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20 yıl öncesine
mi dönüyoruz?
Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüler İbrahim Şerif ve Ahmet Mete,
azınlığa karşı geçmişte uygulanan sindirme politikasının son dönemde
yeniden uygulamaya konulduğunu ifade ettiler.

»12-13

Harmanlık’taki
soydaşın
tütünleri yandı!
Gümülcine’nin Harmanlık
mahallesinde bir evin avlusunda
bulunan depoda yangın çıktı. Hasan
Tumbar Latif’e ait depoda çıkan
yangın sonucunda tütünler yandı.

»10

İSKEÇE Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif ve diğer azınlık kurum ve temsilcileri son
bir yılda defalarca adli işlemle karşı karşıya kaldı. Müftü Ahmet
Mete ve Müftü İbrahim Şerif aleyhine suç duyurularında
bulunuldu, soruşturmaya tabi tutuldu, ifadeye çağırıldı ve dava

AGİT’de
“Hoşgörü ve
Farklılık”
konferansı

açıldı. Benzer uygulamalar diğer azınlık kurumları için de
geçerli.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif
konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuştu. » 6, 7

DEB Brüksel’de sorunları anlattı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Avrupa Birliği’nin merkezi
Brüksel’de temaslarda bulundu.
DEB Partisi ilk olarak, Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA) ve
Yunanistan’daki Makedon azınlığın
siyasi partisi konumundaki
Gökkuşağı’yla biraraya geldi.
Ardından DEB Partisi, Avrupa
Hür İttifakı ve Gökkuşağı Partisi,
Brüksel’de Avrupa Parlamentosu
Yeşiller Partisi ile buluştu.
DEB Partisi yetkilileri,
Almanya’da azınlığına ait dernek
üyeleriyle de görüştü. » 4, 5

ALMANYA’nın Berlin
şehrinde düzenen “Hoşgörü
ve Farklılık” konulu
konferansa, BTAYTD’yi
temsilen Onur Mustafa
Ahmet katıldı. Batı Trakya
Türkleri’nin ayırımcılık,
nefret suçları ve örgütlenme
özgürlüğü alanlarında
yaşadığı sorunlar dile
getirildi. » 8

dünya

19’da

bilim
"Bu kirli, çirkin
ve korkunç
bir savaş"

2K kavisli
oyuncu monitörü
11’de
testte!

ekonomi

20’de

Yunan halkı
daha az kazandı,
daha az harcadı

spor

23’te

Ali Koç'tan
başkan adaylığı
açıklaması

Televizyon
ihalesine
iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, ulusal yayın
yapma hakkına sahip özel kanal
sayısını dörde indirecek ihaleyi
anayasaya aykırı buldu. »3

YÖS benzeri
tek sınav
sistemi geliyor
Türkiye’de yüksek öğrenime devam
edecek olan yabancı uyruklu
öğrenciler için yeni sınav sistemi
geliyor. YÖK, yabancı uyruklu ve yurt
dışında lise öğrenimi gören Türk
uyruklu öğrencilerin Türk
üniversitelerine giriş sistemine ilişkin
yeni bir düzenleme yapmaya
hazırlanıyor. »15
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Sekizpeynir sakinleri yol
sorununun çözümünü istiyor
İSKEÇE’nin Sekizpeynir sakinleri
yol sorununun çözüme
kavuşturulmasını istiyor.
İskeçe’nin dağlık bölgesinde
Mustafçova belediyesi sınırları
dahilindeki Sekizpeynir köyü şehre 18
kilometre uzaklıkta. Sekizpeynir
sakinleri İskeçe’nin kuzeyindeki
manastır yolunu kullanarak şehre
gelip gidiyor. Sekizpeynirliler, asfalt
olan İskeçe Karşımahalle kuzeyindeki
manastır yoluna kadar toprak yoldan
geliyor. Özellikle kış aylarında yağmur
ve kar yağışından sonra 12 kilometrelik
yolda ulaşım zorlukla yapılıyor. Köyde
yaz aylarında nüfus artıyor. Kış
aylarında 40 – 45 aile ikamet ederken,
yaz aylarında Sekizpeynir’de yaşayan
aile sayısı 70 – 80 civarında oluyor.

“İSKEÇE’NİN BALKONU”
SEKİZPEYNİR
Sekizpeynir köyü İskeçe’nin
kuzeybatısındaki tepelerin zirvesinde
bulunuyor. Sekizpeynir’in güney
kısmının tamamen açık olması ve
köyden İskeçe ovasının denize kadar
görünmesi nedeniyle adeta “İskeçe’nin
balkonu” olarak nitelendiriliyor. Köyde
yaşayanların büyük çoğunluğu
hayvancılıkla uğraşıyor. Eski yıllarda
yaz aylarında hayvan sahipleri ve
tütün üreticilerinin yaşadığı
Sekizpeynir’de, son 15 – 20 yıldan bu
yana yılın 12 ayında sürekli ikamet
eden aileler var.
Ancak köylüler şu anda en önemli
sorunları olan yol probleminin çözüme
kavuşturulmasını ve yolun
asfaltlanmasını istiyor.

“KÖY YOLUNUN
ASFALTLANMASINI İSTİYORUZ”
Sekizpeynir köyünde yaşayan
soydaşlar, köyde ikamet edenlerin
ortak beklentilerinin yol konusu
olduğunu belirtiyor. Eski yıllarda
Sekizpeynir’in Mustafçova köyünün
bir yaylası olarak kullanıldığını
anlatan köylüler şunları dile getiriyor:
“Biz Mustafçova köyündeniz. Eskiden

Sekizpeynir köyü yaz aylarında
kullanılıyordu. Yani bu köyde insanlar
yaz aylarında yaşıyordu. Fakat son
yıllarda daimi ikamet var. Köyde
yaşayanların büyük çoğunluğu
hayvancılıkla uğraşıyor. Yazın
nüfusumuz 80 aileye kadar çıkıyor.
Kışın köyde yaşayan aileler 40’a kadar
düşüyor. İskeçe’ye gidip gelmeler
manastır yolundan yapılıyor.
Sekizpeynir’den hareket ettikten sonra
şehrin üst tarafındaki manastıra kadar
12 kilometre var. Bu yol tamamen
toprak yol. Özellikle kışın yol çok
bozuluyor. Yağmur veya kar
yağdığında yolun büyük bölümü
çamur haline geliyor. Böyle olunca
ulaşım çok zor oluyor. Köyde
yaşayanların araçları zarar görüyor.
Köy olarak ortak talebimiz, yani
herkesin istediği şey yol probleminin
çözüme kavuşması. Yolumuzun
asfaltlanmasını istiyoruz. Balkan
kolunda yolu toprak olan tek köy bizim
köyümüz. Yetkililerin bu konuya
eğilmesini bekliyoruz. Eyalet
başkanlığının bu konuya bakması
lazım. Belediyemiz de bize tabii destek
veriyor. Daha da büyük destek
vermesini ve bu konuda girişimde

Primler, Kasım
ayının ilk
haftasında
ödenecek

bulunmasını istiyoruz. Eğer halkın
köylerinde yaşaması, çiftçilik yapması,
hayvancılık yapması isteniyorsa o
zaman köylülerin sorunları çözüme
kavuşturulmalı. Bu problemlerin
başında da yol problemi geliyor.
Yolumuzun zaman kaybetmeden
asfaltlanmasını istiyoruz. Bizi
yönetenlerden bunu istiyoruz.”

Avrupa Birliği tarafından çiftçilere verilen
primlerin Kasım ayının ilk haftasında
ödeneceği bildirildi.
Daha önceleri 27 ya da 28 Ekim
tarihlerinde ödeneceği ifade edilen primlerin,
Kasım ayının ilk haftasında ödeneceği
belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı OPEKEPE
Başkanı Athanasios Kaprelis yaptı. İlk
aşamada primlerin yüzde 70’lik kısmı
ödenecek. Geriye kalan yüzde 30’luk kısmı ise
Aralık ayı sonlarına doğru üreticilerin
hesaplarına yatırılmış olacak.
OPEKEPE’den
yapılan
açıklamaya
gore, ilk
etapta
700.000
üreticiye
826 milyon
euro
ödenecek.
Ayrıca Aralık
ayı sonuna doğru,
genç çiftçiler ile
arazilerini yeşil alan olarak beyan eden
üreticilere de ödeme yapılacak.

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 304460 Cep :6942458889
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Anayasa Mahkemesi
televizyon ihalesini
iptal etti

HAFTANIN
HAFTANIN YORUMU
YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

İnsanın insana yaptıkları...

S

ANAYASA Mahkemesi, ulusal
yayın yapma hakkına sahip özel
kanal sayısını dörde indirecek
ihalenin anayasaya aykırı
buldu.
Kararın, 25 üyeli Anayasa
Mahkemesi’nin 14 üyesinin
lehte oyuyla alındığı belirtildi.
Karara gerekçe olarak lisans
haklarını belirlemenin
hükümetin değil, Yunan Ulusal
Radyo ve Televizyon Konseyi’nin
(ESR) yetkisi dahilinde olması
gösterildi.

GEROVASİLİ:
“HÜKÜMETİ TELEVİZYON
DÜNYASINA DÜZEN
GETİRMEKTEN KİMSE
ALIKOYAMAZ”
Hükümet Sözcüsü Olga
Gerovasili yaptığı açıklamada,
Anayasa Mahkemesi’nin
kararına tepki gösterdi.
Gerovasili, verilen kararın
bağlayıcı olduğunu, ancak 31
Ekim Pazartesi günü konuya
ilişkin yeni bir yasa tasarısının
meclise sunulacağını bildirdi.
Lisans haklarının bedava
dağıtılmasının geçmişte
kaldığını belirten Gerovasili,
“Hükümeti, hesapsız televizyon
dünyasına düzen ve adalet
getirmekten hiçbir şey
alıkoyamaz.” ifadelerini
kullandı.
Sağlık Bakan Vekili Pavlos
Polakis ise yaptığı açıklamada,
mahkemenin kararını “yargı
darbesi” olarak nitelendirdi.

YARGIÇLARDAN
SERT TEPKİ
Hükümetin, Anayasa
Mahkemesi’nin kararıyla ilgili
açıklamalarına hakimler ve
savcılar birliği sert tepki

on yıllarda özellikle
Suriye’de yaşanan iç
savaşın ardından başlayan
ve neredeyse tüm Avrupa’yı etkisi
altına alan göç dalgası, Avrupa’da
ırkçılık akımını da güçlendirdi.
Suriye’de savaştan kaçan ve
hayata yeniden tutunmak için
Batı’nın kapılarını zorlayan
insanlara, yeni bir yaşam kurmayı
hayal ettikleri ülkelerin çoğunda
ne yazık ki dostane bir yaklaşımın
olduğunu söylemek mümkün
değil.
Avrupalıların önemli bir kısmı,
Doğu’dan Batı’ya yönelik göç
dalgasını “nedenleri” ile değil,
“sonuçları” ile değerlendiriyor.
Yani “neden-sonuç ilişkisinde”
göç dalgasını yaratan nedenler
görmezden gelinirken, yarattığı ve
yaratacağı (tabi ne yazık ki sadece
kendileri için) sonuçlar tartışma
konusu yapılıyor.
Nüfusu giderek çeşitlenen
Avrupa’daki bu durum, göçmen ve
Müslümanlara karşı tepkilerin
büyümesine neden oluyor ve buna
bağlı olarak da ırkçı sağın
yükselişine çanak tutuyor.
Hatırlayacaksınız, Fransa’da
Marine Le Pen’in Ulusal Cephe
Partisi 2014 Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde birinci çıkarak
parlamentoya 23 milletvekili
gönderdi.
Daha birkaç yıl önce kurulan
“Almanya İçin Alternatif” isimli
aşırı sağcı parti, Alman eyalet
meclislerinin yarısında sandalya
sahibi.
İtalya’da göçmen karşıtı Kuzey
Ligi, son yerel seçimlerde ciddi bir
oy aldı.
Hollanda’da Müslüman karşıtı
söylemleriyle tanınan Geert
Wilders’in Özgürlük Partisi ülke
içinde bir hayli popüler.
2014 genel seçimlerinde,
milliyetçi ve göçmen karşıtı İsveç
Demokratları üçüncü parti oldu.
İsviçre Halk Partisi, geçen yılki
seçimlerde meclisteki 200
sandalyeden 65’ini aldı.
Avusturya’da aşırı sağcı
Özgürlük Partisi adayı Nobert
Hofer geçen Nisan ayında
neredeyse cumhurbaşkanı
oluyordu.
Avrupa’ya şüpheyle yaklaşan
Danimarka Halk Partisi, geçen

halktan özür dilemesini istedi.
Eylül ayı başında
gerçekleştirilen ihale ile dört
lisans hakkı için devletin
kasasına 246 milyon euro
gireceği belirtilmişti. Yayın
hayatını sürdüren yedi özel
kanaldan ikisi ihalede lisans
hakkı kazanırken, iki yeni
şirket de bu hakka sahip
olmuştu.
Düzenlemeyle, medya
dünyasındaki
düzensizlik ve
MİÇOTAKİS:
yolsuzluğun
önüne
“HÜKÜMET YURT İÇİ VE
geçilmesinin hedeflendiğini
YURT DIŞINDA DEVLETİ
ZOR DURUMDA BIRAKIYOR” savunan hükümet, muhalefet
tarafından basın özgürlüğüne
Yeni Demokrasi Partisi (YDP)
müdahale etmekle
Başkanı Kiriakos Miçotakis
yaptığı açıklamada parti olarak eleştiriliyordu. İşlerini
kaybetme endişesi yaşayan
politikalarının haklı çıktığını
basın mensupları da son iki
belirterek, hukuk sisteminin
hükümetin yanlışını düzeltmeye aydır düzenledikleri grev ve
gösterilerle kararı protesto
çalıştığını söyledi. Başbakan
Aleksis Çipras’ı uyardığını ifade ediyordu.
Hükümeti ve muhalefet
eden ana muhalefet partisi
arasındaki
anlaşmazlık
lideri, SİRİZA’nın adaleti
sebebiyle
radyo
ve televizyon
etkilemeye çalıştığını ve
konseyinin
yönetim
kurulu
ülkedeki kurumlarla oynadığını
belirlenemiyor.
İlk
özel
kanalın
kaydetti. Siyasi istikrarın
1989
yılında
yayına
başladığı
sağlanması gerektiğini dile
getiren Miçotakis, “Bu da erken Yunanistan’da söz konusu
seçimle mümkün” diye konuştu. ihale bir ilk olma özelliği
taşıyordu.
Hükümetin tüm enerjisini
ekonomi ve kalkınma
konularına harcayacağı yerde
SAHİBİ: HüLYA EmİN
devlet kurumlarıyla oynadığını
Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
belirten Miçotakis, bu
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
icraatların ülkeyi yurt içinde
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
olduğu gibi, yurt dışında da zor
Tel-Fax: 2531070929
duruma soktuğunu söyledi.

gösterdi. İki birlik tarafından
yapılan açıklamada, yargının
gücünü anayasa ve
kanunlardan aldığı ve halk
adına karar verdiği vurgulandı.
Farklı bir yargı sisteminin ülke
için tehlikeli olacağı belirtilen
açıklamada, “yargı darbesi”
şeklindeki açıklamaların
anlaşılmasının mümkün
olmadığı ifade edildi.

“PAPAS İSTİFA ETSİN,
ÇİPRAS ÖZÜR DİLESİN”
Öte yandan POTAMİ Partisi
Başkanı Stavros Theodorakis,
yasayı hazırlayan bakan Nikos
Papas’ın istifasını talep etti,
Başbakan Aleksis Çipras’ın da

email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

seneki genel seçimlerden ikinci
sırada çıktı.
İngiltere’nin sağcı Birleşik
Krallık Bağımsızlık Partisi, Avrupa
Parlamentosu’ndaki en büyük
parti durumunda.
Ortaya bu verileri koyunca,
ürkütücü bir tablo ortaya çıkıyor.
Ve ister istemez insana Samuel
Huntington’un “medeniyetler
çatışması” tezini hatırlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde
“medeniyetin kalbi” Fransa’da
yaşanan bir olay tüyler
ürperticiydi. Manş denizi kısıyında
bulunan Calais kentindeki Jungle
sığınmacı kampının tahliyesi
sırasında, sığınmacıları taşıyan
otobüslerin koltuklarının kalın ve
şeffaf plastikle kaplanmasından
bahsediyorum.
Sebebi: “Hijyen endişesi” ve
“salgın hastalık” riski.
Kulağa ne kadar masum geliyor
değil mi?
Ortadoğu, gerek jeo-politik
konumu, gerekse fosil enerjisi
kaynakları nedeniyle tarih
boyunca büyük devletlerin güç
mücadelesinin merkezinde yer
aldı.
Ortadoğu dünya petrol
rezervlerinin yüzde 60’dan
fazlasına ve doğalgaz rezervlerinin
yaklaşık yüzde 35’ine sahip.
Bu veriler bile başlıbaşına
Ortadoğu’da bugün yaşanan kaos
ve keşmekeşin nedenleri anlamak
için yeterli bence.
Bugün kapımıza hayatta
kalmak için dayanan göçmenleri
düşman bellemek yerine, bu
insanların neden yerinden
yurdundan olduklarını algılamak
doğru olan değil mi?
Bize benzemeyen, bizimle aynı
dili konuşmayan, aynı dine
inanmayanlara karşı düşmanca
duygular geliştirmek yerine,
empati kurup onları anlamaya
çalışmak gerekmiyor mu?
İnsan olmak bunu gerektiyor.
Ama insanoğlu, insanlık
vasıflarının sadece sözlükte
yeralan tanımlamadan ibaret
olduğunu ne yazık ki defalarca
kanıtladı.
Başkalarının mutluluğu ve
refahı için insanlar feda edildi.
İşte insanın, insanlık anlayışı
bu…

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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DEB Partisi’nin Brüksel temasları
Dostluk Eşitlik
Barış (DEB)
Partisi, Avrupa
Birliği’nin
merkezi
Brüksel’de
temaslarda
bulundu.
EFA ve GÖKKUŞAĞI
PARTİSİYLE GÖRÜŞME
DEB Partisi ilk olarak, Avrupa
Parlamentosu’nda temsil edilen
Avrupa Hür İttifakı (EFA) ve
Yunanistan’daki Makedon
azınlığın siyasi partisi
konumundaki Gökkuşağı’yla
biraraya geldi.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel
Başkan Vekili Ahmet Kara ve
Genel Sekreter Aydın Ahmet’ten
oluşan heyet, Avrupa Hür
İttifakı’nın (EFA) Brüksel’deki
Genel Merkezi’nde, EFA
Direktörü Günther Dauwen,
İletişim Direktörü Yorgos
Papadakis ve Yunanistan’daki
Makedon Azınlığı’nın
Gökkuşağı (Uranio Tokso)
Partisi yetkilisi Vasilis Pourdas
ile bir çalışma toplantısında bir
araya geldiler.
Toplantıda EFA üyesi her iki
parti temsil ettikleri azınlığın
sorunlarını dile getirdiler.
Görüşmede, sorunların
çözümüne yönelik EFA’nın
desteği ile yapılacak çalışmalar
ele alındı. Ayrıca geleceğe
dönük siyasi işbirliği ve
dayanışma alanları gözden
geçirildi.

AP YEŞİLLER PARTİSİ
İLE GÖRÜŞME
DEB Partisi, Avrupa Hür İttifakı
ve Gökkuşağı Partisi, Brüksel’de
Avrupa Parlamentosu Yeşiller
Partisi ile biraraya geldi.
Genel Başkan Mustafa Ali

Çavuş başkanlığındaki DEB
Partisi heyeti, Gökkuşağı Partisi
(Uranio Tokso) temsilcisi Vasilis
Pourdas, Avrupa Hür İttifakı
(EFA) Direktörü Günther
Dauwen ve İletişim Direktörü
Georgios Papadakis, Avrupa
Yeşiller Partisi Genel
Merkezi’nde Genel Sekreter Mar
Garcia Sanz ve Avrupa Yeşiller
Partisi komite üyesi Evelyne
Huytebroeck ile bir toplantı
gerçekleştirdi.

TÜRK VE MAKEDON
AZINLIKLARIN
SORUNLARI AKTARILDI
Toplantıda DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Batı
Trakya Türk azınlığının,
Gökkuşağı Partisi temsilcisi
Vasilis Pourdas da Makedon
azınlığının sorunlarını dile
getirdiler. EFA temsilcileri de
her iki azınlığa ilişkin
gözlemlerini ve tespitlerini
anlattılar.
Karşılıklı fikir alış verişinden
sonra Avrupa Yeşiller Partisi
Genel Sekreteri Mar Garcia
Sanz’dan sorunların çözümü
için destek istendi.
Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş günün anısına Avrupa
Yeşiller Partisi Genel Sekreteri
Mar Garcia Sanz ve Avrupa

Yeşiller Partisi komite üyesi
Evelyne Huytebroeck’a plaket
hediye etti.

