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İskeçe derneklerinden
Ankara ziyareti
İskeçe Türk Birliği’nin öncülüğünde İskeçe’deki azınlık dernekleri Ankara’yı
ziyaret etti. İTB’nin Ankara gezisine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de katıldı.
15 azınlık derneğinden 40 kişinin katıldığı gezi, 13-16 Kasım tarihleri
arasında gerçekleşti.
İSKEÇE Türk Birliği’nin
organizasyonunda gerçekleşen
ve İskeçe’de faaliyet gösteren
azınlık kültür derneklerinin
katıldığı geziyi GÜNDEM’e
değerlendiren İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
“Çok iyi ve çok yararlı bir
ziyaret oldu. İskeçe
bölgesindeki derneklerimizin
yöneticileriyle Ankara’da
ziyaret ve temaslarda
bulunduk. Emeği geçen
herkese tebrikler.” dedi.
Ankara ziyaretleri
çerçevesinde Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım ile
görüşme fırsatı bulan İskeçeli
heyet, Batı Trakyalı Bakan
Mehmet Müezzinoğlu ile de
görüştü. Heyet, ana muhalefet
partisi CHP’nin lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret etti.

»9

Sorunlar
AGİT
toplantısında
dile getirildi

“O Ses Türkiye”de Aysun depremi!
TÜRKİYE’de TV8 kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” şarkı
yarışmasına katılarak şansını deneyen Batı Trakyalı Aysun
Hüseyin perfonması ile hem salonda bulunan izleyicilerden
alkış aldı, hem de tüm jüri üyelerini kendine döndürmeyi
başardı.
Aysun’un müthiş performansı ve yarışmadaki başarısı, sosyal
medyada adeta deprem yarattı. Batı Trakyalı Aysun’un videosu
sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşıldı. Batı Trakyalı
soydaşlar da genç yetenek Aysun Hüseyin için başarı mesajları
gönderdi. Yarışma anındaki duygularını GÜNDEM’e
anlatan Aysun Hüseyin, çocukluk hayalini yerine
getirdiğini vurgulayarak, “Müzik benim hayatımın bir
parçası. Ve öyle olmaya da devam edecek” dedi.
Aysun Hüseyin, ailesine ve müzik öğretmenine çok
şeyler borçlu olduğunu söyledi.
» 6, 7

BATI Trakya Türk
azınlığının sorunları,
Viyana’da yapılan AGİT Ek
İnsani Boyut Toplantısı’nda
dile getirildi. Toplantıda Batı
Trakya Türk azınlığını,
ABTTF ile BTAYTD temsil etti.
Toplantıda, Yunanistan’ın
Batı Trakya Türk azınlığı ile
diyaloğa girmekten ısrarla
kaçındığı kaydedildi. » 21

dünya

19’da

bilim
Komşuda
hükümet
istifa etti

11’de

ekonomi
Bellekte
DataTraveler
imzası

20’de

spor

118 milyon Avrupalı
Yunan
için yoksulluk
taraftarlardan
23’te ırkçı pankart
alarmı

»12, 13

Necmi
Hasanoğlu
başkan seçildi
İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu başkanlığına Batı
Trakyalı Necmi Hasanoğlu seçildi.
Ailesiyle İngiltere’de yaşayan ve aynı
zamanda GÜNDEM gazetesi köşe
yazarlarından olan Necmi Hasanoğlu,
bir dönem ABTTF ve İngiltere Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
başkanlığı da yaptı. »4

“İslam ve Terör”
konulu panelde
konuştu
Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya
Dimokritos Üniversitesi’nde
düzenlenen bir panelde “İslam ve
Terör” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. »15

‘Bayram Sali’yi
kaybettik...
Rodop ilinin Büyük Sirkeli köyünde
ikamet eden, Salih Hümmet Ahmet,
13 Kasım Pazar sabahı evinde
hayatını kaybetti. Köylüleri ve
Gümülcineliler arasında “Bayram
Sali” olarak bilinen Salih Hümmet
Ahmet, kalabalık bir topluluğun
katılımıyla toprağa verildi. »22
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BTTÖB Türk Sanat
Müziği Topluluğu,
Şarköy’de
konser verdi

