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Çiftçi barikatları
bir ayını
doldurdu!
Hükümetin kreditörlerle imzaladığı
üçüncü memorandum kapsamında
hayata geçirmek istediği yeni sosyal
güvenlik ve vergi yasasına karşı çıkan
çiftçi ve hayvan besicilerinin 20
Ocak’ta başlattığı eylemler bir ayını
doldurdu. »6, 7

Hükümetin küçük ortağı Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi üyesi İskeçeli
Panayotis Sguridis, Başbakan Aleksis
Çipras’ın çiftçileri aldattığı
açıklamasından sonra Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcılığı görevinden
istifa etti.  »3

Sguridis
bakanlıktan 
istifa etti

Çavuşoğlu
Atina’ya 
geliyor
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu
4 Mart'ta Atina'ya beklediklerini
söyledi.   »17

19’da 11’de

ekonomi spor

Bosna-Hersek 
AB’ye üyelik için

başvurdu

Sony Xperia 
C5 Ultra’yı
inceleyelim 20’de

Dünya ekonomisini 
bekleyen 

beş tehlike 23’te

Fenerbahçe 
tur için avantaj

sağladı

TÜRKİYE’nin başkenti
Ankara’da Tren Garı önünde
10 Ekim 2015’te gerçekleşen
terör saldırısından 4 ay
sonra askeri servis
araçlarının geçişi sırasında
patlama yaşandı.

Bu arada, Batı Trakya
Türk azınlık kuruluşları,
Türkiye’nin başkenti
Ankara’da meydana gelen
terör saldırısını kınadı.
Yayımlanan açıklamalarda,
anavatan Türkiye’ye
başsağlığı dileklerinde
bulunuldu. »2, 15, 19

İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği ile Rodop – Meriç
İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği’nin,
azınlık eğitimi konusunda
ortak mücadele etme kararı
aldığı vurgulandı. »4

Azınlık
eğitimi
için ortak
mücadele
kararı

bilimdünya

TURGAY Cin, “Yunanistan
yönetimi, Aristotelio
Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı bir
yüksekokul açarken
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığın antlaşmalarla
tanınan haklarını gasp
etmektedir.” dedi. Cin,
anlaşmalar uyarınca
Yunanistan’ın, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı için
din adamı yetiştirecek,
azınlığa ait özerk ve özel bir
eğitim kurumu açma
yükümlülüğünün olduğunu
vurguladı. 

Yrd. Doç. Dr. Cin,
Yunanistan’ın Türkiye’de özel
ve özerk bir Ruhban Okulu
talep ettiğini, ülke içinde
Müslüman Türk azınlığa
yönelik olarak ise tam tersini
uygulamaya çalıştığını ifade
etti. »8

Azınlık kurumları terörü lanetledi

»12-13

İzmir’deki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Cin,
Selanik’te açılması planlanan “İslam Bilimleri Bölümü”nü GÜNDEM
için değerlendirdi.

‘Yunanistan azınlığın
haklarını gasp ediyor’
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Ankara’yı yine terör vurdu!
TÜRKİYE’nin başkenti

Ankara’da Tren Garı önünde 10
Ekim 2015’te gerçekleşen terör
saldırısından 4 ay sonra askeri
servis araçlarının geçişi
sırasında patlama yaşandı.
Hükümet Sözcüsü Numan
Kurtulmuş, patlamada 28
kişinin hayatını kaybettiğini, 61
kişinin de yaralandığını
açıkladı. 

Terör kanlı yüzünü bu sefer,
Genelkurmay Başkanlığı, Deniz,
Hava ve Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, askeri lojmanların
bulunduğu, Başbakanlık
Merkez bina, TBMM ve İçişleri
Bakanlığı’na ise 200 metre
uzaklıkta gösterdi. Yüksek
güvenlik nedeniyle “hassas
bölge” olarak bilinen yerde,
İnönü Bulvarı’nı Dikmen
Caddesi’ne bağlayan Merasim
Sokak’ta 17 Şubat Çarşamba
günü saat 18.31’de şidddetli
patlama oldu. Askeri servis
araçlarının kırmızı ışıkta
beklediği sırada hızla askeri
servis araçlarının arasına dalan
bomba yüklü araçla intihar
saldırısı düzenlendi. 

Patlama sesi başkentin
pekçok semtinden duyulurken,
alev topu ve yükselen dumanlar
da aynı şekilde uzak
mesafelerden görüldü. Patlama
yerinin, muvazzaf subaylarının
yanı sıra emekli üst düzey
komutanların da bulunduğu ve
“General Lojmanları” olarak
bilinen bölümde olması dikkat
çekti.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Patlamanın etkisiyle içerisinde

askeri personelin bulunduğu 2
araç tamamen yanarak hurdaya
dönerken, diğer 3 servis
aracında da büyük hasar
meydana geldi. Bomba yüklü
binek otomobil ise hurda
yığınına döndü. 

Patlamanın duyulmasından
hemen sonra olay yerine
yüzlerce ambulans, itfaiye aracı
sevk edildi. İstihbarat, terör,
asayiş, çevvik kuvvet polisleri
de olay yerine geçti. Eskişehir
yolu, gidiş-dönüş ulaşıma
kapatıldı. Merasim Sokak ve
çevresinde ileşim araçları
kontrollü olarak devre dışı
bırakıldı.

Saldırının planlı olduğu ve
askeri servis araçlarının hareket
etmeye hazırlandığı sırada
yapıldığı belirlendi.
Saldırganların patlamadan önce
servis araçlarının güzergahları
ve hareket saatleri konusunda
keşif yaptığı anlaşıldı. 

Bölgede ikinci bir saldırı
olabileceği ihtimaline karşı da
geniş güvenlik önlemleri alındı.
İçişleri Bakanlığı’nın önüne
konulan şüpheli paket, bomba
imha uzmanları tarafından
fünye ile patlatıldı.
ERDOĞAN: 
“PİYONLARLA VE
ARKASINDAKİ GÜÇLERLE
MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ankara’daki
terör saldırısına ilişkin, “Ahlaki
ve insani hiçbir sınırı olmayan
bu saldırıları gerçekleştiren
piyonlarla ve onların
arkasındaki güçlerle
mücadelemizi her gün daha

kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.
Birliğimize, beraberliğimize,
geleceğimize yönelik olarak,
sınırlarımız dışında ve içinde
gerçekleşen saldırılara misliyle
karşılık verme konusundaki
kararlılığımız, bu tür eylemlerle
daha da güçlenmektedir.” dedi.

“Türkiye’nin, meşru müdafaa
hakkını, her zaman, her yerde
ve her durumda kullanmaktan
çekinmeyeceği bilinmelidir”
diyen Erdoğan, şöyle devam
etti: “Terör örgütlerini
kullanarak ülkemizi ve
milletimizi hedeflerinden
uzaklaştırabileceklerini

sananlar, yanıldıklarını
göreceklerdir. Her şehidimiz ve
her gazimiz, bu toprakların
ilelebet vatanımız olduğunun,
bayrağımızın inmeyeceğinin,
ezanlarımızın susmayacağının,
ülkemizin bölünmeyeceğinin,
devletimizin yıkılmayacağının
birer ispatıdır.”

DAVUTOĞLU: 
“TERÖR ÖRGÜTLERİNE
KARŞI MÜCADELEDE GERİ
ADIM ATMAYACAĞIZ”
Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Ankara’da askeri
servis araçlarının geçişi
sırasında gerçekleştirilen
bombalı saldırıyla ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Davutoğlu,
açıklamasında şunları kaydetti:

“Terör ve şiddet karşısında 78
milyon vatandaşımızla bir ve
beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti,
kendi hukukunu çiğnetmeyecek
ve kimden gelirse gelsin haklı
davasından vazgeçmeyecektir.
Ülkemizi, aziz milletimizi ve
demokrasimizi hedef alan bu

menfur saldırıyı
gerçekleştirenler ve
azmettirenler asla amaçlarına
ulaşamayacaklar. Bütün terör
örgütlerine karşı verdiğimiz
haklı mücadelede asla geri
adım atmayacağız. Bu menfur
saldırıyı istismar ederek
provokasyona yeltenecek şer
odaklarına karşı yüce
milletimizin engin ferasetine ve
sağduyusuna güveniyorum.
Uzunca bir süredir, terörün
hedefi olan ve birçok badireyi
daha fazla kenetlenerek aşmış
milletimiz, bu saldırılar
karşısında da vakar ve
dayanışma içerisinde bu zor
koşulların üstesinden
gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti
devleti hukuk ve adalet
çizgisinden sapmadan, terör ve
şiddete prim vermeden
öncelikle kendi ulusal
güvenliğini koruyacak insani
değerleri, herkes adına
savunmaya devam edecektir.
Aziz milletime sabır, vakar ve
metanet diliyorum.”

Yunanistan’dan saldırıya tepki

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla
arayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için
taziyelerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye
göre, görüşmede Ankara’da meydana gelen
patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini
ileten Çipras’ın, terörle mücadelede Türkiye ile
dayanışma içinde olduklarını söylediği
kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Ankara’da
düzenlenen terör saldırısını kınadı. �
Bakanlığının twitter hesabından yapılan
açıklamada, çirkin terör saldırısını mümkün
olan en şiddetli şekilde lanetledikleri belirtildi.

Açıklamada, “Ankara patlamasında hayatını
kaybeden komşularımızın yasını tutuyoruz”
ifadesine yer verildi. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi
Yorgos Gennimatas da Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras’ı telefonla arayarak,
saldırıyı kınadı ve Yunan halkı adına hayatlarını
kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına
başsağlığı dileklerini iletti.

YUNAN BASININDA SALDIRI
Kathimerini gazetesi “Ankara’daki büyük
patlamada en az 28 ölü” başlıklı haberinde,
saldırının TBMM ve diğer hükümet binalarının
bulunduğu bölgede gerçekleştirildiğinin altını
çizdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıklamalarına geniş yer verildi.

To Vima gazetesi de “Genelkurmay
Başkanlığı binası yakınındaki araçları hedef
alan saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi”
başlığıyla verdiği haberde, Türkiye’nin son
aylarda Suriye’deki rolünden dolayı bir dizi terör
saldırısına hedef olduğu vurgulandı.

“Ankara’da katliam” başlığını kullanan Proto
Thema da haberinde eylemin askerleri hedef
aldığını yazdı.

Devlet televizyonu ERT ve özel televizyonlar
Mega, Skai ve Antena, Türkiye’deki muhabirleri
ile canlı bağlantı kurarak Ankara’daki saldırıyı
ayrıntılı şekilde izleyicilerine aktardı.
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı
İskeçeli Panayotis Sguridis, kabinedeki
görevinden istifa etti. 

Hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlılar
(ANEL) Partisi üyesi İskeçeli Panayotis Sguridis,
Başbakan Aleksis Çipras’ın
çiftçileri aldattığı
açıklamasından
sonra Ulaştırma ve
Altyapı Bakan
Yardımcılığı
görevinden istifa
etti. 17 Şubat
Çarşamba günü
Maximum
93,6

radyosuna konuşan Sguridis, çiftçi eylemleriyle
ilgili yorumunda Başbakan Çipras’ın çiftçileri
aynen eski başbakanlar Samaras ve Papandreu
gibi aldattığını iddia ederek, “Bu ülkede
vaadlerde bulunmazsan, vaad etmezsen oy
alamazsın. Gerçek bu. Ve bu gerçeğin bir gün dile
getirilmesi gerekiyor.” diye konuştu. 

Sguridis’in açıklamaları hükümette ve
Başbakan Aleksis Çipras’ın çevresinde büyük
rahatsızlık yarattı. Hükümet çevrelerinin, çiftçi
eylemlerinin sona ermesi ve çiftçilerle diyalog
sürecinin başlaması için özel bir dikkatin
gösterildiği dönemde böyle bir açıklamanın kabul
edilemeyeceğini dile getirdikleri bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çipras ile hükümetin küçük
ortağı ANEL Partisi Başkanı Panos Kammenos
arasında yapılan görüşmeden sonra Ulaştırma ve

Altyapı Bakan Yardımcısı Panayotis
Sguridis istifasını başbakana sundu.
Çipras’ın Brüksel dönüşü konuyu
değerlendireceği ifade edilse de,
Başbakanlık çevrelerinin istifanın
kabul edildiği bilgisini basına
sızdırması dikkat çekti. 

Çipras’ın çiftçileri
aldattığını söyleyince
istifa etti... 

SA Hİ Bİ: HüL YA EmİN
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
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Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Hülya EM‹N

Her yanımız acı dolu…
G

ün geçmiyor ki bir
felaket haberi
almayalım. Ölen

masum insanlar, hayatını bir hiç
uğruna kaybedenler. Acımasız
bir çıkar savaşının ortasında
yaşanan insanlık dramına her
gün, her saat, her dakika tanık
oluyoruz. 

İnsanlık adına utanç verici...
Çarşamba akşamı bir üzücü

haber de Ankara’dan geldi. Dört
ay arayla Ankara ikinci kez
terörün hedefi oldu. Yine kan
aktı, yine hayatlar yok oldu,
yine yürekler acıyla kavruldu.

Terörün, insan canına
kıymanın bence hiçbir mübah
yanı olamaz. Hiç bir açıklama
getirilemez. Lanetliyorum,
kınıyorum… 

* * *
Ortadoğu coğrafyası her

geçen gün daha derinleşen ve
içinden çıkılması zor bir kuyuya
dönüşüyor. Sözde istikrar adına
dengesi bozulan bölgedeki
istikrarsızlık, kuşkusuz komşu
ülkelere de sirayet ediyor ve
olumsuz etkiliyor. Türkiye de
bundan hayli nasibini alıyor.

Örneğin Suriye’deki iç savaş,
Türkiye’yi mülteci akınının
ortasında bıraktı. Batı’nın
kotalarla, Türkiye’ye vereceği
ekonomik destekle yükünden
kurtulmaya çalıştığı mülteci
sorunu, Türkiye’nin günlük
hayatının bir parçası oldu. 

Batı’ya kaçış için mültecilerin
akınına uğrayan Türkiye
mültecilere kapılarını açarken,
kendi güvenliği için tehlike
olabilecek unsurların da
sınırlarının içerisine sızması
tehlikesiyle karşı karşıya
kalıyor. Nitekim Türkiye’de
birçok kanlı eylemin arkasında
çıkanlar, bu tehlikenin hangi
boyutta olduğunu gösteriyor.

Bitmek bilmeyen mülteci
sorununun bir diğer ayağı ise
Türkiye ile komşu olan
Yunanistan. Türkiye ile
Yunanistan arasında bazen
savaş sebebi olabilecek

gerginliklere neden olan, bazen
ise dostluk denizi olarak
algılanan Ege Denizi, artık
“ölüm denizi” ya da “umut
denizi” olarak anılıyor. 

Suriye’deki gerginliğin
artması ise yeni mülteci
akınlarının habercisi. Yani var
olan mülteci sayısına binlerin
eklenmesi, yeni kaçış
planlarının yapılması, sönmeye
aday umutlar, canlar anlamına
geliyor. 

Ege’de yaşanan acı çok
büyük. Ancak bu acıların
boyutları rakamlarla ifade
edildiğinde zannediyorum ki
büyüklüğü ve ciddiyeti daha da
net anlaşılıyor.

BBC’nin bu konuda paylaştığı
bazı rakamlar ürkütücü.
Düşünmek bile korkunç geliyor:
Yunanistan’ın nüfusu kadar
Suriyeli evlerini terk etmiş
durumda. 

Bir an için Yunanistan’ın
boşaldığını düşünebiliyor
musunuz? Böyle bir şey
karşısında insanın
hissettiklerini ifade etmesi
imkansız değil mi?

Uluslararası Af Örgütü’ne
göre savaş sırasında her bir
saatte 50 aile evlerini terk etti

Savaş öncesi 22 milyon olan
ülke nüfusunun yarısı bugün
başka bölgelere ya da ülkelere
göç etti. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Örgütü UNICEF’e göre
Suriye’de şimdi iki milyondan
fazla çocuk, kuşatma altında
olan ya da yardım örgütlerinin
ulaşamadığı bölgelerde yaşıyor.

Suriye’de en az 250 bin kişi
öldü. Bu kişilerin üçte birini
siviller oluşturuyor. Ölenlerin 13
bini ise çocuk.

Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu’nun (UNICEF)
verilerine göre, Yunanistan ile
Türkiye arasındaki “tehlikeli
suları aşma riskini alan” tüm
mülteci ve göçmenlerin en az
üçte birini çocuklar oluşturuyor.

Acı… Her yanımız acı dolu…
İnsan, insan olmaktan utanıyor. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

DUYURU
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nde 

görev almak üzere 
İngilizce ve Yunanca dillerine hâkim kişilerin, 
hazırlayacakları (CV) özgeçmişleriyle birlikte 

DEB Partisi Genel Merkezi’ne müracaat etmeleri 
önemle rica olunur.

Dündarlı muhtarı intihar etti!
KOZLUKEBİR Belediyesi’ne

bağlı Dündarlı köyünün
muhtarı Adnan Bilal evinde
intihar etti. 29 yaşındaki Adnan
Bilal’in evinde kendini asarak
yaşamına son verdiği bildirildi.

16 Şubat Salı günü meydana
gelen intiharla ilgili olarak,
Dündarlı köyünde ikamet eden
Kozlukebir eski Belediye
Başkanı İbrahim Şerif
GÜNDEM’e kısa bir açıklamada
bulundu. İbrahim Şerif, “Bu
sabah (16 Şubat sabahı)
kendisini Büyük Sirkeli
köyündeki belediye binasında
gördüm. Kendisiyle kısa bir
görüşmem oldu. Gayet iyiydi.
Daha sonra kendisinin Sirkeli
köyü pazarında alış veriş
yaptığını, ardından amcasıyla
birlikte köye hareket ettiğini
biliyorum. Ardından Adnan’ın,
evinin yanında bulunan boş bir
odaya girdiği ve kendisini
astığını öğrendim. Çok üzgünüz,
acımız büyük. Allah herkese
sabır versin.” diye konuştu.

1987 doğumlu Adnan Bilal,

İbrahim Şerif başkanlığındaki
Gelecek Listesi’nden Dundarlı
köyünde muhtarlık görevini
yürütüyordu. Adnan Bilal,
Emine Bilal ile evli olup iki kız
çocuğu babasıydı. 

Dündarlı muhtarı Adnan
Bilal, 17 Şubat Çarşamba günü
ikindi namazından sonra son
yolculuğuna uğurlandı. Bilal’in
cenaze törenine Dündarlı
halkının yanı sıra, civar
köylerden yüzlerce soydaş

katıldı. 
Cenaze törenine katılanlar

arasında Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Belediye Başkan Yardımcıları
Cemil Ahmet ve Halit Mehmet,
eski Belediye Başkanı İbrahim
Şerif, meclis üyeleri Sinan
Ahmet, Ömer Aren Salih,
Sebahattin Arabacı ve Ahmet
Akraba’nın yanı sıra diğer yerel
yöneticiler de yer aldı. 
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İki dernekten azınlık eğitimi için
ORTAK MÜCADELE kararı

“ŞİMDİ KAVGA BİTTİ”
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği’nin “Şimdi Kavga
Bitti” başlığıyla yayımladığı yazılı
açıklamada, “İskeçe İli SÖPA Mezunu
Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği,
kardeş dernek olan Rodop-Meriç İlleri
Selanik Özel Pedağoji Akademisi Mezunu
Öğretmenler Derneği’ne nezaket
ziyaretinde bulundu. Ziyarete derneğin
tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İskeçe ili SÖPA Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneğinin yeni başkanı
Salih Ahmet kardeşimize üstlenmiş
olduğu zor görevinde başarılar diledi.”
ifadeleri dikkat çekti.

“EĞİTİM SORUNLARI
İÇİN ORTAK MÜCADELE”
Azınlık eğitimi sorunlarıyla ilgili olarak
bundan sonra iki derneğin ortak
mücadele edeceği belirtilen açıklamada,
“Nurettin Kıyıcı yeni başkana, İskeçe İli
SÖPA Derneği’nin faaliyetleri hakkında
geniş bilgi vererek, bitmeyen ve
çözümlenemeyen azınlık eğitimindeki
sorunlara her yıl bir yenisinin de
eklenmesinin toplumumuzu ve eğitim
camiamızı karamsar ve huzursuz ettiğini
söyledi. Yaklaşık üç saat süren görüşme
sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşti.
İki dernek yönetimleri Batı Trakya azınlık
eğitimi ve  sorunları hakkında fikir
alışverişinde bulunarak, bundan sonra
meslek ve eğitim konuları hakkında

birlikte mücadele etme kararına
varmışlardır.” denildi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN
HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELER
BAŞLAMALI”
İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği’nin yayımladığı
açıklama şöyle devam etti: “Rodop-Meriç
İlleri Öğretmenler Derneği’nin yeni
başkanı Salih Ahmet ise kendilerine
gerçekleştirdiğimiz ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Salih Ahmet,
derneklerimizin beraber hareket etme
konusunda her türlü fedakarlığı

yapmaya hazır olduğunu, sorunları ve
değerleri ortak olan bu iki derneğin
birleşmesi ve camiamızın mücadelesinde
tek ses, tek yürek hareket edilmesi
gerektiği düşüncesinde olduğunu ifade
etti. Azınlık eğitimin sorunlarının
çözümlenmesinin ancak ağır ve
meşakkatli uğraşlarla
gerçekleşebileceğinin bilinciyle, derhal
hükümet yetkilileriyle görüşmelerin
başlaması gerektiğini vurguladı. Çünkü
hem camiamız, hem mesleğimiz adına
var olma mücadelesi vermeye çalışan
bizlerin artık hiçbir şeye tahammülümüz
kalmadığının altını çizdi.”

İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık

Okulları
Öğretmenler

Derneği, Rodop –
Meriç İlleri SÖPA

Mezunu
Öğretmenler

Derneği’ne nezaket
ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrasında
yapılan yazılı

açıklamada,
Gümülcine ve
İskeçe’deki iki

derneğin azınlık
eğitimi konusunda

ortak mücadele etme
kararı aldığı
vurgulandı. 

SALİH AHMETNURETTİN KIYICI

Celal Bayar Encümen
Heyeti’nden İl Eğitim
Müdürlüğü’ne ziyaret

CELAL Bayar Azınlık Ortaokul
ve Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Ahmet Arif Emin
başkanlığındaki heyet, 5 Şubat
Cuma günü Gümülcine İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne atanan
Marikula Kosmidu’yu
makamında ziyaret etti.

Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif Emin’e ziyaret
sırasında Sekreter Mehmet İsmail
ve Kasadar Saffet Emin eşlik etti.
Gümülcine İl Milli Eğitim

Müdürü Marikula Kosmidu’ya
yeni görevinde başarı
dileklerinde bulunan heyet, Celal
Bayar Lisesi’nin son durumu
hakkında bilgi verdi. 

Ziyaretle ilgili olarak
GÜNDEM’e kısa bir açıklamada
bulunan Arif Emin, görüşmenin
çok olumlu bir havada geçtiğini
belirterek, Kosmidu’nun da en
kısa sürede okulu ziyaret
edeceğini ifade etti. 

TÜRKİYE’deki Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi, 12
Şubat Cuma günü Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde (GTGB)
tanıtıldı. Üniversitenin tanıtımı,
Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik
Kurultay ve GTGB Başkanı
Koray Hasan tarafından
gerçekleştirildi.

Tanıtımda, üniversitenin
öğrencilere sunduğu olanaklar
ve üniversite bölümleri detaylı
olarak anlatıldı. Öğrencilerin
Namık Kemal Üniversitesi’ni
tercih etmeleri durumunda her
türlü yardımın sağlanacağı
belirtildi. Üniversite rektörü
Prof. Dr. Osman Şimşek,
yabancı uyruklu öğrencilere
ayrılan kontenjanın artırıldığını
ve Batı Trakya’dan daha fazla
öğrenci kabul edileceğini de
sözlerine ekledi.

REKTÖR ŞİMŞEK, ARICILIK
GRUBU VE BTAYTD TARIM
HAYVANCILIK KOLU İLE
GÖRÜŞTÜ
Bu arada Rektör Şimşek, Batı
Trakya Çevreci Arıcılar ve Arı

Sevenler Grubu ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Tarım-Hayvancılık
Kolu ile biraraya geldi.

13 Şubat Cumartesi günü ise
Kalfa köyünde yaşayan ve

Namık Kemal Üniversitesi’nde
eğitim gören bir öğrencinin
evini ziyaret eden Rektör
Şimşek, öğrencinin ailesiyle
görüştü. 

Namık Kemal Üniversitesi
Gümülcine’de tanıtıldı
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Y
unanistan önemli bir süreçten
geçiyor. SİRİZA – ANEL hükümeti bir
yılını doldurduğu bu günlerde ilk

ciddi dönüm noktasında gelmiş bulunuyor.
İçte ve dışta yaşanan olaylar ve gelişmeler
hükümet için dayanıklılık testi niteliğinde.
Hükümetin herşeyden önce çiftçi
eylemleriyle ilgilenmek ve bu eylemlerin
daha fazla uzamadan sona ermesi gibi bir
derdi var. Zira, çiftçi eylemleri devam ettikçe
hem toplumsal tepki büyüyor hem de
hükümetin imajına olumsuz etki ediyor. 

Bir yılını dolduran Çipras hükümeti son
dönemde dört cephede mücadele etmek
durumunda. Birincisi; çiftçi eylemleri. İkinci
ve belki de çok daha hayati mesele;
Yunanistan’ın ekonomik programının
değerlendirilmesi. Üçüncüsü ve aciliyet
arzeden sorun; mülteci problemi. Buna
sadece “sorun” demek tabii ki çok zor.
Mülteci sorunu artık uluslararası boyut
kazanan bir drama dönüşmüş durumda.
Hükümetin sonuçlandırmak zorunda olduğu
dördüncü konu ise yeni sosyal güvenlik ve
yeni vergi yasası. 

Yunanistan, birden fazla aciliyet arzeden
sorunla aynı anda mücadele eden bir ülke
değildi. En azından bugüne kadar. Sorunları
teker teker ele almaya çalışalım. 

Çiftçi ve hayvan besicileri bir ay önce
başlattıkları eylemleri her geçen gün biraz
daha tırmandırarak devam ediyor. 18 Şubat
Perşembe günü itibarıyle çiftçi eylemlerinin
akıbeti hala belirsiz. Önümüzdeki günlerde
Başbakan Aleksis Çipras ile yapacakları
görüşmeden istediklerini alabilirlerse
eylemlere son verecekler. Eğer çiftçilerin
ortaya koyduğu taleplere şu veya bu nedenle
“olmaz” dendiği takdirde yollardaki çiftçi
barikatları devam edecek. yollar ve gümrük
kapıları kapalı kalmaya muhtelemelen
devam edecek. Çiftçi ve hayvan besicilerinin
telepleri kabul edildiği takdirde ise bütçeye
aşırı yük getireceği için kreditörlerle sorun
yaşanması muhtemel. Yani aşağısı sakal,
yukarısı bıyık misali. Bu konuyla ilgili olarak
ülke genelindeki çiftçilerin tam bir uyum ve
koordinasyon içinde olmadıklarını, aralarında
çok ciddi boyutta olmasa da görüş
farklılıkları olduğu da bir gerçek. Başbakan
ile yapılacak görüşmenin yöntemi ve kimlerin

yani hangi örgütlerin bu görüşmeye
katılacağı da çiftçiler arasındaki başka bir
sorun. 

Geçelim ikinci büyük konuya;
Yunanistan’ın sürdürdüğü ekonomi
programının kreditörler tarafından
değerlendirilmesinin tamamlanması. Bu
konuda Yunanistan sürekli bir ertelemenin
içinde. Ekonomik programın
değerlendirilmesi uzun zaman önce
tamamlanması gerekiyordu. Ancak siyasi ve
ekonomik gelişmeler bu değerlendirmeyi
hep daha ileri bir tarihe attı. Şubat ayında
bitecek gözüyle bakılan değerlendirme,
Yunanistan’daki iç gelişmeler nedeniyle
ileriye erteleniyor. Maliye bakanı
Çakalotos’un “Değerlendirme Mayıs –
Haziran’a kalırsa yandık” açıklaması geçen
her günün ne kadar önemli olduğunu
anlatmaya yeter aslında. Bakalım bu
değerlendirme daha ne kadar uzayacak.
Bunun ülkeye neye malolacağını da hep
birlikte göreceğiz. Ama ekonomi
cephesinden gelen haberlerin hiç de iç açıcı
olmadığını söylemek gerekiyor. “Hedefleri
tutturamadınız, yeni önlemler almanız
gerekiyor” şeklinde kreditörlerden gelecek
bir talimatı ise artık bu toplum kaldıramaz
diye düşünüyorum. 

Üçüncü sorun; mülteci sorunu.
Yunanistan, özellikle de adalar çok ciddi bir
mülteci akınıyla karşı karşıya. Ortadoğuda
savaş ve gözyaşı dinmezse bu mülteci akını
da devam edecek, buna kimsenin şüphesi
olmasın. Yunanistan, uzun zaman önce
hayata geçirmek durumunda olduğu mülteci
kabul merkezlerini bir türlü çalıştıramamakla
suçlandı. Özellikle de bazı orta Avrupa
ülkeleri Yunanistan’ı Shengen bölgesinden
çıkartılmasını önerecek kadar sert
eleştirilerde bulunduklarını hatırlamak

gerekiyor. Bugünlerde Mülteci Kabul
Merkezlerini (Hot Spot) hayata geçiren
hükümet, bu eleştirilerden kurtulmak ve bu
sorun için AB yardımlarını almaya çalışacak
önümüzdeki dönemde. Tabii mülteci ve
göçmen sorunu sadece birkaç mülteci
merkezini çalıştırmakla aşılacak bir mesele
değil, onu da vurgulamak lazım. 

Geliyoruz dördüncü ve belki de en ciddi ve
zor soruna; hayata geçirilmesi gereken yeni
sosyal güvenlik ve yeni vergi yasası. Öyle bir
yasa ki bugüne kadar kim dokunda yandı.
Yıllarca sağlıksız bir şekilde çalışmasına göz
yumulan ve devlet bütçesine büyük bir kara
delik açan bu iki mesele, şimdi kreditörlerin
ve üçüncü memorandumun zorlamasıyla
halledilmeye çalışılacak. Ancak ekonomik
krizin etkisiyle beli iyice bükülen halkın buna
dayanacak gücü yok. Bugün sigorta primini
ödeyemeyen çiftçi kesiminden daha fazla
sosyal sigorta primi almak mümkün mü?
Bugün eski adıyla TEVE sigortasını
ödeyemeyen esnaftan daha fazla vergi almak
mümkün mü? Rakamlar bunun böyle olması
gerektiğini söyleyebilir, ancak gerçek hayat
bunun böyle olabilme ihtimalinin
olamayacağını söylüyor. Dolayısıyla
hükümetin de, çiftçilerin de, esnafın da,
çalışanların da, genç avukat, doktorların da,
tüm kesimlerin de işi çok zor. 

Hükümet bu girdaptan çıkabilir mi? Üç
ihtimal var gibi görünüyor. Ya bugünkü
hükümet yara alarak olsa da, bu kriz
döneminde çıkacak ve bu hayata geçirilmesi
gereken yasaları meclisten geçirecek ve
yoluna gittiği yere kadar devam edecek, ya
diğer bazı partilerin de katılımıyla geniş
tabanlı bir mütabakat hükümeti kurulup, zor
dönem ve zor kararlar aşılmaya çalışılacak ya
da erken seçime gidilecek. Bekleyip
göreceğiz... 

Ozan AHMETOĞLU

Hükümet dönüm noktasında...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Yeni işyeri açanlara ESPA’dan destek

ÜLKEDEKİ işsizlik oranının düşmesini
amaçlayan ve yeni girişimcilere destek
verilmesini öngören dört ESPA programı
11 Şubat Perşembe günü açıklandı.
Sözkonusu programlardan halihazırda
işyeri sahibi olanları yanı sıra, yeni iş
kurmak isteyenler de yararlanabilecek. 

5 – 25 BİN EURO ARASINDA YARDIM
ESPA programları çerçevesinde kişi veya
işletmelere verilecek destek 5 bin ila 25
bin euro arasında değişiyor. Sözkonusu
programlara başvurular 8 Mart tarihinde
başlayacak. Programlara dahil olmak
isteyenlerin başvurularını 15 Nisan
tarihine kadar sunmaları gerekiyor. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan, İskeçe’deki “Ortaklar Muhasebe
Bürosu”ndan Belgin Kara, toplam dört
ayrı programın ilan edildiğini belirterek,
bu programların işsizlikten kurtulmak
isteyenler için bir fırsat oluşturabileceğini
söyledi. 

Belgin Kara ESPA programlarıyla ilgili
olarak şunları kaydetti: “Bu programların
ilki şu anda faaliyette olan küçük

işletmelere yönelik. Bu program bu tür
işletmelerin daha iyi hizmet vermelerini
öngörüyor. İşletmelerin verdikleri
hizmete yenilerini eklemelerini ve
piyasadaki ihtiyaçlara göre yenilikler
yapma imkanı veriyor. İşletmesini
iyileştirmek isteyen, daha iyi duruma
getirmek isteyen işyeri sahipleri bu
programa başvurarak yararlanabilir.” 

İlan edilen ikinci ESPA programının
yeni açılacak küçük işletmelere yönelik
olduğunu dile getiren muhasebeci Belgin
Kara, “İkinci program işsiz olan (ayrıca
personel çalıştırmayan küçük iş sahibi
olanlara yönelik), ancak kendi işyerini
açmak isteyenlere yönelik. Yani şu anda
işsiz olan ancak bir işyeri açmak isteyen
kişilerin başvuracağı bir program.
Bölgemizde, özellikle de gençler arasında
işsizlik oranlarının çok yüksek olduğunu
söylemek isterim. İşte yeni ilan edilen bu
ESPA programı işsiz insanlarımıza bir
çare olabilir. Bu program yeniliklere ve
özellikle de insanlara yeni iş imkanı
sunmaya büyük önem veriyor.” diye
konuştu. 

Üçüncü programın üniversite
mezunlarına yönelik olduğunu anlatan
Belgin Kara, “Üçüncü program
yüksekokul mezunu olanlara yönelik.
Yeni bir işe başlayacak, yeni işyeri açacak
veya çalışan üniversite mezunlarının
desteklenmesi için hayata geçirilen bir
program. Amacı tamamen üniversite
mezunları arasındaki işsizliğin
azaltılması. Tabii bu kişilerin kendi
uzamanlık alanlarıyla ilgili bir iş yapması
gerekiyor. Bu programın da bizim bölge
için önemli olduğunu düşünüyorum.”
dedi. 

Son olarak ESPA tarafından açıklanan
dördüncü programa değinen muhasebeci
Belgin Kara şöyle konuştu: “Dördüncü
program ise küçük ve çok küçük turizm
firmalarına yönelik. Altyapısını ve verdiği
hizmeti iyileştirmek ve zenginleştirmek
isteyen, rekabet gücünü arttırmak isteyen
ve böylece daha iyi bir duruma gelmek
isteyen turizm işletmelerine yönelik bir
program. Özellikle turizm alanında
işsizlikle mücadale ve turizmin
gelişmesine katkı yapmak amacıyla
hayata geçirilen bir program.” 

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE 
ÖNEMLİ AVANTAJ
Dört ESPA programının da işsizlikle
mücadele konusunda önemli avantajlar
sağladığını kaydeden Belgin Kara,
ilgilenen kişilerin bir an önce harekete
geçip, gerekli işlemleri yaparak programa
dahil olması gerektiğini söyledi. Kara, bu
konuda muhasebe bürosu olarak
sözkonusu programlara ilgi duyan kişi ve
işletmelere yardımcı olabileceklerini de
sözlerine ekledi.

Yunanistan’ın 
en büyük limanı
Çinlilere satılacak

ÖZELLEŞTİRMEDEN sorumlu,
Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu
(TAIPED) ülkenin en büyük limanı
olan Pire Liman İşletmesi’nin yüzde 67
hissesinin Çin’in Cosco Group Limited
şirketine satılacağını açıkladı.

Fonun internet sayfası üzerinden
yaptığı açıklamada, “Cosco Group
Limited’in, Pire Liman İşletmesi’nin
(OLP) yüzde 67 hissesini almak için
ihale prosesine uygun şekilde gerekli
belgeleri zamanında teslim ettiği göz
önüne alınarak tercih edilen yatırımcı
olmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Sayıştay
onayının ardından anlaşmanın
imzalanacağı kaydedildi. 

Basında yer alan haberlere göre,
ihaledeki tek teklifi veren Cosco
yaklaşık 700 milyon euro ödeyecek. Bu
rakamın 350 milyon euroluk kısmı ise
limanın geliştirilmesi için yapılacak
yatırımlara ayrılacak.

Özelleştirmenin ardından işlerini
kaybetme korkusu yaşayan liman
işçileri ise Salı günü greve başladı.
İşçiler Çarşamba günü ise başkent
Atina’daki Klafthmonos meydanında
gösteri düzenledi.  Buradan yürüyüşe
geçen bine yakın gösterici TAIPED
ofisine ilerleyerek Maliye Bakanlığı
binasına ulaştı.  Olaysız geçen
gösteride, işçiler “Çinlilere köle
olmayacağız” ve “Limanlarımız satılık
değildir” yazılı pankartlar açtı.
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Çiftçi barikatları bir ayını doldurdu!

ÜLKE GENELİNDE 
130’DAN FAZLA BARİKAT
Ülke genelindeki çiftçi ve hayvan
besicilerinin oluşturduğu barikatlar
130’ü geçerken, Batı Trakya’da toplam
sekiz noktada barikat kuruldu.
Bölgemizdeki barikatların beşi Meriç
ilinde, ikisi Rodop ilinde, bir barikat ise
İskeçe’de. Meriç ilinde; Kipi, Kastanies ve
Ormenio sınır kapılarının yanı sıra

Dimetoka ve Dedeağaç havaalanında
barikat oluşturuldu. Rodop ilindeki çiftçi
barikatları ise Gümülcine – Bulgaristan
yolu üzerindeki Bulduklu kavşağı ile
Yassıköy’de Egnatia otoyolu üzerinde.
İskeçe ilindeki tek çiftçi barikatı ise
Karasu nehri üzerindeki köprüde
bulunuyor. 

UFUKTA DİYALOG VE 
MÜZAKERE GÖRÜNDÜ
Yeni sosyal güvenlik yasasındaki kemer
sıkma önlemlerinin geri alınmasını
isteyen çiftçi ve hayvan besicilerinin
taleplerinde bölgelere göre değişiklikler
de var. Bu konuda en sert tutumu,
Yunanistan Komünist Partisi’ne
yakınlığıyla da bilinen Nikea
bölgesindeki çiftçiler gösteriyor. Diğer
bölgelerdeki çiftçiler ise taleplerinde
küçük farklılıklar olsa da, görüş ayrılığı
yaşadıkları asıl konu hükümetle
yapılacak diyalog ve müzakerenin
zamanlaması konusunda. 

Ülke genelinde bir aydır eylemlerde
olan çiftçilerle hükümet arasında
görüşmelerin başlayacağı görüşü ağırlık
kazanıyor. Bu arada, bazı çiftçi
örgütlerinin taleplerini, Başbakan
Aleksis Çipras ve hükümete ilettikleri ve
görüşmeye hazır oldukları ifade edildi. 

Öte yandan, çiftçi eylemleri
bölgemizde de devam ediyor. İlk
günlerde Egnatia otoyolunun
Gümülcine’nin batı çıkışında eyleme
başlayan Gümülcineli çiftçiler, barikatı
Gümülcine’yi Bulgaristan’a bağlayan
yola taşıdı. 10 gün önce Bulduklu
kavaşağında başlayan yol kapatma
eylemi devam ediyor. Gümülcine’den
Bulgarsitan’a ve Bulgaristan’dan
Gümülcine’ye giden araçlar tali yolları
kullanmak zorunda kalıyor. 

GÜNDEM, Bulduklu kavşağındaki
barikatta bulunan çiftçi ve  hayvan
besicisi eylemcilerle konuştu. Önemli bir
bölümünün azınlık mensubu çiftçilerin
oluşturduğu eylemciler mücadeleye
devam ettiklerini belirtiyor. “Biz zaten
çok zor durumdayız. Gelecekten
korkuyoruz. Eğer bu önlemler de kabul
edilir ve uygulanırsa yandığımız gündür”
diyen çiftçiler, taleplerinin yerine
getirilmesini istiyor. 

İşte Bulduklu kavşağındaki barikata
katılan çiftçilerin görüşleri: 

HÜSEYİN KAPUSUZ SALİH
(Basırlıköy) 

“İNSANLAR ÇOCUKLARINI
OKUTAMAZ VE HATTA 
CEBİNE HARÇLIK VEREMEZ
DURUMA GELDİ”
“Dünyanın hiç bir yerinde sıfırdan vergi
uygulaması yoktur. Biz en az 12 bin
euroya kadar vergi muafiyeti istiyoruz.
Böyle olduğu takdirde bunun hem bölge
çiftçisi, hem de bölge esnafı adına iyi
olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde
işimiz çok daha zor olacak. Biz bunun
için yollara döküldük. Bu mücadelemizi
gittiği yere kadar sürdürmeye devam
edeceğiz. Tütün üreticisinin en büyük
sorunu, tütüne verilen primlerin
kesilmesiyle başladı. Şu anda tütün
primleri ne yazık ki yüzde 50 kesintiye
uğradı. Başka bir geliri olmayan aileler
zor durumda. Çocuklarına iyi bir gelecek
için eğitim vermeye çalışan aileler, artık
çocuğunu okutamaz duruma, hatta ve
hatta okula giderken bile cebine harçlık
veremez duruma geldi. Avrupa’dan
Yunanistan’a verilen prim hiç bir zaman
kesilmedi. Bu para Yunanistan’a
verilmeye devam ediyor. Ama maalesef
alınan kararlar gereği tütüne verilen
prim hükümetlerin kararıyla kesildi. Biz
eylemdeyiz ve devam ediyoruz. Fakat en
büyük sıkıntıyı çeken azınlık çiftçisi
gerektiği kadar bu eyleme katılmadı. Bu
eylemi sahiplenmedi. Bunun sonucunda
da tütüncünün taleplerinin masaya

getirilmesini kimse beklemesin. Sen
kendi meselene sahip çıkmazsan, kimse
senin için uğraşmaz. Diyalog masasında
tütüncü de olmalıydı. Fakat bizim
umursamazlığımız buna engel oluyor.
Hala treni kaçırmış değiliz. Ama bunun
için azınlık çiftçisinin de ayağa kalkması
lazım. Diyorlar ki çiftçi gelirini
göstermiyor. O yüzden de bu önlemleri
alıyoruz. Vergisini düzenli ödeyen,
OGA’sını ödeyen gariban çiftçilerle
uğraşma. Maden sen hükümetsin bu
ülkede vergi kaçıranları git yakala.”

AHMET NAZMİ 
(Gümülcine)

“ÇİFTÇİ 10 YIL ÖNCE ÇOK
FARKLIYDI, ŞİMDİ ÇOK FARKLI
DURUMDA”
“Ben Gümülcine’de yaşıyorum. Uzun
yıllar çiftçilikle uğraşıyorum. Eylem
Bulduklu kavşağına taşındığı günden
beri sık sık uğruyorum. Bizim için, yani
çiftçi için her geçen sene daha zor oluyor.
Yani bundan 20 yıl önce çiftçinin
durumu çok değişikti. 10 yıl önce
farklıydı, şimdi ise çok daha farklı. Son
yıllarda çiftçi korku içinde yaşıyor.
Borcumu ödeyemezsem, OGA’yı
ödeyemezsem, ziraat mühendisini
ödeyemezsem korkusu hepimizde var.
Ürünümüzü satacağız ama kaça
sataçağız korkusu her geçen yıl daha
fazla büyüdü. Şimdi masrafları
arttıracaklarını söylüyorlar. 