ALİ ÇAVUŞ,
AP MİLLETVEKİLİ
ZDANOKA İLE GÖRÜŞTÜ
Bu arada, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, AP
Milletvekili Dr. Tatjana
Zdanoka’yla görüşerek Batı
Trakya Türk azınlığının
sorunlarını aktardı. Ali Çavuş,
Avrupa Parlamentosu’ndaki
Avrupa Hür İttifakı (EFA) ve
Yeşiller Grubu’na mensup
Letonya Milletvekili Dr. Tatjana
Zdanoka ile Avrupa
Parlamentosu’nda görüştü.
Görüşmede Ali Çavuş’a, EFA
İletişim Direktörü Yorgos
Papadakis, DEB Partisi Genel
Başkan Vekili Av. Ahmet Kara ve
Genel Sekreter Aydın Ahmet
eşlik etti.
DEB Partisi Genel Başkanı,
AP Milletvekili Dr. Tatjana
Zdanoka’ya Batı Trakya Türk
azınlığını, DEB Partisi’ni ve
azınlığın mevcut sorunlarını
anlattı ve ağırlıklı olarak
azınlığın eğitim alanında karşı
karşıya olduğu sıkıntıları dile
getirildi.
Görüşmede, azınlığın Lozan
Antlaşması’nda elde ettiği özerk

eğitim haklarına bakılmaksızın
ve azınlığın görüşü
alınmaksızın kapatılan okullar,
azınlığın çift dilli Yunanca ve
Türkçe eğitim verecek azınlık
anaokulu taleplerine verilen
olumsuz yanıtlar, yetersiz kalan
azınlık ortaokul ve liselerinin
artırılması için azınlığın
isteklerinin dikkate alınmaması
ve azınlık okullarında azınlığın
kaliteli eğitim talebine cevap
verilmemesi gibi konular ele
alındı.
EFA İletişim Direktörü Yorgos
Papadakis de Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları ile ilgili
gözlemlerini aktardı.
Görüşmenin sonunda Genel

Başkan Mustafa Ali Çavuş
günün anısına AP Milletvekili
Dr. Tatjana Zdanoka’ya bir
plaket verdi.
Daha sonra DEB Partisi
heyeti ve EFA İletişim Direktörü
Yorgos Papadakis, Avrupa
Parlamentosu’nun önünde Batı
Trakya Türk azınlığının Lozan
Antlaşması’ndan doğan
haklarına, ayrıca DEB
Partisi’nden çalınan, partinin
kurucusu rahmetli Dr. Sadık
Ahmet’in arabasına ve azınlık
okullarının haksızca
kapatılmasına dikkat çeken
ifadelerin yer aldığı bir pankart
açtılar.
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Yeni bir başlangıç yapabilmişmiyiz?
azen geçmişi sorgulamak insanları
ve toplumları geleceğe hazırlamak
adına faydalı olabilir. Aşağıda
okuyacağınız köşe yazısı 2014 yılının son
günlerinde yazıldı. YDP – PASOK
koalisyonunun yeni Cumhurbaşkanı
seçememesi üzerine Ocak 2015’te erken
seçime gidilmesinden bir ay önce. Azınlık
olarak son yılları “kayıp yıllar” olarak
geçirdiğimizi tespit edip, erken seçimlerle
birlikte, “hareketlenip” yeni bir başlangıç
yapmamız gerektiğini vurgulamışım yazıda.
Hatta yazının başlığı da bu ihtiyaca
yönelik; “Yeni bir başlangıç
yapabilirmiyiz?”
Ocak 2015 seçimlerinin üzerinden ve
SİRİZA’nın büyük ve ANEL’in küçük ortak
olduğu yeni dönemin üzerinden yaklaşık
iki yıl geçti. “Yeni bir başlangıç
yapabilirmiyiz” şeklinde bir ihtiyaç, bir
ümit ve beklenti yansıtan yazıyı okuduktan
sonra “yeni başlangıç” yapıp
yapamadığımızla ilgili kararı size
bırakıyorum.
İşte “Yeni bir başlangıç yapabilirmiyiz?”
başlıklı yazım:
“Yeni Cumhurbaşkanı seçiminden çok,
muhtemel erken seçimi konuşuyoruz artık.

B

İktidar ortakları Samaras ve Venizelos
yaptıkları hamlelerle bekledikleri veya
umdukları ölçüde bir değişimi
gerçekleştiremediler. YDP ve PASOK’un
155 millvekilinin haricinde, Cumhurbaşkanı
seçiminin ikinci turunda bağımsızlardan
sadece 13 vekil oy verdi. 168 sayısı tabii ki
yeni Cumhurbaşkanı için yetmiyor.
Bunların dışında daha 12 milletvekiline
ihtiyaç var. Bu da hiç kolay görünmüyor.
Geçtiğimiz hafta, ikinci tur öncesi,
Bağımsız Yunanlılar Partisi milletvekili
Pavlos Haykalis tarafından bir “rüşvet
iddiası” atıldı ortaya. İddiaya göre
Haykalis, yine kendi partisinin bir elemanı
tarafından Cumhurbaşkanı’na oy vermesi
için rüşvet teklif edildiğini iddia ediyordu.
Meğer, taraflar birbirini kaydediyormuş,
biri diğerine tuzak kurmaya çalışıyormuş.
Sonra bu vesileyle, bu kişilerin başka
bağlantıları ve başka ilişkileri de ortaya
çıktı. Sonuçta, hiç de vatandaşın
düşünmediği gibi, şeffaflık ve dürüstlükten
çok uzak bir sistemin olduğunu gördük. Bir
taraftan ülkenin geleceği, ekonominin
hassasiyeti ve geleceğiyle ilgili
açıklamalar, diğer yanda ise şahsi
menfaatler ve çıkar ilişkileriyle içiçe girmiş

vatandaştan uzak bir dünya.
Yıla veda etmeden yeni Cumhurbaşkanı
için üçüncü ve son tur oylama yapılacak.
Yani 2014’ün son günlerinde, yeni yıla
“merhaba” demeden erken seçime gidip
gitmeyeceğimizi öğreceğiz. 29 Aralık
Pazartesi günü mecliste yapılacak
oylamanın sonucu, erken seçimi de
belirleyecek. 180 milletvekilinin
bulunmayacağı ve erken seçime gidileceği
ihtimali daha yüksek görünüyor. Pazartesi
gününe çok az kaldı. Hep birlikte
göreceğiz.
Tabii bir de erken seçim ihtimalleri
karşısında Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının ne yapacağı veya ne yapması
gerektiği meselesi var. Seçim demek, yeni
bir başlangıç demektir. Azınlığın da
(bugüne kadar pek olmadı ama) yeni
başlangıç için biraz düşünmesi ve buna
göre bir planlama yapması gerekiyor.
Batı Trakya Türk azınlığı son iki yılı ne
yazık ki kayıplarla kapattı. Azınlık hakları
babında yerimizde bile saymadık,
geriledik. Bu gerilemenin durup
durmayacağı meçhul. Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu, din özgürlüğü ve
azınlık eğitimi alanlarında son yıllarda bir
saldırı altında. En son örnek azınlık
eğitimiyle ilgili hazırlanan yasa değişikliği.
Azınlığın tepkileri, talepleri ve
beklentilerinin hiçbir öneme sahip
olmadığını bir kez daha net bir şekilde
gördük.
Son bir örnek daha var. Geçtiğimiz
günlerde devlet anaokullarındaki öğrenci
velilerine yönelik bir anket dağıtıldı.
Sözkonusu ankette çocuklarla ilgili
bilgilerin yanısıra, ailenin etnik ve dini
kimliğiyle ilgili bilgiler de isteniyor. Böyle
bir anketi kim, neden yaptırıyor? Bu
anketin amacı ne? Kişiye özel bilgiler olan;
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etnik kimlik, dini inanç gibi bilgilere kim
neden ulaşmak istiyor?
Bu ve bunun gibi olaylar son dönemde
çok arttı. Hatırlanacağı üzere “240 İmam
Yasası” uyarınca uygulamaya konan devlet
okullarındaki Türk çocuklarına yönelik
Yunanca İslam dini dersi uygulaması
seçmeli olmasına rağmen, öğrencilere bu
dersi takip belgeleri dağıtılmıştı. Neden ve
hangi amaçla? “Bakın şu kadar çocuk bu
dersi takip etti” densin diye mi?
Muhtemelen.
Böyle bir ortamda büyük ihtimalle erken
seçime gidiyoruz. Azınlık olarak seçimlerle
ilgili tartışmayı “kim aday olacak?” kalıbına
sıkıştırmamalıyız diye düşünüyorum.
“Aaaa o da adaymış, şu da aday olmak
istiyormuş” gibi sığ ve kısır bir seçim
muhabbeti yerine, Batı Trakya Türk
Toplumu olarak önümüzdeki dönemde
hangi sorunlarımızı ön plana çıkarabiliriz,
hangi sorunların çözümü için bir eylem
planı hazırlayabiliriz, nasıl bir mücadele
çizgizi çizebiliriz, insanlarımızın üzerinden
ümitsizliği nasıl atabiliriz, azınlığın
sorunlarını kendi bölgemize, ülkemizde ve
uluslararası platformda duyururuz,
gençlerimize mücadele azmini nasıl
kazandırabiliriz, toplumun üzerinden
karabasanları nasıl kaldırabiliriz, nasıl
umut aşılayabiliriz gibi konuları en azından
düşünmek zorundayız.
İnanıyorum ki; hem ülke olarak hem
azınlık olarak önemli bir döneme doğru
ilerliyoruz. Azınlık olkarak ya içinde
bulunduğumuz umutsuzluk, kızgınlık ve
bazı durumlarda öfke ortamı devam edecek
ve azınlık aleyhiye olan hareketlere
kayıtsız kalmaya devam edeceğiz, ya da
yeni bir başlangıç yapmak için adım
atacağız.”

DEB Partisi soydaş dernekleriyle buluştu
Dostluk Eşitlik
Barış (DEB)
Partisi Genel
Başkanı
Mustafa Ali
Çavuş,
Almanya’da
Batı Trakya
Türk azınlığına
ait dernek
üyeleriyle
biraraya geldi.
VİERSEN BATI TRAKYA
TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’Nİ
ZİYARET
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Viersen Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret
etti. Genel Başkan’a bu
ziyaretinde DEB Partisi Genel
Başkan Vekili avukat Ahmet
Kara ve Genel Sekreter Aydın
Ahmet eşlik etti.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve
beraberindekileri, Viersen Batı

Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
Serdar Kalekoğlu ve yönetim
kurulu üyeleri karşıladılar.
Dernek lokalinde DEB Partisi
heyeti ile Viersen dernek
yöneticileri ve üyeleri arasında
görüş alışverişinde bulunuldu.
Samimi bir ortamda yapılan
sohbette Batı Trakya Türk
azınlığının sıkıntıları
konuşuldu. Özellikle eğitimin ve
kapatılan azınlık okullarının
durumu üzerinde duruldu.
Ekonomik kriz sebebiyle
Avrupa’ya göç eden gençlerin
durumu ve sorunları da
görüşmede ele alındı.

STUTTGART VE GENİŞ
ÇEVRESİ BATI TRAKYA
TÜRKLERİ AİLE BİRLİĞİ’NİN
DÜZENLEDİĞİ AİLE
GECESİNE KATILDILAR
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Stuttgart ve Geniş
Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği’nin düzenlediği aile
gecesine katıldı. Genel Başkan’a
bu ziyaretinde DEB Partisi Genel
Başkan Vekili avukat Ahmet
Kara ve Genel Sekreter Aydın
Ahmet eşlik etti.
DEB Partisi heyetini, dernek
başkanı Mesut Nuri ve yönetim
kurulu üyeleri karşıladılar.
Gecede açılış konuşmasını
yapan Dernek Başkanı Mesut

Nuri, selamlama konuşmasını
yapmak üzere DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş’u
sahneye davet etti. Genel
Başkan Mustafa Ali Çavuş aile
gecesine katılan yaklaşık 800
Batı Trakya Türk’üne hitap etti.
Konuşmasına katılımcıları
selamlayarak başlayan Genel
Başkan, Almanya’da yaşayan
Batı Trakya Türklerinin her
ferdinin kendileri için çok
kıymetli olduğunu, Avrupa’da
ikamet eden her Batı Trakya
Türkünün azınlığın gönüllü
elçisi olduğuna inandıklarını
belirtti. Eğitimin çok önemli
olduğunu söyleyen Mustafa Ali
Çavuş, herkesin çocuğuna iyi
bir eğitim aldırmak için çaba
harcamasını ve çocuklarının
dinlerini, dillerini ve
kültürlerini öğrenmesi için
gayret göstermesini istedi. Batı
Trakya Türklerinin Müslüman
Türk olarak dünyaya
geldiklerini ve öyle
yaşayacaklarını belirten Ali
Çavuş, Dr. Sadık Ahmet’in Batı
Trakya Türklerinin rahat günler
görmesi için harcadığı çabayı
hatırlattı. Altı yıldır DEB
Partisi’nin Genel Başkanı
olduğunu ve değişik vesilelerle
Almanya’ya geldiğini ifade eden
Ali Çavuş, dernek ziyaretlerinde
bulunduğunu, ancak
derneklere ilgi
gösterilmemesinden büyük

üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Ali Çavuş, etkinliğe yoğun
katılımdan dolayı çok mutlu
olduğunu, bunun için Dernek
Başkanı ve yönetim kurulu
üyelerini yürekten kutladığını
belirtti.
Batı Trakya Türk azınlığının
güzel günler görünceye kadar

verilen mücadeleye devam
edileceğini; kendilerinin Batı
Trakya’da, gurbetteki Batı
Trakya Türklerinin de
bulundukları yerlerde mücadele
edeceklerini söyleyen DEB
Genel Başkanı, bunun için
derneklere sahip çıkılması
gerektiğinin de altını çizdi.
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20 yıl öncesine mi dönüyoruz?
Batı Trakya
Türklerinin seçtiği
müftüler İbrahim
Şerif ve Ahmet
Mete, azınlığa karşı
geçmişte
uygulanan
sindirme
politikasının son
dönemde yeniden
uygulamaya
konulduğunu ifade
ettiler.
İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet
Mete, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve
diğer azınlık kurum
ve temsilcileri son
bir yılda defalarca
adli işlemle karşı
karşıya kaldı.
Müftü Ahmet Mete
ve Müftü İbrahim
Şerif aleyhine suç
duyurularında
bulunuldu,
soruşturmaya tabi
tutuldu, ifadeye
çağırıldı ve dava
açıldı. Benzer
uygulamalar diğer
azınlık kurumları
için de geçerli.
Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve
İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete ve
Gümülcine
Müftüsü İbrahim
Şerif konuyla ilgili
olarak GÜNDEM’e
konuştu.

İBRAHİM ŞERİF:
“SİNDİRME POLİTİKASI
GERİ DÖNDÜ, OLAYLAR
BUNU GÖSTERİYOR”

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE

AHMET METE:
“AZINLIĞI
VE KURUMLARINI
YUNANİSTAN’IN DÜŞMANI
GİBİ GÖSTERMEK İÇİN BİR
GAYRET VAR”
Bat Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete GÜNDEM’e yaptığı açıklamada, Batı
Trakya Müslüman Türk toplumunun
varlığından rahatsız olan çevrelerin
olduğunu vurguladı. “Bu eskiden beri
olan bir şey. Yani yeni değil” diyen müftü
Mete, “Fakat son zamanlarda bunun
üzerine gidiliyor. Yani azınlığın üzerine
üzerine geliniyor. Batı Trakya Türkü
sindirilmeye çalışılıyor. Bu çabanın içinde
azınlığın müftülerine, kurumlarına,
derneklerine, partisine, imamlarına
saldırı, korkutma, tehditler, mahkemeye
vermeler, hakaretler var. Özellikle basın
aracılığıyla azınlığımız ve azınlığımızın
kurumlarıyla, azınlığın yöneticileri
hakkında yalan yanlış haberler, yorumlar
var. Bunların son zamanlarda arttığını
herkes çok açık bir şekilde görüyor. Tabii
bir de bizim içimizde olup da Yunan
basınıyla paslaşarak azınlığın önde
gelenlerine saldıranlar var. İnternette ve
sosyal medyada sürekli bir şekilde
aleyhimize yayın yapanlar, çamur atanlar,
hakaretlerde bulunanlar var. Söylediğimiz
her sözün arkasında bir art niyet
arayanlar var. Şaka bile yapsak bunda art
niyet arayanlar harekete geçiyor. Azınlık
kurumlarını ve Batı Trakya Müslüman
Türkünü Yunanistan’ın düşmanı gibi
göstermeye çalışan bir gayret var. Ben
bunun sistematik ve planlı bir hareket
olduğuna inanıyorum.” dedi.

“EZANIN BİLE MEGAFONDAN
OKUNMASINI İSTEMEYENLER VAR”
Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk
toplumundan bu ülkeye zarar gelmediğini
ve gelmeyeceğini söyleyen Ahmet Mete
şunları kaydetti: “Bu azınlık konuşma
hakkına sahip olmasın. Müftüsü olmasın,
imamı olmasın, hakkını dile getiren
siyasetçisi olmasın isteniyor. Bakın bugün
İskeçe’den bir Yunanca gazeden aradılar
ve metropolitin ibadetin bir şov
olmadığını söylediğini, şikayetler üzerine
kilise içindeki ayinin kapalı mikrofonlarla
yapıldığını söylediğini hatırlatıp,

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ İBRAHİM ŞERİF

camilerdeki ezanın megafondan okunup
okunamayacağını falan sordular. Yani bir
anlamda ezanın megafondan
okunmaması isteniyor. Ben de kendilerine
metropolitin doğru söylediğini ifade
ettim. Ancak bizim ezanımızın ibadet
değil, ibadete davet olduğunu anlattım.
Yani kiliselerdeki çan sesine benzer bir
şey olduğunu söyledim. İbadetimizi cami
içinde megafonsuz yaptığımızı söyledim.
Bizim namazımız 15 dakika falan sürüyor
diye anlattım. Ezanın ibadetle
karıştırılmaması gerektiğini vurgulamaya
çalıştım. Anlaşılıyor ki; bazı kişiler veya
çevreler camilerden duyulan ezan
seninden rahatsız oluyor.”

“AZINLIĞI SİNDİRMEYE ÇALIŞMAK
DOĞRU DEĞİL, BİZ HAK
MÜCADELESİ YAPIYORUZ VE
KIRMADAN DÖKMEDEN YAPIYORUZ”
Azınlığın hayatında bir şey
değişmediğine, ancak azınlığa karşı
özellikle son dönemde olumsuz
gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken
Müftü Mete, son bir – iki yıldır azınlığa
yönelik baskının arttığını belirtti. Mete,
“İmam tehdit etmeler, din görevlilerine
yönelik basında olumsuz haber ve
yorumlarda bulunmalar, hatta geçen yıl
arkadaşımızın başına geldiği gibi, din
görevlisini kaçırmalar ve tehdit etmeler
bunlar bir bütünün parçaları gibi. Ben
bunun doğru olmadığını söylemek
isterim. Yani azınlığın önde gelenleri,
azınlığın kurumlarının soruşturmalarla,
davalarla, mahkemelerle sindirilmeye
çalışılması doğru değil. Biz hak
mücadelesi yapıyoruz. Bunu yaparken de
kırmadan, dökmeden yapıyoruz.” diye
konuştu.

“DOĞRULARI SÖYLEMEYE
DEVAM EDECEĞİM”
Müftü Mete, toplumun hakkı ve hukuku
için doğru bildiklerini her zaman
söyleyeceğini kaydederek, “Ben bu
vazifede olduğum sürece doğruları
söylemeye devam edeceğim. Herkes bunu
böyle bilsin. Doğrular için kimseye de
şapka indirmem. Halkımızın,
azınlığımızın hakkı ve hukuku için
doğruları söylemeye ve mücadele etmeye
devam edeceğiz. Azınlığa reva görülen bu
baskıların da son derece yanlış olduğunu
bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylemek
isterim.” ifadelerini kulandı.

GÜNDEM’in sorularını yanıtlayan
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, söze
“Özellikle son bir iki yıldır azınlığı
ilgilendiren önemli bir konuya ve soruna
değindiğiniz ve bize görüşlerimizi
açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür
ederim” diyerek başladı.
Müftü İbrahim Şerif, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına yönelik
sindirme politikasının geçmiş yıllarda
olduğu gibi önemli ölçüde geri geldiğine
dair işaretlerin olduğunu vurguladı.
İbrahim Şerif, “Son on yıla baktığımızda
azınlığımız hangi faaliyetleri, hangi
etkinlikleri yapıyorsa yine aynılarını
yapıyor. Bu konuda herhangi bir
değişiklik yok. Fakat devletin veya
hükümetin yeni bir politikası olsa gerek
ki; 15 – 20 yıl önceki enstrümanlarla
azınlığın üzerine gelmeye başladı. 15 – 20
yıl önce ne vardı? Batı Trakya Türkü
üzerinde bir sindirme politkası vardı.
Azınlığımızın üzerinde mahkeme olayları
vardı. Büyüklerimiz o dönemi anlatırken
veya özetlerken, azınlığın üzerine bir adli
ve polisiye baskıdan bahsediyorlardı. Son
birkaç yıldır azınlığın üzerindeki adli
baskı yine artmış durumda. Sürekli bir
soruşturma, suç duyurusu, ifadeye
çağırma ve dava sarmalına girdik. Son bir
yılda sadece ben bir kez savcılığa
çağrıldım, iki kez emniyette ifade verdim.
Sadece ben değil, İskeçe Müftüsü için de
aynı şeyler geçerli, diğer azınlık kurumları
ve temsilcileri için de aynısı geçerli.
Yaşanan olaylar sindirme politikasının
geri döndüğünü gösteriyor.” dedi.

