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Yeni bir toplumsal
sorun: İNTİHAR!
Batı Trakya’da son dönemde intihar olayları ciddi bir artış gösterdi. Rodop
ilinde bir günde iki soydaş intihar ederken, bir üzücü haber de Keziren
köyünden geldi.
GÜMÜLCİNE geçen hafta üst
üste yaşanan üç intihar
haberiyle sarsıldı. İlk intihar
vakası, Gümülcine belediyesine
bağlı Kirlik köyündeki bir
benzin istasyonu
yakınlarındaki odun
deposunda yaşandı. Aynı
günün akşamı bir intihar haberi
ise Gümülcine belediyesine
bağlı Tuzçuköy’den geldi.
Bir gün sonra ise Keziren
köyünden bir genç kendini
asarak hayatına son verdi.
Son gelişmeleri değerlendiren
psikolog Seval Osmanoğlu ve
Şerike Şerif, intihar vakalarının
artık ailelerin sorunu olmaktan
çıkıp tüm toplumun meselesi
haline geldiğini ifade ettiler;
bununla mücadele etmenin de
yine tüm toplumu
ilgilendirdiğini vurguladılar.

» 6, 7

Gümülcine’de
Cumhuriyet
Bayramı
coşkusu

Çelik, azınlık temsilcileriyle görüştü
TÜRKİYE’nin AB Bakanı ve
Başmüzakereci Ömer Çelik, Atina
temasları çerçevesinde Türk azınlık
temsilcileriyle görüştü. Çelik,
seçilmiş müftüler ve azınlık
mensubu SİRİZA milletvekilleriyle
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde
biraraya geldi.
Batı Trakya’daki Türk azınlığının
entegrasyon çerçevesinde etnik dini
kimliklerini korunması konusunda
Türkiye’nin hassasiyet gösterdiğini
söyleyen Çelik,“FETÖ’nün Batı
Trakya’daki Türk toplumunu bölmek
için nasıl faaliyetler yürüttüğünü
biliyoruz.” dedi. » 15, 16

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin
kuruluşunun 93. yıl dönümü
nedeniyle Gümülcine’de
resepsiyon düzenlendi. Chris
& Eve Oteli’ndeki resepsiyona
Türk azınlığı mensuplarının
yanı sıra, bölgedeki Yunanlı
yetkililer de katıldı.
Resepsiyona Batı Trakya’nın
dört bir yanından katılım
oldu. » 8, 9

sağlık

bilim

Menopoz döneminde
beslenme
14’te
11’de
önerileri

ekonomi
Dark'ın yeni
hava faresini
inceliyoruz

20’de

Atina'daki Hilton’u
Doğuş Grubu
satın aldı

spor

23’te

Beşiktaş
yenilgi nedir
bilmiyor

»12, 13

Kaymakçı’ya
sınır dışı
kararına tepki
İşkenceye Karşı Dünya Örgütü;
Rodos, İstanköy ve Oniki Adalar
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Mustafa Kaymakçı’nın
Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini
kınadı ve yasağın kaldırılmasını
istedi. »3

“OHİ” bayramı
törenlerle
kutlandı
28 Ekim 1940’ta İtalyan ordusunun
teslim olma çağrılarına “OHİ –
HAYIR” yanıtının verildiği tarihin yıl
dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Batı
Trakya’da da kutlandı. »2

Başpiskopos
İeronimos: “Cami
yapımında
acele etmeyelim”
Yunanistan Başpiskoposu İeronimos,
Atina’ya cami inşa edilmesi ile ilgili
endişelerinin bulunduğunu belirterek,
bu konuda acele edilmemesi
gerektiğini söyledi. »4
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“OHİ” bayramı törenlerle kutlandı
28 Ekim 1940’ta İtalyan
ordusunun teslim olma çağrılarına
“OHİ – HAYIR” yanıtının verildiği
tarihin yıl dönümü, tüm ülkede
olduğu gibi Batı Trakya’da da
kutlandı. 28 Ekim Cuma günü ülke
genelinde gerçekleştirilen
törenlerde,
öğrenciler ve
askeri birlikler
resmi geçit
yaptı.

GÜMÜLCİNE

Gümülcine Metropoliti
Panteleimon katıldı.

İSKEÇE
28 Ekim OHİ Bayramı İskeçe’de de
resmi geçit törenleriyle kutlandı.
İskeçe’deki Theou Sofias
Kilisesi’nde yapılan
dini ayin sonrası şehir
anıtına çelenk
konuldu.
İskeçe’deki
törenlerde hükümeti
Devlet Bakanı Terens
Kuik temsil ederken,
törene SİRİZA Partisi
milletvekilleri
Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis ve
Grigoris Stogiannidis,
İskeçe Belediye
Başkanı Haralambos
Dimarhopulos, İskeçe
ilinden sorumlu
Eyalet Başkan
Yardımcısı Kostas
Zagnaferis ve ordu
temsilcileri katıldı.
“OHİ” bayramı
nedeniyle İskeçe ve
Gümülcine’de düzenlenen resmi
geçit törenlerine azınlık
ilkokulları, Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi, Hayriye
Medresesi, İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi öğrencileri de katıldı.

1940’ta
İtalyan
ordusunun
teslim olma
çağrılarına
“OHİ – HAYIR”
yanıtının
verildiği
tarihin yıl
dönümü
Batı Trakya’da
da kutlandı.

Gümülcine’de
ilk tören şehir
meydanındaki
Kılıç Anıtı
önünde
gerçekleştirildi.
Gümülcine’deki
törene bu yıl
hükümeti
temsilen hiç bir
isim
katılmazken,
hükümet
temsilciliği
görevini Rodop
ilinden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos
Metios üstlendi. Törene Rodop
ilinden SİRİZA Partisi
milletvekilleri Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, POTAMİ Partisi
milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Belediye Başkanı
Yorgos Petridis, ve Maronya -

Celal Bayar Azınlık Lisesi’nden “Öğrenci Pazarı”
Celal Bayar Azınlık Lisesi öğrencileri “Öğrenci
Pazarı” düzenliyor.
4 Kasım Cuma günü okul bahçesinde
düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak öğrenciler
çalışmalara başladı. “Öğrenci Pazarı”nın afişi
de yayınlandı. Etkinliğe katılmak isteyenler
için Rodop il genelinden otobüslerin
kaldırılacağı duyuruldu. Ücretsiz olan
otobüslerin kalkış saati 12.00, dönüş saati de
15.00 olarak belirlendi.
“Öğrenci Pazarı” için otobüs tahsis edilen
bölgeler şöyle:

1. Otobüs: Kozlukebir
2. Otobüs: Dolapçılar, Hacıköy, Durhasanlar,
Işıklar
3. Otobüs: Balahor, Basırlıköy, Sirkeli,
Domruköy
4. Otobüs: Hemetli, Kozdere
5. Otobüs: Payamlar, Üçgaziler, Bıyıklıköy,
Küçük Müsellim, Çiftlik
6. Otobüs: Kurcalı
İlgilenenlerin 6908705435 ve 6989878478
numaralı telefonları arayıp bilgi alabilecekleri
ifade edildi.

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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Kaymakçı’ya
Hülya EM‹N
sınır dışı kararına
“İşkenceye Karşı Dünya Gözünü sevdiğim ülkem...
Ş
Örgütü”nden tepki
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

İŞKENCEYE Karşı Dünya
Örgütü (World Organisation
Against Torture - OMCT);
Rodos, İstanköy ve Oniki Adalar
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Mustafa
Kaymakçı’nın Yunanistan’dan
sınır dışı edilmesini kınadı ve
yasağın kaldırılmasını istedi.
Örgüt ayrıca Yunanistan’dan,
tüm azınlık hakları
savunucularına yönelik taciz ve
eylemlere son verilmesini talep
etti.
İşkenceye Karşı Dünya
Örgütü tarafından yapılan
açıklamada, Yunanistan’daki
azınlık hakları savunucularına
yönelik taciz ve eylemler ile
Mustafa Kaymakçı’nın keyfi
tutuklanması ve sınır dışı
edilmesine atıfta bulunuldu.
19 – 22 Eylül tarihlerinde
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu öncülüğünde Batı
Trakya’ya inceleme ziyaretinde
bulunan dokuz kişilik bir
heyetin, Gümülcine’den Evros
iline giderken yabancı
araçlar tarafından takip
edildiği bildirilen
açıklamada, heyetin bir
benzinlikte durup
sözkonusu araçların
plakalarını fotoğraf
çektikten sonra
araçların hızla
uzaklaştığı vurgulandı.
Dimetoka

Müslümanları Eğitim ve Kültür
Derneği’ni ziyaret eden inceleme
heyetinin, buradaki
Müslümanların polis tarafından
korkutulmak amacıyla sürekli
gözetim altında olduklarını
bildirdiği ifade edildi.

MUSTAFA KAYMAKÇI’NIN
GÖZALTINA ALINARAK
SINIRDIŞI EDİLMESİ
OMCT’nin açıklamasında, 30
Ağustos tarihinde , Rodos,
İstanköy ve Onikiadalar Türkleri
Kültür Dayanışma Derneği
Başkanı Mustafa Kaymakçı’nın
İstanköy’de gözaltına alındığı,
kendisine giriş yasağından
dolayı gözaltına alındığının
söylendiği, ancak bunu
kanıtlayan herhangi bir belge
gösterilmediği vurgulandı.
Kaymakçı’nın bir gece
karakolda gözaltında tutulduğu
belirtilen açıklamada, kendisine
sınır dışı edilmek istediğine
ilişkin belge imzalatıldığı,
imzalamaması durumunda
hapis cezasına
çarptırılacağının
söylendiği dile
getirildi.
Kaymakçı’nın 31
Ağustos tarihinde
de sınır dışı
edilerek Bodrum’a
gönderildiği
belirtildi.

İşkenceye Karşı Dünya
Örgütü’nün açıklamasında,
Mustafa Kaymakçı’nın, küçük
penceresi olan 30 metrekarelik
bir odada 20 kişi ile kötü
muamele olarak
nitelendirilecek şartlarda
gözaltında tutulduğunu dile
getirildi.

İNSAN HAKLARI
SAVUNUCULARINA TACİZ
EYLEMLERİNE SON
VERİLMESİ İSTENDİ
OMCT, Yunanistan’da tüm
azınlık hakları savunucularına
yönelik taciz eylemlerine son
verilmesini, 9 Aralık 1998’te
BM Genel Kurulu tarafından
kabul edilen İnsan Hakları
Savunucularının Korunması
Bildirgesi’ne uyulmasını ve
genel olarak İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ile
Yunanistan tarafından
onaylanan uluslararası ve
bölgesel insan hakları
belgeleri uyarınca insan
hakları ve temel özgürlüklere
saygının güvence altına
alınması istedi.

u gözünü sevdiğim ülkemi,
şu memleketimin
yöneticilerini anlamam
mümkün değil.
Avrupa Birliği kriterleri diyorlar;
uygulamayanları ölümüne
kınıyorlar… Ama kendileri
uygulamıyorlar.
Lozan Antlaşması’yla ilgili bir
eleştiri gelince hop oturup hop
kalkıyorlar… Ama kendileri ihlal
ediyorlar…
Yunanistan sınırları dışındaki
Yunan azınlıklara sahip çıkıyorlar.
Ama kendi sınırları içerisinde etnik
azınlığın varlığını kabul etmiyorlar.
Son olarak Arnavutluk’un
Himara şehrinde yaşananlarla ilgili
olarak Dişişleri Bakanlığı’nın tavrını
ele alalım. Olay, bölgede yaşayan
Rum azınlık mensuplarına ait 19
evin yıkılması kararıyla ve evlerin
boşaltılmasıyla ilgili mülk
sahiplerine sadece beş günlük süre
verilmesiyle ilgili.
Dışişleri Bakanlığı son
gelişmeler üzerine, Arnavutluk’un
Avrupa Birliği üyeliğinin azınlık
haklarına saygılı olmasına bağlı
olduğu uyarısında bulundu. Yıkım
kararının iptal edilmesini istedi,
mülk sahipleriyle somut diyalog
çağrısı yaptı.
Çok güzel... Tabii ki böyle bir
gelişme karşısında yapılması
gereken en doğal şey ilgili kişilerle
görüşüp konuşmak.
Peki diyalogdan yana olan
ülkemiz yöneticileri, bizimle diyalog
yerine neden monoloğu seçiyorlar;
işte bunu anlamak mümkün değil.
Yıkımlara karşı olan aynı kişiler,
bir azınlık derneğinde yapılan
tadilata ise tahammül bile
edemiyorlar.
Arnavutluk’ta, hatta
Yunanistan’da hakim olan
ifadesiyle, “Kuzey Epir”deki
Rumlardan bahseden Atina
hükümetleri, sıra Yunanistan’daki
azınlıklara gelince, haşa kabul
etmiyorlar varlıklarını. Ne Türk, ne
de Makedon azınlıktan bahsetmek
mümkün. Bu azınlıklara sahip çıkan
yaklaşımlar da “ülke bütünlüğü için
tehdit.”
Durum, İstanbul’daki Rum
azınlığı için de aynı. “Lozan
Antlaşması Müslümanlardan
bahsediyor” diyen Atina, İstanbul
Rumları için ise “Gayrimüslim”
ifadesini asla kullanmıyor. Bu
azınlığın etnik kimliğini ön plana
çıkarıyor.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

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

Paradokslar ülkesi Yunanistan...
“Çuvaldızı kendine, iğneyi
başkasına batırmak” şöyle dursun,
“etnik konular” mevzubahis olunca,
deyim yerindeyse çuvaldızı sonuna
kadar karşı tarafa batırır.
Devlet yapılanmasında hakim
olan bu anlayış doğal olarak tüm
birimlere, tüm kurumlara, hatta
sıradan insanlara da sirayet ediyor.
“Öteki”ne saygı, hoşgörü
anlamında böylece ciddi sıkıntılar
yaşanıyor.
Yılan hikayesine dönen Atina’da
inşa edilmesi planlanan cami bunun
güzel bir kanıtı. Siyasi iradenin bu
konuda ne kadar sancılı bir
süreçten geçtiğine hepimiz tanık
olduk. Durum böyle olunca,
toplumun ve toplumun önemli
kesimlerinin böyle bir kararı
benimsemede ne kadar çiğ
davrandıklarını görüyoruz.
Atina’da cami yapılma kararı
meclisten de geçti. Ama cami
yapılamıyor. Cami için Votanikos
semtinde tahsis edilen hangar, bir
avuç aşırı milliyetçinin “koruması”
altında. Hükümet, partiler tepki
gösteriyor, ama işgal eylemi yapan
bir avuç aşırı görüşlü insan oradan
uzaklaştırılamıyor.
Demokrasi diyeceksiniz.
Olabilir... Peki orayı cami inşaatının
biran önce başlamasını isteyen bir
grup Müslüman işgal etseydi, yine
aynı şey mi olacaktı bilemem?
Başpiskopos İeronimos’un cami
konusunda ortaya koyduğu son
tutum ise iç karartıcı. Din adamı
kucaklayıcı olur. İnsanları ayrım
gözetmeksizin korur, kollar. Herkes
aynı Tanrı’nın çocuklarıdır.
Başpiskopos İeronimos’un,
“Acele etmemeliyiz. Camiyi kimlere
yapacağız? Bu insanlar ne yapacak?
İbadet mi, yoksa camiler cihatçılık
ve köktendincilik okulu mu olacak?
Tüm bunları kim kontrol edecek.
Ülkedeki Müslümanların durumu
açıklığa kavuşuncaya kadar
ertelenebilir. Burada kalacaklarsa
hakları var. Ancak, geçici iseler ne
gerek var. Hiçbir şey
yapmayacağız.” açıklamaları
ürkütücü.
Ah gözünü sevdiğim
memleketim. Canım ülkem…
Gözlerim büyüyor şaşkınlıktan.
Yüreğim sıkışıyor olup bitenlerden.
Gördüklerim, duyduklarım
mantığıma sığmıyor. Sonra
şaşıyorum kendime… Hala ülkemde
olup bitenlere nasıl şaşırıyorum
diye?..

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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Atina’da cami inşaatı hala başlamadı
BAŞKENT Atina’da, inşaatına yıllardır
başlanamayan cami projesinin yapım
aşamasına geçilmesi beklenirken, aşırı
sağcı bir grubun cami arsasındaki işgali
aylardır devam ediyor.
Yıllardır hukuki ve bürokratik
engellerle bir türlü başlanamayan, kısa
bir süre önce ilgili yasa tasarısının,
parlamentoda
onaylanmasıyla inşaat
aşamasına gelinen cami
projesi için ayrılan arsa,
üç ayı aşkın süredir,
alanda evsizlere hizmet
etmek üzere
bulunduklarını savunan
yaklaşık 30 kişilik aşırı
sağcı grup tarafından
işgal ediliyor.

ARSAYI İŞGAL EDEN
GRUBUN LİDERİ
EMEKLİ KOMANDO

açıklamada, işgalci grupların bu
faaliyetlerinin geçmişte yaşanan nefret
gösterilerini hatırlattığını belirterek, bu
durumun kamu düzeni ve güvenlik
açısından tehlike oluşturduğunu
kaydetti.
Papaioannu açıklamasında, “Bu
hareketin amacının ibadet yeri inşa
edilmesini engellemek
olduğu aşikar. Ancak, bu
devletin bir kararıdır ve
ülkenin uluslararası bir
sorumluluğudur.”
ifadelerini kullandı.
SİRİZA partisinden
yapılan açıklamada, cami
yapımı için tahsis edilen
arsanın işgal edilmesinin
ırkçı bir hareket olduğu
ifade edilerek, aşırı sağcı
seslerin ülkede
yaşayanların ibadet
haklarını
engelleyemeyeceği
kaydedildi.
PASOK partisinden
yapılan açıklamada ise
cami yerinin bilinen aşırı
sağcı çevreler tarafından
yaşa dışı olarak işgal
edildiği ve devletin buna
duyarsız kaldığı ileri
sürüldü.
Bu konuda yetkili olan
Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel
Sekreterliği’nin, yasal uygulama yönüne
gitme yerine sadece yazılı bir duyuru
yayımlamakla yetindiği ifade edilen
açıklamada, yetkili savcılığa hareket
geçme çağrısında bulunuldu.
Cami alanının işgal edilmesiyle ilgili
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atina
Belediye Başkanı Yorgos Kaminis ise
işgal olaylarıyla ilgili belirli görüşleri
bulunduğunu ve bunların bilindiğini
söyledi.

Avrupa’nın tek
camisiz başkenti
Atina’da, ihalesi
yapılmasına
rağmen cami
inşaatına
başlanmadı.
Arsası ise
caminin
yapımını
engellemek
isteyen aşırı
sağcı bir grup
tarafından işgal
ediliyor.

Caminin yapılacağı
Votanikos banliyösünde
Yunan Deniz
Kuvvetleri’ne ait arsayı
işgal eden aşırı sağcı
grubun 74 yaşındaki
lideri Yannis İoannidis,
AA muhabirine, cami
yapılmasına izin
vermeyeceklerini iddia
etti.
Geçmişte Yunan ordusunda komando
olarak görev yaptığını ve hiçbir siyasi
gruba bağlı olmadığını dile getiren
İoannidis, kimsenin kendilerini alandan
çıkarmaya çalışmadığını,
buradaki hangarı yalnızca evsizler
için aşevi ve barınak
olarak kullandıklarını söyledi.
İoannidis, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı
üslerin ortasında bir cami inşa
edilmesiyle ilgili “akılalmaz” ifadesini
kullanarak, bölgenin “radikal kaçak
göçmenler” için merkez haline
dönüştürülmek istendiğini ileri sürdü.

ARSANIN İŞGALİ
TEPKİLERE YOL AÇTI
Atina’da Votanikos bölgesinde cami
yapımı için tahsis edilen Atina
Belediyesine ait arsanın aşırı sağcı
gruplar tarafından işgal edilmesi bazı
çevrelerin tepkisine neden oldu.
Yunanistan Şeffaflık ve İnsan Hakları
Genel Sekreteri Kostis Papaioannu
konuyla ilgili yayımladığı yazılı

MECLİSTEN GEÇTİ AMA…
Yaklaşık 10 yıl önce çıkarılan bir kanunla
yapımı kararlaştırılan, ancak itirazlar
nedeniyle inşaatına başlanamayan cami
projesi için Ağustos ayında meclisten
geçen yasayla devlet tarafından
karşılanacak 887 bin euroluk finansman
onaylandı. Caminin inşası için ilgili
bakanlık ve müteahhit firmalar arasında
anlaşma bulunmasına rağmen, aradan
geçen yaklaşık üç aylık sürede inşaata
henüz başlanmadı.

