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Fakirlik sınırı oldu
“sefalet sınırı”
Yunanistan’da yaşayan her üç kişiden biri fakir. Altı yıldır devam eden
ekonomik kriz, işsizliği ve yoksulluğu arttırdı. Batı Trakyalı Türkler ise
Finlandiya’dan Katar’a kadar geniş bir coğrafyada ekmek parası peşinde.
AVRUPA Birliği’nin
istatistik kurumu Eurostat,
Yunanistan’da yaşayan
vatandaşların üçte birinin
fakir sınıfına girdiğini ve
sosyal dışlanmayla karşı
karşıya olduğunu açıkladı.
GÜNDEM, ekonomik krizin
Batı Trakya’ya etkilerini
ticaret odası yöneticileriyle
konuştu. Yetkililer, Batı
Trakya Türk azınlığının
ekonomik krizden son
derece olumsuz
etkilendiğini belirtirken,
yoksulluk ve işsizlik
oranının Yunanistan
ortalamasının çok üzerinde
olduğunu ifade ettiler.
Ekonomik kriz nedeniyle
işini kaybeden Batı Trakya
Türkleri, yurt dışında
gelecek arıyorlar. » 6, 7

Türk Yunan
krizine
kıl payı

Yorgos Pavlidis son
yolculuğuna uğurlandı
DOĞU Makedonya - Trakya Eyalet Bașkanı Yorgos Pavlidis, 20 Ekim
Perșembe sabahı yoğun bakımda bulunduğu İskeçe Devlet
Hastanesi’nde yaşamla mücadelesini kaybetti. Pavlidis uzun süredir
kanser tedavisi görüyordu.
60 yaşında yaşamını yitiren Pavlidis, 20 Ekim Perşembe günü
İskeçe’de saat 16:00’da başlayan cenaze töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı.
Cenaze törenine, Devlet Bakanı Terens Kuik, Makedonya - Trakya
Bakan Yardımcısı Maria Kollia, Edirne Valisi Günay Özdemir,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve çok
sayıda yerel yetkili katıldı. » 3, 18

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize
ziyareti sırasında yaptığı
konuşmayı çarpıtarak haber
yapan Atina Haber Ajansı, az
daha Türkiye ile Yunanistan
arasında ciddi bir soruna
neden olacaktı. » 8, 9

dünya

19’da

bilim
Musul'da
mezhep savaşı
endişesi

11’de

ekonomi
Mobil Ödeme ve
Dijital Cüzdan
nedir?

20’de

“Genç Çiftçiler”
programı
başlıyor

spor
Beşiktaş, Avrupa'da
3 takımdan
23’te
biri

»12, 13

Aydın Özcan
yeniden
Baro Başkanı
Batı Trakyalı Aydın Özcan ikinci kez
İzmir Barosu Başkanı seçildi.
GÜNDEM’in sorularını yanıtlayan
Özcan, Yunanistan’a Batı Trakya Türk
azınlığının haklarıyla ilgili Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına
uyması çağrısında bulundu. »15, 16

Kaçaklar
arasında
FETÖ’cü subay
iddiası
İskeçe’de polisin yakaladığı Bulgar
plakalı bir aracın içindeki kaçak
göçmenler arasında iki FETÖ’cü subay
çıktığı kaydedildi. »2

Kırmahalle
İlkokulu’ndaki
kermese
yoğun ilgi
Okul encümen heyeti ve veliler
tarafından düzenlenen kermesten
elde edilen gelir okul bahçesinin
düzenlenmesi için kullanılacak. »2
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Kırmahalle İlkokulu’ndaki
kermese yoğun ilgi

“Spor, çocukların
yaşamının parçası olmalı”
GÜMÜLCİNE Kırmahalle
Türk Azınlık İlkokulu’nda 15 16 Ekim tarihleri arasında
kermes düzenlendi. Okul
encümen heyeti ve veliler
tarafından düzenlenen
kermeste elde edilen gelir
okul bahçesinin
düzenlenmesi için
kullanılacak.
İki günlük kermeste
yaklaşık 11 bin euro
toplandığı belirtildi.
Kırmahalle Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı
Mehmet Emin, kermese
katkıda bulunan herkese
teşekkür etti.
Okul bahçesinde
düzenlenen kermese okul
öğretmenleri, veliler ve
öğrenciler ile soydaşlar
yoğun ilgi gösterdi. Kermese
katılanlar arasında Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosluğunu temsilen
Muavin Konsolos Osman
Şahin, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, DEB
Partisi Genel Başkanı

Mustafa Ali Çavuş,
Milletvekili İlhan Ahmet,
Milletvekili Ayhan
Karayusuf’u temsilen Fani
Antoniu, Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Önder Mümin,
Gümülcine Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Ahmet,
Gümülcine Belediyesi ana
muhalefet listesi Başkanı
Felina Kazaku, Batı Trakya
İmam Hatip Lisesi Mezunları
ve Mensupları Derneği
Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, Batı Trakya Camileri
Din Görevliler Derneği
Başkanı Sadık Sadık,
Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan,
Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman, Harmanlık
Azınlık Eğitim Kültür ve Spor
Derneği Başkanı İdris Hasan,
Azınlık Okulları Danışmanı
Mehmet Derdiman, Azınlık
Eğitimi Koordinatörü Vasilis
Simeonidis ve Rodop - Meriç
İlleri SÖPA Mezunu

Öğretmenler Derneği’ni
temsilen Genel Sekreter
Hakkı Hacı, belediye meclis
üyeleri Sibel Mustafaoğlu,
Mesut Mehmet ve Celal Bayar
Lisesi Encümen Heyeti yer
aldı.
Kermes, Kırmahalle 2.
Türk Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı
Mehmet Emin’nin
konuşmasıyla başladı.
Kermesin açılışında
konuşma yapan kurum
temsilcileri, etkinliğin
gerçekleşmesine vesile olan
encümenler ve öğrenci
velilerini tebrik ederek, bu
tür etkinliklerin dayanışma
ve birlik ruhu açısından
önemine değindiler ve
kermesin hedefine
ulaşmasını temenni ettiler.
Birbirinden farklı giyecek
ve içeceklerin satışa
sunulduğu kermesten elde
edilen gelirin, okul
bahçesinin düzenlenmesinde
ve okul ihtiyaçlarında
kullanılması bekleniyor.

BATI Trakyalı milli yüzücü Semiha Rızaoğlu, çocukların mutlaka spor
yapması ve sporun yaşamlarının bir parçası olması gerektiğini söyledi.
İskeçeli paralimpik yüzücü Semiha Rızaoğlu, “Spor Günü” nedeniyle
ikamet ettiği Gökçeler Azınlık İlkokulu’nu ziyaret etti. “Spor Günü”
dolayısıyla öğrencilere bir konuşma yapan yürüme engelli ve bir çocuk
annesi milli yüzücü, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini
tavsiye etti.
Rızaoğlu, “Spor Günü nedeniyle Gökçeler okulunu ziyaret ettim.
Çocuklardan ve öğretmenlerden çok güzel bir karşılama ve ilgi gördüm.
Çocuklara sporun ruhumuza ve bedenimize faydalarını anlattım. Kendi
serüvenimi anlattım. Engelliler açısından spor konusunu çocuklara
anlatmaya çalıştım. Katıldığım paralimpik oyunlarını ve orada
yaşadıklarımı çocuklarla paylaştım. Çocukların bu konuyu çok iyi bilmeleri
lazım. Bu onlar için çok önemli.” diye konuştu.
Çocuklara mutlaka bir spor dalını seçmelerini
tavsiye eden başarılı yüzücü Semiha Rızaoğlu,
“Çocuklar için spor çok önemli. Onlara sporu
tavsiye ediyorum. Spor yaşamlarının bir parçası
olmalı. Ve bunu ömür boyunca devam ettirmeliler.”
dedi.
Gökçeler Azınlık İlkokulu Müdürü Hasan
Kabza da Semiha Rızaoğlu’nun ziyaretiyle ilgili
olarak kişisel sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda şunlar kaydetti: “Bugün
atletizm günü münasebetiyle
okulumuzda çeşitli spor
aktivitelerinin yapıldığı esnada
saygıdeğer Semiha Rizaoğlu
konuğumuz oldu. Semiha Rizaoğlu
okulumuza büyük bir şeref ve
mutluluk getirmiştir. Zira bizi
insan yapan kolumuz veya
bacağımız değildir. Bizi insan
yapan ahlakımızdır, bilgimizdir,
güzel davranışlarımızdır. Engelli
insanlar da bizim insanlarımızdır.”

ÇOCUK DOKTORU EYLEM BAĞDATLI
HASTALARINI KABUL EDİYOR
ÇALIŞMA PROGRAMI
Pazartesi: 08:30 – 14:00
Salı: 08:30 – 14:00 , 18:00 – 20:00
Çarşamba: 08:30 – 14:00
Perşembe: 08:30 – 14:00 , 18:00 – 20:00
Cuma: 08:30 – 14:00 , 18:00 – 20:00

Cumartesi randevu ile kabul ediyor.

Adres: Vas. Pavlu 23 – Kamelya Binası (Sultantepe) 6. Kat /
Gümülcine – Komotini Tel: 2531 304461 Cep :6942458889
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Yorgos Pavlidis
son yolculuğuna
uğurlandı

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Ekonomide kara tablo
lkedeki ekonomik krizin
boyutlarının bölgemizdeki
yansıması, gazetemizde bu
hafta mercek altına aldığımız ana
haberi oluşturuyor. Malum, kriz tüm
ülkede ciddi yaralar açtı ve açmaya
devam ediyor. Halk fakirleşti, sosyal
hayatında ciddi değişiklikler oldu.
Yunan halkının daha önce pek de
tanıdık olmadığı ekmek mücadelesi,
çoğunluğun günlük yaşam biçimine
dönüştü.
Avrupa Birliği’nin istatistik
kurumu Eurostat’ın yayınladığı son
rapor, Yunanistan’daki durumun ne
kadar vahim olduğunu bir kez daha
gözler önüne seriyor. Yunanistan
vatandaşlarından üç kişiden biri fakir
sınıfına giriyor ve sosyal dışlanmayla
karşı karşıya.
İnsanların ailesini geçindirme
çabaları, ekmeğini taştan çıkartma
gayretleri ekonomik kriz karşısında
ne yazık ki başarısızlıkla
sonuçlanıyor . Doğal olarak geçim
derdi, insanları zorunlu göçe
yönlendiriyor. Aileler parçalanıyor,
insanlar hiç bilmedikleri,
tanımadıkları, kültürlerine yabancı
oldukları coğrafyalarda ekmeklerini
kazanma peşine düşüyorlar.
Batı Trakya’daki azınlık insanı,
siyasi ve sosyal alanda olduğu gibi
ekonomik alanda da hep dışlandı.
Bunu kimse inkar edemez. İşte bu
dışlanmışlığın da neticesi olarak,
ekonomik krizin azınlık insanı
üzerindeki etkileri de daha çökertici
oldu.
Köyler neredeyse boşaldı. Gençler
yurt dışında iş bulma peşinde.
Avrupa ve Arap ülkelerinde,
çoğunlukla da sağlıksız işlerde
hayatla olan mücadelelerini
sürdürüyorlar. Köylerde, tek geçim
kaynağı olan çiftçilik deyim
yerindeyse can çekişiyor. Özellikle de
tütün. Bölgenin geleneksel üretimi
olan tütüne yönelik politikalarla
birlikte eriyen çiftçinin ekonomisi
tüm azınlığı bir zehir gibi sarıyor.
Çiftçinin fakirleşmesi, azınlık
esnafının da çöküşünü beraberinde
getiriyor.
Rodop Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret
Bölümü Başkanı İbrahim Halil
Hasan’ın “bölgede ticaretin primlere
endekslendiği” tespiti de bunun
kanıtı.

Ü

Eyalet meclisinde tören

DOĞU Makedonya - Trakya
Eyalet Bașkanı Yorgos Pavlidis,
20 Ekim Perșembe sabahı yoğun
bakımda bulunduğu İskeçe
Devlet Hastanesi’nde yaşamla
mücadelesini kaybetti. Pavlidis
uzun süredir kanser tedavisi
görüyordu.
60 yaşında yaşamını yitiren
Pavlidis, 20 Ekim Perşembe
günü İskeçe’de saat 16:00’da
başlayan canaze töreniyle son
yolculuğuna uğurlandı.
Bu arada Doğu Makedonya
Trakya Eyalet Meclisi,
Pavlidis’in ölümü üzerine 20
Ekim Perşembe günü öğle
saatlerinde olağanüstü
toplandı. Pavlidis’in naaşı aynı
gün saat 15:00’te İskeçe şehir
meydanındaki kilisede halkın
ziyaretine açıldı.
Yorgos Pavlidis için
düzenlenen cenaze törenine
ülke genelinden ve Doğu
Makedonya Trakya eyaletinden
çok sayıda siyasetçi, yerel
yönetici ve kalabalık bir
vatandaş
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topluluğu katıldı. Pavlidis,
İskeçe’de toprağa verildi.
Avukat olan Pavlidis, 2014
yılında yapılan yerel seçimlerde
Eyalet Başkanı seçilmişti.
Pavlidis seçildiği ilk günlerden
itibaren kanserle mücadelesine
de başlamıştı. Pavlidis,
hastalığının ilerlemesine
rağmen görevinin başında
olmaya devam etmişti. Yaklaşık
bir ay önce durumu ağırlaşan
Pavlidis, İskeçe Devlet
Hastanesi’nde yoğum bakım
ünitesinde tedavi altına
alınmıştı.
İskeçe Valisi ve Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı olarak uzun süre yerel
yönetimde görev alan Yorgos
Pavlidis, çevresinde disiplinli ve
çalışkan biri olarak biliniyordu.

2010 yılında
Yunansitan’da eyalet
sistemine geçildiğinde
Pavlidis, eyalet başkan
adayı olarak seçim yarışına
katıldı. Yorgos Pavlidis
2010 seçimlerinde eyalet
başkanlığını Aris
Yannakidis’e kaptırdı.
25 Mayıs 2014’te
gerçekleşen ikinci eyalet
seçimlerine “Bölgesel
Yeniden Doğuş” listesiyle
katılan Pavlidis, yüzde
56,35’lik oy oranıyla Eyalet
Başkanı seçildi. Eyalet
Başkanlığı süresince
bölgenin kalkınmasına
yönelik çalışmalara ağırlık
verdi. Bölgenin turizm
açısından geliştirilmesi için
Türkiye vatandaşlarına
turistik vize uygulamasının
PAVLİDİS’İN ÖZGEÇMİŞİ
kaldırılması gerektiğini
Doğu Makedonya – Trakya
savundu ve bu konuda
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis
girişimlerde bulundu.
1956 yılında dünyaya geldi.
Athina Pavlidu ile evli
Trakya Dimokritos Üniversitesi
olan Yorgos Pavlidis biri
Hukuk Fakültesi mezunu olan
kız, biri erkek olmak üzere
Pavlidis, özellikle ceza
iki çocuk babasıydı.
davalarında avukat olarak görev Pavlidis’in oğlu Theodoros
yaptı.
Pavlidis, geçen yıl Mayıs
1998 yılında İskeçe Valisi
ayında geçirdiği kalp krizi
olarak seçildi. 1 Ocak 1999
sonucunda 32 yaşında
tarihinde vali olarak göreve
hayata veda etmişti.
başlayan Pavlidis, 2010 yılının
Devamı 18. sayfada
sonuna kadar aynı görevde
kaldı. Valilik görevi süresinde
SAHİBİ: HüLYA EmİN
İskeçe ilinde alt yapı
Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
çalışmalarına büyük önem
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
verdi.
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Merkezi Kumçiftliği’nde
(Orestiada) olan
Tel-Fax: 2531070929
Yunanistan – Bulgaristan
email: gundem@otenet.gr
– Türkiye Valilikleri
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
Sınırlar Arası İş Birliği
ABONE ŞARTLARI
Ağı’nın fikir babası ve
kurucu üyesi oldu ve 2004
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
yılından bu yana ağın
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
başkanlığını
Yurtd›ş›:100 Euro.
yürüttü.

Yıllardır esnaf olarak Gümülcine
piyasasında faaliyet gösteren
İbrahim Halil Hasan, azınlığın önemli
bir kısmını oluşturan çiftçi kesiminin
alışveriş için destek primlerinin
ödenmesini beklediğine dikkat
çekiyor.
Evet, Yunanistan’da yaşayan her
üç kişiden biri fakir. Ama bu durum
bölge ve azınlık açısından daha da
vahim bir durumda. İskeçe İnşaat
İşçileri Sendikası Başkanı Salih
Kahya’nın da söylediği gibi fakirlik
sınırı azınlık bireyleri için “sefalet
sınırına” dönüşmüş durumda.
Bölgede ticaret hacminin yüzde 70
oranında azalmış olması, ardı sıra
kapanan işyerleri, işsiz kalan
insanlar…
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası
yönetim kurulu üyesi Serkan Hatip’in
paylaştığı verilere göre, İskeçe’nin
Balkan kolunda son beş yılda 137
işyeri kapandı. Son 7-8 senede
İskeçe’de kayıtlı olan 6.500 iş yeri
sayısı bugün 5 bin civarına geriledi.
Ekonomideki bu tablo doğal
olarak beraberinde umutsuzluğu da
getiriyor. Sokakta yürürken
gördüğünüz kapalı işyerleri bile
insanın canının sıkılması, içinin
cızlaması için yeterli.
Yıllarca piyasada yer alan ve
ticaret hayatında başarılı bir yol
kateden iş adamlarımız bile
umutsuzluklarını gizlemiyorlar artık.
Bu hafta gazetemizdeki haberde
görüşlerine başvurduğumuz Mehmet
Molla Ahmet de bunlardan biri.
Karamsarlığının yanı sıra eli kolu
bağlı durmaktan yana da değil.
Ekonomik çıkmazdan kurtulmak için
gerekli yatırımların yapılmasının
teşvik edilmesi ve uygun koşulların
sağlanması önerisinde bulunuyor.
Milyarlarca euro borçla boğuşan,
Avrupa’nın en borçlu ülkesi ünvanını
elinde tutan, çalışanın emeğinin
karşılığını, emeklinin maaşını her
geçen gün biraz daha bir azaltan,
vergi üstüne vergi koyan bir
ekonomik modelle bu teşviklerin
nasıl sağlanacağı koskoca bir soru
işareti.
Bu ekonomik tablonun daha da
karanlıklarında olan azınlık insanının
düze nasıl çıkabileceği ise daha da
büyük bir soru işareti.
Umudu olan beri gelsin…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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SİRİZA’nın 2. kongresi yapıldı
Çipras, SİRİZA kongresinde açıkladı: “Önce
partiyi sonra hükümeti yeniden
yapılandıracağız”
HÜKÜMETİN büyük ortağı SİRİZA
partisinin ikinci olağan kongresi, 13 – 16
Ekim tarihleri arasında Atina’da yapıldı.
Başbakan Aleksis Çipras yeniden parti
başkanı seçilerek güven tazeledi. SİRİZA
kongresinde Rodop milletvekili Mustafa
Mustafa da onursal divan başkanlığında
yer aldı.
2 bin 758 delegenin oy kullandığı
seçimde tek aday olan Çipras, oyların
yüzde 92,4'ünü aldı. Sandıktan, Çipras
için 2 bin 548 "evet" oyu çıkarken, 176
delege çekimser kaldı. 34 oy ise geçersiz
sayıldı.
Dört gün süren kongrede, ülkedeki
ekonomik ve politik gelişmelerin yanı
sıra solun Avrupa’nın geleceği ve göçmen
krizi gibi konularda paneller düzenlendi.
Kongreye, Türkiye’deki Halkların
Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör
örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı
PYD'nin elebaşı Salih Müslim de
katılarak birer konuşma yaptı.
“ÖNCE PARTİYİ SONRA
HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”
Başbakan Aleksis Çipras, kongredeki
konuşmasında önce partiyi yeniden
yapılandıracaklarını, daha sonra ise
hükümeti yapılandıracaklarını söyledi.
Kongre sırasında gazetecilerin sorularına
da yanıt veren Çipras, hükümet
değişikliğiyle ilgili, “Acele hareketler
olmayacak. Acele etmeyin. Her şeyin
zamanı var.” dedi.
Yunanistan'ın eurodan çıkmasının
ilerici bir plan olmadığını savunan
Çipras, "İyileşme için gerçekçi bir yol
haritası üzerinde sıkı bir şekilde çalıştık.
Böylece vesayet kıskacından
kurtulabileceğiz. Yunan krizi bir an önce
sona ermeli. Avrupa bir hengameyi daha
kaldıramaz." ifadelerine yer verdi.
Kurtarma paketi programında ikinci
gözden geçirme sürecinin daha kısa
zamanda ve daha kolay bir şekilde
sonuçlanacağını vurgulayan Çipras,
"Aynı zamanda, borç hafifletme için
müzakereleri tamamlayacağız. Parasal
genişlemeye dahil edileceğiz. 'Bakarız,
ederiz' yok." ifadelerini kullandı.
Parti içine de mesajlar veren Çipras, ilk
SİRİZA – ANEL hükümeti sırasında bazı
yanışlar yaptıklarını kaydederek, “Bazı
durumlarda Başbakan farklı konuşurken
hükümette olan bakanlar bile farklı
şeyler söylüyordu.” dedi.
DEMİRTAŞ VE MÜSLİM DE KONGREDE
SİRİZA kongresine Türkiye’den HDP
eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve
Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul
ettiği PKK’nın Suriye’deki uzantısı
PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in katılması
da dikkat çekti.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş kongrede yaptığı konuşmada,
katliamlar ve baskılarla karşılaşan yüz
binlerce insanın Türkiye ve Yunanistan
üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye
çalıştığını anımsatarak, "Ne yazık ki
Avrupa Birliği liderleri bu sınavı başarılı
bir şekilde atlatamadı." ifadelerini

kullandı. Demirtaş ayrıca, sığınmacı
kriziyle birlikte Avrupa'da aşırı sağın
yükselişini bir "zaafiyet" olarak niteledi.
Yunanistan'ın sığınmacı krizindeki
çabalarının örnek teşkil ettiğini belirten
Demirtaş, "Yunanistan halkına içten
teşekkürlerimi sunmak istiyorum."
ifadelerini kullandı.
Kongrede, hükümetin küçük ortağı
Bağımsız Yunanlılar (ANEL) lideri Panos
Kammenos da partililere seslendi. Aşırı
milliyetçi olarak nitelendirilen
Kammenos’un kongede yaptığı
konuşmada SİRİZA üyelerine “yoldaşlar”
diye hitap etmesi dikkat çekti.
SİRİZA kongresinde Rodop milletvekili
Mustafa Mustafa da onursal divan
başkanlığında yer aldı.
SICAK EMİN: “BİZ SİRİZA’YA OY VERDİK,
BİZİ ANEL YÖNETİYOR”
Kongrede, Batı Trakya’daki azınlık
sorunlarıyla ilgili tek konuşmayı,
“Harmanlık’a Azınlık Okulu İstiyoruz”
hareketini yürüten SİRİZA üyesi
Gümülcineli Kamil Sıcak Emin yaptı.
Sıcak Emin, SİRİZA’nın azınlık
politikasına atıfta bulunulmamasının
büyük bir eksiklik olacağını belirterek,
bölgede ciddi ekonomik kriz yaşandığını
söyledi. Sıcak Emin, yeni azınlık okulları
ve iki dilli anaokullarının açılması
konusu çözüme kavuşmadığı sürece,
azınlık eğitimiyle ilgili programların
sosyal ve eğitim durumunu değitirmekte
yetersiz kalacağını belirtti. Sıcak Emin,
yasalar önünde eşitlik politikasının
insanların günlük yaşantısını
iyileştirdiğini, ancak azınlık eğitimi,
kimlik sorunu, vakıflar gibi kollektif
haklar konularında iyileşme olmadığını
vurguladı. SİRİZA’nın Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) Partisi’yle işbirliğine
de değinen Sıcak Emin, hükümetin
büyük ölçüde Trakya’nın yönetimini
ANEL’e teslim ettiğini kaydetti. Sıcak
Emin, “Basit seçmen bu konuda ihanete
uğradığına inanıyor. Biz SİRİZA’ya oy
verdik, fakat ANEL bizi yönetiyor
diyorlar.” ifadelerini kullandı.
ÇİPRAS YÜZDE 93,54 İLE
YENİDEN BAŞKAN
Aleksis Çipras, 13 – 16 Ekim tarihleri
arasıda gerçekleştirilen SİRİZA
Partisi’nin 2. olağan kongresinde
kullanılan oyların yüzde 93,54’ünü alarak
yeniden başkanlığa seçildi. SİRİZA
kongresinde 2.926 delegeden 2.758’i oy
kullandı. 176 delege “beyaz” oy
kullanmayı tercih ederken, 34 oy da
geçersiz sayıldı. SİRİZA Başkanı ve
Başbakan Aleksis Çipras kullanılan
oyların yüzde 93,54’ünü aldı.
Oylama sonuçlarının belli olmasından
sonra Başbakan ve SİRİZA Başkanı
Çipras twitter hesabından yaptığı
paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Şahsıma yönelik yenilenen güven,
adaletin hakim olduğu gelişmiş bir
Yunanistan için bizi bekleyen zorlu
savaşlarda daha verimli, daha kolektif bir
SİRİZA için sorumluluk yüklemektedir.”

