararlı özellikleri
nedeniyle talebinin yüksek olması, bu
yağı oldukça değerli hale getiriyor.
Yüksek oranda jojoba yağı içeren
ürünlerin pahalı olmasının sebebi de
bu.

Tek başına cilde uygulandığında
ağır, yağlı veya yapışkan his
vermiyor. Cildin sebum katmanına
benzeyen yapısıyla, jojoba yağı

uygulandığında doğal
bir katman gibi cildi
satenimsi pürüzsüz
dokunuşla sarmalıyor.
Gerekli yağ asitleri ve
antioksidan E vitamin
içeren yapısıyla ışıltılı ve
yumuşak bir görünüş
sağlıyor.

ZEYTİN YAĞI
Yüzyıllardır Akdeniz ve Ege’nin sıvı

altını olan zeytin yağı, Romalılar
döneminden bu yana cilt ve saç
bakımında kullanılıyor. Nemlendirici
ve antioksidan özellikleriyle cilt
bakım ürünlerinde besleyici ve
yumuşatıcı olarak tercih ediliyor.
İçerik listesinde Olea Europaea (Olive)
Fruit Oil olarak görebilirsiniz.

13GÜNDEMbuket

Cilt için en gözde doğal yağlar

Şişmanlıktan, kabızlıktan mı
şikayetçisiniz? Yoksa, sık sık grip
oluyor, saçlarınız dökülüyor veya
yorgun mu hissediyorsunuz? Tüm
bu sorunlar ve daha fazlası için
mucizevi bir önerimiz var: Her gün
bir bardak kefir için! 

Kefir, uzun süre tokluk hissi verir.
Kan şekerini dengede tutar. Bu
sayede siz kilo vermek için diyet
yaparken halsizlik hissetmezsiniz,
sağlıklı bir biçimde az yiyerek
zayıflarsınız.

Kefir ara öğünler için uygundur.
Ara öğünde bir bardak kefire bir çay
kaşığı tarçın ekleyip karıştırın,
yanında zayıflamaya yardımcı
meyveler; örneğin elma, armut,
hurma veya muz yiyin.

İçerdiği faydalı bakteriler
sayesinde bağırsakları temizler ve
rahatlatır. Kolon, bağırsak ve mide
temizliğine yardımcı kefir, karın
şişkinliği ve gaz sorununa doğal bir
çözüm sunar.

Kefir, kalsiyum içerdiği için
tarçınlı süt gibi yağ yakmayı
hızlandırır. Çünkü kalsiyum, yağ
yakım metabolizmasını uyarır.

B vitamini eksikliğini gidermek
için kefir en iyi kaynaklardan
biridir.

Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi
sık sık grip, nezle olur. Kefir, kişinin
immün sistemini güçlendirip
hastalıklara karşı korur.

Yorgunluğa iyi gelen bitkiler gibi
kefir de canlılık ve enerji verir.
Kişinin kendini daha aktif ve mutlu
hissetmesini sağlar.

Kefir, saç dökülmesini önleyen ve
cildi güzelleştiren mucizevi

besinlerden biridir. Her gün bir
bardak kefir içmek, saç dökülmesini
önlemeye yardımcı olur.

Dengesiz uyku hem kendinizi
yorgun hissetmenize, hem de kilo
verememenize sebep olur. Kefir, size
bunun için çözüm sunar, deliksiz bir
uyku çekmenizi sağlar.

Efor gerektiren sporlar
yaptığınızda protein almanız
gerekir ki kefir, günlük protein
ihtiyacını karşılamaya yardımcı
olur.

Göz sağlığında bozulma ve
katarakt hastalıkları için kefir,
doğal bir çözümdür.

Kefir sigara içenlerin dostudur.
Sigarayı bırakmak en iyisidir ancak
bırakamıyorsanız bile, her gün bir
bardak kefir içerek sigaranın
vücudunuza vereceği zararları
azaltabilirsiniz.

Her gün 1 bardak kefir için

11 Eylül 2015
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Dora Bakoyanni 
Batı Trakya’yı 
ziyaret etti

YDP’nin Doğu Makedonya - Trakya
Bölgesi Seçim Sorumlusu Dora Bakoyanni,
5 – 8 Eylül tarihleri arasında Batı Trakya’ya
üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Batı ziyaretine Evros ilinden başlayan
Dora Bakoyanni, 5 Eylül Cumartesi akşamı
ve 6 Eylül Pazar günü Dedeağaç, Ferecik,
Dimetoka ve Kumçiftliği bölgelerinde
temaslarda bulundu.

RODOP İLİ
6 Eylül Pazar Pazar günü Rodop iline geçen
Bakoyanni, Balabanköy ve Yassıköy’ün
yanı sıra, partisinin Rodop ili ikinci sıra
adayı Mustafa Katrancı’nın köyü olan
Yahyabeyli’ye gitti. 

Bakoyanni, Rodop ilinde düzenlediği
basın toplantısında da YDP’nin Rodop ili
milletvekili adaylarını tanıttı. 

Gümülcine’deki ziyaretleri sırasında
Bakoyanni’ye milletvekili adayları Evripidis
Stilyanidis, Mustafa Katrancı ve diğer
partililer eşlik etti. 

Daha sonra İskeçe iline geçen
Bakoyanni, Batı Trakya ziyaretini Şahin ve
Dolaphan köylerine gerçekleştirdiği
ziyaretlerle noktaladı.

İSKEÇE İLİ
İskeçe Metropoliti Patheleimon’la görüşen
Bakoyanni, İskeçe belediyesini de ziyaret
ederek Belediye Başkanı Haralambos
Dimarhopulos ile bir araya geldi. 

İskeçe temaşaları çerçevesinde
Mustafçova belediyesini de ziyaret eden
Bakoyanni’yi burada Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve meclis üyeleri karşıladı. 

Son olarak Şahin köyünü geçen
Bakoyanni, köy kahvesinde vatandaşlarla
sohbet etti ve seçimlerde partisi için destek
istedi. 

Dora
Bakoyanni, 8
Eylül Salı
günü
bölgeden
ayrıldı. 
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YENİ Demokrasi Partisi (YDP) Rodop İl
Örgütü, 9 Eylül Çarşamba akşamı azınlık
basınıyla akşam yemeğinde biraraya geldi. 

YDP Rodop İl Örgütü Başkanı Dinos
Morfakidis, Başkan Yardımcısı Yannis
Vezirianidis ve Gençlik Kolları Başkan
Yardımcısı Hasan Hasan’ın hazır bulunduğu
yemeğe, partinin Rodop ili milletvekili
adayları Mustafa Katrancı ve Ahmet İdris de
katıldılar.

Morfakidis yemekte yaptığı konuşmada,
milletvekili adayı Mustafa Katrancı’nın
partinin içinde ve kendi içlerinde yetişen biri
olduğunu söyledi. Katrancı’nın milletvekili
seçileceğine inandıklarını dile getiren
Morfakidis, “Kendisi Ekonomi İşlerinden
Sorumlu Eyalet Başkan Yardımcısı olarak
bölgeyi ve sorunları çok iyi biliyor. Seçildiği
takdirde milletvekili olarak da topluma
faydalı olmak ve sorunların çözümü için

uğraşacaktır.” ifadelerini kullandı.
Milletvekili adayı Mustafa Katrancı da

yaptığı konuşmada, “Zorları seven ve
akıntının tersine gitmeyi seven biriyim.
Birçok saygı duyduğum kişi, aday olmam için
doğru zaman olmadığını söyledi. Adaylığım
açıklandığında gece yarısı arayıp iyi yaptın
dedi. Pazartesi günü halkımızın ilgisiyle ne
kadar doğru bir karar aldığımı gördüm. Gün
geçtikçe şahsıma gösterilen ilgi ve desteğin
giderek arttığını görüyorum. Ben daha önce
milletvekili adayı olmadım ve yeni bir yüzüm.
O yüzden eskiler hakkında söyleyebilecek
çok şeyim var. Ancak bunu yapmayacağım.
Koltuk peşinde değilim, ne de koltuk
sevdalısıyım. Öyle olsaydım, Eyalet Başkan
Yardımcılığı görevime devam ederdim. Zorlu
günler bizi bekliyor ve bu günlerde halkımın
sorunlarının çözümü noktasında mücadele
vermek istiyorum.” diye konuştu.

YDP İl Örgütü azınlık basınıyla buluştuB
ugünlerde gündemi
oluşturan ve özellikle
Evros bölgesi çiftçilerin

kapısında olan sığırların nodüler
ekzantemi hastalığı hakkında bir
yazı yazmak istedim.

Hastalık hakkında
İngilizcesi Lumpy Skin disease

olarak bütün dünyada bilinen
hastalığın tam Türkçe karşılığı
Yumrulu deri hastalığı, veteriner
hekimler ise hastalığı Sığırların
Nodüler Ekzantemi ya da Sığı çiçeği
olarak tanımlıyorken basın bu
hastalığı Afrika hastalığı diye
üreticilerin aklına yerleştirdi. Biz
akılda kalıcı olması ve daha öncede
koyun üreticilerin başına geldiği
benzer hastalık olduğu için sığır
çiçeği diyerek devam edebiliriz. 