Başpiskopos İeronimos:
“Cami yapımında
acele etmeyelim”
Atina’da hala başlamayan cami inşaatı,
Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un
yaptığı son açıklamalarla yeni bir boyut
kazandı. İeronimos’un “Yunanistan,
Yunan ve Hıristiyan olmaktan çıkmaya
doğru gidiyor” sözleri gündeme oturdu.
YUNANİSTAN Başpiskoposu
İeronimos, Atina’ya cami inşa edilmesi
ile ilgili endişelerinin bulunduğunu
belirterek, bu konuda acele edilmemesi
gerektiğini söyledi.
Ulusal alanda yayın yapan özel bir
televizyon kanalına konuşan
İeronimos, başkent Atina’da cami
yapılmasına önceden olumlu baktığını,
ancak ülkede son zamanda yaşananlar
nedeniyle artık bununla ilgili
çekinceleri bulunduğunu ifade
etti.
İeronimos, Yunan
Kilisesi’nin bu konuyu
incelediğini belirterek, ülkede
bulunan Müslümanların
durumunun ne olacağı konusu
açıklığa kavuşuncaya kadar
cami inşaatının ertelenmesini
istedi.
Başpiskopos İeronimos,
“Acele etmemeliyiz. Camiyi
kimlere yapacağız? Bu
insanlar ne yapacak? İbadet
mi, yoksa camiler cihatçılık ve
köktendincilik okulu mu
olacak? Tüm bunları kim
kontrol edecek. Ülkedeki
Müslümanların durumu
açıklığa kavuşuncaya kadar
ertelenebilir. Burada
kalacaklarsa hakları var.
Ancak, geçici iseler ne gerek
var. Hiçbir şey

yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da yaşanan mülteci
meselesinden endişe duyduğunu ifade
eden İeronimos, ülkenin Yunan ve
Hıristiyan olmaktan çıkmaya doğru
ilerlediğini ileri sürdü.
İeronimos, tüm bunların önceden
planlandığını belirterek, “Bu yüzden
ısrar ediyorum sadece duygusallığa
kapılmamalıyız. Bugün olup
bitenler 50 yıl ilerisi
için planlandı.”
diye konuştu.
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Batı Trakya,
Arnavutluk ve çifte standart...

B

atı Trakya Türk Azınlığı ile
vatandaşı olduğu Yunanistan
arasında en önemli sorunlardan
biri azınlığın milli kimliğinin inkarı.
Yunanistan devleti, Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu’nun milli
kimliğini yani Türklüğünü bir türlü kabul
etmiyor. Askeri Cunta yönetiminden
sonra bu politikanın daha çok
sabitleştiğini ve bir devlet politikası
haline geldiğini söylemek mümkün. Bu
“ret” politikası uyarınca azınlığın tarihi
derneklerinin resmiyeti de elinden
alındı. Ve bu konuda Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin kararları bile
uygulanmıyor. Bu “devlet
politikası”ndan vazgeçileceğine dair en
ufak bir “demokratik” işaret dahi yok.
İktidarda azınlığa karşı en ılımlı
olduğunan inandığımız SİRİZA’nın
olması da bunu değiştirmedi.
Azınlık sorunlarının temelinde
devletin “Türk azınlığın” varlığını inkar

etmesinin olduğunan inananlar çok.
Yunanistan bu politikasını temelde
Lozan Antlaşması’na dayandırıyor.
“Lozan Antlaşması Trakya’da dini azınlık
öngörüyor” diyen Yunan devleti, bir
toplumdan “milli kimlik” hakkını alıyor.
Çok garip ama gerçek bu.
Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu için elbette ki
önemlidir. Zira Batı Trakya Türkleri bu
anlaşmayla Yunanistan’a bırakılmıştır.
Batı Trakya Türklerinin hukuki
statüsünü belirleyen belki de en önemli
anlaşmadır. Aynı zamanda azınlığımıza
kendi kimliğini ve kütürünü koruması ve
geliştirmesi için, haklarının korunması
için bir çerçeve çizmiştir bu anlaşma.
Azınlığın haklarını garanti altına almıştır
bir anlamda. Tabii bu anlaşmaya
uyulduğu takdirde. Lozan antlaşması
aynı zamanda Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nın anavatanı Türkiye
Cumhuriyeti ile arasındaki tarihi ve

ailevi bağlara da hukuki bir boyut
kazandırmıştır. Aynı durum
İstanbul’daki Rum azınlık için de
geçerlidir tabii ki.
Batı Trakya Türkü çok uzun yıllardan
bu yana vatandaşı olduğu Yunanistan
devleti tarafından hak gaspına uğruyor.
Tüm bu yıllar boyunca Lozan
antlaşması, Batı Trakya Türkünün adeta
can simidi olmuştur. Azınlık ne zaman
haklarını savunmak istese, örneğin
azınlık eğitimi hakkını savunsa, Lozan
antlaşmasına atıfta bulunmak adeta
kural olmuştur. Ülkemiz Yunanistan’ın
ise Lozan antlaşmasının azınlıklarla ilgili
en çok “sevdiği” husus bu antlaşmaya
göre Batı Trakya’daki azınlığın “dini” bir
azınlık olmasıdır. Batı Trakya Türkü, ne
zaman milli kimliğinden, yani
Türklüğünden bahsetse, milli kimliğinin
inkarını dile getirse, bu konuda
mücadele etmek istese, Yunan devleti
çıkar ve “Lozan antlaşması Trakya’da
etnik azınlık değil, dini azınlık
öngörüyor. Trakya’daki azınlık Türk
azınlık değil, Müslüman azınlıktır”
derdi. Bunun en son örneğini geride
bıraktığımız 14 Mayıs Gümülcine’nin
Yunanistan’a ilhak edilişinin yıldönümü
törenlerine katılan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos’un konuşmasında
gördük. Cumhurbaşkanı Pavlopulos
Gümücline’deki konuşmasında “Lozan
antlaşması Batı Trakya’da dini azınlık
öngörüyor. Herkes bunu kabul etmek
zorundadır” dedi.
Böylece bir antlaşma nedeniyle
koskoca bir topluma “milli kimlik
bilincine” sahip olma hakkının

5
reddedildiği yorumuna ve anlayışına da
şahit olduk. Uluslararası bir anlaşma,
azınlığın çok doğal bir hakkının (yani
milli kimliğinin ifade edilmesi) gasp
edilmesi için asla bir sebep olamaz,
olmamalı.
Yunanistan’ın son günlerde Lozan
Antlaşması’na saygı konusundaki
hassasiyetlerini gördükçe, azınlığımızın
yıllarca haklarını korumak için bu
antlaşmayı referans olarak
göstermesini, yani Lozan antlaşmasına
sarılmasını, bunun karşılığında ise
Yunanistan’ın bu antlaşmaya daha çok
“Bu antlaşma milli azınlık değil, dini
azınlık öngörüyor” perspektifinden
bakıyor olması akla geliyor.
Şunun da hatırlatılması gerekir. En
azından Batı Trakya Türk Azınlığı’na
mensup bir kişi olarak, Lozan
antlaşmasının azınlık haklarını da
garanti altına aldığını ancak
Yunanistan’ın bunu yıllardır çok önemli
ölçüde görmezden geldiğini ve azınlık
haklarıyla ilgili olarak Lozan
antlaşmasını birçok durumda ihlal
ettiğini hatırlatmak isterim. Yani bu tür
meselelerde çifte standarttan kaçınmak
gerekir diye düşünüyorum.
Mesela; Arnavutluk’taki Rum
azınlığın haklarını korumak için ülke
olarak ciddi bir strateji geliştirmeye
çalışırken, diplomatik girişimlerle bunun
gereğini yaparken, Batı Trakya’daki
azınlık meseleleri için “bizim içi
meselemiz” veya “Batı Trakya’da herşey
güllük gülistanlık” gibi bir yaklaşım çifte
standardın takendisidir. Ve tabii ki
inandırıcılıktan oldukça uzaktadır...

Dışişleri Bakanlığı: “Arnavutluk’un AB üyeliği
azınlık haklarına saygıdan geçiyor”
DIŞİŞLERİ Bakanlığı,
Arnavutluk’un Avrupa Birliği
üyeliğinin azınlık haklarına
saygılı olmasına bağlı olduğunu
belirtti. Bakanlığın
açıklamasında, Himara şehrinde
Arnavutluk’taki Rum azınlığa ait
19 evin istimlak
edilme ve yıkılma
kararının iptali
istendi.
Dışişleri
Bakanlığı
açıklamasında,
boşaltmaları için
beş gün süre
tanınan Rum
azınlık
mensuplarına ait
evlerin yıkım
kararının iptal
edilmesini talep
etti. Bakanlık,
Arnavut yetkililerin Himara
şehrinin yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili olarak
mülk sahipleriyle somut diyalog
sürecine girmesini çağrısında da
bulundu.

alınması ve evlerin boşaltılması
için mülk sahiplerine beş günlük
süre verilmesiyle ilgili
gelişmelerin kaygıyla takip
edildiğini belirtti. Açıklamada,
Himara Belediye Başkanı
Goros’un mülk sahiplerine
yönelik
bildirimleri
imzalamasının ve
bu bildirimlerin
Yunanistan’ın
milli bayramı
olan 28 Ekim’de
verilmesinin
kabul edilemez
olduğu ifade
edildi.

Himara
şehrinde
Arnavutluk’taki
Rum azınlığa ait
19 evin istimlak
edilme ve
yıkılma
kararının iptali
istendi.

“KAYGIYLA TAKİP
EDİYORUZ”
Dışişleri Bakanlığı, Himara’da
Rum azınlık mensuplarına ait
evlerin yıkılması için karar

“AB ÜYELİĞİ
AZINLIK
HAKLARINA
BAĞLI”

Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk
yetkililerinin sözkonusu istimlak
ve yıkım kararlarını iptal
etmesini talep etti. Açıklamada,
Arnavutluk’un mülkiyet ve
azınlık haklarına uymasının
Avrupa Birliği ile üyelik
müzakereleri için beş şarttan biri
olduğu kaydedildi. Yunan
Dışişleri Bakanlığı,
Arnavutluk’un AB’ye üyeliğinin
bir hukuk devleti olarak

çalışmasına ve bunu
ispatlamasına bağlı olduğunu
dile getirdi.

ARNAVUTLUK’TAN
AÇIKLAMA
Bu arada Arnavutluk Dışişleri
Bakanlığı, Yunanistan’ın
açıklamasına yanıt vererek
suçlamaları reddetti.
Açıklamada, hukuk devleti
olarak azınlık haklarına saygılı
olunduğu ve ayrımcılık
yapılmadığı ifade etti.
Arnavutluk Dışişleri, Himara

Belediyesi’nin şehirde
yürüttüğü çalışmaların geçerli
yasalara uygun şekilde
yapıldığını ve şeffaf bir biçimde
hayata geçirildiğini belirtti.
Arnanutluk Dışişleri Bakanlığı,
Yunanistan’a verdiği yanıtta;
“Arnavutluk, hukuk devleti
prensipleri açısından ayrımcılık
yapmıyor” ifadesine yer verildi.
Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Glevis Dervişi,
Yunanistan’ın açıklamalarının
“tehditkar” olduğunu ve iç
politikaya yönelik olduğunu

kaydetti.

YUNANİSTAN’DAN
İKİNCİ AÇIKLAMA
Arnavutluk’un
açıklamalarından sonra ikinci
bir yazılı açıklama yayımlanan
Yunan Dışişleri Bakanlığı,
ülkdeki Rum azınlığın
haklarının ihlal edildiğini
yineledi. Arnavutluk
yöneticilerinin, politikalarıyla,
ülkenin AB üyeliğini tehlikeye
soktuğu belirtildi.
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Yeni bir toplumsal
sorun: İNTİHAR!..
Gümülcine’de
iki günde
üç intihar!..

GÜNDEM, Rodop ilinde iki günde üç intihar olayının
yaşanmasıyla ortaya çıkan büyük bir sosyal soruna ışık
tutmaya çalıştı. Son dönemde Batı Trakya’da yaşanan
intihar olaylarını psikolog Seval Osmanoğlu ve Şerike Şerif
ile değerlendirdik.
Konuştuğumuz psikologlar, sorunun son yıllarda ailelerin
sorunu olmaktan çıkıp tüm toplumun meselesi haline
geldiğini ifade ederek, bununla mücadele etmenin de yine
tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladılar.

Batı Trakya’da son dönemde
intihar olayları ciddi bir artış
gösterdi. Rodop ilinde bir
günde iki soydaş intihar
ederken, bir üzücü haber de
Keziren köyünden geldi.
AYNI GÜNDE İKİ İNTİHAR
İlk intihar vakası, Gümülcine belediyesine bağlı Kirlik
köyündeki bir benzin istasyonu yakınlarındaki odun
deposunda yaşandı. Benzin istasyonunda işçi olarak
çalıştığı ifade edilen Kalfa köyünden 32 yaşındaki Mustafa
Mustafa adlı gencin, istasyon sahibinin silahını alarak
intihar ettiği öğrenildi. Mustafa’nın benzin istasyonu
yakınlarındaki odun deposunda yaşamına son verdiği
belirtildi.

BİR İNTİHAR DA TUZÇUKÖY’DE
Aynı günün akşamı Gümülcine belediyesine bağlı
Tuzçuköy’de de bir intihar olayı yaşandı. 42 yaşındaki
İdris Paşalı isimli soydaş evinde havluları birbirine
bağlayarak kendini astı.
İdris Paşalı’nın, annesi ve eşi ile salonda televizyon
izledikten sonra annesine, “Anne seni ne kadar çok
sevdiğimi biliyorsun değil mi” ve eşine, “Ben yatmaya
gidiyorum” diyerek salondan ayrıldığı öğrenildi. Daha
sonra eşinin İdris Paşalı’yı odada asılı halde bulduğu ifade
edildi.

25 YAŞINDA CANINA KIYDI
Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı Keziren
köyünde ikamet eden Karaali ailesinin dört çocuğundan
biri olan 25 yaşındaki Cemil Karaali, 1 Kasım Salı akşamı
kendisini asarak intihar etti.
Salı günü öğle saatlerinde köyden ayrılan gencin,
akşam saat 20:00 sularında babası ve küçük kardeşi
tarafından köyün dışındaki hayvan ağılında balyaların
bağlandığı iple asılı bulunduğu öğrenildi. Henüz
hayatının baharında olan genç Cemil’in intihar haberi aile
fertlerini ve köy halkını yasa boğdu.
Karaali ailesinin dört çocuğundan biri olan Cemil’in
daha önce Hollanda’da çalıştığı ve bir kaç ay önce köyüne
döndüğü belirtildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda,
gencin ailesinin ciddi denilebilecek ölçüde ekonomik
sıkıntısı olmadığı, son zamanlarda kendisinde de
herhangi bir farklılık gözlemlenmediği ifade edildi.
Cemil’in intihar ettiği sırada ayakkabıları dahil
üzerindeki giysilerin tamamının, hatta kendini astığı ipin
de mavi renkte olması dikkat çekti.
Art arda yaşanan üç intihar vakası, Batı Trakya Türk
azınlığında üzüntü ve endişe yarattı.

PSİKOLOG SEVAL OSMANOĞLU

PSİKOLOG
SEVAL OSMANOĞLU
İskeçeli psikolog Seval
Osmanoğlu, son dönemde artan
sosyal sorunlar ve intihar
olaylarıyla ilgili olarak toplumun
harekete geçmesi gerektiğini, bu
sorunlarla mücadele konusunda
paylaşma, yardımlaşma ve
dayanışmanın büyük öneme sahip
olduğunu vurguladı.
İntihar olaylarının günümüz
toplumunun en önemli
sorunlarından biri olduğunu
belirten Osmanoğlu, Batı Trakya’da
artan intihar vakalarının
sebeplerinin araştırılması ve
mutlaka önlem alınması gereken
çok ciddi bir olay olduğunu söyledi.
İntihar olaylarıyla ilgili bir proje
çalışmasının olduğunu söyleyen
psikolog Osmanoğlu, intiharların
aile içi anlaşmazlıklar ve sorunlar,
çeşitli sebeplerden dolayı ayrılıklar
ve bunun yanında ekonomik
sebeplerden dolayı olduğunu
belirtti.

“UMUTSUZLUK İNTİHARI
TETİKLİYOR
Psikolog olarak intihar olaylarıyla
çok yakından ilgilendiğini ve
bunun ciddi bir toplumsal sorun
haline geldiğini söyleyen
Osmanoğlu şunları söyledi: “Bu

PSİKOLOG ŞERİKE ŞERİF

konuda bana da gelen çok sayıda
vakalar var. Evvela hangi insanların
daha çok risk altında olduğuna
bakacak olursak çoğunlukta birinci
faktör ailesel problemleri olan
kişileri görebiliriz. Daha sonra
intihar olayında ikinci faktör olarak
sosyal problemler yaşayan kişiler
geliyor. Örneğin işsizlik, göç
olayları ve bunların beraberinde
getirdiği bazı zorunlu ayrılıklar
nedeniyle yaşamları olumsuz
etkilenen ve bununla mücadele
edemeyen insanlarda intihar
vakalarına rastlayabiliyoruz. Bazen
manevi yoksulluk da insanı bu tip
çaresizliklere itebiliyor. Üçüncü
faktör ise kişilerin çeşitli
sebeplerden dolayı depresyon
yaşamasıdır. Depresyonu bazen
çoğumuz yaşayabiliriz ve farkında
olmayabiliriz. Bunu biz psikologlar
tanımlanmamış depresyon olarak
niteliyoruz. Çünkü çoğu kişi bazen
depresyonda olabiliyor. Örneğin bir
insan ne zaman her şeyden elini
ayağını çekiyor, ya da bir şeyi veya
bir derdini anlatmak istiyor ama
bunda geç kalıyor, bu durumda bu
kişi yalnızlaşıyor. Ve depresyon
kaçınılmaz oluyor. Bu durumlarda
karşımıza intihar vakaları
çıkabiliyor. Bu noktada insanlara
sorunları çözme becerisi
kazandırmamız gerekir. Bu noktada
da uzmanlar ve uzmanların
verebileceği yardım çok önemli. Ne
yazık ki bizim toplumumuzda bu

konuyu hala tabu olarak görenler
var. Halbuki buna alışmamız ve
bunu benimsememiz lazım.
Uzmanların, psikologların,
psikiyatristlerin verebileceği çok
önemli hizmetler var. Ama bunun
yanında belediyeler ve diğer sivil
toplum kuruluşlarının yapabileceği
faaliyetler ve çalışmalar var. Sosyal
sorumluluk bilinci içinde bunu
bugüne kadar yapabilirdik. Toplum
olarak, azınlık olarak ne yazık ki bu
konuda geride kaldık. Daha geç
olmadan, daha çok canımız
yanmadan bunu ciddi biçimde
düşünmek ve bu yardım ve
dayanışma konularını harekere
geçirmek zorundayız. Bugüne
kadar maalesef bu konuları
gerektiği gibi ve ciddi biçimde
destekleyen hiç bir kurum olmadı,
inşallah bundan sonra olur.”