“20 YIL ÖNCEKİ DÖNEME
DÖNÜLDÜĞÜ İZLENİMİ VAR”
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin aleyhine
Gökçepınar’da bir cenazede yaşananlar
nedeniyle dava açıldığını hatırlatan
İbrahim Şerif şöyle konuştu: “İskeçe
Müftümüz Ahmet Mete ve Gökçepınar
imamı olan kardeşimize dava açıldı.
Gökçepınar köyündeki cenazeden 10 – 15
gün sonra Gümülcine’nin Karacaoğlan
köyünde de benzer bir olay yaşandı.
Hatırlayacaksınız, Almanya’da yaşayan
genç bir soydaşımız bir alışveriş
merkezinde yaşanan silahlı saldırı
sonucunda hayatını kaybetmişti.
Karacaoğlan’da onun cenazesi oldu. O
gün sabah saatlerinden itibaren
Gümülcine’de bizim büromuzun önünde
yabancı bir araç vardı. Etrafı ve büroya
giren çıkanları kontrol ediyordu. Biz buna
bir anlam veremedik. Aynı gün bir din
görevlisi kardeşimiz vefat etmişti biz de
onun cenazesine gitmiştik. Aynı araba
orada da vardı. Cenazeden ayrılıp evime
geldiğimde aynı araç evimde bekliyordu.
Öğleden sonra tarlaya gittim, onlar da
peşimden geldi. Sordum ‘neden takip
ediyorsunuz’ diye, polis olduklarını
söylediler. Gökçepınar olayından sonra
benzer bir olay Karacaoğlan’da
yaşanmasın diye takip altına alındık diye
düşündük. Sadece bu mu? Geçtiğimiz
günlerde din adamlarımızla pikniğe
gittiğimizde bizden önce polislerin
bölgeye gittiğini gördük. Tabii ki insan
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tedirgin oluyor. Biz bunları yıllar
önce yaşadık. Fakat son 10 – 15 yıldır
bunlar yoktu. Ayrıca Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ne, Yüksek
Tahsilliler Derneği şubelerine
yapılan baskınlar azınlığın 20 yıl
öncesine döndüğü izlenimini
veriyor.”

“ON YIL ÖNCE
NE SÖYLENİYORSA
YİNE AYNISI
SÖYLENİYOR,
PEKİ BU KISKAÇ
NEDEN?”
Azınlığın karşı karşıya kaldığı bu
adli durum karşısında şaşkın
olduğunu ifade eden Şerif, “Bakın,
beni geçtiğimiz günlerde ifadeye
çağırıp DEB Partisi’nin genel
merkezi açılışına sizi hangi sıfatla
davet ettiler diye soru sordular. Bu
konuda ifademi aldılar. DEB
Partisi’nin
yöneticilerini
başka konular
için ifadeye
çağırdılar veya
aleyhlerinde suç
duyurusunda
bulundular. İskeçe
Müftüsünün
konuşmasını
mercek altına
aldılar. Dediğim gibi
Batı Trakya Türk
azınlığı on yıl önce
neleri yapıyorsa,
neleri söylüyorsa yine
aynı şeyleri söylüyor. Şimdi son
dönemde bu adli kıskacın sebeni
ne? Azınlık kurumlarını ve
yöneticilerini tekrar tekrar
soruşturmaya, ifadeye, emniyete
çağırmak, bunu belli aralıklarla
tekrarlamak bize bir şeyleri
hatırlatıyor. Üzerimizde baskı
kurulmak istendiğini anlıyoruz.”
ifadelerine yer verdi.

“BU ÜLKEMİZ
YUNANİSTAN’A
HİÇ YAKIŞMIYOR”
Batı Trakya Türk azınlığının
haklarının iade edileceği yerde
geriye doğru gidişatın ülkemiz
Yunansitan’a hiç yakışmadığını
anlatan Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif, “Olaylardan anlıyoruz ki 20 yıl
önceki sindirme politikasına geri
dönmek isteyenler var. Ama öte
yandan azınlığın hakları iade
edilmeyerek uluslararası hukuka
ters düştüklerini acaba bu insanlar
bilmiyor mu? Bu azınlık, haklarını
geri almayı çoktan beri haketti. Ben
bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini
söylemek istiyorum. Azınlığın
üzerinde manevi baskı kurulmak
isteniyor. Korkutulmak, sindirilmek,
pasifize edilmek isteniyor. Psikolojik
bir baskı kurulmak isteniyor. İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin
Gökçepınar imamıyla birlikte
suçlanarak dava edilmesinin gayri
hukuki bir şey olduğuna
inanıyorum. Dinimize göre vefat
eden insanın ailesi istediği kişiye
cenaze namazını kıldırtabilir. Veya
vasiyeti varsa o vasiyet uygulanır.
Batı Trakya’da halkın seçtiği iki
müftü var. Bunu görmezden gelmek
manevi baskıdan başka bir şey değil.
Bu tür yanlışlardan dönülmesi
gerekir diye düşünüyorum.” dedi.
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Erkan Azizoğlu: “Bizi hedef
göstermek istiyorlar”
İSKEÇE’de Gökçepınar köyü imamı
Erkan Azizoğlu, asker Ahmet
Katunlu’nun cenazesinden sonra bazı
çevreler tarafından kendisinin hedef
gösterildiğini söyledi.
Askerliğini yaptığı sırada boğularak
hayatını kaybeden Ahmet Katunlu’nun
cenaze töreninde cenaze naması
sırasında vefat eden gencin ailesinin ve
cenazedeki cemaatin isteği üzerine
hareket ettiğini belirten Azizoğlu şöyle
konuştu: “Ahmet Katunlu
kardeşimizi,

köylümüzü çok
talihsiz bir şekilde kaybettik.
Cenazesi köyümüzde yapıldı. Allah
rahmet eylesin. Cenazede tabii her
yerden insan vardı. Sonuçta acı bir olay

ve genç bir kardeşimiz askerliğini
yaparken vefat etti. Kardeşimiz asker
olduğu için cenazesi de askeri törenle
yapıldı. Sıra cenaze namazına geldiğinde
tayinli müftünün tabutun önüne
geçtiğini ve cenaze namazı kıldırmak
istediğini gördüm. Ben de merhumun
ailesinin ve tabii ki halkımızın isteği
doğrultusuna hareket edip bizim seçilmiş
müftümüzün olduğunu, müftü efendi
sayın Ahmet Mete’nin cenaze
namazını kıldırıcağını söyledim.
Hatta bunu olaysız bir şekilde yaptık
ve Ahmet’in ölümünün bizi yeterince
üzdüğünü, kavga ve gürültü
istemediğimizi söyledik.
Gökçepınar’daki cenazeden sonra
bizim köyümüzle ilgili sürekli bir
şeyler oldu ve olmaya devam
ediyor. Basında her gün yazılar
çıkıyor. Aslı astarı olmayan şeyler
de yazılıyor. Bu köyün din
görevlisi olarak sürekli hedef
olarak gösteriliyorum. Ben
bunlardan endişe etmiyorum,
korkmuyorum. Fakat benim
bir ailem var. Birkaç gün önce
İskeçe’de bir gazete kaldığım evin izinsiz
olduğunu veya izinde öngörülenden çok
daha fazla kat yaptığımızı iddia ediyor.
Yani gazetenin manşet haberi bir köy
imamımını evi oluyor. Bizi hedef
göstermek istiyorlar. Örneğin bugün

ERKAN AZİZOĞLU

İskeçe’de bankaya gittik, hiç tanımadığım
kişiler beni gazetede gördüklerini
söylüyor. Gazetenin yazdığı olayın aslını
soruyor. Adımı bile ezberleyenler olmuş.
Demek ki birileri bizi hedef göstermek
istiyor. Rahatsız olduğum konu beni
yalan yanlış şeylerle itham ediyorlar ve
beni bu şekilde hedef olarak
gösteriyorlar. Ben doğru bildiğim yolda
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da yürümeye devam edeceğim.”

İskeçe’de Altın Şafak karşıtı
yürüyüşe hazırlanıyorlar
KEERFA, Altın Şafak
Partisi’nin İskeçe bürosunu açacağı 5 Kasım’da
protesto yürüyüşü kararı
aldı. Hareketin yaptığı
açıklamada, sözkonusu
partinin İskeçe’de istenmediği vurgulandı.
IRKÇILIK ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi (KEERFA), ırkçı Altın Şafak
Partisi’nin İskeçe’de büro açması
nedeniyle protesto yürüyüşü düzenliyor.
KEERFA tarafından gerçekleştirilecek
yürüyüş, Altın Şafak Partisi’nin İskeçe’de
bürosunu açacağı 5 Kasım Cumartesi
günü yapılacak.
Konuyla ilgili olarak Irkçılık ve Faşist
Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA)
tarafından bir açıklama yayımlandı. 5
Kasım Cumartesi günü “neonazist cinayet
örgütü Altın Şafak’ın yeni bürosunun
Lagos tarafından yapılacağı” belirtilen
açıklamada, sözkonusu partinin İskeçe’de
istenmediği vurgulandı.
KEERFA’nın açıklamasında, “Pavlos
Fissas ve Şahzat Lokman’ın katillerinin,
İskeçe’deki büroları kapatılana kadar
İskeçe’de de oldukça fazla saldırılara

giriştikleri” hatırlatılarak, solcu bir
üniversite öğrencisinin ve KEERFA
afişlerini asan azınlık mensubu bir
öğretmenin saldırıya uğradığı kaydedildi.
Altın Şafakçılar’ın Müslümanlara
saldırdıkları ve başörtüsü takan azınlık
mensubu kızları rahatsız ettikleri de
açıklamada yer aldı.
Sözkonusu saldırıların Altın Şafak’ın
bürolarından başlatıldığı iddia edilen
açıklamada, nazist Altın Şafak örgütünün
İskeçe’deki saldırılarının, 2013 yılı Nisan
ayında gerçekleştirilen büyük ırkçılık

karşıtı gösteriden sonra bürosunun
kapatılmasıyla son bulduğu belirtildi.
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik
Hareketi’nin (KEERFA) açıklamasında
şöyle denildi: “Şimdi de aynı şeyi
yapmalıyız. Neonazi korkusunun yeniden
dönmesine izin vermemeliyiz.”
Açıklamada, 5 Kasım’da yapılacak
yürüyüş öncesinde dernek, sendika,
kuruluş ve ırkçılık karşıtı örgütlere 26
Ekim Çarşamba günü saat 19:00’da İskeçe
İşçi Merkezi’nde yapılacak toplantıya
katılmaları çağrısında bulunuldu.
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AGİT’in “Hoşgörü ve Farklılık”
konferansında sorunlar anlatıldı
19-20 Ekim tarihlerinde,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’nın (AGİT) 2016 dönem
başkanlığını yapan
Almanya’nın Berlin şehrinde
Federal Dışişleri Ofisi’nde
düzenen “Hoşgörü ve Farklılık”
konulu konferansa, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’ni
temsilen Onur
Mustafa Ahmet
katıldı.
Konferansta
gerçekleşen
panellerde, yan
etkinliklerde ve
çalışma
gruplarında, Batı
Trakya Türklerinin
ayırımcılık, nefret
suçları ve
örgütlenme
özgürlüğü
alanlarında
yaşadığı sorunlar
dile getirildi ve bu
sorunlara çözümler önerildi.
19 Ekim Çarşamba günü
konferansa sadece sivil toplum
kuruluşları katıldı. Konferansın
“Devlet ve Devletdışı Aktörler ve
Onların Hoşgörü ve Farklılığı
Tanıtımdaki Rolleri” konulu
açılış oturumu gerçekleştirildi.
Burada söz alan Onur Mustafa
Ahmet, Batı Trakya Türk
azınlığının Avrupa’daki hem en
eski Türk, hem de en eski
Müslüman topluluğu olduğunu
vurguladı ve özellikle son
yıllarda Avrupa’da yaşanan
ayrımcılık, islamofobi ve nefret
suçları üzerine vakaları Türk
azınlığının onyıllardır
yaşadığını belirtti. Batı Trakya
Türk azınlığının birçok alanda
edindiği bu olumsuz
deneyimlerin, AGİT tarafından
yerinde tespit edilip çözüm
yollarıyla geniş çapta rapor
edildiği takdirde, sadece
azınlığın değil, Avrupa’daki
birçok Müslüman
topluluklarının sorunlarına da
çözüm yolları aralayabileceğini
söyledi. Bu çerçevede Onur
Mustafa Ahmet, AGİT
yetkililerini Batı Trakya’yı
ziyaret etmeleri ve azınlık
kurumlarıyla görüşmeleri
çağrısında bulundu.
Ahmet, ayırımcılık üzerine
azınlığın din alanında,
örgütlenmede, nefret
suçlarında, hukukta, eğitimde
ve genel azınlık haklarında
yaşadığı son güncel vakalardan
bahsetti. İskeçe Türk Birliği
vakasını da anlatan Onur
Mustafa Ahmet, 2008 yılından
beri Yunanistan’ın, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
kararına saygı duymadığını ve
İskeçe Türk Birliği’nin yeniden
açılmasını sürekli ertelediğini

vurguladı. Ahmet, Avrupalı
yetkililer bu konuda bir şey
yapmadığı takdirde,
Yunanistan’ın bu kararı
uygulamaya hiç de niyetli
olmadığının altını çizdi.
Ayırımcılığı önlemek adına
Ahmet’in yaptığı önerilerden en
önemlisi, ayırımcılığa yönelik
daha etkin
gözetleme ve
denetim
mekanizmalarının
kurulması ve
gözlemlemelerin
yerinde yapılıp
raporlanması
oldu. Bu öneri,
çalışma grubunun
hazırladığı rapora
da dahil edildi.
20 Ekim
Perşembe günü
konferansa sivil
toplum
kuruluşlarının
yanında devlet
delegasyonları ve kuruluşları da
katıldı.
Alman Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier yaptığı
konuşmada, konferansın
önemine dikkat çekti. Ardından
müzik profesörü Daniel

Batı Trakya
Türklerinin
sorunları ve
çözüm
önerileri,
Almanya’da
yapılan AGİT
toplantısında
dile getirildi.

Onur Mustafa Ahmet,
FUEN Asbaşkanı Olga
Martens ile birlikte.
Borenboim Suriyeli, Lübnanlı,
İranlı, İsrailli ve Filistinli
müzisyenlerden oluşan klasik
müzik senfoni orkestrasıyla bir
dinleti sundu.
Gerçekleştirilen “Hoşgörü ve
Sosyal Kaynaşmaya Temel
olarak İnsan Haklarına ve

Temel Özgürlüklere Saygı”
konulu oturumda konuşmacılar
ülkelerin genel durumlarından
bahsetti ve katılımcı ülke
delegasyonlarına söz hakkı
verildi.
Onur Mustafa Ahmet,
konferansın ikinci gününde,

AGİT Müslümanlara Karşı
Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle
Mücadele Özel Temsilcisi Prof.
Bülent Şenay ve FUEN
Asbaşkanı Olga Martens ile
görüşmeler gerçekleştirdi.

İlhan Ahmet otoban ücretini meclise taşıdı
“AĞIR ARAÇLAR, KÖY
YOLLARINDA TEHLİKE SAÇIYOR”
İlhan Ahmet, kamyon ve TIR’lar açısından
ise bu maaliyetlerin daha da yüksek
olduğunu hatırlatarak, bu araçların,
yüksek ulaşım maaliyetlerinden kaçmak
için tali köy yollarını tercih eder duruma
geldiğini, ancak bu tercih yüzünden trafik
hareketliliğinin yaşandığı sözkonusu köy
yollarında gerekli ışıklandırma, trafik
uyarı ve denetim düzenlemeleri olmaması
nedeniyle, bölge sakinlerinin ve tüm araç
kullanıcılarının ölümcül tehlike altında
olduğuna işaret etti.

“SINIR BÖLGELERİNDEKİ
VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER,
YÜKSEK ULAŞIM MASRAFIYLA
ADETA CEZALANDIRILIYOR”
RODOP Potami Milletvekili İlhan
Ahmet, Egnatia otobanında Meriç iline
bağlı Kösemescit (Mesti) mevkiini de içine
alan 10 yeni noktada açılacağı ilan edilen
yeni otoban gişelerinin neden olacağı
muhtemel ekonomik olumsuzlukları,
meclis gündemine taşıdı.
Milletvekili İlhan Ahmet, Ekonomi
Bakanı ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı’na
sunduğu soruda, otoban gişelerinin
özellikle merkezden uzak bölgelerdeki
vatandaşlara merkezi bölgelere ulaşımda
getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yaptı.
Milletvekili, gişelere yenilerinin
eklenmesinin, hem özel araç kullanıcısı

yerel halkta yaratacağı ekonomik
sıkıntıya, hem de Doğu - Makedonya
Trakya bölgesinin turistik ve ticari
hareketliliğinde neden olacağı
aksaklıklara dikkati çekti.
Hali hazırda ticari araçlar için 190 euro
olan Dedeağaç - Atina arası gidiş - dönüş
otoban gişe geçiş ücretinin, öngörülen
yeni ek gişelerin faaliyete geçirilmesiyle
250 euroya ulaşacağını belirten
milletvekili Ahmet, buna bir de yakıt
bedeli eklendiğinde 500 euroyu aşacak
ulaşım maaliyetlerinin işletmeler
açısından altından kalkılması zor bir hal
alacağını ifade etti.

Milletvekili İlhan Ahmet, Ekonomi ve
Ulaştırma Bakanlarına, merkezden uzak
sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların
böylesi ekstra bir seyahat masrafıyla
neden adeta cezalandırıldığını sordu.
Ahmet, Doğu Makedonya - Trakya
eyaletinde işletmeler açısından yüksek
ulaşım maliyetlerinin rekabet güçlerinin
düşmesine yol açacağı bu haksız
uygulama karşısında ilgili bakanlıkların
nasıl bir tedbir almayı düşündüklerinin
cevabını istedi.
İlhan Ahmet ayrıca, ağır ticari araçların
denetimsizce kullandığı yetersiz köy
yollarında trafik konrolünün ve güvenliğin
nasıl sağlancağını da sordu.
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“Kasım sonuna kadar
darbeci askerlerin iade
edilmesini bekliyoruz”
Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişimi sonrasında
helikopterle Yunanistan’a
kaçan 8 darbeci askerin
yargılandığı davaya
müdahillik talebinde
bulunan avukatlardan
Ramazan Arıtürk,
Yunanistan’ın Kasım ayı
sonuna kadar darbeci
askerleri Türkiye’ye iade
etmesini beklediklerini
söyledi.
HUKUKÇULAR Derneği üyesi avukat
Ramazan Arıtürk, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, darbeci askerlerin, “Sağlık
görevlisiyiz. Hasta taşıma konusunda
görevliydik. Darbeyle ilgimiz yok. Olaylar
nedeniyle İstanbul’da can güvenliğimiz
olmadığı için Yunanistan’a geçtik.”
şeklinde savunma yaptıklarını belirtti.
Darbecilerin, “Aranızda sağlık
görevlisi var mı?”, “Helikopter hasta
taşımaya uygun muydu?”, “Helikopterde
herhangi bir sağlık teçhizatı var mıydı?”,
“Olayların yaşanmadığı başka bir yere
niçin inmediniz?” şeklindeki sorular
karşısında savunmalarının adeta
çöktüğünü ifade eden Arıtürk şöyle
konuştu: “Yunanistan’daki mahkeme de
darbecilerin savunmalarının gerçeği
yansıtmadığına kanaat getirdi.
Mahkeme, vermiş olduğu kararla asker
görünümlü eşkıyaların, Yunanistan’a
gelme gerekçelerinin meşru bir sebebe
dayanmadığını tespit etti. Bunların siyasi
sığınma taleplerini ortadan kaldırdı.
Bundan sonraki aşamada bu askerler
meşru bir sebebe dayanarak
Yunanistan’a geldiklerini asla iddia
edemezler. Çünkü mahkeme tarafından
verilen kararla meşru bir sebepten dolayı
gelmedikleri de hüküm altına alınmış
durumda.”

“TALEPLERİ ALT KOMİSYON
TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ”
Arıtürk, Yunanistan mevzuatı
doğrultusunda ülkeye yasal olmayan
yollarla girip de siyasi sığınma hakkı
talebinde bulunanlara böyle bir hakkın
verilemeyeceğini dile getirdi.
Yunanistan’da siyasi sığınma talebini
değerlendiren bölgesel bir komisyon
olduğunu anımsatan Arıtürk şunları
anlattı: “Nereye ilk giriş yapmışlarsa, ilk
olarak buradaki alt komisyon bu talebi
değerlendiriyor. Bu alt komisyon, siyasi
sığınma talebinde bulunanları mülakata
davet ediyor. ‘Gerçekten ne diyorsunuz,
neden geldiniz, niçin geldiniz, amacınız
neydi?’ gibi bir takım sorular soruluyor.
Uzun bir mülakat süreci devam ediyor.
Bu mülakatlar bitti. Sadece bir askerin
mülakatı devam ediyor. Yedi askerin
talepleri, beyanları bu alt komisyon
tarafından da kabul edilmedi ve siyasi
sığınma talepleri reddedildi. Bundan

İslam İşbirliği Teşkilatı,
FETÖ’yü terör
örgütü ilan etti
sonraki süreçte bir üst komisyon var. Bu
başkent Atina’daki bir komisyon. Bu
genel bir komisyon. Bu komisyon da
kişilerle mülakat yapmadan dosya
üzerinde bir karar verecek.”
Arıtürk, gerekçeli ret kararının
tebliğinden itibaren 15 gün içinde üst
komisyona başvurulabildiğini, üst
komisyonun da kararını 15 gün içinde
vermesi gerektiğini ifade etti.
Alt komisyonun verdiği kararın
aynısının üst komisyon tarafından da
verilmesini beklediklerini aktaran
Arıtürk, “Yunanistan’ın iç mevzuatı bu
tür insanların siyasi sığınma hakkının
kabul edilmesine engel. Kabul
edilmemesi hususunda düzenlemeler söz
konusu. Ayrıca başka bir düzenleme
daha var. Taraf olmuş oldukları
Uluslararası Suçluların İadesi Sözleşmesi
de bunu gerektiriyor.” diye konuştu.
Süreci takip ettiklerini dile getiren
Arıtürk, “Biz bu süreci Yunanistan’da
takip ediyoruz. Hem de biz bizzat işin
içinde takip ediyoruz. Burada artık süreç
bitmiş durumda. Yani burada
önümüzdeki ayın sonuna doğru en geç
Yunanistan kararını verip Türkiye’ye
bunları iade etmesi gerekiyor.”
ifadelerini kullandı.
Arıtürk, darbeci askerlerin hem Güney
Amerika ülkelerinden hem de Belçika ve
Hollanda’dan siyasi sığınma hakkı
istediklerini belirterek şunları kaydetti:
“Güney Amerika ülkelerinin tamamı
siyasi sığınma taleplerini reddetti. Bize
gelen bilgiye göre Bolivya, Şili ve
Arjantin. Belçika ve Hollanda’dan siyasi
sığınma hakkı talep etmişler. Ancak
siyasi sığınma hakkı bu kişilerin, bu
ülkeler tarafından kabul edilmiş olsa bile
Türkiye bu suçluların iadesini istediği
için, Yunanistan da Uluslararası
Suçluların İadesi Sözleşmesi’ne taraf
olduğu için Yunanistan zorunlu olarak,
mecburen bağlı bulunmuş olduğu
yasalar ve uluslararası sözleşmeler
gereğince, Türkiye’ye bunları iade etmek
mecburiyetinde görünüyor. Yunanistan
bir devlet, iade etmezse ne olacak? Bu
politik bir tercih olabilir. İade etmemesi
halinde uluslararası anlamda
Yunanistan’a karşı mutlaka bir yaptırımı
olur.”