Sığır çiçeği kayıtlarda ilk olarak
1929 yılında Afrikanın Güney
ülkelerinde çıktığı orada Mısır ve
İsraile yayıldığı belirtiliyor. Etkeni
koyun-keçi çiçek virusu ile aynı
gruptan bir virustur.  Virus ailesi
Capripoxvirus olarak bilinir. Hastalık
“ihbarı mecburi hastalıklar “
listesinde yer alır.
Hastalık sığırlarda ciddi verim
kayıplarına hatta ölümlere yol açar.

Bulaşma
Hastalık sokucu sineklerle

bulaştırılır.  Doğrudan temas da
bulaşma yoludur.  Ağız ve burundan
gelen akıntılarla veya süt ile temas
bulaşma kaynağı olabilirse de
hastalığın sokucu, kan emici
sineklerle bulaşması başlıca
yayılma yoludur. Hastalığın
yayılması %3-85 olarak
bildirilmektedir. Ergin sığırlar biraz
daha dayanıklı olup, buzağılar çok
hassastırlar.  Jersey ırkı sığırların
ise,  diğer ırklara göre daha hassas
olduğu bilinmektedir.

Belirtiler
Kuluçka süresi 6-9 gündür. İlk

olarak deri üzerinde şişlikler
görülür, Baş, boyun, merme çevresi
ve ayaklarda sert şişlikler kendini
gösterir.  Ayrıca, karaciğer, işkembe,
dalak, akciğer ve sindirim yolunda
bu şişkinliklerin aynısı oluşur. Sütün
birdenbire azalması, şiddetli
düşkünlük hali, gebelerde yavru
atma, hızla zayıflama, topallık ile
kendini gösterir. Sığır çiçeği
hastalığı, kurdeşen, deri
tüberkülozu, nokra ve benzer deri
hastalıklarıyla karışabilir. Hastalığın
kesin teşhisi için bazı testlerin
yapılması şarttır.

Tedavi
Hastalığın tedavisi yoktur.  İkincil

enfeksiyonlar için antibiyotik
kullanılabilir.  Uzun bir süre
içerisinde tedavi mümkündür. Buda
zaman ve maddiyat gerektiren bir
durumdur. Hastalıktan sadece
korunmak için iki yöntem vardır.
Birincisi sineklerle devamlı
mücadele, ikincisi ise aşılamadır.
Afrika ülkelerinin birçoğunda,
Güney Afrika, Etiyopya, Mısır,
Namibya, Kenya, Zimbabwe gibi
ülkelerde aşısı vardır.

Sonuç
Hastalığın insana bulaşıp

bulaşmayacağı hakkında kesin bir
bilgi yok ama yine de patlamış
şişliklerden gelen akıntılar, gerekse
ağız, burun ve göz akıntılarından
sakınmak, antiseptik, dezenfektan,
deterjan kullanmayı ihmal etmemek
gerekir. Önlemlere gelecek olursak
burada üreticiden çok tarım ve
hayvancılık bakanlığının hayvan
nakillerinin kontrol altına almasını ,
karantina, temizlik, dezenfeksiyon,
hastalıktan dolayı kesilen

Zooteknisyen

Hamza MEMET

Sığırların nodüler ekzantemi 
hastalığı nedir

Hayvan Yetiştiriciliği

hamzamemet89@gmail.com / www.omatege.gr

EDEBİYAT ÖĞRETMENİNDEN ÖZEL DERS 
Selanik Aristotelio Üniversitesi mezunu Gümülcineli

edebiyat öğretmeni ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik
Eski Yunanca, Yeni Yunanca, Tarih ve Kompozisyon gibi

edebiyat derslerinde özel ve ek dersler vermektedir. 
Ayrıca ilkokul öğrencilerine yönelik Yunanca’nın daha iyi

ve verimli bir şekilde öğretimi için özel dersler
vermektedir. 

Bilgi için telefon numarası: 6978218023 , email:
marinakomo@gmail.com
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Çocuk eğitiminde ailenin rolü
2015 – 2016 öğretim yılına

girmiş bulunuyoruz. Hayırlı
olsun.  Her anne – baba okul
çağına yeni giren veya daha
önceki yıllarda girmiş olan
çocuklarının büyük hassasiyet
gösterip okul için gerekli olan
araç ve gereçleri aldılar bile.
Büyük heyecanla çocuklarını
okula gönderen anne – babalar
acaba görevlerini tam olarak
yerine getirmiş oluyorlar mı?
Veya bu yaptıkları çocuklarının
sağlıklı eğitimi için yeterli mi? Bu
sorulara cevap vermek için
öncelikle ebeveynin çocukları
üzerine düşen görevlerini bilmesi
gerekir.

Ebeveynlik; dinî ve millî
hasletlerimiz; Müslümanlığımız
ve Türklüğümüz, kültürümüz; örf,
adet ve ananeler, aramızdaki
ilişkiler, dürüstlük ve saygı gibi
konularda çocuğunuzun neleri
bilmesi gerektiğine karar
vermenizi de içerir. Kendi kişisel
karakterlerini oluştururken
çocuklarımıza belli konularda
yardım etmeyi kapsar. Anne baba
olmak, çocuğumuza nasıl
bağımsız ve sorumluluk sahibi iyi
Müslüman - Türk olacağı
hususunda örnek olmayı
gerektirir. Eğitim ve öğretimde
ailenin rolü çok büyüktür. İyi bir
eğitim verebilmek için aileler,
çocuklarının eğitimiyle yakından
ilgilenmelidir. Kaliteli, çağımıza
uygun, verimli bir eğitim ve
öğretimin gerçekleşmesi için
anne – babanın çok uğraşması
gerekir.

Bazen çocuklarımızı daha iyi
yetiştirelim derken bir takım
yanlışlar yapılabilmektedir.
Meselâ; anne babalar bilgi ve
kültürü birbirine
karıştırmamalıdır. Bilgi
Peygamberimizin tabiriyle
“Müslüman’ın yitik malıdır.
Nerede bulursa onu alır.” Fakat
kültür ise; bir milletin yaşayışı,
düşüncesi ve hareket tarzı
demektir. İlmin dili yoktur. Her
dilde ilim yapılabilir. Türkçe’miz,
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’na göre
ilim yapmaya en müsait birkaç
dilden biridir. Yaşadığımız ülkede
herkes devlet dilini ve Avrupa
Birliği’nden başka bir yabancı dili
öğrenmelidir. Bu kişinin günlük
yaşayışında rahat etmesine;
kendisini ezdirmemesine,
cesaretle hakkını aramasına
sebep olur. Ama bu hassas
çizgide dikkat edilmesi gereken
nokta, dil öğrenirken
başkalarının yaşayış tarzını
öğrenip tatbik etmek
olmamalıdır. Anneler babalar
olarak öncelikle çocuklarımıza
mükemmel bir şekilde kendi

anadilimizi; Türkçe’mizi, kendi
dinimizi; İslâm’ı öğretmeli ve
kültürümüzü yaşamaları için
yardımcı olmalıyız.

Çoğu anne-baba, çocuklarını
yetiştirme hususunda gerçekten
en iyisini yapmak isterler. Onları
ihmal etmeye ya da onları
incitmeye kalkışmazlar. Oysa pek
çok anne-baba için ebeveynlik,
günlük işlerinin arasında ikinci
sırayı alır, çoğunlukla problemler
ortaya çıktığında onlarla
ilgilenmeye başlarlar. Örneğin
çoğu insan iş hayatındaki
amaçlarını, emekliliğini, arabasını
ne zaman değiştireceğinin
planlarını ... sayabilir, ama
çocuğunun sağlıklı ve mutlu
yetişmesi için ne yaptığını,
kendisini ve çocuğunu
geliştirmesi için ne gibi planlar
yaptığını söyleyemeyecektir. 

Tabi ki Batı Trakya’da eğitim
sorunu ilk sırayı alır. Ama anne –
baba olarak bu konuda kendi
içimizdeki sorunlarımız yok mu?
İşte ben inanıyorum ki; biz
öncelikle kendi içimizde eğitim
sorunumuzu hallettiğimizde;
çocuklarımızın sağlıklı eğitimleri
için gerekli ön hazırlıkları ve
plânları hazırladığımız zaman,
Lozan Antlaşması ve Vatanımız
Yunanistan ile Anavatanımız
Türkiye arasında imzalanmış
eğitim anlaşmaları ve protokolleri
çerçevesinde Batı Trakya Türk’ü
olarak Avrupa Birliği’nin de üyesi
olduğu ülkemiz yetkililerden
medeni cesaretle ve kararlılıkla
eğitim haklarımızı
isteyebileceğimiz zaman, bu
sorunun üstesinden geleceğiz.
Hep şikâyet etmek yetmiyor, bir
şeyleri de yapmak gerekir.
“Karanlığa küfredeceğine, bir
mum yak da önünü gör”  Çin
atasözünden hareketle hepimizin
mutlaka yapabileceği bir şeyler
vardır. Yerimizde saymakla ileriye
gidemeyiz. Devlet bazında kısa
vadede sorunların halledilmesini
de bekleyemeyiz, çünkü okul
çağına giren çocuklarımız
beklemiyor, zamanı da
durduramayacağımıza göre kim
ne yapabiliyorsa; maddeten ve
manen bu konuda acil olarak
bütün imkânlarımızı seferber
etmeliyiz. Çünkü çağımız bilim ve
teknoloji çağıdır. Bundan geri
kalan toplumlar itilmeye –
kakılmaya ve sonunda yok
olmaya mahkumdur.
Unutmayalım, uzun zamandan
beri tehlike çanları çalıyor. Yarın
çok geç olabilir.