“İNTİHAR OLAYLARINI
ÖNLEMEK AMACIYLA ÖZEL
BİRİMLER KURULABİLİR”
“İnsanların yaşam tarzları,
yaşadıkları bazı olumsuzluklar, iş
hayatında başarısızlık ya da çok
yoğun çalışıp da depresyona giren
kişiler veya işsiz kalarak ciddi
ekonomik çıkmaza giren insanlarda
da intihar olaylarına rastlamak
mümkün” diyen Osmanoğlu,
intihar vakalarının azalmasına
ilişkin belediyelerde ya da farklı
kurumlarda özel birimlerin
kurulması gerektiğinin altını çizdi.
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Batı Trakya’da son dönemde intihar
olaylarının artışıyla ilgili olarak Seval
Osmanoğlu şöyle konuştu: “Evvela şunu
tespit edelim; son dönemde insanlar her
şeyin mükkemmel olmasını istiyor.
Rahat bir yaşam istiyor. Yakın döneme
kadar Yunanistan’ın başka bölgelerine
göre, bizim bölgemizde yaşam tarzı biraz
daha iyi düzeyde idi. Ekonomik
durumumuz oldukça iyiydi. Ama ülke
olarak büyük bir ekonomik krize girdik.
Bu kriz derinleşti ve büyüdü. Bunu
kimse inkar edemez. Dolayısıyla bu
olumsuz durumdan çok sayıda insan
etkilendi. Ve ne yazık ki bu kriz ve
çıkmaz içine giren insanlar zaman
zaman bu tip yollara başvurabiliyor.
Eğer bu intihar olaylarını biraz daha
irdeleyecek olursak, çoğunun çok büyük
borçlara girdiğini, ya da başka bir
şekilde çıkmaza girmiş durumda
olduklarını görebiliriz. Böylece insanlar
bu çaresizlikleri ve beraberinde gelen
iletişimsizlikleri neticesinde intihara
başvurabiliyorlar. Yani bu kişiler
kendileri için bir ümidin olmadığını ve
mutlak bir çıkmazda olduklarını
düşünüyorlar ve buna inanıyorlar.
Bunun sonucunda da sık sık
rastladığımız ve okuduğumuz,
okudukça da üzüldüğümüz olaylarla
karşı karşıya kalıyoruz.”

“İNSANLARIN PROBLEMLERİNİ
ÇÖZEBİLMEK İÇİN PAYLAŞMAYI
ÖĞRENMELERİ GEREKİR”
GÜNDEM’in, “Bu riski taşıyan, bu
düşünce içerisinde olan insanlara ve en
önemlisi de ailelere ne söylemek
istersiniz?” sorusuna psikolog Seval
Osmanoğlu şu cevabı verdi: “Aslında
intihar etmeyi düşünenler veya bunu
aklından geçirenler bunun belirtisini ve
işaretini de veriyor. Tabii bunu anlamak,
yani bu işareti alabilmek önemli. Bir kişi
yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle
ilk önce can sıkıntısı yaşamaya başlar.
Bu durum bir süre sonra ya kaybolur ya
da sorunu çözme konusunda
başarısızlık olursa daha vahim bir hal
alır. İşte bu noktada kişinin yakınları ve
ailesinin yapacağı çok önemli. Aile bu
durumu anlayabilirse harekete geçip
yardım edebilir. Bu durumları önceden
tespit etmek çok önemlidir. Bu kişiler
problemlerini ve dertlerini bir kişiyle
mutlaka paylaşmalıdırlar. Dolayısıyla
öncelikle insanların problemlerini
çözebilmek için paylaşmayı öğrenmeleri
gerekir. Bunu atasözümüz de ne güzel
anlatıyor: ‘Derdini söylemeyen derman
bulumazmış’. Çünkü her konuda
yalnızlık, insanların başına gelebilecek
en büyük kötülüklerden biridir. Bunu
hiç kimsenin unutmamazı lazım. Ne
demişler; ‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’.
İnsanların çoğu sıkıntılarını kendi
içinde çekiyor ve ailesiyle bile bu
sıkıntıları paylaşmak istemiyor.
Günümüzde, yani modern dünyada
insanların çoğu yalnızlaşmayla karşı
karşıya. Hep birlikte yaşıyor olabiliriz.
Fakat insanların çoğu gerçekte çok
yalnız. Yani insanlar sorunlarını,
sıkıntılarını ve içinde bulundukları
durumu anlatamıyor ve paylaşamıyor.
Bunu küçüklük ve ayıp sayıyor. Halbuki
yaşadığımız sorunların benzerlerini
neredeyse tüm insanlar yaşıyor. Örneğin
benim bir vakam vardı. Şöyle
özetleyeyim: Babayı işten çıkartıyorlar.
Baba bunu 16 yaşındaki oğluna
söylemiyor. Bu durumu belli etmemek
ve çocuğun isteklerini karşılayabilmek
için eşinden, dostundan,
tanıdıklarından borç para alıyor. Bir

noktadan sonra bu durum tabii ki
devam edemiyor. Baba bana geldiğinde
bu durumu çocuğa anlattık. Daha sonra
çocuk o kadar çok üzüldü ki anlatamam.
‘Ben nasıl olur da babamdan bu kadar
çok isteklerde bulunuyormuşum’
sözlerini sarf etti. Burada paylaşmak çok
önemlidir. Bizler paylaşmayı ailenin
içinde öğrenemezsek ve uzman bir
kişiden de fikir almazsak, bu vakalarla
maalesef karşılaşmaya devam ederiz.”

“TOPLUM OLARAK
BU DURUMLARA MUTLAKA
MÜDAHALE ETMELİYİZ”
Psikoloj Seval Osmanoğlu, intihar başta
olmak üzere toplumda yaşanan
psikolojik ve sosyolojik sorunların son
yıllarda çok büyük ölçüde arttığına
dikkat çekerek, “Biz meslek olarak
durumun vahim bir hal aldığını
görüyoruz. Toplumda ve tabii ki bizim
Batı Trakya Türk toplumunda bu
sorunlar çok arttı. Bunun en önemli
nedenlerinden biri de tabii ki yaşanan
ekonomik kriz ve onun sonuçları. Fakat
tek neden bu değil. Bu gibi sorunların
gelecek yıllarda artacağını söylemek
durumundayız. Biz toplum olarak, önde
gelenlerimiz olarak, azınlığımızın
kurumları olarak ve genel olarak toplum
olarak bu durumla ve bu sorunla
ilgilenmek ve buna müdahale edecek
yolları bulmak zorundayız. Bunu
yapabilecek güçteyiz. Ben buna
inanıyorum.” diye konuştu.

PSİKOLOG
ŞERİKE ŞERİF
Son dönemde yaşanan intihar olaylarını
diğer sosyal bilimler ve
akademisyenlerle biraraya gelerek
nedenlerinin tespit edilmesi gerektiğini
dile getiren Şerike Şerif, intihar
olaylarının genelde kişilerin kendilerini
yalnızlık, çaresizlik ve umutsuzluk
içinde hissettiklerinde yaşandığını
belirtti.

“BU SORUN BİR
AİLENİN SORUNU DEĞİL,
TOPLUMUN SORUNU
OLMAYA BAŞLADI”
“Bu konu sadece psikiyatristlerin ve
psikologların değerlendireceği bir şey
değil” diyen psikolog Şerif sözlerine
şöyle devam etti: “Son dönemde
bölgemizde üç intiharın art arda
olmasının bir çok nedeni vardır. Eğer bir
intihar olsaydı, sadece onun üzerine
konuşabilirdik. Bir anda bir çok vaka
olduğu için bu durumu sosyal bilim ve
halk sağlığı yönünden de görülmesi
gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu
sorun bir ailenin sorunu değil, bütün
toplumumuzun bir sorunu olmaya
başladı.”

“EN ÖNEMLİ SEBEP KİŞİNİN
KENDİSİNİ YALNIZLIK, ÇARESİZLİK
VE UMUTSUZLUK İÇİNDE
HİSSETMESİDİR”
Bütün intihar olaylarının ekonomik
sebeplere yüklenemeyeceğini
hatırlatann Şerike Şerif, “Bölgemizde
yaşanan intiharların sadece ekonomik
nedenlere bağlı olduğunu söyleyemeyiz.
Öncelikle intihar konusunu ele
aldığımızda en önemli sebep kişinin
kendisini yalnızlık, çaresizlik ve
umutsuzluk içinde hissetmesidir. Bütün
bunları dış faktörlere de bağladığımızda
(ekonomik kriz ve diğer nedenler)

intihara neden olabiliyor.” diye konuştu.
Herhangi bir intihar vakasına
bakıldığında önceden mutlaka bir
belirtinin var olabileceğini söyleyen
Şerike Şerif şunları kaydetti: “Kişi biraz
bu konu hakkında konuşmuştur. Ağır
bir depresyon geçiriyor olabilir.
Depresyonlar kesinlikle intihar
vakalarıyla bağdaştırılmıştır. Bütün
bunları görmeyip de kişiyi yalnız
bırakan bir toplum var, bir yakın çevre
var. Dolayısıyla bu semptomları
görmeyip kişinin bir psikoloğa
yönlendirilmemiş olması da
toplumumuz için büyük bir soru işareti
ve sorundur.”

“RUH SAĞLIĞI
VÜCUT SAĞLIĞINA GÖRE
ÖNEMSENMİYOR”
İntihar önlenemez diye bir durumun
asla sözkonusu olmadığının altını çizen
Şerif, “İntiharlar önlenebilir. Bunu
herkes çok iyi bilmelidir. Toplumumuz
önceden bu semptompları tanımak
zorundadır. Bizim toplumumuzda şöyle
bir durum var; ruh sağlığı, vücut ya da
organ sağlığına göre önemsenmiyor, ya
da bu kişiler ‘deli’ olarak
gösterilebilecek korkusuyla psikiyatriste
yönlendirilmiyor. Burada şunu demek
istiyorum; aileler bu belirtileri
gördükleri andan itibaren kesinlikle kişi,
zorla da olsa bir psikiyatriste
götürülmelidir. Örneğin, yakın
komşumuz ya da arkadaşımızın intihar
etmeyi düşündüğünü tespit ettiğimizde,
bu durumda yapılabilecek tek şey
hemen acil uygulamasını aramak ve
kişiyi bir sağlık merkezine yönlendirmek
olmalıdır. Bir intiharın önlenebilmesi
için ilaç tedavisi zorunludur.” dedi.

“BU EKONOMİK KRİZ
ONURUMUZU VE
GURURUMUZU YIKTI”
Azınlık içinde yaşanan intihar olaylarını
da değerlendiren psikolog Şerike Şerif,
“Eğer düşünürsek bizler aslında çok
onurlu ve bunun yanında borcu
sevmeyen bir toplumuz. Ayağımızı
yorganımıza göre uzatırız. Genel
anlamda böyle bir toplumuz. Aslında
toplumduk demek belki daha doğru.
Yaşanan ekonomik kriz bir çok
insanımızı zorunlu olarak borçlandırdı.
Geriye dönüp anne babamıza
baktığımızda onların hiç bir zaman
taksitle bir şey aldığını göremeyiz.

7
Yaşanan bu ekonomik kriz bizlerin
onurumuzu ve gururumuzu yıktı. Bu
konuda daha çok erkekler kendilerini
onurları kırılmış, değersiz hissettikleri
için de bunlar yaşanıyor olabilir. Böyle
bir tespit yapmak mümkün. Eğer kişiler
bu konuları dert edip de hayatlarına son
veriyorlarsa, bu vakalardan önce aileler
bu konuda kişiye destek olmalıdırlar.”
görüşlerine yer verdi.

“İNTİHARLA İLGİLİ
BÜTÜN SÖZLER
VE İMA EDİLEN CÜMLELER
CİDDİYE ALINMASI GEREKEN
BİR DURUMDUR”
Bekarlarla evliler arasında intihar
nedenlerinin çok farklı olduğunu dile
getiren Şerif, “İntihar eden kişiler
çözümü intihar etmekte görüyor.
Bizlerin toplum olarak onlara
verebileceğimiz mesaj, önemli olan
canına kıymak değil, hayata ve yaşama
sarılıp bütün sorunları çözebilmektir.
Önemli olan bunu yapabilmektir. Ancak
bunu hep birlikte yapabiliriz. Bunu
tekrar etmek istiyorum; bu konuda
aileye ve yakınlara çok büyük görevler
düşüyor. Ayrıca hiç bir şekilde herhangi
bir psikoloğa danışmaktan
korkmasınlar. Bunun yanında intiharla
ilgili bütün sözler ve ima edilen cümleler
ciddiye alınması gereken bir durumdur.”
ifadelerine yer verdi.

“BİZLER YAS TUTMA
DÖNEMİNE İLİŞKİN
DESTEK VERİYORUZ”
Son olarak ölüm sonrası yas tutma
döneminin çok önemli olduğuna dikkat
çeken psikolog Şerike Şerif, “Bağımlılığa
Karşı Önlem Alma Merkezi” ve
“Psikososyal Destek Merkezi”nin bu
konuda destek verdiğini söyledi. Şerif
sözlerini şöyle tamamladı: “Yas tutma
dönemi çok önemli bir dönemdir. Bu
durumu yatıştırmak, bunu çözümlemek
ve yas tutan kişiye destek vermek için
bizler öğretmenler ya da velilere yönelik
seminerler yapıyoruz. Eğer halkımızın
bizlere ihtiyaçları olursa Bağımlılığa
Karşı Önlem Alma Merkezi ve
Psikososyal Destek Merkezi’nin destek
vermeye hazır olduğunun altını çizmek
istiyorum. Bu konuda bizlere ailelerin
kendileri de başvurabileceği gibi, okul
yöneticileri, belediyeler ve diğer yerel
yönetimler de başvurabilir.”
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24. sayfanın devamı

Necmettin Hüseyin, Türkiye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile de görüşerek Batı Trakya
Türkleri’nin ikamet tezkeresi
sorununu iletti ve bu konu
hakkında detaylı bir rapor
sunmak için randevu talebinde
bulundu.

“ONLAR BİZE EMANET,
GÖNÜLLERİ FERAH OLSUN”
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin’in Ankara’daki
Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna katılımıyla ilgili
olarak Batı Trakya Türklerin
Dayanışma Derneği Genel
Merkezi’nden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Genel Başkan, Türkiye
Genelkurmay Başkanı Org.
Hulusi Akar, eski Başbakanlar
Ahmet Davutoğlu ve Tansu
Çiller, AK Parti Ankara
Milletvekili Yalçın Akdoğan,
Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı
Abdülkadir Aksu, IRCICA
Direktörü Halit Eren, Türkiye
Patent Enstitüsü Başkanı Prof.
Dr. Habip Asan ile sohbet ederek
Batı Trakya Türklerinin
selamlarını iletti. Sohbetler
sırasında Genelkurmay Başkanı
Org. Hulusi Akar’ın Batı Trakya
Türklerine özel mesaj
göndererek, ‘Onlar bize emanet,
gönülleri ferah olsun’ diyerek
selamlarını ilettiği ifade edildi.”

Gümülcine
Seçilmiş
Müftülüğü’nün
“Aşure Günü”
etkinliği 10
yaşında

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü
tarafından düzenlenen “Aşure Günü”
etkinliğinin bu yıl onuncusu
yapılacak. Gümülcine Müftülüğü’ne
bağlı Bayan İrşad Ekibi tarafından
düzenlenen “10. Geleneksel Aşure
Günü” etkinliği 9 Kasım Çarşamba
günü gerçekleştirilecek.
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenecek olan
etkinliğe tüm Batı Trakta Türk
halkının davetli olduğu belirtildi.
Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri
Saliha Bekiroğlu ve Aynur
Bedavalar’ın konuşmacı olarak
katılacağı kaydedildi.

4 Kasım 2016

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Gümülcine’de de kutlandı
Türkiye
Cumhuriyeti'nin
kuruluşunun 93.
yıl dönümü
nedeniyle
Gümülcine’de
resepsiyon
düzenlendi.
29 Ekim
Cumartesi
akşamı
Gümülcine’deki
Chris & Eve
Oteli’nde
yapılan
resepsiyona Batı
Trakya Türk
azınlığı
mensuplarının
yanı sıra,
bölgedeki
Yunanlı
yetkililer de
katıldı.
Resepsiyona
Batı Trakya’nın
dört bir
yanından
katılım oldu.

KABUL törenine katılanlar,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve eşi Hülya Akıncı ile
başkonsolosluk çalışanları ve
eşleri tarafından karşılandı.
Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Rodop ili
milletvekilleri Ayhan
Karayusuf, Mustafa Mustafa,
İlhan Ahmet, İskeçe ili
milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis, Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos
Petridis, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza,
Kozlukebir Belediye Başkanı

Rıdvan Ahmet, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Şapçı Belediye Başkanı Yannis
Stavridis, Bulustra (Avdira)
Belediye Başkanı Yorgos
Çitiridis, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu ve yöneticiler,
Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Başkan Yardımcısı
Önder Mümin, eyalet meclis
üyeleri, eski milletvekilleri,
azınlık dernekleri başkanları
ve yöneticileri, yerel
yöneticiler, öğretmenler, din
adamları ve çok sayıda soydaş
katıldı.
Resepsiyonda, Edirne'deki
Trakya Üniversitesi'nden
klasik müzik grubu canlı
performans sergiledi.

“BİZ BU CUMHURİYETİ
ÇOK BÜYÜK
FEDAKARLIKLARLA
KURDUK VE KIYAMETE
KADAR DA AYNI GÜÇ VE
AZİMLE DEVAM
EDECEĞİNE İNANIYORUZ”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
gecede yaptığı konuşmada,
“Cumhuriyetimizin 93. yılını
bizimle paylaştığınız ve
davetimize icabet ettiğiniz için
hepinize çok teşekkür
ediyorum. Türkiye
Cumhuriyeti uluslararası
camianın saygın
mensuplarından biridir. Türk
milleti ve devleti demokrasiyi
kucaklayan bölgesine istikrar
getiren, barışı ve güveni
sağlayan bir devlettir.
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4 Kasım 2016

Sınırlarımızdaki iç savaşları,
devam eden gerginlikleri hesaba
kattığımızda Türkiye’nin nasıl bir
istikrar adası olduğunu daha iyi
anlıyoruz. Biz bu cumhuriyeti
çok büyük fedakarlıklarla
kurduk ve kıyamete kadar da
aynı güç ve azimle devam
edeceğine inanıyoruz.”
görüşlerine yer verdi.
Başkonsolos Akıncı daha
sonra Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Cumhuriyet Bayramı” mesajını
okudu.

T.C. CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN
MESAJI
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı'nın
okuduğu Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
“Bugün, Gazi Mustafa
Kemal’in önderliğinde ilan
ettiğimiz, son devletimiz Türkiye
Cumhuriyeti’nin 93. kuruluş
yıldönümüdür. Esarete ve
dayatmalara rıza göstermeyen
Türk Milleti, istiklaline ve
istikbaline kasteden işgalcilere
karşı başlattığı Kurtuluş
Savaşı’nı, tarihte benzeri
görülmemiş bir kahramanlıkla
zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük
zaferin ardından, 29 Ekim
1923’te, ‘Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir’ ilkesi ve
ülkemizi muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkarma
hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurduk.
Cumhuriyetimizi, 2200 yıllık
devlet geleneğimiz ile
yaşadığımız coğrafyadaki bin
yıllık Selçuklu ve Osmanlı

mirasının, o günün zor
şartlarında elde edilmiş bir
kazanımı olarak görüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, 93 yıldır
karşısına çıkan zorlukların
üstesinden gelerek yoluna
devam etmiş, bilhassa son
dönemdeki atılımlar sayesinde,
bugün dünyanın yükselen
güçleri arasında yer almayı
başarmış bir devlettir.
Büyüyen ekonomisi, güçlü
demokrasisi, temel insani
değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve
vizyoner dış politikasıyla
Türkiye, bölgesinde ve dünyada
bir ilham kaynağı olmayı
günümüzde de sürdürüyor.
En son 15 Temmuz 2016 gecesi
yaşananlar, milletimizin
devletiyle ne kadar
bütünleştiğini tartışmasız
şekilde bir kez daha teyit
etmiştir.
Milletimiz, yeni işgal
girişimlerine karşı da, İstiklal
Harbi’ndeki kararlılıkla
mücadele edeceğini, o gece tüm
dünyaya göstermiştir.
FETÖ mensubu hainlerin
silahlarına göğsünü siper
ederek, özgürlüğüne,
demokrasisine, hükümetine ve
devletine sahip çıkan
milletimizin azmi,
Cumhuriyetimizin 100.
yıldönümüne hasrettiğimiz 2023
hedeflerimize ulaşma
konusundaki en büyük
güvencemizdir.
Bu büyük devletin ve bu
kahraman milletin
Cumhurbaşkanı olmaktan şeref
duyuyorum.
Dünyanın neresinde olursa

olsun, tüm vatandaşlarımızın ve
dostlarımızın da, milletimizin 15
Temmuz’da yazdığı destandan
gurur duyduklarına inanıyorum.
Hem bir darbe girişimi, hem
bir terör saldırısı, hem de bir
işgal teşebbüsü olan böyle
büyük bir badireyi atlatmamızın
ardından, Cumhuriyetimizin
93’üncü yıldönümüne ulaşmış
bulunuyoruz.
Şundan tüm vatandaşlarımız,
tüm dostlarımız emin olsunlar:
Bugün Türkiye, 15 Temmuz
sabahına kıyasla, daha güçlü,
daha dirayetli, daha kararlı bir
ülkedir.
Birliğimize, beraberliğimize,
kardeşliğimize, vatanımıza,
istiklalimize, geleceğimize kast
eden hiçbir saldırı başarılı
olamayacaktır.
Terör örgütleri de, onları
kullananlar da, hedeflerimize
ulaşmamızı engelleyemeyecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle,
Türkiye’de ve yurt dışında
yaşayan tüm vatandaşlarımızın
Cumhuriyet Bayramı’nı
gönülden tebrik ediyorum.
Cumhuriyetimizin banisi Gazi
Mustafa Kemal başta olmak
üzere, bu toprakları bize vatan
kılmak için fedakârlıkla
mücadele eden tüm gazilerimizi
minnetle yad ediyor; bu uğurda
canlarını veren tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.
Ecdadımızın emanetine sahip
çıkan kahraman milletimize ve
bize dualarıyla destek olan tüm
dostlarımıza en kalbi
şükranlarımı sunuyorum.
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramımız kutlu olsun.”