İSLAM ülkeleri tarafından
oluşturulan İslam İşbirliği Teşkilatı,
FETÖ’yu terör örgütü olarak ilan etti.
Karar, Özbekistan’da düzenlenen
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri
Bakanları Konseyi Toplantısı’nın
hazırlık oturumunda alındı. Karara,
Mısır temsilcisinin çekince koyduğu
öğrenildi.
Karara ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu twitter hesabından,
“Hassasiyetlerimizi anlayarak
dayanışma gösteren ve FETÖ’yü terör
örgütü ilan eden İslam İşbirliği
Teşkilatı’na teşekkür ediyoruz.
Taşkent’te iki gün boyunca yaptığımız
girişimler sonucu İİT’in FETÖ’yü terör
örgütü ilan etmesi, önemli bir milat
olmuştur.” paylaşımında bulundu.

Yunanistan’a kaçmaya
çalışan FETÖ’cüler
yakalandı

TÜRKİYE’de Aydın’ın Kuşadası
ilçesinde Suriyeli göçmenlerin içine
karışarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan
ve FETÖ davasından haklarında arama
bulunduğu belirlenen üç kişi yakalandı.
Kuşadası Kaçakçılık ve Organize
İşlerle Mücadele ekipleri ihbar üzerine
yaptıkları operasyonda, lastik bot ile
Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya
çalışan Suriye uyruklu olduğu sanılan 62
kişiyi gözaltına aldı. Kaçakların
ifadelerinin alınması sırasında
aralarında Arapça konuşmalarına karşın
şüpheli davranışlar sergileyen üç kişinin

kimliği belirlenemedi. Şüpheli üç kişinin
parmak izini alan polis, kaçakların
Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce
“FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne Üye Olmak,
Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın
Önlenmesi Hakkındaki Kanuna
Muhalefet” suçlarından aranan
öğretmen Ahmet Sinan Demirsoy (42) ve
emlakçılar Mehmet Pehlivan (40) ile
Ahmet Uygur (36) olduğunu tespit etti.
FETÖ’cü olduğu tespit edilen 3 zanlı
emniyetteki ifadelerinin ardından
Hatay’a gönderildi.
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Cevat ABDURRAHMAN
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cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Et tüketiminde
dikkat edilmesi gerekenler
t insan beslenmesi için
çok önemli bir
besindir. Bu yüzden
mutlaka tüketilmesi gerekir.
Bununla birlikte et
üretiminde güvenlik
önlemlerine dikkat
edilmediğinde de insan
sağlığına çok zarar verecek
ve zehirlenmelere sebebiyet
verebilecek bir gıdadır. Bu
yüzden üretimi, halk ve
toplum sağlığı açısından,
mutlak kontrol gerektiren bir
besindir.

E

Hayvanlardan insana
geçen yaklaşık 200 çeşit
hastalık olduğu göz önüne
alınırsa, özellikle
kurbanlıkların hijyenik bir
ortamda kesilip, etlerin
buzdolabında uygun bir
sıcaklık ortamında
saklanması, tüketilirken de
iyi pişirilmesi gerekir.
Hayvanın kesimi sırasında
kanının iyice akıtılması çok
önemlidir. Hayvanın kanı ne
kadar çok akıtılırsa etteki
lezzet ve kalite de o oranda
artar. Yani hayvan kesilir
kesilmez hemen yüzme
işlemine geçilmemeli, kanı
iyice akıtılmalıdır.
Hayvanlar kesildikten
sonra etinin hemen
tüketilmesi de doğru değildir.
Bunun nedeni, etteki
kaslar, belli bir süre sonra ete
dönüşeceğinden, kesilen
hayvanın eti en az kesildikten
12 saat sonra tüketilmelidir.
Ayrıca etler buzdolabına tek
porsiyonluk ambalajlar
halinde saklanmalıdır.
Dondurulmuş etin
çözüldükten sonra bir
kısmının kullanılarak
diğerinin yeniden buzluğa
konulması çok yanlıştır. Bu
şekilde bir uygulama ile etler
mikrop kapar ve insan
sağlığına zarar verebilir.
Ayrıca kurbanlık hayvanlar
kesilirken yapışan kıllar
mikrop üremesine,
dolayısıyla etin bozulmasına
neden olur.
Serbest kesilen hayvanın

etinde (özellikle kurbanlık
etlerde) sarılık ve kan pıhtısı,
iç organlarında ise parazit
görülmesi halinde mutlaka
bir veteriner hekime
başvurulması gerekir.
Özellikle çocukların
gelişimi için et tüketimi çok
daha önemlidir. Ancak
çocuklara yedirilen etin çok
iyi pişirilmesi gerekir. Ayrıca
bir seferde çok aşırı et
tüketimi sindirim sisteminde
bozulmalara neden olabilir.
Tüketimde mutlaka yeteri
miktarda ve son kullanım
tarihi geçmemiş ürünler ve
menşei belli ürünler
seçilmelidir.
Sakatatların
tüketilmesinde de herhangi
bir sorun olmaz…Sakatatların
minareller açısından çok
zengindir ancak bu tür
ürünlerde su oranının yüksek
olmasından dolayı çok kolay
bozulduğu asla
unutulmamalıdır.
Tüketimlerinde hijyen
mutlaka dikkate alınmalıdır.
Özellikle son günlerde
gündemde olan et
ürünlerindeki hileler göz
önünde bulundurulduğunda,
market raflarındaki hazır et
ürünlerinin tüketilmesinde,
tüketicinin son derece
dikkatli olması gerekir.
Mutlaka menşei belli ürünler
tüketilirken, ürünlerin son
kullanım tarihleri dikkatle
incelenmelidir. Mümkün
olduğu kadar tek hayvandan
elde edilen ürünler tercih
edilmeli, karışık hayvan
etlerinin bir arada sunulduğu
ürünler (tavuk-dana veya
tavuk-hindi gibi) tercih
edilmemelidir. Tüketici,
hangi hayvanın etini
tükettiğini mutlak surette
bilme hakkına sahiptir. Ürün
etiketlerinde mutlaka hayvan
menşei belli, kesim yerleri ve
tarihleri belli bilgiler
bulunmalıdır. Aksi ürünler
tercih edilmemelidir.
Hepinize sağlık dolu bir
yaşam dilerim…

28 Ekim 2016

Yunanistan’a
2,8 milyar euro
kredi serbest bırakıldı
AVRUPA İstikrar
Mekanizması (ESM),
Yunanistan’a 3’üncü kurtarma
programı çerçevesinde yerine
getirilen reformlar nedeniyle 2,8
milyar euroluk kredi dilimini
serbest bıraktı.
Finansman sorunu yaşayan
Euro Bölgesi ülkelerine gerekli
mali desteği sağlamak üzere
kurulmuş olan ESM, Yunanistan
için 2,8 milyar euroluk kredi
diliminin serbest bırakıldığını
açıkladı.
ESM Başkanı Klaus Regling
konuya ilişkin
değerlendirmesinde,
Yunanistan'ın reform sürecine
aralıksız devam etmesi
sonucunda kredinin serbest
bırakıldığını belirterek, “Yunan
hükümeti, emeklilik reformu,
banka yönetimi, enerji sektörü
ve gelir idaresi ile ilgili önemli
kilometre taşlarını yerine

getirdi. Yunanistan, yeni
özelleştirme ve yatırım fonunun
işlevsel hale gelmesi için de
ilave adımlar attı.” ifadelerini
kullandı.
Regling, üzerinde uzlaşılan
reformların uygulanmaya
devam edilmesi halinde,
gelecek yıl Yunanistan'da
ekonomik büyümenin

hızlanmasını beklediğini, bu
durumda Yunan hükümetinin
tekrar tahvil çıkartabileceğini
bildirdi.
2,8 milyar euroluk kredi ile
birlikte toplam 86 milyar
euroluk kurtarma programı
çerçevesinde Yunanistan'a, 31,7
milyar euro mali destek
sağlanmış oldu.

Harmanlık’taki
soydaşın tütünleri yandı!

GÜMÜLCİNE’nin Harmanlık
mahallesinde bir evin
avlusunda bulunan depoda
yangın çıktı. Aslen Rodop ilinin
Sarancına köyünden olan
Hasan Tumbar Latif’e ait evde
çıkan yangın sonrası depoda
bulunan tütünler yandı. Çıkan
yangın nedeniyle bir yıllık emek
de yok oldu.
25 Ekim Salı günü öğle
saatlerinde çıkan yangını, evde
kimsenin olmaması sebebiyle
komşular farkederek itfaiyeye
haber verdi. Kısa sürede olay
yerine gelen yaklaşık on kişiden
ve 3 araçtan oluşan itfaiye ekibi,
hızlı bir şekilde yangına
müdahale etti. İtfaiye ekibi
yangını söndürmek için
yaklaşık bir saat aralıksız çalıştı.

Evde kimsenin olmaması
nedeniyle geç farkedilen
yangın, başta tütün olmak üzere
depoda bulunan eşyaları küle
çevirdi. Özellikle de kurutulmuş
tütünler yangının daha da hızlı
büyümesine neden oldu.

KOOPERATİF BAŞKANI
TÜTÜNÜ YANAN SOYDAŞI
ZİYARET ETTİ
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat Gümülcine’nin Harmanlık
mahallesinde evinde yangın
çıkan Hasan Tumbar Latif’i
ziyaret etti.
Yangın sırasında deposunda
bulunan yaklaşık 1.200 kilo
tütünü yanan soydaşa geçmiş
olsun dileklerini ileten

Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat, olayla ilgili bilgi aldı. Esat,
“Ben kooperatif başkanı olarak
zararı yerinde gidip gördüm.
Kooperatif olarak gereken
yardımı yapacağız. Üreticimizin
az da olsa yarasını sarmaya
çalışacağız. 31 Ekim Pazartesi
günü ELGA’dan gelip zarar
yerinde tespit edilecektir.
Yetkilerle gereken teması
kurdum PSEA aracılığıyla
zararın karşılanacağının sözünü
verdiler. Aynı şekilde 22 Ekim
Cumartesi günü Büyük
Müsellim köyünden Ahmet
Kenan’ın tütün deposunda
yangın çıkmıştır. 600 kilo
tütünü yanmıştır, ona da
yardımcı olacağız” görüşlerine
yer verdi.
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2K kavisli oyuncu monitörü testte!
BU monitör; tasarımcılar,
fotoğrafçılar ve profesyonel
kullanıcılar için iyi bir seçim
olabilir.
Aslında sadece oyuncular
için değil, izlediğinden keyif
almak, çalışırken daha geniş bir
alana sahip olmak ve nette
dolaşırken daha fazla bilgiyi
aynı ekrana sığdırabilmek
isteyen herkes için geniş ekranlı
monitörler daha cazip. Ancak
bugün elimizdeki monitörü
oyunculara özel kılan önemli
bir ayrıntısı var: O da tam 160Hz
tazeleme hızına sahip olması.
Adaptive-Sync ve FreeSync
teknolojilerini destekleyen
AOC'nin 35 inçik C3583FQ
modeli için, tam bir oyun
canavarı desek yeridir. Her ne
kadar görünümüyle bunu
dışarıya pek yansıtmasa da,
özellikleriyle bunu derinden
hissettiriyor. Önce monitörün
tasarımına bakalım, ardından
da neden oyuncular tarafından
tercih edilmeli sorununu
yanıtlayalım.
Kavisli dev
Masamızdaki AOC'nin bu
modeli, oldukça şık görünüyor.
Buna büyük destek çıkan,
kuşkusuz monitörün kavisli bir
ekrana sahip olması. Bu sayede
çekiciliğini arttıran monitör,
üzerinde, portları ve menü
tuşlarını bulundurduğu bir
stant üzerinde duruyor. Metalik
stant boynu ve parlak piyanı
siyahı renkli gövdesiyle de güzel
görünen monitör, sırtında çift
tarafa konumlandırılan
hoparlörlerini taşıyor.

Evet, 35 inç boyunda ekran,
hoparlör ve stant üzerinde
bulunan geniş bağlantı
desteğiyle beraber eğlence için
uygun olan monitör,
ergonomisiyle de kısmen
memnun edici. "Kısmen,"
diyoruz, zira ekranı öne ve
arkaya doğru -5 ila 15 derece
açıyla eğebiliyorsunuz, ancak
yükseklik ayarı ve sağa sola
dönme gibi yetenekleri yok.
Monitörün standının
arkasında bağlantıları yer
alıyor. Burada 2 HDMI ve 2
DisplayPort bağlantısı oldukça
önemli. Böylece ekranı aynı
anda birden fazla cihaza
bağlayabiliyorsunuz. Fakat
burada USB bağlantılarını
görememek açıkça üzücü.
Böylesi geniş bağlantı desteği
veren bir monitörde USB
girişleri de olmalıydı
kanaatindeyiz. Bu arada portlar
arasında yine DVI ve D-Sub
girişlerinin bulunduğunu da
söyleyelim.
Monitörün standının ön
tarafına dönecek olursak, menü
butonlarının burada yer aldığını
görüyoruz. Buradan monitörle
ilgili ayarlamaları yapmak
mümkün. Menü butonlarının ve
bağlantıların stant çevresinde
toplanması, kullanım kolaylığı
sağlaması bakımından da
önemli. Zira böylece monitörün
arkasında bağlantı aramıyor,
menü tuşları için parmaklarınızı
monitör ekranı altında, yanında
veya arkasında
dolaştırmıyorsunuz.
Bu arada menü arayüzü için

de, "keşke AOC bu menü
tasarımını yenilese," demeden
geçemeyeceğiz. Zira açıkçası bu
menü arayüzünü hiç kullanıcı
dostu bulmuyoruz.
35 inç / 21:9 / 160Hz
AOC'nin 35 inçik C3583FQ
modeli, geniş ekranıyla 21:9
görüntü formatı sunuyor
bizlere. Bununla beraber
monitörün çözünürlüğü de
farklı elbette. Maksimum
çözünürlükte 2560x1080 piksel
görüntü sağlayabilen monitör,
en uygun görüntü aktarımını da
bu çözünürlük altında yapıyor.
O nedenle monitörden görüntü
anlamında maksimum
performans için bunu dikkate

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Esrik,
İklim 2) San, Arya, Li 3)
Np, Anaerkil 4)
Amazon, Ark 5) Aha,
Teke 6) Erg, Başak 7)
Can, Ödev, Fa 8)
Ezkaya, Zat 9) Mg,
Seyyar 10) Isı, AA, Aga
11) Ana, Ansızın 12)
Beraat, Ca 13) Anacık,
Ilım 14) Tünek, Araka.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Esna, Acem, Azat 2)
Sapma, Azgın, Nü 3)
Rn, Agenk, Saban 4)
Azar, Ası, Ece 5) Kano,
Göze, Arık 6) Rant,
Dayanak 7) İye, Ebe,
Yasa 8) Karakavza, Itır
9) Kreş, Araz, La 10)
İlik, Aft, Gıcık 11) Mil,
İka, Panama.

SOLDANSAĞA
1) Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir bitki
– Toprağı ekip biçmek için kullanmak 2) (argo)
Gösteriş, çalım, caka – (Yunanca) Kayıkta dümen kolu
– Stronsiyum’un simgesi 3) Bi ripe geçirilmiş sebze
bağı – Kent, şehir 4) (felsefe) İlinek – Bir bitki türü –
Sevimli, neşeli 5) Bir nota – Otsu bir bitki 6) Dolma
kalem – İlgi çekici, değişik kimse 7) Baba, cet – Büyük
yılan 8) Yayım – Kalın, kaba kumaş 9) Uzun ve yorucu
çalışma – Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam 10)
(ünlem) Yazıklar olsun – Malı alıcıya parasıyla verme –
Rutherfordyum’un simgesi 11) Sinek, böcek ilacı –
Bunama, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme 12)
Seçmeli yemek – Üstüne öteberi koymak için duvara
ya da dolabın içine birbirine parelel olarak tutturulmuş
tahta ya da metal levha 13) Sır – Ozansı 14) Öz su –
Saka kuşu.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yahudi din adamı – Bir işi gerçekleştirmek için
yapılan nesne – Süt çocuğu sesi 2) Dalavereci, çıkarcı –
İflas etmiş 3) Sancak – Adet – Bal koymaya yarayan
küçük tekne 4) (müzik) Nağme – Noksan 5) Göz – Pay –
Elçilik uzmanı 6) Çevre bilimci – Radyum’un simgesi 7)
İlave – Toryum’un simgesi - (mecaz) Coşku veren,
duyguları kamçılayan 8) (halk dili) İri saman –
Tanrıtanımaz kimse – Kimse, kişi – Rutenyum’un
simgesi 9) Ortaklık, ortak olma – Erler 10) Metal, tahta
vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan resim – (halk dili)
Kafile, küçük kervan, göç 11) Borç ödemede güvenilir
olma durumu – İçine mektup konulan kağıttan kese –
Bilim, bilgi.

1
1
2
3
4
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6
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almanızı öneririz.
Monitörün ekranı AMVA,
yani Gelişmiş Çok Alanlı Dikey
Hizalama destekli bir panelden
oluşuyor. Bu panelle derin siyah
ve ekstra canlılık oranı
yakalanabiliyor. Öte yandan 178
dereceye kadar görüş açısı
sunabilen panel, yalnızca yan
ve alt kenarlara doğru
doygunluk kaybı yaşatabiliyor.
Monitör ayrıca 2000 mm
yarıçapıyla dikkat çeken derin
bir kavisle geliyor. Böylece hem
görüntü anlamında, hem de
bunu hissettirme ve çekicilik
anlamında AOC C3583FQ
önemli bir model oluyor.
C3583FQ, 4 ms tepki süresi,

2

3

4

5

6

2000:1 tipik kontrast oranı ve
300 kandela parlaklık değerine
de sahip. Çalışırken 60 watt güç
tüketiminde bulunan monitör,
bunu bekleme ve kapalı modda
0.5 watt'a düşürüyor.
Öte yandan kuşkusuz bu
monitörü en çekici yapan kısım,
kavisli panelinin yanı sıra
160Hz tazeleme hızı sunması.
Bu sayede görüntü
yırtılmalarının önüne geçen
monitör, AMD'nin FreeSync
teknolojisiyle de uyumlu.
Böylece sıkı bir oyuncuysanız ve
özellikle AMD ekran kartınız
varsa, AOC'nin bu modeli, sizin
ihtiyacınıza cevap verecektir.

7

8

9

10 11
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Sevgili kardeşlerim
Lezzetli, doyurucu, aynı zamanda da zengin bir besin
kaynağı olan makarna, insanların çok eski zamanlardan
beri tükettiği bir yiyecek. Geçmişte evlerde yapılan bu
yiyecek, 19. yüzyılın ortalarında fabrikalarda da üretilmeye
başlanmış. Biz de günümüzde fabrikalarda makarnanın
nasıl üretildiğini merak ettik. Bu amaçla makarnanın hangi
aşamalardan geçilerek üretildiğini öğrendik.
Makarna, irmik ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen bir
hamurdan yapılır. İrmik, durum buğdayı adı verilen
makarnalık bir buğday çeşidinden elde edilir. Bu buğday,
ekmek, pasta, börek yapımında kullandığımız unun elde
edildiği ekmeklik buğdaydan farklıdır. Fabrikalarda ekmeklik
buğdaydan elde edilen undan makarna yapılmaz; çünkü bu
undan yapılan hamur çok yumuşak olur.
Bir makarna fabrikasında makarnanın nasıl üretildiğine
gelince… Durum buğdayı büyük silolarda depolanır. Buğday,
gerektikçe bu depolardan alınıp, fabrikanın değirmen adı
verilen bölümüne gönderilir.
Değirmen bölümüne alınan buğdaylar öğütülmeden önce
temizlenir, yani aralarına karışmış olan saman, taş ve
toprak gibi yabancı maddeler ayrılır. Sonra buğday ıslatılır
ve dinlendirilir. Bunun sonucunda bağday
tanelerinin şişen kabukları soyulur. Temizleme
işlemleri tamamlandıktan sonra buğday,
öğütücülere alınır. Burada buğday taneleri
öğütülüp küçük parçalar haline getirilir, yani
irmik elde edilir.
İrmik, makarna üretim bölümünde ilk
olarak yoğurma teknelerine alınır. Burada
suyla karıştırılır ve bir hamur elde edilir. Ardından hamurun
kesim işlemleri başlar. Hamur iki farklı yöntemle kesilir.
Bu yöntemlerin ilkinde hamur silindirler arasında
açılıp inceltildikten sonra kalıplara gönderilir.
Hamur kalıplarında şekillendirildikten sonra
kesilir. Fiyonk, kelebek gibi makarnalar bu şekilde
yapılır. İkinci yöntemde de hamur yoğrulduktan
sonra çeşitli boyut ve şekillerdeki deliklerden
geçirilip kesilir. Burgu ve çubuk makarnalar bu
yöntemle yapılır.
Makarna hamuru kesildikten sonra makarnalar özel
bant sistemleri aracılığıyla kurutma
bölümüne geçirilir. Burada
kurutulduktan sonra da
soğutma bölümüne
taşınılır.