Haydi anneler- babalar,
çocuklarımızı iyi eğitelim,
okutalım ki aydınlık yarınlara
kavuşalım! 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİlhan Ahmet
Keramaris’le görüştü

RODOP ilinde
POTAMİ partisinin

birinci sıra
milletvekili adayı

İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya -

Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü

Panayotis
Keramaris’i ziyaret

ederek azınlık
eğitimiyle ilgili

konuları görüştü. 

RODOP ilinde POTAMİ partisinin birinci sıra
milletvekili adayı İlhan Ahmet, Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris’i ziyaret ederek azınlık
eğitimiyle ilgili konuları görüştü. 

Keramaris’le Rodop ve İskeçe illerinde
kapatılan azınlık ilkokulları konusunu görüşen
İlhan Ahmet, söz konusu okullarla ilgili alınacak
kararların azınlık kuruluşlarıyla irtibat ve
istişare halinde alınması gerektiğini söyledi. 

Görüşmede, Rodop ilinde Çuka, Muratlı ve
Karagözlü azınlık ilkokullarının kapatılma
kararını ifade eden Keramaris, Payamdere
azınlık ilkokulunun ise kapatılmayacağını

söyledi. 
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu -

Lisesi’ne prefabrik sınıfların yapımının geç
kaldığını dile getiren Keramaris, büyük ihtimalle
sabah ve öğleden sonra olmak üzere vardiyalı
eğitim sistemine geçileceğini dile getirdi. 

İlhan Ahmet, Keramaris’le görüşmesinde
eğitim konusunun çok hassas bir konu
olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde yeni
hükümetin konu hakkında ciddi ve cesur adım
atması gerektiğini vurguladı. 

Görüşmede POTAMİ Partisi Rodop ili ikinci
sıra adayı Angelos Mastrangelis de hazır
bulundu. 

Seçimler için 19 parti, 
5 ittifak başvurdu

ÜLKEDE 20 Eylül Pazar günü yapılacak erken
genel seçimlere katılmak için başvuruda bulunan
parti ve ittifaklar belli oldu.

Yargıtay’a (Arios Pagos) toplam 19 siyasi parti
ile 5 parti ittifakının seçimlere katılmak için
başvurularını sunduğu bildirildi. Ancak bu
başvuruda bulunan bütün partilerin seçime
katılabileceği anlamına gelmiyor. Yargıtay,
önümüzdeki günlerde partilerin başvurularını
inceledikten sonra hangi partilerin seçime
katılabileceğini açıklayacak.

Seçime katılmak üzere başvuruda bulunan
partiler ve liderleri:

1) SİRİZA (Radikal Sol Koalisyon) – Aleksis
Çipras

2) ND (Yeni Demokrasi)– Vangelis Meymarakis
3) Hrisi Avgi (Altın Şafak) – Nikolaos

Mihaloliakos
4) To Potami (Nehir)– Stavros Theodorakis
5) KKE (Yunanistan Komünist Partisi) – Dimitris

Kuçumbas
6) ANEL (Bağımsız Yunanlılar) – Panos

Kammenos
7) Enosi Kentroon (Merkez Birliği) – Vasilis

Leventis
8) OKDE (Enternasyonalist Komünistler Örgütü)

– İdare Komisyonu: Sofronios Papadopulos, Sofia
Theodoropulu ve Hristos Zakas

9) Ethniki Elpida (Milli Umut) – Yorgos
Papadopulos

10) EL.LA.DA (Yunan Demokratik Halk
Kurtuluşu) – Konstandinos Papanikolas

11) Bağımsız Yenilikçi Sol, Yenilikçi Sağ,
Yenilikçi PASOK, Yenilikçi ND, Savaşa Hayır,
Arsalar Bağışlıyorum, Borçları Bağışlıyorum,
Hayatlar Kurtarıyorum Şirketi Partisi, Yunanistan

Tarım Çalışanları Hareketi – Miltiadis Calazidis
12) Kapodistria’nın Devamcıları Toplumu-Siyasi

Partisi – Mihail İliadis
13) KKE-OAKKE’nin Yeniden Yapılandırılması

Örgütü – İdare Komisyonu: İlias Safiropulos,
Dionisios Gurnas ve Eleni Konstandopulu

14) EPAM (Ortak Halk Cephesi) – Dimitris
Kozakis

15) Laiki Enotita (Halk Birliği) – Panayotis
Lafazanis

16) Thesmos (Kurum) – Spiridon Antoniu
17) DİKO (Demokratik Parti) – Hristos

Anagnostu
18) Dimiurgia Ksana (Yeniden Oluşum) –

Thanos Tzimeros
19) EKAD (Yunanistan Acil Demokrasi Hareketi)

– Yorgos Kokkas

Seçimlerde ittifak kuran partiler ise şöyle:
1) Dimokratiki Simparataksi (Demokratik

İttifak) şu partilerden oluşuyor: a) PASOK
(Panhelllenik Sosyalist Hareket) b) DİMAR
(Demokratik Sol) – Fotini Gennimata ve
Athanasios Theoharoplulos

2) KKE M-L ve M-L KKE – İdare Komisyonu:
Konstandinos Bekiaris, Atnonios Papadopulos,
Dimitrios Babilis ve Petros Kufovasilis

3) Demokratlar – Değerler Toplumu –
Yunanistan Korsanlar Partisi – Evgenios
Kalaycopulos, Stilianos Fenekos ve Athanasios
Gunaris)

4) E.LA.S (Ulusal Halk Oluşumu) şu partilerden
oluşuyor: a) Ethnegersia b) Rumluk Doğusu ve c)
Ulusal Halk Oluşumu – Yorgos Anfantis,
Panayotis Ksanthopulos ve Odissesas Tiligadas.
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Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…

Σ
ε έναν πρωτοφανή κλοιό

φόρων και εισφορών θα

βρεθούν από φέτος κιόλας οι

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της χώρας,

την ίδια στιγμή που ο τζίρος των

περισσοτέρων καταποντίζεται λόγω της

ύφεσης που φέρνουν στην οικονομία τα

capital controls και η κατάρρευση των

επενδύσεων.
Το Μνημόνιο το οποίο υπέγραψε η

προηγούμενη κυβέρνηση και θα πρέπει
να εφαρμοστεί στον Προϋπολογισμό του
2016, το προσχέδιο του οποίου
αναμένεται στις 5 Οκτωβρίου, προβλέπει
από τη μια μεριά αυξήσεις εισφορών
προς τον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), τον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ) και το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
(γιατροί, νομικοί, μηχανικοί) και, από
την άλλη, αυξήσεις φορολογικών
συντελεστών και των προκαταβολών
φόρου. Παράλληλα, διατηρείται το τέλος
επιτηδεύματος.

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
βρίσκονται στο επίκεντρο των
παρεμβάσεων του νέου
Προϋπολογισμού, μιας και θεωρούνται
ως η βασική πηγή της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, με το ένα πόδι... εκτός
ασφαλιστικού συστήματος κινδυνεύουν
να βρεθούν, μέχρι τέλος του 2015, 1,5
εκατομμύριο μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες της πόλης και της

υπαίθρου που ασφαλίζονται στον
ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ.

Κι αυτό, γιατί το νέο Μνημόνιο, το
οποίο θα κληθεί να υλοποιήσει η νέα
κυβέρνηση που θα προκύψει από τις
εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου,
προβλέπει έναν πενταπλό "κλοιό" προς
τους ασφαλισμένους των παραπάνω
Ταμείων, την ίδια στιγμή που τα
εισοδήματά τους γνωρίζουν νέα μείωση.

1)Αυστηροποίηση των κριτηρίων για
ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

2)Παροχή της δυνατότητας
πρόσβασης του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των
οφειλετών.

3)Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
για χρέη άνω των 50.000 ευρώ στα
Ταμεία.

4) Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών
σε ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ - ΟΓΑ.

5)Είσπραξη των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

Μια νέα γερή δόση υπερ-
φορολόγησης, που για πολλούς μπορεί
να αποδειχθεί και μοιραία, περιμένει με
την εφαρμογή του νέου Μνημονίου
αμέσως μετά τις εκλογές. Με μια σειρά
παρεμβάσεις, οι μικρομεσαίοι
επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα
κληθούν να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το
χέρι στην τσέπη, και μάλιστα σε μια
περίοδο που η ύφεση στην οικονομία
έχει βάλει και πάλι τα εισοδήματα στην
πρέσα.

Η πιο επιβαρυντική, έως εξοντωτική,

για τους μικρομεσαίους παρέμβαση που
υποσχέθηκε και ψήφισε η προηγούμενη
κυβέρνηση είναι αυτή που αφορά την
αύξηση της προκαταβολής φόρου. Με
βάση τα σημερινά δεδομένα, η
προκαταβολή φόρου για τους
ελεύθερους επαγγελματίες είναι 55%.
Αυξάνεται για τα φετινά εισοδήματα στο
75% και για τα εισοδήματα του 2016 στο
100%.