9
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde
dikkat edilmesi gerekenler
u haftaki konumuz,
süt... Üretim
hayvanlarımımızdan
elde ettiğimiz sağlıklı sütlerin
ve bu sütlerden üretilen süt
ürünlerinin sağlıklı bir
şekilde tüketilmesi üzerine
olacaktır.

B

Süt; dişi memeli
hayvanların yeni
doğurdukları yavrularını
besleyebilmek üzere, süt
bezlerinde hayvan türlerine
göre farklı sürelerde
salgılanan, içinde yavrunun
kendi kendisini besleyecek
bir duruma gelinceye kadar
almak zorunda olduğu tüm
besin maddelerini gerekli
oranlarda bulunduran,
porselen beyazı (beyaz-krem)
renginde, kendine has tat ve
kokusu olan bir sıvıdır. Süt,
elde edildiği canlıya göre
isimlendirilir. Örneğin; inek
sütü, koyun sütü, manda
sütü gibi. Süt teknolojisinde
genellikle sadece "süt"
denildiği zaman, inek sütü
anlaşılır. Çünkü başta içme
sütü olmak üzere birçok
ürünün hammaddesi inek
sütüdür. İnek sütünden
başka bir süt söz konusu
olduğu taktirde, elde edildiği
canlı adı ile birlikte anılır.
Süt besleyici bir gıdadır.
Süt diğer gıdalara oranla
daha fazla yaşamsal besin
öğeleri içerir. Bu besin
öğeleri organizma tarafından
Kolayca alınabilecek ve
sindirilebilecek şekilde olup,
organizmanın gelişebilmesi
için gerekli olan organik ve
anorganik maddelerden
oluşur. Süt koruyucu bir
gıdadır. Bileşimindeki
maddeler ve özellikleri
nedeniyle süt sadece temel
besin maddesi olarak değil,
aynı zamanda koruyucu
(antikor) bir gıda olarak da
kabul edilir.
Bu kadar özelliği olan
sütün ve sütten üretilmiş
diğer yan ürünleri tüketilmesi
esnasında dikkat edilmesi
birtakım hususlar kısaca
şunlardır:
-Süt ve süt ürünleri satın

alırken, ambalaj bilgilerinin
yazılı olup olmadığı dikkat
edilmelidir.
-Üretim veya ithalat
tarihleri ve son kullanılma
tarihleri kontrol edilmeli,
kulanım tarihi geçmiş ürünler
kesinlikle tüketilmemelidir.
-Ambalajı bozulmuş, delik,
şişmiş ürünler risk
taşıyabileceğinden dolayı
satın alınmamalıdır. Uygun
saklanma ve ortam
sıcaklıkları kontrol
edilmelidir.
-Açıkta satılan sütlerde her
zaman mikrop içerecekleri,
hileli bazı unsurların
kullanılabileceği hep hatırda
tutulmalıdır.
-Süt ve süt ürünleri 0-4
cantigrad derecede
muhafaza edilirler. Bundan
farklı derecelerdeki bekleme
yerlerinde risk unsurları
oluşacağından,
tüketilmemelidir.

4 Kasım 2016

Dört yeni
bakanlık kuruluyor,
altı bakanlığın
adı değişiyor
HÜKÜMET, dört yeni
bakanlık kuruyor, altı
bakanlığın ise ismi
değiştiriliyor. Konuyla ilgili
olarak yayınlanan
Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri, Danıştay
tarafından anayasaya uygun
bulundu.
Yeni kurulan bakanlıklar
şöyle:
-Göç Politikası Bakanlığı
-Dijital Politika Bakanlığı
-Turizm Bakanlığı
-Enerji Bakanlığı
Hükümetin hayata geçireceği
yeniden yapılandırma
çerçevesinde altı bakanlığın adı
da değiştiriliyor.
İçişleri ve İdari Yeniden
Yapılandırma Bakanlığı ikiye
bölünüyor. İdari Yeniden
Yapılandırma Bakanlığı ile
İçişleri Bakanlığı iki ayrı
bakanlık olarak hizmet verecek.
Ekonomi, Kalkınma ve
Turizm Bakanlığı’nın da benzer

bir uygulamaya gidiliyor. Turizm
konusunda ayrı bir bakanlık
faaliyet gösterecek; eski
bakanlık da Ekonomi ve
Kalkınma Bakanlığı olarak
çalışmalarına devam edecek.
Altyapı, Ulaştırma ve Ağlar
Bakanlığı’nın adı Altyapı ve
Ağlar Bakanlığı olarak
değiştirilecek.

Denizcilik ve Ada Politikası
Bakanlığı ise bundan böyle
Denizcilik, Ulaştırma ve Ada
Politikası Bakanlığı adı altında
çalışmalarını sürdürecek.
Bugüne kadar Çevre ve Enerji
Bakanlığı olarak bilinen
bakanlığın adı ise Çevre
Bakanlığı olarak değiştirilecek.

Çiftçi annelere
1000 euroluk yardım

-Bu tür gıdalar taze olarak
tüketilmeli, daha sonar
tüketilecek olanlar hızla
soğutularak, buzdolabı
şartlarında saklanmalıdır.
-Steril (UHT süt gibi) ve
pastörize ürünler açıldıktan
sonra mutlaka buzdolabında
muhafaza edilmeli ve kısa
sürede tüketilmelidir. Bu
ürünlerin buzdolaplarında
saklanırken de ağızlarının
kapalı olmalarına ve
birbirleriyle temaslarının
olması önlenmelidir.
-Süt ürünlerinin yüzeyinde
renk değişiminin
olmamasına, peynir salamura
suyunun berrak olmasına ve
sünmemesine,yoğurt
yüzeyinde küf ve renk
değişikliğiolamasına,0-4
derecede muhafaza
edilmesine ve soğuk zincirin
kırılmamasına,soğutucu
depoların uygun şartlarda
çalıştığından ve gıdaların
hava akımına izin verecek
şekilde depolandığından
emin olunmalıdır…

TARIM Sigorta Kurumu
(OGA) yönetimi, çiftçilikle
uğraşan çok çocuklu 1.300
anneye bin euroluk yardım
yapılacağını duyurdu.
Programdan yararlanmak
isteyenler başvurularını 1 Kasım
2016 tarihinden itibaren
internetten ya da belediyelerde
Vatandaşa Hizmet
Büroları’ndan (KEP)
yapabilirler. Başvurular, 18
Kasım 2016 tarihinde kadar
kabul edilecek.
1.000 euroluk yardım
programı şu kişileri kapsıyor:

-OGA sigortasına kayıtlı,
-Sigortayı ödeme kriterlerine,
düzenlemesine uyan,
-Sigorta yükümlülüklerini
yerine getiren,
-En az 4 çocuk annesi, 18 ile
24 yaşlarında henüz
evlenmemiş işsiz ya da
Yunanistan’da yüksek öğrenim
gören çocuklara sahip, OGA
sigortasından emekli çiftçi
anneler,
-Yaşa bakılmaksızın % 67 ya
da daha fazla özürlülük durumu
olan çiftçi anneleri
kapsamaktadır.

Programa başvuruların 1.300
kişiden fazla olması durumunda
elektronik kura sistemi
uygulanacak.
Kura çekiminde geçen yıl
programa başvurmuş ancak
programdan yararlanamamış
çiftçi annelere öncelik
tanınacak. Daha fazla bilgi
almak isteyenler www.oga.gr
internet adresine başvurabilir
ya da, 213-1519233, 213-1519310
numaralı telefonları
arayabilirler.
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Dark'ın yeni hava faresini inceliyoruz
DARK'ın yeni "hava faresini"
inceliyoruz. Peki, hava faresi
nedir ve nasıl çalışır? Ele
alıyoruz...
Söze ilk başta kablosuz hava
faresi ne işe yarar ve nasıl
kullanılır sorusunu
cevaplayarak başlamak daha
doğru olacak. Bu tip cihazlar,
USB alıcı yoluyla tamamen
kablosuz olarak çalışıyor ve
uyumlu cihazları, ele oturan,
uzaktan kumanda tasarımlı
gövdesini havada sallayarak
fare yönetimiyle kontrol
edebilmenizi sağlayabiliyor.
Dark'ın kablosuz Air
Mouse'u da bunlardan biri.
Ayrıca Dark'ın KAM04
model adıyla
kullanıcılara sunduğu
bu modelin, farklı olarak
arka yüzünde bir klavye
daha yer alıyor. Böylece
yalnızca bir fare değil, aynı
zamanda klavye işlevi de
sunabiliyor.
Bu cihazı Windows, MacOS
ve Android işletim sistemine
sahip bilgisayarlarda
kullanabildiğiniz gibi, PS3 ve
Xbox'ta da kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca elbette Android destekli
televizyonlar da buna dahil.
Dark kablosuz Air Mouse,
tasarımıyla kullanımı rahat bir
model. Tasarımıyla çok şık ve
özenli olduğunu söylemek güç,
tipik bir uzaktan kumanda
görümünden fazlasını
sunmuyor bizlere. Ancak hafif
olması, ayrıca ele oturan
ergonomik yapısıyla kullanım
noktasında kendinden memnun

bıraktığını söyleyebiliriz.
Ön yüzünde, fare ve hızlı
fonksiyon butonlarını bir arada

görebiliyorsunuz. Multimedya
butonları ve bir dizi fonksiyon
sunan tuş burada yer alıyor.
Arka yüzünü çevirdiğinizdeyse,
QWERTY tuş takımıyla
karşılaşıyorsunuz.

Cihaz, pille
çalışmıyor. Kutu
içeriğinde yer alan
kablosu yardımıyla şarj
edebiliyorsunuz. Hemen yan
tarafında microUSB bağlantı
portunu görüyorsunuz. Onun
yanındaysa cihazı açıp
kapatabileceğiniz bir güç
anahtarı yerleştirilmiş. Böylece
kumandayı kullanmadığınız
durumlarda kapatarak pilini
koruyabiliyorsunuz.
Cihaz çok rahat kullanılıyor.
Bağlamak da bir o kadar kolay.
Kutudan çıkan USB adaptörü
cihazınızın USB portuna
bağlamanız yetiyor. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta,
kendi cihazınızın yazılım veya
donanım olarak klavye ve/veya
fare desteğine açık olması.
Cihazın kullanımıyla
herhangi bir problemse yok. En
azından biz kullandığımız süre
boyunca karşılaşmadık. 2.4GHz
kablosuz frekansında çalışan

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Halfa,
Ekmek 2) Afi, Yeke, Sr
3) Hevenk, Site 4) Araz,
Ot, Şad 5) Mi, Gülhatmi
6) Stilo, Tip 7) Ata,
Ejder 8) Neşir, Aba 9)
Emek, Sazkar 10) Tü,
Satma, Rf 11) Flit, Ateh
12) Alakart, Raf 13) Giz,
Şairane 14) Usare,
Kutan.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Haham, Alet, Agu 2)
Aferist, Müflis 3) Liva,
Tane, Laza 4) Ezgi,
Eksik 5) Ayn, Üleş,
Ataşe 6) Ekolojist, Ra 7)
Ek, Th, Dramatik 8)
Kes, Ate, Zat, Ru 9)
İştirak, Erat 10) Estamp,
Barhana 11) Kredi, Zarf,
Fen.

SOLDANSAĞA
1)Kıyıcı, zulmeden – Kısımlar 2) (halk dili) Şaşma
bildiren söz – Mahir, becerikli – Başlıca içeceğimiz 3)
Mendelevyum’un simgesi – Aksu, akbasma 4)
Kadifeden yapılmış, kadife ile kaplanmış – İri gövdeli
bir hayvan 5) Dilsiz – Kabartmalı, pamuklu kumaş 6)
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık – Bir yere
boylu boyunca uzanma 7) Göçebelerin konak yeri –
Yalaz – Hane, konut 8) Futbolda oyunun başlatıldığı
nokta – Kimse, kişi 9) Namus, haya – Öğrenim
görmek 10) Kampana – Baryum’un simgesi – Kalın,
kaba kumaş 11) Damar sıvısı – Bale yapan kadın 12)
Benzenden türeyen bir amin – Tulyum’un simgesi 13)
Endüstri – Evlere su taşıyan kimse 14) Tez olarak –
Çökelek, ekşimik.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yapıştırıcı amorf madde – Bir çeşit uzun saplı orak
– Uzun karşıtı 2) Gezgin derviş – Orta Çağ’da yelkenli
taşıma gemisi – Aktinyum’un simgesi 3) Lütesyum’un
simgesi – (mimarlık) Lobi – Gelenek 4) Kilogram
kelimesinin kısa biçimi – Bin kilogram – Atların tırnaklarına çakılan demir parçası 5) Ayrı tutulmuş,
ayrıcalık tanınmış – Doğu – Giysinin yaka, kol, etek
çevresine geçirilen ince şerit 6) Bozkır – Aşırı samimi
bir biçimde 7) Baba, cet – Sahip – Parasal 8) Yaban
havucu – Boynun arkası 9) Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri – Gelir getiren mülk –
Arsenik’in simgesi 10) Kahveci tepsisi – (coğrafya)
Kabarma – Nebat 11) Kıvanç, saadet – Ses, ün, haber
– Ateş durumuna geçmek, tutuşmak.

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

nano alıcıyla rahat bir bağlantı
kurabilen cihaz, bu sayede
klavye ve fare ihtiyacınızı mobil
olarak

fare kullanımıyla ihtiyacınızı
karşılıyor, üzerindeki klavye
tuşları ile ise rahat bir yazım
platformu elde edebiliyorsunuz.
Elbette klavye yerleşiminden
ötürü ilk etapta ona biraz
alışmanız gerekli,
sonrasındaysa hız
kazanabilirsiniz.
Kimler Almalı
Evinde akıllı
televizyonu bulunan
ancak cihazın
uzaktan
kumandasında
klavye tuş takımı
yer almayan
kullanıcılar Dark
kablosuz Air
Mouse'u tercih
edebilirler. Elbette
bunlara PS3 ve Xbox
sahipleri ile diğer
Android, MacOS ve
Windows
kullanıcıları da
dahil.

karşılayabiliyor.
Bu arada PS3 ve
Xbox sahiplerinin de
bu ürünü tercih
edebileceklerini
tekrarlamakta fayda var.
Böylece sanal klavyeyi
fiziksel klavyeye dönüştürerek
konsol yazışmalarını
kolaylaştırabilirler.
Dark kablosuz Air Mouse,
kullanım kolay, sorunsuz
çalışan ve fiyatıyla da iyi duran
bir ürün olmuş. Bağlantı
noktasında sıkıntı yaşamıyor,

2

3

4

5

6

7

8

9
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Sevgili dostlar
Uzun yıllar evliliklerini
yürütebilen mutlu çiftlerin sırrı
nedir? Onlar evlilik denen bu
kurumu nasıl başarıyorla, hiç
düşündünüz mü?
Bu hafta bu konuya atmak ve
bazı tavsiyelerde bulunmak
istiyorum.
Ev içindeki huzurun temel
kurallarından biri, aynı zamanda
sinirli olmamaktır. Çiftlerin
aralarında bazı anlaşmazlıkların
olması ve zaman zaman ufak
tartışmaların yaşanması elbette
çok doğaldır. Ancak önemli olan
tarafların aynı zamanlarda çok
sinirli ve fevri hareket
etmemeleridir.
Eğer eşiniz sinirliyse, siz alttan
almaya çalışın. Bir daha geri
dönüşü olmayan sözlerden ve
hareketlerden kaçının. Haklı
olsanız bile ortamın
sakinleşmesini
bekleyin ve bir süre
sonra düşüncelerinizi
ılımlı bir ses tonuyla
belirtin. Hem böylece
istediklerinizi yaptırma
şansınız daha da
artacaktır. Unutmayın
ki tatlı dil yılanı bile
deliğinden çıkarır diye
boşuna söylememişler...
Bir tartışma sırasında
bağırmanın hiçbir şeyi
çözmeyeceğini aklınızdan
çıkarmayın. O sesini yükseltti diye
siz de sakın bağırmaya
başlamayın. Bağırmak, sadece
durumun biraz daha karışmasını
ve hatta sarpa sarmasını sağlar o
kadar. İki taraf da aynı anda
birbirine bağırıp, çağırırsa sadece
gürültü çıkarmış olursunuz.
Sesinizi hiçbir koşulda eşinize
karşı yükseltmeyin. Sevgiden önce
aranızdaki saygıyı
koruyabilirseniz, uzun yıllar süren
mutlu bir evliliğiniz olur.
Eşinizin bir takım hareketlerini
beğenmeyebilirsiniz. Ve konudaki
düşüncelerinizi dile getirmekte de
özgürsünüz. Ancak önemli olan

bunu nasıl yaptığınız. Onu
değiştiremeyeceğinizi bilerek
hareket etmelisiniz. Sözlerinizin
olumlu yönde, sevgi dolu ve
ılımlı olmasına özen
gösterin. Yoksa hiçbir işe
yaramaz. Sadece onu
kırmış ve üzmüş
olursunuz o kadar. Şu
hareketinden nefret
ediyorum yerine,
“hayatım bence böyle
davranmak sana hiç
yakışmıyor”
diyebilirsiniz. Ne
dersiniz böylesi daha
yapıcı olmaz mı?
İktidar savaşına
girmek evlilikleri
yıpratan bir diğer
faktördür. Eğer
tartışmayı mutlaka
birinin kazanması

Mutlu evliliğin
sırları...
gerekiyorsa
bırakın eşiniz
kazansın. Aşkın bir iktidar
savaşı olmadığını ve incelik
istediğini bilerek hareket edin.
Evlilik bu durumu daha da
hassaslaştırır üstelik. Tartışmayı
kimin kazandığı ya da kaybettiği
ne kadar önemli sizin için? Bu
konuda sakın hırslı olmayın.
Neticede böyle küçük hesaplar
yaparak bir ömrü o insanla
geçiremezsiniz.
Hiçbir zaman geçmişte yapılan
hataları tekrar tekrar eşinize
hatırlatmayın. Herhangi bir
tartışma esnasında, birden bire
konuyla ilgili ya da ilgisiz eşinizin
çok eskiden yaptığı bir hatayı
gündeme taşımayın. Bu konuyu
saptırmanızın yanı sıra olayı

Mem le ketimden Man za ra lar...

Tartışma sırasında
sesinizi yükseltmeyin. Eğer
eşiniz sinirliyse, siz alttan
alın. Aşkın bir iktidar savaşı
olmadığını ve incelik

istediğini bilerek hareket
edin. Gün içerisinde şiddetli
bir kavga etmiş olsanız bile
yatak odanıza asla dargın
girmeyin.

uzatmanıza da neden olacaktır.
Niye evlendiğinizi
unutmamalısınız. Hayatı,
üzüntülerinizi ve sevinçlerinizi
paylaşmak, hayattan iki katı daha
fazla keyif almak için evlendiniz
öyle değil mi? Birbirinizden farklı
hayatlarınız olabilir, eşiniz maça
giderken siz de eski kız
arkadaşlarınızla dışarı
çıkabilirsiniz. Bunlar evliliğinizi
monoton ve sıkıcı bir havaya
girmekten kurtaracak küçük
detaylardır. Ama bir plan yaparken
eşinize hiç danışmıyor, onun fikrini
almıyor ya da arkadaşlarınıza
ondan daha fazla vakit
ayırıyorsanız, yanlış yoldasınız
demektir. Önemli olan dengeyi
kurmanız ve eşinizi her şeyden
önde tutmanızdır.