Tarım ve Hayvancılık
Kooperatifi’nde geçici
yönetim belirlendi

KOZLUKEBİR Belediyesi sınırları
içinde kurulması öngörülen Tarım ve
Hayvancılık Kooperatifi için geçici
yönetim ve denetim kurulları seçimleri
yapıldı.
14 Ekim Cuma günü Sirkeli köyündeki
belediye meclis binasında
gerçekleştirilen toplantı sonrası
Kozlukebir Belediyesi tarafından yapılan
açıklama şöyle: “Belediyemizin 4
bölgesinden toplam 81 hayvan besicisi
vatandaşımızın kurucu üye olduğu
Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi’nin
çalışmaları 2015 yılının ilk aylarında
belediyemizin önderliğinde
başlatılmıştır. Kooperatifin oluşumu
aşamasında Hemetli, Mehrikoz,
Kozlukebir ve Sirkeli bölgerinde hayvan
besicileriyle istişare toplantıları
düzenlenmiş ve konuyla ilgi fikir
alışverişi yapılmıştır.
Bölgemiz için önemli ve gerekli olan
bu kooperatifin bölgemizdeki bütün
üreticilere örnek olmasını diliyor, birlik
ve beraberliğin bize güç katacağını
düşünüyoruz. Kozlukebir Belediyesi

olarak kurulması için büyük bir çaba ve
gayret gösterdiğimiz Tarım ve
Hayvancılık Kooperatifi’nin bundan
sonraki çalışmalarında ve halkımızın
yararına olan her türlü projede Belediye
yönetimi olarak yanlarında olduğumuzu
belirtir, bölge halkımız için hayırlı
olmasını dileriz.”
Yapılan toplantı sonrası geçici
yönetim ve denetim kurulları şu şekilde
oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Şenol Palaz (Çelebiköy)
Başkan Yardımcısı: Feyiz Salih
(Üntüren)
Genel Sekreter: Mehmet Hasan
(Müsellimköy)
Tahsildar : Ahmet Sinap (Mehrikoz)
Yedek Üyeler : Adil Ahmet (Kardere)
ve Nazmi Halil (Kozlukebir)
DENETİM KURULU
Mustafa Nezir (Payamlar)
Yasin Keçi (Kızılağaç)
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Ne zaman?
on dönemde azınlık kurumları ve
azınlık temsilcileri adeta bir “kıskaç”
altında. Gerekçe çok masumca olup
şu şekilde özetleniyor: “kanunları
uyguluyoruz.” Neyi anlatmak istediğimizi
biraz açalım.
Son bir – iki yıldır Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’nin şubelerine
baskınlar yapılmakta ve şubeler çocuk
kulübü olarak faaliyet gösterdiği
gerekçesiyle adli kovuşturmaya tabi
tutulmaktadır. Bunun yanısıra özellikle
Gümülcine Türk Gençler Birliği büfe
konusundan tutun da, salonun basit bir
onarım çalışmasında bir polis kontrolüne
maruz kalmakta ve adli kovuşturmayla
mücadele etmektedir.
Ayrıca son dönemde iki seçilmiş müftü
İbrahim Şerif ve Ahmet Mete ile DEB Partisi
başkan ve yöneticileri yaptıkları açıklamalar
veya konuşmalar nedeniyle ifadeye
çağrılmakta veya davalar açılmaktadır. “Ne
var bunda kanunlar uygulanıyor. Burası bir
hukuk devleti ve herkes yasalara uymak
zorundadır” deniyor.
Bu süreç taa SEÇEK yaylasındaki
Mehmet Hilmi Çeşmesi’ne kadar uzanıyor
aslında. Fakat son yıllarda çok arttı.

S

Hatırlayacaksınız, SEÇEK yaylasında
yaptırılan Mehmet Hilmi Çeşmesi, izinsiz
olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Ama aynı
tarihlerde Yanıkköy’de vakıf arazisi üzerine
kaçak olarak inşa edilen kilise
tamamlanmıştı.
Şimdi, yukarıda zikrettiğimiz konulara bir
de farklı bir açıdan bakmaya çalışalım. Batı
Trakya’da 1985 yılından beri bir müftülük
sorunu var. Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı devletin müftü olarak tayin ettiği
kişileri tanımıyor. Azınlık halkının Rodop ve
İskeçe illerinde seçtiği iki müftü var. Halkın
tüm dini etkinliklerine katılan, toplum
tarafından dini lider olarak tanınan İbrahim
Şerif ve Ahmet Mete var. Fakat bu sorun
sürüncemede bırakılıp, yıllar önce olduğu
gibi seçilmiş müftülere “makamı gasp”
suçlaması yapılıyor.
Öte yandan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin, İskeçe Türk Birliği ve Rodop
ili Türk Kadınları Kültür Derneği hakkındaki
kararının üzerinden 8 yıl geçti. Bu
derneklerle ilgili AİHM kararları uygulanıp
derneklere resmiyet kazandırılmadığı gibi,
aynı siyasi sebeplerden ötürü resmiyeti iptal
edilen dernekler de resmileştirilmiyor.
Burada da bir hukuki boşluk doğuyor. Ve
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dolayısıyla Gümülcine Türk Gençer Birliği
gibi bir derneğimiz sürekli bir şekilde kanun
“kıskacında” tutuluyor. Halbuki burada ana
sorun; “kapı” gibi AİHM kararının
uygulanmaması ve çoktan resmiyeti iade
edilmesi gereken derneklerimizin “yasal
olmama” durumuna mahkum edilmesi. Bu
uluslararası hukuk ve demokrasi
bakımından kesinlikle kabul edilir bir şey
değil.
Gelelim “kaçak kreş çalıştırılıyor”
gerekçesiyle kapatılan BTAYTD şuebelerine.
Anaokulu eğitimi 2006 yılında zorunlu
eğitim kapsamına alındı. Bu tarihten önce
bile Batı Trakya Türk Azınlığı Türkçe –
Yunanca azınlık anaokullarının açılmasını
cılız bir şekilde de olsa talep ediyordu.
Zamanın dışişleri bakanı Yorgo
Papandreu’nun Celal Bayar Azınlık
Lisesi’nin ek binasının temel atma töreninde
konuşmasını bugün gibi hatırlıyorum. Ne
demişti o dönemde dışişleri bakanı? “Çok
yakında Türkçe – Yunanca eğitim verecek
anaokulları açıyoruz” demişti. Ondan da
önce İçişleri Bakanı Vaso Papandreu,
Yassıhöyük Barajı’nın temel atma töreninde
aynı sözü vermişti. 2006 yılında ise
anaokulu eğitimi zorunlu hale gelince,
vatandaşı olduğumuz devletin azınlık
anaokulu açması hukuken de zorunlu hale
geldi. Batı Trakya Türkü 200’ün üzerinde
temsilcisinin imzasıyla bunu devletten
istedi. ancak ne yazık ki bugüne kadar bu
konuda da bir gelişme olmadı. Yani devlet,
azınlığın demokratik ve hukuki talebini
görmezden gelmeye devam ediyor. SİRİZA
muhalefetteyken partinin eğitimden
sorumlu yetkilisi olan Tasos Kurakis’in
“evet Türkçe – Yunanca azınlık anaokullarını
destekliyoruz” şeklindeki açıklamasının
üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Fakat

ne yazık ki bu hükümette azınlığın bu
talebine olumlu bir yanıt vermedi, veremedi.
Toplumların kendi dilini, kültürünü,
değerlerini koruma ve geliştirme hakları
vardır. Siz topluma bu hakkı tanımazsanız
toplum bu antidemokratik tutuma karşı
mücadele eder.
Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülüğün yanısıra, azınlık toplumunun
demokratik ve haklı taleplerini görmezden
gelip, “yasallık” avına çıkmak ne kadar
meşru? Ne kadar doğru? Son dönemlerde
adli kovuşturmaların “ifade özgürlüğü”ne
kadar genişlemesi de ayrıca düşündürücü.
Azınlığın yasalara aykırı hareket ediyor gibi
gösterilmesinin sebebi, devletin meşru ve
haklı taleplerimizi yerine getirmemesi ve bu
alanda iade etmesi gereken hakları iade
etmemesindir. Yoksa Batı Trakya’da
yaşayan azınlığın yasalara uymak
istemeden toplum hayatını sürdürmek
isteyen bir toplum olmadığını en azından bu
Yunanistan’da yaşayan herkes bilir.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
kanunsuz işler yapan illegal yapılanmaların
içinde olan bir azınlık olarak lanse etmeden
önce şu sorunun cevabını vermek gerekiyor:
“Vatandaşı olduğumuz ülke Yunanistan,
uluslararası anlaşmalardan, demokrasi ve
insan hakları normlarından doğan
yükümlüküklerini ne ölçüde yerine
getiriyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları ne zaman uygulanacak? Azınlığın
milli kimliği ne zaman tanınacak? Daha önce
söz verildiği üzere zorunlu eğitimin bir
parçası olan azınlık anaokulları ne zaman
açılalacak? İskeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nde 650 öğrenci ne zaman tütün
deposundan okula dönüştürülen bir
binadan kurtulup, normal bir okul binasına
kavuşacak? Ne zaman?...

Bakan Müezzinoğlu
aşure etkinliğine katıldı

BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
İzmit Şubesi, aşure günü
etkinliği düzenledi.
Etkinliğe, Türkiye’nin Batı
Trakyalı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu başta olmak üzere,
Kocaeli Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekilleri
İlyas Şeker ve M. Akif Yılmaz,
siyasi parti il başkanları ve çok
sayıda Batı Trakyalı katıldı.
BTTDD İzmit Şube Başkanı
Lütfü Bodur etkinlik sonrası
yaptığı açıklamada,
“Paylaşmanın ve bereketin

temsilcisi olan mübarek
Muharrem ayında Batı Trakya
Türkleri olarak hemşehrimiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müzzinoğlu
ile birlikte bu etkinliği
gerçekleştirmiş olmanın gurur ve
mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

BTTDD SOMA ŞUBESİ
AŞURE ETKİNLİĞİ
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Soma Şubesi
aşure günü etkinliği düzenledi.
Soma derneği yanındaki Fuat
Balkan Parkı’nda
gerçekleştirilen etkinliğe Batı

Trakyalıların yanı sıra Soma
Kaymakamı Ahmet Altıntaş,
Soma Belediye Başkanı Hasan
Ergene, belediye başkan
yardımcıları, meclis üyeleri,
siyasi parti, sendika ve oda
temsilcileri katıldı.
BTTDD Soma Şube Başkanı
Mehmet Akın etkinlikle ilgili
yaptığı açıklamada, “Hayrımızda
emeği geçen katkı ve katılım
sağlayan üyelerimize ve
davetimize icabet ederek bizleri
onurlandıran protokol üyelerine
şahsım, yönetim kurulu ve Batı
Trakya camiası adına
şükranlarımı sunarım.” dedi.

Yunanlı genç kız
Türkiye’de
Müslüman oldu
YUNANİSTAN vatandaşı
Maria Mersini Zerva, Kuran-ı
Kerim’den çok etkilenerek
Türkiye’nin Malatya ilinde
Müslüman oldu.
Malatya İl Müftülüğü’nde
düzenlenen “İhtida”
merasiminde, Yunanistan
vatandaşı Maria Mersini
Zerva, İl Müftüsü Ümit Çimen
ve diğer şahitlerin huzurunda
kelime-i şehadet getirerek
Müslüman oldu. İhtida
merasiminde okunan Kur'an-ı

Kerim'in ardından İl Müftüsü
Çimen, İslam dininin
güzelliklerinden söz ederek,
Müslüman olma kararı veren
Yunan Zerva'ya ihtida
belgesini verdi.
Maria Mersini Zerva, “Hiç
kimsenin etkisi altında
kalmadan kendi isteğimle
İslam dinini seçtim. İnşallah
bana hediye edilen Kur'an-ı
Kerim ve ilmihali okuyarak
İslamı daha iyi anlamaya
çalışacağım.” dedi.
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Her üç kişiden biri fakir!
EUROSTAT RAPORU

İBRAHİM HALİL HASAN

MEHMET MOLLA AHMET

Eurostat’ın raporuna göre, Yunanistan’da
yaşayanların üçte biri fakir ve sosyal
dışlanmayla karşı karşıya. Bu rakam
AB’de ise dörtte bir oranında.
2015 yılında Yunanistan nüfusunun
%35,7’si (3,8 milyon insan) fakirlik ve
sosyal dışlanmayla karşı karşıydı. Bu
oran 2008’de %28,1’di.
AB’de ise aynı oran 2015 yılında %23,7
(toplam 118,8 milyon insan) olarak
kaydedildi.
Eurostat’a göre, bir insanın fakirlik ve
sosyal dışlanma durumu aşağıdaki
kriterlerden birini veya daha fazlasını
yaşamasına bağlı:
1- Milli gelir ortalamasının %60’tan
aşağısına sahip olmak;
2- Temel tüketim maddelerinden
mahrum olmak;
3- Gerekli ekonomik sorumlulukları
yerine getirememek;
4- İşsizlikle karşı karşıya olmak.
Yunanistan'da halkın %21,4'ü fakirlik
içerisinde yaşarken, %22,2'si yardıma
muhtaş durumda. %16,8'i ise işsizlik
tehlikesiyle karşı karşıya. AB'de ise bu
oranlar %17,3, %8,1 ve %10,5 olarak
seyrediyor.
Bu durum Bulgaristan ve Romanya’da
ise daha kötü. Bulgaristan’da nüfusun
%41,3’ü fakirlik ve sosyal dışlanmayla
karşı karşıya. Bu oran Romanya’da ise
%37,3.
Fakirlik ve sosyal dışlanmanın
%20’nin altında olduğu ülkeler ise şöyle:
1- Çek Cumhuriyeti: %14.
2- İsveç: %16
3- Hollanda ve Fillandiya: %16,8
4- Danimarka ve Fransa: %17,7

BATI TRAKYA’DAKİ DURUM
AVRUPA Birliği’nin istatistik kurumu
Eurostat, Yunanistan’da yaşayan
vatandaşların üçte birinin fakir sınıfına
girdiğini ve sosyal dışlanmayla karşı
karşıya olduğunu açıkladı. GÜNDEM,
ekonomik krizin Batı Trakya’ya etkilerini
ticaret odası yöneticileriyle konuştu.
Yetkililer, Batı Trakya Türk azınlığının
ekonomik krizden son derece olumsuz
etkilendiğini belirtirken, yoksulluk ve
işsizlik oranının Yunanistan
ortalamasının çok üzerinde olduğunu
ifade ettiler. Ekonomik kriz nedeniyle
işini kaybeden Batı Trakya Türkleri,
Finlandiya’dan Katar’a kadar farklı
ülkelerde kendilerine gelecek arıyorlar.

Eurostat’ın yayınladığı rakamlar
ışığında, Batı Trakya’daki azınlık üyesi
meslek odaları yöneticileriyle
bölgemizdeki durumu değerlendirdik.
GÜNDEM’e konuşan yetkililer Batı
Trakya’daki durumun çok daha ciddi
boyutta olduğunu belirterek, fakirlik ve
işsizlik oranının ülke ortalamasının
üzerinde olduğunu kaydettiler. Son altı
yıl içinde tüm göstergelerin olumsuz
olduğuna dikkat çeken azınlık mensubu
yöneticiler, önlem alınmaması ve
yatırımların teşvik edilmemesi
durumunda bölge ekonomisinin daha da
kötüye gideceğine dikkat çektiler.
İşsizlikle mücadele etmeye çalışan
Batı Trakyalı soydaşlar çoğu kez çareyi
yurt dışında arıyor. Bu nedenle
Finlandiya’dan Katar’a kadar birçok
ülkeye aileleriyle veya tek başına göç
eden Batı Trakya Türkleri ekmek parası
peşinde koşturuyor.

İBRAHİM HALİL HASAN
(RODOP TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ – TİCARET
BÖLÜM BAŞKANI)
“Burada hayat her geçen gün daha da
zorlaşıyor. Eurostat tarafından açıklanan
verilen bizim için sürpriz değil. Son
yıllarda zaten bölgemizde yaşanan kriz
gözle görülür ve herkes tarafından
hissedilir bir hal aldı. Bizler azınlık
olarak çok zor günler yaşıyoruz. Bundan
10 yıl önce çok daha rahat bir şekilde

Yunanistan’da
yaşayan her üç
kişiden biri fakir.
Altı yıldır devam
eden ekonomik kriz,
işsizliği ve
yoksulluğu arttırdı.
Batı Trakyalı
Türkler ise
Finlandiya’dan
Katar’a kadar geniş
bir coğrafyada
ekmek parası
peşinde!
alışveriş yapabiliyor iken, günümüze
baktığımızda insanlarımızda bir
çekingenlik var. İnsanlar alışveriş
yapamıyor. Bir şey alacaksa birkaç kez
düşünüyor. Alışverişlerin ciddi anlamda
düşmüş durumda olduğunu
söyleyebilirim. Özellikle 2016 yılında
krizin etkisi azınlık insanı üzerinde çok
olumsuz oldu. Son yıllarda bölgedeki
ticaret hacminde yüzde 70’lere varan bir
düşüş olduğunu söylemek istiyorum.
Bunun yanında azınlık insanının gelir
kaynağının daha çok tarıma dayalı
olduğu için, bu sektörde yer alanların
girdilerinde ciddi bir azalma olduğunu
görüyoruz. Örneğin son günlerde çoğu
kişi destek primlerinin ödenmesini
bekliyor. Dolayısıyla şu anda bölgede var
olan ticaretin, prime endekslenmiş bir
ticaret olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar
alışveriş yapmaktan çekiniyor. Taksitle
alışveriş olayı çok arttı. Herkes
borçlanıyor. Sigorta primlerini düzenli
ödeyebilen esnaf sayısı çok azaldı.
Dolayısıyla Eurostat’ın açıkladığı
rakamlar çok doğru. Biz bunu günlük
tebrübemizden anlıyoruz. Hatta bu
oranlar bizim bölgemizde çok daha fazla
diyebilirim.”

“KAPANAN İŞYERLERİNİN YERİNE
SERMAYE GEREKTİRMEYEN KÜÇÜK
DÜKKANLAR AÇILIYOR”
Ekonominin bu hale gelmesinin
sebeplerinden biri masrafların, vergilerin
çok artması ve girdilerin çok azalmış
olmasıdır. Bir de bunun yanında
bölgemizde yaşanan işsizlik ve buna
bağlı olarak yaşanan bir göç olayı söz
konusu. Bu da bölgedeki ticareti ciddi
anlamda olumsuz yönde etkilemeye
devam etmektedir. Ticaret Odası olarak
elde ettiği en son verilere göre, küçük
esnafların kapandığını, bunun yerine
daha çok hazır yiyecek ve kahve
işletmelerinin açıldığını görüyoruz. Tabii
bu gibi işletmeler çok fazla sermaye
gerektirmeyen işletmeler ve çok
rahatlıkla açılabilen işletmelerdir. Ancak
bu ve benzeri işletmeler bölge
ekonomisine pek katkı sağlamıyor.

“PSİKOLOJİK İYİMSERLİK
KALKINMANIN İLK ADIMIDIR”
Yunanistan vatandaşlarının üçte birinin
fakir olduğu söyleniyor. Bu istatistiki
verilerin bölgemiz için daha fazla
olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim
bölgemizde yoksulluk daha da fazla.
Öncelikle tüm bu olumsuz atmosferden
kurtulmamız için kesinlikle karamsar
olmamamız gerekir. Bence psikolojik
iyimserlik kalkınmanın ilk adımıdır.
Bunun için öncelikle çalışmak gerekir.
Bölgede iş imkanlarını arttırabilmemiz
için hepimizin bir konsensüs içerisinde
çalışması gerekir. Bunun yanında
Avrupa Birliği programlarından en iyi
şekilde yararlanmamız gerekir. Aynı
şekilde bölgedeki tarım sektörünün de
daha güçlü bir şekilde desteklenmesi
şart.