Ας δούμε και ένα παράδειγμα για να
κατανοήσουμε το μέγεθος της
επιβάρυνσης.

Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός
είχε το 2015 ετήσιο καθαρό εισόδημα
από την άσκηση του επαγγέλματός του
ύψους 9.000 ευρώ.

Σε αυτό το εισόδημα αντιστοιχεί
φόρος εισοδήματος 26%, δηλαδή 2.340
ευρώ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα,
του επιβάλλεται και προκαταβολή
φόρου 55%, δηλαδή άλλα 1.287 ευρώ.
Επίσης, του επιβάλλεται τέλος
επιτηδεύματος 650 ευρώ. Ο συνολικός
φορολογικός του λογαριασμός είναι
4.277 ευρώ.

Με την αύξηση της προκαταβολής
φόρου από το 55% στο 75%, θα κληθεί
με το εκκαθαριστικό του 2016 να
πληρώσει προκαταβολή 1.755 ευρώ,
δηλαδή 468 ευρώ περισσότερα.
Μάλιστα, με το εκκαθαριστικό του 2017
(εισοδήματα 2016), θα κληθεί να
πληρώσει προκαταβολή φόρου 100%,
δηλαδή 2.340 ευρώ ή 1.053 ευρώ
περισσότερα από αυτά που πληρώνει με
το φετινό εκκαθαριστικό.

Αν και δεν έχει προβλεφθεί ξεκάθαρα
στο Μνημόνιο, ωστόσο έχει πέσει και
παραμένει στο τραπέζι, ως μέτρο
αύξησης των φορολογικών εσόδων και
κάλυψης του δημοσιονομικού κενού, η
αύξηση και των συντελεστών
φορολόγησης των ελεύθερων
επαγγελματιών.

Η ισχύουσα κλίμακα φορολόγησης
των ελεύθερων επαγγελματιών έχει ως
εξής: Για το εισόδημα έως 50.000 ευρώ ο
συντελεστής διαμορφώνεται στο 26%
από το πρώτο ευρώ. Για το εισόδημα
πάνω από 50.000 ευρώ ο συντελεστής

διαμορφώνεται στο 33%.
Οι προτάσεις που είχαν πέσει στο

τραπέζι και παραμένουν είναι η αύξηση
του συντελεστή της πρώτης κλίμακας
στο 28% ή και 29%. Άλλωστε, στο 28%
βρίσκεται ήδη ο φορολογικός
συντελεστής των νομικών προσώπων και
η όλη λογική του νέου κώδικα
φορολογίας εισοδήματος είναι να μην
υπάρχει διαφοροποίηση του ύψους της
φορολόγησης ανάλογα με τη νομική
μορφή της επιχείρησης.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο
ελεύθερος επαγγελματίας θα κληθεί να
πληρώσει με το εκκαθαριστικό του 2017
ποσό φόρου 2.520 ευρώ (με συντελεστή
26%). Θα κληθεί να πληρώσει και
προκαταβολή φόρου 100%, δηλαδή
άλλα 2.520 ευρώ. Ο συνολικός
λογαριασμός του θα φτάσει στα 5.040
ευρώ, δηλαδή 1.413 ευρώ περισσότερα
σε σχέση με το φετινό εκκαθαριστικό
(στον συνολικό λογαριασμό έχει
υπολογιστεί και η αύξηση της
προκαταβολής φόρου από το 55% στο
100%).

Θύματα και αγρότες

Μεγάλο είναι το πλήγμα και σε όσους
έχουν αγροτικά εισοδήματα, οι οποίοι
πρόκειται να εξισωθούν με τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Και τα δύο
κόμματα υπόσχονται παρεμβάσεις για
να μην υλοποιηθεί η σχετική πρόβλεψη,
ωστόσο αυτή είναι ξεκάθαρη στο νέο
Μνημόνιο. Για τους αγρότες οι αλλαγές
αυτές σημαίνουν αύξηση του
φορολογικού συντελεστή από το 13%
στο 26% (ή 28% αν αυξηθεί ο
συντελεστής των ελεύθερων
επαγγελματιών) και αύξηση της
προκαταβολής φόρου από το 27,5% στο
100%.

Αγρότης με καθαρό εισόδημα φέτος
5.000 ευρώ κατέβαλε φόρο και
προκαταβολή φόρου ύψους 828,75
ευρώ. Με τις παραπάνω αλλαγές, θα
κληθεί να καταβάλει 2.800 ευρώ, δηλαδή
1.971,25 ευρώ περισσότερα.

Ο λογαριασμός για όλους έρχεται
λοιπόν μετά την κάλπη…

BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) yeni eğitim ve öğretim yılı
nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği,
2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılında tüm
öğretmen ve öğrencilere başarılar
dileyerek, “Sevgili öğrenciler, siz bizim
geleceğimizsiniz. Türk kültürünün devam
etmesi ve azınlığımızın daha aydınlık
yarınlara umutla bakabilmesi sizin
alacağınız eğitime ve yapacağınız
çalışmalara bağlıdır.” ifadelerine yer
verildi.

Açıklamada, azınlığın gelişmesi,
çağdaşlaşması, kültürün zenginleşmesi,
Türk dilinin gelişmesinde ve azınlık
fertlerinin ifade gücünün artmasında
öğretmenlere büyük görevin düştüğü
vurgulandı.

BTTÖB eğitim yılı mesajında şu
ifadelere yer verildi: “Amacımız
çocuklarımıza verilen eğitim seviyesini ve
kalitesini yükseltmek, tarihimize,
kültürümüze, milli ve manevi
değerlerimize bağlı, bilgili çağdaş
kuşaklar yetiştirmek olmalıdır. Saygıdeğer

veliler en değerli varlıklarınız olan
çocuklarınızın iyi yetişmesinde sizlerin
katkıları büyüktür. Sizler okulla
öğretmenlerle işbirliği halinde olun ve
çocuklarımızın her türlü etkinliklere
katılmalarını teşvik edin. Çocuklarınızın
dersleriyle ilgilenin.”

“ANADİLDE EĞİTİM 
KAZANILMIŞ BİR HAKTIR”
Azınlık eğitiminde anadilde eğitimin
kazanılmış bir hak olduğunun altı çizilen
açıklamanın son bölümünde, “Saygıdeğer
veliler çocuklarınızın anadilde eğitim
alabilmeleri için çalışın. Çocuklarınızla
ilgilendiğiniz ölçüde başarılarının
arttığını göreceksiniz. Azınlık eğitimi için
isteklerimiz yorulmadan, usanmadan dile
getirilmelidir. 2015 – 2016 eğitim ve
öğretim yılında, ikili antlaşmalara uygun
bir şekilde eğitim sorunlarımızın çözüme
kavuştuğu, umutlarımızın gerçekleştiği
bir hoşgörü dönemi olması dileğiyle
öğrenci, öğretmen ve velilere başarılar
dileriz.” denildi.

BTTÖB’den yeni eğitim yılı mesajı
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AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker, Avrupa ülkelerinin
sığınmacılara karşı tutumunu eleştirdi.
Juncker daha cesaretli adımlar atılmasını
istedi. 

Avrupa Parlamentosu’nda “Birliğin
Durumu” konuşması yapan AB Komisyonu
Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye,
Ürdün ve Lübnan’ın mülteciler
konusundaki çabalarının yanında AB’nin
adımlarının mütevazı kaldığını belirterek
“bu ülkeleri alkışlamak” istediğini söyledi.
AB içinde mültecilerin yeniden
yerleştirilmesine ilişkin üye ülkelerin
taahhütlerini hatırlatan Juncker, “Tabii ki
bunlar 4 milyonu aşan sayıda Suriyeli
mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün
ve Lübnan’ın Herkülvari çabalarıyla
kıyaslandığında son derece mütevazı
kalıyor. Bizden fazlasını yapıyorlar. Bu
nedenle onları alkışlamak istiyorum” dedi.
Juncker’in bu sözleri AP Genel Kurulu’nu
dolduran parlamenterlerin alkışlarıyla
desteklendi.

"Avrupa iyi durumda değil" diyen
Juncker, Avrupa'da birliğin eksik olduğunu
ve bunun değişmesi gerektiğini ifade etti.
Avrupa'nın, tarihinde mültecilik olan bir
kıta olduğunu ifade eden Juncker,

Komisyon'un planının Yunanistan, İtalya ve
Macaristan'a gelen sığınmacıları
kapsadığını söyledi.

Bağlayıcı kota uygulamasının hayata
geçirilmesi gerektiğine işaret eden Juncker,
120 sığınmacının daha kota sistemine göre
Avrupa ülkelerine dağıltılmasını istedi.
Juncker, bu konuda sığınmacıları kabul
eden Almanya'yı örnek gösterdi. Bu yılın
başından beri Avrupa'ya kaçan yüz binlerce
kişi dikkate alındığında sığınmacı krizinin
hemen üstesinden gelinebilecek bir kriz
olmadığını belirten AB Komisyonu Başkanı,
sığınmacılara yardım etmenin AB'nin
ahlaki sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Tekneleri geri tepen, mülteci kamplarını
ateşe veren ya da yoksul ve çaresiz insanları
geri çeviren bir Avrupa istemediğini"
belirten Juncker, "Avrupa, Kos'taki
fırıncıların aç insanlara ekmek hediye ettiği
yerdir. Avrupa, Münih Tren Garı'nda
insanların toplandığı ve sığınmacıları
alkışlarla karşıladığı yerdir." diye sözlerini
sürdürdü.