Gün içinde birçok şey yaşamış
ve hatta şiddetli bir kavga etmiş
olsanız da yatak odanıza,
dolayısıyla yatağa asla dargın
girmeyin. Yatmadan önce mutlaka
tüm sorunlarınızı halledin.
Aranızda çözülmemiş ve açıklığa
kavuşmamış bir problemin olması
ertesi günün de keyifsiz ve can
sıkıcı olacağı anlamına gelir.
Tartışmaları uzatan taraf olmayın.
Yatak odanız sizin için özel bir
dünya. O odaya sorunlarınızı
taşımayın.
Eğer yanlış bir şey yaptıysanız
bunu itiraf edin ve özür dileyin.
Ancak tabii ki bunu alışkanlık
haline getirmeyin. Nasılsa özür
diliyorum konu kapanıyor diye
düşünmeyin.
Sevgiler,
Feride...

Biberli Tavuk Pirzola

Malzemeler:
4 tavuk pirzola
2 kırmızıbiber
2 arpacık
soğanı
2 diş sarımsak
1 çay bardağı
zeytinyağı
4 dal taze kekik
Tuz
Taze çekilmiş karabiber

Foto: Recep Molla

Hazırlanışı:
Bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber, rendelenmiş
sarımsak ve taze kekikleri karıştırın. Soğan ve kırmızı
biberleri küçük küp şeklinde doğrayarak ilave edin.
Pirzolaları ekleyip iyice karıştırın.
üzerini streç film ile kapatıp en az 3 saat buzdolabında bekletin. Tavuk etlerini sostan çıkartıp elektrikli
ızgara üzerinde önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin.
Kızartılmış ekmek ve közlenmiş biberle servis yapın.
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Cildinizin düşmanları!
Günlük yaşantınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini
biliyor musunuz? Uzmanlara göre cildinizin parlaklığını,
sağlığını olumsuz etkileyen, yüzünüzde kırışıklıkların
artmasına yol açan birçok neden var.
Kadınlar güzelleşmek için her yolu deniyor. Kimisi
doğal yöntemlerle daha genç ve güzel görünmeye
çalışırken kimisi de kozmetik ürünlerine neredeyse bir
servet yatırıyor. Peki bütün bunlar cilt için yeterli mi?

SAÇLARINIZA DİKKAT

Saçlarınız yüzünüze zarar verebilir. Saç spreyini
püskürtmeden önce yüzünüzü örtmek için temiz bir havlu
kullanın.

MAKYAJ

Yüzünüzde makyajla uykuya dalmak bakteri
enfeksiyonuna ve akneye neden olan tıkanmış
gözeneklere yol açabilir. Yastığınızın üzerinde kalan
kozmetik kalıntıları hastalanmanıza neden olabilir. Bu
nedenle yatmadan önce yüzünüzü mutlaka temizleyin.

UYKUSUZLUK

GÖZLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Yıllık olarak göz muayenenizi yaptırın. Süresi
geçen lens ve gözlük kullanmak gözlerinizi
kısarak bakmanıza yol açar. Bu nedenle de
gözlerinizin çevresinde çizgiler ve
kırışıklıklar oluşur.

DUŞ ALMAK

İnsanlar sıcak ve uzun duşları sever, ancak
bu şekilde cildinizin epiderm katmanının
dışını soyarsınız, cildiniz pul pul olur ve kurur.
Duşta cildiniz kızarmaya ve kaşınmaya başlarsa duştan
çıkmanız gerektiğini bilmelisiniz.

TUZLU YİYECEKLER

Lezzetli atıştırmalıklara dayanamıyorsanız, cildinizin
susuz kalmasına yol açabilirsiniz. Beslenmenizdeki aşırı
sodyum cildinizdeki nemi emer ve cildinizin kurumasına,
solgunlaşmasına neden olur. Bundan korunmak için
tuzlu atıştırmalıklardan ve yiyeceklerden uzak durun.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli olarak uykunuzu almanız sadece dinç
görünmenize yardımcı olmaz, ayrıca cildinizi yeniler,
susuz kalmasını önler. Uykunuzu iyi alamazsanız, cildiniz
solgun görünür ve gözenekleriniz tıkanır.Geceleri cildiniz
dinlenmek ve kendini onarmak için fırsat bulur.

Günümüzde egzersiz hemen her şey için bir çare olarak
görünüyor. Egzersiz, kan akışınızı artırmaya yardım eder
ve yüzünüze sağlıklı bir parıltı verir. Ayrıca vücudu
toksinlerden temizler. Düzenli olarak egzersiz
yapmazsanız cildinizdeki yaşlanma lekelerinde artış
görebilirsiniz.

KİLO VERME

UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞMAK

Birkaç kilo vermek sizin için önemli olabilir, ancak
kilolarınızı doğru şekilde verdiğinizden emin olun. Öğün
atlamak cildinizi daha hızlı yaşlandırır ve daha hızlı
kurutur. Bu nedenle cildinizin sağlığını korumak için
beslenme tablonuzda C (portakal), B3 (yerfıstığı), E
(avokado) ile A (yer elması) vitamini içeren gıdalar
olmasına özen gösterin.

Saatlerce cep telefonuyla konuşmak çenenizin ve
yanağınızın çevresinde kızarıklıklara ve kaşıntıya yol
açabilir. Çünkü cep telefonunuzu uzun süre masada,
tezgahta ya da çantanızda bırakıyorsunuz. Buralarda
bulunan bakteriler de telefonla konuşurken yüzünüze
bulaşıyor. Cep telefonunuzu silmek ve cildinizi temiz
tutmak için yanınızda antibakteriyal mendiller
bulundurun.

KAŞLARINIZI
ÇATMAYIN

Yüz ifadelerinizden kaynaklanan cildinizdeki
kasların hareketi, yüzünüzde kırışıklıklara yol açabilir.
Cildinizin genç kalması ve yüzünüzde kalıcı çizgiler ve
kırışıklıklar oluşmaması için kaşlarınızı çatmayın,
somurtmayın.

SİVİLCELERİ SIKMAK

Çoğu insan yüzünde sivilce görmeye katlanamayıp
bunları sıkıp patlatır. Ancak cildinizdeki sivilceleri sıkmak
ve patlatmak cildinizdeki kiri ve bakteriyi
gözeneklerinizin içine gönderir. Bu nedenle sivilceleriniz
daha da artar.

ŞEKERE DİKKAT!

Çok fazla şeker tüketirseniz cildinizdeki kolajenler zarar
görür ve cildiniz sarkar. Şeker ihtiyacınızı ananas ya da
mango gibi organik meyvelerle karşılamalısınız.

SU VE KAHVE

Bol miktarda su içerek cildinizdeki kırışıklıklardan
kurtulabilirsiniz. Daha fazla su içebilmek için suyunuza
lezzet vermek istiyorsanız içine portakal ya da limon gibi
meyve dilimleri ekleyebilirsiniz.Bunun yanısıra kahve de
kuru ciltlerin en büyük düşmanıdır.

Yüzdeki sivilceler neden oluşur?
Sivilceler çoğunlukla ergenlik
döneminden kalma kötü hatıralar olarak
bilinseler de ergenlik sonrasında da hem
yüzde, hem de vücudun diğer
bölgelerinde meydana gelmeye devam
edebiliyorlar. Bu tip sivilcelerin pek çoğu
doğal koşullar nedeniyle değil,
kadınların yanlış alışkanlık ve
uygulamalarından kaynaklanıyor. Siz de
yüzdeki sivilceler neden oluşur
sorusunun cevabını merak ediyorsanız,
dikkat etmeniz gereken bazı maddeleri
bir araya getirmeye çalıştık.

HAVLU VE YASTIKLAR
Yüzdeki sivilcelerin en büyük
sebeplerinden bir tanesi özellikle kirli
havlu ve yastık kullanımıdır. Bütün bir
gece yüzünüzdeki kirler ve bakteriler
uyuduğunuz yastığa geçer ve diğer
günlerde uyumaya devam ettikçe sürekli
olarak yüzünüz bu etkenlere maruz kalır.
Böylece cilt temizliğinize önem verseniz
bile geceleri yastığınızdan dolayı
sivilcelere davetiye çıkarırsınız.
Ayrıca yüzünüzü kurulamak istediğiniz
havlu da yüzünüzdeki mikropların en sık
barındıkları yerlerden bir tanesi ve cilt
uzmanları tarafından her günde yenisi ile
değiştirilmesi öneriliyor. Eğer aynı evde
bir kaç kişi olarak havlularınızı
kullanıyorsanız bu alışkanlığınıza da son
vererek kendi cildiniz için ayrı bir havlu
kullanmaya özen göstermelisiniz.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLER
Saçlarınızın güzelliğini ve şeklini
korumak için kullanacağınız her türlü
şekillendirici malzeme gün içerisinde

yüzünüze bulaşacaktır ve özellikle yaz
mevsiminde terleme ile birlikte cildinizin
gözeneklerinin tıkanmasının baş
sorumlularından bir tanesi olacaktır.
Ayrıca geceleri saçlarınızı yıkamamanız
durumunda tüm yastığınız da bu
kimyasal maddeler ile dolacak ve
yüzünüzün sivilcelerle dolmasına neden
olacaktır.
Kozmetik malzemeleri yüzünüze
uygulamak için kullandığınız fırçalar ise
ayrı bir tartışma konusu. Neredeyse
alındıkları tarihten itibaren hiç bir zaman

temizlenmeyen bu fırçaların tüm
yüzeyleri zamanla zararlı bakteri ve deri
artıkları ile dolar. Bakterilere karşı
üretilmiş olan özel sıvılarla makyaj
malzemelerinizi temizlemeniz cildinizin
çok daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

ELLERİNİZİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT
Sık sık yüzümüzün cildine temas eden
ellerin veya çeşitli elektronik cihazların
varlığı cilt sağlığı için varolan en büyük
tehditler arasında yer alıyor.

Ellerimizde her yere koyduğumuz ve
taşıdığımız cep telefonlarının veya dış
dünya ile sürekli bağlantı halinde olan
ellerimizin yüzümüze değip durması tüm
mikropları ve bakterileri cildimize davet
etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan
kurtularak cildinizin çok daha temiz
kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri
önleyebilirsiniz.
Porselen makyaj gibi cilt üzerinde
büyük baskı gerçekleştiren makyaj tipleri
de yüzde sivilce oluşumunu
destekleyecektir.
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Menopoz döneminde beslenme önerileri
TAM tahıllar, meyveler, sebzeler,
sağlıklı yağlar, düşük yağlı süt ürünleri ,
yağsız protein ile dolu dengeli bir
beslenme sağlıklı bir yaşam sürmek için
önemlidir. Beslenme bir kadının
hayatının farklı evrelerinde farklı roller
oynar.
Çocuklukta besinler büyümek için
yakıt olarak kullanılırken, çocuk
doğurma yıllarında doğurganlık, sağlıklı
gebelik ve kronik hastalıklardan
korunmada rol oynar. Yediğimiz her
besin ilerisi için iyi veya kötü bir
yatırımdır. Ancak zinde ve sağlıklı bir
yaşam için tükettiğimiz besinlere dikkat
etmemiz gerekir.
MENOPOZ VE
AĞIRLIK KONTROLÜ
İstenmeyen kilolar hemen hemen her
yaşta sinir bozucudur. Ancak
menopozun herhangi bir
evresindeyseniz bunun kaçınılmaz bir
son olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
Özellikle östrojen hormonunun
düzensizlikleri, stres, yetersiz uyku bazı
menopoz dönemindeki kadınlarda
çoğunlukla karın bölgesinde gözlenen
kilo artışına sebebiyet verebilir.
Bu karın bölgesindeki yağlanma kalp
hastalığı, yüksek kan basıncı, insulin
direnci ile sonuçlanır ki bu da diyabet
riskini ortaya çıkarır. Yaşlandıkça kas
kütlemizde kayıp olur. Eğer kaybolan
kaslarımızı yerine koymazsak daha az
kasımız ve daha çok yağımız olur; bu da
metabolik hızımızda yavaşlamayla
sonuçlanır.
50’li yaşlarda 30 ve 40’lı yaşlarınızda
aldığınızdan 200 kalori daha eksik
almanız gerekmektedir. Yediğinize ve
içtiğinize dikkat etmeli, sebze, meyveler ,
tam tahıllar ve yağsız protein
kaynaklarının olduğu menüler
planlamalısınız.
Yapılan bir çalışmaya göre Akdeniz
tarzı diyetle beslenen menopoz
dönemindeki kadınlarda gece
terlemeleri ve sıcak baslamalarının %20
daha az muhtemel olduğu saptanmıştır.
40’lı ve 50’li yaşlarınızda aktif olmanız,
metabolizma hızınızı kuşkusuz
arttıracaktır. Fiziksel aktivite günlük
rutininizin bir parçası haline gelmeli ki
bir fayda sağlayabilelim.

Haftada en azından 3 kez 30-45
dakikalık bir aerobik aktivite yapın ve en
azından haftada iki kez ağırlık
egzersizleri uygulayın. Bu egzersizler
sadece kaybolan kas kütlenizi
kazanmanıza yardımcı olmakla
kalmayıp aynı zamanda
kemiklerinizdeki mineral kaybını
önleyecek ve osteoporozdan ( kemik
erimesi) korunmanızı sağlayacaktır.
Bir koşu bandının kölesi olmanıza
gerek yok. Size zevk veren bir aktivite
elbette ki vardır. En basitinden merdiven
inip çıkabilir, düzenli yürüyüşler
yapabilirsiniz.
Diyette yapılacak ufak değişiklikler de
kilo artışını önleyecektir. Örneğin,
şekerli besinlerle atıştırma yapmayın.
Kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşe
neden olduklarından yorgunluk ve
tükenmişlik hissine neden olurlar.
Taze meyve ve birkaç çiğ fındık gibi
besinleri tercih edin. Diyetinizdeki yağ
miktarını sınırlandırın ve şekeri kesin.
Esmer pirinç, tam buğday unundan
makarna, karabuğday vb. kompleks
karbonhidratlar tercih edin. Daha uzun
süre tokluk sağlayıp, kan şekeri dengesi
sağlayacaklardır.
Tuz tüketimini ve alkol tüketimini
sınırlandırın. Günde silme 1 tatlı
kaşığından fazla tuz kullanmayın. Çok
fazla sıcak basmasıyla karşı
karşıyaysanız baharatlı besinleri,
çikolata, alkol ve kafeini biraz
kısmakta fayda var.
Özellikle akşamları bu
besin gruplarından
tercih

sakıncalıdır. Fosforun fazla alımı
kemiklerden kalsiyum ve magnezyum
kaybı yapabilmektedir.
Sodyum, kafein ve hayvansal
proteinlerin azaltılması kalsiyum
depolarının korunmasına yardımcı
olacaktır. Beraberinde sebzeler,
meyveler, yoğurt, tohumlar ve
fındıkgillerin tüketilmesi kalsiyum
rezervlerini koruyucu etki
göstermektedir.
Magnezyum ve bor içeriği yüksek
besinler tercih edin. Bu mineraller
osteoporoz (kemik erimesi) riskini
azaltmada yardımcıdır. Elma, armut,
üzüm, hurma, kuru üzüm, baklagiller ve
fındıkgiller iyi kaynaklarıdır. Bir
kalsiyum takviyesi dışında kemik sağlığı
için gerekli olanlar magnezyum, çinko, E
ve D vitaminidir. Bu besin öğelerini bir
arada içeren suplemanlar tercih
edilebilir.
Bazı çalışmalar soya sütü, tofu,
tempeh, miso gibi isoflavon
içeren besinlerin östrojen
benzeri aktivite gösterdiğini
ve vücutta eksilen östrojen
seviyelerini düzenlemeye
yardımcı olduğunu
saptamıştır. Sıcak
basmalarını da önlediği
bazı çalışmalarda
gösterilmiştir. Ancak
ailesinde meme
kanseri geçmişi veya
soya ilgili herhangi
bir sorunu olanların
tüketmeden önce
doktora danışmaları
gerekir.

etmemeye
çalışın.
Kuru bir cilt için; kurubaklagiller,
kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yorucu uğraşlar
karşısında bedensel
yorgunluklara dikkat etmeye
çalışın. Duygusal hayatınız
hareketleniyor.
BOĞA (21 Nisan-21

burçlar...

gibi E vitamini, çinko ve kalsiyum içeren
fındıkgiller ve yağlı tohumlardan
tüketin. İçerdikleri besin öğesi ve
yağlarla kuru cilt oluşumunu önler ve
hormon seviyelerini düzenlerler.
Depresyon ve sinirlilik hali için
triptofan aminoasidini sağlayan yeterli
protein içeren besinleri yiyin. Hindi,
peynir, yulaf ve kurubaklagillerde
bulunmaktadır. Triptofan serotonin adlı
nörotransmitterin salınımında etkilidir.
Serotonin ruh halini, uyku ve iştahı
düzenler. Kahvaltıyı atlamak ve öğünleri
kaçırmakta kan şekeriniz
düzensizleştireceği için depresyon
oluşturabilmektedir.
Kemik sağlığı ve iskelet sisteminin
devamlılığı için kalsiyum, magneyum, D
ve K vitamini içeren besin kaynakları
arttırılmalıdır.
Kırmızı et, gazlı
içecekler ve
işlenmiş
besinlerde
bulunan
fosforun
fazla
alımı

Mayıs) Eldeki işlere
odaklanma zamanı. Somut
işler çıkarmanız gereken bu
dönemi disiplinli geçirmelisiniz.
Özel ilişkileri içine alan gelişmelere
kayıtsız kalmayın.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) Kendinizi
ifade edeceğiniz zihinsel
çalışmalar yeni sorumluluklar
getirmekte. Evde yapılması gereken
değişiklikler öne çıkacak.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Bütçenizde
oluşacak açıkları kapatmak
için çaba göstereceksiniz. Daha sonra
yakın çevrenizle yakın bir iletişim içine
gireceksiniz.
BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kişisel konular ve
ailevi temalar geri planda
kalıyor. İyimserlik
kazanacağınız, duygusal keyiflere
yöneleceğiniz görünüyor.

Artık kişisel konularınız yön
değiştiriyor. Var olan sorunları
akılcı bir yol izleyerek
aşıyorsunuz. Ancak iş
hayatında kendinizi yenilemek,
kaynakları ve ortaklıklardan gelecek
destekleri realize etme zamanı.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Üzerinizde
baskı kuran etkiler
hafiflemekte. Ancak
bitmesi gereken işlerin üzerinden
geçecek zamanı yaratmak ve
hazırlıklara hız vermek gerekebilir.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Yeni fikirler ve düşünceler
hayatınıza çok şey katıyor. Yeni
konuların üzerinden geçtiğiniz
ve sizi geliştiren adımlar attığınız
söylenebilir.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Sosyal açıdan sizi
canlı tutan gelişmeler
sürmekte. Bir bakıma kendiniz
dışındaki kişilere faydalı olmak
adına artan sorumluluklar sizi
bağlamakta.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) İş
hayatında çalışmalarınızı
hızlandırdığınız görünüyor.
Geleceğe dönük planlarınızda
acele edilmemeli. Sabırlı
olmaya özen gösterin.

Duygusal açıdan sizi yoran ve
sıkıştıran bağlardan
uzaklaşıyorsunuz. Kendinize
güveniniz ve kararlılığınız artıyor.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Duygusal hassasiyetler
yaşanıyor. Yakın
çevrenizden biri, parasal
kaynakların ne kadar
önemli olduğu
konusunda sizi uyaracak. Bu dönem
risk almaktan kaçınmayın.
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AB Bakanı Çelik’ten Atina ziyareti
Ömer Çelik, Atina temasları çerçevesinde
Türk azınlık temsilcileriyle görüştü. Çelik,
seçilmiş müftüler ve azınlık mensubu
SİRİZA milletvekilleriyle Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’nde biraraya geldi.