Hamur parçaları bantlar üzerinde geldikleri kurutma bölümünde
yüksek sıcaklıklarda kurutulur. Ardından bu parçalar soğutulur ve
makarna elde edilmiş olur.
Soğutulan makarnalar ambalajlama bölümüne taşınır. Çubuk
makarna gibi bazı makarnalar ambalajlama bölümüne taşınmadan
önce belirli uzunluklarda kesilir. Ambalajlamadaysa paketlere
belirli miktarda makarna koyulur ve paketlerin ağzı
kapatılır. Paketlenen makarnalar kolilere koyulur ve
kamyonlarla satış noktalarına taşınır.
Sevgiyle kalın...
Cem abiniz.
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Çirkin ve Güzel
BÜYÜK mü büyük bir köyün
kıyı mahallelerinin en kıyısında
bir yerlerde çirkin mi çirkin bir
sümüklü böcek yaşarmış.
Yaşarmış yaşamasına ya, o
kadar itilip kakılırmış ki,
canından bezer olmuş. Kim
görse yüzünü buruşturup,
iğrenir, eline geçirdiği çubukla
ta uzaklara fırlatır, arkasından
da tükürüverirmiş.
Canının yanması bir yana,
böylesine aşağılanması çok
zoruna gidermiş sümüklü
böceğin. O yüzden de elinden
geldiğince insanlardan uzak
yaşar, onlara görünmemeye
çalışırmış.
Çalışırmış çalışmasına da,
karnı acıkınca ne yapsın? Her
türlü itilip kakılmayı, her türlü
aşağılanmayı göze alarak,
zorunluluktan çıkıp bir şeyler
bulmaya çalışırmış. Ama her
çıkışında da aynı sorunla
karşılaşır, yara bere içinde ve
gururu kırık bir halde evine
dönermiş.
O böyle itilip kakılırken,
hırpalanıp oraya buraya
savrulurken, hemen yuvasının
yanı başındaki çiçekler
arasında yaşayan uçuç
böceğinin keyfine diyecek
yokmuş. El üstünde gezdirilir,
dilekler tutulup benekli
kanatlarını çırparak uçması
beklenirmiş. O da kasım kasım
kasılır, seven ellerin üstünde bir
zaman gezinip sevgi
sözcüklerini dinledikten sonra
bir başka ele konuncaya dek
dolaşır dururmuş havalarda.
Dolaşırken de dönüp iki gözü iki
çeşme ağlayan sümüklü böceğe
tepeden bakmayı ihmal
etmezmiş.
Komşusu uçuç böceğinin el
üstünde tutulup uğuruna

Sizin köşeniz
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inanılarak, örselenmeden
istediği gibi dolaşmasına izin
verilirken kendisinin bu denli
aşağılanması için için yiyip
bitiriyormuş zavallı sümüklü
böceği.
Bir gün canına tak
demiş. Dertleşmek, ondan
akıl almak için kalkıp
komşusuna gitmiş. Uçuç
böceği, daha onu görür görmez
kasılmaya, kendisine eğlencelik
çıktığı için sevinmeye başlamış.
Onu kapıda karşılamış.
- Hoş geldin, komşu. Yalnız
dışarıda oturalım istersen.
Çünkü yürürken bıraktığın
salgınla evimi kirletmeni
istemiyorum. Daha yeni
temizledim evi.
Komşusunun bu çirkin
yaklaşımı sümüklü böceğin
içine işlemiş. Bir şeyler
söylemek, sonra da çekip evine
gitmek istemiş ya, yapamamış.
Ağlamaklı gözlerle
yüzüne bakmış
yalnızca.
- Ne vardı? Bir şey mi
isteyecektin benden?
Sümüklü böceğin içi
öylesine doluymuş
ki, içini çeke
çeke
ağlamaya
başlamış,
yanıtlayamamış
komşusunu.
- Buraya ağlamaya, beni
üzmeye mi geldin yoksa?
Sümüklü böcek, hıçkırıklar
arasında yanıtlamaya çalışmış
onu:
- Özür dilerim! Amacım seni
üzmek değildi. Ama sen de
insanlar gibi beni aşağılayınca,
dayanamadım işte…
Uçuç böceği, yaptığı
kabalıkla komşusunu

yaraladığını
anlayıp
üzülmüş.
- Ah, asıl ben
özür dilerim, komşu!
Kabalık ettim, bağışla beni!
- Önemli değil…
Uçuç böceği içeri girmesi için
çok üstelemiş, ama gururu
kırılan sümüklü böcek
girmemiş. Kapının önünde
oturmuşlar. Kendisine böylesine
kaba davranan birine güvenip
de gizini de açmamış sümüklü
böcek. Dereden tepeden
konuşmaya başlamış.
- Gelişinin gerçek nedeni
neydi komşu?
- Gerçe nedeni mi? Hiç… evde

canım sıkılmıştı, uğrayıp halini
hatırını sorayım, bir iki çene
çalıp zaman geçireyin dedim…
- Hepsi bu mu?
- Evet… Başka ne olacaktı ki?
- Ne bileyim? Bana gelirken
pek üzgün görünüyordun da…
- Ben hep öyle görünürüm.
- Neden? İnsanların
davranışlarından dolayı mı?
- ......
- Aslında senin durumuna
ben de üzülüyorum.
- Peki, sen nasıl başarıyorsun
sevilmeyi? Neler yapıyorsun da
insanlara kendini
sevdiriyorsun?
- Ben mi? Hiçbir şey… Hiçbir
şey yapmıyorum. İnsannlar
güzel olduğum için seviyorlar
beni.
- Ya?

kaldırıp mayıs sineğinin yüzüne
bakmış:
- Nasıl ağlamam, dostum!
Çok çirkinim! Bıktım artık
aşağılanmaktan, horlanıp sağa
sola atılmaktan! Uçuç böceği el
üstünde tutuluren ben neden
itilip kakılıyorum?
Mayıs sineği, babacan bir
tavırla başını okşamış.
- Düşündüğün şeye bak… Ben
senden daha çirkinim, ama
ağlamıyorum. Üstelik insanlar
beni sağa sola atsalar iyi,
öldürüyorlar! E, onlar öyle
yapıyorlar diye ben de her gün
ağlayayım mı yani?
Sümüklü böcek birden
ağlamayı kesip dostunun
yanına sokulmuş.
- Peki ne yapıyorsun?

- Yaa! Keşke sen de birazcık
güzel olsaydın…
Sümüklü böcek ne diyeceğini
şaşırmış. Komşusunun
kasılmasına o kadar içerlemiş
ki, hiçbir şey söylemeden kalkıp
evine dönmüş. Evine gelir
gelmez de yatağına kapanıp
salya sümük, bağıra çağıra
ağlamaya başlamış.
- Ben neden bu kara çirkinim
Tanrım! Neden bu kadar
çirkinim? Nefret ediyorum
kendimden!
O sırada oradan geçmekte
olan mayıs sineği sesini duyup
yanına gelmiş.
- Ne oldu kardeş? Niye
ağlıyorsun?
Sümüklü böcek başını

- Yaşamımı sürdürmeye
çalışıyorum. Yaşam o denli
güzel ki, o güzelliği
gözyaşlarına boğmaya hiç
niyetim yok. Hem sana bir şey
söyleyeyim mi? Güzellik göreceli
ber şeydir. Herkesin güzellik
anlayışı farklıdır. Bana göre
ben güzelim, sen güzelsin…
- Ya uçuç böceği?
- İşe yaramaz süs böceğinin
teki!
- Yani?
- Ne yanisi?
- Yani güzel değil mi?
Değil elbette! Güzellik
görünüşte değildir, yürektedir
çünkü. Komşusuyla alay eden,
onun üzülmesinden tat alan
biri güzel olabilir mi hiç?
Sümüklü böceğin içine su
serpilmiş. Ağlayan yüzü
gülmeye başlamış. İyice
sokulmuş dostuna.
- Gerçekten mi güzel
bulmuyorsun onu?
- Bulmuyorum elbette. Hem
herkesin güzelliğe kendine… Bak
dostum, kendine de başkalarına
da bir başkasının gözüyle
bakmaktan vazgeç. Kendi
gözünle bak her şeye. Sevmeye
de önce kendinden başla. Çünkü
kendini sevmeyen, kendisiyle
barışık olmayan biri başkasını
da sevemez. Kendisini güzel
bulmayan biri, başka
güzellikleri de göremez.
- Haklısın.
- Haydi şimdi kalk, elini
yüzünü yıka, kendine çekidüzen
ver. Yaşamını ağlamakla değil,
mücadele ederek
anlamlandırabilirsin.
O günden sonra sümüklü
böcek hiç ağlamamış, hiçbir
şeye üzülmemiş.
Kendisini ve çevresindekileri
sevmiş, sevgiyle bakmış her
şeye.

Erva İmamefendi - 5 yaş

İSKEÇE
Konu:
Ben doğayı çok
seviyorum.
Güneşli
havalarda
ormanda
yürümek çok
hoşuma
gidiyor.
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Hamilelikte cilt
değişiklikleri
HAMİLELİK dönemi, birçok
değişikliğin de başlangıcıdır. Ciltte
meydana gelen değişiklikler de hamilelik
döneminde sıkça karşımıza çıkan
durumlardan birini oluşturur.
Hamilelik sırasında meydana gelen
başlıca cilt değişikliklerini şöyle
özetleyebiliriz.:

HAMİLELİK
KIZARIKLIĞI
Diğerlerinin fark ettiği (sizin fark
etmediğiniz) kızarıklık sadece bir
kocakarı deyimi değildir. Yüzle ilgili bu
parlaklığın biyolojik bir kökeni vardır.
Artan kan hacmi yanakların bu hoş
kızarıklığı almasına neden olur, bunun
nedeni de deri yüzeyinin hemen
altındaki çok sayıdaki kan damarlarıdır.
Bu kızarıklığın tepesinde, yağ bezlerinin
artan salgısı cilde kızıl bir parlaklık verir.
Birçok hamile kadının yüzündeki bu
kızarıklık hamile olmayan kadınların
heyecanlı olduklarında, ağladıklarında
ya da kalp atışlarını artıran (hamilelikte
bu sürekli olur) başka şeyler
yaptıklarındaki kızarıklığına benzerdir.

HAMİLELİK
MASKESİ
Hamileliğin üçüncü çeyreğinde aynaya
bakarken başka birine bakıyor gibi
hissedebilirsiniz. Kloazma (veya
hamilelik maskesi olarak da bilinir) adı
verilen kahverengi ve sarımtırak yamalar
yüzünüzün her yerinde görülebilir; fakat
daha çok alın, üst yanak, burun ve
çenede görülür. Hamilelik hormonları
östrojen ve projesteron derideki melanin
hücrelerini daha fazla pigment
üretmeleri için uyarır fakat bu hücreler
eşit oranda ekstra pigment üretmedikleri
için, yüz deriniz lekeli bir renge
bürünebilir. Kumral ve koyu renkli
kadınlar gözlerinin etrafından göz
halkalarına benzeyen kararmış halkalar
fark edebilir. Kloazma önlenemez, fakat
melanin üretimini daha fazla uyaran
ultraviyole ışınlarına (güneş gibi)
kalmayı sınırlayarak bu lekeli, siyah

noktaların yoğunluğunu en aza
indirebilirsiniz.

AKNE
Muhtemel sivilce döneminizin bittiğini
düşünmüşsünüzdür. Her ne kadar
hamilelikteki akneler ergenliktekiler
kadar ağır olması çok nadir olsa da,
ergenlikteki bazı sivilce temizleme
ritüellerine geri dönmeniz gerekebilir.
Neyse ki, hamilelik ergenlikten çok daha
kısa sürer; sivilce ve kabarcıklar
doğumdan kısa bir süre sonra bitecektir.

LİNEA NİGRA
Kadınların çoğunun göbeklerinden kasık
kemiğinin merkezine akan linea albası
(beyaz hat) zayıftır. Hamilelikten önce
görülmesi zordur. Hamileliğin ikinci
çeyreğinde linea alba, daha fazla fark
edilebilen linea nigraya dönüşebilir. Bazı
kadınlarda bu hat göbekten de yukarıya
uzayabilir. Linea nigra koyu tenli
kadınlarda daha koyu olup doğumdan
birkaç ay sonra kaybolur.

KOYU ALANLAR
DAHA DA
KOYU OLUR
Hamilelikten önce oluşan küçük ben ve
benekler daha da büyüyebilir;
kahverengi nokta ve doğum lekeleri
daha kahverengi olur. Yeni benler de
oluşabilir (bu benler ciddi biçimde artar,
koyulaşırsa veya düzensiz sınırlara
sahipse doktorunuza veya dermatologa
başvurun). Areola ve meme uçlarınız her
zamankinden daha koyu olacaktır;
vücudunuzun diğer alanları
hamilelikten sonra eski haline dönerken,
areolanız muhtemelen hamileliğinizden
öncekinden daha koyu olacaktır.

KIRMIZI AVUÇ İÇİ VE
AYAK TABANLARI
Hamileliğin erken dönemi olan ikinci
ayda bile ellerinizin içi ve ayaklarınızın
altı kaşınabilir ve kızarık bir renk alabilir.
Bu değişen renk, hamileliğin
tuhaflıklarından başka bir şey değildir.

burçlar...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde
yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket
etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve
ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan
şartlar içindesiniz. Alacağınız önerilerle
sorumluluklarınız artabilir.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi
yorabilir. Detaylı içalışma koşullarında
yaşanan değişiklikler karşısında
önlemci olmalısınız.

ÖRÜMCEK
DAMARLAR
Bunlar, artan kan
hacmiyle
birlikte en çok
tartışılan hamilelik hormonlarıdır,
çünkü bunlar küçük, kıvrımlı kırmızı
veya mor kılcal damarlar olup derinin
hemen altında yer alır ve hamilelikte
daha görünür olur. Örümcek damarların
(küçük bir örümcek ağına benzerler)
yüzünüze veya hamilelik esnasında göz
akınıza (beyaz kısım) sıçraması olasıdır.

CİLT ETİKETLERİ
Bazı hamile kadınlar, derinin kıyafetlere
sürtündüğü yerlerde cilt etiketi adı
verilen küçük polipler geliştirir. Genelde
kol altlarında, boyunla gövde arasında
ya da sutyen hattının altında oluşan cilt
etiketleri cildin yüzeysel bir tabakasının
hiperaktif gelişiminden kaynaklanır.
Doğumdan birkaç ay sonra kaybolurlar,
fakat sizi rahatsız ediyorsa kesilip
alınabilirler.

SICAKLIK DÖKÜNTÜSÜ
Sadece bebeklerin sıcaklık döküntüsü
olduğunu zannedebilirsiniz, fakat
hamile kadınlarda da olur. Göğüs arası

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz gergin
ve kısıtlayıcı koşullar söz
konusu. Gevşemekte zorlanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar
sizi kontrollü olmaya itiyor.
Uzun vadeli planlar
yaptığınız bu dönem sabırlı ve güçlü
olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken
kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül23Ekim)
Ekonomik davranmak,
çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

ve göğüs altında, alt abdomen (karın)
çıkıntısının kasık bölgesinin üst
bölgesine değdiği noktada ve kaba
etlerin iç kısımlarında daha çok
gelişirler.

KAŞINMA
Çoğu kadın gün sonunda iyi bir
“kaşınmanın’’ tadını çıkarır. Cildinizin
bazı bölümleri kuru ve pul pul olduğu
için kaşınabilirken, diğer kısımlar da
yukarıda da belirtildiği gibi acı veren
döküntüler yüzünden kaşınabilir.
Kadınların çoğu özellikle karın üstünde
olan kaşınmalardan bıkma noktasına
gelseler de kalça ve kaba etler de kaşınır.

İSİLİK
Kadınların yaklaşık yüzde biri karın,
kaba etleri, kalça ve kol ve bacakları
üzerinde kaşınan, kızarık, şişkin lekeleri
tecrübe eder. Hamileliğin ikinci
yarısında oluşup gelişme eğiliminde olsa
da nerdeyse her vakada doğum
sonrasında kaybolurlar.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri
başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin
ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız
bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.
Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat
çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata
bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.
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Yabancı uyruklu öğrencilere,
YÖS benzeri tek sınav sistemi
TÜRKİYE’de yüksek
öğrenime devam edecek olan
yabancı uyruklu öğrenciler için
yeni sınav sistemi geliyor.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK),
FETÖ'nün darbe girişiminin
ardından yabancı uyruklu ve
yurt dışında lise öğrenimi gören
Türk uyruklu öğrencilerin Türk
üniversitelerine giriş sistemine
ilişkin yeni bir düzenleme
yapmaya hazırlanıyor.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 2010-2011 eğitim
öğretim yılından itibaren yılda
bir kez yapılan merkezi Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın
(YÖS) kaldırılarak, yabancı
uyruklu ya da lisenin tamamını
yurt dışında tamamlayan Türk
uyruklu öğrencilerin
üniversitelerce belirlenen sınav
ya da kriterlere göre kayıt hakkı
kazandığını anımsatarak, bunun
yabancı öğrenci sayısının
artmasına katkı sağladığını
belirtti.
Bu kapsamda, bazı
üniversitelerin ilgili ülkelerde
yapılan genel sınavları, bazı
üniversitelerin ise ortaöğretim
başarı puanını kriter olarak
kabul ettiğini dile getiren Saraç,
FETÖ'nün darbe girişiminin
ardından YÖK olarak yabancı
uyruklu öğrencilerin Türk
yükseköğretim sistemine
kabulüne ilişkin sistemi yeniden
gözden geçirme ihtiyacı
duyduklarını ifade etti.
Yurt dışında FETÖ ve benzeri
terör örgütleri ile iltisaklı
liselerin bulunduğuna işaret
eden Saraç, "Dolayısıyla bu okul
mezunlarının rahat bir şekilde
Türk üniversitelerine kayıt olma
riskini göz önünde
bulundurarak bazı yeni
düzenlemelerin yapılması
gündeme geldi." dedi.
Ayrıca bazı yabancı
uyrukluların öğretim amacı
dışında Türkiye'de ticaret
yapmak ya da oturum izni almak
maksadıyla üniversite eğitimini
kullandıkları yönünde
şikayetlerin de YÖK'e ulaştığını
bildiren Saraç, "Öncelikle, Türk
yükseköğretim kurumlarında
yabancı uyruklu öğrenci sayısını
artırmamız gerekiyor. Fakat
yabancı uyrukluların farklı
amaçlarla değil, öncelikli amaç
olarak yükseköğrenim görmek
için Türkiye'ye gelmesi
gerekiyor. Bunun özellikle yakın
zamanda başlatmış olduğumuz
kalite odaklı süreçlerimize de
katkıda bulunmasını
bekliyoruz." diye konuştu.

görmelerinin önüne geçilmesi de tamamlayan Türk uyruklu
öğrencilerden oluştuğunu
amaçlanıyor."
belirtti. Saraç, "ÜAK'a
Yeni düzenlemeye ilişkin Saraç,
KAPATILAN
götüreceğimiz öneri ile
şu bilgileri aktardı:
getirilecek sınav sistemi ile
ÜNİVERSİTELERDEKİ
"Önümüzdeki günlerde YÖK
yabancı uyruklular dışında yurt
YABANCI UYRUKLULAR
olarak, Üniversitelerarası Kurul
FETÖ'nün darbe girişiminin
dışında öğrenim gören Türk
Başkanlığına (ÜAK) yabancı
ardından çıkarılan Kanun
uyruklu öğrencilere ilişkin de
uyruklu öğrencilerin
rektörlüklerde oluşturulacak bir Hükmünde Kararname (KHK) ile terör örgütleri bağlamında bir
kapatılan vakıf üniversitelerinde önlem alınmış olacak." dedi.
kurul tarafından yılda bir ya da
öğrenim görenler arasında, 122
iki kez belli standartta bir sınav
ülkeden 3 bin 918'ünün yabancı YABANCI ÖĞRENCİLERE
yapılmasını gündeme
uyruklu olduğunu bildiren
TÜRKİYE’Yİ TANITICI
getiriyoruz. Bu konuda
Saraç, bu öğrencilerle ilgili titiz
WEB SİTESİ
üniversitelerimizin inisiyatif
bir çalışma yapılarak herhangi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç,
kullanmalarını, YÖK'ün sadece
bir terör örgütü ile iltisakı
ayrıca Türkiye'deki yabancı
koordinatör görevi üstlenmesi
bulunmayanların öğrenimlerini öğrenci sayısının artırılması için,
gerektiğini düşünüyoruz. Bu
sürdürmeleri görüşünde
potansiyel öğrencilere yönelik
sınav Türkiye'de yapılabileceği
olduklarını da dile getirdi.
iki yabancı dilde bütün
gibi, pek çok ülkede de
üniversiteleri tanıtan,
gerçekleştirilebilecek. Her
Türkiye'deki öğrenci kabul ve
100 BİNE YAKIN YABANCI
üniversitenin bu sınavdaki
yaşam şartlarını anlatan bir web
puanları değerlendirerek öğrenci UYRUKLU ÖĞRENCİ
kabul edebilmesini öngörüyoruz. Prof. Dr. Saraç, son verilere göre sitesi oluşturulacağını da
kaydetti. Bu web sitesi ile
Bu yeni sınav ve kabul sistemi ile Türkiye'deki yabancı uyruklu
tanıtımın yanı sıra, öğrencilerin
üniversite öğrenci sayısının
ülkemize nitelikli öğrencinin
üniversitelere ön kayıt ya da
birçok farklı ülkeden 100 bine
gelmesinin sağlanmasının yanı
geçici kayıtlarının da internet
yakın olduğunu ifade ederek,
sıra, FETÖ ve diğer terör
üzerinden yapılabilmesinin
bunlardan 13 bin 121'inin lise
örgütleriyle iltisaklı olanların
hedeflendiğini ifade eden Saraç,
öğrenimini yurt dışında
Türk üniversitelerinde öğrenim

"SINAV PEK ÇOK ÜLKEDE DE
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK"

yabancı öğrencilerin yanı sıra,
nitelikli yabancı öğretim
elemanlarının da ülkeye
gelişinin teşviğine yönelik
çalışmaları başlattıklarını da
sözlerine ekledi.