KOTA UYGULAMASI
Juncker, kota sisteminin Avrupa ülkelerinin
ekonomik gücü, işsiz sayısı ve nüfusuna
orantılı olarak oluşturulacağına da dikkat

Juncker, sığınmacılar konusunda AB’yi eleştirdi
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,

Avrupa ülkelerinin sığınmacılara karşı
tutumunu eleştirdi. Juncker, Türkiye, Ürdün ve
Lübnan’ın mülteciler konusundaki çabalarının
yanında AB’nin adımlarının mütevazı
kaldığını belirtti.

çekti. Avrupa Birliği içişleri
bakanlarının pazartesi günü bir araya
geleceği sığınmacılarla ilgili
düzenleyeceği buluşmaya da işaret
eden Juncker, Avrupa
hükümetlerinden 160 bin sığınmacı
için yer açmalarını istedi. Ancak kota
uygulamasına karşı çıkan doğu
Avrupa ülkeleri gönüllülük esasına
göre sığınmacıların kabul edilmesini
savunuyor.

Komisyon Başkanı, Avrupa
ülkelerine batı Balkan ülkeleri ve
Türkiye'yi de kapsayacak şekilde bir
güvenli ülkeler listesi oluşturmalarını

önerdi. Liste, başvurusu kabul
edilmeyen sığınmacıların daha hızlı
sınırdışı edilebilmelerini sağlayacak.
Brüksel'in öneri paketi arasında
Avrupa'ya sığınmacı akınını önlemek
üzere Afrika ülkelerine sağlanan mali
yardımın artırılması da bulunuyor.

AB Komisyonu çevrelerine göre,
hazırlanan kota planı uyarınca
Almanya'nın payına 31 bin 443
sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya,
halen İtalya ve Yunanistan'da
bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte
birine kapılarını açmış olacak.

120 bin kişi, 22 ülkeye
AB Komisyonu son acil dağıtım planında,

İtalya, Yunanistan ve Macaristan’daki 120 bin
sığınmacının 22 üye ülkeye dağıtılması
öngörülüyor.

Ülkelere uygulanacak sığınmacı kotalarında,
üye ülkelerin büyüklüğü, gayri safi milli hasılası,
ülkenin daha önce kabul ettiği sığınmacı sayısı ve
işsizlik oranı başlıca kriter alınıyor.

Komisyonun
planına göre,
Danimarka
sığınmacıların
dağıtımı planına
katılmıyor.
İngiltere ve
İrlanda'nın
katılımı ise kendi
alacakları karara
bırakılıyor.

Plana göre,
AB’ye üye 22 ülke,
İtalya’dan 15 bin
600,
Yunanistan’dan 50
bin 400 ve
Macaristan’dan 54 bin sığınmacı alacak.   

Plan uyarınca, sığınmacı kabul eden üye
ülkelere, kişi başına 6 bin euro AB bütçesinden
mali destek sağlanacak. Bu amaçla, AB
bütçesinden üye ülkelere 780 milyon euro mali
destek sağlanacak. Geçici süre ile sığınmacılara
kapılarını açan Yunanistan, Macaristan ve İtalya
ise kişi başına 500 euro mali destek alacak.

Komisyon planı, üye ülkelerin önerilen
sığınmacı kotalarına itiraz etmeden kabul

etmelerini, ancak bir doğal felaket halinde bu
sorumluluktan mali destek vererek muaf
olmalarını öneriyor.

Plana göre, AB içinde bu üç ülkeden en fazla
sığınmacıyı Almanya kabul edecek. Almanya’nın
31 bin 443 sığınmacı kabul etmesini öngören plan,
Fransa’nın 24 bin 31, İspanya’nın 14 bin 931,
Polonya’nın 9 bin 287, Hollanda’nın 7 bin 214,

Romanya’nın 4 bin
646, Belçika’nın 4
bin 564, İsveç’in 4
bin 469,
Avusturya’nın 3
bin 640,
Portekiz’in 3 bin
74, Finlandiya'nın
2 bin 398
sığınmacıyı kabul
etmesini
öngörüyor. AB
üyeleri içinde en az
sığınmacıyı 133 kişi
ile Malta ve 274
kişiyle Kıbrıs Rum
tarafı alacak.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti 2 bin 978, Bulgaristan
bin 600, Slovakya bin 502, Hırvatistan bin 64,
Litvanya 780, Slovenya 631, Letonya 526,
Lüksemburg 440, Estonya 373 sığınmacıyı kabul
edecek. 

AB Komisyonu kriterlerine göre, ülkelerinde
baskı ve zulüm altında olan Suriye, Irak ve Eritreli
sığınmacılara üye ülkelere dağıtımda öncelik
verilecek. 

MISIR'da, 4 yıl önce
gerçekleşen baskın sonrasında
kapatılan İsrail'in Kahire
Büyükelçiliği yeniden açıldı.

İsrail hükümeti sözcüsü Ofir
Gendelman facebook üzerinden
yaptığı açıklamada, Dışişleri
Bakanlığı Genel Direktörü Dore
Gold başkanlığında bir heyetin
büyükelçiliğin açılış törenine
katılmak üzere Kahire'ye
gittiğini belirtti.

Gendelman, törene Mısır
Dışişleri Bakanlığı'ndan
yetkililer, ABD'nin Kahire
Büyükelçisi, İsrail'in Kahire
Büyükelçisi Haim Koren ve
elçilik çalışanlarının katıldığını
kaydetti.

Gold ise törende yaptığı
konuşmada, "İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu ve Mısır
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-

Sisi öncülüğünde tehditleri
bertaraf etmeyi başardık. Mısırla
birlikte bölgenin istikrarı ve
kalkınması için çalışıyoruz. Mısır
her daim bölgedeki en önemli ve
büyük ülke olacaktır." dedi. 

İsrail, Mısır'da devrik
Cumhurbaşkanı Hüsnü
Mübarek'in yargılanmasını
isteyen göstericilerin, 9 Eylül
2011'de düzenlediği baskının
ardından Kahire'deki elçiliğini
kapatmıştı.

Mısır'da askeri darbeyle
görevinden alınan
Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi yönetimi de İsrail'in
Gazze'ye düzenlediği saldırının
ardından Kudüs Büyükelçisi'ni
Kasım 2012'de geri çekmişti.
Uzun bir aradan sonra Mısır,
Kudüs'e bu yılın başında
büyükelçi atamıştı.

İsrail'in Kahire Büyükelçiliği 
yeniden açıldı
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR “Kadınların ekonomiye 

katılımı yoksulluğu azaltıyor”

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF)
Başkanı Christine Lagarde, kadınların
ekonomiye katılımının eşitsizliği ve
yoksulluğu azalttığını belirterek,
ekonomide kadınların daha fazla olduğu
ülkelere bunun rahatlıkla görülebileceğini
söyledi.

Lagarde, Rixos Otel'de gerçekleştirilen
W20 Türkiye Konferansı'nda yaptığı
konuşmada, IMF'nin bu zamana kadar
kadınlara fazla yoğunlaşmadığını, bu
konuda kurum olarak bazı değişimler
yaşadıklarını anlattı.

Bundan sonra zor durumda olan bir
ülkeye yardım ettiklerinde, kadınlara daha
fazla odaklanacaklarını bildiren Lagarde,
"Kadınların ekonomiye ve topluma daha
fazla nasıl entegre olacağı noktasında biz
de katkı sunacağız" dedi.

Lagarde, kadınların daha fazla
katılımıyla ekonomilerin daha da
büyüyeceğini vurgulayarak, "Kadınların
ekonomiye katılımı eşitsizliği düzenlerken,
yoksulluğun da azalmasını sağlayacak.
Ekonomide kadınların daha fazla olduğu
ülkelere baktığımızda da bunun rahatlıkla
görebiliyoruz." diye konuştu. 

James Bond serisinden bir filmin "Dünya
yetmez" adıyla çekildiğini hatırlatan
Lagarde, kendisinin bunu "Kelimeler
yetmez" olarak değiştirdiğini, sözlerden
ziyade uygulamaların daha önemli
olduğunu dile getirdi.

Lagarde, uygulama noktasında ilk kilit
politikanın eğitim olduğuna işaret ederek,
kadınların toplum içerisinde güçlenmesinin
yolunun eğitimden geçtiğini belirtti.