Çipras, Çelik’i
Başbakanlık
Konutu’nda
kabul etti

Milletvekilleri ile görüşme

“FETÖ, Batı Trakya’yı
bölmeye çalışıyor”

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu
yetkilileriyle görüşme
Basın toplantısı

TÜRKİYE’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, temaslarda
bulunmak üzere Atina’yı ziyaret etti. Başbakan Çipras, Dışişleri Bakan Vekili Ksidakis
ile görüşen Ömer Çelik, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileriyle de biraraya geldi.
Resmi temaslar için başkent Atina’da bulunan Çelik’in 2 Kasım Çarşamba günü
Aleksis Çipras ile Başbakanlık Konutu’nda gerçekleşen görüşmesi yaklaşık bir saat
sürdü.
Öte yandan Bakan Çelik, sabah saatlerinde, ilk durağı olan Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Burada Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik tarafından
karşılanan Çelik, büyükelçilik-te temaslarda bulundu.
Çelik önce, Batı Trakya Türk azınlık mensubu SİRİZA milletvekilleri Ayhan
Karayusuf, Mustafa Mustafa ve Hüseyin Zeybek ile bir araya geldi.
Çelik daha sonra, Gümülcine ve İskeçe
seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet
Mete’yle görüştü. Görüşmeye geçtiğimiz
günlerde göreve başlayan Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik de katıldı.
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda “AB Bakanı
sayın Ömer Çelik ve Atina Büyükelçisi Halit
Çevik beyfendilerle Batı Takya’yı
konuştuk.Batı Trakya’ya selamlar var.”
ifadelerini kullandı.
Türkiye AB Bakanı Ömer Çelik son
Ömer Çelik, Dışişleri
olarak
İstanbullu Rumların Evrensel
Bakan Vekili Nikos
Federasyonu
Başkanı Nikos Uzunoğlu ve
Ksidakis ile de
görüştü.
beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Çelik ziyaretinin ikinci gününde Dışişleri
Bakan Vekili Nikos Ksidakis ile görüştü.

TÜRKİYE Avrupa Birliği (AB)
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,
Atina’daki temaslarıyla ilgili basın
toplantısı düzenledi.
Çelik, Başbakan Aleksis Çipras ile
görüşmesinde Başbakan Binali
Yıldırım’ın bir mesajını ilettiğini
belirterek, “Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi toplantısı daha önce İzmir’de
gerçekleşmişti. Sıra Yunanistan
tarafında yapılmasında. Sayın
Başbakanımız bunun bir an önce
yapılmasını arzu ettiğini iletti. Sayın
Çipras da kendilerinin de bunu arzu
ettiğini, bunun için Selanik’i
düşündüklerini, tarihle ilgili
arkadaşların çalışması gerektiğini
söyledi.” ifadelerini kullandı.
Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan askerlerin bir an evvel iade
edilmesinin beklendiğini vurgulayan
Çelik, “Yunanistan’a kaçan darbeci
askerlerden 7’sinin yaptığı iltica
başvurusu reddedildi. Bir tane
kalmıştı. O bir tanesinin de iltica
başvurusunun sonuçlanması bu birkaç
gün içerisinde gerçekleşecektir.” dedi.
Çelik, “Ondan sonra temyiz aşaması

söz konusu olacak. Biz sayın Çipras’a,
Yunanistan hükümetinin Türkiye’nin
maruz kaldığı bu darbe girişimi sonrası
Türkiye’ye verdiği desteğe teşekkür
ettiğimizi bir defa daha ilettik. Bu 8
askerin, Yunanistan’daki makamlar
tarafından bu işin başından beri birer
mülteci olarak değil darbeci olarak
nitelendirildiğini biliyoruz. Tabii kararı
yargı verecektir.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ AZINLIK
HAKLARININ STANDARDI HİÇBİR
AVRUPA ÜLKESİNDE YOK”
Çelik, Batı Trakya’daki Türk azınlığının
entegrasyon çerçevesinde etnik dini
kimliklerini korunması konusunda
Türkiye’nin hassasiyet gösterdiğini
söyledi.
Atina’daki temasları kapsamında
Batı Trakya’daki seçilmiş müftülerle bir
araya geldiğini belirten Çelik, “Bilinen
sorunların üzerinden geçtik. Azınlıklar
söz konusu olduğunda, Türkiye’deki
hakların verilme biçimi ve hakların
standardı hiçbir Avrupa ülkesinde
yoktur.
Devamı 16. sayfada

gundem_991_Layout 1 04.11.2016 12:54 Page 16

16
“Azınlık
konularında
saygı
bekliyoruz”
15. sayfanın devamı
Bunu öz güvenle iddia
ediyorum. Geçmişte haksız yere el
konulan mallar, mülkiyet hakları
iade edilmiştir. Vakıflar
konusunda iyileştirmeler
yapılmıştır. Gökçeada’da sadece 4
öğrenci için okul açılmıştır. Biz
Yunan makamlarından, çift dilli
eğitim veren okulların açılması,
Türk isminin kullanılmasının
önündeki engellerin kalkması
konusunda ve seçilmiş müftülerin
saygınlığının korunmasına ilişkin
hassasiyetlerimize saygı
duyulmasını bekliyoruz.” diye
konuştu

ATİNA’DA CAMİ
Atina’da inşa edilmesi planlanan
cami konusunda yasa çıktığını ve
belli bir ilerleme kaydedildiğini
dile getiren Çelik, “Fakat birtakım
ırkçı kesimler caminin arazisini
işgal etmişler. Bir Avrupa
başkentinde kilise ve havra olması
gibi caminin de olması doğaldır.
Doğal olmayan, bu kadar
entegrasyonun gerçekleştiği bir
dönemde bir Avrupa başkentinde
cami olmamasıdır. Kimsenin etnik
ve dini kimliğini, toplumsal
barışını tehdit etmez. Tam tersine,
toplumsal barışa ve diyaloğa
hizmet eder. Türkiye’deki Hristiyan
eserlerinin korunması ve
restorasyonu konusunda
hükümetimizin hassasiyeti
ortadadır. Türkiye’nin bu konuda
sahip olduğu standartlara sahip
olan bir ülke yoktur. Atina’daki
cami meselesi de ırkçıların
istismarına terk edilmemelidir. Bu
(cami), bir Avrupa başkenti olan
Atina’ya yakışan bir şeydir.” dedi.

“FETÖ, BATI
TRAKYA’YI
BÖLMEYE
ÇALIŞIYOR”
Darbeci askerler haricinde
Yunanistan’a kaçan FETÖ
mensubu sivillerin durumuna
ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çelik,
“FETÖ’nün Batı Trakya’daki Türk
toplumunu bölmek için nasıl
faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz.
Bugün itibariyle
arkadaşlarımızdan da bilgi aldım.
Bu konudaki hassasiyetimizi
sürdürüyoruz. Oradaki
toplumumuz içerisinde fitne
çıkarmak için faaliyetler
yürütmeleri söz konusu olabilir.
Dikkatli olmalıyız. FETÖ sadece
Türkiye değil bulunduğu her ülke
için tehdittir. Sadece Batı Trakya
değil, Atina’da Yunanistan’ın diğer
kesimlerinde de faaliyet
yürütmeleri konusunda biz
hassasız.” dedi.
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Altın Şafak imzalı tahrik
edici bildiriler
IRKÇI Altın Şafak Partisi Batı Trakya Türk azınlığına yönelik
tahriklerine ve hedef gösterme eylemlerine devam ediyor.
Gümülcine’deki DEB Partisi Genel Merkezi binasının bulunduğu
yere “Altın Şafak” isim ve logolu bildiriler atıldı. Olay, 2 Kasım
Çarşamba sabahı yaşandı.
Gümülcine'deki parti binasının önüne, Altın Şafak imzalı
"Türkiye''nin ajanları Trakya'dan dışarı" yazan bildiriler
bırakıldı.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi konuyla ilgili olarak sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irkçı Altın Şafak Partisi’nin partimize dönük tahrikleri devam
ediyor. Bu sabah partimizin önüne atılmış aşağıdaki bildirilerle
karşılaştık. Demokratik hak arama mücadelesi yürüten DEB
Partisi’nin girişine bu bildirilerin atılmasına bir anlam
veremiyoruz ve atanları şiddetle kınıyoruz."
Bu arada Altın Şafak Partisi, 5 Kasım Cumartesi günü

İskeçe’de
yeni büro açmaya
hazırlanıyor. Aynı gün İskeçe’de Faşist ve
Irkçı Tehdide Karşı Birlik Hareketi öncülüğünde ırkçılık ve
faşizme karşı yürüyüş gerçekleştirilecek.

SİRİZA, KEERFA’nın ırkçılık karşıtı
yürüyüşüne destek veriyor
SİRİZA İskeçe İl Örgütü ve
partinin İskeçe milletvekilleri,
5 Kasım Cumartesi günü
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi (KEERFA)
tarafından İskeçe’de
düzenlenen ırkçılık karşıtı
yürüyüşe destek vereceğini
açıkladı.
Irkçı Altın Şafak Partisi’nin
İskeçe’deki bürosunun
yeniden açılması nedeniyle
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı
Birlik Hareketi’nin (KEERFA)
düzenlediği yürüyüşle ilgili
olarak SİRİZA Partisi İskeçe İl
Örgütü ve milletvekilleri
Hüseyin Zeybek, Stathis
Yannakidis ve Grigoris
Stoyannidis’in açıklamasında
şu ifadelere yer verildi: “6
Nisan 2013 yılında İskeçe’de

(Xanthi) düzenlenen Faşizm
ve Irkçılığa karşı büyük
katılımlı yürüyüş sonrası Altın
Şafak, İskeçe’deki (Xanthi)
bürolarına ve ırkçı
faaliyetlerine son vermiştir.
Cumartesi 5 Kasım 2016 bu
faşist oluşum şehrimizde
siyasi bürolarını tekrar
açacaktır. Irkçılık ve Faşist
Tehtide Karşı Birlik Hareketi
(KEERFA) öncülüğünde
ırkçılığa karşı protesto
yürüyüşü düzenlenmektedir.
İskeçe SYRİZA İl Örgütü ve
milletvekilleri olarak bu
demokratik yürüyüşü
destekliyoruz.”

“DEMOKRATİK KURUMLAR
DESTEK VERMELİ”
Yapılan yazılı açıklamada, tüm

demokratik kuruluşların
sözkonusu yürüyüşe destek
vermesi istendi. Açıklama
şöyle devam etti: “Önerimiz
tüm demokratik güçlerin,
kurum ve kuruluşların, sivil
toplum örgütlerinin, azınlığın
ve çoğunluğun katılacağı,
faşizm ve ırkçılığın kınanması

ve bundan sonra olası
saldırıların engellenmesidir.
Tüm halkımızla beraber 5
Kasım Cumartesi saat 17:00’de
İskeçe şehir meydanını 2013’te
yaptığımız gibi hep birlikte
dolduralım ve birlikte faşizme
ve ırkçılığa geçit vermeyelim.”

Yeni eyalet başkanı Hristos Metios...
DOĞU Makedonya – Trakya eyaletinin
yeni başkanı Hristos Metios oldu.
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Bașkanı Yorgos Pavlidis’in ölümünün
ardından eyalet meclisindeki iktidar
listesinde seçim yapıldı. 30 Ekim Pazar
günü Gümülcine’de yapılan seçimde
eyaletin yeni başkanı belirlendi.
Yorgos Pavlidis’in
listesinden Rodop
ilinden sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı
seçilen Hristos Metios
yeni Eyalet Başkanı
oldu.
Seçimde iktidar
listesinde yer alan
toplam 36 eyalet
meclis üyesi

oy kullandı. Seçim işlemi dörde karşı 32
oyla kapalı yapıldı. Eyalet başkanlığı
seçimleri için İskeçe ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Kostas
Zagnaferis, Kavala ilinden sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Theodoros
Markopulos, Rodop ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos Metios
ve Meriç ilinden sorumlu Eyalet
Başkan Yardımcısı Dimitris Petroviç
olmak üzere dört aday yarıştı.
Birinci tur oylamada Hristos
Metios 17, Dimitris Petroviç 7,
Kostas Zagnaferis 7 ve
Theodoros Markopulos 5 oy
aldı.
İlk turdan gerekli olan 19 oyluk
çoğunluk sağlanamayınca ikinci
tura geçildi.
İkinci tur oylamada eyalet
başkanlığı için iki aday yarıştı. Metios
ile Zagnaferis arasında geçen yarışmayı
Hristos Metios kazandı. Zagnaferis 16
oyda kalırken, Metios 20 oy alarak

yeni eyalet başkanı oldu.

RODOP İLİNDEN SORUMLU EYALET
BAŞKAN YARDIMCISI BELİRLENECEK
Bu arada, Hristos Metios’un Rodop
ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcılığı’ndan boşalan görev için de
seçim yapılacak. Metios’un yeni görevine
başlamasıyla ilgili bürokratik sürecin
tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki
günlerde Rodop ilinden sorumlu eyalet
başkan yardımcısı seçilecek. Bu seçimde
de iktidar listesinde yer alan 36 eyalet
meclis üyesi oy kullanacak.
Rodop ilinden sorumlu eyalet başkan
yardımcılığı için Rodop ilinden seçilen
eyalet meclis üyeleri aday olabiliyor. Şu
ana kadar Nikos Çalikidis, Rodop ilinden
sorumlu eyalet başkan yardımcılığı için
adaylığını açıklamış bulunuyor.
İktidar listesinde Rodop ilinden seçilen
toplam 7 meclis üyesinden Çalikidis
dışındaki diğer altısı Türk azınlık
üyelerinden oluşuyor.

gundem_991_Layout 1 04.11.2016 12:54 Page 17

17

GÜNDEMhaber

4 Kasım 2016

DİN VE TOPLUM

Kösemescit otoban gişesi
için bakanlıklara mektup

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İyiliği emretmek,
kötülüğü önlemek

İ

RODOP ve Evros illeri SİRİZA Partisi
milletvekilleri, Şapçı Maronya belediyesi sınırları
içinde yer alan Kösemescit (Mesti) bölgesine inşa
edilmesi planlanan otoban gişesiyle ilgili
Ulaştırma ve Maliye Bakanlarına mektup
gönderdiler.
Rodop Milletvekilleri Ayhan Karayusuf,
Mustafa Mustafa, Evros Milletvekilleri Anastasia
Gara, Yorgos Kaisas ve Dimitris Rizos’un
imzalarını taşıyan mektup, Altyapı ve Ulaştırma
Bakanı Hristos Spirçis ile Maliye Bakanı Evklidis
Çakalotos’a gönderildi.
Meriç iline inşa edilmesi planlanan otoban
gişesiyle ilgili yerel toplumun endişlerini dile
getirmek amacıyla ilgili bakanlara mektup yazan
milletvekilleri, yeni otoban gişesi kararının bir

önceki hükümet tarafından planlandığını, Batı
Trakya sakinleri ve kurumları ile hiç bir görüşme
yapılmadığını belirttiler.
Sınır bölgesindeki vatandaşların ulaşım
masraflarının artacağına işaret edilen mektupta;
söz konusu durumun bölgede faaliyet gösteren
işletmeler ve yapılacak yeni yatırımlar için de
cazip bir uygulama olmayacağının altı çizildi.
Mektupta ayrıca, Dedeağaç Devlet
Hastanesi’nin Batı Trakya geneline hizmet
verdiği hatırlatılarak, yeni bir otoban gişesinin
inşasının sağlık maliyetini de arttıracağına
dikkat çekildi.
Son olarak mektupta, ortak bakanlık
kararının yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi
önerildi.

Başkonsolos Akıncı’dan
Kalenderköy ziyareti

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Baskonsolosu Ali Rıza Akıncı,
28 Ekim Cuma günü
Kalenderköy’ü ziyaret ederek
soydaşlarla Cuma namazı kıldı.
Rodop ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı köylerden
biri olan Kalenderköy

ziyaretinde Başkonsolos
Akıncı’ya, Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif eşlik etti.
Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına göstermiş oldukları
misafirperverlikten dolayı
teşekkür ederek, birlik ve
beraberlik mesajı verdi.

Müftü İbrahim Şerif de köy
halkına ilgilerinden dolayı
teşekkür etti.
Köy halkı Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı ve müftü İbrahim
Şerif’i köylerinde ağırlamaktan
duydukları memnuniyeti dile
getirdi.

yiliği emretmek, kötülükten
alıkoymak, İslâm dininin
önemli ve genel esaslarından
biridir. Gerek fert olarak gerekse
toplum olarak iyilikleri yaymak,
kötülükleri ortadan kaldırmak
Müslümanların en belirgin
özelliğidir. Bu nedenle iyilikleri
yaymak ve ihya etmek, kötülükleri
ortadan kaldırmak ve insanları
kötülüklerden korumak konusunda
çalışmak ve çaba harcamak her
Müslüman için dini bir görevdir.
Bu görev fert ve toplumun
huzuru için ihmal edilmeye
tahammülü olmayan bir görevdir.
Bu konuda hiç kimse bana ne,
benim neme lazım dememelidir.
Herkes belli bir sorumluluk içinde
ve gücü nispetinde bu dini görevi
yerine getirmeye çalışmalıdır.
Bu iş herkes için gereklidir. Bu
emir de herkes için geçerlidir. Kötü
insanları kendi haline bırakmak,
onun için olduğu kadar toplum için
de tehlikelidir. Akıllı insanlar bunu
bilirler ve sonucunu görürler.
Toplumu meydana getiren fertlerin
kişisel kötülüğü şahsındaki zararla
bitmez, topluma sıçrar. Nitekim on
dairelik bir apartmanda
oturanlardan biri, ben kendi
dairemi yakıyorum, kimse
karışamaz, diye kendi dairesini
ateşe veremez. Aşağıda
vereceğimiz hadis-i şerif her devir
için ciddi bir uyarıdır. Hadis,
toplumda kötü iş yapanları
uyarmayıp bana ne diyenlerin
sonucu şu çarpıcı misalle
anlatılmaktadır:
“Bir grup insan gemiye binerek
topluca deniz seyahatine çıkarlar.
Oturacakları yer için aralarında
kura çekerler. Herkes yerine
yerleştikten sonra içlerinden biri
bulunduğu alt kattaki zemini balta
ile delmeye başlar. Üst kattakiler,
‘Yahu ne yapıyorsun?’ dedikleri
zaman o, ‘Size ne bundan. Benim
kendi yerim değil mi, istediğimi
yaparım. Siz ancak kendi yerinize
karışabilirsiniz’ der.
Şimdi gemi ahalisinin, bu
adamın elinden baltayı alması
gerekirken, bundan kaçınıp, ‘Adam
sen de, bize ne; o kendi yerinde
delik açıyor, şimdilik bir zararı yok,
ne yaparsa yapsın’ deyip onu
haline terk ederlerse çok
geçmeden hepsi birden denize
batıp helak olup giderler.” (İbnü’l
Mübarek, ez-Zühd, nr.1060.)
Şimdi, üst kattakiler, bunu
serbest bırakırlarsa hem kendileri
hem de onlar mahvolacaklardır.
Ancak ona mani olsalar, hem
kendileri hem de diğerleri helak
olmaktan kurtulacaklardır. Aslında
bu hadis, güzel bir benzetme ile
insanlık cemiyetinde birlikte
yaşayan iyilerle kötülerin