Hükümetin
kreditörlerle

imzaladığı üçüncü
memorandum

kapsamında hayata
geçirmek istediği

yeni sosyal güvenlik
ve vergi yasasına

karşı çıkan çiftçi ve
hayvan besicilerinin
20 Ocak’ta başlattığı

eylemler bir ayını
doldurdu. Çiftçi ve

hayvan besicileri
başlattıkları

eylemler
çerçevesinde

ülkedeki otoyolları,
ana yolları, sınır

bölgelerindeki
gümrük kapılarını,

havaalanlarında
giriş çıkışları

dönüşümlü olarak
kapattı. 
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OGA primini arttıracaklarını söylüyorlar.
Şimdi ödeyemiyoruz; masraflar artınca o
zaman OGA’yı nasıl öderiz? Bunu
düşünen var mı? Bu yüzden de çiftçi
eylemlerine katılıyoruz. Destek vermeye
gayret ediyoruz. İnşallah sesimizi duyan
çıkar.”

MUHARREM ALİ
(Basırlıköy)

“AZINLIK ÇİFTÇİSİ DAHA 
ETKİN OLMALIYDI”
“Çiftçi eylemi 25 günü geçti. Rodop ili
olarak biz önceden Gümülcine’nin
İskeçe tarafındaki girişindeydik.
Sonradan bu noktaya gelindi, yani
Bulduklu kavşağına. Burada Bulgaristan
yolu kapatıldı. Bu eylem daha da büyük
ses getirdi. Daha etkili oldu yani. Bizim
derdimiz çiftçinin sorunları duyulsun ve
çiftçiyi bitirecek olan önlemler hayata
geçirilmesin. Hergün bir köy nöbet
tutuyor. Azınlık çiftçisi de barikata
geliyor ve eyleme katılıyor. Fakat çok
daha fazla etkin olmalıydı. Çiftçi bu
eylemlerle daha kötü bir gidişata engel
olmaya çalışıyor. Bunun iktidarla
muhalefetle falan alakası yok. O parti,
bu parti işi değil. Çiftçi son 10 yıldır
yokuş aşağıya gidiyor. Son yıllarda ise
çok daha fazla hızlandı bu kötü gidişat.
Azınlık çiftçisi de ‘armut piş, ağzıma
düş’ anlayışından vazgeçip, kendi
hakları için verilen mücadeleye aktif
biçimde katılmalı. Ben eylemlerin sonuç
getireceğine inanıyorum, inanmak
isiyorum. Çok zor olduğunu  biliyorum,
ama yine de içimde bir umut var.”

İBRAHİM SÜLEYMAN 
(Yabacıklı) 

“EYLEME DESTEK VERİYORUM, 
AMA FAZLA UMUTLU DEĞİLİM”
“Yaşım 37. Doğduğumuzdan beri
tütüncülük yapıyoruz. Ailem de
tütüncüydü. Buradaki eyleme katılmaya
çalışıyoruz. Bulduklu kavşağındaki
barikat oluşturalı on gün oldu. Pek
umutlu olduğumu söyleyemem. Ama
yine de barikata geliyoruz. Destek
vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı
oluruz. Fakat durumun kolay
olmadığının farkındayım.”

ALİ ŞERİF 
(Kalfa) 

“DİREKSİYON HÜKÜMETTE 
DEĞİL, TROYKA’DA”
“Çiftinin durumu gerçekten çok kötü.

Ben emekliyim. Artık çiftçilik
yapmıyorum. Emekli olabildiğim için de
kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü şu
anda çalışan çiftinin durumu çok zor. Ve
her geçen gün bu durum daha da kötüye
gidiyor. Buradaki eyleme geliyoruz,
katılıyoruz ve destek veriyoruz. Tabii
barikat bizim komşu köyümüzün
yanında yapılıyor. Bölgemizde daha
önce böyle bir şey yapılmadı.
Mücadeleye devam ediyoruz. Şu ana
kadar gereken adım hükümet tarafından
atılmadı. Ben bunu düşünüyorum. Tabii
direksiyon Çipras’ta veya hükümette
değil. Direksiyon Troyka’da. Troyka ne
derse o olacak. O yüzden eyleme devam
edip, Troyka’nın da bizi görmesini
sağlamak lazım.” 

HÜSEYİN MUSTAFA
(Kalfa) 

“ÇİFTÇİDE YOKSA 
ESNAFTA DA YOK”
“Ben Kalfa köyünde yaşıyorum.
Gümülcine’de işyerim var. Esnafım yani.
Çiftçi aileden geliyorum. Çiftçiliğin ne
kadar zor şartlarda yapıldığını biliyorum
ve görüyorum. Buradaki eyleme destek
vermek için hemen hemen her gün
buradayız. Çiftçinin ne kadar halkı
olduğu ortada. ‘Çiftçide yoksa esnafta da
yok’ diye bir söz var bizim Batı Trakya’da.
Bunun doğruluk payı çok büyük.
Gerçekten de çiftçide para yoksa piyasa
ölü. Ne yazık ki azınlık insanımızın
eyleme gerektiği kadar destek
vermediğini görüyoruz. Azınlık insanı bu
işe pek inanmadı ve inanmıyor. Daha
çok destek vermeli ve bu eylemi daha
çok sahiplenmeliydi.” 

HASAN MOLLA İBRAHİM 
(Domruköy) 

“GENÇLER BU İŞLERE NASIL
GİRECEK BUNU DÜŞÜNEN VAR MI?”
“Ben Domruköy’denim. Hayvancılık
yapıyorum. Gençliğimde gemicilik
yaptım. Yani gemilerde çalıştım.
Küçükbaş hayvanlarım var. Çiftçi gibi,
hayvan sahipleri de çok büyük sıkıntılar
çekiyor. Bu gösteriler ve yol kapamalar
aslında yılların birikmişliği. Yani köylü
yıllardır sindi sindi, şimdi de patladı.
Çünkü bugün bir şeyler yapılmazsa
birkaç sene içinde çiftçi ve hayvan sahibi
kalmayacak. Gençler bu işlere nasıl
girişecek. Bunu düşünen var mı? Ben
iyimserim. Bu mücadele kararlılıkla
devam ederse inanıyorum ki başarıya
ulaşacak. Herkes bir olmalı, birlik
olmalı.” 

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, ülke genelinde
yapılan ve bir ayını doldurmak üzere
olan çiftçi eylemlerini GÜNDEM’e
değerlendirdi.

Çiftçi eylemlerini Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi olarak yakından
takip ettiklerini ve bu eylemlere destek
vermeye devam ettiklerini söyleyen
başkan Hüseyin Esat, bu eylemlerin
sonuç vermesi noktasında ümitli
olduklarını ifade etti.

Hükümetin de bu eylemleri çok iyi
değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen
Esat, halkın yerine getiremeyeceği ve
kabul edemeyeceği yeni yasal
düzenlemeleri hayata geçirmemesi
gerektiğini vurguladı. Çiftçilerin
taleplerinin neler olduğunu ve bu
konuları yazılı olarak yetkililere
ilettiklerini dile getiren Esat,
“Eylemlerde gelinen son noktaya
bakacak olursak, hükümetin de kısmen
de olsa geri adım atacak şekilde bir tavır
sergilediğini görüyor ve kendilerinden
bunu yapmalarını bekliyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

“BULDUKLU KAVŞAĞINDAKİ
BARİKATI HER GÜN GİBİ 
ZİYARET EDİYORUZ”
Bulduklu karayolu üzerindeki çiftçi
eylemine de değinen Esat, katılımın
gerek çoğunluk gerekse azınlık
açısından iyi seviyede olduğunu ve en
kısa sürede bir sonuca varacaklarına
emin olduklarını söyledi. 

Esat şöyle konuştu: “Gümülcine’deki
barikat 10 gün önce Egnatia
otoyolundan Gümülcine – Bulgaristan
yoluna, yani Bulduklu kavşağına
taşındı. Biz de kooperatif olarak ilk
günden itibaren bu eyleme ve bu
barikata destek verdik. Ben her gün

olmasa bile iki günde bir barikata gidip
buradaki arkadaşlarla, çiftçi ve hayvan
besicileriyle görüşüyoruz. Barikatta
nöbet tutan kardeşlerimizi ziyaret
ediyoruz. Bu mücadelede hep birlikte
olmalıyız. Eylemin Bulduklu kavşağına
taşınması, ses getirmesi açısından daha
başarılı oldu diyebiliriz. Biz kooperatif
olarak Rodop ilindeki diğer çiftçi
dernekleriyle irtibat halindeyiz. Sürekli
bir şekilde görüşüyoruz. Tabii önemli
olan hükümetin ve yetkililerin çiftçinin
sesini duymasıdır. Ben iyimserim ve
başarılı bir sonuç alınacağına
inanıyorum. İnşallah hepimiz için
hayırlı olur.”

Hüseyin Esat: 
“Çiftçi eylemlerinin
başarıya ulaşacağına
inanıyorum”
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DEĞERLENDİRMESİNDE
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının hukuki statüsünü
belirleyen anlaşmalara değinen
Turgay Cin, Yunanistan’ın bu
anlaşmalardan doğan hakları
azınlığın kullanmasına izin
vermediğini belirtti.
“Yunanistan yönetimi,
Aristotelio Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı bir
yüksekokul açarken
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığın antlaşmalarla
tanınan haklarını gasp
etmektedir.” diyen Cin,
anlaşmalar uyarınca
Yunanistan’ın, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığı için din
adamı yetiştirecek, azınlığa ait
özerk ve özel bir eğitim kurumu
açma yükümlülüğünün
olduğunu vurguladı. Turgay
Cin, Yunanistan’ın Türkiye’de
özel ve özerk bir Ruhban Okulu
talep ettiğini, ülke içinde
Müslüman Türk azınlığa yönelik
olarak ise tam tersini
uygulamaya çalıştığını ifade
etti. 

Ege Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Devletler
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Turgay Cin’in
yazısı şöyle:  

TURGAY CİN: 
“YUNANİSTAN AZINLIĞIN
ANLAŞMALARDAN DOĞAN
HAKLARINI GASP
ETMEKTEDİR”
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığın (-sadece Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığın değil, çünkü 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış
Antlaşması’nın 45. maddesi
“Yunanistan’daki Müslüman
azınlık”tan söz etmektedir.-)
hukuki statüsünü belirleyen ve

Yunanistan’ın küllendirmeye
çalışmasına rağmen hâlâ
yürürlükte bulunan 1881
İstanbul, 1913 Atina, 1919
Yunanistan’daki Azınlıkların
Korunmasına ilişkin Sevr ve
1923 Lozan Barış Antlaşması’dır.
Bahse konu bu antlaşmalar
incelendiğinde Yunanistan’daki
Müslüman Türk azınlığın a)
Hukuki özerkliği,  b) İdari
özerkliği ve c) Eğitim ve öğretim
özerkliğinin mevcut olduğu
görülecektir. Fakat Yunanistan
yönetimleri, antlaşmalarla
tanınan bu hakları
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığa tanımamak için,
Türk azınlığın antlaşmalarla
güvence altına alınan bu hakları
talep etmekte ve kullanmakta
gösterdikleri acizlikten doğan
boşluktan da yararlanarak,
Aristotelio Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı olarak
faaliyet gösterecek yeni bir
bölümün önümüzdeki
akademik yıldan itibaren
eğitime başlatmakla doldurmak
ve kendi lehine çıkarlar
sağlamaya çalışmaktadır.

Özellikle 1913 Atina Barış
Antlaşması’nın 3 Numaralı
Protokolünde, kadı, müftü, yani
dini, hukuku bilen din
görevlileri yetiştirmek üzere bir
yüksekokulun açılması
öngörülmektedir.

Yunanistan yönetimi,
Aristotelio Üniversitesi Teoloji
Fakültesi’ne bağlı bir
yüksekokul açarken
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığın (bu arada Batı
Trakya’daki Müslüman
Türklerin de) antlaşmalarla
tanınan haklarını (Müslüman
Türk azınlığın bir ihtiyacını ve
Yunanistan da böylece
antlaşmalardan kaynaklanan

yükümlülüğünü ortadan
kaldırarak!) gasp etmektedir. 

Yunanistan, Yunanistan’da
böyle bir tavır sergilerken,
İstanbul’da Heybeliada Ruhban
Özel, Özerk Yüksekokulunun
YÖK’e bağlı ya da Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul
Üniversitesi’ne bağlı olarak
açılmasına karşı çıkmaktadır.
Önemle belirtmeliyiz ki, ne 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış
Antlaşması’nda, ne de başka bir
antlaşmada Türkiye’nin, özel ve
özerk nitelikli bir yüksek
ruhban okulu açma
yükümlülüğü yoktur. Fakat
Yunanistan’ın özel ve özerk
nitelikli İslâm din görevlisi
yetiştirecek bir yüksekokul
açma yükümlülüğü ve
sorumluğu mevcuttur. 

Yine Yunanistan’da
antlaşmalar uyarınca bir
Başmüftülük kurumunun
açılması icap ederken, buna izin
vermeyen Yunanistan,
Türkiye’de “ekümenik
patrikhanenin” resmen ve
hukuken tanınmasını talep
etmektedir. Oysa Türkiye’nin,
taraf olduğu antlaşmalarla
böyle bir yükümlülüğü yoktur.
Fakat Lozan Konferansı’nda
varılan mutabakat gereği,
Osmanlı dönemindeki
Patrikhane’nin idari ve siyasi
yetkileri iptal edilerek,
İstanbul’daki Rum azınlığın
münhasıran dini konulardaki
sorunlarını çözecek nitelikteki
Başpiskoposluk statüsüne
indirgenmiştir. Başka bir
deyişle; hukuken Türkiye’de
Patrikhane kurumu yoktur.
İstanbul Rumları kendilerine
antlaşmalarla, hukuken
tanınmayan bir statüyü talep
ederlerken, Yunanistan’daki
Müslüman Türk azınlığın
kendilerine antlaşmalarla
hukuken tanınmış ve var olan
statüyü Yunan yönetimlerinin
engellemeleri nedenleriyle
gerçekleştirememektedirler. Bir
taraf, var olmayanı talep
ederken, diğer taraf ise
antlaşmalarla kendilerine
tanınmış ve var olanın
engellemeleriyle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu büyük bir
haksızlıktır ve adaletsizliktir.

Bu durumda Türkiye’deki
İstanbul Rumları ile
Yunanistan’daki Müslüman
Türk azınlığı birlikte
düşünülerek hukuki bir kavram
olan adaletin, diğer taraftan
siyasi bir kavram olan dengenin
her iki taraf bakımından da
sağlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Yunanistan’da
Yunanistan yönetimi, Aristotelio
Üniversitesi Teoloji Fakültesi’ne
bağlı İslâm din görevlisi

yetiştirecek bir yüksekokul
açınca, Türkiye de
antlaşmalarla Ortodoks
Hıristiyan din görevlisi
yetiştirecek bir yüksekokul
açma yükümlülüğü olmadığı
halde, bir iyi niyet gösterisi
olarak Yunanistan’ın talep ettiği
“Heybeliada Özel, Özerk
Yüksekokulu”nu aynı
Yunanistan’daki statüde YÖK’e
ve İstanbul Üniversitesi’ne bağlı
olarak açabilir. 

Diğer taraftan, Türkiye ile
Yunanistan arasındaki
antlaşmalar uyarınca Avrupa
Birliği üyesi Yunanistan’ın hâlâ
engellemeye devam ettiği
Başmüftülük kurumunun
açılması ve yine Yunanistan’ın
yükümlülük altına girdiği
Müslüman Türk cemaati
tarafından müftülerini özgür
iradeleriyle seçmelerine izin
verilmelidir. Son olarak
Yunanistan’daki Başmüftünün
İstanbul’daki karşılığı ya da
dengi; Başpiskopos, Müftülerin
dengi ise İstanbul’daki
despotlar başka bir ifade ile
metropolitlerdir. 

Türkiye ile Yunanistan
arasındaki bu azınlık meseleleri
konusundaki uyuşmazlıklarda
karşılıklı adalet ve denge bu
şekilde sağlandıktan sonra
çözüm sağlanabilir. Zaten
bunun hukuki zeminini
yukarıda saydığım antlaşmalar
sağlamaktadır. En dengeli,
adaletli ve barışa hizmet eden,
mantıklı çözüm yolu herhalde
bu olsa gerek.” 

TURGAY CİN KİMDİR? 
İskeçe’de dünyaya gelen Turgay

Cin, ilkokul, ortaokul ve liseyi
İskeçe’deki Türk azınlık
okullarında tamamladı. Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan
Turgay Cin, 1996’da Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nün Kamu Hukuku
Ana Bilim Dalında yüksek
lisansını tamamladı. Aynı
enstitüde Kamu Hukuku Ana
Bilim Dalında doktorasını
tamamlayarak Kamu Hukuku
Ana Bilim Dalında Devletler
Hukuku uzmanı oldu.  

Turgay Cin, Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Devletler Hukuku Ana
Bilim Dalında Ocak 2003’den
itibaren öğretim üyesi ve Ana
Bilim Dalı Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Hukukun Temel
Kavramları, Devletler Umumi
Hukuku, Anayasa Hukuku,
Deniz Hukuku, İnsan Hakları
Hukuku, Hava Hukuku lisans ve
Uluslararası Hukukta Temel
Hak ve Özgürlükler ile
Balkanlarda Çok Kültürlülük ve
Azınlık Hakları Hukuku yüksek
lisans ve doktora dersleri
vermektedir. 

Turgay Cin’in,
“Yunanistan’daki Türk Azınlığın
Hukuki Özerkliği” (Müftülük
Meseleleriyle İlgili Yunan
Yargıtay ve Danıştay Kararları ve
Diğer Belgeler), “Türk-Yunan
İlişkilerinde İki Eski Başkent:
Gümülcine  – İstanbul”,
“Yunanistan’daki Müslüman
Türk Azınlığın Din ve Vicdan
Özgürlüğü” (Başmüftülük ve
Müftülükler Sorunu) isimli üç
kitabı yayımlanmıştır. 

“Yunanistan azınlığın anlaşmalardan
doğan haklarını gasp ediyor”
İzmir’deki Ege Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Cin,
Selanik’te açılması planlanan
“İslam Bilimleri Bölümü”nü
GÜNDEM için değerlendirdi. Aslen
İskeçeli olan Turgay Cin, Selanik
Aristotelio Üniversitesi Teoloji
Bölümü’ne bağlı olarak faaliyete
geçecek İslam Bilimleri Bölümü’nü
uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde ele aldı. 
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BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İstanbul’daki Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Müftü Ahmet Mete, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin ve Teşkilat Başkanı Musa
Yurt tarafından kabul edildi. Ziyaret sırasında
Zeytinburnu Şube Başkanı Besim İsmailbaşa,
dernek üyelerinden Sinan Türkmen ve
İskender Fehimoğlu da hazır bulundu.

“BATI TRAKYA’DA YAŞAYAN NE
AZINLIĞIN, NE DE ÇOĞUNLUĞUN
BEKÇİYE İHTİYACI YOKTUR”
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin
yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde
Müftü Mete’ye yönelik yapılan saldırıda bir
din görevlisinin kaçırıldığını ve bu olaydan
duyduğu üzüntüyü dile getiren başkan
Hüseyin, “Olayın basına yansımasından
sonra BTTDD Genel Merkezi olarak yaptığımız
yazılı basın açıklamasında da değindiğim gibi
birileri Batı Trakya’da, kapalı kapılar
arkasında kaleme alınan bazı senaryoları
faaliyete sokmaya ve Batı Trakya Türk
azınlığını galeyana getirmeye, korku
yaratmaya ve iki toplum arasında kin ve

nefret tohumları ekmeye çalışmaktadır. Ama
bunu başaramayacaklar, yaşanan olaydan
üzüntü duymamıza rağmen bizleri
korkutamayacaklar. Hepsinden önemlisi
kendilerini ‘Trakya’nın Bekçileri’ diye
adlandıran bu faili meçhul grup şunu çok iyi
bilmelidir; Batı Trakya’da yaşayan ne
azınlığın, ne de çoğunluğun bekçiye ihtiyacı
yoktur.” dedi.

“SORUNLARLA MÜCADELEDE BUGÜNE
KADAR YILMADIĞIMIZ GİBİ BUNDAN
SONRA DA YILMAYIZ”
Müftü Ahmet Mete, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere İstanbul’da bulunduğunu,
bu kapsamda her zaman kendi evi gibi
gördüğü BTTDD’yi ziyaret ettiğini belirtti.
Mete, BTTDD Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin ve ekibini bugüne kadar yaptıkları
çalışmalardan dolayı tebrik etti. 

Kaçırılma olayına da değinen Mete bunun
çok önemli olmadığını ifade ederek, Batı
Trakya Türk azınlığının daha çok ciddi
sorunları olduğunu belirtti. Mete, “Batı
Trakya Türk toplumu olarak sorunlarla
mücadelede bugüne kadar yılmadığımız gibi
bundan sonra da yılmayız.” ifadesini
kullandı.

RODOP Potami Milletvekili
İlhan Ahmet, 12 Şubat Cuma günü
Şapçı’yı ziyaret ederek bölge
halkıyla biraraya geldi.

Bölge esnafıyla görüşen İlhan
Ahmet, Cuma namazını da
Şapçı’da kıldı ve bölge halkıyla
sohbet etme fırsatı buldu. Bölge
insanının her Cuma geleneksel
olarak Şapçı’da buluştuğunu dile
getiren İlhan Ahmet, ekonomik
krizin vatandaşta ve esnafta yol
açtığı sıkıntıları dinlediğini belirtti.