Eğitimin ardından geriye çalışmanın
kaldığını kaydeden Lagarde, "Japonya

Başbakanı uzun süre önce ülkesinde eğitim,
çalışma hayatında yeterli sayıda kadın
olmadığını fark etmişti. Dünya Bankası
verileri ile çalışmalar gerçekleştirildi.
Burada kadınlara karşı yüzde 90 oranında
bir ayrımcılıktan söz edildi. Bu durum
ortadan kaldırılabilirse ekonomiye büyük
etkisi olacaktır. Bunu yapan ülkeleri
izlediğimizde çok büyük değişiklikler
olduğu analiz edildi. O yüzden ilk başta
yapılması gereken ayrımcılığı ortadan
kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, ödemeler kısmının da büyük
farklılık gösterdiğini belirterek, "BM Yıllık
Olağan Toplantısında, 2020 sonrası
kalkınma hedeflerine ilişkin çok önemli

çalışmalar yaptık. Burada finansal
kapsayıcılıktan bahsettik. Bu başlık ile
KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar, kadınların
finansmana ulaşması bakımından yaşadığı
sorunlara çözüm bulmayı hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.

Lagarde, kadınların birlikte hareket
etmesinin öneminin de altını çizerek,
kadınlara birliktelik çağrısı yaptı.

İnsanların "Her başarılı erkeğin
arkasında bir kadın vardır" dediğini, ancak
"Her başarılı kadının arkasında bir stresli
adamın" olduğunu söyleyen Lagarde,
"Kadın da erkek de olsak birbirimizi
başarılarımız için destekleyebiliriz." dedi.

“Çin ile ilgili kötümserlik abartıldı”

IMF Başkanı Lagarde, kadınların ekonomiye katılımının eşitsizliği ve
yoksulluğu azalttığını belirterek, ekonomide kadınların daha fazla
olduğu ülkelere bunun rahatlıkla görülebileceğini söyledi.

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings, Çin ekonomisi için yeni normal durumun,
artan volatiliteyle birlikte daha yavaş bir büyüme
olduğunu belirtti.

Fitch'in internet sitesinde yayımlanan açıklamasında,
Çin'in kısa vadeli görünümüne ilişkin kötümserliğin
abartıldığı ifade edildi. Çin'in orta vadeli büyümesine
yönelik beklentilerin düşüşe geçtiği aktarılan

açıklamada, 2016-2020 döneminde ülkedeki büyüme hızının yüzde 5 civarına
gerileyebileceği bildirildi.

Çin ekonomisi için yeni normal durumun artan volatiliteyle birlikte daha yavaş bir
büyüme olduğu kaydedilen açıklamada, bankalararası fon piyasalarında, konut
fiyatlarında, hisse senetlerinde ve yuanda söz konusu volatilitenin görüldüğü
vurgulandı.

Fitch Ratings, Çin'in kısa vadeli görünümüne
ilişkin kötümserliğin abartıldığını belirtti.
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4 AĞUSTOS 1947
(68 yıl sonra dahi örnek alınacak bir makale)

Muhterem hemşehrilerim;
Çidden bu hafta görsel ve
yazılı basında
okuduklarımızdan sonra
canımız hangi konuda olursa
olsun yazı yazmak
istemiyordu. 

Ancak, yanda okuduğunuz
gibi, insanoğlu ne kadar zor
durumda olursa olsun, hakkını
korumasını, bilmelidir ve bu
isteği doğal  olarak
karşılanmalıdır.

Ayrıca, günün durumuna
göre talepler daima yasalar
dahilinde aranmalıdır.

Yukarıdaki fikrimizi şunun
için hatırlatıyoruz.

İnsanoğlu elbette yaşam
süresince çeşitli engellerle
karşılaşabilir. Bu engelleri
aşmak için fert olarak da, kitle
olarak da asla taşkınlığa
vardırmamaya gayret
etmelidir.

Yanda okuduğunuz makale
Batı Trakya Türklerinin çok
ama çok sıkıntılı bir sürecinde
yaşadığı insanlık dışı
muameleyi o zaman Yunan
parlementosunda İskeçe
milletvekili olan üstad NURİ
efendi şimdi bu durumda olan
kitle veya uluslara örnek
olacak şekilde hem
yöneticilerine hem de istek
sahiplerine hak aramanın
nasıl yapılacağını örnek olarak
vermektedir.

Biz, bu şikayetname
makalede hatırlatılanların o
zaman bizzat içinde
yaşadığımız için bu gün bu
gibi olayları yaşayan
insanoğluna mümküm olduğu
kadar soğuk kanlı ve sabırlı
olmalarını bir vazife olarak
hatırlatırız.

Ecdadımız ne demiş?
Dünyada en zor şey aile içi
anlaşmazlıklarıdır.

***
Muhterem hemşehrilerim;
2015- 2016 ders yılı bugün

başlamaktadır.
Bu ders yılında da azınlık

eğitiminin perişan bir tablo
içinde olduğunu görüyoruz ve
yaşıyoruz.

Şu anda milletvekili seçimi
süreci içinde olduğumuzu
bildiğimiz için perişan eğitim
ve öğretim tablomuz için
seçimlerden sonra aynen üstad
NURİ efendi TRAKYA gazetesin
de 4 Ağustos 1947’de Azınlık
ailesinin genel problemlerini
“ALEV BACAYI SARDI” başlığı
altında nasıl topladı ise biz de
önümüzdeki süreçte bu günkü
“ANA DİLİMİZ TÜRKÇE” nin ve
“TÜRK” okullarının halini
“VAY ANA DİLİMİZİN HALİ ve
TÜRK OKULLARI” başlığı
altında bir iki sohbetle sizlerle
paylaşacağız diyoruz. 

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Okula yeni başlayan çocuklar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Y
eni eğitim yılının
başlamasıyla birlikte,
çocuklar ve aileler için

de heyecanlı ve telaşlı bir
dönem başlamakta! Özellikle
de okula yeni başlayacak
minikler için bu, endişeli bir
dönem olabilir. Bunun için de
aile ve öğretmenlerim çocuğa
yaklaşımı son derece önem
taşımakta.

Okula yeni başlayan
çocuklar, özellikle ilk haftalar
uyum sorunu yaşayabilirler.
Anne babasının özel ilgisine
alışmış olan çocuk, sınıfta da
aynı ilgiyi beklediği için hayal
kırıklığı yaşayabilir. Çünkü
öğretmenini diğer çocuklarla
paylaşmak zorundadır.
Bununla beraber, okulda
kurallar vardır ve bu kurallara
uyum sağlamakta da
zorlanabilir. Evdeki gibi her
istediğini yapamayacak,
davranışlarını kontrol etmesi
gerekecektir. Bütün bunların
sonucunda da çocuk, okula
gitmek istemeyerek tepki
gösterebilir. Sabahları evden
ayrılırken ağlamaların, “okula
gitmek istemiyorum” diye
sızlanmaların sebebi budur.
Ağlayarak amacı, anne-
babasına kendisini
acındırmak ve evde
kalmaktır.

Bütün bu tepkilerin
gösterilmesi okula yeni
başlayan çocuklarda gayet
doğaldır. Çocuğa yardımcı
olabilmek için de anne
babanın kararlı ve tutarlı
davranışları son derece
önemlidir. Çocuk ne kadar
olumsuz davransa da, anne-
baba üzüldüklerini belli
etmemeli ve geri adım
atmamalıdır. Çünkü çocuk,
onların yüzlerindeki ifadeden
yumuşayıp
yumuşamadıklarını
anlayabilir. Anne-baba kararlı
davrandıkları sürece çocuk da
ikna olup okula gitmek
zorunda olduğunu
kabullenecektir.

Okula yeni başlayan
çocuğa yapılan diğer bir
hatalı davranış da, çocuk
okuldan gelir gelimez
kendisine “okulda neler
yaptın, sıkıldın mı, dersi
anlayabildin mi” gibi sorulan
sorulardır. Çocuk okulda
neler olduğunu kendisi
anlatmadıkça, ona
sorulmamalıdır. Tekrar tekrar

okulun ne kadar güzel ve
faydalı bir yer olduğunu
anlatmak da çocuğu sıkabilir.
Anne baba rahat, tutarlı ve
kendinden emin bir şekilde
çocuğa yaklaştıkça, o da
rahatlayacaktır.

Yapılan bir başka hata da,
okula yeni başlayan çocuğa,
“bak sen artık okula
gidiyorsun, bundan sonra
oyun yok, ders var” gibi
sözler, onu endişelendirerek
okuldan korkutabilir. Bunun
için de, okula yeni başlayan
çocuklara, oyun oynamak için
fırsat verilmelidir.

Aileler genellikle
çocuklardan hemen okuyup
yazmasını beklerler. Adeta
sınıfta, “senin çocuğun erken
okudu, benim çocuğum erken
okudu” yarışı vardır. Anne
babalar şunu
unutmamalıdırlar ki, her
çocuk farklı bir bireydir ve her
çocuğun zeka ve yetenekleri
gibi, “okuma olgunluğu” da
farklıdır. Çocuk çok
zorlandığında ise okuldan
soğuyabilir.

Kısacası, ilk yıl, anne-
babanın yaklaşımı,
öğretmenin tutumu, çocuğun
okulu sevmesinde önemli rol
oynar. Eğer çocuk, ilk sene
okuldan soğursa bu onun
gelecekteki bütün eğitim
hayatını olumsuz
etkileyecektir. Bunun için de
çocuğa ders çalışması için
baskı yapmamak, oyun
oynamasına fırsat vermek,
onun kendini rahat
hissetmesine yardımcı
olacaktır.