durumunu anlatıyor. Olayı zihinde
canlandırıyor. Şöyle ki:
İslam insanları yüce Allah’a
eriştirmek ve ebedi saadete
ulaştırmak maksadıyla Cenâb-ı
Hakk tarafından gönderilmiş bir
gemi gibidir. Bütün insanların bu
gemide belli yerleri vardır.
Bunlardan biri kalkıp da kötü
işleriyle gemiyi delmeye
başlayınca, diğerleri o kimseyi
uyarıp kendisini ve diğer insanları
bu kötü işin neticesinden
kurtarmaları gerekir. Yoksa güzel
ahlakı yok edilen ve huzuru
kaçırılan bir cemiyette, kimse
kendisini emniyette göremez. Her
aklı başında olan insanın,
cemiyette yayılmaya başlayan kötü
işleri ve gidişi durdurması ve
önüne geçilmesi gerekir.
Şunu katiyetle bilmemiz gerekir
ki bizi ilgilendirmediğini
sandığımız, yapılmasına göz
yumduğumuz bir kötülük için, gün
gelecek, mutlaka bize de zarar
verecektir.
Bir düşünürün dediği gibi;
“Çocuklarımızın ayaklarına batacak
dikenler; ya ektiklerimizdir, ya da
sökmediklerimiz.”
Birbirlerine hayrı, iyiliği,
doğruluğu ve fazileti anlatan
fertlerin meydana getirdikleri
toplumun temeli de o nispette
sağlam olacaktır. Bu özelliği
kazanmış bir toplum, bünyesinde
kötülüğü, zulmü, haksızlığı ve gayri
meşru hareketlerin hiçbirini
yaşatmayacaktır.
İyilikte ve fenalıktan sakınmakta
yardımlaşın, günah işlemek ve
düşmanlıkta yardımlaşmayın…”
(Mâide, 5/2) âyet-i kerîmesi de
bunu teyit etmektedir. Diğer bir
âyette ise şöyle buyrulmaktadır.
“Mümin erkekler de mümin
kadınlar da birbirinin velileridir
(dostları ve yardımcıları). Bunlar
(insanlara) iyiliği emrederler,
(onları) kötülükten vazgeçirmeye
çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar,
zekatı verirler. Allah ve Resûlü’ne
itaat ederler. İşte Allah’ın
kendilerine rahmet edeceği
kimseler bunlardır. Şüphesiz Allah,
üstün ve güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71)
Müminlerin iyiliği emretme,
kötülüğü yasaklama, namaz kılma
ve zekat verme şeklinde sıralanan
bu dört özelliği, münafıkların
kötülüğü emretme, iyiliği
yasaklama, Allah’ı unutma ve
ellerini sıkı tutup cimrilik etme
şeklinde sıralanan dört özelliğin
karşılığıdır. Yüce Allah’ın
müminlere rahmet etmesi
münafıklara ve kafirlere lanet
etmesinin karşılığıdır…
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Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Ρατσιστικό «μπλόκο» στο τζαμί του
Βοτανικού
ια ρατσιστική κατάληψη έχει
στηθεί από τον Ιούλιο μέσα
στον χώρο όπου πρόκειται να
ανεγερθεί το τέμενος στον Βοτανικό.
Τα λίγα άτομα του ακροδεξιού χώρου
που έχουν καταλάβει το σημείο -από τα
οποία μάλιστα κάποια κυκλοφορούν με
στρατιωτικά ρούχα και στολές
παραλλαγής- αποκαλούν την κατάληψή
τους «Στέγη αστέγων» και
διατυμπανίζουν ότι απευθύνεται μόνο σε
Έλληνες.
Η κατάληψη αυτή, λοιπόν, μιμείται τις
πρακτικές μίσους των συσσιτίων και των
αιμοδοσιών «μόνο για Έλληνες» που
υποχρεώθηκε να σταματήσει να
διοργανώνει η Χρυσή Αυγή μετά την
ψήφιση της σχετικής αντιρατσιστικής
διάταξης στον νόμο για το Σύμφωνο
Συμβίωσης του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Φυσικά η περιβόητη «Στέγη αστέγων
Βοτανικού» ή το «hotspot για Έλληνες»,
όπως επίσης αποκαλούν την ίδια
κατάληψη, δεν είναι κάτι άλλο από μια
νέα επιχείρηση μπλοκαρίσματος της
δημιουργίας του επίσημου χώρου
λατρείας που θα καλύπτει τις
θρησκευτικές ανάγκες των

M

μουσουλμάνων της Αττικής.
Πρώτα είδαμε την πρακτική των
προσφυγών στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, η οποία είχε μπλοκάρει για
χρόνια την ανέγερση του τεμένους, και
όταν τελικά, μόλις πριν από λίγους
μήνες, αυτή έπεσε στο κενό, είδαμε πια
να καταλαμβάνεται ο ίδιος ο χώρος του
μελλοντικού τεμένους.
Και μάλιστα, για να ενισχύσει τη θέση
της στον χώρο, η κατάληψη αυτή
επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το σοβαρό
ζήτημα των αστέγων, διασπείροντας
παράλληλα το ρατσιστικό μίσος κατά
των προσφύγων και των μεταναστών.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή. Τον Δεκέμβριο του 2011 ο
μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
προσέφυγε κατά της ανέγερσης του
τεμένους στον Βοτανικό στο Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο
συνεδρίασε δημόσια τον Απρίλιο του
2013.
Μαζί του προσέφυγαν ακόμα,
χρησιμοποιώντας τον ίδιο δικηγόρο,
εννέα φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένας
σύλλογος με έδρα τον Βοτανικό και με
την επωνυμία «Εξωραϊστικός
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Φυσιολατρικός Πολιτιστικός Σύλλογος
“Η Αθηνά”».
Τον Ιούνιο του 2013 το ΣτΕ απέρριψε
την προσφυγή αυτή και η απόφαση
δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014.
Στη συνέχεια, περισσότερα από 100
φυσικά πρόσωπα προσέφυγαν και πάλι
στο ΣτΕ κατά του τεμένους στον
Βοτανικό.
Κατά τη δημόσια συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου
2015 ο σύλλογος «Αθηνά» καλούσε τον
κόσμο του να πάει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, το οποίο τελικά απέρριψε
και πάλι τις αιτιάσεις των
προσφευγόντων, με την απόρριψη να
δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση
στις 30 Ιουνίου του 2016, ανάβοντας το
πράσινο φως για τη δημιουργία του
επίσημου μουσουλμανικού χώρου
λατρείας.
Στις 11 Ιουλίου του 2016, ο σύλλογος
«Αθηνά, προχωρά μαζί με άλλες
ακροδεξιές ομάδες στην κατάληψη του
χώρου στον Βοτανικό.
Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο της
εφημερίδας «Ελεύθερος Κόσμος», στην
κατάληψη εμφανίζονται να μετέχουν
επίσης ο σύλλογος εφέδρων «ΠολίτεςΟπλίτες» και η «Αναγέννηση Ελλήνων».
Γρήγορα η «Στέγη αστέγων»
προσέλκυσε το ενδιαφέρον
οργανώσεων και στελεχών του
ακροδεξιού χώρου. Ανάμεσα στους
υποστηρικτές της συγκεκριμένης
κατάληψης βρίσκεται και ο
μητροπολίτης Αμβρόσιος Καλαβρύτων.
Φυσικά τη στήριξή της στη «Στέγη
αστέγων» έχει δηλώσει και η Χρυσή
Αυγή, μέσω ψηφίσματος της παράταξης
Παναγιώταρου στην Περιφέρεια
Αττικής, αλλά παράλληλα επισήμως δεν
θέλει να εμφανιστεί και ως ταυτισμένη
με την κατάληψη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Χρυσή
Αυγή διοργάνωσε προ ημερών
συγκέντρωση ενάντια στην ανέγερση
του τεμένους, έξω ακριβώς από τον
χώρο της κατάληψης και όχι μέσα, την
οποία απέδωσε πάλι σε κάποια
«επιτροπή κατοίκων Βοτανικού», αλλά
οι κεντρικοί ομιλητές ήταν η ηγετική
ομάδα της οργάνωσης και βέβαια ο
ίδιος ο Αρχηγός της, Ν. Μιχαλολιάκος.
Κατά τη συγκέντρωση ο βουλευτής
της Χ.Α., Γιάννης Λαγός δήλωσε:
«Χαιρετίζουμε τον αγώνα και κάποιων
λίγων ανδρών και γυναικών που είναι
εδώ μέσα αυτή τη στιγμή και φυλάνε
τον χώρο αυτόν για να μη γίνει η
ανέγερση του τζαμιού. Θα είμαστε κι
εμείς παρόντες γιατί εκτός από το
Κοινοβούλιο που κάνουμε μια δουλειά
που μας έχει ανατεθεί και προσπαθούμε
να αναδείξουμε τα ζητήματα, κυρίως οι
χρυσαυγίτες είμαστε αγωνιστές τους
δρόμου, της πλατείας και της ιδέας. Δεν
είμαστε κοινοβουλευτικοί να
κρυβόμαστε πίσω από έδρανα».
Τη δράση αυτή μάλιστα την έχουμε
δει και κατά των άτυπων
μουσουλμανικών χώρων λατρείας, με
πιο γνωστή βέβαια την υπόθεση του
εμπρησμού τζαμιού στην πλατεία
Αττικής στις 30/10/2010 από το τάγμα
εφόδου του Αγ. Παντελεήμονα, το
οποίο επιχείρησε να κάψει ζωντανούς
δεκάδες υπηκόους Μπανγκλαντές.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι τον
Αύγουστο που μας πέρασε,
υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της
Βουλής, με ευρύτατη πλειοψηφία (206
υπέρ, 24 κατά, σε σύνολο 230 παρόντων
βουλευτών), η διάταξη για την
επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με
την ανέγερση ισλαμικού τεμένους στον
Βοτανικό.

DEB Partisi Almanya ve Hollanda’daki
dernek ziyaretlerini tamamladı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Almanya’daki Batı
Trakya Türkleri derneklerine
yaptığı ziyaretleri tamamladı.
LİPPSTADT DERNEĞİ
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, DEB Partisi
Genel Başkan Vekili Ahmet Kara
ve Genel Sekreter Aydın
Ahmet’ten oluşan heyet,
Lippstadt Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Kültür Derneği’ni
ziyaret etti.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’u ve
beraberindekileri, Lippstadt
Batı Trakya Türkleri Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Alpay
Ahmet, Dr. Sadık Ahmet’in dava
arkadaşı Haşmet Ahmet ve
yönetim kurulu üyeleri
karşıladılar. Dernek lokalinde
DEB Partisi heyeti ile Lippstadt
dernek yöneticileri ve üyeleri
arasında görüş alışverişinde
bulunuldu.

GİESSEN DERNEĞİ
DEB Partisi yöneticileri, Giessen
Batı Trakya Türkleri

Yardımlaşma Derneği’ni de
ziyaret etti. DEB Partisi heyeti,
burada Giessen Batı Trakya
Türkleri Yardımlaşma Derneği
Başkanı Ramadan Ramadan ve
dernek yöneticileri tarafından
karşılandı.
Samimi bir ortamda yapılan
sohbette Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları
konuşuldu. Özellikle eğitimin ve
kapatılan azınlık okullarının
durumu üzerinde duruldu.
Dernek üyelerinin ağırlıklı
olarak Gümülcine’nin Yaka
bölgesinden olması nedeniyle,
üniversite yapımı için ihtiyaçtan
fazla arazinin istimlak edilmesi
ve bu sebeple bölgeden birçok
kişinin Avrupa’ya göç etmesi
konuları ele alındı. Son
dönemde ekonomik kriz
sebebiyle Avrupa’ya göç eden
gençlerin durumu ve sorunları
değerlendirildi.
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş görüşmenin
sonunda ziyaretin anısına
Giessen Dernek Başkanı
Ramadan Ramadan’a DEB
Partisi kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in çerçeveli bir

fotoğrafını hediye etti.

HOLLANDA BATI TRAKYA
DERNEĞİ
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve parti yöneticileri,
Hollanda’ya geçerek
Rotterdam’da bulunan Hollanda
Batı Trakya Türk Kültür ve
Dayanışma Derneği
yetkilileriyle biraraya geldi.
DEB Partisi heyetini
Hollanda Batı Trakya Türk

Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı İbrahim Paşalı ve
yönetim kurulu üyeleri
karşıladı. Rotterdam’daki
dernekte görüş alışverişinde
bulunularak, Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları
konuşuldu. Özellikle eğitim ve
kapatılan azınlık okullarının
durumu üzerinde durulan
görüşmede, Hollanda Lahey
Batı Trakya Türk Birlik ve
Beraberlik Derneği kurucu

Başkanı Kadir Ahmet de hazır
bulundu.
Hollanda Lahey Batı Trakya
Türkleri Birlik ve Beraberlik
Derneği kurucu Başkanı Kadir
Ahmet ve kurucu üyelerinin
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş onuruna
verdiği yemeğe, DEB Partisi
heyeti ve Rotterdam’daki
Hollanda Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği
yöneticileri birlikte katıldılar.
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BTTDD Başkanı : “Artık yeter! diyoruz”
Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Gümülcine Türk
Gençler Birliği özelinde, Batı Trakya’da
devam eden sorunlar hakkında bir basın
açıklaması yayımladı.
“LOZAN’DAKİ KAZANIMLAR BİRER
BİRER GASP EDİLİYOR”
Başkan Hüseyin açıklamasında,
“Gümülcine Türk Gençler Birliği
üzerindeki ve azınlığın değeri olan tüm
sivil toplum yapılanmalarına yönelik
baskılara, ‘Artık Yeter!’ diyoruz. Yunan
devleti Batı Trakya Türk azınlığının
Lozan Antlaşması ile elde ettiği tüm
yasal kazanımları birer birer gasp
etmeye devam ediyor.” görüşlerine yer
verdi.
Açıklamanın devamı şöyle: “Yıllar
içinde gasp edilen haklarla
katmerlenerek devam eden; eğitim,
vakıf malları, müftülük, eşit statüde
temsil ve vatandaşlık haklarının
kullanılamaması sorunlarının yanında,
Batı Trakya Türk toplumunun yaklaşık
bir asır önce yasal olarak kurduğu sivil
toplum kuruluşları ile ilgili sıkıntılar da
içinden çıkılmaz bir hal alarak sorunlar
yumağı halinde devam ediyor.
1928 yılında kurulan, 1983’te
tabelasındaki ‘Türk’ kelimesi sebebi ile
haksız ve hukuksuz bir şekilde
kapatılan ve o günden bu yana, hem iç
hukukta hem de uluslararası
platformlarda yasal yollarla haklarını
arayan bununla birlikte 33 yıldır fiilen
faliyetini sürdüren Batı Trakya Türk
toplumunun göz bebeği kurumlarından
olan Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
iki yıl önce vergi kaydı olmadığı
gerekçesi ile çay ocağı kapatılmış, son
iki ayda da başlatılan tadilat ve tefrişat
işlemlerinin yasal olmadığı gerekçesi ile
bina Yunan polisi tarafından valilik

kararı ile üst üste beş defa mühürlenmiş
durumdadır.
Daha önce defalarca haykırdığımız
gibi, bizler Yunan vatandaşı Batı Trakya
Türk azınlık mensupları olarak, her
daim yasalar çerçevesinde hareket ettik
ve etmeye devam edeceğiz.
Bizler Lozan Antlaşması’nın 37 – 45.
Maddeleri ile mütekabiliyet esasında
yasal kazanımlarımız olan haklar
dışında hiçbir talepte bulunmadık,
bulunmayacağız.
Bizler insanca yaşamanın doğal
hakkı olan ve 1948’de Birleşmiş Milletler
tarafından yayınlanan İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ve vatandaşı
bulunduğumuz Yunanistan’ın 1982
yılından beri tam üye olduğu Avrupa
Birliği’nin İnsan Hakları
Sözleşmesi’nden doğan yasal
haklarımız dışında hiçbir hak talep
etmedik ve etmeyeceğiz.
Bizler siyasi arenada ve seçim
döneminde bizleri Türk olarak kabul
edip temsilcilerimizi bizim oylarımızla
Yunanistan Parlamentosu’na Batı
Trakya Türk azınlık mensubu olarak
taşıyan, fakat seçim sonrasında siyasiler
tarafından unutulan ve etnik kimliği
inkar edilen bir toplum olmak
istemiyoruz ve olmayacağız.”
BTTDD Başkanı Necmettin Hüseyin,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
azınlık dernekleri hakkındaki
kararlarının uygulanmasını da talep
ederek şu ifadelere yer verdi: “Bizler
İskeçe Türk Birliği ve diğer azınlık
STK’ları hakkında Avrupa İnsan Hakları

İskeçe’de ayı saldırısı!
İSKEÇE’nin Mustafçova Belediyesi’ne
bağlı Yassıören köyünde görev yapan
orman bekçisi bir ayının saldırısına
uğradı.
Yassıören dağlık bölgesinde görev
yapan orman bekçisi, Rodop
dağlarında yaşayan en
büyük etçillerden
kahverengi ayının (bozayı)
saldırısına maruz kaldı.
Yavrusuyla birlikte
görülen ayının, vatandaşa
saldırdığı ve ayağından
yaraladığı ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre,
saldırı nedeniyle
yaralanan bekçi, avcılar
tarafından ilk olarak Yassıören köyüne,
oradan da ambülansla İskeçe Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. Orman
bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi.
Saldırının nedeni ise tam olarak
bilinmiyor. Bu arada Yassıören ve
Çaymahalle bölgelerinde özellikle

ormanlık alanda ayıların varlığı
biliniyor. Bu nedenle orman idaresi
bölgeye gidecek olan vatandaşlardan
dikkatli olmalarını istedi.

Mahkemesi’nin aldığı ve Yunanistan’ı
mahkum ettiği kararların uygulanmasını
beklerken, bunların yüksek tonda
tartışılmasını engellemek adına kendini
bilmez birileri bizim tadilat yapma
hakkımızı dahi gasp ediyor. Bizler Batı
Trakya Türk toplumu olarak her daim
hukukun üstünlüğüne inandık ve
inanmaya devam edeceğiz. Yasal
kazanımlarımızın bir an önce geri iade
edilmesini, kurumlarımızın resmiyete
kavuşarak tabelalarının asılmasına artık
izin verilmesini bekliyor ve devletimizden
talep ediyoruz.

Bizler 88 yıldır bahçesindeki çınar
ağacının altında kahvemizi
yudumladığımız, hoş sohbetlerin
yapıldığı ve her zaman devletinin
yanında olan bir toplumun mensupları
olarak Gümülcine Türk Gençler Birliği
lokal ve yerleşkesinde kendi
imkanlarımızla gerekli tadilat ve tefrişatı
özgürce yapmak istiyor ve ilgililerden
gerekli kolaylığı bekliyoruz.
Gümülcine Türk Gençler Birliği
üzerindeki ve azınlığın değeri olan tüm
sivil toplum yapılanmalarına yönelik
baskılara ‘Artık Yeter!’ diyoruz.”
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

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

5 4Haziran
Kasım 2016
2015

Atina'daki Hilton Oteli’ni
Doğuş Grubu satın aldı
İyon Otelcilik İşletmeleri’ne ait otelin çoğunluk hisselerine sahip
Alpha Bank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın oteldeki yüzde
97,3'lük hissesi 142 milyon euro karşılığında satıldı.
DOĞUŞ Grubu, Yunan
ortağıyla birlikte 142 milyon
euro karşılığında Atina’daki
Hilton Oteli’nin yüzde
97,3'lük hissesinin sahibi
oldu.
Yunanistan'da turizm
alanında önemli yatırımlar
yapan Türkiye’deki Doğuş
Grubu, Yunan bir ortakla
Atina'daki Hilton Oteli’nin
hisselerinin çoğunluğunu
satın aldı.
İyon Otelcilik
İşletmeleri’ne ait otelin
çoğunluk hisselerine sahip
Alpha Bank'tan yapılan
açıklamaya göre, bankanın
oteldeki yüzde 97,3'lük
hissesi 142 milyon euro
karşılığında satıldı.
Atina'nın en ünlü otelleri
arasında bulunan 53 yıllık
Hilton için, D-Marine Yatırım
Holding BV iştirakiyle
ihaleye giren Doğuş
Grubu’nun Yunan ortağı ise
TEMES SA oldu.
Doğuş Grubu ayrıca,
Körfez ülkelerinden
yatırımcılarla kurulan bir
konsorsiyumla, lüks hotel
kompleksi Astir Palace
Vouliagmeni'nin yüzde 90'lık
hissesine 393 milyon euro
bedelle sahip olmuştu.