NECMETTİN HÜSEYİN:
“TALEBİMİZ SES GETİRDİ”
Bu arada Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin konuyla ilgili
olarak yaptığı açıklamada,
“Daha önce Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği olarak
yetkili mercilere ve Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK)’e
sunduğumuz raporlarda da bir
standart içermesi ile
haksızlıkların önüne geçmesi
adına mevcut uygulamada olan
her üniversitenin kendi sınavını
yapması sisteminden
vazgeçilerek tekrar eskiden
uygulandığı gibi merkezi tek
sınav sistemine geçilmesi
talebimiz ses getirdi.” ifadelerine
yer verdi.

TAP'ta 400 arkeolog görev alacak
TRANS - Adriyatik Doğalgaz Boru
Hattı Projesi boyunca yapılacak kazı
çalışmalarında 400'den fazla arkeolog
görev alarak çalışmaları izleyecek.
TRANS -Adriyatik Doğalgaz Boru
Hattı Projesi’nin (TAP) inşası
süresince 400'den fazla arkeologun
görev alacağı bildirildi.
TAP'ın internet sitesinden yaptığı
açıklamada, şu an 40 arkeologun
çalışmalarda görev aldığı, 70
arkeologun da yakın zamanda
çalışmalara katılacağı belirtildi.
Açıklamada, "İnşaat bitene kadar,
400'den fazla arkeolog ve arkeoloji

çalışanının proje tarafından
görevlendirileceği tahmin ediliyor."
ifadesi kullanıldı.
Arkeologların proje boyunca kazı
çalışmalarını izlemek ve incelemekle
ve gerekirse bulunan tarihi eserlerin
kurtarılmasıyla görevli olacakları
kaydedildi.
Türkiye sınırından, Arnavutluk,
Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya
ulaşacak toplam 878 kilometre
uzunluğundaki boru hattının,
Yunanistan ayağı 550 kilometre
olacak.
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Fransa Dışişleri Rodop il yönetimi
Bakanı Atina’yı derneklere proje sunma
çağrısında bulundu
ziyaret etti
GÜNDEM

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Kıbrıs meselesine
ilişkin, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB)
müktesebatı çerçevesinde iki bölgeli ve iki toplumlu çözümden
yanayız. Adanın birleşmesi bölgede barış için önemli bir mesaj
verecek.” dedi.
Ayrault, Atina'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Yunan
mevkidaşı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından basın toplantısı
düzenledi.
Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatının göçmenlerin
hayatlarının kurtarılması ve insan tacirleriyle mücadele açısından
önemine işaret eden Ayrault, “Anlaşma şu anda meyve veriyor,
ancak anlaşmanın yürümesi için tüm tarafların taahhütlerini yerine
getirmesi gerekli. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Ayrault, Fransız hükümetinin Kıbrıs'ta çözümün destekçisi
olduğuna dikkati çekerek, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve
Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde iki bölgeli ve iki toplumlu
çözümden yanayız. Adanın birleşmesi bölgede barış için önemli bir
mesaj verecek.” diye konuştu.
Ayrault, Yunanistan'ın kurtarma paketi görüşmelerine ilişkin 2,8
milyar euroluk kredi diliminin serbest bırakıldığını anımsatarak,
ülkenin kamu borcunun yeniden yapılandırılmasının piyasalara
geri dönebilmesi için şart olduğunu söyledi.
Kocias ise Suriye'de süren savaş nedeniyle 400 binden fazla
insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bu insani krizden özellikle
Yunan adalarının oldukça olumsuz etkilendiğini belirtti.
Libya'daki durumun da toplantıda ele alındığına vurgu yapan
Kocias, gelecek ay kendisinin de Libya'ya giderek temaslarda
bulunacağını bildirdi.

Elektrik şirketine
iki talip…
YUNANİSTAN Elektrik
İletim İşletmesi’nin
(ADMIE) özelleştirme
ihalesinde, şirkete iki
talibin çıktığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre,
İtalyan TERNA ve Çin'in
Kamu Elektrik Şebekesi
Kurumu’na bağlı SGID,
Yunan şirketin yüzde
24'lük hissesi için teklif
sundu. İhalenin, Ekim ayı
sonuna kadar
sonuçlandırılması hedeflenirken, nihai anlaşmanın 2017'nin ilk
çeyreğinde imzalanması bekleniyor.
Yunanistan'ın kreditörleriyle yaptığı kurtarma paketi anlaşması
çerçevesinde, elektrik piyasası serbestleştirilerek kamunun payının
azaltılması amaçlanıyor.

28 Ekim 2016

DOGU Makedonya - Trakya Eyaleti Rodop İl
Yönetimi, il genelindeki dernek ve kuruluşlara
proje önerisi sunmaları için çağrıda bulundu.
Dernek ve kuruluşların, Rodop İl Yönetimi’nin
2017 teknik programı çerçevesinde istedikleri
öneriyi sunabileceği belirtildi.
Sunulacak öneriler arasından en iyilerinin ve
Doğu Makedonya Trakya Eyaleti tarafından
belirlenen kriterlere en uygun olanlarının
onaylanacağı ifade edildi.
Sivil toplum kuruluşlarının onaylanmak üzere
sunacakları önerilerin sahip olması kriterler ise
şöyle sıralandı:
- Önerilerin dernek ve kuruluşlar tarafından
yapılması.
- Sözkonusu kuruluşların toplumda genel
kabul görmesi ve kişisel amacı olmaması.
- Kuruluşların dinamik ve faal olması.
- Kültür ve sportif faaliyet alanlarını
kapsaması.

- Kültürel, ekonomik ve turizm kalkınmasına
katkıda bulunması.
- Kültür, tarih, yerel gelenek ve görenekleri
gençlere yönlendirmeleri.
- Kültürel kimliğe ve sanata önem vermesi.
- Faaliyetlerde ücretsiz katılım sağlanması ve
gelir elde etme amacına yönelik olmaması.
- Son 3 yıl dosyaları güncellenmiş olması ve
sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluş olması.
- Faaliyetlerin ve amaçların analitik şekilde
belirtilmesi.
- Önerilerini sunan kurumlar daha sonra
bilanço belgelerini getirmek zorundadır.
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti Rodop İl
Yönetimi onaylanan proje kapsamında yapılan
harcamaların bir kısmını karşılayacak.
Sunulacak önerilerle ilgili olarak şu telefon ve
mail adresine başvurulabileceği ifade edildi:
Telefonlar: 25313 54149 / 25313 50231,
e-mail: abatzianis@gmail.com

Almanya’da yaşayan
Batı Trakya Türkleri aile
gecesinde buluştu
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) üyesi
Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı
Trakya Türkleri Aile Birliği, 22
Ekim Cumartesi günü kültür ve
aile gecesi düzenledi.
ABTTF’nin Başkan
Yardımcıları Sebahattin
Mümin, Mustafa Kasap ve
İbrahim Yusuf Hüseyin’le
temsil edildiği geceye
ABTTF’nin üye derneklerinden
Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği ve
Schwabach ve Çevresi Batı
Trakya Türkleri Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin başkan ve
yöneticileri ile Stuttgart şehri
ve çevresinde yaşayan çok
sayıda Batı Trakyalı katıldı.
Geceye, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin Genel Başkanı

Mustafa Ali Çavuş ve
yöneticileri de iştirak etti. Ev
sahibi Stuttgart derneğinin
Başkanı Mesut Nuri’nin
selamlama konuşması ile
başlayan gecede Batı Trakya

Türkleri, Grup Sevenler
orkestrasının çaldığı canlı
müzik eşliğinde Burak Öz’ün
söylediği şarkılarla doyasıya
eğlendiler, birbirleriyle sohbet
ederek hasret giderdiler.
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DİN VE TOPLUM

Başkonsolos Akıncı’dan
Gökçepınar ziyareti

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Dengeli bir hayat yaşamak
enge ölçülü olmak
demektir. Ölçülü olmak;
dikkatli, adil, hassas ve
düşünceli olmak, duygu, düşünce
ve davranışlarda dengeli ve
kontrollü olarak yaşama halidir
diye tarif edilir.
Ölçülü olmak ve ölçülü
yaşamak, hayatı anlamlı ve
yaşanabilir bir hale getirmek için
uyulması gereken çok önemli
kurallardan biridir, hatta ilk
sıralarda yer alması gereken bir
kuraldır diyebiliriz. Göklerde, yerde
ve tüm varlıklarda mükemmel bir
ölçü ve dengenin varlığı herkes
tarafından görülen ve bilinen bir
gerçektir. Bu gerçek Rahman
suresinde şöyle ifade edilir:
“Göğü Allah yükseltti ve mîzanı
(dengeyi) O koydu.”
(55/Rahmân,7). Konulan bu denge
neticesinde dünyamız yaşanabilir
bir haldedir. Yüce Allah: “Sakın
dengeyi bozmayın.”
(55/Rahmân,8) buyurarak koyduğu
dengenin korunmasını
istemektedir. Dengenin bozulması
demek, gerek fert gerekse toplum
hayatının bozulması demektir. Bu
dengeyi koruyacak olan yegâne
varlık ise ancak insandır. Ama önce
insan kendisi dengeli olmalı,
ölçüyü kaçırmamalıdır.
İnsanın her hareketinde denge
olması lazımdır. Başarının sırrı
dengeli bir hayat yaşamaktan
geçer diyebiliriz. Ölçülü ve dengeli
bir hayat ancak sağlam bir iman ile
mümkündür. Dolayısıyla sinesinde
iman cevherini barındıran müminin
hayatı her türlü aşırılıklardan yani
dengesizliklerden uzaktır. Çünkü
müminin hayat ölçüsü Kuran ve
sünnete dayanmaktadır. Bu
konuda da en güzel örnek sevgili
peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav) dir. Onun hayatında asla
aşırılık söz konusu değildir.
Hayatının tamamı herkesin örnek
alabileceği şekilde ölçülüdür,
dengelidir, güzeldir. Dünyevi
işlerindeki ölçüyü ibadetlerinde de
görmekteyiz.
Dinimizde ibadetlerin gayesi
insanları böyle dengeli bir hayat
yaşamayı eğitmektir. Çünkü
ibadetler, ruhumuzun huzura
kavuşmasına ve davranışlarımızı
ölçülü kullanmamıza neden olur.
Özellikle beş vakit namaz insanı
günlük bir programa, hayatı
disiplin altına almaya ve zamanı iyi
kullanmaya alıştırır. Bu nedenle
ibadetlerde esas olan samimiyet ve
devamlılıktır. Yoksa “ben çok
ibadet edeceğim” deyip bir müddet
sonra terk etmek dengelerin
bozulmasına sebep olur.
Bir grup hanım Peygamberimiz
(s.a.s.)’e gelip kocaları çok ibadet
ettikleri için onları ihmal ettikleri
şeklinde şikâyette
bulunduklarında; Peygamberimiz o
kişileri azarlamış ve
“hanımlarınızın da hakkı var.

D

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe’nin Gökçepınar köyünü
ziyaret ederek soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek ve
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Canay Kavuncu, 21
Ekim Cuma günü Gökçepınar
köyünü ziyaret etti. Köy
sakinleri tarafından karşılanan
konuklar, Gökçepınar Camii’ne
geçerek soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldılar.
Başkonsolos Akıncı
Gökçepınarlı soydaşlara

kendilerine gösterdikleri ilgiye
teşekkür ederek, "Biz Türkler
bin küsür yıldır gittiğimiz her
yere adalet, selamet, barış ve
kardeşlik getirdik. Her zaman
zalimin karşısında, mazlumun
yanında yer aldık. Bugün Cuma
günü münasebetiyle
Gökçepınar’ın güzel
insanlarıyla, siz
soydaşlarımızla bir araya
gelmek için buradayız. Bizler
her daim ecdadımızın milli ve
manevi değerlerini muhafaza
ederek bu kardeşliği yaşayacak
ve yaşatacağız." dedi.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
de, "Cuma günü münasebetiyle
daha önce olduğu gibi bugün
de sizlerle bir araya gelmek için

buradayız. Günümüzde
dünyanın her yerinde olduğu
gibi Batı Trakya'da da hak ile
batılın mücadelesi
verilmektedir. Müslümanlar
eziliyor, Müslümanlar zulüm
görüyor. Bizim davamız haktır.
Bizler her zaman hakkın ve
doğrunun yanında yer
alacağız. Birlik ve
beraberliğimizi muhafaza
edeceğiz. Bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da haklı
mücadelemizi sürdüreceğiz."
diye konuştu.
Cuma namazından sonra
Başkonsolos Akıncı ve diğer
konuklar, Gökçepınar imamı
Erkan Azizoğlu’nun evini
ziyaret ettiler.

Atina’da savaş
karşıtı gösteri

ATİNA’da çeşitli sol gruplar ve bazı
göçmenlerin katılımıyla savaş karşıtı gösteri
düzenlendi.
Irkçılık karşıtı sol grupların çağrısıyla bir
araya gelen göstericiler, kent merkezindeki
Avrupa Birliği (AB) bürolarına ve ABD
Büyükelçiliği’ne yürüdü.
Sayıları iki bine yaklaşan göstericiler, "NATO

dışarı, AB'ye hayır", "Halkların kanıyla sınırları
çiziyorlar" diye slogan attı. Irak ve Suriye'deki
savaşlara tepkilerini dile getiren protestocular,
göçmenlerle dayanışma göstererek, "Sınırları
açın" çağrısında bulundu.
Gösteri sebebiyle şehir merkezindeki bazı
caddeler yaklaşık iki saat boyunca trafiğe
kapatıldı. Protestocular, gösteri sonrası dağıldı.

İbadet edeceksiniz ama aile
hayatını da ihmal etmeyeceksiniz.”
diyerek uyarıda bulunmuştur.
Hiçbir şeyde ölçüyü kaçırmamak
gerekir. Ölçüyü bozan da küçük bir
şeydir. Meselâ yemekte fazla tuz
konulduğu zaman lezzetli de olsa o
yemek artık yenmez. Dozu
kaçırmamak lâzımdır. Doz; sınırı
aşmak demektir. Aslında doz
denilen şey gerçeğin ölçüsüdür.
Çiçeğe iyilik yapacağım diye, fazla
su verilirse gelişme hemen durur.
İlaçta doz sınırı aşılırsa, zehir halini
alır.
“Söz” de ilaç gibidir. Az olursa
faydalı, çok olursa zararlıdır. Söze
dikkat etmeli. Söz söylemede az
söylemek ve çok söylemek dengeyi
bozduğu gibi, hangi sözü nerede
kullanılacağında da denge gerekir.
Güzel bir söz var; “Her sözün doğru
olmalı fakat her doğruyu söylemek
senin hakkın değildir.” İlaca
benzeyen bir başka şey de acıma
duygusudur. Ölçülü ve dikkatli
kullanmalıdır. Meselâ bir anne;
çocuğunu hep yanında olmasını
ister. Ama çocuğu topluma faydalı
ve saygın bir meslek sahibi olması
için zorlu bir tahsil hayatı
geçirmelidir. Çocuğumun uzak
diyarda, gurbet ellerde olmasına
dayanamıyorum deyip onun
tahsilini engellemeye kalkmak
acıma olmaktan çıkar, çocuğunun
geleceğini karanlığa boğar.
Her şeyin ifratı zararlıdır. Aşırı
arzu, aşırı gıda, aşırı spor, aşırı
iyimserlik, aşırı güven, hatta aşırı
sevgi; tüm aşırılıklar bu espriye
girer. Ne israf, ne cimrilik. her şeyi
değerince yer vererek hayatta
dengeyi korumalı. İsraf,
küçümsemenin bir sonucudur. “Bir
damla sudan ne çıkar?” bir kez
dedi mi insan, musluktan akan
sular barajları tüketir. Saniyede bir
damla, ayda bir ton demektir.
Efendimiz, ırmakta abdest alan bir
sahabiye, suyu israf etmekte
olduğunu söyler. Sahabi de; “Ey
Allah’ın Rasulü, ırmakta abdest
alırken de israf olur mu?” diye
sorar. Sevgili Peygamberimiz de;
“Evet, ırmakta da olsa israf olur”
buyurdu.
Huzur içte sağlanan dengenin
meyvesidir. Bu denge içersinde
büyür ve yücelir ruh. Her
dengesizlik yokluk alemine bir
davetiyedir. Biyolojik olarak
dengeli olmak yetmez, ruh
alanında da denge lazım insana.
Kur’an-ı Kerim bize hep
dengeden bahsetmekte bizi
dengeli olmaya çağırmaktadır.
Kur’anda meseleler ele alınırken ve
insanlara hitap edilirken; orta yolu,
dengeli ve ölçülü davranmayı, ifrat
ve tefritten kaçınmayı
öngörmektedir. Gelin, dengeli bir
hayat yaşayalım ki dünyamızı
yaşanır bir hale getirelim.
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11 ερωτήματα για τη νέα διακομματική
που φτιάχνουν για την Θράκη
Η σύσταση διακομματικής επιτροπής
για την Θράκη θεωρείται πλέον βέβαιη
καθώς ήδη έχουν αποσταλεί από την
κυβέρνηση προς τα κόμματα επιστολές
για να ορίσουν αυτά τους εκπροσώπους
τους.
Ποιο θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας
αυτής της επιτροπής κανείς δεν γνωρίζει
ακόμη και επίσημες ανακοινώσεις δεν
έχουν γίνει. Εικάζεται όμως από την
περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα ότι η
σύσταση της διακομματικής επιτροπής,
που θα είναι η δεύτερη μετά το 1990,
ξεκινάει από μια εσφαλμένη παραδοχή
ότι «η Θράκη για μια ακόμη φορά
κινδυνεύει». Και οι κίνδυνοι που
διατρέχει η Θράκη, υποσυνείδητα για το
πολιτικό και δημοσιογραφικό σύστημα
των Αθηνών, δεν είναι άλλοι από την
πληθυσμιακή της σύνθεση, την
γεωγραφική της θέση και τα
πολυπολιτισμικά της χαρακτηριστικά.
Για να τελειώνουμε όμως μια και καλή
με τα αθηναϊκά φληναφήματα περί
«εθνικών κινδύνων για την Θράκη», θα
ήθελα από αυτήν εδώ την στήλη να
απευθύνω ορισμένα απλά όσο και