BTAYTD Kadınlar Kolu
Gökçeler köyünü
ziyaret etti
BATI Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) Türk Sanat Müziği Topluluğu, 12
Kasım Cumartesi akşamı Türkiye’nin
Tekirdağ iline bağlı Şarköy Kültür ve
Sanat Derneği’nin davetlisi olarak bir
konser verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Şarköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
konsere Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü,
Şarköy Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
Hasan Erkan Karabıyık, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman’nın yanı sıra yaklaşık olarak 500
sanatsever katıldı.
Program Galip Galip’in yönettiği Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Türk
Sanat Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği
eserlerle başladı ve genelde Rumeli
şarkılarından oluşan bir repertuarla
devam etti. Konser sonrası karşılıklı
olarak plaket takdim edildi.
BTTÖB Başkanı Sami Toraman konser
sırasında yaptığı konuşmada, “Sıcacık ve
sanatsever insanlarla burada olmak,
bizleri evimizde gibi hissettiriyor. Öyleyse
etkinliğimize hoşgeldiniz. Buluşmamızı
sağlayan Dernek Başkanı Hasan Erkan
Karabıyık meslektaşımıza öncelikle
teşekkür ederiz. Mustafa Kemal, ‘Sanatsız
kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuştur’ demektedir. Gene
Mustafa Kemal, ‘Hepiniz milletvekili
olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat
sanatkar olamazsınız’ demiştir.”
ifadelerine yer verdi.
Şarköy Kültür ve Sanat Derneği
Başkanı Hasan Erkan Karabıyık, bir çok
şeylerin ortak olduğunu, kardeş
olduklarını ve bundan sonra da ilişkilerin
devam edeceğini belirtti.
Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü ise
“Türk Milleti’nin en güzel, en zarif ve en
temiz sanat dolu duygularının dışa
vurulması olan Türk Sanat Müziği’nin en
nadide eserlerini burada çok değerli
sanatçılarımızdan dinleme fırsatı bulduk.
Çok güzel ve sanat dolu bir gece yaşadık.
Buna vesile olan başta Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği başkanımıza, Şarköy

Kültür ve Sanat Derneği başkanımıza ve
üyelerine şükranlarımı iletmek
istiyorum.” görüşlerine yer verdi.
Grup, 13 Kasım Pazar günü Şarköy,
Mürefte ve Uçmakdere bölgelerindeki
tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek,
akşam saatlerinde Tekirdağ üzerinden
Yunanistan’a döndü.

BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) Kadınlar
Kolu, 13 Kasım Pazar günü Gökçeler
köyünü ziyaret etti.
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı
vardır” projesi kapsamında
gerçekleşen ziyarette, İç Hastalıkları

Uzmanı Füsun Karahüseyin, “Doğru
Beslenme ve Okul Başarısı” başlıklı
bir sunum yaptı.
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı
vardır” sözünden yola çıkarak, tüm
bayanlara Türk kahvesi ve Türk
lokumu ikram edildi.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ
HASTALARINI KABUL EDİYOR
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SİRİZA İskeçe Gençlik
Örgütü, HDP ve FETÖ’ye
sahip çıkıyor!

SİRİZA Partisi’nin İskeçe Gençlik Örgütü,
Türkiye'de binlerce masum insanın ölümüne
neden olan terör örgütü PKK ile ilişkilendirilen
HDP’ye ve kovuşturulan FETÖ üyelerine
dayanışma açıklaması yayımladı.
“4 Kasım Cuma gününden itibaren
gözlerimizin önünde yazılan tarihin bir kara
sayfasına tanık oluyoruz” ifadeleriyle başlayan
açıklamada, “SİRİZA’nın ve SİRİZA Gençlik
Kolu’nun kardeş partisi olan HDP’nin
Parlamento Grubu’nda yer alan 13 milletvekili,
parti eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin
Demirtaş ile birlikte yasa dışı bir şekilde
tutuklanmıştır. Anılanların, daha öncesinde
milletvekili dokunulmazlıkları anayasaya aykırı
bir şekilde kaldırılmıştı.” ifadeleri dikkat çekti.
Türkiye'de 15 Temmuz’da yaşanan ve çok
sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden
olan darbe girişimini görmezden gelen SİRİZA
İskeçe Gençlik Örgütü, FETÖ'cüleri mağdur