Bölgenin hükümetler tarafından
adeta terk edildiği suçlamasında
bulunan İlhan Ahmet, acil özel
kalkınma programlarına ihtiyaç
olduğunu vurguladı.

“TARIM, TURİZM VE ENERJİ
SEKTÖRLERİNDEN ACİL
YATIRIMLARA İHTİYAÇ VAR”

Bu arada Milletvekili İlhan
Ahmet, 13 Şubat Cumartesi akşamı
Şapçı’daki meslek kuruluşlarının
toplantısına katıldı. Hükümetin
önerdiği yeni sosyal güvenlik ve
vergi kanununun ele alındığı
toplantıda Milletvekili Ahmet,
Şapçı’nın yeniden cazibe merkezi

olması için tüm dinamiklerin
harekete geçirilmesi gerektiğinin
altını çizdi.

İlhan Ahmet, “Yüksek işssizlik
oranları, kapanan işyeri, sağlık
merkezinin yetersiz koşulları, vergi
ve mahkeme dairesinin taşınması,
Şapçı’nın üzerine adeta ölü toprağı
serpilmiş bir görüntü vermektedir.
Bölgeye hareketliliğin yeniden
kazandırılması için tarım, turizm ve
enerji sektörlerinden
sağlanabilecek projeler hayata
geçirilmelidir. Bu amaçla, örneğin
su barajının tarıma fayda
sağlayabilmesi için projelerin
hayata geçirilmesi lazım. Plajlara
ve sahil şeridine getirilecek
düzenleme ve imar izinleri ile
turizm sektöründen gelir
sağlayacak projeler ve doğalgaz
boru hattının bir bölümünün
bölgeden geçmesinden
faydalanarak enerji sektöründen
sağlanacak projelere ve onların
yaratacağı  iş sahalarına ihtiyaç
vardır. Bu konudaki girişimlerim
meclis kanalıyla devam
etmektedir.” diye konuştu.

9
Ahmet Mete BTTDD Genel Merkezi’ni ziyaret etti

İSKEÇE SÖPA MEZUNU 
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
İskeçe SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği, İskeçe’de din görevlisi
Hüseyin Cihan’ın uğradığı saldırı ve İskeçe
Müftüsü’ne yapılan tehditleri kınadı. 

Dernekten yapılan konuyla ilgili
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “28 Ocak 2016
Perşembe akşamı Seçilmiş İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin aile dostu, aynı zamanda
görevli imam olan Hüseyin Cihan’ı yüzleri
maskeli ve kesin olarak bilinmeyen kişiler
tarafından kaçırıldığını, Müftümüze ve
ailesine yönelik küfürler ve tehditler ettiklerini
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

İskeçe İli SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği olarak bu saldırıyı nefret
ve  şiddetle kınıyoruz. İmam Hüseyin Cihan’a,
İskeçe Müftümüze ve ailesine geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayla ilgili tek
temennimiz faillerin bir an önce yakalanıp
adalete teslim edilmeleri ve hak ettikleri
cezayı almalarıdır.

BİHLİMDER 
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİHLİMDER), İskeçe
Müftülüğü din görevlisi Hüseyin Cihan’ın
kaçırılması ve Müftü Ahmet Mete’ye yönelik
tehdit ve hakaretlerle ilgili olayı kınadı. 

BİHLİMDER’in açıklamasında, “28 Ocak
2016 Perşembe akşamı İskeçe Müftülüğü’müz
bünyesinde görev yapan İmam Hüseyin Cihan
kimliği belirsiz kişilerce alıkonarak bir
minibüsle kaçırıldığını ve Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığını
yürütmekte olan İskeçe Müftümüz Ahmet
Mete’ye ve ailesine yönelik hakaret ve ölüm
tehditleri savurduklarını esefle öğrenmiş
bulunmaktayız. Kendilerine geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyor ve kendilerinin yanında
olduğumuzu beyan ediyoruz.” ifadesine yer
verildi. 

Saldırının sorumlularını bir an önce tespit
edilmesi gerektiği belirtilen açıklama şöyle
devam etti: “Toplumumuz suhulete, huzura,
güvene, insan haklarına saygıya ihtiyaç
duyduğu bu zaman diliminde aşırılık içeren
eylemlere kayıtsız kalınmaması ve
sorumluların bir an önce tespit edilmesi
hususunda yetkili mercilerin üzerlerine düşen
sorumluluğu bir an önce yerine getirmelerini
beklediğimizi ifade etmek isteriz.”

Azınlık kurumlarından
Müftüye destek 
devam ediyor

İlhan Ahmet: “Şapçı,
bölgenin cazibe 
merkezi olduğu 
günlere yeniden
kavuşmalı”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Brucella enfeksiyonları 
(Koyun hastalığı)

B
u haftaki konumuzu yine
bir zoonoz  ve de
özellikle hayvan

üreticilerin ve veteriner
hekimlerin sağlığını  tehdit eden
ve ateşe sebebiyet veren  bir
hastalık olan brucella
enfeksiyonuna ayırdık. Brucella
(koyun) hastalığı  nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Brucelladan  korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:

Halk arasında “koyun
hastalığı” olarakta bilinen
hastalığa Gram(-) bakteri olan
Brucella ve türleri sebebiyet
verirler. Yaygın olarak
sığır,koyun ve keçilerde
görülmektedir.Bu hastalık aynı
zamanda domuz,köpeklerde de
tespit edilmiştir. Brucella
mikroorganizmaları değişik
isimlerde sığır, koyun ve
keçilerde yavru atmalara
sebebiyet vererek, işletmelerde
büyük ekonomik kayıplara neden
olurlar. Brucella
Abortus,sığırlarda, Brucella
Mellitensis, koyun ve keçilerde
malta humması denilen hastalığı
yaparak, gebe koyun ve keçilerin
2 ila 4 aylık arasında yavru
atmalarına sebebiyet verir.
Brucella hastalığı, bir yetiştirme
hastalığı olup, hiçbir belirti
göstermeyen hayvanlar,
gebeliğin ilerlemiş safhalarında
yavru atarlar.

Brucella enfeksiyonları, risk
olarak gösterilen Akdeniz
havzası ülkelerinde yaygın olarak
görülmektedir. Özellikle bu
bölgelerde “köy peyniri”
dediğimiz ve pastörize olmayan

sütlerden üretilen ve belli süre
bekletilmeden tüketime sunulan
peynirler, büyük risk taşırlar.

Brusella hastalığı hasta
hayvanların eti, sütü ve sütünün
ürünleriyle temas eden insanlara
bulaşabilir. Özellikle keçiden
geçer. Keçinin kaynatılmayan
sütünden ve kaynatılmamış
sütten yapılan peynirinden
bulaşır. İnsanlarda, çok yüksek
olmayan ve zaman zaman
titreme şeklinde bir ateş yapar.
Gece terlemelerinde ateş
normale düşer.  Hasta olan
kişiler çabuk yorulur ve çok sık
terlerler. İştahsızlıkta bu
hastalıkla birlikte ortaya çıkan
belirtilerdendir. Antibakteriyel
ilaçlarla tedavi, semptomların
süresini azaltır ve komplikasyon
riskini düşürür. Nüksleri önlemek
için tedavi uzun süreli uygulanır.
• En etkin ilaç grubu
tetrasiklinlerdir.

Hastalıktan korunmak için süt
ürünleri hazırlanmadan önce ,
sütler iyice kaynatılır veya
pastörize edilerek mikroplar
öldürülür. Kaynatılmış veya
pastörize sütlerden yapılan süt
ürünleri hastalık kaynağı
oluşturmaz.

İnsanı Brusella’dan koruma
çaresi hayvanlarda hastalığın
mücadelesi ile mümkündür.
Hastalığa yakalanan kişiler
hemen bir hekime başvurmalıdır
ve tedavisini başlatmalıdır.

Koyunlarda kitle halinde yavru
atma görüldüğünde, vakit
geçirilmeden veteriner hekime
başvurulmalı ve gereken
önlemler alınmalıdır.

Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot -
ma il.gr

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi, yerel
basın organlarında IŞİD/DEAŞ terör örgütü
mensuplarının soydaşların evlerinde gizlendiğini
iddia eden haberleri kınadı. 

“AZINLIK TOPLUMU DÜNYANIN EN
BARIŞÇIL TOPLUMLARINDANDIR”
DEB Partisi’nin açıklamasında şu ifadeler
kullanıldı: “Dünyanın en medeni, barışçıl azınlık
toplumlarından biri olan Batı Trakya Müslüman
Türk toplumunun, şiddetin her türlüsünü
reddettiği gibi uluslararası radikal çevrelerle
uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Ancak yerel basın organlarında, özellikle de son
dönem bazı azınlık yayın organlarında genelleme
yapılmak suretiyle DEAŞ terör örgütü
mensuplarının soydaşların evlerinde gizlendiğini
iddia ederek,  azınlık insanımızın DEAŞ terör
örgütü ile ilişkilendirilme yönündeki gayretlerini
şaşkınlık içerisinde karşılıyor ve esefle kınıyoruz.”

“ART NİYETLİ GİRİŞİMLER” 
Azınlık insanını töhmet altında bırakan söz
konusu haberlerin art niyetli girişimler olduğu
belirtilen açıklamada, “Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığı uğradığı tüm haksızlıklara rağmen
her zaman demokrasi ve yasalar çerçevesinde
kalarak, şiddeti her vakit reddederek, hoşgörü
sınırları içerisinde hak arama mücadelesini
devam ettirmiş ve devam ettirecektir. Bugüne
kadar hiçbir ideolojiye teslim olmadan, sadece
azınlık haklarının peşinden koşmuştur.

İslamiyeti Kur’an ve peygamber rehberliğinde
yaşayan ve hoşgörü felsefesini kendine şiar
edinen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, tüm
inançlara saygılıdır. Bu anlayışın dışında hiçbir
inanç anlayışını kabul etmez.

Gerçeklikle ve dürüst gazetecilikle
bağdaşmayan bu suni gayretleri ve tüm azınlık
mensuplarını töhmet altında bırakan bu haberleri
iyi niyetten yoksun, art niyetli girişimler olarak
değerlendirdiğimizi kamuoyuna saygı ile
duyururuz.” denildi. 

DEB Partisi’nden
“TERÖR” tepkisi

Yunanistan’da bir ilk: 
To Vima gazetesi 
Kur’an-ı Kerim dağıttı

TO Vima gazetesi İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı
Kerim’in Yunanca tercümesini dağıttı. 

Önde gelen ulusal gazetelerden biri olan “To
Vima” gazetesi bir ilki gerçekleştirerek
okuyucularına Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Yunanistan’ın en çok satan gazetelerinden “To
Vima”, her hafta bir kutsal kitabı okuyucularıyla
buluşturdu. Gazetenin okuyucularına bu hafta da
Kur’an-ı Kerim’in Yunanca çevirisi ücretsiz verildi.

ADRES: S. Vembo 17 – ikinci kat

Tel: 25310 23058 – 6947804894 

ANTONİOS D. MİHALOPULOS

ORTOPEDİ UZMANI

ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR
İÇİN LASER TEDAVİSİ

Bel ağrıları, boyun ağrıları, 
tendinit rahatsızlıkları, eklem
rahatsızlıkları, kas yırtılması,

sporcu yaralanmaları... 
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XPERİA C5 Ultra’nın dev
ekranı, büyük bir kasayla
gelmesine sebep oluyor. 8.2
mm’lik kasa kalınlığıyla çok
kalın olmasa da, 187 gramlık
ağırlığıyla biraz dikkat çekiyor
doğrusu. 5.5 inçlik ZenFone
Selfie, 170 gramlık ağırlığıyla
ondan daha hafif duruyor. 

C5 Ultra, Sony’nin
telefonlarından alıştığımız gibi
suya ve toza karşı dayanıklı bir
model değil ne yazık ki. Keşke
Sony bu geleneği bu modelinde
de sürdürseydi. 

Xperia C5 Ultra, 6.0 inç
boyutunda bir cep telefonu. Bu
sayede multimedya konusunda
büyük katkı sağlayan telefon,
büyük ekranlı telefon sahibi
olmak isteyenlerin
ilgilenebilecekleri yegane
özelliği böylece sunuyor. Fakat
ekran ne kadar iyi? Öncelikle
ekran Full HD çözünürlükte. Bu
ekran boyutunda, daha aşağı
kabul edilemezdi zaten. Piksel
yoğunluğu ise 367 ppi
seviyesinde. Bu teknik terimin
deneyime etkisi ise, bize bu
telefonda Sony’nin en iyi
ekranının olmadığını açık
şekilde gösteriyor. 

Renk doygunluğu
konusunda IPS ekranın tüm
nimetlerinden faydalanan C5
Ultra, canlı ve renkli görüntü
sunuyor. Öte yandan Ayarlar
menüsünden erişebileceğiniz
Görüntü Geliştirme noktasında,
Mobile BRAVIA Engine 2 ve
Süper canlı modlarını
aktifleştirebilir, böylece oyun ve
videolarda daha renkli bir

deneyime erişebilirsiniz.
Xperia C5 Ultra, geniş

ekranıyla tüketim noktasında
multimedya içeriklere tam
destek sağlayan bir telefon
modeli. İster oyun oynayın,
ister video izleyin ekran ve
sunduğu renkler neticesinde
memnun kalacağınızı
söyleyebiliriz. Fakat bir
multimedya telefonunda buna
hoparlörlerin de eşlik etmesi iyi
olabilirdi. Ekranın alt kenarına
yerleştirilmiş olan hoparlör,
açıkçası bu beklentiyi
karşılayamıyor. Yani, Xperia C5
Ultra’dan ses konusunda çok
büyük beklentilere girmeyin.

Yeni nesil orta segment
Artık orta segment cep

telefonların pek çoğu güçlü
özellikler taşıyor. Xperia C5
Ultra da bunlardan biri olarak
karşımızda. Teknik
kadrosundan bahsedeceğiz,
fakat işletim sisteminden sözü
açmak gerekiyor. Xperia C5
Ultra, Android 5.0’la geliyor.
Elimizdeki modeli E5553 olan C5
Ultra, Sony’nin Marshmallow
güncellemesi alacak telefon
modelleri arasında yer alıyor.
Umuyoruz bu güncelleme kısa
zaman içinde gelir.

Arabirimiyle her zaman
olduğu gibi klasik Xperia
arayüzünü sunan C5 Ultra,
diğer Sony telefonlarından
alıştığımız gibi bir deneyim
sunuyor. Arayüzün oldukça
akıcı çalıştığını da bu noktada
söyleyelim.

Xperia C5 Ultra, 8 çekirdekli
MediaTek işlemciden güç alıyor.

MT6752 yongasını üzerinde
taşıyan telefon, Snapdragon
615’li modellerle rekabet içinde.
İşlemci bazında karşılaştırma
yaptığımızda, MT6752’nin biraz
farkla Snapdragon 615
platformunu geride bıraktığını
görebiliyoruz.

8 çekirdekli Cortex-A53’e 1.7
GHz frekansında işlemci hızı
üreten telefon, MediaTek
platformuna dayalı olarak Mali-
T760 grafik yongasıyla geliyor. 2
GB RAM ve 16 GB dahili
depolama birimlerinin de sahibi
C5 Ultra, 200 GB’a kadar
microSD kartla depolama
desteği sağlıyor.

Fotoğraf yetenekleri
C5 Ultra, boyutunun yanında

selfie kamerasıyla dikkat çeken
bir telefon. Gelişmiş selfie
deneyimi için ön yüzünde 13
megapiksellik bir Exmor R lensi
bulunduran telefon, buna ilave
olarak gece çekimleri için ön
yüzde bir flaşa da yer veriyor.
Böylece hem gece selfie
çekimlerinde, hem görüntülü
görüşmelerde karanlıkla ilgili
sorun yaşamıyorsunuz. Öte
yandan ön kameranın gizli
özellikleri arasında f/2.2
diyafram açıklığı da yer alıyor.
Bu sevindirici, çünkü düşük ışık
koşullarında flaş
kullanmadığınızda da iyi
sonuçlar alabiliyorsunuz
böylece. Ön kameraya ilişkin bir
diğer detaysa, otofokusun yer
alması.

Bu bilgiler ışığında telefonun
ön kamerasını ZenFone Selfie
ile kıyaslayacak olursak, C5

Ultra’nın ön kamerasıyla
aldığımız sonuçların ZenFone
Selfie ile çok yakın durduğunu
söyleyebiliriz. C5 Ultra’nın
arabiriminde yer alan eğlenceli
fonksiyonlarla ise selfie
kullanımı daha eğlenceli
olabiliyor. Çeşitli modlar
mevcut. Bunlara mutlaka göz
atmanızı öneriyoruz.

C5 Ultra’nın ana kamerasına
gelirsek, burada da 13
megapiksel karşımıza çıkıyor.
Arka kamerada diyafram
açıklığı f/2.0’a düşürülmüş.
Otofokus, panorama, HDR ve
Full HD video gibi özellikler
arka kamera elbette yer alıyor.
Odaklanma süresini de hızlı
bulduğumuz C5 Ultra, fotoğraf
performansı noktasında yine
ZenFone Selfie ile rekabet
halinde. ZenFone Selfie daha
keskin gece çekimlerine imza
atıyorken, C5 Ultra’nın ise LED

ışığı daha iyi kullandığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu
bağlamda iki model burada da
yenişemiyor gibi.

Sony Xperia C5 Ultra, geniş
ekran ve selfie yeteneklerini
aynı potada eriten bir cep
telefonu modeli. O nedenle özel
bir kitleye hitap ediyor. 5.5 ve
6.0 inç gibi geniş ekran arayan
kullanıcıların bakacakları çok
fazla model yok. O nedenle C5
Ultra dikkatlerden
kaçmayacaktır. Teknik
kadronun performansa
yansıması olarak muadilleri
arasında gayet iyi sonuçlar alan
C5 Ultra, performans
bakımından da güzel bir telefon
olmuş doğrusu. Fotoğraf
kalitesi ise, beklentilerin
karşılığını veriyor. Özellikle
Selfie telefonu arayanların
yakından incelemesi gerek diye
düşünüyoruz.

Sony Xperia C5 Ultra’yı inceleyelim
11
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SOLDANSAĞA
1)Büyük yolcu taşıtı – Çağrı 2) (Ünlem) Yazıklar olsun –
Yurt özlemi, yurtsama 3) Kalın, kaba baston – (halk dili)
Sinema sanatçısı – Aktinyum’nu simgesi 4) Boy, endam
– Tahtaya yuvarlak biçim vermek için kullanılan çarklı
tezgah 5) İşsiz, boş gezen, avare – Emme 6) Tavır,
davranış – Geçimsizlik 7) Doların yüzde biri –
Lorentiyum’un simgesi – İlkel su taşıtı 8) Küçük tepe –
Desigram’ın kısaltması 9) Beyaz – Demir’in simgesi –
Sarhoş bağırması 10) (zooloji) Büyük fare – (hukuk)
Temize çıkarma 11) Çene altı – İlaç 12) Telsi doku –
Öğütleme, yol gösterme 13) (kısaca) Avrupa Birliği –
Öğrenme isteği – Bir suçu bağışlama 14) Şans, baht –
Çok acıklı olay.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Büyük, süslü çadır – Gizler, sırlar – Makam, mevki 2)
İzin, ruhsat – Bir yerleşim merkezi 3) Bir tür ak asbest –
İçi çukur kap 4) Yabani hayvan barınağı – Oyunda kağıt
atma sırası – Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu
ateşli silah – Bir nota 5) Kavun, karpuz tarlası – Koyun,
kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses – Bunama, ihtiyarlık
yüzünden alık duruma gelme 6) Bir şeyin tepe kısmı –
Sönmemiş kireç – Gelir getiren mülk 7) Takım oyun-
larının oynandığı yer – Osmanlıların Avrupalılara, özel-
likle Fransızlara verdikleri ad – Acıma anlatan bir sözcük
8) Hoş koku – Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti
arabası 9) Klor’un simgesi – Bir tür dans – Değerli bir
bitki 10) Bir ticari kuruluşu tanıtan iş kolu – Erkek kişi –
Köpek, inek yiyeceği 11) Dileyiş, dileme, istek – Su
yosunu – Özel bir günün öncesi.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1) Kesinti,
Ala 2) El, Tombalak 3)
Kekik, İl, Tü 4) Ebe,
Tasarı 5) Çapraz, Şale
6) Şef, Irıp 7) Kin, Alem,
Pr 8) Kayış, Ala 9) Np,
Rn, Makak 10) Taam,
Beton 11) Sauna, Ir 12)
Fa, Taraftar 13) Ata,
Roze, Rb 14) Kavrak,
Tıpa.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Kekeç, Kent, Fak 2)
Elebaşı, Pasata 3)
Kepenk, AA, Av 4) İti,
Rf, Armut 5) Nokta,
Ayn, Nara 6) Tm, Azılı,
Barok 7) İbis, Reşme,
Az 8) Alaşım, Atıfet 9)
Al, Rap, Akort 10) Hatıl,
Plan, Arp 11) Akü,
Evrak, Urba.
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Çocuklar, oyun çağından,
kurallı eğitim dönemi ve
sosyal çevreyle etkileşim
aşamalarına kadar
kişiliklerini oluştururken
çevresindekilerin
davranışlarını taklit etme
eğilimindedirler. Hayata
hazırlanırken rol modele
ihtiyaç duyan çocuklar, iyi
veya hatalı davranışları bu
yolla kazanırlar. Çocukların
rol model olarak doğru
insanlarla karşılaşmaları,
ileriki yaşlarda onların
kişiliğine ve yaşamına
olumlu etkiler yapar.