εύληπτα ερωτήματα προς τον πολιτικό
κόσμο της χώρας, ανεξαρτήτως
παραταξιακής τοποθέτησης, για τα
πραγματικά ζητήματα που απασχολούν
καθημερινά την κοινωνική
πραγματικότητα της περιοχής αυτής.
Ερώτημα πρώτο: Αφού η Θράκη είναι
τόσο σημαντική περιοχή για το πολιτικό
σύστημα των Αθηνών, γιατί παραμένει η
πιο φτωχή ως προς τους αναπτυξιακούς
της δείκτες, περιφέρεια της Ελλάδας;
Ερώτημα δεύτερο: Γιατί οι
Βιομηχανικές Περιοχές της Κομοτηνής,
της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης
μετά από την εφαρμογή των μέτρων της
δεκαετίας του 90 για την Θράκη, είναι
σήμερα γεμάτες από κλειστά εργοστάσια
που ρημάζουν στο πέρασμα του χρόνου;
Ερώτημα τρίτο: Γιατί οι τρεις νομοί
της Θράκης κατέχουν από τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας σε ολόκληρη την
Ελλάδα;
Ερώτημα τέταρτο: Γιατί όλα αυτά τα
χρόνια δεν έχει προχωρήσει η
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην
Θράκη ώστε να αξιοποιηθούν με έργα
αναπτυξιακού χαρακτήρα οι τεράστιες
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καλλιεργήσιμες εκτάσεις που διαθέτει;
Γιατί δεν ενισχύονται οι χιλιάδες
παραγωγοί του παραδοσιακού καπνού
της Θράκης με κινδυνεύουν πλέον με
κοινωνική εξόντωση και οικονομική
εξαφάνιση;
Ερώτημα πέμπτο: Γιατί το τραπεζικό
σύστημα της Ελλάδας συμπεριφέρθηκε
στους ντόπιους επιχειρηματίες της
Θράκης ως κοινούς απατεώνες, ενώ
γνώριζαν τόσο οι τράπεζες όσο και οι
κυβερνήσεις τα μεγάλα αναπτυξιακά
αντικίνητρα που απέρρεαν από την
γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων
αυτών και την τεράστια απόστασή τους
από τις εσωτερικές αγορές;
Ερώτημα έκτο: Γιατί κόπηκαν,
ανεστάλησαν και τελικώς
απομειώθηκαν ή και εξαφανίστηκαν
αναπτυξιακά κίνητρα που θεσπίστηκαν
ειδικά για την Θράκη, όπως είναι η
επιδότηση του κόστους εργασίας για τις
επιχειρήσεις, η εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου σε δάνεια των επιχειρήσεων,
οι ειδικές διατάξεις και πρόνοιες των
αναπτυξιακών νόμων της δεκαετίας του
1980 και του 1990;
Ερώτημα έβδομο: Γιατί
εγκαταλείφθηκαν μεγάλα αναπτυξιακά
έργα που θα μπορούσαν να
προσδώσουν στην Θράκη αναπτυξιακή
δυναμική όπως είναι η σιδηροδρομική
Εγνατία, η αναβάθμιση του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο
διεθνών μεταφορών, η ελεύθερη
διακίνηση λεωφορείων και οχημάτων
διεθνών μεταφορών από το συνοριακό
σταθμό της Νυμφαίας;
Ερώτημα όγδοο: Γιατί η Θράκη δεν
μπόρεσε μέχρι τώρα να ανοίξει
οικονομικά φτερά και να εκμεταλλευτεί
το γεγονός ότι η Τουρκική και η
Βαλκανική αγορά βρίσκονται σε

απόσταση αναπνοής από αυτήν, με ό,τι
αυτό μπορεί να σημαίνει για τη
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και γιατί
δεν αίρονται τα πολιτικά και
γραφειοκρατικά αντικίνητρα για να
προχωρήσουν επενδυτικές συμφωνίες
ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους που
θα ήθελαν αν επενδύσουν στη περιοχή;
Ερώτημα ένατο: Γιατί, οι
κυβερνήσεις αρνούνται αιτήματα της
τοπικής επιχειρηματικότητας όπως
είναι η βίζα των 72 ωρών για τους
Τούρκους πολίτες, η ακτοπλοϊκή
σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την
Σμύρνη και άλλα μεγάλα λιμάνια της
Τουρκίας;
Ερώτημα δέκατο: Γιατί η Θράκη δεν
θωρακίζεται με φορολογικά κίνητρα
που θα μπορούσαν να μετατρέψουν σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την
γεωγραφική της εγγύτητα με
αναδυόμενες βαλκανικές οικονομίες
που θα ήθελαν να επενδύσουν στον
ελληνικό χώρο με μια πιθανή
εγκατάστασή τους στην περιοχή;
Ερώτημα ενδέκατο: Γιατί το ελληνικό
κράτος, εκχωρεί εκουσίως ή ακουσίως
πολλές φορές την πολιτική και θεσμική
του παρέμβαση στην Θράκη, σε άτομα,
οργανώσεις, ομάδες, συλλόγους ή και
φορείς που κάνουν πολιτική η οποία
παράγει φόβο, ανασφάλεια και μόνιμες
τάσεις φυγής στον τοπικό πληθυσμό
αντί να τονώνεται το αίσθημα εθνικής
αυτοπεποίθησης στο πλαίσιο της
λειτουργίας μιας ανοιχτής και
δημοκρατικής κοινωνίας;
Αν και όταν απαντήσει σε αυτά τα
ερωτήματα η διακομματική που
επιχειρούν να ξαναφτιάξουν στην
Αθήνα για την Θράκη, τότε θα έχουν
εκλείψει και οι λόγοι για την ύπαρξή
της…

Mülteciler ekonomiye
katkı sağlıyor
YUNANİSTAN, ana kara ile
adalarda bulunan ve sayıları 60
bini aşan sığınmacılarla başa
çıkmaya çalışıyor.
Ekonomik krizin etkisinden
henüz kurtulamayan ülkede,
maddi kaynak sıkıntısı yaşansa
da mülteciler ve göçmenler için
Atina yönetimine aktarılan AB
fonları, Yunan ekonomisinin
canlanmasına katkı sağlıyor.
Eurobank Yardımcı Şef
Analisti Tassos Anastasatos,
“Önümüzdeki birkaç yılda
mülteci kriziyle alakalı Avrupa
Birliği'nden gelecek olan ve bir
milyar euroyu aşması öngörülen
fonların ekonomiye de olumlu
etkisi olacaktır. Fonlar önemli
nokta olan hizmet ve mal
alımında kullanılacak, bu da
ekonomik faaliyetleri
arttıracaktır.” diye konuştu.
Euronews Atina ekonomi
muhabiri Symela Touchtidou,
“Yunanistan Ulusal Bankası'nın
tahminlerine göre, mülteciler
için Avrupa Birliği'nden gelen
fonlar, bu yıl gayrı safi yurtiçi
hasılanın yüzde 0.3 oranında
artmasına katkı sağladı. Bu da
sıkıntılarla dolu bir yıl geçiren

ve yeniden kendi ayakları
üzerinde durmak isteyen ülke
için hatırı sayılır bir yardım
oldu.” dedi.
Atina yönetimine verilecek
kaynağın 509 milyonu eurosu
AB Göç, İltica ve Entegrasyon
Fonu'ndan aktarılacak ve 2020
yılına kadar kullanılması
öngörülüyor. Geri kalan 530
milyon euro ise acil yardım
biriminden karşılanacak.
Yunanistan hükümeti şu ana
kadar paranın yarısını almış
durumda. Öte yandan AB
yetkilileri paranın artık çek
halinde doğrudan mültecilere
verileceğini belirtiyor.

AB Yunanistan Komisyon
Başkanı Panos Karvunis,
insanların yardım kuyruğunda
beklemek yerine, kendi
ihtiyacını kendi karşılaması
gerektiğini dile getirdi: “Belki de
paranın hediye çeki şeklinde
doğrudan mültecilere verilmesi
daha iyi olacaktır. Şimdi bunun
hazırlığı içerisindeyiz. Böylece
onlar da bu çek ile pazarda
gıda, kıyafet ya da şahsi
ihtiyaçlarını karşılarlar.”
Bu arada Alman hükümeti,
Yunanistan'dan her ay almayı
vadettiği 500 sığınmacıdan ilk
grubu Kasım ayında ülkeye
getirteceğini açıkladı.

Yunanistan'da
doğalgaz aranacak
YUNANİSTAN'ın batısında denizde doğalgaz arama ruhsatını,
Hellenic Petroleum, Total ve Edison'un oluşturduğu konsorsiyum
kazandı
Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde doğalgaz arama
faaliyetleri için Yunan, Fransız ve İtalyan ortaklı konsorsiyumun
ruhsat hakkı kazandığı bildirildi.
Yunanistan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya
göre, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde, doğalgaz arama
faaliyetlerine yönelik ihaleyi, Hellenic Petroleum, Total ve Edison
şirketlerinden oluşan konsorsiyumu kazandı.
Açıklamada, teklifleri değerlendiren komitenin anlaşmayı
tamamlamak üzere şirketleri davet edeceği belirtildi.
Yunanistan, İyon Denizi ve Girit'in güneyinde toplam 20
sahada petrol ve doğalgaz arama ruhsatları için ihaleye
çıkılacağını açıklamıştı.
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"Bu kirli, çirkin ve korkunç bir savaş"
BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura:
“Halep'in doğusundaki yaralı ve hastaların
tıbbi tahliyesinin yapılamamasından dolayı
oldukça hayal kırıklığına uğradım"
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel
Temsilcisi Staffan de Mistura, kuşatma
altındaki Suriye'nin Halep kentinin
doğusundaki yaralı ve hastaların tıbbi
tahliyesinin gerçekleştirilememesinden
dolayı hayal kırıklığına uğradığını
belirterek, "Bu kirli, çirkin ve korkunç bir
savaş." dedi.
Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun
İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı
İsviçre'nin Cenevre kentinde
gerçekleştirildi.
Toplantının ardından BM Cenevre
Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen de
Mistura, geçtiğimiz günlerde Türkiye,
Rusya, ABD'nin yanı sıra bazı bölge
ülkelerinin bir araya
gelmesiyle İsviçre'nin Lozan kentinde
düzenlenen Suriye toplantısını takiben,
görüşme sürecinin halen devam ettiğini
aktardı.
"Net bir sonuç çıkıncaya kadar
görüşmeler hakkında detay
veremeyeceğim." ifadesini kullanan de
Mistura, görüşmelerden çıkacak
sonuçtan umutlu olduğunu söyledi.
De Mistura, Halep'in doğusundaki
yaralı ve hastaların tıbbi tahliyesinin

yapılamamasından dolayı oldukça hayal
kırıklığına uğradığını vurgulayarak,
Suriye'deki iç savaşı " kirli, çirkin ve
korkunç" olarak nitelendirdi.

“ZALİM SAVAŞ DAHA
DA GADDARLAŞTI”
Basın toplantısında söz alan de
Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland
ise Halep'in doğusundaki hastaların
tahliyesinin yapılamadığı gibi, tek bir
kamyonun dahi bölgeye insani yardım
ulaştıramadığını söyledi.
Egeland, söz konusu tahliye ve insani
yardımların yapılamamasını güvenlik
endişesi, taraflar arasındaki güven
eksikliği ve yanlış anlamalara bağladı.
Halep'in doğusundaki yüzlerce yaralı
ve hastanın tahliyesi için çatışma
içindeki bütün tarafları koşullarından
vazgeçmeye çağıran Egeland, insani
yardımlarda hiç bir şart ve koşulun söz
konusu olamayacığının altını çizdi.
Egeland, Suriye rejiminin muhaliflerin
kontrolündeki Halep'in doğusu
ve Şam'ın doğusunda yer alan Ghouta'ya
BM'nin insani yardım ulaştırma talebini
reddettiğini de açıklayarak, "Zalim savaş

NATO Ege'deki görevine
devam edecek
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Brüksel'de NATO Savunma
Bakanları toplantısının ardından yaptığı
açıklamada, toplantının çok yapıcı
olduğunu ve NATO-AB işbirliğinin ele
alındığını söyledi.
Stoltenberg, “Ege denizi örneğinde
olduğu gibi beraber çalışmanın faydalı
olduğunu görüyoruz. Yunanistan ve
Türkiye ile ortak gayretlerimiz nedeniyle
Ege'de sığınmacı akışı önemli derecede
düştü. Bu nedenle, dün gece NATO'nun
Ege konuşlanmasına devam etmeye
karar verdik." diye konuştu.
Ege'de NATO varlığının Türkiye ve
Yunanistan sahil güvenliklerine ve
Avrupa Sınır Ajansı’na operasyonel ve
somut destek sağladığına işaret eden
Stoltenberg, "Biz, Ege'de yasadışı geçiş
sayılarında düşüş gördük. Suç
örgütlerinin yollarını kesmeyi başardık.
Bunu, birçok ilk belirlemelerin NATO
gemilerince yapılması nedeniyle
gerçekleştirebildik. Çünkü biz, hem Türk
hem de Yunan karasularında faaliyet
gösterebiliyoruz." değerlendirmesinde
bulundu.
Stoltenberg, Akdeniz’de de durumun
çok ciddi olduğunu, yasa dışı insan
kaçakçılığı ile yaşam kayıplarının rekor
seviyelerde seyrettiğini anımsattı.
Müttefiklerin, NATO’nun yeni Deniz
Muhafızı Operasyonu'nun AB’nin
Sophia Operasyonu'nu desteklemesi
kararı alındığını söyleyen Stoltenberg,

"İki hafta içinde, NATO gemileri ve
uçakları Akdeniz’in merkezinde, AB'nin
Sophia Operasyonu'na yardıma hazır
olacak." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO'nun Deniz
Muhafızı Operasyonu'na Yunanistan ve
Türkiye'nin 7 Kasım'a kadar gemi
sağlayacağına, Yunanistan, İtalya,
İspanya ve Türkiye'nin ayrıca hava gücü
ile katkıda bulunacağına dikkati çekti.

daha da gaddarlaştı." ifadesini kullandı.
Suriye'de bütün tarafları BM'nin
insani yardım planlarına destek olmaya
davet eden Egeland, "Aksi halde bu kış
korkunç geçecek. Çatışmalar
başladığından bu yana Suriye'de geçen 6
kışın en kötüsü bu kış olacak." dedi.

OKULU VURDULAR
Bu arada, Türkiye’ye komşu Suriye’nin
kuzeybatısındaki Fetih Ordusu’nun
kontrolündeki İdlib kentinin güneyinde
Has bölgesinde düzenlenen hava

saldırılarında aralarında en az 14
çocuğun da olduğu 22 sivil yaşamını
yitirdi. Londra merkezli Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi Örgütü, Rus ya da
Suriye ordusuna ait uçakların, bölgede
biri okul kompleksi olmak üzere altı hava
saldırısı düzenlediğini bildirdi. İdlib
Medya Merkezi’nden AFP ajansına
konuşan bir aktivist ise “Bir roket okulun
girişini vurdu. O sırada öğrenciler
evlerine gitmek üzere çıkışa
hazırlanıyordu. Okul yönetimi saldırılar
nedeniyle dersleri erken bitirmişti” dedi.
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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

Yunan halkı daha az kazandı,
daha az harcadı
Yunanistan'da bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda hane halkı geliri
yüzde 0,7, tüketim harcamaları da yüzde 1,1 oranında geriledi.
YUNANİSTAN'da hane halkı
geliri bu yılın ikinci çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 0,7 azalırken, tüketim
harcamalarında da yüzde 1,1
düşüş yaşandı.
Yunanistan İstatistik Kurumu

(ELSTAT) verilerine göre, hane
halkı gelirleri ikinci çeyrekte
yıllık bazda 29,7 milyar avroya
geriledi.
Bu dönemde ayrıca, nihai
tüketim harcamaları da yüzde
1,1 düşüşle 31,8 milyar avro

OTOBÜS TERMİNALLERİ
Gümülcine: 25310 22912
‹skeçe: 25410 22684

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

olarak gerçekleşti. Öte yandan,
ülkedeki gayri safi sabit
sermaye yatırımları bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
18,3 oranında artarak 3 milyar
26 milyon avroya yükseldi.
Dış ticaret dengesinde ise

ithalattaki düşüşe rağmen 400
milyon avrodan fazla açık verdi.
Mal ve hizmetler ithalatı
yüzde 12 düşüşle 12,7 milyar
avroya, ihracat ise yüzde 16
oranında azalarak 12,2 milyar
avroya geriledi.

Başbakan Çipras: “Yunanistan'ın eurodan
çıkıp drahmiye geçmesine ilişkin planın ne
benimle ne François Hollande'la, ne de
Vladimir Putin'le ilgisi vardı. O Wolfgang
Schaeuble'nin planıydı."

Dedeağaç: 25510 26479

OLYmPIC Havayollar›:

5 28
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2015

"Grexit,
Schaeuble'nin
planıydı"

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, geçen yıl ülkenin EUro Bölgesi’nden
çıkmasıyla sonuçlanabilecek krize ilişkin, "Yunanistan'ın eurodan çıkıp
drahmiye geçmesine ilişkin planın ne benimle, ne François Hollande'la, ne
de Vladimir Putin'le ilgisi vardı. O Wolfgang Schaeuble'nin planıydı." dedi.
Çipras, France 24 kanalına verdiği röportajda, Yunanistan'da devam eden
ekonomik kriz, geçen yıl yaşanan Yunanistan'ın AB'den çıkma planı (Grexit)
tartışmaları ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dair soruları yanıtladı.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Le Monde gazetesine verdiği
mülakatlardan oluşan bir kitapta, kendisinin, Rusya Devlet Başkanı
Putin'den drahmiyi Rusya'da basmasını istediği iddialarının sorulması
üzerine Çipras, "Kesin bir dille söylemek istiyorum ki, bu söylenenlerin ve
yazılanların hepsi uydurma ve gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
Çipras, Kendisinin ve Hollande'ın Avrupa'yı bir arada tutmak için büyük
zorluklara göğüs gerdiğini belirterek, "Yunanistan'ın eurodan çıkıp drahmiye
geçmesine ilişkin planın ne benimle, ne François Hollande'la, ne de Vladimir
Putin'le ilgisi vardı. O, Wolfgang Schaeuble'nin planıydı." şeklinde konuştu.
Çipras ayrıca, bu planın, diğer AB hükümetlerinin Almanya Başbakanı
Angela Merkel'i planı uygulamaması yönünde ikna etmeleri sonucu
durdurulabildiğini savundu.
Başta Almanya Maliye Bakanı Schaeuble olmak üzere Avrupalı
ortaklarının, son 6 yılda Yunanistan'dan taahhütlerine uyması gerektiğini
belirttiklerini anımsatan Çipras, "Bunu hak ettiğimize inanıyorum." diye
konuştu.
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Haftanın Sohbeti
Riza KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Muhterem hemşehrilerim:
Bu haftaki sohbetimdeki alıntı
yazının yine ‘TRAKYA’ gazetesinin
‘Küpürde gördüğünüz ’28 Ekim 1946
ve 291. Sayısındandır.
‘HAFTANIN SOHBETİ’
bölümünün ilk uzun giriş
paragrafında ve Türkiye’nin Bay
‘RUSYA’ya cevabi notadan
bahsedilmektedir.
Ne yazık ki bu notanın çok uzun
oluşundan tamamının
neşredilmediği de not edilmektedir.
Keşke tamı neşredilmiş olsaydı da
bizde bu gün tekrar sizlere sunarak
neler yazılı olduğunu
okuyabilseydik.
Ne yapalım? Kısmet değilmiş
deyip kendimizi avutalım diyerek
noktalayalım bu olayı.
Ancak, araştırıyoruz.
Hasbelkader elimize geçerse
mutlaka bu notayı da sizlerle ibret
olsun diye paylaşacağız ileride.
NİÇİN Mİ?
Bay ‘RUSYA’nın o süreçteki
başkanı Bay ‘STALİN’ ile yine o
süreçte beş savaş yaşamış ‘TÜRK’
Başbakanı Bay İSMETPAŞA’ ikinci
dünya savaşı münasebetiyle bir iki
defa bazı konferanslarda
görüştükleri halde Bay ‘STALİN’ beş
savaşı içine sindire sindire yaşamış
olan Bay ‘İSMETPAŞA’ yı her halde
iyi tanımamış olacak ki “Ben şimdi
galip devletim dur bakalım Türk
Başbakanı’nı biraz çimdikleyelim
belki bir şey koparırız” düşüncesiyle
Türkiye’ye sataşmıştır.
Tabii aldığı “CEVAPÇIK” her
halde tam olacak ki ondan sonra
Rusya Başkanı Bay “STALİN” bir
daha hiç değinmemiştir bu konuya.
Demek ki ‘YERİNDE ve
ZAMANINDA’ söylenen sözler
karşımızda olanlar ne kadar güçlü
ve büyük olursa olsun Bay “RUSYA”
Başkanı gibi susarsın.
***
Bu sohbetimizin diğer mühim
konusu ilk kurulan 51 uluslu
“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER”
teşkilatının ilk açılışı Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı Mr.
‘TRUMAN’ tarafından yapılmıştır.
Bu olaya ve nutukta söylenenlere
bütün dünya ‘ULUSLARI’ çok
sevindi o zaman ve çılgınca
alkışladı.
Ancak, bu sevinç çok uzun
sürmedi birkaç yıl sonra ‘KORE’
savaşı başladı.
O açılış mutluluğu da ne yazık ki
Amerika Birleşik Devletleri
Başkanının söylediği:
“HİÇ BİR MİLLETİN DİĞERİNE
TACİZ ETMEYECEĞİ” sözü kulaklar

“HOŞ BİR SEDA’’ melodisi iken
“KORE” savaşı başladı ve
yüzbinlerle genç insanın ölmesine
vesile olmuştur.
“NE ENTERESAN” bir dünyada
yaşıyoruz desek acaba yanlış mı
olur. Ne dersiniz?
***
Üstad NURİ efendinin ikinci
dünya savaşından sonra çıkardığı
bu tek yazılı sesimiz olan ‘TRAKYA’
gazetesi Batı Trakya Türklerinin o
zaman canı kanı ve kulağı olmuştur.
***
İşte biz bunun için sık sık bu
gazeteden alıntılar alarak sizlerle
paylaşıyoruz.
Şunu herkes bilmeli, anlamalı.
“TRAKYA’’gazetesinin ‘YUNAN İÇ’
harbi yıllarını, Almanya, Bulgar
istilasını, Yunan iç savaşı ve
sonrasını eğer “TRAKYA”
gazetesinden okumamış iseniz
“BEN BU SAVAŞ” yıllarını biliyorum
diyemezsiniz.
Biz, bu düşünceler çerçevesinde o
zor yılları kısa kısa da olsa sizlerle
paylaşmayı uygun görüyoruz.
‘NE DERSİNİZ’ iyi yapıyor
muyuz ?
***
BÜYÜK HAZIRLIK
Muhterem hemşehrilerim;
Bizi tanıyanlar bilir. Biz
hayatımızda bazı şeylere asla taviz
vermeyiz. Şartlar müsait oldukça.
Biz ’10 KASIM 1952’ den bu yana
‘TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN
KURUCUSU MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ün’ ölüm yıl
dönümlerinde ve ‘TÜRKİYE
CUMHURİYETİ KURULUŞ YIL
DÖNÜMLERİN’ GÜMÜLCÜNE T.C.
Konsolosluk ve Başkonsolosluk’
törenlerine hiç eksiksiz katıldık’.
Ancak ilahi güç geçen sene olmak
üzere bizi cezalandırarak
katılamadık. Peşinen bu olay için:
‘ÖZÜR DİLERİZ’
Bu yıl bu notlarımızı düştüğümüz
anda çok iyiyiz. VE: ’40 yıl önce
satın aldığımız ve kilo aldığımız için
giyemediğimiz çok enteresan
kumaşlı ‘LACİVERT’ elbisemiz ile
beyaz gömleğimiz ve papyonumuzu’
hazırladık. Bu 29 Ekim CUMHURİYE
BAYRAMI için. Askıda bekliyorlar.
“BAKALIM GİYMEYE KISMET
OLACAK MI”
“29 EKİM AKŞAMI GÖRÜŞMEK
ÜZERE “
Hoşça kalın.
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Bulgaristan’da
ırkçı gösteriler