Facebook'un üçüncü
çeyrek geliri yüzde 56 arttı
Facebook'un bu yılın üçüncü çeyrek geliri, geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde 55,8 artarak 7,01 milyar dolar
oldu.
DÜNYANIN en büyük sosyal paylaşım
sitelerinden Facebook, New York borsasının
kapanmasının ardından, bu yılın üçüncü
çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna
göre, Facebook 30 Eylül'de sona eren 2016 yılı
üçüncü çeyreğinde 7,01 milyar dolar gelire ulaştı.
Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 4,5
milyar dolar gelir elde etmişti.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 896 milyon
dolarlık net kar yakalayan Facebook, 2016'nın
üçüncü çeyreğinde ise net karını neredeyse üçe
katlayarak 2,38 milyar dolara çıkardı.
Günlük mobil kullanıcı sayısı 1 milyarın
üzerinde
Facebook'un
günlük ve aylık aktif
kullanıcı sayısında
bu sene nisanhaziran döneminde
da artış kaydedildi.
Günlük aktif
kullanıcı sayısı

2016'nın üçüncü döneminde ortalama 1,18 milyar
kişi oldu. Bu sayı yıldan yıla yüzde 17'lik artış
gösterdi ve bu kişilerin 1,09 milyarının mobil
cihazlardan Facebook'u kullandığı tespit edildi.
Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı
sayısı da aynı dönemde 1,79 milyar kişiye
ulaşarak, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre
yüzde 16'lık artış gösterdi. Bu kişilerin 1,66
milyarının mobil cihazlardan bağlandığı
belirlendi.
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70 YIL ÖNCE TEK
YAZILI SESİMİZ

Batı Trakya Türkleri’nin konumunu dünyaya nasıl iletiyordu. Dünya ve Yunanistan iç
konumunu ailesine nasıl aktardığını hep beraber okuyup öğrenelim mi? Ne dersiniz?
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

Çocuğumuza ders
çalışmayı sevdirebiliriz
ocukların anne babalarında
duymaktan
hoşlanmadıkları
sorulardan biri de “dersini
çalıştın mı, ödevlerin bitti mi?”
gibi sorulardır. Bu sorular
karşısında çocuk da genellikle
inat ederek çalışmak istemediğini
söyler.
Çocuğa baskı uygulamadan
önce anne baba kendilerine
düşen bir takım sorumluluk ve
görevlerin olduğunu
unutmamalıdır. Bunlar, çocuğun
beceri ve yeteneklerini
keşfetmek, okuldaki durumunu
sıklıkla takip etmek, öğretmen ve
arkadaşlarıyla olan ilişkilerini
izlemektir. Özellikle
öğretmenleriyle işbirliği yapmak,
diyalogda bulunabilmek çok
önemlidir. Aile – öğretmen
arasında, çocuğun sıkıntılarını,
problemlerini konuşabileceği ve
çözümler üretebileceği
görüşmelerin olması gerekir.
Her anne baba kendi çocuğunu
farklı ve üstün görmektedir.
Dolayısıyla da çocuktan, onu
yorabilecek ve zorlayabilecek
beklentileri olabilir. Ya da çocuk
başardıkça daha fazlası
istenebilir. Bu beklentiler
sonucunda çocuk bazen
özgüvenini kaybederek aileye
karşı kin besleyebilir. Anne
babaya karşı olumsuz davranışlar
sergileyerek, onları üzmek için
ders çalışmayı reddederek,
onlardan intikam almaya çalışır.
Anne babanın cevabını araması
gereken soru, çocuğun neden
ders çalışmak istemediği
sorusudur. Öncelikle kendi
davranışlarını sorgulamaları
gerekir. Aşırı ders çalıştırma
baskısı, çocuğu eleşitrerek kötü
öğrenci olduğunu, tembel bir
çocuk olduğunu ona tekrar tekrar
söylemek, çocuğu aksi ve
derslere karşı isteksiz yapar.
Çocuğun durumu ne olursa olsun,
her zaman öncelikle kendisinin iyi
ve olumlu özelliklerinin övülmesi
gerekir. Çocuğa olumsuz
eleştirilerde bulunmadan önce,
onun başarılı olduğu dersleri
takdir edilerek, arkasından
olumsuz yönlerinin söylenmesi
gerekir. Olumsuz eleştiriyi yapar
yapmaz da, yine olumsuz bir
davranışı ile karşılaşmamak için,
iyi bir özelliğini söyleyerek,

Ç

kızmasına meydan
bırakılmamalıdır.
Çocuğa sürekli olarak
ödevlerini yapması gerektiğini
hatırlatmak, çocukta zamanla,
“nasıl olsa ödevimi ne zaman
yapmam gerektiğini
söyleyecekler” beklentisini
geliştirir. Dolayısıyla da kendisine
hatırlatılmadan ders çalışmaya
girişmek istemez.
Genellikle okula yeni başlamış
çocukları olan anneleri bir sıkıntı
alır. Kendileri de okula yeni
başlamış gibi hisseder ve
davranırlar. Bu gergin ve
mükemmeliyetçi beklenti de
çocuğa zarar verir. Çünkü
özellikle annenin gerginliği
çocuğuna da yansır ve çocuk
özgüven problemi yaşamaya
başlar. Bunun için de anne baba,
çocuk en kötü not aldığında bile,
onu eleştirip yargılamadan, sevgi
ve şefkatle, anlayış ve özveriyle
çocuğun yanında olmalıdırlar.
Çocuğu kendisinden daha başarılı
olan arkadaşlarıyla kıyaslamak
da onun örnek gösterilen
arkadaşına karşı kin beslemesine
neden olur. Anne baba, her
çocuğun farklı bir zeka düzeyi ve
yeteneklere sahip olduğunu
kabul etmelidir.
Son olarak çocuğun ders
çalışma programı, anne babayla
birlikte yapılabilir. Öncelikle
çocuk okuldan döndükten sonra,
dinlenebilmesi ve oyun oynaması
için kendisine zaman verilmelidir.
Ders çalışması için de odasında
yalnız kalmalıdır. Ancak
zorlandığında, yardım
istediğinde, yardım edilmeli,
sonra yine yalnız bırakılmalıdır.
Çocuk ders çalışırken de diğer
aile fertlerinin onun dikkatinin
dağılacağı hareketlerde
bulunmamaları gerekir,
televizyon izlemek gibi. Onlar da
kendilerine bir uğraş bulup
oturmalıdırlar, gazete, kitap
okumak, elişi yapmak gibi. Böyle
bir program uygulayabilmek için
de, öncelikle kararlı olmak son
derece önemlidir. Kısa bir süre
uygulayıp, “bu da işe yaramadı”
diye düşünerek bitirmek çok
yanlıştır. Zira alınan kararların
uygulanıp tamamlanması için
sabır son derece önemlidir.
Verimli bir hafta geçirmeniz
dileğiyle...
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İlhan Ahmet: “İntihar
vakaları endişe verici”
RODOP Milletvekili İlhan Ahmet son
günlerde Batı Trakya’da yaşanan intihar
olaylarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama
yayımladı.
Milletvekili Ahmet açıklamasında, “Art
arda üzücü kayıp haberleriyle bizleri derinden
sarsan üç gencimizin ailelerine sabır, tüm
sevenlerine de başsağlığı dilerim. Üç
gencimizin daha hayatlarını kaybetmesi,
intihar vakalarının son yıllarda özellikle
azınlık toplumu içinde ulaştığı endişe verici
boyuta dikkatlerimizi çekmektedir.
Azınlığımız, Avrupa Birliği’nin ve ülkenin en
geri kalmış bölgesinde ağır sosyo – ekomomik
koşullar altında yaşam mücadelesi
vermektedir. Her türlü devlet desteğinden
mahrum bırakılan azınlık fertlerinin
psikolojilerini de etkileyen ve yaşama
dirençlerini kıran bu koşullar, yerel
yönetimlerden ilgili bakanlıklara kadar
bölgeyle ilgili tüm aktörlerin acil önlemler
alarak harekete geçmesini zaruri kılmaktadır.
Bu kapsamda, sosyal hizmetler birimlerinde
bireysel psikolojik destek ile bölgesel
ekonomik destek programlarını kapsayan acil
eylem planlarının derhal hayata geçirilmesi
gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Bu konunun takipçisi olacağını kaydeden
milletvekili Ahmet, “Bölge milletvekili olarak
bu hassas konunun takipçisi olacağımı ve
tüm soydaşlarımın sosyo-ekonomik ve sosyo-

psikolojik destek görebileceği imkanların
yaratılması için girişimlerde bulunmaya
çalışacağımı kamuoyuna duyurmak isterim.”
dedi.

Dünyada ölen sığınmacı
sayısı yüzde 20 arttı

ULUSLARARASI Suç
Örgütü (IOM) dünya
genelinde yaşamını yitiren
veya kaybolan sığınmacı
sayısının geçen yıla oranla
yüzde 20 arttığını açıkladı.
IOM, 2016'da dünya
genelinde hayatını kaybeden
veya kaybolan sığınmacı
sayısının geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 20
artarak 5 bin 238'e ulaştığını
duyurdu.
IOM Sözcüsü Leonard
Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde
düzenlenen basın
toplantısında, sadece geçen

hafta Libya'dan İtalya'ya
geçmeye çalışan 280
sığınmacının Akdeniz'de
kaybolduğunu veya
öldüğünü söyledi.
En çok sığınmacı
ölümlerinin yaşandığı
Akdeniz'de bu yıl Avrupa
sahillerine ulaşmaya çalışan
3 bin 930 sığınmacının
öldüğünü veya
bulunamadığını açıklayan
Doyle, Latin Amerika'da ise
en az 500 sığınmacının göç
ederken yaşamını yitirdiğini
ifade etti.
Sözcü Doyle, IOM

verilerine göre bu yıl deniz
yoluyla Avrupa'ya geçen
sığınmacı sayısının 26 Ekim
itibariyle 332 bin 46
olduğunu aktararak,
bunların 169 bin 524'ünün
Yunanistan, 157 bin 49'unun
İtalya'ya ulaştığını belirtti.
Dünya genelinde
geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yaşamını
yitiren sığınmacı sayısının
yüzde 20 artarak 5 bin 238'e
ulaştığını bildiren Doyle,
2016'da neredeyse günde 13
sığınmacının hayatını
kaybettiğini bildirdi.
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Beşiktaş bu sezon yenilgi nedir bilmiyor
BEŞİKTAŞ, bu sezon futbol
ve erkek basketbolda
Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı.
Şenol Güneş’in öğrencileri,
Süper Lig ve Devler Ligi’nde 13
maçta mağlubiyet yüzü
görmeyip 7 galibiyet, 6
beraberlik aldı. Ufuk Sarıca’nın
başında olduğu Beşiktaş Sompo
Japan ise Türkiye ve Avrupa’da
çıktığı 7 mücadelenin hepsini
kazandı.
Beşiktaş bu sezon Avrupa’da
futbol ve erkek basketbolda
yoluna yenilgisiz devam eden
tek takım. Futbolda Spor Toto
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde 13 maçta mağlubiyet
yüzü görmeyen Beşiktaş,
basketbolda da Spor Toto
Basketbol Süper Ligi ve FIBA
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde
oynadığı 7 maçın tamamını
kazandı.
Süper Lig’de 9 maçta 6
galibiyet, 3 de beraberlik alan
siyah-beyazlılar, topladığı 21
puanla 2. sırada bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi’nde ise 4
maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik

FIFA ceza yağdırdı

elde eden Kartal, 6 puan
topladı. Siyah-beyazlılar
futbolda 2 kulvarda oynadığı 13
maçta da fileleri sarstı. Kartal
bu karşılaşmalarda 25 gol atıp
kalesinde 12 gol gördü

NAMAĞLUP LİDER
Sezona Ufuk Sarıca’yı takımın
başına getirerek başlayan

Beşiktaş Sompo Japan Erkek
Basketbol Takımı da lig ve
Avrupa’da oynadığı tüm
maçlarda taraftarına galibiyet
sevinci yaşattı. Spor Toto
Basketbol Süper Ligi’nde
oynadığı 4 maçı da kazanan ve
ligin 3 namağlup takımından
biri olan siyah-beyazlılar, FIBA
Şampiyonlar Ligi’nde 2’si

deplasmanda yaptığı 3
karşılaşmayı galibiyetle
tamamladı.
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde E
Grubu’nun tek yenilgisiz takımı
olarak lider durumda bulunan
Kartal, Spor Toto Basketbol
Süper Ligi’nde ise Anadolu
Efes’in ardından averajla 2.
sırada yer alıyor.

Hamza Hamzaoğlu: “Elimde
sihirli değnek var diyemem”

BURSASPOR Teknik direktörü
Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor
maçının ardından önemli
açıklamalarda bulundu. Bursaspor,
Atiker Konyaspor'u 2-0 ile geçerken,
lig ve kupada üst üste üçüncü
galibiyetini aldı. Maç sonunda yeşil
beyazlı futbolcular, taraftarlarla
birlikte sevinç yaşadı.

HAMZAOĞLU: "FUTBOLUN
GÜZELLİKLERİNİ SUNDUK"
Bursaspor Teknik direktörü Hamza
Hamzaoğlu, "Cumhuriyet
Bayramı'nın 93 yılı kutlu olsun.
Mustafa Kemal Atatürk ve
Cumhuriyet yolunda hayatları feda
eden şehitlerimize rahmet diliyorum.
Zor maç olacak diye düşünüyorduk,
öyle de oldu. Konya kolay bir rakip
değildi. İlk yarı oyun bizim
kontrolümüzde oynansa da
Konya'nın etkili pasları ve orta alan
hakimiyetine şahit olduk. İstediğimiz
gibi oynayıp bu sezonun en iyi
futbolunu oynadık. Takım
bütünlüğünü koruyup savunma ve
hücum yaptık. Birlikte hareket

ettikleri için futbolun güzelliklerini
sundukları teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra basın mensuplarının
sorularını cevaplayan Hamzaoğlu,
şunları söyledi: "Elimde sihirli
değnek var diyemem.
Oyuncularımızda bizde çalışıyoruz.
Başarının mutluluk getirdiğine değil,
çalışmanın mutluluk getirdiğine
inanıyoruz. Ben ve arkadaşlarım
onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Onlar sahada baskısız bu işi
yapsınlar diye. Bunu yapınca başarı
geliyor. Rahat ortam, rahat oyun,
hata yapmaktan korkmayınca
sorumluluk alıyorlar. Kubilay
yetenekli oyuncu. Gol atması önemli
değil. Önünde alması gereken çok yol
var. Eksiklerini tamamlayıp gidiyor.
Türk futbolu iyi santrfor kazanacak.
Bunu sahiplenmek bizden önce
oynatan hocalara haksızlık olur.
Vakıfköy'deki hocaların başarılarını
engellemek olur. Altyapıdaki bütün
hocalarımızı, kazandırdıkları
oyuncular nedeniyle tebrik
ediyorum."

FIFA, 2018 Dünya Kupası
Elemeleri’nde oynanan
maçlarda taraftarların kötü
tezahüratları nedeniyle
birçok ülke federasyonuna
para cezası uyguladı.
FIFA, 2018 Dünya Kupası
Elemeleri kapsamında
oynanan müsabakalarda
taraftarların kötü
tezahüratlarından dolayı
birçok ülke federasyonuna
para cezası verdi.
FIFA, taraftarların yaptığı
kötü tezahüratlar nedeniyle,
Türkiye’nin 2018 Dünya
Kupası Avrupa Elemeleri I
Grubu’ndaki rakiplerinden
Hırvatistan’a 50 bin,
Kosova’ya 30 bin ve
Ukrayna’ya 15 bin İsviçre
Frangı para cezası uyguladı.
Ayrıca FIFA, 2018 Dünya
Kupası Elemeleri’nde
oynanan maçlarda
taraftarların sportmenliğe
aykırı hareketleri ve kötü
tezahüratları nedeniyle İran’ı
45 bin, Arnavutluk’u 50 bin,
Brezilya’yı 25 bin, Estonya ve
Paraguay’ı 20’şer bin, Şili ve
Arjantin’i de 15’er bin İsviçre
Frangı para cezasına
çarptırdı.

Inter, Frank De Boer'u
gönderdi!

Moussa Sow'un
golü rekor kırdırdı!
FENERBAHÇE’li Moussa Sow'un henüz 2.
dakikada Manchester United'a attığı muhteşem
röveşata golü, Twitter'da rekor kırdırdı.
Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow,
Manchester United maçının henüz 2. dakikasının ilk
saniyelerinde futbol tarihinin en güzel gollerinden
birini attı. HasanAli'nin sol kanattan ortaladığı topa
ceza alanı içinden röveşata vuruş yapan Sow, meşin
yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara gönderdi.
Moussa Sow'un bu muhteşem golü, sosyal
medyada gecenin olayı oldu. Golden sonra sadece 15
dakika içinde bu olayla ilgili rekor sayıda 15 bin tweet
atıldı.
Sow'un bu golü 8 Aralık 2004'te yine aynı statta
oynanan ve Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 3-0
yendiği maçta hat-trick yapan Tuncay Şanlı'nın
röveşata golünü akıllara getirdi. Tuncay da Ümit
Özat'ın ortasında röveşata vuruşla ManU ağlarını
havalandırmıştı.

Serie A'da 11 hafta sonunda
11. sırada bulunan Inter'de
Hollandalı teknik adam Frank
De Boer'un görevine son
verildi.
Roberto Mancini'nin ardından
Milano ekibinin başına
gertirilen ve takımdaki ilk
icraatı Caner Erkin'i
göndermek olan De Boer, lige
iyi başlasa da daha sonra 3
maç üstüste mağlubiyet
serisi yakalamıştı.
Geçtiğimiz hafta Icardi'nin
son dakikalarda attığı golle
Torino'yu yenen Inter, bu
haftasonu da Sampdoria'ya
kaybedince De Boer'a da
daha fazla tolerans
gösterilmedi ve görevine son
verildi.
Leonardo, Laurent Blanc,
Francesco Guidolin veya
Stefano Pioli, De Boer'un
yerine aday isimler...
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Atina’da Cumhuriyet Bayramı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıl dönümü, Türkiye’nin
Atina Büyükelçiliği tarafından
düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
BAŞKENT Atina’daki Grande
Bretagne Oteli’nde düzenlenen
resepsiyona katılan davetliler,
Büyükelçi Yaşar Halit Çevik ve
eşi tarafından karşılandı.
Resepsiyona, İçişleri Bakanı
Panayotis Kurublis, Dışişleri
Bakan Yardımcısı Dimitris
Mardas ve azınlık
milletvekillerinin yanı sıra çok
sayıda yabancı misyon şefi,
diplomat, askeri ataşe, basın
mensubu, işadamı ve siyasetçi
katıldı.
Resepsiyonda ayrıca,
Atina’da yaşayan ve İstanbullu
bir Rum olan Kore Gazisi
Prodromos Mistiloğlu’na
madalyası Büyükelçi Çevik
tarafından takdim edildi.
Kore’ye 21 yaşındayken giden ve
bir sene savaşan 87 yaşındaki
Mistiloğlu, madalyasını aldığı
için sevinç duyduğunu dile
getirdi.

Genel Başkan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki resepsiyona katıldı

Mistiloğlu’nu tebrik eden
Büyükelçi Çevik ise, “Kaybolan
madalyasını ilgili makamlarımız
çıkarttılar. 29 Ekim resepsiyonu
vesilesiyle madalyasını sunma
imkanımız oldu. Bizim için de
bir şereftir bu.” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI
SELANİK’TE DE KUTLANDI
Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Selanik’te de kutlandı.
Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen resepsiyona kentte
eğitim gören çok sayıda Batı
Trakyalı genç de katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğduğu, çocukluk ve gençlik
günlerinin bir kısmını geçirdiği
“Atatürk Evi”nde 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
yoğunluk yaşandı.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği ( BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

ERDOĞAN’I BATI TRAKYA’YA DAVET ETTİ
SELANİK

Atina’da yaşayan İstanbullu Rum Kore
Gazisi Mistiloğlu’na madalyası Büyükelçi
Çevik tarafından takdim edildi.

29 Ekim Cumartesi akşamı yaklaşık 2 bin
davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen
resepsiyona katılan BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile sohbet etme imkanı buldu.
Hüseyin, Erdoğan’ı derneğin kuruluşunun 70.
yılında Batı Trakya camiası olarak geniş bir

Atina’daki Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna İçişleri Bakanı
Kurublis de katıldı.

heyetle ziyaret etmek istediklerini ve daha önce
kendilerini başbakan olarak ağırladıkları Batı
Trakya’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
olarak da ağırlamaktan gurur duyacaklarını dile
getirerek Batı Trakya’ya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu ziyareti,
uygun şartlar oluştuğu takdirde seve seve
gerçekleştirebileceğini ifade ettiği öğrenildi.
Genel Başkan Hüseyin ayrıca, Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM
Başkanı İsmail Kahraman ile de sohbet ederek,
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği olarak
kendilerini ziyaret etmek istediklerini iletti.
Devamı 8. sayfada