Anne-
babaların, kendisi
ve çevresi ile
barışık bireyler
yetiştirebilmek
için öncelikle
davranışlarıyla
çocuklarına doğru örnek
olmaları gerekir.
Kurallı
öğrenme
çağında
çocuklar,
alışkanlıkları
kurallarla kazanır; sonraki
dönemde ise okulla beraber
öğretmenine, arkadaşına,
televizyonda herhangi bir
karaktere veya ailenin
bulunduğu sosyal çevrede
değer gören birine
benzemeye çalışırlar.
Çocuğun önünde iyi
modeller olması halinde,
sağlıklı bir kişilik oluşur.
Eğer çocuk kötü bir rol
modelle bir aradaysa,
farkında olmadan olumsuz

yönlerini
almaya başlar.

Rol model, çocuğun
izlediği çizgi filmdeki bir
karakter de olabilir. 

Çocuklar çevresindeki
aile yakınlarını, çizgi film
karakterlerini veya
televizyonda izlediği ünlü
kişileri rol model alabilir;
onlar gibi konuşmak,
giyinmek, yaşam tarzlarını
kendi hayatında
uygulamak isteyebilir.
Bunlar çocuğun kişilik
gelişiminin şekil alması
yönünde etkilidir. 

Bir anne çocuğunu
yetiştirirken sigara

içilmemesi, yalan
söylenmemesi gerektiğini
sürekli anlatmıştır. Ama
kendisi sigara içiyorsa veya
yalan söylüyorsa, çocuk
söyleneni değil, annenin
yaptığını yapacaktır. Anne-
babanın çocukların
üzerindeki etkileri asla
tartışılamaz. Çocukların,
dış dünyadan farkında
olmaksızın aldığı iyi veya
kötü rol modeller
konusunda ailelerin
farkında olması gerekiyor.

Çocuk, yetişkin olana
kadar her şeyi davranışla
öğrenir.

Bağımlılıklar konusunda
ebeveynler çocuklarını
eğitmeye çalışırken,
kendilerini de eğitmeye

devam etmelidir. 
Uzmanlar ailelerin ve

öğretmenlerin
bağımlılıklarla ilgili olarak
çok iyi bir gözlemci
olmalarını, bir sorunla
karşılaştıklarında nasıl
davranmaları gerektiği
konusunda eğitim
almalarını öneriyor. 

Bağımlılıkla ilgili olarak
ünlülerin de güçlü birer rol
model olduğunu söyleyen
uzmanlar, ünlülerle ilgili
haberleri verirken medyaya
da büyük sorumluluk
düştüğüne dikkati çekiyor.

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar

GÜNDEMbuket 19 Şubat 2016

Çocuklar büyürken taklit
yoluyla hayata hazırlanıyor.
Uzmanlar, 3 yaşındaki taklit
döneminden başlayarak yetişkin
olana kadar çocukların her şeyi

davranışla öğrendiklerine dikkat
çekiyor. Öncelikli rol model olan
ebeveynlerin de davranışlarıyla
çocuklara doğruları
gösterebileceğini belirtiyor.

Dikkat, çocuğunuz 
sizi taklit ediyor!

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

Muhallebi için Malzemeler
150 gr. margarin
1,5 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya

Tabanı için Malzemeler
½ paket çifte kavrulmuş
pötibör bisküvi
½ paket kakaolu pötibör bisküvi

Arası için Malzemeler
10 adet doğranmış çilek veya
2 adet muz

Hazırlanışı
margarini bir tencerede eritin,
ardından unu ekleyip renk alana
kadar kavurun. Un renk alınca
yavaşça sürekli karıştırarak sütü
ekleyin en son vanilya ve şekeri
ekleyip kıvam alıncaya kadar

sürekli karıştırarak pişirin.
Tabanı için bisküvileri parçalayıcı-
da kum haline getirin ve fırın
kabının tabanına yayın.
muhallebi pişince üzerine dökün
iyice yayın ve streç film ile
kaplayıp tamamen soğuyana
kadar dolapta bekletin.
muhallebi iyice soğuyunca boyla-
masına 3 ‘e bölün ve enlemesine
ortadan kesin. Dilimlerin uç kısım-
larına çilekleri veya muzları ser-
pin ve rulo yapıp servis edin.

Meyveli Rulo Muhallebi 

FOTO: Hasan Hasan
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Proteinler vücut hücrelerimizin
temel yapıtaşlarıdır. Kas, kemik, kan
gibi dokuların büyümesini ve
devamlılığını sağlarlar. Ayrıca
enzimlerin, hormonların,
hemoglobinin yapısında bulunan
proteinlerin antikor oluşumuna,
pıhtılaşmaya, vücudun elektrolit ve
asit-baz dengesinin düzenlenmesine
katkıları vardır.

Vücudumuz sürekli kendini
yenilediğinden vücutta bir protein
yapım ve yıkımı söz konusudur.
Karbonhidrat ve yağlar vücutta
depolanır ve ihtiyaç halinde
kullanılırken, proteinler
depolanmazlar. Bu nedenle yaşamın
devam etmesi için, vücuttan atılan
proteinin yerine yenisinin konulması
gerekir. Bu da besinlerden alınan
proteinle mümkündür. Yeterli ve
dengeli beslenmenin en temel besin
öğesi olan proteinlerin, zayıflamaya
da katkısı büyüktür.

Proteinler sindirilip metabolize
olurken, karbonhidrat ya da yağ
sindirim sürecine nazaran iki kattan
daha fazla enerji harcanır.

Kalorileri aynı bile olsa proteini
yüksek diyetler zayıflama sürecinde
yağsız vücut kütlesinin daha fazla
tutulmasını sağlar ve böylece kas
dokuları korunmuş olur. Kas kütlesi
yüksek olan bireyler daha kolay kilo
veririler.

Yapılan birçok çalışma, protein
tüketmenin karbonhidrat ve yağ
tüketmekten daha doyurucu
olduğunu gösteriyor. Diyetlerde
ihtiyaç olan tokluk, proteinli
besinlerle sağlanır.

Proteinli yiyeceklerin glisemik
indeksleri daha düşüktür. Bu
durumda, kan şekerinde daha az
dalgalanmalara neden olur.
Karbonhidratlar gibi kan şekerini
hızlı yükseltmezler, böylece sık
acıkmaların ve atıştırmalıkların
önüne geçilir.

PROTEİN ALIRKEN 
SPOR YAPMALI MIYIZ?
Diyetle alınan proteinin vücut

tarafından etkin kullanımı egzersizle
artar. Yeterli miktarda protein
tüketmek, ağırlık taşıma ya da
kaldırma, merdivenlerden inme ya da
çıkma gibi dayanıklılık egzersizleriyle
birleşirse, kilo verirken kaslarınızı
korumanıza ve istediğiniz forma
girmenize yardımcı olur. Bu durumda
yağ kütlesi azalır, kas kütlesi artar.
Bir anlamda, yağlarınızı kasa
dönüştürmüş olursunuz. Yağ
yakarken kaslarınızı korur ve
bedeninizi forma sokarsanız
kendinizi daha iyi hisseder ve iyi
görünürsünüz. Aynı zamanda
daha iyi bir şekle kavuşur,
marketten aldığınız poşetleri
daha kolay taşıyarak
merdivenleri çıkar ya da
çocuklarınızın
peşinden daha
rahat

koşabilirsiniz. Sizinle aynı kiloda olan
ama yağ oranı yüksek birine göre
daha fazla kalori yakarsınız.

NE KADAR PROTEİN 
ALMALIYIZ?
Günlük enerji ihtiyacının yüzde 20-

25’i protein içerdiğinden, düşük
proteinli diyetlere göre daha kolay ve
hızlı kilo kayıpları görülür.

Vücudumuzun ihtiyacı olan
protein gereksinimini etkileyen birçok
faktör var. Yaş, cinsiyet, egzersiz,
büyüme çağı, hamilelik gibi…
Diyetinizde günlük protein
ihtiyacınızı ortalama olarak kilonuzu
1-1,5 değeri ile çarparak
bulabilirsiniz. Yani, 80 kilo biriyseniz
günde 80 gram protein almanız
uygundur. Ancak bu ortalama bir
değerdir.

PROTEİN İÇEREN 
BESİNLER NELERDİR?
Diyetinizde ne kadar çeşitlilik

yaratırsanız vücudunuzun sağlıklı
olmak için ihtiyaç duyduğu vitamin,
mineral ve diğer mikro besinlerin
bütün çeşitlerinden alma ihtimaliniz
o kadar artar. Ayrıca, protein
kaynaklarını çeşitlendirmeniz temel
yağlardan ve aminoasitlerden dengeli
bir biçimde tüketme eğiliminizi de
yükseltir. Daha yağlı protein
kaynaklarının doyurucu olma özelliği
daha fazladır. Böylece yağlı etler ve
tam yağlı ürünler tüketebilirsiniz.

Proteinler, aminoasit
zincirlerinden meydana gelir.
Hayvansal kaynaklı proteinler tüm
önemli aminoasitleri içerdiği için iyi

kaliteli protein, bitkisel proteinler
ise bir veya daha fazla

aminoasiti eksik içerdiği
için düşük kaliteli
protein olarak
adlandırılır. Hayvansal

kaynaklı proteinlerin (et,
süt, yumurta,..)
sindirilebilirlik oranı yüzde

91-100 iken, bitkisel
kaynaklı olanların

(tahıllar ve kuru
bakliyatlar)

yüzde
69-

90’dır. Anne sütü ve yumurta örnek
protein içeren iki temel besindir.

PROTEİN 
BESLENMESİ 
NASIL OLUR?

Sabahları, 2 yumurtalı az yağlı
omlet veya menemen, 2 dilim peynir.

Öğle ve akşam yemeklerinin en az
birinde: 150 gr kırmızı et / 250 gram
tavuk veya hindi /120 gr ton balığı /1
porsiyon ızgara balık

Haftada 2 gün kuru bakliyat
yemeği veya salatası (karabuğday,
kinoa, maş fasülyesi, barbunya,
mercimek)

Ana Yemeklerde: Birer kase yoğurt
veya 1 bardak kefir

Ara Öğünde: 1 avuç kuruyemiş
karışımı (ceviz, badem, kaju, fındık,
yer fıstığı,..)

İNATÇI KİLOLARA KARŞI 3
GÜNLÜK PROTEİN DİYETİ

Sabah
2 adet yumurta (haşlanmış, omlet,

menemen gibi olabilir.)
2 dilim peynir çeşitleri
Roka, maydanoz, kırmızı biber

Öğle ve Akşam
120-150 gram kırmızı et / tavuk eti

/ ızgara balık / ton balığı
Zeytinyağlı bol salata

İkindi Ara öğünü
Gün: 1 bardak süt +3 ceviziçi
Gün: 1 bardak kefir + 15 iç badem
Gün: 2 kutu probiyotik yoğurt + 15

fındık
Bu diyette çorba, kuru bakliyat,

ekmek, meyve vs bulunmamaktadır.
Yanı sıra 2 litre su içilmelidir.
Çocuklar, hamileler, böbrek hastaları
tarafından uygulanmamalıdır.

Protein diyetiyle zayıflayın!
GÜNDEMbuket 1319 Şubat 2016

Kas ağrısının sebebi ne olursa
olsun evde doğal yöntemlerle tedavi
edebilirsiniz. İşte doğal kas
gevşeticiler…

PAPATYA
Ağrıyan bölgeye papatya yağıyla

hindistan cevizi yağını karıştırıp
masaj yapın. Bunun yanında günde 2-
3 kez papatya çayı için.

VİŞNE
Güçlü bir antioksidan olan vişne

kas ağrılarına iyi gelir. Günde bir
bardak vişen suyu kas ağrılarını
hafifletir.

NANE
Kas, sırt, bacak ve tansiyona bağlı

baş ağrılarına iyi gelir. Kan
dolaşımına yardım eder, ağrı ve
spazmları azaltır. Günde birkaç
bardak nane çayı için. Çayı
hazırlamak için 1 kaşık taze ya da
kurutulmuş naneyi 10 dakika
kaynatın. Veya 2 damla nane yağı, 2
damla sandal ağacı yağı ve 2 damla
badem yağını karıştırıp sorunlu
bölgeye masaj yapın.

KIRMIZI BİBER
Kırmızı biberdeki kapsaisin doğal

bir kas gevşeticidir. 1 çay kaşığı
kırmızı biber tozunu 2 kaşık
zeytinyağıyla karıştırıp sorunlu
bölgeye sürün. Yarım saat bekledikten
sonra yıkayın.

BİBERİYE
1 çay kaşığı kuru biberiyeyi 1

bardak sıcak suyla karıştırdıktan
sonra 10 dakika bekletin. Süzüp
günde 3 kez bu çaydan için. Bunun
yanında birkaç damla biberiye yağını
1 çay kaşığı ılık hindistan cevizi ya da
zeytinyağıyla karıştırıp sorunlu
bölgeye masaj yapın.

LAVANTA
Lavanta ağrı, şiş ve yanmaları

azaltan doğal bir kas gevşeticidir.
Tansiyona bağlı baş ağrıları, kas,
bacak, omuz ağrılarını tedavi etmek
için kullanılır. Ilık zeytinyağı ya da
hindistan cevizi yağıyla birkaç damla
lavanta yağını karıştırıp bölgeye
uygulayın. Daha sonra sıcak bir duş
alın. 

Doğal kas gevşeticiler
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Mevsim geçişlerinde dikkat
edilmesi gerekenler

İNSAN vücudunu ve sağlığını etkileyen
en önemli nedenlerden biri sıcak-soğuk
değişimleri. Ani değişen hava şartları ve
kısa süreli ısı farklılıkları vücudun bu
duruma alışmasını
zorlaştırıyor. Bu
durum vücudun
strese girmesine yol
açarak savunma
sistemini
zayıflatabiliyor.
Özellikle mevsim
geçişlerinde
vücudun savunma
mekanizmasında
düşüş ve bazı
hastalıklar
görülebiliyor. 

KALP,
HİPERTANSİYON 
VE ŞEKER
HASTALARI 
GRİBE DİKKAT
Sonbahar-kış
aylarında vücudun
direncinin düşmesi sonucu gribal
salgınlara daha sık rastlanır. Grip virüsleri
birçok insanı etkilemesinin yanı sıra
özellikle kronik hastalığı olan kişiler için
daha fazla risk oluşturur. Grip virüsü; kalp
hastalığı, hipertansiyon ve şeker gibi
kronik hastalık grubunda çok daha hızlı
ilerleyerek zatürreye dönüşebilir. Hatta
zatürre ilerleyen zaman içerisinde
ağırlaşarak, ölüme sebep olabilir. Bu
nedenle kronik hastalığı olan kişilerin
mevsim değişikliklerine çok dikkat
etmeleri gerekir. 

ANİ DEĞİŞEN SICAKLIK
DEPRESYONA YOL AÇABİLİR
Dışarıdaki sıcaklığı hissetmek ve
algılamak her insanda farklılık gösterir.
Fizyolojik nedenlere psikolojik etkenler de
eklendiğinde, hissedilen sıcaklık kişiden
kişiye göre değişebilir. Ani değişen
sıcaklık ve nem oranı yüzünden kişilerde

uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk ve
depresyon görülebilir. Ayrıca psikolojik ve
hormonal dengeler de bozulabilir. 

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE 
ÖNCELİKLE DERİ, 
BÖBREK VE AKCİĞERLER 
TEPKİ GÖSTERİR
Mevsim geçişlerinde sıcaklık
normalin üzerinde
olduğunda öncelikle deri,
böbrekler ve akciğerler tepki
gösterir. Deri sıcaklık seviyesi
arttığında terleyerek vücut
ısısını dengede tutmaya
çalışırken, böbrekler
vücuttaki su oranını
korumak için idrar üretmez.
Akciğerler de vücuttaki suyu
buharlaştırarak dışarıya atar.
Aniden soğuyan
havalardaysa vücut
dengesinin korunabilmesi
için ısı düzenleyici merkezin
enerjiye ihtiyacı vardır. Bu
nedenle mevsim geçişlerinde

sağlıklı ve düzenli beslenmek, mevsime
uygun kıyafetler giymek oldukça önem
taşır. Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin
de beslenme ve uyku düzenine, vitamin
takviyelerine daha fazla önem vermesi
gerekir. 

AŞIRI STRESLİ VE HEYECANLI
KİŞİLER HASTALANMAYA 
DAHA MÜSAİTTİR
Mevsim değişiklikleri her insanda farklı
etkiler yaratır. Günlük yaşamın akışı kadar
vücudun bu duruma uyum sağlaması da
mevsimlere bağlıdır. Bazı insanlar bu
durumdan etkilenmezken bazıları ise
psikolojik ve fizyolojik sorunlar
yaşayabilir. Aşırı stresli, heyecanlı ve
sinirli kişiler mevsim geçişlerinde
kendilerini fiziksel olarak daha güçsüz
hisseder. Bunun sonucunda da vücutları
daha çabuk tepki gösterir ve
hastalanmaya daha müsait olurlar. 

Mevsim
geçişlerinde
yaşanan ani
sıcaklık

değişimleri,
vücudun savunma
mekanizmasını
zayıflatıyor. İşte,
mevsim
değişikliklerinde
dikkat
etmeniz
gerekenler. 

“
TİROİD BEZİNDE ÇALIŞMA
DÜZENSİZLİKLERİ OLUŞABİLİR
Mevsim geçişlerinde bazı hormonal
değişimler de yaşanabilir. Bu
değişimlerle beraber iştahta artış
görülür. Bu sebeple değişen hava
şartları ve günlerin uzamasına
bağlı olarak beslenme
alışkanlıklarının tekrar gözden
geçirilmesi gerekir. Aşırı
kilolu insanlar özellikle bu
dönemlerde daha özenli
davranmalı. Mevsim
değişimleri ayrıca tiroid
hastalarını da olumsuz
yönde etkiler. Sıcak-
soğuk hava geçişleri
yüzünden yaşanan
rehavet, yorgunluk,
stres ve
gerginlik

sonucu tiroid bezinde çalışma
düzensizlikleri

görülebilir. “
KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kendinizi hassas

hissedeceğiniz ikili
ilişkilere ayrı bir önem vermeli,

sorunları büyütmemelisiniz. Kazançlı bir
iş imkanı sizi bekliyor.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Daha fazla düzen

ihtiyacı içinde olduğunuz bu
günlerde akıcı sonuçlar almak

adına dengede kalmalısınız.
Dikkatinizi toparlamalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Yeni ilişkilere ve
heyecanlara açık olacağınız
söylenebilir. Hatta

bulunacağınız ortamlarda
aniden ortaya çıkan aşk ilişkileri içine
çekilebilirsiniz.  

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz) Aile içi

ilişkilerde gereksiz alınganlık
gösterebilirsiniz. Destek

bulmakta şanslı bir dönemdesiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Kendinizi
geliştirmeye yönelik her

adımınızı başkalarıyla
paylaşmaya açık durun. Maddi
kaynaklarınızı ise daha idareli ve
kontrollü kullanın.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Kazandığınız tecrübelerle yol
alıyorsunuz. Parasal konulara
odaklı olduğunuz bu dönem
yeteneklerinizi başkalarıyla

paylaşarak yeni kazançlar elde
edebilirsiniz.   

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Kişisel
projelerin hız

kazanacağı bu dönem
eve odaklı planlarınız üzerinde
durabilirsiniz. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Pek çok konuda
kontrol sizin elinizde.
Ancak uzun vadeli planlara

yöneldiğiniz bu dönem kısa bir
süreliğine içe dönebilirsiniz.

İlişkiler konusunda dikkatli olun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Bu
günlerde sosyal ortamlar ve
ilişkiler canlılık kazanıyor.
Hayattan keyif almaya bakın.
Zira sizin kontrolünüz dışında

gelişen olaylar karamsarlık
yaratmakta. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Sosyal statüde yaşanan
değişiklikler sizi ortak bir
hedefe götürürken,

mesleğinizde yeni bir yol ayrımı
söz konusu. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Akla yönelik yatırım ve gelişim
süreci içinde olduğunuz bu
dönem çok şey başaracaksınız.

Yabancılarla ilgili temalar size yeni
kişiler kazandırabilir. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Para
kaynaklarınızda
yaşanan yenilenmelere
rağmen giderlerde

artışlar söz konusu. Kaynaklarınızı
daha akılcı kullanmaya bakın. b

u
rç
la
r.
..

Stresi yenen kuruyemiş
AMERİKA’da pılan bir çalışmada,

antep fıstığının şeker hastalarında
oluşan stresi azalttığı belirtiliyor.

*Antep fıstığı içeriğindeki bitkisel
steroller kan basıncını düşürücü,
sakinleştiricidir.

*Magnezyumdan zengin
olması nedeniyle kan
damarlarını gevşetici
dolayısıyla stresi
azaltıcı etkisi vardır.

*İçeriğindeki B6
vitamini
konsantrasyonu

artırmada, beyin aktivitelerinde
olumlu etkisi bulunmaktadır.

*Fosfor içermesi nedeniyle şeker
intoleransını olumlu etkiler.

*E vitamininden zengindir, enerji
metabolizmasında önemlidir.

Stresi azaltma etkisi, tüketim
miktarına dikkat etmemeniz

anlamına gelmiyor, 100
g. antep fıstığı

ortalama 600
kaloridir.
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Azınlık kurumları Ankara’daki 
terör saldırısını kınadı

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
DANIŞMA KURULU
“Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu olarak dün akşam saatlerinde
Ankara’da görev yapan ve Türk Silahlı
Kuvvetleri personelini taşıyan servis
araçlarına yönelik gerçekleşen terör
saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu yapılan
hain saldırıda hayatını kaybedenlere
rahmet, yakınlarına başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

DEB PARTİSİ
“Anavatana başsağlığı diliyor, saldırıyı
şiddetle kınıyor ve saldırıyı yapanları
lanetliyoruz. 17 Şubat 2016 Çarşamba
akşamı Ankara’da saat 18:31 sıralarında
İnönü Bulvarı üzerindeki trafik
ışıklarında askeri personali taşıyan
servis araçlarının durduğu esnada
bomba yüklü bir araç infilak ettirilerek
düzenlenen menfur bir terör saldırısı
sonucunda maalesef 28 kişi şehit
düşmüş ve 61 kişi yaralanmıştır.