Çocuklarımıza önyargısız
yaşamayı öğretelim
Önyargı, diğer kişilere karşı
geliştirilen hoşgörüsüz,
haksız ve ayırımcı
tutumlardır. Annesinden, “bak bu
çocuğun ailesi iyi bir aile değil,
onunla oynamayacaksın”, sözlerini
duyan küçük çocuk, çok sevdiği
arkadaşından uzaklaştırılmak
istenilmesinin sebebini
anlayamadığı için çok üzülür.
Ailesinin kötü olması, onların
arkadaşlıklarını neden bozabilir ki?
İşte bu tür önyargılar ve insanlara
olumsuz yaklaşımlar çocuklarımıza
kötü model oluşturarak, onların
daha küçük yaşlardan itibaren
yüreklerindeki insan sevgisini
köreltmeye hakkımız olmadığını
düşünüyorum.
Çocuğa her zaman sevgi
aşılayabilmek çok önemlidir.
Beğenmediğimiz ya da
anlaşamadığımız kişiler olsa bile,
bunu çocukların yanında dile
getirmek, onların da diğer insanlara
ve arkadaşlarına her zaman
önyargıyla yaklaşmasına neden
olacaktır. Çocuklar genellikle anne
babalarının hoşlanmadığı ve ev
içerisinde kendilerinden olumsuz
sözlerle bahsedilen insanlara soğuk
yaklaşırlar ve davranırlar. Bazen bu
insanlar, çocuğun en yakınları bile
olabilir. Annesinin babaannesi
hakkında, ya da babasının
anneannesi hakkında olumsuz
konuşmaları çocuğu da olumsuz bir
şekilde etkileyerek onlara karşı kin
beslemesine sebep olabilir. Kinle
beslenen çocuk da, geleceğin
geçimsiz, huzursuz ve dolayısıyla
da mutsuz bir yetişkin adayıdır.
Grup oyunlarında haksızlık
yapan, hoşgörüsüz davranan,
arkadaşları arasında ikilik yaratan,
ayrımcılık yapan çocuklar,
genellikle aile bireyleri de bu
özelliklere sahip çocuklardır. Aile
içindeki diğer insanlara karşı
geliştirilmiş olan bu olumsuz tutum

Ö

çocuklara da yansımaktadır. Bu
yüzden çocuk da arkadaşlarına
karşı aynı davranışları
sergilemektedir. Çünkü önyargı
insanlar arasında düşmanlık ve
uzaklık duygusu yaratmaktadır.
Bunu azaltmak ve önlemek de
ailenin elindedir. Çünkü önyargı
genellikle 7 yaşından itibaren çocuk
tarafından kullanılmaya başlanarak
10 yaşından sonra da kalıcı hale
gelmektedir. Çocuk önyargıyı
sosyalleşme sürecinde öğrendiği
için anne babanın bilinçli veya
bilinçsiz, başkalarını yargılarken ya
da haklarında olumsuz konuşurken,
çocukların kulak misafiri olması
bile, önyargıyı öğrenmesi için
yeterlidir.
Sonuç olarak, çocuklarımıza
insanları tanımadan yargılamamayı,
insanları etiketlememeyi kişileri,
ırkına , cinsiyetine, saçının şekline,
kılık kıyafetine göre
değerlendirmemeyi öğretelim.
Çünkü çoğu zaman önyargılarımız
yüzünden güzel dostlukları
kaçırabiliriz. “Her şeyi biliyorum
tavrı” bizi önyargılara götürür.
Bunu aşmak için düşünmeyi,
dinlemeyi, anlamayı ve okumayı
tercih edelim. Önyargılarımızı
yıkmak için kendimize çeki düzen
vererek, hayata olumlu bakan,
önyargıları yıkmış insanlarla daha
samimi arkadaşlıklar kurarak
önyargılarımızdan uzaklaşıp,
çocuklarımıza da iyi model
oluşturabilelim.
Birbirimize karşı her zaman
hoşgörü, saygı ve anlayışla
yaklaşabilmek, çocuklarımız için
güzel davranış örnekleri olacaktır.
Toplum içerisindeki empati ve
hoşgörü güzel birlikteliklerin
yaşanması için çok önemlidir.
Önyargısız dostluklar dilekleriyle
mutlu bir haftanız olsun!

BULGARİSTAN’da yabancı
düşmanı Ulusal Direniş adlı
örgüt, Sofya, Burgaz ve
Harmanlı’da sığınmacı ve
Türk karşıtı yürüyüş ve
gösteriler düzenledi.
Sofya merkezinde Sveta
Nedelya meydanında
toplanan göstericiler,
“Dedelerimiz görevini yerine
getirmişti. Şimdi sıra bizde”
yazılı pankart açarak,
“Türklere Ölüm” ve
“Bulgaristan Bulgarlarındır,
yabancılar dışarı” diye slogan
attılar.
Yüzlerce gencin katıldığı
gösteride konuşan Ulusal
Direniş lideri Petar Nizamov,

Bulgaristan’daki “camilerin
silah depoları olduğunu” ileri
sürerek, “Başbakan Boyko
Borisov’un hükümeti,
Bulgarların evlerine
istenmeyen, kökü ve geliş
amacı bilinmeyen şüpheli
yabancılar yerleştirmek
istiyor. Biz buna izin
vermeyeceğiz.” dedi.
Daha sonra yoğun
güvenlik önlemleri altında
yürüyüşe başlayan ve
Sofya’da tek olan Banya Başı
Camisi’nin önünden geçen
kalabalık, burada Türklere
yönelik kin ve nefret
sloganları attı.
Göstericiler gündüz

saatlerinde sığınmacıların
toplandığı Mariya Luiza
Caddesi’nde yaptıkları
yürüyüşü tamamlamadan
önce, Sofya’da yaklaşık 3 bin
sığınmacıyı barındıran 3
mülteci kampının
kapatılması ve burada
yaşayan yabancıların sınır
dışı edilmesi için hükümete
iki hafta süre verdi.
Yaklaşık 3 bin 500
sığınmacının bulunduğu
Harmanlı’da daha küçük
çaplı bir gösteri düzenleyen
ırkçılar, Burgaz şehrinde de
bölgede yeni sığınmacı
kampları kurulacağı
iddiasına tepki gösterdi.

DOST Partisi yöneticileri, Kırım
Tatarlarının lideri ile görüştü

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

BULGARİSTAN’da
üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Partisi Genel Başkanı
Lütfi Mestan ve Yardımcıları
Hüseyin Hafızov ve Prof. Dr.
Mariyana Georgieva, Kırım
Tatarlarının dünyaca tanınan

lideri Mustafa Cemilev
Kırımoğlu ile görüştüler.
Lütfi Mestan görüşmede,
Kırım’ın Rusya tarafından
işgaline karşı olduğu
yönündeki görüşünü
paylaştı. Ebeveynleriyle
birlikte Kırım’dan kovularak,
Özbekistan’a sürgün edildiği
sırada daha bir buçuk

yaşında bebekken Sovyetler
Birliği’nin düşmanları
listesine dahil edilen
Kırımoğlu da aynı görüşe
sahip olduğunu dile getirdi.
Görüşmenin sonunda
Mestan, konuğuna Trakya
hazinesine ait altın maskenin
bir kopyasını hediye etti.
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Ali Koç'tan başkan adaylığı açıklaması
FENERBAHÇE'de başkan
adayı olup olmayacağı büyük
merak konusu olan Ali Koç'tan
flaş bir açıklama geldi. Koç,
yapılacak ilk kongrede aday
olacağını duyurdu.
Fenerbahçe eski yöneticisi ve
1907 Fenerbahçe Derneği
Başkanı Ali Koç, derneğin
Premier Lig eski CEO’su David
Dein’i konuk ettiği panelde
yapılacak ilk kongrede
Fenerbahçe başkanlığına aday
olacağını resmen açıkladı.
Adaylığını alkışlar arasında
açıklayan Koç, “Geçen sene
mayıs ayında bir sözüm vardı.
Sonra abimi kaybettik. Yalnız bu
geldiğimiz noktada, kongre
olduğu takdirde en azından
2018 mayıs ayındaki olağan
kongrede şartlar ne olursa olsun
bir kere adaylığımı koyup
seçime girmek istiyorum.
Yöneticiyken de, taraftarken de,
işler kötü giderken, kulübümüz
sıkıntıdayken, olumsuz
tecrübeler yaşarken kongre
çığırtkanlığı yapmak ne benim
fıtratımda var ne de bunu tasvip
ediyorum. Onun için sezon
daha yeni başlıyormuş gibi dört
kolla sarılmamız lazım” dedi.
“ANCA BERABER KANCA

BERABER”
Birlik çağrısı da yapan Ali
Koç, “Tribünün bu hali kabul
edilebilir değil. Şartlar ne olursa
olsun, o yüzden sezon yeni
başlıyormuş gibi çubukluya
sahip çıkmamız lazım. Sonuçta
hepimizin ortak sevdası
paydaşı, çubuklu. O yüzden
birbirimize zarar vermeyelim.
Yönetimimiz ne zaman uygun
görürse o zaman kongre
olacaktır. 2018 mayıs ayında
zaten olağan kongremiz var.
Bunun dışında da kulübümüzü
camiamızı sıkıntıya sokacak
televizyondaki ciğeri beş para
etmez adamlara malzeme
verecek konuma gelmeyelim.
Anca beraber kanca beraber”
ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe başkanlığına
adaylığını koyacağını söyleyen
Ali Koç için başkan Aziz
Yıldırım önemli göndermelerde
bulunmuştu... Başkan Yıldırım,
Yüksek Divan kurulu
toplantısında Koç’u hedef
alarak, “Biz seçimle geldik,
seçimle gideriz. ‘Aday olmasın’
diyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip
Bey’e diyebilir misin ‘Aday olma’
diye. Hakkınız var mı? Aday

FIFA'dan Elazığspor'a
12 puan silme cezası!

olmak istiyorlarsa şart
koşmayacaklar. Kendine
güvenen gelecek” ifadesini
kullanmıştı.

ALİ ŞEN: KOÇ,
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ŞAMPİYONU YAPABİLİR
Ali Koç’un kararı sonrasında
Telegol’ün canlı yayınına
bağlanan Fenerbahçe eski
başkanlarından Ali Şen, “Ben
Ali Koç’un Fenerbahçe’yi

Şampiyonlar Ligi şampiyonu
yapabileceğini düşünüyorum.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu
yaptıktan sonra, Dünya
Kulüpler Şampiyonası’nı
kazandırmasını bekliyorum. Biz
efsane bitsin istemiyoruz, bir
efsane daha doğsun istiyoruz.
Ali Koç’un başkanlığa gelmesi
benim rüyamdır ve rüyam da
gerçekleşiyor. Biliyorum ki
takıma başarıyı getirecektir”
ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş farkı!

RIZA Çalımbay’ın yerine göreve
gelen Kemal Özdeş, Kasımpaşa’yı
canlandırdı. Başarılı çalıştırıcı, son 3
haftada 7 puan topladı, takımı ateş
hattından çıkardı, olumlu bir hava
kattı.
Sezona Rıza Çalımbay
yönetiminde başlayan Kasımpaşa, ilk
3 haftada sadece 1 puan alabilmişti.
Çalımbay döneminde oynanan
dağınık futbol dikkat çekmişti. 4.
haftadan itibaren göreve başlayan
Kemal Özdeş, takımı ayağa kaldırdı
ve 5 maçta topladığı 7 puanla ateş
hattından yukarı çıkardı. Özdeş
yönetiminde ilk maçında F.Bahçe’ye
yenilen Paşa, ardından 1-0 kaybettiği
Bursa karşılamasında penaltı dahil
inanılmaz fırsatlar harcamış; ancak
sergilediği müthiş performansla
ilerisi için olumlu sinyal göndermişti.
6. haftada evinde Kayseri’yi 3-1
yenerek ilk galibiyetini alan
LacivertBeyazlılar, geçen hafta ise
ikinci yarısında ‘tek kale’ oynadığı
maçta 0-0’lık skoru bozamamış ve

G.Antep’i elinden kaçırmıştı. Paşa’nın
yükselişi bu hafta da sürdü...
Osmanlı’yı Pavelka ve Adem
Büyük’ün golleriyle 2-1 yenen Kemal
Özdeş’in öğrencileri, hem rakibine
Süper Lig’deki ilk yenilgisini tattırdı
hem de bu sezon ilk deplasman
galibiyetini aldı.
OYUNCULARIN ÖZGÜVENİ
YÜKSELDİ
Başarılı teknik adam Kemal Özdeş,
Çalımbay’ın sürekli ‘kalitesiz’ dediği
kadroyu canlandırdı. Takımdaki
havayı olumlu yönde çevirmeyi
başaran 46 yaşındaki çalıştırıcı,
oyuncularına ne adar yetenekli ve
değerli olduklarını hatırlattı.
Özgüvenlerini yerine getirdi.
Futbolcular arasında güven bağı güç
kazandı. Paşa, her hafta üzerine
koyarak devam etmeye başladı.
Sakatlar düzelince daha alternatifli
bir kadroya sahip olacak Özdeş, son 4
maçta kalesinde 3 gol gören ve çok az
pozisyon veren Paşa’nın savunmasını
da toparladı.

Galatasaray'da
hedef Subotic
GALATASARAY, Neven Subotic’i Borussia
Dortmund’dan satın alma opsiyonlu kiralayacak.
Galatasaray'ın savunma göbeğindeki sorunu,
mevcut kadrodan isimlerle çözemeyeceğine inanan
teknik direktör Riekerink, yönetimine, "Devre
arasında bana stoper alın" dedi.
12.5 milyon Euro yatırım yapılan Serdar Aziz'in
sakatlıkla boğuşması, genç Koray'ın çapraz bağlarının
kopması sonrasında Chedjou-Hakan Balta ikilisine tek
alternatifi Semih kalan Hollandalı teknik adam bu
isteğini yönetime kabul ettirdi.
UEFA kontrolünde 5 milyon Euro'luk bütçesini bu
transfere ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim,
Borussia Dortmund'dan Subotic'i devre arasında
takıma kazandırmayı amaçlıyor.
Sırp oyuncuyu yarım devre kiralayıp sezon
sonunda bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray,
28 yaşındaki tecrübeli stoper için kiralama bedeli
dahil 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden
Elazığspor'a FIFA tarafından
12 puan silme cezası verildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden
Elazığspor'a FIFA tarafından
12 puan silme cezası verildi.
Cezadan önce 10 puanı
bulunan Elazığspor -2 puana
inerek son sırada yer aldı.
Zamanında yapılmayan
ödemeler nedeniyle FIFA''lık
olan Elazığspor'da büyük bir
şok yaşandı. n Fabio Bilica!
Uzun süredir bordo beyazlı
kulübü takipte olan FIFA'nın
verdiği bu cezanın
gerekçeleri ise 2 yıl önce
Serdar Gürler'in
Trabzonspor'a satılmasının
ardından Fransız ekibi
Sochaux'ya ödenmesi
gereken yetiştirme bedelinin
yatırılmaması ve ayrıca Fabio
Bilica'nın alacaklarının
zamanında ödenmemesi
olarak gösterildi.
Dolayısıyla FIFA, 6 puan
Serdar Gürler dosyası, 6 puan
da Fabio Bilica'nın alacakları
yüzünden toplam 12 puan
silinmesi kararını verdi.
TFF 1. Lig'de 8. hafta sonunda
10 puanla 11.sırada yer alan
Elazığspor puanın
silinmesinin ardından -2
puanla son sırada yer aldı.
FIFA ayrıca Adana Demirspor,
Denizlispor, Manisaspor ve
Mersin İdmanyurdu'nun da 3
puanlarının silinmesine karar
vermişti.

İtalya’daki deprem
maçı durdurdu
İtalya’da hissedilen 5.5
büyüklüğündeki deprem
Serie A’da oynanan Pescara –
Atalanta maçının durmasına
sebep oldu.
İtalya’nın başkenti Roma’ya
yakın merkezli meydana
gelen deprem, İtalya Serie
A’da oynanan Pescara –
Atalanta maçında hissedildi.
Tribünlerde ve sahada panik
yaşanırken maçın 2 dakika
durmasına yol açtı.
Depremden dolayı duraklama
yaşanan maçı 1-0 konuk
takım Atalanta kazandı.
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Büyükelçi Çevik, güven mektubunu
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’a sundu
Türkiye’nin yeni Atina Büyükelçisi
Yaşar Halit Çevik, Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopoulos’a güven
mektubunu sundu.
ATİNA’da Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda gerçekleşen törende,
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve
Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri Yorgos Gennimatas da
hazır bulundu.
Çevik’e, Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği Müsteşarı Barış
Kalkavan eşlik etti.
Güven mektubunu sunan
Büyükelçi Yaşar Halit Çevik,
Pavlopoulos ile yaklaşık yarım
saatlik bir görüşme
gerçekleştirdi.
Çevik, Atina’dan önce,
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler
(BM) Daimi Temsilciliği görevini
yürütüyordu.
24 Ekim Pazartesi günü
ayrıca, Pakistan Büyükelçisi
Khalid Usman Qaiser, ABD
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve
Tunus Büyükelçisi Lassad
Mhirsi güven mektuplarını
sunarak görevlerine başladı.

HALİT ÇEVİK’İN
ÖZGEÇMİŞİ
Doğum yeri ve tarihi: Gölcük
(1955) Eğitim Bilgileri: Lisans,
Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü (1978)
1979'da Dışişleri
Bakanlığında Üçüncü Katip
olarak göreve başlamıştır.
1979’da İkili Ekonomik İşler
Dairesi’nde Üçüncü Kâtip,
1981’de Hartum
Büyükelçiliği’nde İkinci Katip,
1983’te Stuttgart
Başkonsolosluğu’nda Konsolos,
1987’de Çok Taraflı Ekonomik
İşler Dairesi’nde Başkatip,
1989’da Atina - Pire
Başkonsolosluğu’nda Başkatip,
1991’de Atina
Büyükelçiliği’nde Müsteşar,
1993’te Denizcilik Dairesi’nde
Şube Müdürü,
1993’te Bakan Özel
Müşavirliği’nde Daire Başkanı,
1995’te Zürih Başkonsolosu,
1997’de Pekin
Büyükelçiliği’nde Birinci
Müsteşar,
1999’da Başbakanlık Dışişleri
Başdanışmanlığı’nda Özel
Müşavir Vekili,
2000’de Havacılık Dairesi
Başkanı,
2001’de Denizcilik-Havacılık
Genel Müdür
Yardımcısı,
2002’de Müsteşar
Özel Müşaviri,
2004’te Orta
Avrupa ve Baltıklar
Genel Müdür
Yardımcısı,
2004’te Şam
Büyükelçisi,
2009’da Dışişleri
Bakanlığı’nda
Müsteşar Yardımcısı
olarak görev yapmış,
23 Ekim 2012
tarihinde Birleşmiş
Milletler Türkiye
Daimi Temsilcisi
olarak atandı.
Büyükelçi Yaşar
Halit Çevik evli ve iki
çocuk sahibi.

Mustafa Cambaz’ın fotoğrafı
TGC Basın Müzesi’ne konuldu
TÜRKİYE’deki 15 Temmuz’da
parlamenter demokrasiye yönelik darbe
girişiminin yaşandığı gecede Çengelköy’de
darbecilerin kurşunlarıyla şehit düşen
Yeni Şafak gazetesinin deneyimli foto
muhabiri Mustafa Cambaz'ın adı Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) "Öldürülen
Gazeteciler" listesine eklendi.
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafı
Çemberlitaş'taki TGC Basın Müzesi'nde
bulunan "Öldürülen Gazeteciler
Galerisi"ne 66. öldürülen gazeteci olarak
konuldu.
Aslen Batı Trakyalı olan Mustafa
Cambaz, 1963 yılında Menetler köyünde
doğdu. İlkokulu Gümülcine'de okudu.
Daha sonra Türkiye’ye giden Cambaz,
İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek
Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite
yıllarında evlendiği için, iş hayatına
atılmak zorunda kaldı. Yıllar sonra,
hayalindeki ideal olan gazetecilik
mesleğine başladı. Çeşitli dergilerde haber
dosyaları hazırladı. Gazetelerde
muhabirlik ve idarecilik yaptı. Selçuklu ve
Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf
belgeleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri” adlı bir
kitabı yayınlandı.