göstermeye çalıştı.
Açıklamada, HDP'nin, SİRİZA'nın kardeş
partisi olduğu, HDP'nin eş başkanları ve
milletvekillerinin tutuklanarak hapse atılmasının
kendilerine yapılmış bir haksızlık olduğu
belirtilerek, bu konuda Avrupa'daki bütün
yandaş ve yoldaşlarına dayanışma çağrısında
bulunuldu.
SİRİZA İskeçe Gençlik Örgütü, HDP'ye yönelik
kovuşturmaların durdurulması ve Erdoğan'ın
“otokratik düzeni”ne son verilmesi için Yunan
hükümeti ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı
her türlü müdahalede bulunması için de çağrı
yapıldı.
Azınlık kamuoyunda eleşetirilerin hedefi olan
söz konusu açıklamanın, İskeçe SİRİZA
milletvekili Hüseyin Zeybek'in bilgisi
doğrultusunda yapılıp yapılmadığı merak
konusu oldu.

Ege’de 60 kaçak, sahil
güvenlik ekiplerince kurtarıldı
PİGOU İnussa adasına
bırakılan 35 kaçak ile Leros
adası yakınlarında lastik bottaki
25 kaçak, sahil güvenlik ekibi ve
Sınır Tanımayan Doktorlar
(MSF) üyeleri tarafından
kurtarıldı.
13 Kasım Pazar günü
Bodrum’dan 8 metrelik lastik
bota binen, aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu 25
kaçak, yasa dışı yollardan Leros
adasına geçmek üzere denize
açıldı. Leros adası yakınlarında
kaçakların bulunduğu bot
delindi ve kaçakların bir
bölümü denize düştü. Suda can
yelekleriyle yaşam mücadelesi
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veren kaçakları fark eden
balıkçıların ihbarı üzerine, Leros
ve Kilimli (Kalimnos)
adalarından Yunan sahil
güvenlik ekibi bölgeye
gönderildi. Arama-kurtarma
çalışmalarına sivil toplum
kuruluşu Sınır Tanımayan
Doktorlar (MSF) üyeleri de
destek verdi. Yaklaşık 3 saat
süren operasyonun sonunda 25
kaçak kurtarıldı.

KAYALIKLARA
BIRAKILMIŞLAR
Sahil Güvenlik botuna alınan
kaçaklar karaya çıkartılmak
üzere götürülürken, insan

kaçakçıları tarafından daha önce
Pigou İnussa adasına
bırakıldıkları belirlenen 30
kaçak da tesadüfen fark edildi.
Bir süre önce insan kaçakçıları
tarafından silah zoruyla
tamamen kayalık olan adaya
bırakıldıkları belirtilen 30 kaçak
kurtarıldı. Kaçakların başlarına
silah dayanarak bottan
kayalıklara indirilme anlarının
yine kaçaklar tarafından cep
telefonuyla görüntülendiği
ortaya çıktı. Kurtarılan 60 kaçak,
Kilimli ve İstanköy (Kos)
adalarına götürüldü.

Samaras: “Çipras
memorandumları
yırtacağım dedi,
üçüncüsünü getirdi,
dördüncüsüne hazırlanıyor”
ESKİ Başbakan ve Yeni
Demokrasi Partisi eski
Başkanı Andonis Samaras,
İskeçe’de düzenlenen bir
panelde konuştu. İskeçe Esnaf
ve Sanatkarlar Federasyonu
tarafından düzenlenen panele
katılan Samaras, hükümetin
ve Başbakan Aleksis Çipras’ın
icraatlarını eleştirdi.
Siyasi gelişmeleri
değerlendiren Samaras’ın
hedefi, SİRİZA – ANEL
hükümeti tarafından
uygulanan ekonomi
politikaları oldu. Hükümetin
uygulamaya koyduğu ve
“gereksiz” olarak
nitelendirdiği üçüncü
memorandumun piyasayı
altüst ettiğini kaydeden
Samaras, 2012 – 2014
yıllarında görev yaptığı
dönemde alınan kararları ve
uygulamaları savundu.
Görevde olan hükümeti “son
on yılların en kötü hükümeti”
olarak nitelendiren Samaras,
solun tüm dünyada
yenildiğini söyledi.
Samaras şöyle konuştu:
“Çipras, memorandumları
yırtacağını ve iptal edeceğini
söylemişti. Fakat görevde
olduğu süre içinde üçüncü
memorandumu getirdi ve
uygulamaya koydu. Şimdi de
dördüncü memorandum için
hazırlanıyor. Ekonomimiz de
yerlerde sürünüyor.”
Görevde oldukları süre
içinde ekonomiyi
toparladıklarını
ve ek önlem
alma
ihtiyacının
ortadan
kalktığını
savunan
Samaras,
2012 yılında
Yunanistan’ın
borcunu 125 milyar
euro kırpmayı
başardıklarını ve
bunun tarihte
yapılan en