DEB Partisi olarak anavatan
Türkiye’nin başkenti Ankara’da
gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı
şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet,
ailelerine ve Türk milletine başsağlığı,
yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Terörle bir hedefe ulaşmanın
mümkün olmadığı herkesçe bilinen bir
gerçektir. Terör masum insanlara zarar
vermenin ötesine geçemez. Dünya
topyekün teröre karşı kenetlenmelidir.
İnsanlık tarihinin geliştirdiği medeniyet,
insanlık dışı bu tür eylemlere müsaade
etmemelidir. Bugün kendilerine çok uzak
gibi görünen terör, bir gün hiç
beklenmedik bir anda kendilerini de
vurabilir. Bu sebeple akl-ı selim tüm
çevreleri teröre karşı durmaya davet
ettiğimizi kamuoyuna saygı ile
duyururuz.”

BATI TRAKYA TÜRKLERİ
DAYANIŞMA DERNEĞİ
“Ankara’da bugün saat 18.30 sularında
askeri servis araçlarının geçişi sırasında
bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör
saldırısında 28 vatandaşımız hayatını
kaybederek Hak’kın rahmetine
kavuşmuş, 61 vatandaşımız da

yaralanmıştır.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza

Allah’tan rahmet, Türk Milletine baş
sağlığı ve yaralı kardeşlerimize de acil
şifalar dileriz.

Bin yıldır Anadolu coğrafyasında her
türlü dış mihrakların ayak oyunlarına
göğüs geren büyük Türk Milleti,
geçmekte olduğumuz bu zor günleri de
atlatarak tek yürek, tek bilek olarak yine
dim dik ayakta olacağından en ufak bir
şüphemiz olmadan tekrar başın sağ
olsun Türkiyem dileklerimizle acımızı
kalbimize gömüyoruz.”

AVRUPA BATI TRAKYA 
TÜRK FEDERASYONU
“Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin
başkenti Ankara’da 17 Şubat 2016
Çarşamba akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri
personelini taşıyan servis araçlarının
kırmızı ışıkta beklediğı sırada bomba
yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar
saldırısında 28 kişi hayatını kaybederken
61 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle
içerisinde askeri ve sivil memurların
bulunduğu iki servis aracı tamamen
yanarken diğer üç servis aracında da
büyük hasar meydana geldi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) olarak Avrupa’da yaşayan tüm
Batı Trakya Türkleri adına anavatanımız
Türkiye’nin başkenti Ankara’nın
kalbinde düzenlenen bu alçak ve kalleş
terör saldırısını şiddetle kınıyor,
saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı
Kuvvetleri personeline ve vatandaşlara
Allah’tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk
milletine başsağlığı, yaralananlara da
acil şifalar diliyoruz. Anavatanımız
Türkiye’nin ve soydaşlarımızın acısını
tüm kalbimizle paylaşıyor, insanlık dışı
terör ve şiddetin hiçbir zaman hedefine
ve amacına ulaşamacayağını ifade etmek
istiyoruz.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
“17 Şubat 2016 Çarşamba akşamı,
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti başkenti
Ankara’da terör örgütleri tarafından
düzenlenen hain saldırı sonucunda, çok
sayıda ölü ve yaralı olduğu haberini
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız. 

İskeçe Türk Birliği camiası olarak, her
türlü terör saldırıları karşısında
olduğumuzu beyan eder, bu tür
saldırıları şiddet ve nefretle kınadığımızı
belirtiriz. Hain saldırı sonucunda
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diler, kederli

ailelerine, Türk milletine baş sağlığı ve
sabırlar diliyoruz.”

BATI TRAKYA AZINLIĞI YÜKSEK
TAHSİLLİLER DERNEĞİ
17 Şubat 2016 Çarşamba günü Ankara’da
gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle ilk
bilgilere göre 28 kişinin hayatını
kaybettiğini 65 kişinin ise yaralandığını
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği olarak bir kez daha masum
insanları hedef alan bu elim terör
saldırısını şiddetle kınıyor, vefat
edenlerin yakınlarına başsağlığı ve
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

15

Dedeağaç’ta üç İngiliz vatandaşı
silah ve mühimmatla yakalandı

DEDEAĞAÇ’ta üç İngiliz
vatandaşının büyük miktarda silah ve
cephaneyle yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik’ten yapılan
açıklamada, Dedeağaç limanında, 35
ve 36 yaşındaki iki İngiliz vatandaşına
ait bir karavanda gerçekleştirilen
aramada, özel olarak yapılmış
bölmelere gizlenmiş olarak
şarjörleriyle birlikte 18 makineli tüfek
ve çeşitli ebatlarda 39 bin 750 adet
mermi ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan
aramada ise 400 ABD doları, 2 bin
Türk Lirası, 10 bin Irak dinarı ve 5 cep
telefonu bulunduğu kaydedildi.
Şüphelilerin, suç örgütü oluşturmak,
terör faaliyetlerinde yer almak,
yasadışı silah ve cephane
bulundurmak suçlamasıyla sevk
edildikleri Dedeağaç Savcılığı’nca
tutuklandığı açıklandı.

Öte yandan, iki şüphelinin savcılığa

verdiği ifade üzerine harekete geçen
Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin Kipi sınır kapısında 40
yaşındaki bir İngiliz vatandaşına ait
Alman plakalı karavan tipi araçta
yaptığı aramada kaçak silah ve
cephane ele geçirdiği belirtildi. Polis
Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada,
karavanın iç bölümlerine gizlenmiş
olarak 4 adet 5,5 milimetrelik uzun
namlulu tüfek, 8 dürbün ve 22
milimetre çapında 200 bin adet mermi
bulunduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde,
ele geçirilen silah ve mühimmatın
Irak’a götürülmek üzere Almanya ve
Avusturya’dan satın alınarak İtalya
üzerinden Yunanistan’a sokulduğunun
tahmin edildiği kaydedildi.
Haberlerde, “Kürt” asıllı olduğu ileri
sürülen üç şüphelinin de 8 gündür
Dedeağaç’ta bir otelde kaldıklarının
belirlendiği ifade edildi. 

BATI Trakya Türk
azınlık kuruluşları,
Türkiye’nin başkenti
Ankara’da meydana
gelen terör
saldırısını kınadı.
Yayımlanan
açıklamalarda,
anavatan Türkiye’ye
başsağlığı
dileklerinde
bulunuldu.
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AB Konseyi Başkanı’ndan
Yunanistan’ın Schengen
dışı kalmasına ‘Hayır’

BAŞBAKAN Aleksis Çipras ile Avrupa
Konseyi Başkanı Donald Tusk, Yunanistan’ı
Schengen vize bölgesinden çıkarmayı
düşünenlere çıkıştı.

Görüşmenin ardından yapılan
açıklamada, AB’nin Makedonya (FYROM)
ile sınırlarını kapatmasının da tehlikeli
olacağı belirtildi. 

Başbakan Aleksis Çipras, Atina ziyareti
kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı
Donald Tusk ile görüşmesinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan’ın Schengen vize bölgesinden
çıkarmayı ya da sınırları kapatmayı
destekleyen ülkelere (Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya gibi)
dolaylı yoldan çıkışan Çipras, bunun
Avrupa karşıtı bir yaklaşım olduğunu
söyledi. Çipras’ın bu yaklaşımına Tusk da
tam destek verdi. 

“Bu tartışmanın sürece yardımcı olmak
bir yana çözüme hiçbir katkı sunmadığını”
söyleyen Donald Tusk, mülteci akınına da
son vermeyeceğini belirtti. Konsey Başkanı,
mülteci akının bitmesi değil, Suriye’de
savaşa barışçıl bir çözüm bulunması

gerektiğini vurguladı. 
Suriyeli mülteciler ve küresel terörle

mücadele konusunda çabaların
yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan
Çipras, “Türkiye’den üzerinden gelen
mültecilerin azaltılması ve mültecilerin
Türkiye’den Avrupa’ya yerleştirilmesi
sürecinde gerekli kararların alınması
noktasında hem fikiriz” dedi.

İki lider, görüşmede İngiltere’nin AB’de
kalmasına ilişkin konunun da ele alındığını
belirtti.

NATO’nun Ege’de sürece dahil olmasına
ilişkin Çipras, Yunanistan’ın egemenlik
haklarının tam anlamıyla güvence altında
olduğunu, NATO’nun Türkiye’ye sahillerini
daha iyi koruyabilmesi ve insan
kaçakçılarıyla daha etkin mücadele için
yardımcı olacağını söyledi. 

Çipras, Yunanistan’ın adalardaki mülteci
kabul ve kayıt merkezlerinin inşasını
tamamladığını da kaydetti. 

Son olarak Tusk, Çipras ile görüşmesinin
ardından Atina ile kreditörler arasında
süren değerlendirme sürecine ilişkin de
daha iyimser olduğunu sözlerine ilave etti.

İSTANKÖY (Kos) Belediyesi, adada
mülteci merkezi oluşturulması konusunda
halkın görüşünü almak amacıyla yerel bir
referandum düzenleyecek.

Belediye meclisi toplantısında konuşan
İstanköy Belediye Başkanı Yorgos Kiriçis,
“Yunan hükümeti yetkilileri ve
milletvekilleri nufüsun çoğunluğunun
mülteci merkezleri kurulmasını

desteklediğine inanıyor. Biz
vatandaşlarımızın bu konuda  karar
vermesini sağlamak üzere yerel bir
referanduma gitmeye karar verdik.”
ifadelerine yer verdi.

Bu arada, daha önce İstanköy (Kos)
adasında mülteci merkezlerinin
kurulmasına karşı 7 bin imza toplanmıştı. 

İstanköy mülteci merkezi
için referanduma gidiyor

Portakal dağıtımı
başladı...

YASSIKÖY Belediyesi’nde hayata
geçirilen “İhtiyaç Sahiplerine Yiyecek
Yardımı Programı” kapsamında 17 ton
portakal dağıtımı başladı. 15 Şubat
Pazartesi günü başlayan yardım
kapsamında bölgede ikamet eden
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz portakal
dağıtılacak. 

Yiyecek yardımı programından
yararlanacak kişilerin, sözkonusu
programa dahil edilenler ve
“Dayanışma Kartı” sahipleri olduğu
belirtildi. 

Yardım programı kapsamında
önümüzdeki günlerde ise ücretsiz
tavuk eti ve elma dağıtılacağı ifade

edildi. Yassıköy Belediyesi tarafından
daha önce de pirinç, portakal,
mandarin ve kivi dağıtılmıştı.

“İhtiyaç Sahiplerine Yiyecek
Yardımı Programı” Rodop ilinde
Yassıköy, Kozlukebir, Şapçı ve
Gümülcine Belediyesi ile Doğu
Makedonya - Trakya Eyaleti ve kar
amacı gütmeyen diğer kurumların
ortaklığında kurulan “Sosyal Ortaklık”
tarafından yürütülüyor. Program,
ihtiyaç sahibi kişilerin yiyecek,
temizlik, kırtasiye gibi ana
ihtiyaçlarını karşılamalarında
yardımcı olmayı amaçlıyor.
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Çavuşoğlu 4 Mart’ta
Atina’ya geliyor... 

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 4 Mart
Cuma günü Atina’ya geleceği
bildirildi. 

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nu 4 Mart’ta Atina’ya
beklediklerini söyledi.

Kocias, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 4
Mart’ta iki ülke bakanları
arasındaki “4. Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi” toplantısına
hazırlık amacıyla Atina’ya
beklediklerini açıkladı. Son
Yüksek İşbirliği Konsey
Toplantısı Atina’da yapılmıştı.

Türkiye Başbakanı Ahmet
Davutoğlu iki ay önce yaptığı
açıklamada, Şubat ayının ilk
yarısında Türkiye-Yunanistan
arasındaki Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi’ni İzmir’de
yapmaya karar verdiklerini, bu
konuda Başbakan Aleksis
Çipras ile mutabık kaldıklarını
ifade etmişti.

GAZETECİ Damon Damianos,
hayat arkadaşı Anna Frunze ile
evlendi. GÜNDEM gazetesinin
köşe yazarlarından Damon
Damianos, 18 Şubat Perşembe
günü Gümülcine Belediyesi’nde
Gümülcineli Anna Frunze ile

hayatını birleştirdi. Sade bir
törenle evlenen çiftin nikahını
Gümülcine Belediye Başkanı
Yorgos Petridis kıydı. 

GÜNDEM gazetesi olarak,
arkadaşımız Damon ile Anna’ya
ömür boyu mutluluklar dileriz... 

Damon ile Anna’nın
mutlu günü

MRB şirketi tarafından yapılan ankette
Kiriakos Miçotakis başkanlığındaki
anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi, 3,7
puan farkla birinci parti oldu. Ankette YDP
yüzde 26,9 oy alırken, iktidardaki SİRİZA
Partisi yüzde 23,2 oy aldı. 

MRB kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı
anket, oy hakkına sahip 2 bin kişiyle yüzyüze
görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy
oranları şöyle: 

YDP: Yüzde 26,9 
SİRİZA: Yüzde 23,2
Yunanistan Komünist Partisi (KKE): 
Yüzde 6,6
Altın Şafak Partisi: Yüzde 6,5
PASOK – DİMAR: Yüzde 5,7
Merkez Birliği: Yüzde 4,1

Bağımsız Yunanlılar (ANEL) Partisi: 
Yüzde 3
POTAMİ Partisi: Yüzde 2,6
Halk Birliği Partisi: Yüzde 2,4
ANTARSİA Partisi: Yüzde 1,9 
Ankete katılanlar “Önümüzdeki seçimde

hangi parti seçimi kazanır?” sorusuna yüzde
41,1 oranında YDP, yüzde 28,1 oranında
SİRİZA olarak cevap verdi. “En iyi başbakan
kim?” sorusuna ise yüzde 28,2 oranında
Kiriakos Miçotakis yanıtını verirken, yüzde
25,2’si Aleksis Çipras dedi. 

“Hangi parti ülkenin sorunlarını daha iyi
çözebilir” sorusuyla ilgili olarak ankete
katılanların yüzde 27,1’i YDP, yüzde 21,9’u da
SİRİZA yanıtını verdi. Yüzde 39,4’ü ise
“hiçbiri” şıkkını tercih etti. 

MRB’nin anketinde
YDP birinci, 
SİRİZA ikinci oldu...
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Καλημέρ - Χαμπα

dsdamon@gmail.com

19 Şubat 2016

ΤΟ «ΑΝ ΔΕΝ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΣΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

H
αμφισβήτηση εκ των έσω του
ηθικού πλεονεκτήματος
ενεργοποίησε ακαριαία τις

κυβερνητικές άμυνες, έφερε μια
υπουργική παραίτηση και πυροδότησε
κύματα οργής σε Βρυξέλλες και Αθήνα.

Η παραίτηση του υφυπουργού
Υποδομών Παναγιώτη Σγουρίδη μετά τη
δήλωσή του ότι, ουσιαστικά, ο Αλέξης
Τσίπρας παραπλάνησε τους αγρότες
αποτυπώνει τις δύσκολες εσωτερικές
ισορροπίες που καλείται να κρατήσει η
κυβέρνηση εν μέσω δύο μεγάλων
ανοιχτών μετώπων – εκείνων της
αξιολόγησης και της εγχώριας
κοινωνικής έντασης: Ένας υπουργός,
προερχόμενος από τους συγκυβερνώντες
ΑΝ.ΕΛ., διέγραψε δημοσίως και ευθέως
το ηθικό πλεονέκτημα που έχει κάνει
«σημαία» η κυβέρνηση σε μια συγκυρία
υψηλής πόλωσης και μετωπικής
σύγκρουσης με το παλιό πολιτικό
σύστημα και τη διαπλοκή.

«Εάν δεν τάξεις, δεν σε ψηφίζουν»
ήταν η φράση με την οποία ο
Παναγιώτης Σγουρίδης άρχισε την
επίμαχη συνέντευξή του για να πει, εν
ολίγοις και επί της ουσίας, ότι και η
κυβέρνηση της Αριστεράς είναι ίδια με
τις προηγούμενες. Και να καταδείξει,
παραπλεύρως, τα μεγάλα προβλήματα
που έχουν τα στελέχη ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
στην πολιτική διαχείριση του αγροτικού
μετώπου και στην υπεράσπιση των
κυβερνητικών επιλογών.

Εκείνο, ωστόσο, που ενόχλησε πιο

πολύ απ’ όλα το Μαξίμου ήταν η ταύτιση
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης
με τα «Ζάππεια» του Σαμαρά και το
«λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου
Παπανδρέου. «Δεν νοείται την ώρα που
δίνουμε την τελική μάχη κατά της
διαπλοκής και που όλο το συστημικό
μπλοκ χτυπά κάτω από τη μέση τον
ΣΥΡΙΖΑ, να ταυτίζει υπουργός της
κυβέρνησης τον Τσίπρα με το παλιό,
χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. Λέμε,
δηλαδή, μόνοι μας ότι είμαστε ίδιοι με
τους προηγούμενους. Είναι άδικο,
άστοχο και είναι πολιτικό unfair», έλεγε
χαρακτηριστικά χθες το βράδυ
κυβερνητικό στέλεχος.

Σ’ αυτό το κλίμα, οι κινήσεις ήταν
άμεσες. Μετά τη θύελλα που
προκάλεσαν στα media οι δηλώσεις του ο
Πάνος Καμμένος επικοινώνησε με τον
Παναγιώτη Σγουρίδη και ο – έως τότε –
υφυπουργός εξέδωσε διορθωτική
ανακοίνωση. Ο θόρυβος όμως δεν
κόπασε, η διόρθωση δεν κρίθηκε
επαρκής και λίγο  μετά τις 8 το βράδυ
της Τετάρτης κλήθηκε στο Μαξίμου σε
συνάντηση με την κυβερνητική
εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη και τον
υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ
Τέρενς Κουίκ.

Ήταν μια συνάντηση σε ιδιαίτερα
βαρύ κλίμα και περίπου μιάμισι ώρα
αργότερα το Πρωθυπουργικό Γραφείο
ανακοίνωνε πως ο Παναγιώτης
Σγουρίδης υπέβαλλε την παραίτησή του
«για λόγους ευθιξίας» - μια παραίτηση,

την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες,
τού ζήτησε και πάλι ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος. Κατά την ίδια
ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός «θα
ασχοληθεί με το θέμα μόλις επιστρέψει
από τη σύνοδο κορυφής».

Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές
έλεγαν χθες το βράδυ ότι είναι θέμα του
πρωθυπουργού το εάν θα γίνει δεκτή η
παραίτηση, ωστόσο θεωρείται
εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει στη
θέση του ο υφυπουργός Υποδομών
μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση.
Κατά τις πληροφορίες, άλλωστε, η
δήλωση Σγουρίδη προκάλεσε έντονη
δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες όπου
βρίσκεται ο πρωθυπουργός αλλά και
οργή από πλευράς Πάνου Καμμένου, ο
οποίος είχε επικοινωνία και με τον
Αλέξη Τσίπρα.

Για την ιστορία, ο Παναγιώτης
Σγουρίδης βρέθηκε στο υφυπουργείο
Υποδομών μέσα από την πιο ηχηρή
καραμπόλα του σχηματισμού της
κυβέρνησης: Πήρε την θέση του
«υπουργού της μίας μέρας», του
Δημήτρη Καμμένου, όταν ο τελευταίος
αναγκάστηκε να παραιτηθεί, ένα 24ωρο
μετά την τοποθέτησή του, εν μέσω
θύελλας για τις ρατσιστικές, ομοφοβικές
και αντισημιτικές δημοσιεύσεις του στα
social media.

Να θυμίσουμε επίσης ότι ο
Παναγιώτης Σγουρίδης ήταν και ο
μοναδικός Θρακιώτης βουλευτής τόσο
στην πρώτη όσο και στην δεύτερη
κυβέρνηση Τσίπρα. Παρά το γεγονός
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε στην Θράκη
συνολικά επτά βουλευτές, τρεις από
τους οποίους προέρχονται από την
Μειονότητα. Κανείς από αυτούς τους
επτά Θρακιώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
δεν κρίθηκε άξιος ώστε να λάβει έστω
και μία θέση υφυπουργού στο
κυβερνητικό σχήμα, παρά μόνο ο
εξωκοινοβουλευτικός και επί 20 χρόνια
διατελέσας βουλευτής Ξάνθης του
ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Σγουρίδης. Στην
πρώτη κυβέρνηση του Ιανουαρίου ως
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων και μετά τον Σεπτέμβριο ως
υφυπουργός Υποδομών και Δικτύων. 

Η περίπτωση Σγουρίδη σε κάθε
περίπτωση εμπεριέχει και μία
θεμελιώδη αντίφαση με την
επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, περί
παλαιού και νέου. Την ίδια ώρα που η
κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ,
υποστηρίζουν ότι δίνουν μάχη με την
παλαιά πολιτική τάξη, το κατεστημένο
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. των προηγούμενων 40
χρόνων, περιπτώσεις παλαιών
πολιτικών προερχομένων από το
ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο κ. Σγουρίδης, οι
οποίοι υπήρξαν μέρος αυτού που ο
ΣΥΡΙΖΑ ονομάζει «παλαιό πολιτικό
κατεστημένο», έρχονται να ακυρώσουν
πλήρως το επιχείρημα. 

Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια ο
κ. Σγουρίδης ενόχλησε την σημερινή
πολιτική εξουσία γιατί είπε μία
ακλόνητη αλήθεια. Ότι δηλαδή, «στην
Ελλάδα αν δεν τάξεις, δεν βγαίνεις στην
κυβέρνηση». Υπενθύμισε με άλλα λόγια
ο Σγουρίδης στον Τσίπρα ότι έκανε
αυτά που έκαναν και όλοι οι
προηγούμενοι για να κερδίσουν τις
εκλογές και χαρακτηρίζονται από τον
ΣΥΡΙΖΑ συλλήβδην ως «πολιτικό
κατεστημένο». 