“KRİZLERDEN KENDİMİZE YENİ
FIRSATLAR YARATABİLİRİZ”
Bizlere komşu olan ülkelerden, özellikle
Türkiye’den alabileceğimiz ürünleri,
Avrupa’da, diğer bölgelerde ticari
anlamda en iyi bir şekilde
pazarlayabilirsek, iş adamı olarak bu
konuda hem kendimize katkı sağlamış
olacağız, hem de bölge ekonomisinin
atağa geçmesini sağlamış olacağız.
Krizler hiç bir zaman kalıcı olmamış, hep
geçisi olmuştur. Bunun iyi atlatılması
gerekir. Krizlerden kendimize fırsatlar
yaratarak, yeni bir çalışma metoduna
girebiliriz. Fakat bölgeye yatırımların
gelmesi lazım. Yatırımların gelmesi için
de uygun şartların oluşturulması
gerekiyor. Bunlar olmadan yatırım da
olamaz.”

MEHMET MOLLA AHMET
(TRAKYA TİCARET FUARI
ORGANİZASYON KOMİTESİ
BAŞKAN YARDIMCISI)
“Ekonomik anlamda çok ciddi
sorunlarımız var. Açıklanan rakamlar
elbette ki gerçeği yansıtan rakamlar.
Belki bazı bölgelerde durum daha da
kötü olabilir. Bundan yaklaşık 10 yıl önce
böyle bir durumdan bahsetmek mümkün
değildi. Ancak şu andaki duruma
baktığımızda durum maalesef tam tersi.
Alacaklı defterim son yıllarda çok
kabarık. Bunun yanında ekonomik krizle
birlikte cebimdeki para azaldı.
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Hakikaten son dönemde moralim
bozuldu. Ben her zaman olaylara ümitle
bakan birisiyim. Fakat son dönemde bu
ümidimi yitirdim.

“HERŞEYDEN ÖNCE SANAYİCİYE
ELEKTRİK FİYATININ DAHA UCUZ
OLMASI GEREKİR”

SALİH KAHYA

Burada öncelikle kendimize bakmak
gerekir. Acaba bölgemiz yabancı
yatırımcı için cazip bir bölge değil mi?
Örneğin benim adım Yaşar veya İvan.
Eğer ben bu fabrikanın sahibi olmama
rağmen, fabrikaya giremezsem ve işçiler
de buna izin vermezse bu iş nasıl olur?
Burada demek istediğim, ekonomi
sisteminin işleyişinin sorgulanması
gerekir. Dolayısıyla durum böyle olunca,
bu yatırımcı için de cazip gelmiyor.
Kısacası eğer bölgeye yatırım istiyorsak
bunu yetkililerin daha cazip hale
getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
Çok basit bir örnek verecek olursak
sanayiciye elektrik fiyatının daha ucuz
olması gerekir. Bunun örneklerini diğer
ülkelere bakıldığında oldukça fazla
olduğunu görüyoruz. Şu anda
Yunanistan geneline baktığımızda
kapanan dükkanlar, açılan
dükkanlardan çok daha fazla. Açılan
dükkan ve işletmelere de baktığımızda
yiyecek dükkanı veya kahveci.
Dolayısıyla insanlar daha ciddi bir
yatırım yapmaya korkuyor.

“ÇOK SAYIDA MÜŞTERİM ALMANYA
VEYA HOLLANDA’YA GİTTİLER”

SERKAN HATİP

“ÇİFTÇİLER BİZ ESNAFLARIN
TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR”
Çiftçiler biz esnafların ana destekçisini
oluşturmaktadır. Dolayısıyla çiftçinin
maddi durumu iyi olmadığı zaman bizim
gibi esnaf olanların işleri nasıl iyi olsun.
Bölgemizde 100 tane fabrikanın olduğu
söyleniyordu. Bunların şu anda maalesef
10 tanesi çalışır durumda. Kaldı ki, bu 10
fabrikanın da ancak yüzde 50
kapasiteyle çalıştığını söyleyebilirim.
Tüm bu gelişmelere karşılık maalesef bir
önlem alındığını da göremiyorum.
Hükümet bizlere ‘Kasamızda para var’
diyor ama, bu kastedilen para bizim
cebimizden vergilere ve diğer giderlere
ödenen paralardır.

“BİR KİŞİ GELİP BU YILKİ FUARA
KATILMA BAŞVURUSUNDA
BULUNMADI”
Bizler ülke olarak üretime geçmezsek bu
iş kötüye gider. Zaten kötü, ama daha da
kötüye gider. Ülke olarak üretim
noktasında ne yapabiliriz, ne üretebiliriz
ve ürettiğimiz ürünleri kime satabiliriz
gibi soruları sormamız lazım. Bu
konularda öncelikle etrafımızdaki komşu
ülkelere bakmamız gerekir diye
düşünüyorum. Ben aynı zamanda Trakya
Ticaret Fuarı Organizasyon Komitesi
Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmekteyim. Geçen yıl bölgemizde
olan fuarla ilgili elimden geleni yapmaya
çalıştım. Bulgaristan ve Türkiye’ye
giderek, bu ülkelerdeki oda
temsilcileriyle, iş adamlarıyla
görüşmeler yaptım. Bunun sonucunda
buradaki fuara yaklaşık 150 misafir
getirdim. Bu yıl maalesef aynı komitede
görev almama rağmen bir kişi gelip fuara
katılma başvurusunda bulunmadı.

Bölgemizde ekonomik krizden dolayı
yaşanan göç olaylarına baktığımızda,
yurt dışına yönelik çok fazla bir göç
yaşandığını görüyoruz. Civar köylerden
çok sayıda müşterim vard; genelde
Hollanda’ya, ya da Almanya’ya göç
ettiklerini öğreniyorum. Peki bu gidenler
memnun mu? Hayır, onlar da memnun
değil. Ama burada bir iş olmadığı için
başka bir ülkeye çalışma amacıyla
gitmeyi bir çıkış yolu olarak görüyorlar.
Burada kalanlar da zor idare ediyor.
Alışverişi borçla yapıyor. Ödemeleri
taksitle yapıyor. Heryerden kesmeye
çalışıyor. Yoksulluk da, işsizlik de artmış
vaziyette. İşin en kötü yanı ise bu
olumsuz gidişata dur diyecek ciddi bir
önlemin alınmaması. 2016’nın sonuna
geldik. Altı seneden beri ekonomi
geriliyor. Yatırımları teşvik edici bir
önlem hayata geçirilmedi. Ekonomiyi
yüksek verilerle düzeltmek mümkün
mü? Ben buna inanmıyorum. Çünkü
manzara ortada.”

SALİH KAHYA
(İSKEÇE İNŞAAT İŞÇİLERİ
SENDİKASI BAŞKANI)
“Batı Trakya ve özellikle de İskeçe ili
Yunanistan’ın inşaat işçisi deposu gibi.
Ancak inşaat sektöründe bölgemizde iş
bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
İnşaat işçileri çok azaldı. Sebep tabii ki
ekonomik kriz. Bitmek bilmeyen
ekonomik kriz bu sektörü iyice öldürdü.
Şu anda işsizlik sigortası alanların büyük
çoğunluğu inşaat işçilerinden oluşuyor.
İnşaat işçilerinin yapmış olduğu gelir
beyannamelerine bakacak olursak, bir
çoğunun gelir bölümünün sıfır olduğunu
görebiliriz. Dolayısıyla İskeçe’nin Balkan
kolu bölgesinde yaşayan inşaatçıları göz
önünde bulundurursak, fakirlik sınırının
üçte bir oranında değil çok daha yüksek
seviyelerde olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Hatta buna sefalet sınırı
bile diyebiliriz. Durum ne yazık ki bu.

“NEREDEYSE AVRUPA’NIN
YARISINDA BATI TRAKYALI
SOYDAŞLARIMIZ VAR”
Şu anda inşaat işçilerine baktığımızda eli
ayağı tutan ve 50 yaşın altında olanların
bir çoğunun yurt dışına gittiğini
söyleyebilirim. Son zamanlarda bazı
soydaşların da Bulgaristan’a inşaat işçisi
olarak gittiğini öğrendim. Türkiye’de
güneş panelleri yapımında ve aynı
zamanda elektrik üreten rüzgar
panellerinin inşaasında işçi olarak
çalışan Batı Trakyalı Türkler var. Ayrıca
Finlandiya’da bir nükleer enerji
santralinin yapımında çalışan
soydaşlarımız var. Bunun yanında
Katar’da, Sırbistan’da daha çok inşaat
sekötüründe çalışan insanlarımız var.
Daha önce İskeçe’de, Gümülcine’de ve
Yunanistan’ın farklı yerlerinde ekmek
parası kazanan inşaat işçilerimiz son
dönemde çeşitli Avrupa ülkelerindeki
tersanelerde çalışmak üzere evlerinden,
köylerinden uzaklaştılar. Neredeyse
Avrupa’nın yarısında Batı Trakyalı
soydaşlarımız var. Bu insanlar buradaki
işsizlik yüzünden yurt dışına çıkıp
sağlıksız işlerde çalışıp ailelerini
geçindirmeye çalışıyorlar. Anlaşılacağı
üzere durumun bölgemiz açısından çok
ciddi ve vahim boyutlara ulaştığını
söyleyebilirim.

“BU AĞIR VERGİLER OLDUĞU
SÜRECE VE YATIRIM OLMADAN
UFUKTA BİR IŞIK GÖRÜNMÜYOR”
Bölgemizde yaşayan 50 yaş ve üzerinde
çok sayıda soydaşımız, işsizlik yüzünden
sigortalarını ödeyemez durumda. 50
yaşın üzerindekileri çocukları bakıyor.
Bu insanlar da köylerinde birşeylerle
oyalanmaya çalışıyor. Masrafları azaltıp
kıt kanaat geçinmeye çalışanların sayısı
her yıl biraz daha artıyor. Artık siz
düşünün halimizi. Bu olumsuz durumun
değişmesi için hiç bir önlem alınmıyor.
2-3 yılda bir çıkan 5 aylık veya 8 aylık
geçici işçi alımı programlarıyla bu
durum çözülemez. İşsizlikle mücadele
bu şekilde yapılamaz. Bu adamlar 5 ay
sonra yine işsiz kalıyor. Dolayısıyla
ülkede bu ağır vergiler olduğu sürece ve
yatırım olmadan, yeni iş sahaları
açılmadığı sürece maalesef ufukta bir
ışık görünmüyor. Açıklanan verilere
baktığımızda Yunanistan’da üç kişiden
birinin fakirlikle karşı karşıya olduğu
ortaya çıkıyor. Fakat emin olun ki bizim
Batı Trakya’mızda bu oranlar çok daha
yüksek. İskeçe’nin Balkan kolunda ise ve
özellikle de inşaat işçileri arasında bu
rakamlar çok daha kötü durumda. Devlet
şapkasını önüne alsın ve bu durumu
düzeltmek için, iş imkanları oluşturmak
için çare arasın. Bundan sonra vergilere

7
zam yapsalar da insanlar bunu
ödeyemez.”

SERKAN HATİP
(İSKEÇE TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
“Ülkemiz Yunanistan’ın son yıllarda
ekonomik bir darboğazda olup çok
sıkıntılı günler geçirmekte olduğu aşikar.
Avrupa'da ortalama işsizlik oranları
%8,6 iken bu rakam Yunanistan'da
%23,5. Bu alanda rekor bizim elimizde.
Gençlerde ise bu rakam iki katından da
fazla; tam 50,3 %. Burada da rekor bizde.
Bazı Avrupa ülkelerinde bu rakamlar 3,9
% (Malta), 4,2 % (Almanya), 5 %
(Britanya) seviyelerine düşmüş. İnsan
açıkçası merak ediyor nasıl oluyor da
Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde
işsizlik oranlarında bu kadar büyük
rakam farklılıkları oluyor.

“DURUM BİZDE DAHA VAHİM”
Batı Trakya'ya baktığımızda durum
Yunanistan genelinden de vahim.
Azınlık toplumu yaşadığı bölgelerde iş
bulamayınca, ister istemez soluğu yurt
dışında alıyor. Gençlerimiz maalesef
Avrupa ülkelerinde veya Arap
ülkelerinde iş bulmak için ailelerini
geride bırakarak kilometrelerce uzaklara
gitmek zorunda kalıyor.

“İŞYERİ SAYISI 6.500’DEN
5.000’E DÜŞTÜ”
Son yıllarda İskeçe Ticaret ve Sanayi
Odası verilere göre, İskeçe’nin Balkan
kolunda iş yerleri sayısı bundan 5 yıl
önce 337 iken bu rakam 200'e düşmüş.
Bunun yanında Ticaret Odası’nda İskeçe
ilinde kayıtlı iş yerleri bundan 7 - 8 sene
6.500 iken bu rakam son dönemlerde
5.000 civarına düşmüş. Tüm bu olumsuz
gelişmelerin yanında bölgemizdeki
işletme sahiplerini çok olumsuz
etkileyen bir durum da Bulgaristan'dan
yapılan kayıt dışı ticarettir. Bu rakamın
Balkan bölgesinde %70’e kadar vardığı
söyleniyor. Bu sebepten dolayı bu
bölgede bir çok esnaf ve iş adamımız
işletmelerini kapatmak zorunda
kalmıştır.

“ÖZEL SEKTÖRE DESTEK
VERİLMESİ ŞART”
Son dönemlerde tüm bu olumsuz
gelişmeler bölgemizde ve toplumumuzda
bir çok intihar vakalarının duyulmasına
sebep olmuştur. Ülkemiz Yunanistan
özel sektöre destek vermez ve bölgemize
has teşvik programları hayata geçirmez
ise yaşadığımız bu olumsuz tabloların
tekrarlanması maalesef kaçınılmaz
olacaktır.”
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Çarpıtılmış haber Türk – Yunan
krizine yol açıyordu

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize
ziyareti sırasında yaptığı
konuşmayı çarpıtarak haber
yapan Atina Haber Ajansı, az
daha Türkiye ile Yunanistan
arasında ciddi bir soruna neden
olacaktı.
Atina Haber Ajansı
haberinde, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Batı Trakya’da
referandum istediğini iddia etti.
Erdoğan’ın Rize ziyareti
sırasında yaptığı konuşmanın
çarpıtıldığı haberin servis
edilmesi üzerine Yunanistan’da
adeta kıyamet koptu.
Atina Haber Ajansı’nın
Türkiye muhabiri Aris Abacis’in
haberinde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Misak-ı Milli
konusuna atıfta bulunduğu ve
Batı Trakya’da referandumdan
bahsettiği iddia edildi.

MEDYA VE PARTİLER
YAPILMAYAN
AÇIKLAMALARA TEPKİ
GÖSTERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi’nin açılış töreninde
yaptığı konuşma Atina Haber
Ajansı tarafından"Batı
Trakya'da referandum" şeklinde
servis edilince tepkiler yükseldi.
Medya, Atina Haber Ajansı’nın
servis ettiği habere geniş yer
verdi. Yunanistan'daki bazı
siyasi partiler tepki göstermekte
gecikmedi.
Bu arada, Dışişleri Bakanlığı
da açıklama yayımlayarak
Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ifadelerine tepki
gösterdi. Dışişleri Bakanlığı
açıklamasında, “Trakya
Yunandır, demokratiktir ve

Avrupaidir” ifadesine yer verdi.
Atina Haber Ajansı daha
sonra haberi düzeltti ve
Erdoğan'ın konuşmasında
“referandum” kelimesini
kullanmadığını belirtti. Atina
Haber Ajansı Müdürü Mihalis
Psilos, Türkiye muhabiri Aris
Abacis’in görevden alındığını
açıkladı.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Erdoğan, 15
Ekim Cumartesi günü Riza
ziyaretinde yaptığı konuşmada
Irak ve Suriye’de yaşanan
olaylara uzun bir bölüm ayırdı
ve Türkiye’nin geniş
coğrafyadaki soydaşlarıyla
ilgilenmek zorunda olduğunu
söyledi.
Rize’de Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi’nin (RTEÜ)
2016 – 2017 akademik yılı açılışı
töreninde konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Rize’nin doğal hinterlandında
yer alan Karadeniz ve
Kafkasya’nın, tarihi olarak
Türkiye’nin çok güçlü
ilişkilerinin bulunduğu bir
bölge olduğunu, bölgenin uzun
süredir yaşanan çatışmalar ve
istikrarsızlıklar sebebiyle hak
ettiği yerin çok gerisinde
bulunduğunu dile getirdi.

“BİZİM FİZİKİ SINIRLARIMIZ
BAŞKADIR, GÖNÜL
SINIRLARIMIZ
BAMBAŞKADIR”
Türkiye’nin bölgede yaşanan
tüm bu çatışma ve çekişmelerde
mazlumlara, mağdurlara kucak
açmış ve kardeşlerinin yanında
olmuş bir ülke olduğuna işaret
eden Recep Tayyip Erdoğan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim

fiziki sınırlarımız başkadır,
gönül sınırlarımız bambaşkadır;
bunu birbirinden ayırmamız
lazım. Fiziki sınırlara elbette
saygı gösteririz; ama gönlümüze
sınır çizemeyiz, çizilmesine de
müsaade etmeyiz. Birileri bize
‘Irak’la niye ilgileniyorsunuz,
Suriye’yle niye ilgileniyorsunuz’
diyorlar. Aynı soruyu,
‘Gürcistan’la niye
ilgileniyorsunuz, Ukrayna’yla,
Kırım’la niye ilgileniyorsunuz,
Azerbaycan’la, Karabağ’la niye
ilgileniyorsunuz, Balkanlar’la
niye ilgileniyorsunuz, Kuzey
Afrika’yla niye ilgileniyorsunuz’
diye bu soruları genişletmek
mümkün. Ama dikkat edin,
kimse binlerce kilometre
uzaktan gelip burnumuzun
dibinde faaliyet gösteren
ülkelere aynı cesaret ve yüksek
sesle, ‘siz burada ne
arıyorsunuz’ demiyor. Bize ne
aradığımızın sorulduğu yerlerin
hiçbiri bize yabancı değil ki.
Rize’yi, soruyorum kardeşlerim,
Batum’dan ayırmak mümkün
mü? Edirne’yi Selanik’ten,
Kırcaali’den nasıl ayrı
düşünebiliriz. Gaziantep’le
Halep’i, Mardin’le Haseki’yi,
Siirt’le Musul’u nasıl
birbirleriyle ilgili olmayan yerler
olarak kabul edebiliriz?
Hatay’dan çıkın Fas’a varana
kadar uğradığınız her Ortadoğu
ve Kuzey Afrika ülkesinde
bizden bir şeyler mutlaka
görebilirsiniz. Trakya’dan Doğu
Avrupa’ya kadar olan
coğrafyada attığınız her adımda
ecdadın izlerinden birine
mutlaka rastlarsınız. Tarih
kitaplarımızda Misakı Millîyi
okuyoruz değil mi? Misakı
Millide ne var? Eğer Misakı Millî
diye bir derdimiz varsa, kusura
bakmayın, o zaman bu soruyu

kendi içimizde birbirimize
sormayız, tam aksine, ha
burada üzerimize düşen
görevler var demek
durumundayız, işin gerçeği
budur. Aynı dili konuştuğumuz,
aynı kültürü paylaştığımız Orta
Asya’yı ta Sibirya’ya kadar
kendimizden ayrı
düşünebilmemiz için, aslımızı
inkar etmemiz lazım. Bizim
kültürümüzde aslını inkar eden
haramzadedir. Onun için, evet,
bizim Irak’la da, Suriye’yle de,
Libya’yla da, Kırım’la da,
Karabağ’la da, Bosna’yla da,
diğer kardeş bölgelerle de
ilgilenmek bizim hem
görevimiz, hem de hakkımızdır.
Bunlardan vazgeçtiğimiz gün
istiklalimizden ve
istikbalimizden vazgeçtiğimiz
gündür. Bizim buna hakkımız
olmadığı gibi, milletimiz de
böyle bir duruma asla rıza
göstermez.”

“TÜRKİYE YÜZ
MİLYONLARCA KARDEŞİNE
KARŞI DA SORUMLUDUR”
“Türkiye, sadece Türkiye
değildir” diyen ve Türkiye’nin
79 milyon vatandaşıyla birlikte
köklü, tarihi, kültürel ve insani
bağlarla iç içe olduğu geniş bir
coğrafyadaki yüz milyonlarca
kardeşine karşı da sorumlu
olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye’nin kendisine
güvenmesi ve inanması
gerektiğini belirtti. Erdoğan, “35 PKK’lı zibidiye biz Türkiye’yi
böldürtmeyiz, biz kalkıp 3-5
DEAŞ’lıya burayı böldürtmeyiz,
bunu böyle bilmemiz lazım”
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
devamında şu açıklamalara yer
verdi: “Bakıyorsunuz

Kobani’nin güneyinde pistler
inşa ediliyor. Bunu bizimle
görüşüp, dertleşip, varsa
atılacak bir adım öyle yapman
lazım. PYD gibi bir terör
örgütüyle değil, o PKK’nın
atığıdır; bunu böyle kabul
etmek zorundasın. Bizimle
NATO’da berabersin,
müttefiksin, NATO’da beraber
olduğun Türkiye’yi bir kenara
koyacaksın bir terör örgütüyle
beraber olacaksın. Neymiş?
‘DEAŞ’a karşı savaşıyor.’ Böyle
saçmalık olur mu? Sen kendine
güvenmiyor musun? 63 ülke
beraber Amerika’yla. 63 ülke 10
bin-15 bin DEAŞ teröristiyle
Suriye’de karşı karşıya gelmeye
gücü yetmiyor öyle mi, bu
olabilecek bir şey mi? Nerede
NATO, biz NATO’da beraberiz.
PYD, sizin NATO’da ortağınız
değil ki, YPG sizin ortağınız
değil ki, biz seninle ortağız,
orada müttefikiz. Biz bunların
canına okuruz, onlarla ne işimiz
var bizim? Eğer dost olmak için
DEAŞ’a karşı olmak ölçüyse, o
zaman El Nusra’yla da dost ol.
Çünkü El Nusra da DEAŞ’la şu
anda savaşıyor. Bunun ne
akılla, ne bilimle, ne tecrübeyle
izahı mümkün değil. Fakat
tezgah farklı dönüyor, tuzak
farklı… Dert, anlatılır gibi değil.
Ne olursa olsun biz kendi
göbeğimizi kendimiz kesmek
zorundayız, bunu böyle bilelim.
Çünkü hesap başka. Üzerine
üzerine biz bu işin gideceğiz.”