Öğretmenler de okula yeni
başlayan çocuklara karşı
güleryüzlü, yumuşak ve
anlayışla yaklaşmalıdırlar.
Çünkü okula yeni başlayan
çocukların okulu sevmesinde
en önemli faktörlerden biri de
öğretmenin davranışları ve
tutumudur. Çocuğun başarılı
olabilmesi için aile ve
öğretmen işbirliği de son
derece önemlidir. Onlar yeni
öğrencilere sabırla
yaklaşarak hep beraber
destek olmalıdırlar. Bu
desteğin ve sabrın
sonucunda başarılı öğrenciler
karşımıza çıkacaktır.

Tüm öğrenci ve
öğretmenler için başarılı ve
verimli bir ders yılı olması
dilekleriyle...

22 11 Eylül 2015

İskeçe ve köylerde 
şehitler için mevlit

TÜRKİYE’deki terör saldırılarında şehit olanlar
için İskeçe camilerinde mevlit okutulacak. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete,
Türkiye’de yaşanan terör olaylarında şehit olanlar
için 8 Eylül Salı günü bir taziye mesajı yayımladı.
Müftü Mete, şehitler için İskeçe merkez ve köy
camilerinde 11 Eylül Cuma günü Cuma namazı
öncesi Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Müftü Mete’nin mesajı şöyle: “Anavatanımız
Türkiye’de 6 Eylül 2015 Pazar günü Hakkari’nin
Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde teröristler
tarafından düzenlenen hain pusu neticesinde 16

askerimizin, aynı şekilde Iğdır’da 14 polisimizin
şehit düşmesi Batı Trakya Müslüman Türkleri
olarak bizi derinden üzmüştür. Son dönemde
teröristlerin alçakça saldırıları neticesinde birçok
askerimizin ve polisimizin şehit düşme haberleri,
bizim yüreğimizi dağlıyor. Allah’tan şehitlerimize
rahmet, tüm Türk milletine başsağlığı dileriz. Yüce
Rabbimden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güç, kuvvet,
nusret ve nihai zaferler nasip etmesini niyaz ederiz.
Tüm Türk Dünyası’nın hatta İslam dünyasının güç
ve kuvvet kaynağı olan anavatanımız Türkiye’ye
Rabbim zeval vermesin.”
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Ronaldo’nun menajeri
Jorge Mendes, Portekizli
yıldızın Türkleri ve Türkiye’yi
çok sevdiğini, yaşanan terör
olayları sebebiyle Türk
halkının acılarını paylaştığını
aktardı.

Birçok sosyal sorumluluk
projesine imza atan ve
toplumsal olaylara da
duyarlılık gösteren Real
Madrid’in dünyaca ünlü
yıldızı Cristiano
Ronaldo, Türkiye’deki terör
eylemlerine de sessiz
kalmadı. Sosyal medyada
milyonlarca takipçisi olan
fenomen sporcu,
menajeri Jorge
Mendes aracılığıyla şehitlere
saygı mesajları gönderdi.

Kozlukebir Belediyesi futbol
takımı İpsalaspor ile karşılaştı

Ronaldo’dan Türk
Halkına Mesaj:
Acınızı
Paylaşıyorum

Türkiye’de İpsala belediyesi
tarafından 2 – 6 Eylül
tarihlerinde gerçekleştirilen 16.
İpsala Çeltik Festivali ve Tarım
Fuarı’nda Kozlukebir belediyesi
ile İpsalaspor futbol takımları
bir dostluk maçı oynadı.
Dostluk ve kardeşliğin hakim
olduğu maçta sahadan 1-0’lık
skorla Kozlukebir takımı galip

ayrıldı.
Fuar alanında İpsala

Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, AK Parti Edirne
Milletvekili Şemsettin Emir,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu  Ali Rıza Akıncı,
İpsala Kaymakamı Eyüp
Özdemir ve Edirne Valisi
Dursun Ali Şahin selamlama

konuşmaları yaptı.
Konuşmaların ardından,

folklor ekibi ve mehteran takımı
gösterilerini sundu. Fuar alanı
girişinde kurban duası yapıldı
ve protokol üyeleri fuarın açılış
kurdelesini kesti. Fuarda stant
kiralayan firmaları ziyaretin
ardından geleneksel kurbağa
yarışması gerçekleşti.

Beş gün süren fuarda farklı
etkinlikler yer aldı.
Etkinliklerden biri de İpsalaspor
ile Kozlukebir belediyesi takımı
arasında oynanan dostluk
maçıydı.

Kozlukebir belediyesi sınırları
içindeki futbol takımlarında
oynayan gençlerin oluşturduğu
belediye takımına, Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Sirkeli
bölgesinden sorumlu eski
Başkan Yardımcısı Sinan
Ahmet, yeni Başkan Yardımcısı
Cemil Ahmet, belediye meclis
üyesi Ömer Aren Salih ve İrfan
Hüseyin eşlik etti.

Maçın başlama vuruşunu
İpsala Belediye Başkanı
Mehmet Kerman ve Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
birlikte yaptılar. Karşılıklı
hediyelerin de verildiği dostluk
maçında gençler birbiriyle
kaynaşma imkanı buldu.

Yusuf Erdoğan 
65 kat değerlendi

Trabzonspor’un başarılı
oyuncusu Yusuf Erdoğan, 5
sezonda değerini 65 kat
artırdı. 

2011’de 100 bin euro
karşılığında Araklıspor’dan
1461 Trabzon’a gelen Yusuf,
2013’te Trabzonspor’a
transfer olarak değerini 1
milyon euro’ya yükseltti.

Bordo-mavili takımda
bulduğu forma şansını iyi
kullanan genç oyuncunun
piyasası, 2014’te 2 milyon
euro oldu.

Şota ile iyi bir hava
yakalayan ve A Milli Takım’a
davet edilen Yusuf’un şu anki
değeri ise tam 6.5 milyon
Euro olduğu belirtildi.

Grosskreutz: ‘İlk maç için sabırsızlanıyorum’

KEVİN Grosskreutz, Galatasaray’a
transferliği ile ilgili özel açıklamalarda
bulundu.

Grosskreutz’un Galatasaray’a transferliği
ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: 

‘Almanya’dan da teklifler vardı’
“Galatasaray bu yaz döneminde bana bir
transfer teklifinde bulundu. Aynı zamanda
Almanya’dan da teklifler vardı. Bunun yanı
sıra Dortmund’la da görüşüyordum.  En
sonunda kendi kulübümle görüştüm.
Kulübüm ve ben Galatasaray’ın en doğru
seçim olduğuna karar verdik.”

‘Geçen seneki atmosferden çok
etkilenmiştim’
“Galatasaray’ın gelenekleri olan bir kulüp
olduğunu önceden de biliyordum. Bunun
yanında Galatasaray ile geçtiğimiz sezon da
karşılıklı oynadık. O dönemde buradaki
atmosferi yaşadım ve çok etkilendim.
Galatasaray’ın çok büyük bir taraftar
topluluğu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla
Galatasaray hakkında bilgi sahibiydim daha
önceden de ve burada olduğum için
mutluyum.”

‘Bu durumla baş edeceğim’
“Bu şanssız bir dönem oldu. FIFA’nın bir
oyuncu hakkında böyle bir ceza vermesi
çok olumsuz bir durum. Ama ben bu
durumla baş edeceğim. 3 ay boyunca en
şekilde çalışıp sonunda takımım için
elimden gelen yardımı göstereceğim.”

‘Türk oyuncular bana 
çok samimi davrandılar’
“Türk oyuncular ilk geldiğim andan
itibaren bana çok sıcak samimi bir
yaklaşımları oldu. Bunun dışında hocamız
bana çok güven verdi. Kendisiyle konuştuk
bana büyük moral verdi. Yaşadığımız
durumdan dolayı zaten Podolski ve Yasin’le
sürekli kontakt halindeydim.”

‘Taraftarın desteği çok güzel’
“Tabi ki hem Dortmund hem de Galatasaray
taraftarı takımını destekleyen ve bir adım
öne çıkmasını sağlayan taraftar grupları.
Her zaman da ön planda olan taraftar
grupları.özellikle şunu söylemek istiyorum
daha tek bir maç bile oynanamamış
olmama rağmen bana verdikleri destek çok
güzel ve sansasyonel… Ben bu yüzden
onlara çok teşekkür ediyorum…”

‘Şampiyon olursak sahada 
saçımı kesebilirim’
“Aslında ilk olarak 19 numarayı istedim ama
başka arkadaşım kullanıyormuş.
Dortmund’da 12 numara taraftarı temsil
eder. Ben de bunu düşünerek 12 numaralı
formayı tercih ettim. Ekstra bir güç olarak.
Şampiyon olursak, Dortmund’da olduğu
gibi belki saçımı sahada kestirebilirim.”

‘2000 yılındaki o maç 
hala hatıralarımda’
“Galatasaray’ın 2000 yılında Dortmund
karşısında aldığı galibiyeti hatırlıyorum. O
zamanlar Dortmund maçları için tribüne
gidiyordum. O maçta da Hagi ve Hakan
Şükür gol atmıştı. O maç hala
hatıralarımda.”