Είναι φανερό ότι η φθορά του
ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό σώμα που
καταγράφεται από όλες τις
δημοσκοπήσεις πλέον, δεν έχει να κάνει
μόνο με την πολιτική που εφαρμόζεται
όσο με τις προσδοκίες για μια άλλη
πολιτική που είχε καλλιεργήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στην ελληνική
κοινωνία. Ακόμα και εκείνοι που
γνώριζαν  τον Σεπτέμβριο ότι η δεύτερη
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα
εφάρμοζε ένα ακόμα Μνημόνιο, δεν
πίστευαν σε καμία περίπτωση ότι η
Αριστερά θα καλούνταν τελικά να
υλοποιήσει πολιτικές τόσο σκληρές που
δεν θα μπορούσαν να ίσως περάσουν
ποτέ από συντηρητικές κυβερνήσεις
τύπου Σαμαρά-Βενιζέλου ή Κυριάκου
Μητσοτάκη. 

BAŞBAKAN Aleksis Çipras’ın 7-
8 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirdiği İran ziyareti
öncesi, uçağının izleyeceği rota ile
ilgili olarak Ankara ile Atina
arasında “mini kriz” yaşandığı

ortaya çıktı.
Yunanistan, Çipras’ı taşıyan

uçağın, Rodos adasındaki yakıt
ikmalinin ardından Türk hava
sahası üzerinden geçip Tahran’a
yönlenmesini içeren uçuş planının

Atina’dan 
Ankara’ya nota

reddedilmesi nedeniyle
Türkiye’ye nota verdi.

Atina, Çipras’ı taşıyan
uçağın ikmal için Rodos
adasına uğrayacağını,
sonra da Türkiye
üzerinden geçeceğini
bildirdi.

Ancak Türkiye uçağın
bir askeri uçak olduğunu,
1947 Paris Antlaşması
uyarınca Rodos’a
indikten sonra Türkiye
üzerinden
geçemeyeceğini bildirerek
alternatif olarak uçağın
Dedeağaç’ta ikmal
yapmasını önerdi.

Yunan diplomatlar geri
adım atılması halinde,
Türkiye’nin Rodos’un
askerden arındırılmış
olması gerektiği tezini
Atina’nın kabul ettiği
anlamına gelebileceğini
ve bu yüzden Türkiye’ye
yeni bir uçuş planı
verilmemesini önerdiler.

Sonunda Çipras,
Güney Kıbrıs, Mısır,
Ürdün ve Suudi Arabistan
rotasını izleyerek İran’a
uçtu.

Yunanistan yeniden
deflasyon sürecinde

OCAK ayında tüketici
fiyat endeksinin yıllık
bazda yüzde 0,7
düşmesiyle, bir aylık
aradan sonra tekrar
deflasyon görüldü.

Yunanistan'da ocak
ayında tüketici fiyat
endeksinin yıllık bazda
yüzde 0,7 düşmesiyle,
bir aylık aradan sonra
tekrar deflasyon
görüldü.

Yunanistan İstatistik
Kurumunun (ELSTAT)
açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 1,9
azalış kaydetti.

Enflasyondaki düşüşün nedeni olarak giyimde yüzde 9,5 ve
konut fiyatlarında yüzde 3,7'lik gerilemeye işaret edildi. Gıda ve
alkolsüz içecek fiyatlarında ise yüzde 1,6 artış yaşandı.

Avrupa Birliği (AB) normlarına göre uyumlandırılmış tüketici
fiyat endeksi ise ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,1 azalırken, aylık
bazda düşüş yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Yunanistan'da 33 ay süren deflasyonun ardından, geçtiğimiz
aralık ayında uyumlandırılmış tüketici fiyat endeksinin yüzde 0,4
artmasıyla artı enflasyon yaşanmıştı.
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TÜRKİYE Başbakanı Ahmet
Davutoğlu,  Ankara'da meydana
gelen terör saldırısı sonrasında
Genelkurmay Başkanlığı'nda
açıklama yaptı. 

Başbakan Davutoğlu yaptığı
açıklamada, "Dün yapılan saldırı
hem aziz milletimize hem de
Silahlı Kuvvetlerimizde şerefli bir
görev yürütmekte olan asker ve
sivil memurlarımıza yönelik
olmuştur. Silahlı Kuvvetlerimize
bir kez daha taziyelerimi ifade
ediyorum. Şu anda failler konusu
tümüyle aydınlanmış
bulunmaktadır. Kesin bir şekilde
bu saldırının Türkiye içindeki
bölücü terör örgütü
mensuplarıyla ve Suriye'den
sızan YPG mensubu bir kişinin
birlikte gerçekleştirdiği ortaya
çıkmış bulunmaktadır"
ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ 
BELLİ OLDU
Davutoğlu terör saldırısını
gerçekleştiren kişinin kimliğini
de açıkladı. 

Davutoğlu şunları söyledi: "Bu
intihar saldırısını gerçekleştiren
Salih Neccar isimli kişi Kuzey
Suriye'nin Amuda şehrinde
1992'de doğmuştur. Saldırının
doğrudan YPG irtibatı ortaya
konmuştur. İstihbari ve emniyet
çalışmalarımız sonucunda 9 kişi
gözaltına alınmıştır. Soruşturma
derinleşerek sürdürülmektedir.
Bu saldırının her aşamasında
katkıda bulunan bütün unsurlar
tek tek ortaya çıkartılacak ve
adalete teslim edilecektir.
Hepimizin asli görevi,
milletimize ve tarihe karşı
sorumluluk hissettiğimiz ana
vazifemiz; bu ülkenin birliğini,
bütünlüğünü koruyarak bu ateş
çemberinin içerisinde varlığını
sürdürmesi, güçlenmesi ve
bütün bu zorluklarla mücadele
edecek kudrete erişmesidir.
İkinci çağrım, siyasi partilere,
sivil toplum kuruluşlarınadır.
Terör karşısında, kaynağı ne
olursa olsun, piyonu kim olursa
olsun, omuz omuza vermeliyiz."

“YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
DİYENLERE DE BELGELERİYLE
ORTAYA KONULACAK”
Davutoğlu, "Elimizde bütün
deliller mevcut, nereden
gelmişler, nasıl organize
olmuşlar, bölücü terör örgütü,
bunlar nerede... Bu detayları
vermiyorum ama bizce
malumdur ve bütün ülkelere de
bu bilgiler aktarılacaktır. Bugün
Dışişleri Bakanlığı'na talimat
vereceğim, başta P5 üyeleri
olmak üzere bütün ülkelere
dağıtılacak ve 'YPG terör örgütü
değildir' diyenlere de belgeleriyle
ortaya konulacak. YPG, Suriye
rejiminin bir piyonudur ve bu
saldırıdan Suriye rejimi
doğrudan sorumludur. Suriye

rejimine dönük her türlü tedbiri
alma hakkı da bizde mahfuzdur"
diye konuştu.

"Dünkü saldırı da doğrudan
Türkiye'ye dönük bir saldırıdır.
Bunun müsebbibi YPG'dir,
bölücü terör örgütü PKK'dır.
Dolayısıyla her yerde ve her
şartta bunlara karşı gerekli
tertibat alınacak. Türkiye'ye
dönük hiçbir saldırı şu ana kadar
karşılıksız kalmamıştır. Bu
karşılığın en etkin şekilde
nerede, nasıl olacağı konusunda
da yapılacak çalışmalar bizde
mahfuzdur. Son dönemde,
YPG'nin Azez'e doğru ilerlemesi
için hava desteği veren ve
masum halka karşı ağır
bombardıman yapan Rusya'yı da
bir kez daha terör örgütünü

Suriye'deki masum halka ve
Türkiye'ye karşı kullanmama
konusunda uyarıyorum. Dün
Rusya bu terör saldırısını kınadı.
Bu iyiye işaret ama kınama
yetmez. Türkiye'ye dönük terör
piyonu kullanmaya niyet eden
herkes bilsin ki bu terör oyunu,
terör piyonu döner bumerang
gibi onları da vurur. Başta
Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere hiçbir NATO üyesi
ülkenin, Afganistan'da omuz
omuza durduğumuz ülkenin,
Türkiye'nin kalbinde bize saldırı
yönelten bir terör örgütüyle ilişki
kurmasını mazur görmeyiz ve bu
konuda da tutumumuzu en açık
ve en güçlü şekilde ifade
ediyoruz."

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM)
Genel Sekreter Sözcüsü
Stephane Dujarric, Suriye'de 100
binden fazla kişiye temel insani
yardım malzemesi ulaştıracak
konvoyların yola çıktığını
söyledi.

Dujarric, düzenlediği basın
toplantısında, Suriye'de
Mudamiye, Madaya, Zebadani,
Şam kırsalı, Fua, İdlib ve
Kefraya bölgelerine insani
yardım ulaştırma çalışmasının
başladığını kaydetti.

Toplamda 100 binden fazla
kişiye gıda, ilaç, sağlık ve hijyen
malzemesi ulaştırması beklenen
yardım konvoylarının hareket
halinde olduğunu dile getiren
Stephane Dujarric, konvoyların
hedeflerine varmalarının
ardından daha detaylı açıklama
yapacaklarını belirtti.

Uluslararası Suriye Destek
Grubu'nun Münih'teki
toplantısında varılan anlaşma
ve daha önce alınan BM
Güvenlik Konseyi kararlarında

Suriye'de tüm noktalara insani
yardım ulaşımının temin
edilmesi isteniyordu.

BM rakamlarına göre,
Suriye'de kuşatma altındaki
bölgelerde yaklaşık yarım

milyon insan yaşıyor. Bunların
büyük kısmı rejim tarafından
abluka altında tutulurken, terör
örgütü IŞİD ile diğer silahlı
grupların da bazı kentlere
kuşatma uyguladığı belirtiliyor.

BOSNA - Hersek
Cumhurbaşkanlığı Konseyi
Başkanı Dragan Çoviç, ülkenin
Avrupa Birliği'ne adaylığı için
ilk resmi başvurusunu
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı
Çoviç başvuru belgesini AB
Dönem Başkanı Hollanda'nın
Dışişleri Bakanı Bert
Koenders'a teslim etti.

Başvuru sırasında konuşan
Çoviç, Bosna-Hersek
vatandaşları adına Brüksel'de
bulunmaktan gurur
duyduğunu ifade etti. Çoviç

"Geçtiğimiz yıllarda AB üyeliği
için verdiğimiz sözleri yerine
getirdik, ancak bu yolun zorlu
bir yol olduğunu da biliyoruz.
AB'nin gösterdiğimiz gayrete
pozitif yaklaşacağını ümit
ediyorum ve seneye aday ülke
statüsünü kazanacağımızı
düşünüyorum." dedi.

Hollandalı Dışişleri Bakanı
Bert Koenders ise yapılan
reformların Bosna Hersek'in
bütün vatandaşları için önemli
olduğunu belirtti. 

Bosna-Hersek AB’ye üyelik
için resmen başvurdu

Davutoğlu: Saldırıyı PKK mensuplarıyla
YPG'li bir kişi gerçekleştirdi
Türkiye Başbakanı Davutoğlu,
"Kesin bir şekilde bu saldırının
Türkiye içindeki bölücü terör
örgütü mensuplarıyla, Suriye'den
sızan YPG mensubu bir kişinin
birlikte gerçekleştirdiği ortaya
çıkmış bulunmaktadır" dedi.

BM Suriye'ye yardım ulaştıracak
konvoyların yola çıktığını duyurdu
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Dünya ekonomisini 

bekleyen beş tehlike
KÜRESEL finans krizinin

patlak vermesinin üzerinden
sekiz yıl geçti. Yaralar hala
tamamen sarılabilmiş değil.
Dünya ekonomisinin
zafiyetlerini bertaraf edici bir
formül de bulunmuş değil.
Hammadde fiyatları düşüyor,
enflasyon hareketlenemiyor,
negatif faize rağmen kalkınan
ülkeler durgunluğa
sürükleniyor, güvensizlik
artıyor. Borsa endeksleri puan
kaybederken, ucuz para
politikasına rağmen şirketler ve
tüketici kredi talebini arttırarak
ekonomiyi canlandırıcı etki
yaratamıyor.

Piyasaları endişelendiren
riskler:

ÇİN
Çin ekonomisindeki ani
yavaşlama küresel büyümeyi
sekteye uğratabilir. Emtia
talebinin düşmesi petrol ve
hammadde ihracatçısı ülkeleri
sıkıntıya soktu. Ekonomisi
petrol ve doğalgaz ihracatına
endeksli olan Rusya resesyona
sürüklendi, ruble değer
kaybetti.

Alman Daimler şirketi 2015
yılında elde ettiği 13,8 milyar
euroluk karının yüzde 41'ini
Çin'de sattığı lüks modellerine
borçluydu. Şirket 2016
tahminlerini düşürüp risklerin
fırsatlardan daha ağır bastığını
duyurunca, hisse senetleri hızla

değer kaybetmeye başladı.

YÜKSELEN 
PİYASALARIN 
ALÇALIŞI
Yatırım sermayesi Brezilya,
Rusya, Güney Afrika ve Türkiye
gibi bir zamanların yükselen
piyasalarından çekilmeye
başladı. 1988 yılından beri net
sermaye girişi kaydedilen bu
ülkelerden 2015 yılında 735
milyar dolarlık sermaye çıktı.

Yükselen piyasalar artık
eskisi gibi yükselmiyor. Küresel
ekonomik büyüme hızının
yüzde 70'i kalkınan ülkelerden
besleniyor.

Küresel krizle mücadele için
faizlerin sıfırlanıp piyasanın
paraya doyurulması yatırımcıyı
daha yüksek rant beklentisiyle
kalkınan ülkelere yöneltmişti.
Uluslararası Para Fonu
kalkınan ülkelerdeki
daralmanın sanayi ülkeleri
üzerinde bumerang etkisi
yapabileceği uyarısında
bulunurken, uzun yıllardan
sonra ucuz para politikasına
son vermeyi kararlaştıran
Amerikan Merkez Bankası (Fed)
durgunluk sinyallerinin artması
üzerine faiz artırımlarını daha
uzun bir süreye yaymaya karar
verdi.

SAM AMCA
Dünya ekonomisinin Çin'den
sonraki ikinci dayanağı olan

ABD de zayıflama emareleri
gösteriyor. Şimdilik resesyon
tehlikesi bulunmuyor. Ancak
Amerikan ekonomisinin
büyüme hızı 2015'in son
çeyreğinde yıl bazında yüzde
0,7'ye geriledi. Sınai üretim
düştü. İşsizliğin azalmasına
rağmen ücretler artmadı,
şirketler ise küresel sarsıntılar
yüzünden tedirginliğe kapıldı.

Fed'in faiz adımı doların dış
değerini arttırdı, ihracatı ise
olumsuz etkiledi. Merkez
bankasının beklenen faiz
artırımlarını ertelemesi
bekleniyor.

BANKALAR
Amerikan ve Avrupa
bankalarının mevduat hacmi
daraldı. Petrolün ucuzlaması,
pahalı hidrolik kırma
yöntemiyle petrol ve doğalgaz
çıkaran Amerikan şirketlerini
karsız madenleri kapatmaya
zorluyor.

Dört büyük İtalyan
bankasının kurtarılması ve geri
dönmesi şüpheli olan kredi
hacminin şişmesi banka
hisselerinin çakılmasına yol
açtı. Euro Bölgesi'ndeki 19
ülkede şüpheli kredi miktarı 1,2
trilyon euroya yükseldi.

2015 yılını zarar rekoruyla
kapatan Deutsche Bank'ın
yönetim kurulu başkanı John
Cryan mali durumlarının ‘kaya
gibi sağlam' olduğunu söylese

de yatırımcının mevduatını
çekmesi bankanın hisse
senetlerini tarihinin en düşük
seviyesine çekti.

Negatif faiz uygulaması kredi
faizleriyle merkez bankasına
ödenen faiz arasındaki farkı
azalttığı için bankaların karı
düşüyor.

Sağlıksız bankaların şirket
kredilerini kesmesinden ve
zararı devlet, hissedar ve
kreditörlerine yıkmasından
endişe ediliyor.

BARUT 
BİTTİ Mİ?
Bazı durumlarda ana faiz
oranını sıfırın da altına çeken
merkez bankaları ek
canlandırıcı formüller bulmakta
zorlanıyor.

Düşük faiz ve milyarlarca
dolarlık tahvil alımları bütün
dünyada hisse senetlerini
havalandırdı.

Ucuz para bolluğu
enflasyonu arzulanan orana
çekmeye yaramadı. Aralık
ayında ABD'de tüketici fiyatları
yüzde 0,1 oranında düştü.
Avrupa Merkez Bankası'nın tüm
uyarıcı adımlarına rağmen Euro
Bölgesi'nin yıllık enflasyon
oranı yüzde 0,4'te kaldı.

Merkez bankasının eskisi gibi
ekonomik gerilemenin can
simidi olamayacağını piyasalar
idrak etmeye başladı.

Satın alma gücünün artmasına ve işsizliğin azalmasına rağmen dünya ekono-
misini tehdit eden riskler büyüyor. İşte en önemli beş risk faktörü...
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RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti79 yıl önce bugün 
19 Şubat 1937’de 

SELANİKLİLERİN
ATATÜRK’E BÜYÜK
HEDİYELERİ
Geçen Cuma günü akşamı
Selanik Belediye Reisi
Merkuryos’un riyasetinde
toplandıkları zaman Reis
Belediye meclisine Türkiye
Reisi Cumhuru ATATÜRK’ün
doğduğu evin kiracıları
tarafından tahliye edildiğini
haber vermiştir. Bu
münasebetle dost devletin
Reisine atideki telgrafın
çekilmesine karar verilmiştir.

Maskatı re’siniz
olan şehrin
(doğduğunuz şehrin)
Belediye meclisi bir
hatırai ebediye olmak
üzere memleketimizin
samimi dostu olan yeni
Türkiye’nin büyük
yaratıcısının doğduğu evi
muhafaza ettirmekle
bahtiyardır. Bu günden
itibaren evi zatı
asaletpenahilerinin emirlerine
bir eseri ihtiram olarak amade
kılmakla şeref yaptılar.

ATATÜRK’ün
doğduğu evi bundan çok
zaman evvel belediye satın
almış hatta üzerine büyük bir
merasimle müteveffa
PAPANASTASİU tarafından
hatıra taşı rekzedilmişti.
Belediye ancak şimdi onu
REİSİ CUMHURA takdim
edebilmek fırsatını
bulabilmiştir.

Selanik Belediyesine Mustafa Kemal
ATATÜRK’ten cevabi teşekkür

Yunanistan’ın tek
yetiştirdiği MAREŞAL
ALEKSANDROS PAPAGOS’un
aşağıdaki anısını okudunuz.

İşte bu MAREŞAL 16 Kasım
1952’de Pazar günü yapılan
milletvekili seçimlerini büyük
bir ekseriyetle kazanınca Batı

Trakya’da “TÜRK AZINLIĞI”
yasasını yapıvermişti.

Ve bu büyük seçim
zaferinden sonra onun ilk
ziyaret ettiği ülke TÜRKİYE
olmuştu. 

14 Haziran 1953 Pazar günü.  

TÜRK ORDUSUNUN 
BİR MANEVRA ANISI

SELANİK’TE 
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN DOĞDUĞU
EV
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda cinsel 
kimlik gelişimi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B
azı ebeveynler, erkek
çocuklarını bir bebekle
oynarken

gördüklerinde, hemen çocukta
bir problem mi var diye
endişelenebilirler. Bu yüzden
de kız oyuncağı diyerek
çocuğun bununla oynamasına
izin vermek istemezler. Bu
şekilde çocuklarının sağlıklı bir
cinsel kimlik geliştirebileceğini
düşünürler. Oysa ki bu
davranışlarıyla sadece çocuğu
kısıtlamış olurlar.

Çocuklar biyolojik
cinsiyetlerine göre özel dürtü
ve farklılıklarla doğarlar ve
cinsel kimlikleri büyüdükçe
gelişir. Bir araştırma, arabalarla
daha önce hiç oynamamış olan
erkek çocuğun doğuştan gelen
dürtü ile arabalarla oynamayı,
daha önce bebeklerle hiç
oynamamış olan kız çocuğunun
da bebeklerle oynamayı tercih
ettiğini ortaya koymuştur. Yani
çocuğa, “sen kızsın bebeklerle
oyna”, “sen erkeksin arabalarla
oyna” diye yönlendirmeye
gerek yoktur. Aynı zamanda kız
çocuğu sadece bebeklerle
oynamalı, erkek çocuk da
sadece arabalarla oynamalı,
diye de bir kural yoktur.

Bir kız çocuğu arabalarla
oynadığında endişelenmeyiz
de, bir erkek çocuğu bebeklerle
oynadığında telaşa kapılıp ne
yapacağımızı bilemeyiz.
Aslında bütün mesele erkek
çocuğun erkek gibi
davranmasının gerektiği
toplum için son derece
önemlidir. Çünkü her zaman
içimizde “insanlar der”
önyargısı ve kaygısını
barındırmaktayız.

Peki, erkek çocuğun
bebeklerle, kız çocuğun da
arabalarla oynaması gerçekten
cinsel kimlik bozukluğunun
belirtileri midir, yoksa sağlıklı
cinsel gelişimin doğal bir süreci
midir? Bunun için “oyun”un
çocuğun hayatında ne kadar
büyük önemi olduğunu, gerçek
hayatı oyunla canlandırdığını
çözemediği içsel sorunlarını
oyunla dışarı çıkartabildiğini
anlamamız gerekir. Oyuncaklar
da çocuğun gerçek hayatı
canlandırabilmesi için
araçlardır. Mesela yemek
yapan annesini
canlandırabilmek için çocuk,

bebeklerden birini kullanır.
Çocuk bebeklerden birini anne,
diğerini kardeşi veya problem
yaşadığı bir arkadaşı olarak
canlandırır, onlarla konuşur,
onları konuşturur ve bu şekilde
iç dünyasında ona sorun
yaşatan bazı olayları oyun
yoluyla dışarı çıkartır. Bu da
anne baba için iyi birer mesaj
olabilir.