“TÜRKİYE HALEP’E
SIRTINI DÖNEMEZ”
Türkiye’nin Halep’e sırtını
dönemeyeceğinin, Batı
Trakya’daki, Kıbrıs’taki,
Kırım’daki soydaşlarını yok
sayamayacağının altını çizen
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Libya’yı, Mısır’ı, Bosna’yı,
Afganistan’ı kendi dertleriyle
baş-başa bırakamayız. Aksi
takdirde tarihe de, buralarda
yaşayan ve kalpleri bizimle
birlikte çarpan kardeşlerimize
de mahcup oluruz. Bunun için
diyorum ki; biz gönül
sınırlarımız içindeki her yerin,
her kardeşimizin derdiyle
dertlenecek, sevinciyle
sevineceğiz. Bizim bu ilgimizi
kendi emperyalist sömürgeci
tarihleriyle veya mezhebi, etnik
saplantılarıyla karıştıranlar bize
akıl vermek yerine dönüp
kendilerine baksınlar. Bu
milletin Yunus’un engin
gönüllülüğü kadar Yavuz’un
cengaverliğine, Abdülhamit
Han’ın diplomatik dehasına da
sahip olduğu
unutulmamalıdır.”
değerlendirmelerinde bulundu.
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Dışişleri Bakanlığı:
“Trakya Yunandır,
demokratiktir ve
Avrupaidir”
Sınır bölgesinin
kalkınması için 129
milyon euro ayrıldı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın sözde açıklamalarına yanıt
verdi. Atina Haber Ajansı’nda yer alan
haber üzerine bir açıklama yapan
Dışişleri Bakanlığı, “Trakya’nın Yunan,
demokratik ve Avrupai” olduğunu
savundu.
Bakanlığın açıklamasında, “Lozan
Antlaşması’nın nihai bir şekilde
düzenlediği tarihi ve özellikle de sınır
meselelerini gündeme getirmek, tahrik

edici ve bölgedeki istikrarı bozmaya
yöneliktir. Uluslararası hukuka ve
uluslararası antlaşmalara saygı, modası
geçmiş revizyonist yaklaşımlardan uzak,
sorumlu açıklamaları gerektirir.”
denildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın 17 Ekim
Pazartesi günü yayımladığı açıklama şu
ifadeyle sona erdi: “Trakya Yunandır,
demokrattır ve Avrupaidir. Başka bir
görüş düşünülemez ve tehlikelidir.”

Petalotis’ten Dışişlerine
tepki: “Ülkeyi alay
konusu yaptılar”
RODOP eski milletvekili ve eski bakanlardan Yorgos Petalotis, Atina Haber
Ajansı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının çarpıtılarak haber
yapmasından sonra Dışişleri Bakanlığı’nın açıklama yayınlamasına tepki gösterdi.
Petalotis, bakanlığın haberde iddia edildiği üzere Erdoğan’ın
ifadelerini doğrulatmadan açıklama yayınlamasını
eleştirdi.
Atina Haber Ajansı muhabirinin 17 Ekim Pazartesi
günü, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 15 Ekim Cumartesi
günü yaptığı konuşmadan haber “hayal ettiğini” ve
Erdoğan’ın sözünü etmediği “referandum” haberiyle
tüm Yunanistan’ın sarsıldığını belirtti. Petalotis, “Biri
İstanbul’da diğeri Ankara’da iki basın bürosu, elçilik
ve konsoloslukları olan Yunan Dışişleri Bakanlığı,
Atina Haber Ajansı muhabirinin hayal ettiği haberle
yetinerek Trakya’nın ‘Yunan, demokratik ve
Avrupai’ olduğuna dair açıklama yayınlıyor.
Yani Yunan Dışişleri Bakanlığı, bu
kadar önemli bir konuyla ilgili
haberi doğrulatmadı, çok ve
güvenilir kaynaklarından
yararlanmadı.” ifadelerini
kullandı.
Ülkeyi alay konusu yapan
Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın
bunun bedelini ödemediğini dile
getiren Petalotis, suçun bazı
memurlarda değil bakanlığın
siyasi yönetiminde olduğunu
belirtti.

YUNANİSTAN ile Bulgaristan
arasındaki sınır bölgelerinin kalkınması
için 2020 yılına kadar 129 milyon
euroluk kaynak ayrıldığı bildirildi.
2014-2020 Yunanistan – Bulgaristan
İNTERREG V-A Sınır Ötesi İşbirliği
Programı İzleme Komitesi’nin ikinci
oturumuna başkanlık eden Bulgar
yetkili Bölgesel Kalkınma ve İskan
Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova,
“2020 yılına kadar BulgaristanYunanistan arasındaki sınır bölgesinin
kalkınması için 129 milyon eurodan
fazla kaynağa sahibiz” dedi.
Nikolova, “Bu kaynaklarla
Yunanistan’da 7 ve Bulgaristan’da 4 il
desteklendiği için program son derece
büyük önem arz ediyor. Program
ekonomi, altyapı, turizmin gelişmesine

ve iki ülke arasında daha da iyi ortaklık
ilişkisi oluşturulmasına destek veriyor.”
dedi.
Nikolova, programa büyük ilgi
gösterildiğini söyledi. İkinci teklif verme
çağrısı üzerine toplam 211 proje
başvurusu yapıldığını kaydeden
Nikolova, bunlardan 123’ünün sosyal
içerikli, 88’inin ise sınır bölgesinde iklim
değişiklikleriyle mücadele ve çevre
korunması tedbiri kapsamında projeler
olduğunu belirtti.
Denitsa Nikolova, “Değerlendirmek
üzere başvurusu yapılan projelerin
büyük sayıda olması, programa büyük
ilgi olduğundan başka sürdürülebilir
gelişim, iklim ve çevre korunması ve
sosyal yakınlaşmaya yönelik ihtiyaçların
büyük olduğunu da gösteriyor.” dedi.
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Bal ve baldaki hileler
u haftaki konumuzu,
içerdiği besin
maddeleri ve lezzeti
sebebiyle beslenmede
önemli bir yere sahip olan ve
de doğal gıda maddeleri
arasında zirve yere sahip
olan bala ayırdık. Özellikle
üretimi esnasında bilinçli
veya bilinçsiz yapılan bazı
uygulamalar, balın bu doğal
yapısını bozmakta olup besin
değerini önemli ölçüde
azaltmaktadır.

B

Bal, gerek fiyatı ve gerekse
üretim ve tüketim miktarları
dikkate alındığında
hilelendirilen gıdalar
arasında hemen hemen ilk
sırada yer almaktadır. Peki
nedir bu baldaki
hileler?...Kısaca değinelim...
Öncelikle hileyi kısaca
tanımlayacak olursak; çıkar
sağlamak amacıyla değerli
bir şeye değersiz bir şey
katmadır. Bu tür hileler
uluslararası pazarlara da
yansıyan ve sık karşılaşılan
önemli ticari problemler
arasında yer almaktadır.
Özellikle gıda maddeleri
üzerine yapılan hileller, insan
sağlığını direkt ve olumsuz
etkilemesi bakımından,
sağlıklı ve doğal ürünler
tüketmek sağlık açısından
çok önemlidir. Birde bal
sektöründe hakiki bal
üreticileri için
giderilemeyecek ekonomik
kayıplara yol açmaktadır.
Gerçek doğal bal, bal
arıları tarafından çeşitli
nektar kaynakları
kullanılarak üretilen ve
üretim mevsiminde ya da
sonrasında herhangi bir
şeker şurubu ve katkı
maddesi ilâve edilmeyen,
depolandıkları petek
gözlerinde olgunlaştırılan,
işlenmesi ve depolanması
sırasında ısı işlemine tabi
tutulmayan, tüketim
aşamasına kadar genel
bileşim özelliklerini koruyan,
doğal tatlı bir gıda
maddesidir.
Sahte ve katkılı bal, üretim
aşamasında arının doğal
olmayan değişik şeker

şurupları ile beslenmesi,
üretimden sonra değişik
şurupların bala katılması,
farklı özellikteki balların
karıştırılması, düşük rutubet
içeriğine sahip ballara su
katılması suretiyle genel
bileşim özellikleri
degiştirilmiş ballardır.
Nektar yokluğu sebebiyle
arıların kendi yaşamları için
şekeri kullanmalarında bal
için sakınca yoktur. Ancak
nektarın bol olduğu
dönemlerde arıya verilen
şeker, bala dönüştürülmekte,
bal nektardan değil,
şekerden oluşturulmaktadır.
Suni (taklit)bal ise,
üretiminde arının hiçbir
katkısı olmadan tamamen
kimyasal yollarla değişik
şeker şuruplarından elde
edilen baldır. Bu tür ballar
ucuz satılabileceği gibi,
markalaşmış balların ismi
altında yüksek fiyatlara da
satılarak haksız kazançların
elde edildiği
gözlemlenmiştir.
Ballardaki ilâç kalıntıları
da balın değerini sıfıra
düşüren nedenler
arasındadır. Özellikle
üreticiler varroa ile
mücadelede uygun ilaçları
uygun zamanlarda kullanmak
zorundadırlar. Özellikle
kanserojen ilaçları kesinlikle
kullanmaktan
kaçınmalıdırlar. İnsanların
balı şifa için satın aldıklarını
asla ve asla akıldan
çıkarmamalıdırlar.
Baldaki kristalleşme
doğaldır. Kristalleşen balı
hileli bal diye
değerlendirilmemelidir.
Balda hile olup olmadığını
tadından, kokusundan ve
görüntüsünden ayırt etmek
zordur.
Tek sağlıklı yöntem balın
analizidir. Analizler uzman
kişilerce yorumlanıp, balın
hileli mi doğalmı olduğu
belirlenir. En önemli ve
belirleyici analiz 13C/12C
izotop oran analizidir.

BAŞKENT Atina'da toplanan 7 bin kişilik grup,
hükümetin iş kanunundaki değişiklik planlarını
protesto etti
Başkent Atina’da binlerce gösterici, kemer
sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi.
Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla
Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler,
hükümetin iş kanunundaki değişiklik planlarını
protesto etti.
Meclisin önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişilik
grup, emeklilik ve maaş kesintilerine karşı

sloganlar attı. Göstericiler, asgari ücretin
artırılmasına yönelik taleplerini de dile getirdi.
Yunan ekonomi yönetimi ile ülkenin
uluslararası kreditörlerinin temsilcileri bu hafta
bir araya gelerek, özellikle iş kanununda
değişiklikleri içeren yeni kemer sıkma
önlemlerine dair müzakerelere başlayacak.
Kreditörler, iş kanununda değişikliğe gidilerek,
toplu iş sözleşmelerinin yapısının değişmesini ve
işten çıkarılmaların kolaylaştırılmasını talep
ediyor.

Makedonya ile Yunanistan
arasında "doğalgaz" iş birliği
İKİ ülke, doğalgaz botu
hatlarını birleştirmek üzere
mutabakat zaptı imzaladı
Makedonya (FYROM) ile
Yunanistan arasında doğalgaz
boru hatlarını birleştirmeyi
amaçlayan bir mutabakat zaptı
imzalandı.
Makedonya'nın resmi haber
ajansı MIA'nın haberine göre,
başkent Üsküp'te, Makedon
Enerji Kaynakları (MER) ile
Yunan doğalgaz şirketi
DEPA'nın dağıtım operatörü
DESFA arasındaki imza törenine
MER Müdürü Krste Miladinov,
DESFA Müdürü Sotirios Nikas,
Yunanistan'ın Üsküp
Büyükelçisi Dimitris Yanakakis,
Makedonya Ekonomi Bakan
Yardımcısı Hristiyan Delev
katıldı.
Ülkenin doğusundaki İştip
şehri ile Yunanistan'ın Selanik
şehri yakınlarındaki Nea
Mesimvria'daki doğalgaz boru
hatlarını birleştirecek kısım 160
kilometre uzunlukta olacak.
MER Müdürü Miladinov, imza
töreninin ardından yaptığı
açıklamada, yılbaşında start
verdikleri iş birliğinin, doğalgaz
boru hatlarının birleştirilmesini
öngören mutabakat zaptının
imzalanmasıyla sonuçlandığını
aktardı.

Boru hatlarının
birleştirilmesinin, farklı
kaynaklardan doğalgaz teminatı
anlamına geldiğini ifade eden
Miladinov, bağlantı hattı ile
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP)
ve Türk Akımı gibi büyük
projelere bağlanabileceklerini
kaydetti.
DESFA Müdürü Nikas da
enerjinin, insanları ve ülkeleri
birleştiren bir köprü olduğunu
belirterek, "enerji köprüsü"
olarak gördüğü bu proje
sayesinde tüm imkanların
sağlanacağını ifade etti.

Yunanistan'ın Üsküp
Büyükelçisi Yanakakis ise
mutabakat zaptının
imzalanmasının iki ülkenin
dışişleri bakanlıkları arasındaki
güven inşa etme çabaları
sonucu gerçekleştiğini
kaydederek, enerji alanındaki iş
birliğinin yanında iki ülkenin
diğer alanlarda da iş birliğine
gideceği temennisinde bulundu.
İştip-Nea Misimvria
arasındaki 160 kilometrelik
bağlantı hattı, 700 milimetre
çapa ve 2,5 milyar metreküp
kapasiteye sahip olacak.
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Mobil Ödeme ve Dijital Cüzdan Nedir?
MOBİL çevrim içi ödemeler ve Dijital
Cüzdan artık tüm dünyada giderek
büyüyen bir Endüstri haline geliyor.
Peki Mobil Ödeme ve Dijital Cüzdan
Nedir Ne işe Yarar?
Mobil ödeme ve Dijital Cüzdan
hakkında bu haziran ayında 15 farklı
ülkede yapılan araştırmalarda mobil
kullanım eğilimleri incelendi. Özellikle
Mobil ödemelerin artmasının en büyük
nedeni Mobil bankacılık ve E-ticaret‘in
çok kullanılmasından kaynaklanıyor.
İnsanların kredi kartları ve Hediye
kartlar yerine kullanımı
kolay Mobil ödeme
sistemlerini tercih
etmeleri en büyük
etken. Henüz
Türkiyede alt yapı
sistemeleri nedeni
ile kullanılmaya
başlanmasada
Avrupa ve
Amerikada gittikçe
artan bir ödeme
sistemi haline
geliyor.
Avrupa ve Amerikada Cep
telefonu kullanarak ödeme yapanlar
hala düşük bir oran olsada %12’lik bir
kesim mobil ödemeyi kullanıyor. %7’si
mağazalardan akıllı telefonları ile ödeme
yapıyor.
Mobil Ödeme ve Dijital Cüzdan
Kullanımı
Mobil Ödeme Dijital Cüzdan ile PayPal
Bingo, Google, Apple Pay, Samsung Pay
gibi diğer ödeme sistemleri dahil hepsi
ile akıllı telefonlarımızın NFC deteği
sayesinde ödeme yapmamıza yarıyor.
Mobil ödeme ile karşımıza çıkan Dijital
Cüzdan artık Kredi kartını ortadan
kaldıran bir sistemdir. Ülkemizde pek
fazla kullanılmasada yakın gelecekte

yaygın olarak kullanılacak.
Mobil ödeme yapanların sayısı düşük
olsada hala popüleritesini kullanan bir
ödeme sistemidir. Artık Dijital Cüzdan ile
Nakit Ödeme sistemi yavaş yavaş
kalkacak diyebiliriz. Çoğu insan Mobil
Ödemenin ne olduğunu dahi bilmiyor.
Bilenlerin çoğuda güvenlik nedeni ile
mobil ödemeye sıcak bakmıyor. Hatta
internetten yapılan alışverişlerde dahi
güvensizlik bulunurken mobil ödeme
sistemine insanların çoğuda bu yüzden
güvenmiyor. İnternet üzerinden yapılan
alışverişlerdeki dolandırıcılıklar nedeni
ile Mobil ödemeye insanlar şimdilik uzak
duruyor.
Her ne kadar insanlar mobil
ödemeden uzak dursada
geleceğin ödeme
sistemini
kullanmaya

başlayacaklardır.
Mobil ödeme sisteminin
insanlar üzerinde nasıl bir
etki yaratır bilinmez ama
İnsanlar Mağazaya gittiklerinde veya
Online alışverişlerde Kredi kartınınmı
yoksa Mobil ödeme sisteminin daha
kolay ve güvenli olduğunu görüp karar
verenlerde olacaktır.
Cep Telefonu ile Ödeme
Google, Apple Pay, Samsung Pay gibi

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Tatbik,
Irıp 2) Alma, Ekseri 3)
Rb, Lateks 4) Zaman,
Daim 5) Terane, Mai 6)
Ora, Hara, Zr 7) Lata,
Bibi 8) Np, Pata, San 9)
Attar, Mart 10) Er,
Kanaat 11) Krema, Af
12) Ta, Yaran, As 13)
Erk, Nişasta 14) Korna,
Israr.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Tarz, Oynak, Tek 2)
Albatr, Pt, Karo 3) Tm,
Meal, Ter, Kr 4) Balar,
Aparey 5) Anahtar,
Mana 6) Ket, Naat, Kari
7) Keder, Ama, Aşı 8)
Iska, AB, Ananas 9)
Resim, İsraf, Sr 10) Ir,
Mazbata, Ata 11) Pis,
İrin, Tasar.

SOLDANSAĞA
1) Sarhoş, mest – (eskiden) Ülke, diyar 2) Ün, şöhret –
Bir opera parçası – Lityum’un simgesi 3)
Neptünyum’un simgesi – (sosyoloji) Maderşahi 4) Ata
binen kadın – Üstü açık su yolu 5) (halk dili) İşte,
burada – Keçinin erkeği 6) Büyük Sahra’da kumullarla
örtülü bölge – Bir burç adı 7) Tarikat kardeşi – Vazife –
Bir nota 8) Yanlışlıkla – Kimse, kişi 9) Magnezyum’un
simgesi – Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin 10)
Hararet – (kısaca) Anadolu Ajansı – Köyün zengini, ağa
11) Çocuğu olan kadın – Birdenbire, aniden 12)
Aklanma – Kalsiyum’un simgesi 13) Sevimli, sempatik
anne – İtidal 14) Kuşun tünediği dal – İri taneli bezelye.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Bir işin yapıldığı an – İranlı – Serbest bırakma 2)
Önceden belirlenmiş bir amaç veya davranıştan
ayrılma – (ten için) Çabuk iltihaplanan, yarası hemen
kapanmayan – Çıplak 3) Radon’un simgesi – Uyum –
Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım
aracı 4) Paylama – Bir şeyi bir yere asma – Güzel kadın,
kraliçe 5) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne –
Hücre – Fide dikilen yer 6) (ekonomi) Getirim – (Mecaz)
Güç verici, yardımcı, destek 7) Sahip – Doğum yaptıran
kadın – Devletin yasama organları tarafından konulan
ve uyulması gereken kurallar bütünü 8) Yaban havucu
– Güzel koku 9) Çocuk yuvası – (felsefe) İlinek – Bir
nota 10) Düğme deliği – (tıp) Pamukçuk – Boğazdaki
kaşıntı 11) Selin sürükleyip getirdiği toprak – Yapma,
etme – Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin
yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka.

sistemi
kullanan akıllı
telefonlar ile
Mağazalardan
telefonumuzun
NFC Akıllı
Telefonlar ile POS
cihazına ödeme
yapılabiliyor. Kredi
kartına ihtiyaç
duymadan ödeme
yapabileceğimiz mobil ödeme sistemi
artık akıllı cihazlar ile yapılacak.
Online satış sitelerinden veya
Mağazalardaki satışlardan çok Mobil
Ödeme Sisteminin en çok tercih edildiği

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

alan bir hesaptan para transferi yada
Diğer insanlara para gönderme gibi
kolay işlemler sunuyor. Bankaya gitmek
veya Bilgisayar üzerinden bankacılık
işlemini kullanmaktansa Mobil ödeme
sistemini kullanmaka daha kolay ve hızlı
oluyor.
Ödeme işlemleri hala Bilgisayar
üzerinden kredi kartı ile alışveriş,
İnternet bankacılığı gibi hala geleneksel
yöntemler kullanılıyor. Mobil Ödeme
Sisteminin hala kullanımı yavaş yavaş
gelişsede Mobil ödeme ve Bankacılık
işlemleri için Mobil Ödeme Sistemi hala
Popüleritesini koruyor.

6

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Küçük bir çocuğa sahip olmak
daha fazla alışveriş yapmayı
gerekli kılarken, aynı çocuk
herhangi bir alışveriş yapılmasını
neredeyse imkansız hale
getirebilir. Neden mi? Mesela,
raftan aldığı bir yiyecek ya da
oyuncağı almanız için diretiyor ya
da ağlama krizine giriyor olabilir.
Acıkmışsa, susamışsa veya
tuvaleti gelmişse bu ihtiyaçlarının
hemen karşılanması gerekiyordur.
Bir anda gözden kaybolup yürüyen
merdivenlere doğru hamle yapıyor
olabilir. Ya da raftaki ürünleri
devirmekle meşguldür.
Bu kadar karamsar tablo yeter!
O alışveriş yapılacak! Peki, ama
nasıl? Bu konuda aktarmak
istediğim bazı önerilerim var.
Alacağınız şey, ayakkabı gibi
mutlaka çocuğunuza
uyması gereken bir
şey değilse, alışverişe
giderken onu
yanınızda götürmeyin.
Evde çocuğunuzla
beraber kalacak biri
olduğunda, mesela
hafta sonu sabahları uygun
olan dükkanlardan
alışveriş yapın. Ya da
çocuğu olan bir
arkadaşınızla çocuk
bakma-alışveriş yapma
işbirliği organize edin. Dönüşümlü
olarak biriniz çocuklarla otururken
diğeriniz alışveriş yapabilirsiniz ya
da alışveriş görevini eşinizle
dönüşümlü olarak
paylaşabilirsiniz. İ
Acıkmış, yorulmuş ve huysuz
bir çocuğu mağazaya götürerek
felaket filmi çevirebilirsiniz. İyisi
mi evden çıkarken yanınıza
çocuğunuzun ihtiyaçlarını
giderebileceğiniz kadar bol
malzeme alın. Atıştırmalıklar ve su
almayı ihmal etmeyin.
Bir çocuğu market reyonlarında

kovalayabilecek kadar çevik olan
herhangi biri sizinle gelebilir. Tek
başına bebek bakmak için
yeterince büyük
olmayan akrabanız
bir çocuk bile siz
alışveriş yaparken
çocuğunuzun
peşinde koşma
işini iyi becerebilir.
Evden
çıkmadan önce
ayrıntılı bir ihtiyaç
listesi hazırlayın.
Genelde dükkanda
ilerlerken aynı
bölümlerde
bulunan eşyaların
beraber
gruplandığı sırada
düzenlenmiş sabit
bir örnek liste
yaparsanız bu
daha da kolay olur.

Çocuklarla alışverişin
incelikleri...
Donmuş
gıdaları ve kolay
bozulabilecek diğer
yiyecekleri en sona yazın. Kıyafet,
ev eşyaları ve diğer alışveriş
gezintileri için de listeler yapın.
Ona ne alışverişi yapacağınızı
(yemek, ayakkabı, kitap) söyleyin.
Bunu söylerken, “Şeker ya da
oyuncak almayacağız” gibi
cümlelerle onun aklına yeni şeyler
sokmayın. Çocuklar bu gibi fikirleri
kendi başlarına üretme yeteneğine
yeterince sahiptirler. Yapmanız
gereken, sade cümlelerle onu
olumlu olarak alışverişe
hazırlamak olmalı. Ondan
beklediğiniz davranış konusunda
da yine çocuğunuza olumlu

Mem le ketimden Man za ra lar...