‘Nuri, Galatasaray’ın mükemmel 
bir takım olduğunu söyledi’
“Transferimden önce Nuri ile konuştum.
Bana çok iyi tavsiyeler verdi. Galatasaray’ın
mükemmel bir takım olduğunu söyledi.
İnsanların çok sıcakkanlı olduğunu belirtti.
Benim buraya gelerek doğru tercih
yaptığımı söyledi.”

‘Hocam bana nerede görev 
verirse oynarım’
“11 mevkide yer aldığım grafiği ben de
gördüm. Aslında bu bir gerçek.
Dortmund’daki dönemimde Jürgen Kloop
bana her pozisyonda görev veriyordu. Bir
maçta da kaleye geçtim. Enterasan bir
grafik ama bu bir gerçek. Hangi pozisyonda
oynadığım önemli değil. Hocam bana
nerede görev verirse elimden geleni
yapmaya hazırım.”
‘İlk maç için sabırsızlanıyorum’
“Umuyorum ki Galatasaray’da çok başarılı
olacağım ve mutlu olacağız.  Oynayacağım
ilk maç için sabırsızlanıyorum. Takıma
destek vermek için. Hep beraber çok büyük
başarılara ulaşacağız.”
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Mehmet Emin Aga ölümünün 
9. yıldönümünde törenle anıldı

İSKEÇE Seçilmiş Müftülüğü, 9 Eylül
Çarşamba günü İskeçe eski Seçilmiş
Müftüsü Mehmet Emin Aga’nın
ölümünün 9. yıl dönümü nedeniyle bir
anma töreni düzenledi.

Aşağı Mahalle mezarlığındaki kabri
başında düzenlenen anma törenine
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin
Konsoloslar Murat Ertaş ve Nurettin
Canay Kavuncu, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, BTAYTD Başkanı
Ahmet Kara, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ahmet Kurt ve Mehmet Emin
Aga’nın sevenleri katıldı. 

Anma töreninde okunan Kur’an-ı
Kerim’in ardından Müftü Yardımcısı
Ahmet Hraloğlu duasını yaptı. Daha
sonra yurt dışında bulunan ve törene
katılamayan Müftü Ahmet Mete’nin

selamlarını ileten Hraloğlu, merhum
Mehmet Emin Aga’nın Batı Trakya Türk
azınlığına önemli hizmetleri olduğunu
söyledi.

Törende Mehmet Emin Aga ailesi
adına söz alan oğlu Mustafa Aga,
törene katılanlara teşekkür etti. 

Milletvekili Hüseyin Zeybek
konuşmasında, Müftü Aga’nın
mücadeleci bir kişi olduğunu hatırlattı. 

Muavin Konsolos Murat Ertaş da
kısa bir selamlama konuşması
yaparak, “Bize anlatıldığı kadarıyla
merhum Müftümüzü iki kelimeyle
özetlememiz mümkündür. Kararlılığı
ve dik duruşu. Merhuma Allah’tan
rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.
Bu vesileyle Başkonsolosumuz Sayın
Ali Rıza Akıncı’nın da selam ve
taziyelerini sunarım.” ifadelerini
kullandı.

MERYEM ŞERİF
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 6.TERCİH                                                                

TIP FAKÜLTESİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

İPEK TASIM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1.TERCİH

EMRAH HÜSEYİN
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                                                                          

TIP (EGE  ÜNİVERSİTESİ)
BİYOLOJİ  (EGE  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                         

MATEMATİK   (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)  

İREM MOLLA İSA
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                      
ECZACILIK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                 

ECZACILIK (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  

DUYGU HASAN
TIP FAKÜLTESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ)

BESLENME VE DİYETETİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

SEHER SUKA
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

HUKUK (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)

ÖMER USTA ÖMER 
ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 4.TERCİH  

BUSE ŞAKİR
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)                                                
SINIF  ÖĞRETMENLİĞİ  (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ)

CEM GARİPPOĞLU
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)                                                                                  
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
KAMU  YÖNETİMİ (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)  

OGÜN SAKALLI HÜSEYİN
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2.TERCİH   

MELTEM ALİ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                                           
A.Ö. İKTİSAT (İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                              

İKTİSAT  (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                           
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ)                                                             
İKTİSAT (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                   

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  (TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ)

AYLIN SALİH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                                                             

İŞLETME (MARMARA   ÜNİVERSİTESİ)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ) 

ÖZDEMİR İSMAİL
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                                            

FELSEFE (ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                    
SOSYOLOJİ (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ) 

MEHMET HOCA OSMAN
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕ.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )                                                                                    

LOJİSTİK  (ÇANAKKALE  18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                        
KAMU  YÖNETİMİ (KIRKLARELİ    ÜNİVERSİTESİ) 

EZGİ ŞAKİR
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.ΤΕ.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)                                                                                 

SAĞLIK KURUMLARI  İŞLETMECİLİĞİ  (KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ)                                                  

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ  (ÇANAKKALE 18
MART ÜNİVERSİTESİ 

EMRE HACI ŞERİF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)                                                                              

İKTİSAT (TRAKYA   ÜNİVERSİTESİ) 

GAMZE MUMİN 
MİMARLIK (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)                                                                                      

MİMARLIK (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ) 

FERRUH MEHMET
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ECZACILIK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

GİZEM ALİ HAŞİM 
ULUDAĞ  ÜNİVERSİTESİ  GIDA  MÜHENDİSLİĞİ                                                                                    

KİMYA  (NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ)                                                                                           
BİYOLOJİ  (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ) 

SİNEM MEHMET
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ) 

MERVE SALİ
ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ                                                                  
ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ (ESKİŞEHİR ANADOLU

ÜNİVERSİTESİ)                                                         
BİYOLOJİ  (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                  

GIDA  MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

BATUHAN KADI 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 

AYNUR  ÇAKIR 
PSİKOLOJİK DANIŞMALIK VE REHBERLİK  (GAZİ

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
BESLENME VE DİYETETİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

MUSTAFA MUSTAFA
KAMU  YÖNETİMİ (ISPARTA  ÜNİVERSİTESİ)      

FUNDA HÜSEYİN
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ (TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ) ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
(SAKARYA ÜNİVERSİTESİ)                                                 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
(KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)   

TANER NURİ 
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ (NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ)                                                                     

TARİH (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)
TARİH(ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ )                                                                                                        

EKONOMETRİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

SEDA YUSUF
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

(TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

BUSE KAŞİF
ULUSLARARASI  İLİŞKİLER 
( ANKARA ÜNİVERSİTESİ)                                                                   

HUKUK  (YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ)                                                                                       
BİYOLOJİ (ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                                                            

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ)                                                              

BESLENME VE DİYETETİK  (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                        
BESLENME VE DİYETETİK (KIRKLARELİ

ÜNİVERSİTESİ)

HATİCE AHMET
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)  TÜRK DİLİ VE

EDEBİYATI                                                             
OKUL ÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                                 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)

MEHMET AHMET
TURİZM  İŞLETMECİLİĞİ (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ)                                                                       

TURİZM  İŞLETMECİLİĞİ VE OTEL  İŞLETMECİLİĞİ
(TRAKYA   ÜNİVERSİTESİ)   

BÜŞRA REŞİT LATİF
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ  (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

FOTOĞRAFÇILIK  VE KAMERAMANLIK  (ÇANAKKALE 18
MART ÜNİVERSİTESİ)                             

SOSYAL HİZMETLER (SAKARYA  ÜNİVERSİTESİ)   

EMRE YUSUF
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ (ÇANAKKALE 18 MART

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ( NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ)  

NERGİS NEZİR MEHMET
OKUL ÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                              
TİBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK (İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ  A.Ö.) 

ÖZKAN HALİL 
ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ)                                                
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ  ÇÖMÜ (ÇANAKKALE)                                                                                  

İLAHİYAT  NKÜ (TEKİRDAĞ)  

AYŞE MEDİNE
İŞLETME (TRAKYA  ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                   

İŞLETME (KIRKLARELİ  ÜNİVERSİTESİ) 

AYŞE KARABELA
VETERİNERLİK  (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ)                                                                                           

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM  
(ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ)                                         

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ).

ESRA MOLLA HASAN
HEMŞİRELİK (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                              

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (ÇANAKKALE
18 MART ÜNİVERSİTESİ)                           

ÇOCUK GELİŞİMİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)                                                                                       
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) 

GALİP MEHMET
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ (ÇANAKKALE 18 MART

ÜNİVERSİTESİ)                                                      
İŞLETME (KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ)                                                                                                
ANESTEZİ ( TRAKYA ÜNİVERSİTESİ) 

MUSTAFA HÜSEYİN
İŞLETME (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ) 

ÇİĞDEM MUSTAFA
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

EDA MUSTAFA
İŞLETME (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

ESMA PADALI
MATEMATİK (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

HALUK AHMET ŞERİF
ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİ ( NAMIK KEMAL

ÜNİVERSİTESİ) 

YAVUZ BEKİR
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ

ÜNİVERSİTESİ) 

SEHER ÇAKIR
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

HASAN HASAN
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

MEKATRONIK MÜHENDİSLİĞİ (KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ) 

QUANTUM DERSHANESİ
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARINDA 2015 YILINDA DA AÇIK ARA ÖNDE

SİZ DE İSMİNİZİ KAZANANLAR  LİSTESİNE  YAZDIRIN...
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