Yine erkek çocuğun, kız
bebeği anne, erkek bebeği
kendisi yaparak oynaması,
onun cinsel kimlik farklılıklarını
algılayabildiğini ve sağlıklı bir
kişilik geliştirdiğini bize
gösterir. Çünkü çocuklara kız-
erkek ayrımı yapılmadan ne
kadar çok oyuncak verilirse,
çocuğun cinsel kimlik gelişimi
için o kadar fazla ortam
hazırlamış oluruz. Mesela
bebeklerle oynamak isteyen bir
erkek çocuğa, “hayır sen
erkeksin, bebeklerle
oynayamazsın” demek, onun
bebeklere karşı olan ilgisini
arttırır. Yasaklandığı için
bebeklere ilgisi artar. Yasaklar
koymaz oynamasına izin
verirsek bir süre sonra zaten bu
ilgisi sona erer.

Anne-babalar olarak buna
benzer hatalar yaparak
çocuklarımızı kısıtlamakta ve
sağlıklı kimlik geliştirmelerine
engel olmaktayız. Bunun için
de çocuklarımızın oynadığı
oyuncak ve oyunlarla ilgili
yorumlar yapmadan önce iyi
düşünmeliyiz ve onları hemen
eleştirerek utandırmamalıyız.
Çocuklarımıza her çeşit
oyuncağı alıp oynamalarına izin
vermeliyiz.

Çocuklarımıza kız-erkek
ayrımı yapmadan aynı görev ve
sorumlulukları vermeliyiz.
Onlara cinsiyet farklılıkları
anlatan kitaplar alıp
okumalıyız. Çocuklarımızın
seçimlerine ve kararlarına saygı
duymalıyız. Mesela karate
kursuna gitmek isteyen
kızımıza “sen erkek misin orada
ne işin var” ya da dans kursuna
gitmek isteyen oğlumuza “sen
kızmısın da dans kursuna
gideceksin” dememeliyiz.
Kalıpları, önyargıları, ayrımları
ortadan kaldırarak
çocuklarımızın özgürce
davranmasına yardımcı
olmalıyız.
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Atina’daki “Öcalan”
konferansına HDP ve 
PYD eşbaşkanları katıldı

TERÖR örgütü PKK lideri
Abdullah Öcalan’ın yakalanıp
Türkiye’ye getirilişinin 17.
yıldönümünde başkent
Atina’da "Ortadoğu'daki
gelişmeler, Kürt ulusal hareketi
ve Öcalan” konulu bir
konferans düzenlendi. Atina’da
Gazeteciler Cemiyeti’nde
gerçekleştirilen konferansa
Türkiye’deki HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ve
Türkiye’nin terör örgütü olarak
gördüğü Suriye’deki PYD Eş
Genel Başkanı Salih Müslim’in
yanı sıra, Yunanistan ve AB
parlamentosu milletvekilleri,
siyasi örgüt ve kitle kuruluşu
temsilcileri katıldı. Konferansta
iktidarın büyük ortağı SİRİZA
Partisi temsilcisi, 9 vekile sahip
Merkez Birliği Başkanı Vasilis
Levendis ve Halk Birliği (LAE)
Partisi Başkanı ve eski bakan
Panayotis Lafazanis'in yanı
sıra Öcalan'ın avukatları, yazar
ve gazeteciler birer konuşma
yaptı.

Konferans Öcalan’ın Yunanlı
avukatı Yannis Rakiotis’in
mahkeme sürecini
anlatmasıyla başladı. Rakiotis,
Yunanistan’ın uluslararası
sözleşmelere imza atmış bir
ülke olarak Öcalan’ın iltica
talebini yürürlüğe sokması
gerekirken, "Türkiye’ye iade
edilmesi komplosunda yer
aldığını" iddia etti.  

ÖCALAN'A 
EV SAHİPLİĞİ YAPANLAR
KONFERANSTA
Konferansa LAE Partisi'nden
eski bakanlar Dimitris
Stratulis, Kostas İsihos, Nandia
Valavani, Öcalan'ın Rusya,
Yunanistan ve Kenya'daki
Yunanistan Büyükelçiliği'ne
sığınmasına kadar geçen
süreçte aktif rol oynayan
emekli Amiral Antonis
Naksakis ve eski ajan Savas
Kalanderidis de dinleyici
olarak katıldı.

SALİH MÜSLİM: 
“İNSANİ DEĞERLER İÇİN
MÜCADELE EDİYORUZ”
"Ortadoğu'da Kürt halkının
yeni rolü ve Kürt-Yunan
dostluğu" konulu Kürtçe bir
konuşma yapan Türkiye'nin
terörist olarak gördüğü PYD
Başkanı Salih Müslim, Yunan
halkı ile Ortadoğu halkları
arasında bin yıldan bu yana
kültürel bağlar bulunduğuna
değindi. Müslim, Kürt halkının
binlerce savaşçısının insani
değerler için mücadele
ettiklerini öne sürdü. PYD Eş
Başkanı Salih Müslim,

"Mezopotamya yeniden
doğuyor. Herkesin eşit ve
demokratik haklara sahip
olabileceği bir yurt için
mücadele ediyoruz." ifadelerini
kullandı. 

Müslim’in, SİRİZA Partisi ile
görüşmesinin ardından, diğer
partilerle de görüştüğü ifade
edildi.  

DEMİRTAŞ’TAN 
İLGİNÇ ÇIKIŞ: 
"ÖCALAN OLSAYDI
BÖLGEDE HİÇBİR 
SORUN YAŞANMAZDI"
Türkiye’deki HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş
ise şunları söyledi: "17 yıl önce
buralara geldiğinde Yunan ve
İtalya halkının gösterdiği
dostluğu bu halkların
hükümetleri göstermiş ve
konuda cesur öngörülü
davranmış olsalardı, aktüel
baskılara boyun eğmek yerine
kendilerine gelen misafirin kim
olduğunu ve nasıl bir tarih
yapıcı ve değiştirici bir role
sahip olduğunu görebilselerdi,
belki bağlantı kuracağım konu
abartı gibi görünebilir, ama
bugün Ege denizinde
mülteciler katledilmiyor
olacaktı. Eğer dışarıda
olabilseydi Kürt sorununun
çözümü çok mümkün olacak,
barışı sağlamak çok mümkün
olacak, hatta Suriye'de kaosun
önlenmesi durumunun bu hale
gelmesi belki de önlenmiş
olacaktı."

"ÖCALAN 
GAZETECİLERLE
GÖRÜŞMEK İSTİYOR"
Atina’daki konferansta
Öcalan’ın tutuklu bulunduğu
İmralı Cezaevi hakkında da
bilgi veren Demirtaş, Öcalan’ın
gazetecilerle görüşmek
istediğini belirtti. Öcalan
hakkında gazetelerde “bebek
katili” manşetlerinin atılmasını

“üzücü” olarak nitelendiren
Demirtaş, "Keşke kendisini
anlatabilecek imkan ve fırsat
ona verilseydi. Çok istiyordu.
'Bir grup gazeteci İmralı
adasına gelse ve doğrudan
benimle görüşüp Türk
toplumuna doğrudan
seslenebilsem. Eminim herkesi
barış ve çözüm için ikna
edebilirim' diyordu. Özgüveni
tamdı ama bu fırsatı asla ona
vermediler. Avukatları,
milletvekilleri, ailesi ve yazdığı
mektuplarla çok kısıtlı bir
şekilde Türk toplumuna
kendisini anlatmaya çalıştı."

GLEZOS SİLAH
KAÇAKÇILARINI 
SAVUNDU: “SİLAH
KAÇAKÇISI KÜRTLERİ
NEDEN BIRAKMADINIZ”
Avrupa Parlamentosu eski
milletvekili Manolis Glezos ise
geçen hafta sonu 20'den fazla
silah ve 250 bin civarında
mermi ile Türkiye'ye geçmeyi
amaçlayan iki karavanla
birlikte Meriç ilinde yakalanan
Kürt kökenli 3 İngiliz
vatandaşının yakalanmasını
eleştirdi. Glezos, yakalamak
yerine hükümetin geçmelerine
izin vermesi gerektiğini
savundu. Glezos, “Bu
konferansta ben değil,
Yunanistan cumhurbaşkanı,
başbakanı, meclis başkanı
olmalıydı.” dedi. 

Konferansta birinci SİRİZA
hükümetinde Kalkınma Bakanı
olarak görev yapan, ancak
daha sonra SİRİZA’dan
ayrılarak “Halk Birliği”
partisini kuran Panayotis
Lafazanis de konuşma yaptı.
Lafazanis, Yunan
hükümetlerinin Kürt sorunu
karşısında aldıkları tutumu
eleştirdi ve bölgede NATO'nun
üstleneceği rolün halklar
açısından tehlikelerle dolu
olduğunu anlattı.
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Platini’nin, FIFA Temyiz
Kuruluna yaptığı itiraz
başvurusu sonrasında
savunması alındı.

FIFA Temyiz Kurulu,
futboldan sekiz yıl men cezası
verilerek görevinden
uzaklaştırılan UEFA Başkanı
Michel Platini’nin savunmasını
aldı. FIFA Etik Kurulu’nun,
ulusal ve uluslararası düzeyde
futbolla bağlantılı
organizasyonlarda sekiz yıl
boyunca yer almasına yasak
getirdiği Platini’nin men
cezasına itirazı üzerine,
İsviçre’nin Zürih kentindeki
FIFA Genel Merkezi’nde
duruşma yapıldı.

FIFA Genel Merkezi’ne giriş
yaparken basına kısa bir
açıklamada bulunan Platini,
“Yanlış bir şey yapmadım”
ifadesini kullanarak masum
olduğunu savundu.

FIFA Temyiz Kurulunun
itirazları değerlendirip,
önümüzdeki günlerde Platini
ve Blatter hakkındaki kararını
açıklaması bekleniyor.

NELER YAŞANDI?
Görevlerinden

uzaklaştırılan Platini ve FIFA
Başkanı Sepp Blatter, ulusal ve
uluslararası düzeyde futbolla
bağlantılı organizasyonlarda
sekizer yıl boyunca yer
almalarına yasak getirilmesi
nedeniyle men cezasına itiraz
etmiş ve FIFA Temyiz Kuruluna
başvurmuştu. 

FIFA, Platini ile Blatter’e
karşı açılan soruşturmanın ve
verilen men cezalarının nedeni
olarak Blatter tarafından
Şubat 2011’de Platini’ye
yapılan 2 milyon İsviçre frangı
ödemenin hiçbir yazılı yasal
dayanağının bulunmamasını
göstermişti. FIFA, yolsuzluk
operasyonu kapsamında
Blatter ve Platini’ye geçici
olarak verdiği futboldan 90
gün men cezası için yapılan
itirazları da geçen kasım
ayında reddetmişti.

ABD’de açılan yolsuzluk
davası kapsamında, FIFA’nın
üst düzey yöneticileri 27
Mayıs’ta Zürih’te düzenlenen
operasyonla gözaltına
alınmıştı. Blatter, 29 Mayıs’ta
düzenlenen kongrede 5. kez
başkanlığa seçilmiş ve bu
durum uluslararası
kamuoyunda tepkiyle
karşılanmıştı. 

Fenerbahçe 
tur için avantaj sağladı

Platini FIFA Temyiz
Kurulu’na ifade
verdi

FENERBAHÇE son 16 için
avantajı Josef ile kaptı! Avrupa
Ligi’ndeki sarı lacivertli
temsilcimiz, son 32 turu ilk
maçında ağırladığı Lokomotiv
Moskova’ya sahayı dar etti, Josef
de Souza’nın 2 golüyle 2-0 galip
geldi.

Avrupa Ligi’nde son 32 turu
mücadelesi, Fenerbahçe-
Lokomotiv Moskova maçıyla
başladı. Kupadaki diğer
temsilcimiz Galatasaray’ın da
ilk maçının İstanbul’da
olmasından dolayı salı
akşamına alınan maçta sarı
lacivertli temsilcimiz, baştan
sona üstün bir futbol oynadı.

2.5 aydır maç yapmayan
rakibini sahasına hapseden ve
rakip kalede pozisyonlar üreten
Fenerbahçe, sonuca ise orta
sahadan bir oyuncusuyla gitti.
Josef de Souza her iki devrede
attığı gollerle Fenerbahçe’yi 2-
0’lık galibiyete taşıdı.

Karşılaşmanın rövanşı, 25
Şubat Perşembe TSİ 18.00’de
Moskova’da oynanacak.

90 DAKİKA ÜSTÜN FUTBOL
Teknik Direktör Pereira,
Markovic, Ba, Diego ve
Meireles’in yokluğunda
takımını sahaya Fabiano -
Gökhan Gönül, Kjaer, Alves,
Caner Erkin - Mehmet Topal -

Josef, Ozan Tufan - Volkan Şen,
van Persie, Nani dizilişiyle
sürdü. Rakip Lokomotiv
Moskova ise karşılaşmaya
Guilherme - Yanbaev,
Pejcinovic, Durica, Denisov -
N’Dinga, Tarasov - Samedov,
Fernandes, Kasaev - Skuletic
11’iyle başladı.

Maça rakibine önde baskı
kurarak başlayan Fenerbahçe,
ilk pozisyonuna 12. dakikada
van Persie ile girdi. Rakip kale
önünde baskısını sürdüren sarı
lacivertli temsilcimiz Gökhan
Gönül’ün ortasında Josef’in
kafa golüyle 18. dakikada öne

geçti. Maça kontrollü başlayan
Lokomotiv Moskova ise uzun
paslarla pozisyon üretmeye
çalışsa da bunda başarılı
olamadı. Yaklaşık 2.5 ay sonra
ilk kez maça çıkan Rus
temsilcisi kendi yarı alanından
bile çıkmakta zorlandı. Golün
ardından daha kontrollü
oynayan temsilcimiz, soyunma
odasına 1-0 önde gitti.

Fenerbahçe etkili futbolunu
ikinci yarıda da sürdürdü ve
özellikle ilk 20 dakikada üst
üste pozisyonlar üretti. Gol ise
yine aynı isimden geldi! 72.
dakikada Volkan Şen’in ceza

sahasına taşıdığı topla buluşan
Caner’in sağ ayağıyla kale
önüne yaptığı ortada Josef de
Souza rahat pozisyonda
kendisinin ve takımının 2.
golünü attı: 2-0

Kalan dakikalarda
Fenerbahçe yine rakibine topla
fazla oynama şansı vermezken,
farkı artırma çabalarında da
90+4’te direğe takılan topla
birlikte sonuca ulaşamadı.
Böylece Kadıköy’deki ilk 90
dakika, temsilcimizin 2-0
üstünlüğüyle sona ermiş oldu.

Michael
Schumacher'in
sağlık durumu

Michael Schumacher’in son
durumu hakkında açıklamada
bulunan menajeri Sabine Kehm
“Ne yazık ki olan şeyleri
değiştiremiyoruz ama bir gün
geri döneceğini umuyoruz”
dedi.

Aralık 2013’te kayak yaparken
geçirdiği kaza sonrasında
komaya giren uzun tedaviler
sonrasında da şimdi evinde özel
tedavi gören, yedi kez dünya
şampiyonu olan efsane Formula
1 pilotu Michael Michael
Schumacher hakkında açıklama
geldi.

Menajeri Sabine Kehm,
Schumacher’in bir gün geri

döneceğine inandıklarını
belirterek “Tabii ki Michael şu
an aramızda değil ve biz onu
çok fazla özlüyoruz. Ne yazık ki
olan şeyleri değiştiremiyoruz
ama bir gün geri döneceğini
umuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde
Schumacher’i ziyaret eden
Ferrari Eski Başkanı Luca Di
Montezemolo, ziyaret
sonrasında yaptığı açıklama
“Haberlerim var, ancak ne yazık
ki bunlar iyi haberler değil.
Hayat çok garip. Muhteşem bir
pilottu ve Ferrari ile yalnızca
1999 yılında büyük bir kaza
yapmıştı” demişti.

Lionel Messi rekora
doymuyor!

BARCELONA’nın yıldızı
Lionel Messi, 28 yaşındayken La
Liga kariyerindeki 300. golünü
kaydetti..

Sporting Gijon karşısında
sahaya ilk 11’de çıkan Lionel
Messi, attığı gollerle 300 gol
barajını geçti.

Kariyerinin başından itibaren
Barcelona’da forma giyen Lionel
Messi, 28 yaşındayken La Liga
kariyerindeki 300. golünü
kaydetmiş oldu. 
2016’da 12 maçta 14 gol atan ve

iyi bir form yakalayan Messi,
geçtiğimiz günlerde
Barcelona’nın kazandığı
penaltıda ise topu kaleye atmak
yerine Suarez’e pas vermişti.
Barcelona ile ilk golünü 1 Mayıs
2005’te Nou Camp’ta Albacete
karşısında atan Messi,
böylelilkle 11 yıldan az bir
sürede ligde 300 gol barajını
aşmış oldu. Messi’nin
kariyerindeki toplam gol sayısı
ise 439.
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“Tarih ve Medeniyet
Buluşmaları”nda Mevlana

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği,
İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya İmam
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları
Derneği ile Fiyaka dergisinin katkılarıyla
düzenlenen ve ünlü Türk düşünürü
Mevlana’nın anlatıldığı “Tarih ve
Medeniyet Buluşmaları” etkinliğinin
Şubat ayı konuğu Türkiye’den Kırıkkale
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Adnan Karaismailoğlu oldu.

Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde
düzenlenen etkinliğe Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, GTGB Başkanı Koray
Hasan, BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah ve soydaşlar katıldı.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı etkinlikte yaptığı
konuşmada, Mevlana’yı anlatmanın
kolay olmadığını, insanlık tarihinin en
büyük ve değerli bilgelerinden biri
olduğunu söyledi. Akıncı,“Az bilenin az,
çok bilenin çok anlayabileceği çok
kapsamlı eserler bırakmış. Birkaç
vecizeye, birkaç basit formüle
sığdırılmayacak, ya da günümüzde
çokça başvurulduğu gibi folklorik bazı
unsurlarla ifade edilmeyecek kadar
değerli bir öğretiye sahip. Batıda meşhur
olunca bizde parladı. Oysa yüzyıllar
boyunca Selçuklu ve Osmanlı
medeniyetimizin ana sütunlarından
biriydi.” dedi.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda
Mevlana Araştırma Merkezi Başkanı olan
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu,
“Mevlana ve Medeniyetimiz” başlıklı
konuşmasında Mevlana’nın kültür ve
medeniyet değerleri için önemine
değindi.  Konuşmasında Mevlana’nın
felsefesini anlatan Karaismailoğlu, bu
felsefeye göre karşılık beklemeden iyilik
yapılması gerektiğini, dürüst ve samimi
olmak gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu konuşmasında şunları
ifade etti: “Mevlana ve medeniyetimiz
derken bizlere çağrışım yapan ünlü
tarihçilerimizden Yahya Kemal’e
‘Büyüklerimiz Balkanlar’a ve Avrupa’ya
nasıl ulaştılar’ diye sorulduğunda, o da
‘Büyüklerimiz bulgur pilavı yiyerek,
Mesnevi okuyarak ulaştılar bu
topraklara’ demiş. Halka, yani insanlara
Allah için iyilik yap; hiçbir beklentin
olmadan. Hani bir atasözümüz vardır,
iyilik yap denize at gibi. Ne kadar
rahatlar. Bu insanlarda çok büyük bir

özveri olduğunu görmek mümkün. İyilik
yap arkasını düşünme. Diyor ki Hz.
Mevlânâ; ya Allah için iyilik yap, ya da
kendi ruhunun rahatlığı için iyilik yap.
Böylece bakarken daima dost görürsün,
gönlüne kin yüzünden nahoş görüntüler,
suretler gelmez.” 

Mevlana’nın eserleriyle ilgili olarak da
bilgi veren Karaismailoğlu şunları
kaydetti: “Eserlerini çoğunluk itibariyle,
yani %95 civarında Farsça olarak yazmış.
3 – 4 bin civarında Arapça beyitleri var.
30 mısra kadar Türkçe ve 15 mısra da
Rumca beyitleri var. Konya’da kendi
çevresinde bulunan insanlara hitap
edebilmek için çalışmıştır. Hani Rumi
diye Hz. Mevlana’nın meşhur adı vardır.
Celaleddin-i Rumi, diye ifade edilir. Ama
bu bir tanesidir. Birkaç tane daha var.
Batı’da daha kolay olduğu ve
anlaşılabilir olduğu için ‘Rumi’ tercih
edilir. Hatta sadece ‘Rumi’ dendiği
zaman Mevlana anılır batı dillerinde.
Anadolu coğrafyasında ‘Mevlânâ’ olarak
anılır. İran, Afganistan ve Hindistan gibi
bölgelerde de ‘Mevlevi’ denir. Dünyada
iletişim yaygınlaştığı için ve Türkiye’de
Mevlana ile ilgili çok sesler geldiği için
‘Mevlana’ adı gerek doğuda ve gerek
batıda bilinir hale gelmiştir. Rumi, yani o
dönemlerde Diyar-ı Rum diye anılan, ırk
isimleriyle anılan yerler vardı. Mesela

‘Türk’ dendiği zaman tarih kitaplarında
‘Türkistan’ manasına geliyordu.
İranlıların ise ‘Belhli’ adını kullandıkları
da bilinmektedir. Ama Mevlana, ben
Konya’da olduğum için bu ahenkli
şiirleri söyledim, diyor. Belh’te olsaydım,
kitapla, medreseyle meşgul olurdum,

diyor.” 
Etkinlik sonunda Gümülcine Türk

Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’na ebru
tablosu hediye etti.
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