21 Ekim 2016
yaklaşmalısınız. Örneğin
süpermarketin otomatik
kapılarından geçmeden
önce, “Alışveriş arabasına
bineceksin, listedeki
yiyecekleri bulmama
yardım
edebilirsin ve
onları
arabaya

Raftan aldığı bir yiyecek
ya da oyuncağı almanız için
direten ya da kınamaya hazır
diğer müşterilerin önünde
ağlama krizine giren bir
koyabilirsin” deyin. “İçeride
yürüyemezsin ve hiçbir şeye
dokunamazsın” gibi olumsuz
cümleler sarf etmeyin.
Süpermarkette koşmasından
ziyade çocuğunuzu alışveriş
arabasına binmeye ikna ederseniz
alışveriş sürenizi kısaltabilirsiniz.
Listenizde az malzeme varsa
bebek arabasını kullanabilirsiniz.
Alışveriş esnasında çocuğunuzun
meşgul olması için oyuncaklar
getirin. Oyuncakları arabaya
bağlayın. Aksi takdirde
zamanınızın yarısından fazlasını
geride düşmüş oyuncağı aramakla
geçirebilirsiniz.
Uzun uzun etiket okumayı,
karşılaştırarak alışveriş yapmayı
yalnız başınızayken yapın.
Çocuğunuzla gittiğinizde daha

çocukla alışveriş yapmak
istemezsiniz herhalde.
Öyleyse, bu önerileri dikkate
almalısınız.
önce kullandığınız ürünlerden
satın alın. İnceleme işlemini bir an
bile uzatsanız çocuğunuzu üç
reyon ötede bulabilirsiniz.
Oyuncak departmanı, porselen
ve kristal eşya bölümü ya da
şekerleme bölümü gibi tehlikeli
noktalara ya hiç uğramayın ya da
oralardan çok hızlı geçin.
Alışveriş arabasını itmekle, en
sevdiği bisküvi kutusunu
taşımakla, almasına izin verdiğiniz
ürünün iki çeşidi arasından birini
seçmekle meşgul edebilirsiniz
onu. Çocuğunuz işe yaradığı için
kendini iyi hissedecektir ve belki
de alışveriş hakkında bir şeyler
öğrenecektir.
Sevgiler,
Feride...

Şam Kurabiyesi

Foto: Hasan Hasan

Malzemeler:
• 3 yumurta
• 250 gr.
yumuşak margarin (oda
sıcaklığında)
• 2 su bardağı
toz şeker
• 1 portakal suyu ve rendesi
• 3 yemek kaşığı yoğurt (ılık olsun)
• 1 paket kabartma tozu veya 1 tatlı kaşığı karbonat
• Aldığı kadar un
Hazırlanışı:
Yumurta, yoğurt, yağ, şeker, portakal suyu ve rendesiiyice karıştırılır. Karbonat ve un ilavesi ile yumuşak
hamur yapılır. Yağlı kağıt serili tepsiye, iri yuvarlaklar
alınıp şekil verilir ve toz şeker serpilen kurabiyeler tepsiye yerleştirilir. Ön ısıtma yapılmış fırında 200 dercede
pişirilir.
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Boyun fıtığı mı,
kas ağrısı mı? perdeler -1Son zamanlarda boynunuzda ciddi bir
ağrı mı başladı? Bu ağrı kolunuza da
yayılıyor mu? Kollarınız ve ellerinizde güç
kaybı mı var?
Ağrılarınızın boyun fıtığı mı yoksa
başka bir hastalıktan mı kaynaklandığını
öğrenmek için bu yazıyı okumanızda
fayda var…
Omurlar arasında bulunan diskler,
omurgaya yüklenmeyi azaltarak aktaran
kıkırdağımsı elastik yastıkçıklardır.
Diskler, yaşlanmaya koşut olarak yıpranır,
dejenerasyon ile elastikiyetleri azalır ve
fıtıklaşmaları kolaylaşır. Boyun fıtığının en
sık belirtisi olan boyun ve kol ağrılarının
nedenleri çok geniş bir yelpaze oluşturur.
Bu ağrılar, boyun fıtığı dışında; basit bir
kas spazmı, mekanik boyun ağrısı, eklem
ve omurga kireçlenmeleri, yumuşak doku
hastalıkları ve zorlanmaları, omurganın ve
yumuşak dokuların iltihabından,
enfeksiyon hastalıklarından, apselerden,
kemik hastalıkları ve kırıklarından,
metabolik, hormonal, romatizmal ve iç
organ hastalıklardan, çeşitli tümörlerden
ve daha birçok hastalıktan
kaynaklanabilir.
Bu nedenle, ağrılarınızın kaynağı,
özellikleri, seyrinin sorgulanması, çok
yönlü sistemik ve nörolojik muayene,
temel ve ileri tetkikler ve görüntülemeler
olası hastalıkların ayrımında yararlıdır. Bu
nedenle boyun ve/veya kol ağrılarınız
tanıya yönelik önemli ipuçları verebilir.
Ağrının yeri, başlangıç şekli, zamanı,
şiddeti, süresi, yayılımı, niteliği (yanıcı,
batıcı, delici), ağrıyı tetikleyen ya da

artıran ve azaltan faktörler, ağrının iklim
şartları ile ilgisi, ağrının istirahat ve
hareket ile ilgisi, gece şiddetlenmesi,
uykudan uyandırması hatta uyutmaması
hekimi yönlendirmede anlamlıdır.

AĞRILARINIZ VAR AMA
AMELİYAT GEREKLİ Mİ?
Basit mekanik boyun ağrılarında ya da
omurilik ve sinir basısı yapmayan boyun
fıtıklarında cerrahi tedavi uygulanmaz.
Cerrahi tedavinin alternatifleri; boynun
istirahate alınması, ilaç tedavisi,
boyunluk, traksiyon (yumuşak dokuları
germek, eklem aralıklarını genişletmek
yada kırık kemik parçalarını birbirinden
uzaklaştırmak için vücudun bir parçasına
uygulanan çekme tekniği), lokal
enjeksiyonlar, fizik tedavi ve
egzersizlerden oluşur.
Ancak, omurilik ya da belirgin sinir kökü
basısı yaparak kuvvet kaybı, yürüme
bozukluğu, idrar ve gaita kontrol kusuru
gibi nörolojik belirti ve bulgulara yol açan;
klinik tablo ile görüntüleme bulgularının
uyumlu olduğu boyun fıtıklarında zaman
geçirmeden acil olarak ameliyat yapılır.
Sinir kökü basısının belirgin olduğu ve
felç (motor kayıp) ile seyreden ya da
cerrahi dışındaki tedavilere yanıt
vermeyen, şiddetli ve ısrar eden ağrılarda
da yine cerrahi tedavi düşünülmelidir.
Boyun fıtıklarında cerrahi girişimler ile
çok iyi sonuçlar alınabilir. Bu ameliyatlar,
küçük bir açıklıktan yapılan ve hastanın
çok kısa sürede normal yaşama
dönebildiği ameliyatlar olabileceği gibi

bazı hastalarda çok kompleks ve büyük
ameliyatlar da gerekebilir. Günümüzde
yüksek teknolojinin getirdiği imkanlar,
cerrahi mikroskop ve endoskobun
kullanılması ile cerrahi tedavi
alternatifleri ve imkanları son derece
çeşitlenmiştir ve en kapsamlı ve büyük
ameliyatlar bile yüksek bir başarı oranı ile

gerçekleştirilebilmektedir.
Bu ameliyatlar zamanında ve doğru bir
şekilde yapıldığında sinir dokusuna
(omurilik ve sinir köklerine) ait
fonksiyonlar korunabilir; kayıp varsa geri
dönebilir, omurganın koruyuculuğu
yeniden sağlanabilir ve ileride
oluşabilecek risklerin önüne geçilebilir.

Daha iyi beslenin, daha iyi hissedin!
Nasıl hissetmek, aynada kendinizi nasıl görmek
istiyorsunuz? Dürüst olalım, mazeretleri ve başkalarını
suçlamayı bırakın. Hadi ufak değişiklikleri önemseyin,
daha önceki başarılarınızı hatırlayın, kendinizle gurur
duyacağınız şeyler bulun, hatta bunları yazın. Kendinize
güvenin ve yeni yıla girerken beslenmenizdeki küçük
değişiklikleri bedeninize yaptığınız bir yatırım olarak
görün.

GÜNDE 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN
Birçok çalışma, egzersizin ruh halini iyileştirmeye
yardımcı olduğunu; depresyon, stres ve mutsuzluk
halinden uzak durmayı sağladığını kanıtladı. Günde
sadece yarım saatinizi yoga, yürüyüş, dans, bisiklet
veya pilatese ayırarak enerjinizi toplayabilirsiniz.
Buradaki anahtar kelime, ‘süreklilik’. Egzersiz
yaptığınızda kendinizi iyi, güçlü hissetmenizi sağlayan
ve güveninizi artırmaya yardımcı endorfin salgılanır.

çoğumuzunsa bu koşuşturma içinde pilimizin bittiği
saatler, öğleden sonra 16.00-17.00’ye denk gelir.
Sabahki koşuşturmanın vermiş olduğu yorgunluk, tavan
yapar ve bu saatler günün kendimizi en yorgun ve
enerjimizi en düşük hissettiğimiz zamanları olur. Bu
durumu çözmenin çok kolay bir yolu var; doğru saatte
protein bakımından zengin bir ara öğün tüketmek.
Çeşitli çalışmalar, proteinin beyin hücrelerinin
uyanmasını ve odaklanmasını sağladığını ortaya
koyuyor. Light yoğurt, 1-2 dilim az yağlı peynir, 1 bardak
süt veya 10-15 fındık sizi kendinize getirecektir.

DOĞRU DOZDA KAFEİNLE YORGUNLUĞUNUZU ATIN
Öğle yemeği sonrasında üzerinize rehavet çöküyorsa,
soğuk veya sıcak yeşil ya da siyah çay tercihiniz olabilir.
Çay, akşam saatleri için de idealdir, çünkü yeterli kafein
alımını sağlayarak uykuyu uzaklaştırıp canlılık verir.
Kahve içmeyi tercih edenlerdenseniz Türk Kahvesi iyi bir
seçimdir.

HAFTA ÜÇ KEZ YAĞLI BALIK YİYİN
KURU ÜZÜME YER AÇIN
Somon, orkinos ve sardalya gibi balıklar, duygu
durumunuzu iyiye doğru artıracak omega-3 ve D
vitamini içerir. EPA, omega-3 yağ asitlerinin bir çeşidi
olup mental iyilik üzerinde etkilidir. Bitkisel kaynaklarda
bulunmaz, yani diğer omega-3 kaynakları ceviz veya
keten tohumu tüketerek bu maddeyi alamazsınız.

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN ARA ÖĞÜNLER TÜKETİN
Gün içindeki yoğunluğumuz o kadar fazla ki, sabah
07.00-08.00’de kalkıyor ve gece 23.00-24.00 gibi
yatağa giriyoruz. Yani 7/24 koşuşturma halindeyiz. Bir

Kuru üzüm, en pratik enerji sağlayıcınız olacaktır.
Kuru üzüme genelde yeterli değer verilmez, ancak
enerjiyi yükseltici karbonhidrat ve potasyum içerir.
Yanında bir bardak tarçınlı süt, daha uzun süre tokluk
hissi verir.

SU İÇMEK İÇİN BAHANELER YARATIN
Hücreler, sıvı ve elektrolit dengesini sağlayamaz,
sonuç olarak kas yorgunluğu gözlenir. Eğer kas
hücreleri yeterli sıvı alamazsa, yeterli performansı

göstermez. Özellikle egzersiz esnasında yeterli sıvı
almak, büyük önem taşır. Egzersiz sırasında terle
kaybedilen vücut sıvısını yerine koymak için düzenli
olarak her yarım saatte bir su tüketin. Gün içinde baş
ağrılarınızın ve yorgunluğunuz sebebi, az su içmeniz
olabilir.
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Kış çayınız hazır...
HAVALARIN soğumasıyla trençkotlar,
şallar dolabımızdaki yerini aldı. Bu
soğuk havalarda tarçın kokulu salep,
sıcak çikolata vazgeçemediğimiz
içeceklerdir. Ama bir yandan
hastalıklardan korunmak için şifalı bitki
çaylarını unutmamalıyız. Hem içimizi
ısıtan, hem de bağışıklığımızı
güçlendirip bizi hastalıklardan koruyan
kış çayını hazırlayalım ve afiyetle
tüketelim.

IHLAMUR
Hastalıklardan korunmak için bağışıklık
sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu
yollardan biri de mis gibi ıhlamur
çayıdır. Nezle ve gribe karşı birebir olan
ıhlamur, mutlaka kış çaylarının
vazgeçilmezi olmalıdır. Ayrıca C vitamini
deposu olan ıhlamur, yemeklerden sonra
hazmı kolaylaştırır. Mide
rahatsızlıklarında 1 tatlı kaşığı bal ile
ıhlamur çayını tüketebilirsiniz.

ADA ÇAYI
Kuvvetli bir antioksidan olan ada çayı,
bağışıklık sistemini güçlendirir, grip,
nezle gibi hastalıklara yakalanmamızı
önler. Kalp hastalıklarında da etkili olan
ada çayı yemek sonrası içildiğinde hazmı
kolaylaştırır.

DOĞRU DEMLEYİN
Şimdi bu bitkileri doğru şekilde
demleyip tüketmememiz gerekiyor.

ZENCEFİL
Antiseptik özelliği ile kandaki iltihabı
temizleyen zencefil, iyi bir
antioksidandır. Bu özelliği sayesinde
hem vücut direncinizi artırır, hem de
kandaki kolesterolü diğer bitkilere
oranla daha çok düşürür. Yaş, taze veya
toz halinde bulunan zencefili
demleyerek ya da toz halini bala
karıştırarak tüketebilirsiniz.

TARÇIN
Tadı, kokusu ve rengi ile favori
baharatlardan biri olan tarçın çok sayıda
antioksidan içerir. Potasyum deposu
tarçının kabuk veya toz halinde tatlı tadı
sayesinde, çok sayıda içeceğe
karıştırabiliriz. Akşam yemeklerden
sonra tatlı krizinize bire birdir. Çözümü
basit; sıcak yarım yağlı süte tarçın
ekleyin light salebiniz hazır.

Bitkileri doğru şekilde demlemezsek
istenilen faydayı vücudumuza
sağlayamayız. ½ litre suyu kaynattıktan
sonra bitkileri demlemeye bırakınız. 5-7

dakika demlendikten sonra afiyetle, mis
gibi tarçın kokan kış çayınızı 2 fincan
içebilirsiniz.

Yeni yıl detoksu...
TÜKETİLEN alkol, basit karbonhidratlı besinler, kızartma,
şarküteri ürünleri ve yağlı tuzlu besinler vücudunuzda toksik
madde miktarını da artırır. Bu durum sizde yorgunluk,
halsizlik, uyku problemleri, şişkinlik, sinirlilik,
konsantrasyon problemlerini oluşturabilir. Bu rahatsızlıkları
sıklıkla yaşıyorsanız aşağıdaki tavsiyelere kulak asın.
Güne ılık limonlu su ile başlayın: Su sindirim sisteminin
çalışmasına destek olur. Eğer mide veya tansiyon sorununuz
yoksa limonlu su ile toksik maddelerini atımını hızlandırmış
olacaksınız.
Sebzelerin en yeşilini tüketin: Yeşil sebzeler içeriğindeki
klorofilden dolayı kan dolaşımındaki oksijen kapasitesini
arttırıyor, enerji veriyor. Yeşil sebzeler enflamasyonu azaltıyor
yani ödem atıcı özellikleri de var. Ayrıca lif, C vitamini, demir,
folik asit içerikleri oldukça zengin.

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Bu hafta pek çok
alanda gündeminizi
değiştiriyor ve yeniliyorsunuz.
Parasal durumunuz üzerinde yeniden
düşünmeniz gerekebilir.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Duygusal
açıdan biraz endişeli ve gergin
olacaksınız. Yaratıcı
kapasitenizi disiplin altına alın.

Balık tüketiminizi artırın:
Kırmızı et, sakatat, şarküteri ürünlerinden bir süre uzak
durup daha çok balık ve tavuk yemeğe çalışın.
Alkol, çay ve kafein içeren içeceklerden uzak durun:
Vücuttaki toksik madde miktarını artırdıkları için bir süre
içmemenizde fayda var. Yerine yeşil çay, beyaz çay, ısırgan,
ıhlamur desteği almanızı öneririm.
Tahıllı, kepekli unlu besinler tercih edin: Detoks süresince
lif tüketiminizin yüksek olması önemli. Tahıllı, kepekli unla
yapılmış ekmek lif ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacaktır,
Ayrıca daha az işlem gördüğü için en sağlıklı ekmek çeşididir.
Konserve, salamura ürünleri tüketmeyin: İçeriğindeki
yüksek orandaki tuz ve besin değerini kaybetmesinden dolayı
bu dönemde konserve ve salamura besinlerden uzak durun,
herşeyin tazesini tercih edin.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Elde olmayan
pek çok nedenle baş
etme çabası içindesiniz.
Ancak böyle bir duygu içinde
yanlışlar yapmaya açıksınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni görüşler kazanabileceğiniz ilişkilere önem
vermelisiniz. Farklı olana
yakınlaşırken, başkalarının
tecrübelerine önem verin.

ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Kendinizi pek çok
konuda girişken ve eyleme
geçerken bulacaksınız. İş ve
yaratıcı konularda yeni
sorumluluklar alırken, dinlenme
ihtiyacınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Evde yoğun ve
yorucu bir süreç yaşanıyor.
Yapabilecekleriniz üzerinde
ilerlemeye çalışın. İç dünyanızı huzursuz
eden konularla da yüzleşme zamanı.

Ağustos) Maddi
durumunuza ilişkin bazı
endişeler söz konusu. Kişisel
açıdan daha fazla girişim yapmak için
fırsatlar yaratmanız lazım.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Aldığınız sorumlulukların
öneminin farkındasınız.
Hayatınıza çeki düzen vermek
adına yeni yollar
arıyorsunuz. Yaratıcı işlerin
getirdiği sorumluluklar aynı
zamanda çalışma hayatınızı yakından
ilgilendirecek.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Yeni konular,
ortak aktiviteler açısından
yorucu bir tempo var.
Ancak kendinizi iyi organize
etmeniz halinde başarılı
sonuçlar alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında istikrarı sağlamakta
zorluklar söz konusu. Bu
dönemde istediğiniz kararları
almakta zorluklar var. Daha
ziyade bekleme süreci
içindesiniz. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Başkaları ile olan para
paylaşımlarınız üzerinde
duruyorsunuz. Aşırı risk içeren
konuları bu dönemde ele almalısınız.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Ortaklaşa işlerin size
getirdiği sorumluluklar
söz konusu. Öncelikle
yeni anlaşmaları size
sağlayacağı olanakları
iyi belirlemeli, fırsatları
kullanmalısınız.
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Aydın Özcan yeniden Baro Başkanı
BATI Trakyalı Aydın Özcan
ikinci kez İzmir Barosu’nun
başkanı seçildi.
İzmir Barosu’nun 2016-2018
olağan genel kurulunun galibi,
geçen dönem de başkanlık
yapan Aydın Özcan oldu. Aynı
Özcan, baro başkanlığından
önce Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir Şube
Başkanlığı görevinde
bulunmuştu.
İzmir Barosu
2016-2018 olağan
genel kurulu, 16
Ekim Pazar günü
Celal Atik Spor
Salonu’nda
yapıldı. İzmir
Barosu’na kayıtlı
7 bin 200 avukat,
oturumun ikinci
gününde 18
sandıkta oy
kullandı. Saat
09.00’da
başlayan oy verme işlemleri saat
17.00’de sona erdi. Oy verme
işlemlerinin ardından yapılan
sayım sonucunda İzmir Barosu
Başkanı Aydın Özcan oldu.
Seçim sonuçlarına göre
Cumhuriyetçi Avukatlar bin 887,
Çağdaş Avukatlar Grubu bin 267,
Milliyetçi Avukatlar Grubu 464,
Bağımsız Avukatlar Grubu 573,
yönetime muhalif Cumhuriyetçi
Avukatlar ise 524 oy aldı.
Seçimde; Cumhuriyetçi
Avukatlar Grubu başkan
adaylarından biri olan Aydın
Özcan, Çağdaş Avukatlar Grubu
başkan adayı Cemal Nedret
Erdem, Milliyetçi Avukatlar
Grubu başkan adayı Ergun
Sakızlı; diğer Cumhuriyetçi
Avukatlar Grubu başkan adayı
Mehmet Kozan ve Bağımsız
Savunma Grubu başkan adayı
Ahmet Dokucu yarıştı.

yaptığımız icraatlar ile
övünecek. Bir arkadaşımız
sadece bizim seçilmememiz
üzerine aday oldu. Onunla ilgili
şu anda fazla konuşmak
istemiyorum. Meslektaşlarımız
bize sahip çıktı. Aydın Özcan
grupçuluk yapmadı, bundan
sonra da yapmayacak. Biz bütün
meslektaşlarımızı kucakladık.
İnanıyorum ki grubumuz
dışından da meslektaşlarımız
bize oy verdi. Oy
veren ve
vermeyenlerle
birlikte ortak akılla
İzmir Barosu’nu
yöneteceğiz.” dedi.

Batı Trakyalı
Aydın Özcan
ikinci kez
İzmir
Barosu’nun
başkanı
seçildi.

“AYDIN ÖZCAN
GRUPÇULUK
YAPMADI “
Tebrikleri seçim salonunda
kabul eden Özcan, omuzlarda
taşındı. Özcan, “Bizim
grubumuzdan ayrılan
arkadaşlarımız oldu. Yönetim
kurulundan iki arkadaşımız
başkan adayı çıkmasına rağmen,
yeniden seçildik. Bundan büyük
mutluluk duydum. Yeni
projelerimizin de
benimsendiğini anladım. Biz
‘yeni projelerimizle geliyoruz’
dedik. Bu projelerimizi bir bir
gerçekleştireceğiz. Projelerimiz
için ‘ütopik’ diyenlere bu
projelerimizi gerçekleştirdiğimizi
göstereceğiz. O arkadaşlarımız
bu söylemlerinden dolayı sıkıntı
duyacak ama biz
meslektaşlarımız için varız.
‘Baro avukat için vardır’
sloganını harekete geçirmek için
varız. Yaptığımız icraatlara oy
verildi. Baroyu ortak akıl ile
yöneteceğiz. İzmir Barosu bizim

BTTDD
AYDIN
ÖZCAN’I
TEBRİK ETTİ

Bu arada, Batı
Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği
Genel Merkezi bir açıklama
yayımlayarak yeniden İzmir Baro
Başkanı seçilen Aydın Özcan’ı
tebri etti. BTTDD’nin
açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “2014 - 2016 döneminde
İzmir Baro Başkanı olarak aktif
bir çalışma dönemi geçiren ve
beş adaylı bir genel kurulda
geçen dönemki oyların çok
üzerinde oy alarak en yakın
rakibine 600 oyun üzerinde fark
atarak tekrar İzmir Baro Başkanı

olarak seçilen hemşehrimiz, eski
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmir Şube Başkanımız
Av. Aydın Özcan’ı tebrik
ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi, önümüzdeki

dönemde de Batı Trakya camiası
olarak tecrübe ve bilgilerinden
fazlası ile istifade edeceğimiz
Özcan’ı iki gün devam eden
genel kurul sürecinde
meslektaşlarının yanında

hemşehrileri de yalnız
bırakmadı. Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş ve
yönetim kurulu üyeleri de her an
yanında oldular.”

“Yunanistan’ı AİHM kararlarına
uygulamaya davet ediyoruz”
TÜRKİYE’nin üçüncü büyük barosu
olan İzmir Barosu’nun Batı Trakyalı
Başkanı Aydın Özcan GÜNDEM’e konuştu.
Aydın Özcan, hukuk devletinde
uluslararası hukuk kurallarına ve
normlarına uyulmasının bir lüks değil
zorunluluk olduğunu belirterek,
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının
haklarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına uyması çağrısında
bulundu.

“İZMİR’E BİR BARO KULE
İNŞA EDİYORUZ”
İlk olarak geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirilen olağan genel kurula
değinen Aydın Özcan, “Baro Başkanlığı
için geçen dönemde 3 liste halinde
yarışmıştık. Bu dönemde 5 liste yarışta yer
aldı. Bizim listemizden iki ayrı liste daha
çıktı. Buna rağmen listemiz iki yıl önce
yapılan son genel kurula oranla aradaki
farkı arttırarak seçimleri kazandı. Bu yeni
dönem içerisinde hayata geçirmek
istediğimiz yeni projelerimiz var. İzmir’e
İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliği ile
birlikte yakın bir zamanda bir ‘Baro Kule’
inşa ediyoruz. Bu binayı en yakın
zamanda İzmir Barosu’na kazandırmayı

istiyoruz. Bu binanın içinde yaklaşık 750
kişilik konferans salonu olacak. Baronun
ve avukat arkadaşlarımızın çalışmalarına
yönelik başka mekanlar olacak. Bu
projelerimizi ve daha önce yapmış
olduğumuz çalışmaları meslektaşlarımız
değerlendirdi ve bize olan güvenlerini
tazeledi. Tüm arkadaşlara teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.

“BİZLER İZMİR BAROSU’NA
İZMİR DURUŞUNU GETİRDİK”
“Bizler İzmir Barosu’na İzmir duruşunu
getirdik” diyen Baro Başkanı Aydın Özcan
sözlerine şöyle devam etti: “Atatürkçü,
cumhuriyet değerlerine sahip, ülkenin
üniter devlet yapısına sahip çıkan,
demokrasiden, hukukun üstünlüğünden
ve yargı bağımsızlığından, basın
özgürlüğünden, temel hak ve
özgürlüklerden yana olmayı hedefledik.
Özlellikle de sivil toplum örgütleriyle
baroyu tekrar kucaklaştırdık. Bütün bu
yapmış olduğumuz çalışmaları
meslektaşlarımız gördüler ve teveccüh
gösterdiler. Bu baro seçimlerinde 5 liste
olmasına rağmen bizler 650 oy farkıyla
seçimleri kazanmayı başardık. Öyle
tahmin ediyorum ki, içimizden iki ayrı

farklı grup çıkmasaydı, bizler farkı 1.500
civarında bile yapabilirdik. Seçimlerin
sonuçlarına bakacak olursak bizler doğru
yoldayız. Böylece meslektaşlarla iyi bir
diyalog süreci içerisinde iki yıl boyunca
çalışacağız. İzmir Barosu’nu uluslararası
bir baro yapacağız. Bu yönde bir iddiamız
var. Bunun yanında meslektaşlarımızı da
uluslararası düzeyde avukat yapmak
istiyoruz. Çünkü yaşadığımız İzmir şehri,
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri ve çok
değerli bir liman kentidir. Dolayısıyla
burada bir çok uluslararası anlaşmalara
imzalar atılıyor. Ama buradaki pastayı
İstanbul’dan gelen avukatlar yiyor.
İzmir’deki avukatların İzmir’deki davaları
takip etmesi anlamında ve
meslektaşlarımızı uluslararası davalar
konusunda geliştereceğiz. Özellikle genç
meslektaşlarımızın çoğu birer yabancı dil
biliyorlar. Onları birer uluslararası avukat
yapma konusunda çalışmalarda
bulunacağız. Örnek verecek olursak,
İspanya’dan bir üniversite ile uluslararası
akreditasyonlu ve bütün dünyada geçerli
olan bir mesleki çalışmamız oldu. Bundan
sonraki dönemde de buna benzer
çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz.
Devamı 16. sayfada
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İzmit derneği “Dost
Meclis”lerine devam ediyor

15. sayfanın devamı

“BATI TRAKYA CAMİASI
HEP YANIMIZDA OLDU”
İki yıllık baro başkanlığı döneminde Batı Trakya camiasından ve
diğer Balkan ülkelerinden gelerek İzmir ve çevresine yerleşen
Balkan Türklerinden büyük destek gördüğünü anlatan Aydın
Özcan, “Balkan kökenli soydaşlarımıza ve tabii ki memleketim olan
Batı Trakya camiasına çok teşekkür ediyorum. Her zaman
yanımızda oldular. Biz de her zaman onların yanlarında olacağız.”
diye konuştu.

AİHM KARARLARI
GÜNDEM’in, “Batı Trakya Türkleri uluslararası antlaşmalardan
doğan hakları için bir demokrasi ve hukuk mücadelesi veriliyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İskeçe Türk Birliği ve diğer
derneklerle ilgili olarak, daha önceleri de müftülerle ilgili vermiş
olduğu kararlar var. Bu kararlar uygulanmıyor. Bu konularda baro
başkanı olarak düşünceleriniz nedir?” sorusuna Aydın Özcan şu
cevabı verdi: “Bizler İzmir Barosu olarak bu konularda hukukun
üstünlüğüne, demokrasiye ve insan haklarına büyük önem
veriyoruz. Sadece Yunanistan için değil, Türkiye için de, tüm dünya
ülkeleri için de aynı şeyi söylüyoruz. Hukuk devleti, uluslararası
hukuka ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına
uyacak ve uygulayacak. Hukuk devletleri taraf oldukları
uluslararası antlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun davranmak
zorundadırlar. Türkiye’nin de AİHM kararlarını uygulamaları
yönünde gerekli beyanlarda bulunuyoruz. Yunanistan’ın da
AİHM’nin vermiş olduğu kararları, tanıyarak uygulamasını
istiyoruz. Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığın haklarının iade
edilmesi gerekiyor. Bu konudaki görüşümüz nettir. Bir hukuk
kurumu olarak her zaman için hukukun üstünlüğünü, yargı
bağımsızlığını, demokrasiyi, hukuk devletini savunuyoruz.
Amacımız evrensel hukukun
uygulanmasıdır. Bu
anlamda da üzerimize
düşen her türlü çalışmayı
yaptığımızı ifade etmek
isterim. Bizler İzmir
Barosu olarak
uluslararası hukukun
içinde yer alan
konularla ilgilenmeye
ve gerekli çalışmalar
içinde olmaya devam
edeceğiz. Yunanistan’ı da
AİHM başta olmak
üzere, uluslararası
mahkeme kararlarına
uyması konusunda bir an
önce göreve davet
ediyoruz.”

BATI Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) İzmit Şubesi’nin düzenlediği “Dost
Meclisi” etkinliğinin konuğu İzmit eski Belediye
Başkanı Halil Vehbi Yenice oldu.
İzmit’teki dernekte düzenlenen toplantıya
BTTDD Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, İnsani
Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği
Başkanı İbrahim Yenice, Istrancalılar Derneği
Başkanı Kamil Terzi, BTTDD İzmit şubesi eski
başkanları ve çok sayıda üye katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan BTTDD
İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur tüm
katılımcılara teşekkür etti. Önümüzdeki
dönemde şube olarak planladıkları faaliyetleri
paylaşan Bodur, İzmit eski Belediye Başkanı
Halil Vehbi Yenice’yi ağırlamanın ve Dost
Meclisi’ne Genel Başkan Necmettin Hüseyin’in
sürpriz yaparak katılmasının kendilerini mutlu
ettiğini belirtti.
Genel Başkan Necmettin Hüseyin
konuşmasında son olarak yapılan Ankara
ziyaretine değinerek, “Çok faydalı, keyifli ve
güzel bir Ankara programı gerçekleştirdik.
Yaklaşık 80 kişilik yönetim kadrolarından oluşan
ve Türkiye geneline yayılmış Batı Trakya
camiasını temsil eden 13 şube, 4 temsilcilik, 2
vakıf ve 2 spor kulübünün neredeyse tamamına
yakınının temsil edildiği bir organizasyondu.
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte olmaktan bütün
arkadaşlarımız mutlu oldu. Batı Trakya
camiasının anavatanda yaşadığı sorunlar ile
alakalı sayın Bakanımızın da belirttiği gibi
çalışmalar ivme kazanarak yeni yıla kadar
birçoğunun çözülmesi yönünde adımlar
atılacağını ümit ediyoruz. Bu konuda bizim
üzerimize düşen tüm çalışmaları yaptık ve
yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN
TEK YUMRUK OLMALIYIZ”
Mayıs 2015’te gerçekleşen genel kurulda şubeleri
aktif hale getirerek tabanla teması arttırma
yönünde bir strateji belirlediklerini hatırlatan
Necmettin Hüseyin, “17 aylık süreçte şubelerimiz
hareketlendi; İzmit’te bugün gündüz aşure
hayrında üyelerimiz Cuma namazı çıkışında
bakanımız ile buluştu; aldığım duyumlara göre
çok güzel bir etkinlik olmuş. Bu akşam yine aynı
günün devamında burada birlikteyiz. Teşkilat
adına mutluluk verici çalışmalar.” dedi.
BTTDD Genel Başkanı, “Batı Trakya’da
yaşanan sorunlar var; bunların çözümü için de
tek yumruk olmalıyız. Bu camia ne badereler

atlattı, bunların da üstesinden gelir. Yeter ki tek
vücut olalım. Türkiye’de, Batı Trakya’da da dava
bilinci ile kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu
olduğu anda hiçbir sorun karşımızda kalmaz.
Bizler her makam ve mevkide insanımız
olmasından son derece mutluyuz. Siyaset üstü ve
partiler üstü konumumuzu 70 yıldır koruyarak
var olan derneğimiz, bundan sonra da bu
çizgisinde devam edecektir. Ancak her makam ve
mevkiye talip olan insanlarımıza da sahip
çıkarak, destek oluruz. Yeter ki siyaseti
kurumların içine sokup kurumları alet
etmesinler. Bizler kurum olarak zaten her birinin
yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bunu
sağlayan hangi düşüncede olursa olsun bizim
insanımızı sorgulamadan topyekün yanlarında
oluruz, bu böyle bilinmeli.” diye konuştu.

“SİYASETTE HANGİ HEMŞEHRİMİZ
VARSA ONA DESTEK OLALIM,
EMİN OLUN Kİ CAMİA OLARAK
KAZANÇLI ÇIKARIZ”
Dost Meclisi konuğu İzmit eski Belediye Başkanı
Halil Vehbi Yenice de öncelikle kendi dönemi ile
ilgili çalışmalardan bahsetti ve Batı Trakya
camiasının başkanlığı döneminde her zaman
yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Yenice, “İzmit’te dernekçiliği hep el
birliği ile yaptık, herkesin bir tuğlası vardı ve
bunu derneğe katkı olarak koydu. Sonuçta
bugün gelinen bu tablo ortaya çıktı. Bu Batı
Trakya camiası adına gurur verici bir şey. Ayrıca
siyasette hangi hemşehrimiz varsa ona destek
olalım, emin olun ki camia olarak kazançlı
çıkarız” dedi.
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Yakalanan kaçak
göçmenler arasında
FETÖ’cular da çıktı

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Fıtrata uygun yaşamak

D

İSKEÇE’de polisin
yakaladığı Bulgar plakalı bir
aracın içindeki kaçak
göçmenler arasında iki
FETÖ’cu subay çıktı. Türkiyeli
subayların Türkiye’de 15
Temmuz’daki FETÖ darbe
girişimine katıldığı
gerekçesiyle ordudan ihraç
edildiği ifade edildi. İskeçe
polisi tarafından yakalanan
kaçak göçmenler ve iki darbeci
subay gözaltına alındı.
Olay 13 Ekim Perşembe
gecesi yaşandı. Bulgar plakalı
bir aracın şehir merkezinde
süratli bir şekilde seyrettiğini,
ayrıca çok sayıda trafik ihlali
yaptığını tespit eden DİAS
grubuna bağlı polisler aracın
peşine takıldı. Bir süre şehir
merkezinde polisten kaçmaya

çalışan araç, tek yön olarak
kullanılan P. Çaldari
(Gümülcine sokağı) sokağına
girdi. Bulgar plakalı araç
güvenlik güçleri tarafından
şehir meydanında
durdurulabildi. Araçtan kaçak
göçmen olduğu dile getirilen
çok sayıda kişi çıkarken, iki
kişinin ise bagajdan çıktığı
kaydedildi.
Bu arada, araçtan
çıkanlardan biri İskeçe
Adliyesi’nin bulunduğu yöne
doğru koşarak kaçmaya çalıştı.
Şahsı yakalamaya çalışan bir
polisin havaya ateş açtığı,
ancak kaçak göçmen olduğu
iddia edilen kişinin kaçtığı ve
ara sokaklarda izini
kaybettirdiği bildirildi.
Polisler, araçta bulunan

şahısları gözaltına aldı.

KAÇAKLAR ARASINDA
FETÖ’CULAR DA ÇIKTI
İskeçe şehir meydanında
yakalanan kaçak göçmenler
arasında iki FETÖ’cu darbeci
askerin olduğu kaydedildi.
Basında yer alan haberlerde,
şehir meydanında yakalanan
araçtan çıkan kaçak göçmenler
arasında yer alan subayların 15
Temmuz’da Türkiye’deki FETÖ
darbe girişimi sonrasında
ordudan ihraç edilen iki
jandarma subayı olduğu dile
getirildi. Gözaltına alındığı
bildirilen ve binbaşı olduğu
ifade edilen subayların
Yunanistan’dan siyasi iltica
talebinde bulunduğu da
kaydedildi.

Maddi ve sağlık sorunları
yüzünden intihar etti!
MUSTAFÇOVA Belediyesi’ne
bağlı Sadnovisa köyünden olan
ve İskeçe’de pazar yerinde
kahvehane işleten Enver
Şaban, 15 Ekim Cumartesi
akşamı kendini asarak
yaşamına son verdi.
Aile üyeleri tarafından
bulunan Enver Şaban’ın,
intihar etmeden önce el
yazısıyla bir not bıraktığı
kaydedildi. 50 yaşındaki Enver
Şaban’ın bıraktığı notta sağlık
sorunları ve ekonomik
çıkmazda olduğunu yazdığı
öne sürüldü.
Olay yerine gelen polis
ekipleri inceleme yaptı. Polisin
yaptığı inceleme sonrasında

olayda cinayet ihtimalinin
olmadığını belirttiği ifade
edildi.
İntihar ederek yaşamına son

veren Enver Şaban’ın evli ve
dört çocuk babası olduğu
öğrenildi.

inimiz İslâm fıtrat dinidir.
Bir başka deyişle
yaradılışın ilk tarzı ve
tavrı ne ise, İslâm da insanları o
bozulmamış hale davet etmektir.
Bu incelik sebebiyle “İslâm fıtrat
dinidir” denmiştir.
Şu halde müslüman;
yaradılıştaki safiyetini muhafaza
eden ve onun herhangi bir
yabancı unsur tarafndan
bulandırılmasına izin vermeyen,
doğuştan özünde hahip olduğu
değerler doğrultusunda ömrünü
sürdüren, yani fıtrata uygun
yaşayan kimsedir.
Yaradılışından getirdiği
“güzele, iyiye, doğruya yatkınlık,
ünsiyet” sebebiyle “insan” ismini
almış olan varlık, ancak bütün
benliğiyle İslâm’a, yani “fıtrat”a
yöneldiği zaman, kâinat içindeki
ahenk sağlanmış, büyük alem ile
küçük alem arasındaki uyum
temin edilmiş olur.
İslâm, sadece insanların dünya
ve ahiret mutluluğunu temin eden
bir ‘inanç ve ibadetler bütünü’
değil; aynı zamanda bütün varlığa
ve kainata hakim olan yaratılış
yasayışının, tabii durumun ve aslî
halin adıdır. Yaratcı’ya boyun
emek ve O’na teslim olmak
sadece insanın doğal tavrı değil,
aynı zamanda insan dışındaki
canlıların ve evrenin de tavrıdır.
Kur’an, göklerde ve yerde
olanların, güneşin, ayın,
yıldızların, dağların, ağaçların,
hayvanların da secde ettiğini (Hac
suresi/18) bildiriyor.
Yüce Allah, Rasul-i Ekrem
Efendimiz’in şahsında bütün
müslümanlara şöyle hitap
etmektedir:
“Sen yüzünü hanif olarak
din’e, Allah’ın, insanları yarattığı
fıtratına çevir.” (Rum/30)
Fıtratın Bozulması Ne Demek?
Yeni doğan çocuk, Yüce
Allah’ın bütün varlıklar üzerine
hakim kıldığı ve bütün varlıkların
yaratılış mayasına koyduğu aslî
hal, başlangıçtaki bozulmamış
yaratılış özellikleriyle dünyaya
gelir. Çocuk, ana-babası ve
çevresi tarafından aksi
doğrultuda yönlendirilmedikçe bu
doğal, asli hal içinde doğru yolda
yürür ve fıtratının tabii bir sonucu
olarak hakikatle iç içe yaşar.
Rasul-i Ekrem (s.a.s.)
Efendimiz bu durumu şöyle ifade
buyurur: “Her doğan (çocuk) fıtrat
üzere dünyaya gelir. Daha sonra
ana-babası onu yahudi, hıristiyan
veya ateşperest yapar.” (Buharî,
Müslim)
Bu hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) çocuğun anababası hangi din ve inanç sistemi
üzere bulunuyorsa, çocuğu da o

yola sevkedeceklerini haber
vermektedir. Bu, çocuğun sadece
belli bir dine sokulması değil,
aynı zamanda fıtratının da
bozulması demektir.
Tıpkı berrak ve tertemiz suyla
dolu bir kaba sonradan zift
doldurulup şişenin içindeki
safiyetin bozulmasına yol açmak
gibi, evrenin ve içindekilerin ve
tabii bu arada insanın da tek
varlık yasası olan “fıtrat”ın, aykırı
ve yabancı unsurlarla kirletilmesi
demektir bu.
İşte insan, varlığının özündeki
safiyeti, kendisine verilen iradeyi
kötü istikamette kullanarak
bozmaya başladığı andan
itibaren, varlık yasalarına baş
kaldırmış, kirlenmeye ve
kirletmeye başlamış demektir.
Yolcuyu hedefinden saptırarak
ters yollara sevkeden bu süreç
başladıktan sonra, tövbe edilip
doğru istikamete girilmedikçe
yanlış yönde ilerleme devam
edecek, yani hedeften gittikçe
uzaklaşan yolcu karanlıklar içinde
kaybolmaktan kurtulamayacaktır.
Efendimiz bu durumu şöyle beyan
ediyor: “Mü’min kul bir günah
işlediği zaman kalbinde bir siyah
nokta oluşur. Eğer tövbe ederse o
nokta silinir ve kalbi cilalanır (eski
haline gelir). Eğer günah işlemeye
devam ederse o noktalar da artar
ve nihayet bütün kalbini kaplar.”
(Tirmizî, İbn-i Mace, Ahmed b.
Hanbel)
Bu hadis-i şerif şunu anlatıyor:
Fıtratı kirleten, bozan her türlü
davranış yanlıştır ve bu
anlamdaki her yanlış dinimiz
tarafından günah olarak
isimlendirilmiştir. Bir diğer
ifadeyle, her günah, fıtratı
kirleten, zedeleyen ve bozan bir
“müdahale”dir.
Fıtrat kirliliği son aşamaya
geldiği zaman insanın kalbi
mühürlenir. Kalbi mühürlenen
insan da artık hakikatleri
kavramaktan uzaklaşmış bir varlık
olarak, hem kendisine hem de
çevresine her türlü zararı
verebilecek bir varlığa
dönüşmüştür.
Şu halde en başta
söylediklerimizi de hatırlayarak
şu noktanın altını bir temel tespit
olarak çizmeliyiz: İnsan denen
varlığın, yaradılışından ve
özünden getirdiği değerlere (yani
fıtrata) uygun davranışın tek
adresi vardır: İslâm. Bu nedenle
dinimiz İslâmı kaynağından doğru
bir şekilde öğrenmeli ve
hayatımıza uygulamalıyız ki
fıtratımız bozulmasın ve
taşıdığımız milli ve dini
değerlerimiz kaybolmasın.
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To χρέος φέρνει τον Ομπάμα στην Αθήνα;
ληροφορίες που διοχετεύονται
από την ελληνική κυβέρνηση
αναφέρουν ότι ο πρόεδρος
Ομπάμα εξετάζει το ενδεχόμενο να έρθει
στην Αθήνα προκειμένου να πιέσει το
Βερολίνο για το ελληνικό χρέος. Αλλά η
ατζέντα θα είναι επισήμως το
Προσφυγικό
Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν αποκλείεται
να επισκεφθεί την Αθήνα στις 14 και 15
Νοεμβρίου, λίγο πριν πάει στο Βερολίνο,
στο πρώτο ταξίδι του εκτός ΗΠΑ μετά
τις αμερικανικές εκλογές. Σύμφωνα με
πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ο
αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το
ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα
προκειμένου να πιέσει το Βερολίνο προς
την εξεύρεση λύσης για το ελληνικό
χρέος. Ασφαλώς και για το Προσφυγικό.
Εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί, θα
πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη
προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα την
τελευταία εικοσαετία, μετά την επίσκεψη
Κλίντον το 1999 – ήταν πάλι Νοέμβριος,
17 του μήνα μάλιστα.
Την ίδια ημέρα, πάντως, αφότου
συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της

Π

Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, ο κ. Ομπάμα
έστειλε ένα μήνυμα στήριξης προς την
Ευρώπη αναφορικά με τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης. «Η Ιταλία, η
Ελλάδα και η Γερμανία δεν πρέπει να
σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος από τις
άλλες χώρες μέλη της ΕΕ», δήλωσε ο
ίδιος σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
κ. Ρέντσι. «Είναι στρατηγικό συμφέρον
των ΗΠΑ να εξασφαλιστεί ότι η
μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη θα
επιλυθεί», είπε.
Ενδεχόμενη επίσκεψη Ομπάμα στην
Αθήνα δεν θα ενθουσιάσει το Βερολίνο,
αυτό είναι βέβαιο. Ο αμερικανός
πρόεδρος θα πιέσει, όπως κάνει και το
ΔΝΤ, για απομείωση του ελληνικού
χρέους, κάτι που το Βερολίνο αρνείται να
συζητήσει πριν τις γερμανικές εκλογές το
φθινόπωρο του 2017. Παράλληλα, ο
Ομπάμα, αν έρθει, θα υπενθυμίσει στην
Αθήνα πως πρέπει να πάρει σκληρές
αποφάσεις και να κάνει μεταρρυθμίσεις.
Συχνά, άλλωστε, ο πρόεδρος Ομπάμα
αναφέρεται στην ανάγκη πάταξης της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Επίσης αν
τελικά πραγματοποιηθεί αυτή η

παρέμβαση, θα είναι συμβατή και με
την ατζέντα του διαδόχου του στον
Λευκό Οίκο. Είτε πρόκειται για τη
Χίλαρι Κλίντον, είτε για τον Ντόναλντ
Τραμπ, οι ΗΠΑ, ως μεγαλύτερος
μέτοχος του ΔΝΤ, θα στηρίζουν
σταθερά την πολιτική του Ταμείου στο
θέμα του ελληνικού χρέους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που
Ουάσιγκτον και Ευρώπη (το Βερολίνο
δηλαδή) έχουν διαφορετικές απόψεις
για την οικονομία. Αλλά είναι η πρώτη
φορά που αυτές οι διαφορές
διατυπώνονται τόσο έντονα δια
στόματος Μπαράκ Ομπάμα.
Παρά την κληρονομιά της ακραίας
νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής
της διακυβέρνησης Ρίγκαν στη δεκαετία
του 1980, οι ΗΠΑ έχουν πάντα
αναφορές στο κεϋνσιανό μοντέλο που
έσωσε τη χώρα από τη Μεγάλη Ύφεση
της δεκαετίας του 1930 και τους
βοήθησε και τώρα. Έτσι ο Ομπάμα σε
συνέντευξή του που παραχώρησε σε
ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων αφήνει
καθαρές αιχμές για την πολιτική
λιτότητας που ακολούθησε η Ευρώπη
τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Ο Ομπάμα τονίζει ότι «η λιτότητα
επιβράδυνε την ανάπτυξη στην
Ευρώπη», επισημαίνοντας μάλιστα ότι
σε ορισμένες χώρες οι πολιτικές που
εφαρμόστηκαν οδήγησαν σε «χρόνια
στασιμότητας».
Τα σχόλια του 44ου προέδρου των
ΗΠΑ, λίγους μήνες πριν από την
αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο
καταδεικνύουν τη σταθερή διαφωνία
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη
Γερμανία, όσον αφορά το μείγμα
πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθεί

Yorgos Pavlidis
son yolculuğuna
uğurlandı
3. sayfanın devamı

CENAZE TÖRENİ
İskeçe’de gerçekleştirilen cenaze törenine
katılanlar arasında Devlet Bakanı Terens Kuik,
Makedonya - Trakya Bakan Yardımcısı Maria
Kollia Çaruha, Orta Makedonya Eyalet Başkanı
Apostolos Cicikostas yer aldı.
Çaruha, törenden önce gazetecilere yaptığı
açıklamada Pavlidis’in yerel yönetim için çok
değerli biri olduğunu belirterek, yaptığı
çalışmaların her zaman hatırlanacağını söyledi.
Çaruha, Pavlidis’in ailesine ve Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’ndeki vatandaşlara başsağlığı
diledi.
Eyalet Başkanı Pavlidis’in İskeçe’deki cenaze
törenine Edirne Valisi Günay Özdemir ve
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı da katıldı.
Pavlidis’in cenazesinde Batı Trakya Türk
azınlık temsilcileri de hazır bulundu. İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Eyalet Melcis Başkan Yardımcısı Önder
Mümin ve eyalet meclis üyeleri, eski
milletvekilleri Ahmet Hacıosman ve Birol
Akifoğlu, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, İskeçe Türk Birliği Başkanı

Ahmet Kurt, Encümenler Birliği Başkanı Ercan
Ahmet, İskeçe SÖPA Mezunu Azınlık Okullları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı,
meclis üyeleri ve çok sayıda soydaş cenazeye
katılanlar arasında yer aldı.

MİÇOTAKİS’TEN MESAJ
Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Başkanı Kiriakos
Miçotakis, Pavlidis’in ölümüyle ilgili olarak sosyal
medya hesabından, “Yorgos Pavlidis’in kaybı,
partimizi daha fakir yapmakta ve şahsen benden
çok iyi bir dostu almaktadır.” paylaşımında
bulundu.

DEB PARTİSİ’NDEN TAZİYE MESAJI
Bu arada, Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi,
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis’in vefatı nedeniyle
bir taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Doğu
Makedonya-Trakya Eyalet Başkanı sayın Yorgos
Pavlidis’in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş
bulunuyoruz. Pavlidis ailesine başsağlığı diler bu
zor günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek
isteriz.
Yorgos Pavlidis bölge için önemli bir siyaset
adamı olmuş ve kendi izlerini bırakmıştır.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Yönetimi ve
üyeleri olarak ailesine ve yakınlarına bir kez daha
yürekten başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

21 Ekim 2016
για να αντιμετωπισθεί η κρίση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε
μάλιστα άρρηκτα την λιτότητα με την
άνοδο του λαϊκισμού στην ευρωπαϊκή
πολιτική σκηνή.
Σημείωσε πως η λιτότητα ενίσχυσε
της οικονομικές ανησυχίες και την οργή
που υπάρχει σε ολόκληρη τη Γηραιά
Ήπειρο, ειδικά ανάμεσα στους νέους,
που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά
ανεργίας.
Σε συνέντευξή του στη La Repubblica,
o Ομπάμα αναφέρθηκε και στην
προσφυγική κρίση, «η οποία αποτελεί
ανθρωπιστική τραγωδία και ένα τεστ
για την κοινή μας αίσθηση της
ανθρωπιάς» και υπενθύμισε ότι η Ιταλία
συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή για την αντιμετώπιση του
φαινομένου.
«Λίγες χώρες που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, όμως, δεν μπορούν να
σηκώσουν μόνες τους αυτό το τεράστιο
βάρος», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
για να καταλήξει:
«Για τον λόγο αυτό, το ΝΑΤΟ αυτό
το καλοκαίρι δέχθηκε να ενισχύσει την
στήριξη που παρέχει στις ναυτικές
επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Μεσόγειο. Και είναι επίσης ο λόγος
για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες
θεωρούν ότι η συμφωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία
είναι σημαντική ώστε να μοιραστεί το
κόστος της κρίσης αυτής και να τύχει
εγγύησης μια συντονισμένη προσέγγιση,
η οποία να εγγυάται τα ανθρώπινα
δικαιώματα όσων μεταναστεύουν και
μια μεταναστευτική πολιτική, ακριβώς,
ανθρώπινη και οργανωμένη».
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Musul'da mezhep savaşı endişesi
Operasyonun Musul'da mezhep savaşının
fitilini ateşlemesinden endişe ediliyor
Irak'ın önemli isimleri bölgede mezhep
savaşı olasılığına dikkati çekiyor
MUSUL operasyonunun, çoğunluğu
Şii milisler ve benzer yapıdaki Irak
ordusunca düzenlenmesinin bölgede bir
mezhep savaşını alevlendirmesinden
endişe ediliyor.
“Mezhep eksenli” çatışma
olasılığından duyulan endişe, başta
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya
ve İngiltere olmak üzere birçok ülke ve
uluslararası kuruluş tarafından dile
getirilirken, Irak’ın önemli isimleri de
yaptıkları açıklamalarla bu ihtimale
dikkati çekiyor. Bu isimler özellikle Iraklı
Şii Milislerin Musul’a girmesinden
endişe duyduklarını sıklıkla vurguluyor.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad
Salihi, DEAŞ’ı bölgeye sürenleri, “Irak’ın
parçalanmasını, Müslümanların mezhep
kavgasına sürüklenmesini ve bölge
ekonomisinin çökmesini isteyen güçler”
sözleriyle nitelendirerek, “DEAŞ
projesi”nin en olumsuz sonuçlarının,
Türkmen coğrafyasında görüldüğünü
açıklamıştı. Salihi, DEAŞ’ın Kerkük,
Selahaddin ve Diyala’ya yayılan
varlığının Türkmen yerleşimlerini savaş
alanı haline getirerek, insani krize neden
olduğunu söylemişti.
Salihi, terör örgütlerinin Türkmen
coğrafyası üzerinde kalmaya devam
etmesi halinde buradan kaçanların
evlerine dönemeyeceğine işaret ederek,
güvenliğin tam olarak sağlanması için
bu coğrafyaya “Musullu, Telaferli
güçlerin” hakim olması ve Irak
hükümetinin bu işi Türkiye ile anlaşarak
yapması gerektiğinin altını çizmişti.
Musul’da farklı dinlerden ve
mezheplerden vatandaşların
bulunduğunu, geçmişte aralarında
mezhepsel ve siyasi nedenlerle birtakım
sorunların yaşandığını hatırlatan Salihi,
“Dolayısıyla belli bir hassasiyet var.
Umarız insanlar arasında yeniden
sıkıntılara sebep olacak büyük bir hata
olmaz. Musul’da DEAŞ’a fırsat verecek
şeyler yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah
Musul DEAŞ’tan kurtulur ve kendi

insanına kalır.” diye konuşmuştu.
Irak’ın eski Diyala Valisi Abdunnasır
el-Mehdavi, Musul’da teröristleri
yenilgiye uğratmak için Irak ile
Türkiye’nin işbirliği yapması, bölgenin
Irak güçlerinin desteklediği yerel halk
tarafından temizlenmesi gerektiğini
belirterek, böylece bölgede herhangi bir
etnik grubun hedef alınmamış olacağını
vurgulamıştı.
Bölgenin demografik yapısı dikkate
alındığında Türkiye’nin uyarılarını
“gerçek ve meşru” sözleriyle nitelendiren
Mehdavi, “Irak’taki en zayıf halka, Sünni
Araplar ve Türkmenler. Kürtler
uluslararası destek alıyor, Şiiler
iktidarda. Türkmenlerin ise hamisi yok.
Türkiye’nin onları önemsemesi çok
normal ve burada mezhepçi bir tutum
edinmiş değil. Başbakan İbadi’nin, zor
gününde yardım isteyip daha sonra
yadırganacak bir tavır takınması kabul
edilebilir değil. Burada hedef, Musul
halkı ve kentin sosyal yapısı olabilir.”
ifadesini kullanmıştı.
Irak eski Genelkurmay Başkanı
Babekir Zebari de Bağdat ve Ankara
arasında Musul’u kurtarma operasyonu
konusunda anlaşmaya varılırsa, terör
örgütü DEAŞ’ın iki yıldan uzun süredir
elinde tuttuğu kentin geri alınmasının
kolaylaşacağı değerlendirmesinde
bulunmuştu.
Türkiye’nin Musul operasyonunda yer
almasının hem Irak ordusu hem de
Peşmerge güçlerinin işini
kolaylaştıracağını vurgulayan Zebari,
“Irak ve Türkiye arasında Musul
operasyonu hakkında bir anlaşma
sağlanırsa, kentin geri alınması
muhakkak kolaylaşacak. Bu vesileyle
Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin
omuzlarındaki yük de hafiflemiş olur.”
diye konuşmuştu.
Babekir Zebari, operasyona katılacağı
belirtilen Haşdi Şabi ve Peşmerge
güçlerinin DEAŞ tehlikesinin ortadan
kaldırılmasının ardından birbirine

Eski Musul Valisi Nuceyfi
hakkında tutuklama kararı
IRAK'ta eski Musul Valisi ve Ninova
Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi
hakkında "yabancı ülkeyle iletişime
geçtiği" gerekçesiyle tutuklama kararı
çıkarıldığı bildirildi.
Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü
Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı
açıklamada, "Musul'u temsil eden 3
vilayet meclisi üyesi, 21 Aralık 2015
tarihinde Merkezi Soruşturma
Mahkemesi'ne başvurarak, Nuceyfi'nin
yabancı ülkeyle iletişime geçtiği ve Türk
güçlerinin Musul'a girişini
kolaylaştırarak Duhok'taki Zelikan
kampında askeri üs kurmasını sağladığı
yönünde bilgi verdi." ifadelerine yer

verdi.
Mahkemenin aynı gün içerisinde söz
konusu kişilerden şikayette bulunup
tanık getirmelerini istediğini bildiren
Bayraktar, şunları kaydetti:
"İki gün önce askeri kamptan iki tanık
geldi ve kampta olup bitenler hakkında
açık beyanda bulundu. Mahkeme, Türk
askerlerinin kampta bulunduğuna dair
resmi belge ve fotoğraflara ulaştı."
Sözcü Bayraktar, soruşturma sonucu
"sanık" diye nitelendirdiği Nuceyfi
hakkında ceza kanununun "yabancı
ülkeyle iletişime geçme" suçunu içeren
164 maddesi uyarınca tutuklama kararı
çıkarıldığını belirtti.

düşme ihtimali bulunduğunu belirterek,
“Irak ve Kürdistan bölgesinde, DEAŞ
tamamen bozguna uğratıldıktan sonra
Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında
yaşanacak herhangi sürtüşmeden dolayı
iç çatışma çıkma riski var.” görüşünü
paylaşmıştı.
Türk-Arap Diyalog Forumu Genel
Sekreteri Erşat Hürmüzlü de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Musul’un demografik
yapısının korunması gerektiğine yönelik
sözlerinin bir takım medya kuruluşları
tarafından yanlış yansıtıldığını ve Irak’ın
endişelerinin gereksiz olduğunu
söylemişti.

Hürmüzlü, “Halbuki Telafer’de de Şii
ve Sünni Türkmenler var.
Cumhurbaşkanımız bunun için, ‘Telafer
Telaferlilerindir’ dedi. Yani herhangi bir
mezhep meselesi Türkiye’nin
gündeminde olmamıştır.” diye
konuşmuştu.
Irak’ın birliği ve toprak bütünlüğünün
Türkiye için önemli olduğunu
vurgulayan Hürmüzlü, “Türkiye’nin
Irak’a girip de Irak’ın bir parçasını işgal
edecek bir durumu yok. Hiçbir ülkenin
bir karış toprağında bir talebi yoktur.
Irak’ın kararı zaten Irak mutfağında
pişirilir.” ifadelerini kullanmıştı.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

SAĞLIK OCAKLARI
Yass›köy: 25340 22780
Şapc›: 25320 22222
Hemetli: 25310 30866
mehrikos: 25310 30592

5 21
Haziran
Ekim 2016
2015

“Genç Çiftçiler”
programı başlıyor
Başvurular 31 Ekim’de başlıyor, 30 Kasım tarihine kadar devam
edecek. Programa katılmaya hak kazanacak olan çiftçiler 17.000 ila
22.000 euro arasında destek alacak.
AVRUPA Birliği tarafından
finanse edilen “Genç Çiftçiler”
programı başlıyor. Programa
katılmak isteyenlerin
başvurularını 31 Ekim’den
itibaren yapabilecekleri
bildirildi. Başvular, 30 Kasım
tarihine kadar devam edecek.
“Genç Çiftçiler” programına 40
yaşına kadar olan çiftçiler
başvurabilecek.

12 BİN KİŞİ
KATILACAK
Toplam 241 milyon euroluk
bütçeye sahip olan sözkonusu
destek programına 12 bin
civarında kişinin katılması
bekleniyor. “Genç Çiftçiler”
programına katılmaya hak
kazanacak olan çiftçilerin 17.000
ila 22.000 euro arasında destek
alacağı belirtildi. Hayvancılık
sektörüne dahil olacak çiftçiler
ile geri kalmış veya dağlık
bölgelerde ya da 3 binden daha
az nüfusa sahip adalarda ikamet
edenler daha avantajlı olacak.
“Genç Çiftçiler” programına
dahil olacak vatandaşlar bunun
yanı sıra diğer destek
programlarından da
yararlanabilecek. Tarım
sektöründe yapılacak yatırımlar
veya eğitim programlarına
katılacak çiftçiler bu projeleri
için de yardım alabilecekler.

ESPA’dan ağaç ekimi
için 9 bin euro prim
ESPA destek
programından
finanse edilecek yeni
program çerçevesinde
ceviz, kiraz ve elma
ağaçları ekiminin
masrafları ve bunlar
için yapılacak 8 yıllık
bakım 9 bin euro ile
desteklenecek. Ayrıca
ek ürünlerle çiftçi 12
yıl destek primi
alacak.
Ağaçlandırma
programı
çerçevesinde armut,
elma ve kiraz
ağaçlarının dönümde
25 ila 90 fidan
ekilmesi gerekiyor.
Proje kapsamında 8 yıl boyunca ağaçların bakımı için prim verilecek. Ayrıca hak sahibi 12 yıl süreyle her
yıl prim alacak. Program çerçevesinde destek üç aşamada verilecek.
- Birinci aşama: Ağaçların dikimi süreci. Toprak analizi, proje hazırlanması, tarlanın hazırlanması,
fidanların hazırlanması, tarlanın etrafının tel örgüyle örülmesi.
- İkinci aşama: Bakım çalışmaları. Fidanların sulanması, toprağı tırmıklama ve çapalama,
başarısızlık durumda fidanların tekrar ekimi.
- Üçüncü aşama: Gelir kaybı maliyeti. Gelir kaybı maliyeti hak sahiplerine 12 yıl süreyle verilecek.
Verilecek prim miktarı henüz belirlenmedi.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim;
Bu haftaki sohbetimiz ikinci dünya
savaşından sonra gerek Yunanistan’da,
gerekse dünyada ortalık kan ve göz
yaşından biraz uzaklaşınca
“İnsanoğlunun yapısında var” Kavga
biraz yatışınca o zaman, sen- ben veya
şurası benim olsun, burası senin olsun
çekişmesi başlar.
Sohbetimizin içeriğini dikkatlice
okursanız yukarıdaki fikrimizi
anlamanız daha kolay olacaktır.
Malum kavgalardan sonra galip
taraf daima mağlup olana istediğini
kabul ettirmeğe çalışır.
Biz, bu düşünceler çerçevesinde
ikinci dünya savaşı sonrası güçlü ve
galip devletlerin küçük devletleri nasıl
gördüklerini sizlere bir iki örnekle
tanıtmağa çalışacağız.
Batı Trakya Türklerinin ikinci dünya
ve Yunan iç savaşı esnasında tek yazılı
sesi olan “TRAKYA” gazetesinde gerek
dünya olaylarını, gerekse Yunanistan
ve Batı Trakya da yaşananları “Alıntı
örnekte okuyacağınız gibi” üstad NURİ
efendi bir sinema şeridi gibi “Hafta’nın
SİYASETİ” sütunlarında şimdiki genç
gazetecilere hem örnek, hem de
kıskandıracak bir tarz ve usul ile bize o
günün acı – tatlı olaylarını bırakmıştır
dersek her halde ayıp etmiyoruz değil
mi?
Örnek mi istiyorsunuz ?
İşte “TRAKYA” gazetesi 21 Ekim
1946, sayı 290, Pazartesi.
Peki bu örnek “HAFTANIN
SOHBETİNDE” neyi okuyoruz.
İkinci dünya savaşında galip gelen
beş devletin birisi olan “RUSYA”
Türkiye’yi küçük devlet görüp
“ÇANAKKALE ve İSTANBUL”
boğazlarına hakim olma sevdası.

21
SÖZ ZAMANINDA ve YERİNDE
SÖYLENİRSE TARİH OLUR -1
GÜNDEMtarih

Sohbetimizin içinde okuduğunuz
gibi “RUSYA” ikinci dünya savaşı
sonunda galip devlet sayıldığı için
hemen Türkiye’ye sataşarak
“ÇANAKKALE ve İSTANBUL”
boğazlarından kendine pay çıkarmağa
çalışıyor.
Ancak, o süreçteki “TÜRK
HÜKÜMETİ” Bay “RUSYA” ya:
“Boğazların savunmasına hiç
kimsenin iştirak edemeyeceğini bir
nota ile bildiriyor.” Bay “RUSYA” ya.
Bay “RUSYA” Türkiye’nin bu
cevabını pek anlamak istemiyor.
Tekrar boğazlara yerleşmek isteyen
Bay “RUSYA” nın bu ikinci notasına
Türkiye gereken bir tavırla bu notaya
cevap dahi vermez.
Niçin mi cevap vermedi?
Çünkü “TÜRK ULUSU” buna benzer
bazı tavırlarla “BİRİNCİ DÜNYA
SAVAŞI” sonunda da karşılaştı.
O hale “TÜRK ULUSU” ne cevap
vermişti.
Sayın büyük ve galip devletler:
“ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ SİZ TÜRK
ULUSUNUN” vatanını çok
seviyorsunus.
“BUYURUNUZ MİSAFİRİMİZ
OLUNUZ. KAHVEMİZİ İÇİNİZ.”
Ancak, geldiğiniz yolu sakın ha
unutmayınız.
Çünkü;
“GELDİĞİNİZ GİBİ GİDERSİNİZ”
diyerek onlara dönüş yolunu
göstermiştir.
Onun için de Bay “RUSYA” o galip
devlet tavrından vazgeçerek Türkiye’yi
rahat bırakmıştır.
Onun için biz de “SÖZ, ZAMANINDA
ve, YERİNDE SÖYLENİRSE HEM
AĞIRLIĞINI KORUR” hem de “TARİH
OLUR” diyoruz.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

1 Temmuz
21 Ekim 2016
2016

Altın Şafak İskeçe’de
yeni büro açıyor

Çocuğa toplumsal kuralları
nasıl öğretebiliriz?

T

oplumsal kurallar kişinin
yaşadığı toplum içinde
uyması gereken kurallardır.
Her anne baba çocuğun
toplumsallaşma yaşı olan 2 yaş ile
birlikte ona bu kuralları öğretmeye
başlamalıdır. Özellikle bizim gibi
azınlık toplumları buna daha fazla
ağırlık vererek örnek bir toplum
oluşturmak zorundadırlar.
Toplumumuzun iyi bir sosyal statü
oluşturabilmesi için biz aileler de
buna gereken önemi vererek
çocuklarımıza iyi örnek ve model
oluşturabilmeliyiz.
Çocuk bir yaşından itibaren,
yaşadığı toplum içinde neler yapıp
yapmaması gerektiğini öğrenmeye
başlar. Yaşadığı toplum derken,
bunu öncelikle onun içinde
bulunduğu ailesi ve yakın çevresi
oluşturmaktadır. 2 yaşından
itibaren çocuk öğrendiklerini
uygulamaya girişir. Kuralları
öğrenemeyen ya da kendisine
öğretilmeyen çocuk, gerek okulda,
gerekse diğer sosyal yaşamında
uyumsuzluklar gösterir. Bunun için
de, çocuğun bu kuralları
öğrenmesine çok erken yaşlarda
başlanmalıdır. Bu eğitim de ailede
başlayıp okulda devam eder. Çocuk
ailesinde ne görürse onu öğrenir ve
benimser. Bunun için de aile
bireylerinin gerek aile içi gerekse
toplum içerisindeki davranışları
çocuğa örnek olacağından, anne
babanın davranışlarının düzgün
olması gerekir. Çünkü çocuğun
psikososyal gelişim süreci, taklit
üzerine kurulmuştur. Çocuk aile
bireylerini ve yakın çevresindekileri
taklit ederek sosyal yaşamını
sürdürmeye başlar. “Çocuktur
anlamaz” diye düşünerek onun
yanında yapılan tartışmalar,
olumsuz davranışlar çocuk
tarafından kayda geçer. Anne baba
kendilerinin olumsuz davranışlarını
çoğu zaman çocuğun
davranışlarında yakalayabilirler. Bu
sefer de kızarak çocuğa tepki
gösterilir. Genellikle de çocuğun bu
olumsuzlukları arkadaşlarından
öğrendiği söylenerek ebeveyn
nedense suçu hiç bir zaman
kendisinde aramaz.
Özellikle 2 yaşından başlayarak
çocuk, aile içinde ve sosyal
çevresinde gördüğü, öğrendiği her
şeyi uygulamaya girişir. Bunu gerek
sözleriyle, gerekse hareketleriyle
yapmaktadır. Örneğin babası
küfreden çocuk küfürü öğrenir,
dayak yiyen çocuk da arkadaşlarını
döver. Kısacası iyi davranışlara

tanık olmuşsa da kötü davranışlar
sergiler. Bu yüzden de anne baba,
çocuğa koydukları kuralları,
öncelikle kendilerinin uygulayıp
uygulamadıklarına bakmalıdırlar.
Çocuğa “arkadaşlarınla iyi
geçinmelisin” derken, kendileri
arkadaşlarının arkasından
konuştuklarında çocuğa kötü örnek
olacaklardır. Çünkü çocuk da
arkadaşlarına, ebeveyninden
gördüğü şekilde davranacaktır. Ya
da çocuğa teşekkür etmiyor, diye
kızan anne baba, öncelikle
kendilerinin aile içinde ya da
dışında “teşekkür ederim”
cümlesini ne kadar sıklıkta
kullandıklarına bakmalıdırlar. Aile
bireyleri öncelikle kendi aralarında
dürüst, samimi ve düzgün
davranışlar sergileyerek çocuklara
iyi örnek olmalıdırlar.
Kendi aralarında ve çocuklarıyla
konuşurken, çeşitli toplumsal ve
görgü kurallarına uymaya özen
göstermelidirler. Çocuktan bir şey
istendiğinde asla emretmeden rica
ederek istenmelidir. Böyle bir
davranış çocukta “ben de artık bir
bireyim” düşüncesini ve inancını
yerleştirir.
İnsanlar arasındaki kıskançlıklar,
çekememezlikler, birbirinin
kuyusuna kazmalar, ikiyüzlülük,
dedikodu gibi olumsuz hisler ve
davranışlar, bir toplumun gelişimini
engelleyen özelliklerdir. Bunlara
yer vermeyerek, birbirimize
empatiyle yaklaşarak,
çocuklarımıza iyi örnek
oluşturabilmemiz, insanları
sevmelerini sağlayabilmemiz
açısından büyük önem
taşımaktadır. Çocuklarımıza
olumsuz davranışlar ve hisler
empoze ettiğimiz takdirde
toplumumuz her zaman geri
kalmaya mahkum olacaktır.
Çocuklarımıza, empatiyi,
yardımlaşmayı, insanları sevmeyi
ve onların başarılarını takdir etmeyi
öğretmeliyiz. Çünkü kıskançlık ya
da çekememezlik çocuğun hayatına
girdiğinde onun hem özel
hayatında hem de sosyal
yaşamında başarılı olması
beklenemez.
Sonuç olarak çocuklarımıza her
zaman iyi örnek olmaya çalışarak,
onlara, sevgiyi, özveriyi, hoşgörüyü,
empatiyi ve yardımseverliği
öğretmeye çalışmalıyız. Hepimizin
hedefi toplumumuzun örnek bir
toplum olabilmesi için, örnek
çocuklar yetiştirebilmek olmalıdır.
Sağlıcakla kalın.

IRKÇI Altın Şafak
Partisi’nin İskeçe’deki bürosu
5 Kasım’da açılıyor. Büronun
açılışının partinin önde gelen
isimlerinden Pire Milletvekili
Yannis Lagos tarafından
yapılacağı bildirildi.
Altın Şafak Partisi Pire
İkinci Bölge Milletvekili
Yannis Lagos’un, 4 – 6 Kasım
tarihlerinde Kavala, İskeçe ve
Gümülcine’yi ziyaret edeceği
belirtildi. Lagos’un ilk olarak
4 Kasım Cuma günü
Kavala’da bir otelde
düzenlenecek etkinliğe

katılacağı ifade edildi.
Lagos’un 5 Kasım Cumartesi
günü İskeçe’ye geçerek parti
yöneticileriyle biraraya
geleceği ve akşam
saatlerinde Altın Şafak’ın
İskeçe’deki yeni bürosunun
açılışını gerçekleştireceği
kaydedildi.
Lagos’un 6 Kasım Pazar
günü ise Gümülcine’ye
geçerek, parti bürosunda
Türkiye’nin politikalarıyla
ilgili konuşma yapacağı
bildirildi.

ALTIN ŞAFAK’IN YENİ
BÜRO AÇMASINI
PROTESTO ETTİLER
Bu arada, İskeçe’de iktidar
karşıtı ve solcu yaklaşık 30
kişilik grup, Altış Şafak
Partisi’ni protesto etti.
Gençlerden oluşan grup,
Altın Şafak Partisi’nin yeni
bürosunun olduğu bölgeye
doğru hareket etti. Polis ise
gösteri yapan grubu uzaktan
izledi. Kalabalık olaysız bir
şekilde dağıldı.

Havaalanında rekor
miktarda para ile
yakalandı

RUS Aeroflot hava yolu
şirketine ait bir uçakla Atina
Eleftherios Venizelos
Havaalanı’na gelen Rus
vatandaşı bir kadının
üzerinde 2 milyon 213 bin
euro ve 58 bin 900 dolar ele
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ele
geçirilen paralar, ülkeye

girişte beyanda bulunmayan
Rus kadının üzerinde ve
bavullarında özel bölmelere
gizlenmiş olarak bulundu.
Yasalara göre ele geçirilen
paranın gümrükte beyan
edilmemesi nedeniyle yüzde
25’i (553 bin 375 euro) ceza
olarak alınırken, geri kalan
kısmına el konuldu.

Sorgulanmak üzere polis
amirliğine sevk edilen Rus
kadının üzerinde bulunan
paranın yasal yollardan
kazanıldığını
kanıtlayamaması
durumunda ise meblağın
tümüne el konulacağı
belirtildi.
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Beşiktaş, Avrupa'da 3 takımdan biri
UEFA Şampiyonlar Ligi B
Grubu’nda İtalya’nın Napoli
takımını 3-2 mağlup eden
Beşiktaş, bu sonuçla hem ilklere
imza attı hem de 6. kez yer
aldığı bu organizasyonda ilk 3
maçlar itibarıyla en iyi ikinci
performansını ortaya koydu.
Siyah Beyazlılar, İspanya'dan
Atletico Madrid ve Real
Madrid'le birlikte hem kendi
liginde hem de Şampiyonlar
Ligi'nde yenilgisiz yoluna
devam eden 3 takımdan biri
oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk
olarak 1997-1998’de yer alan
siyah-beyazlı takım, ilk
deneyimindeki 3 maçlık
periyotta başarılı sonuçlara
imza attı. Bayern Münih’e
deplasmanda 2-0 mağlup olarak
grup mücadelesine başlayan
Beşiktaş, evinde üst üste yaptığı
karşılaşmalarda Paris SaintGermain’i 3-1 ve Göteborg’u 1-0
mağlup ederek 3 maçta 6 puan
elde etti.
Söz konusu dönemin
ardından bu sezon dışında 4 kez
daha Avrupa’nın en büyük
futbol organizasyonunda yer
alma fırsatı bulan Beşiktaş, aynı

başarıyı gösteremedi. 20002001, 2003-2004 ve 2007-2008
sezonlarında birer galibiyet ve
ikişer yenilgi sonunda üçer
puan alabilen siyah-beyazlı
ekip, 2009-2010’da ise bir
beraberlik ve 2 yenilgiyle 1
puanda kaldı.

GÜNEŞ İLE
ŞİMDİDEN 5 PUAN

organizasyonda 7 puan alarak
en başarılı dönemini yaşamıştı.
1997-1998 ve 2007-2008’de altışar
puan elde eden siyah-beyazlı
ekip, 2000-2001 ve 2009-2010’da
ise dörder puan toplamıştı.

EN İYİ PERFORMANSA
ÇOK YAKIN

YENİLMEYEN TAKIMLAR
ARASINDA

Şampiyonlar Ligi’nde daha
önceki 5 sezonda grup maçları
sonunda en fazla 7 puan
toplayabilen Beşiktaş, kalan 3
karşılaşmada alacağı olası
puanlarla tarihinin en iyi
performansına imza atacak.
Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda
Mircea Lucescu yönetiminde bu

Beşiktaş, ilk 3 maçlar itibarıyla
Şampiyonlar Ligi’nde ve kendi
liginde yenilgisi olmayan 3
takımdan biri oldu. Bu istatistiği
yakalayan diğer ekipler ise
İspanya'dan Atletico Madrid ile
Real Madrid oldu. Ayrıca
Şampiyonlar Ligi gruplarında
Arsenal, Paris Saint-Germain,
Barcelona, Atletico Madrid,
Monaco, Bayer Leverkusen,
Borussia Dortmund, Real
Madrid, Leicester City, Juventus
ve Sevilla gibi Beşiktaş da ilk 3
maçı yenilgisiz tamamladı.
Siyah-beyazlı takım, kulüp
tarihinde ilk kez grupta ilk 3
maçı yenilgi almadan bitirdi.

Süper Lig yayın ihalesi
için 5 ihtimal

SÜPER Lig’in yayın ihalesi
için geri sayım başladı. Kasım
ayında düzenlenecek olan
ihaleye, dev şirketler girecek.
600 milyon dolarlık büyüklüğe
ulaşması beklenen ihalenin
modeli için 5 seçenek öne
çıkıyor.
Süper Lig'in yayın ihalesi 25
Kasım'da yapılacak. Dev
şirketlerin girmesi beklenen
ihalede tutarın 600 milyon
dolara ulaşması bekleniyor.
Kıran kırana geçmesi beklenen
ihalede hangi modeller öne
çıkıyor? Hürriyet'in haberine
göre, sektörde en çok
konuşulan lisans modellerinde
5 farklı seçenek öne çıkıyor.

İHALEYE KİMLER
KATILIYOR?
İhaleye Digiturk, D-Smart gibi
televizyon yayın
platformlarının yanı sıra
iletişim operatörleri Turkcell,

Morais, AEK ile anlaştı

Beşiktaş, tecrübeli teknik
direktör Şenol Güneş
yönetiminde, 1997-1998
sezonundaki performansına
yakın bir başarı yakaladı. B
Grubu’ndaki ilk 3 maçında bir
galibiyet ve 2 beraberlik alan
siyah-beyazlı takım, 5 puan
topladı ve bir üst tur için şansını
güçlendirdi.

Türk Telekom ve Vodafone da
girecek.

İHALE KAÇ YILLIK
OLACAK?
Bir önceki ihale 4 sezonu
kapsarken, yeni yapılacak
ihalenin kaç sezonluk olacağı
henüz netleşmedi.

KULÜPLER NE İSTİYOR?
Yayın ihalesinde rakamın 600
milyon doların üzerine
çıkmasını bekliyor. Maçların
gündüz saatlerinde oynanıp
statlara daha fazla seyirci
çekmeyi istiyor. Maçlarının
aynı zamanda canlı olarak
yabancı ülkelerde de
yayınlanmasını talep ediyor.
Anadolu kulüpleri
havuzdan daha fazla pay talep
ediyor. Şampiyonluk yaşamış
beş takım ise havuzdan yeteri
kadar pay alamadıklarını
söylüyor.

Gomez’in yerine transfer edilen
ancak Napoli maçına kadar
resmi karşılaşmalarda gol
bulamayan Aboubakar da İtalya
deplasmanında şanssızlığını
kırdı.
Napoli karşısında iki kez
fileleri havalandıran
Aboubakar, resmi maçlardaki
ilk gollerini Şampiyonlar
Ligi’nde atarak takımına büyük
katkı verdi.

DEPLASMANDA
100. GOL ADRIANO’DAN
Beşiktaş, ayrıca Avrupa
kupalarındaki 100. deplasman
golünü de Napoli karşısında
kaydetti. Bu mücadeleye kadar
dış sahada 99 kez fileleri
havalandıran siyah-beyazlı
takım, Adriano’nun 12.
dakikada attığı golle 100.
golüne ulaştı. Aboubakar ise 2
kez fileleri havalandırarak
takımının deplasmandaki gol
sayısını 102’ye yükseltti.

İTALYA EKİPLERİNE
KARŞI İLK GALİBİYET

GOL BULMAKTA
ZORLANMIYOR

Napoli’yi deplasmanda yenen
Beşiktaş, İtalya ekiplerine karşı
ilk galibiyetini elde etti. İtalya
temsilcileriyle daha önce yaptığı
11 karşılaşmada sadece 2
beraberlik çıkarabilen siyahbeyazlı ekip, 9 maçtan mağlup
ayrılmıştı. Deplasmanda sadece
Lazio ile 1-1 berabere kalabilen
Beşiktaş, İtalya ekiplerine karşı
ilk galibiyetine de deplasmanda
imza attı.

Siyah-beyazlı takım,
Şampiyonlar Ligi’nde gol
yollarında da rahat bir görüntü
ortaya koydu. Beşiktaş, her
maçta gol yemesine rağmen
attığı gollerle bu handikapını
telafi etmesini bildi. Benfica ve
Dinamo Kiev’e birer gol
kaydeden siyah-beyazlı ekip,
gruptaki ilk iki karşılaşmasını
kazanan Napoli’ye ise
sahasında 3 gol birden attı.
Şimdiden gol sayısını 5’e
çıkaran Beşiktaş, 1997-1998’de
grup maçlarında 6 kez rakip
fileleri havalandırmıştı. 20002001’de 4 gol atan siyah-beyazlı
ekip; 2003-2004’te 5, 20072008’de yine 4 ve 2009-2010’da 3
golle grup maçlarını tamamladı.

GOLLER YABANCI
FUTBOLCULARDAN
Siyah-beyazlı takım, bu sezon
Şampiyonlar Ligi’nde attığı
gollerin tamamını yabancı
oyuncuların ayağından buldu.
Benfica ile oynanan
karşılaşmada Anderson Talisca,
skoru 1-1’e getiren golü atarken,
aynı skorla biten Dinamo Kiev
mücadelesinde ise Ricardo
Quaresma fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, 3-2 kazanılan
Napoli mücadelesinde ise
Vincent Aboubakar ve Adriano
Correia ile sonuca gitti. İlk golü
Adriano atarken, Aboubakar iki
kez gol sevinci yaşadı.

ABOUBAKAR,
ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Spor Toto Süper Lig’de geride
kalan sezonun gol kralı Mario

KRİTİK GOLLERLE 4 PUAN
Siyah-beyazlı ekip, kritikgollerle
Şampiyonlar Ligi’nde 4 puan
çıkardı. Son dakikaya kadar
maçı bırakmayan siyah-beyazlı
ekip, Benfica karşısında
Anderson Talisca’nın 90+3.
dakikada attığı golle sahadan 11 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Napoli
mücadelesini ise 86. dakikada
Aboubakar’ın golüyle 3-2
kazanmasını bildi.

Antalyaspor ile iki hafta önce
yolları ayrılan Portekizli
teknik adam Jose Morais,
Yunanistan Süper Lig
takımlarından AEK ile anlaştı.
AEK Kulübünden yapılan
açıklamada, 51 yaşındaki
Morais ile sezon sonuna
kadar anlaşmaya varıldığı ve
sözleşmede 1 senelik opsiyon
hakkının bulunduğu bildirildi.
Portekizli teknik adam,
geçtiğimiz sezonun ocak
ayında Antalyaspor'un başına
geçmişti. Takımının başında
çıktığı 24 resmi maçta 8
galibiyet, 6 beraberlik ve 10
mağlubiyet yaşamıştı.
Öte yandan Morais, Porto,
Inter, Real Madrid ve Chelsea
gibi üst düzey kulüplerde
Portekizli çalıştırıcı Jose
Mourinho'nun yanında
antrenörlük yapmıştı.

Tuncay Şanlı’ya
Türkiye’den
transfer teklifi
Spor Toto 3’ncü Lig
ekiplerinden Sakaryaspor'un
Başkanı İsmail Gürses,
Tuncay Şanlı'nın kadrolarına
katılması için görüşmeler
yaptıklarını söyleyerek,
“İkinci yarıda Tuncay'a
Sakaryaspor forması
giydtirmek istiyoruz” dedi.
Sakaryaspor Başkanı İsmail
Gürses, transfer
görüşmeleriyle ilgili olarak
açıklamada bulundu. Son
olarak Hindistan Süper
Ligi'nde mücadele eden Pune
City takımında forma giyen
deneyimli futbolcu Tuncay
Şanlı'nın şu anda herhangi
bir takımda oynamadığını
belirten Başkan İsmail
Gürses, Tuncay Şanlı ile
görüştüklerini söyledi.Tuncay
Şanlı geçtiğimiz hafta
Sakaryaspor'un 3-0 yendiği
Sancaktepe Belediyespor
maçını Nihat Kahveci ile
birlikte tribünden izlemişti.

gundem_989_Layout 1 21.10.2016 14:54 Page 24

ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ
21 Οκτωβρὶου 2016

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 989

Τιμή: 0.80 Ευρώ

Atina’da “Türk Film Günleri”
13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde yakın dönem
Türk sinemasının uluslararası üne
sahip filmleri gösterildi.
Oyuncu Burak Özçivit’e Yunan
hayranları yoğun ilgi gösterdi.
BAŞKENT Atina’da, ünlü
Türk yönetmenlerin filmleri
“Türk Film Günleri” festivalinde
gösterildi.
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma
Müşavirliği tarafından
düzenlenen Türk Film
Günleri’nin açılışına, çok sayıda
sanatseverin yanı sıra
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Kerim Uras ve ünlü sinema
oyuncusu Burak Özçivit de
katıldı.
Açılışta düzenlenen basın
toplantısında konuşan
Büyükelçi Uras, kendisinin
görevinin ülkeler arasında
köprüler kurmak olduğunu
belirterek, “Bunun için
çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Burak’a katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum.
Buradaki son günümde benim
için iyi bir veda hediyesi oldu.”
ifadelerini kullandı.
Oyuncu Özçivit, Atina’daki
hayranlarından gördüğü ilgiden
büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, “Enerjiniz harika. Bu
kadarını beklemiyordum.
Buraya neden bu kadar geç
geldim, onu düşünüyorum.”

dedi.
Sanatçıların komşu ülkeler
arasında köprü oluşturduğunu
ifade eden Özçivit, Türk
dizilerinin iki ülke arasında
önemli bir bağ kurduğunu
söyledi.
Özçivit, “Yunanistan’da sizin
evlerinize konuk oluyoruz. Bu
yaptığımız bizim işimizin ne
kadar büyük olduğunu
gösteriyor. Bugün şehri
dolaştım. Türkçe bilen Türkçe
öğrenen insanlar olduğunu
gördüm. Dizilerin bir de böyle
etkisi var. Bu işbirliğini ve ortak
projeleri, özellikle komşu
ülkeler arasında artırmamız
lazım. Ben üzerime ne
düşüyorsa yapmaya hazırım.”
diye konuştu.
Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği Kültür ve Turizm
Ataşesi Aslı Aksungur da,
festivale olan ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek,
“Sinema ülkeler arasında daha
güçlü bağların oluşmasına ve
birbirlerine aşina olmasına
yardımcı oluyor. Burak Özçivit’e
Yunanistan’da oldukça ünlü bir
aktör olarak Türk sinemasına ve
Türkiye’ye katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.” diye

konuştu.

ÜNLÜ FİLMLER YUNAN
SANATSEVERLERLE
BULUŞTU
Atina’da, 13-15 Ekim arasında
gerçekleşen festivalde, yakın
dönem Türk sinemasının
uluslararası üne sahip filmleri
gösterildi.
Özçivit’in başrolde olduğu
“Kardeşim Benim” adlı filmin
gösterimiyle başlayan
festivalde, Çağan Irmak’ın
yönettiği “Unutursam Fısılda”,

Emin Alper’den “Tepenin Ardı”,
Kaan Müjdeci’nin
yönetmenliğindeki “Sivas”,
Derviş Zaim’den “Balık”, Tolga
Karaçevik’ten “Sarmaşık” ve
Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes
ödüllü filmi “Bir Zamanlar
Anadolu’da” Atina’da
sanatseverlerle buluştu.

ÜNLÜ OYUNCUYA
YOĞUN İLGİ
Festivalin düzenlendiği Mihalis
Kakoyannis Vakfı binasının
önünde toplanan yüzlerce

Burak Özçivit hayranı ise,
oyuncuyla fotoğraf çekebilmek
için yoğun çaba
harcadı. Binanın bulunduğu
Pireas Caddesi’nde hayranların
bina önündeki alana
sığmamaları sebebiyle trafik tek
şeritten akmak zorunda kaldı.
Binaya gelişinde hayranlarının
yoğun ilgisi sebebiyle Özçivit
arka kapıdan giriş yaptı. Özçivit
daha sonra hayranlarının
yanına giderek, fotoğraf
çektirdi.