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.

büyük borç silme olayı
olduğunu dile getirdi.

“ÜLKEYİ BÜYÜK
BİR HOT SPOT’A
ÇEVİRDİLER”
Hükümetin göçmen ve
mülteci sorunuyla ilgili
politikalarını da eleştiren
Samaras, kendi dönemlerinde
kaçak göçmen girişinin
sıfırlandığını kaydetti.
Samaras, hükümetin
Yunanistan’ı büyük bir
göçmen kampına (hot spot)
çevirdiğini söyledi.

“DAHA ÖNCE
ULUSUMUZA KARŞI BU
HAKARETLER YOKTU”
Hükümetin dış politikadaki
icraatlarını da eleştiren
Samaras, “Bizim
dönemimizde Türkiye ile
aramızdaki sorunları belki
çözememiştik. Fakat istikararı
sağlamıştık. Lozan Antlaşması
gibi eski anlaşmaların
reddedilmesi sözkonusu
değildi. Ulusumuza karşı
Arnavutluk’tan bile bu şekilde
hakaretler yoktu.” ifadelerini
kullandı.
Aleksis Çipras’ın çok ciddi
bir sorun haline geldiğini
anlatan Samaras, “Kendisi
yanlışlarını kabul etmedikçe
halktaki birliği de zedeliyor.”
dedi. YDP’nin yeni Başkanı
Kiriakos Miçotakis’i
desteklediğini belirten eski
Başbakan Samaras,
Miçotakis’in ülkeyi daha
iyiye götürebilecek bir
politikacı olduğunu
söyledi.

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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İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu’nun yeni başkanı Batı Trakyalı
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İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu başkanlığına Batı
Trakyalı Necmi Hasanoğlu seçildi.
Ailesiyle İngiltere’de yaşayan ve aynı
zamanda GÜNDEM gazetesi köşe
yazarlarından olan Necmi Hasanoğlu,
bir dönem Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu ve İngiltere Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği başkanlığı
görevinde bulunmuştu.
İNGİLTERE Türk Dili,
Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu genel kurulu
Londra’nın Hornsey bölgesinde
bulunan ve Pazar günleri
Atatürk Okulu olarak hizmet
veren Hornsey Kız Okulu’nda
yapıldı. Genel kurula
konsorsiyum üyesi okulların
temsilcileri katıldı.
Genel kurulda divan
başkanlığına Kazım Altan,
Sekreterliklere ise Hilal
Bayraktar ile Behiye Karaman
Naci seçildi.
İlk olarak eski başkan Kelami
Dedezade, geçmiş dönem
faaliyetlerini anlatan bir
konuşma yaptı.

FETÖ BAĞLANTILI
OKULLAR ARAMIZDA
OLAMAZLAR
Dedezade, fedakarlık yaparak
boş zamanlarını Türkçe eğitim
için değerlendiren öğretmenler,
eğitim camiası temsilcileri ve
gönüllülere teşekkür ettiği
konuşmada, “Türkiye’de yaz
döneminde gerçekleşen
başarısız darbe sonrası, FETÖ
desteğiyle kurulup açılan 6
okula ilke ve amaçlarımıza
uymadıkları için aramızda
olamayacaklarını birer mektup
ile bildirdiğimizi sizlerle
paylaşmak istiyorum.” dedi.
Konuşmasında geçmiş dört
yıllık çalışmalardan özet bilgi
veren Dedezade, bina alımı için
başlatılan kampanya için elde
edilen gelir, öğrencilere önemli

kültürel katkısı sağlayan
Çanakkale, Bursa ve İstanbul
gezisi ile velilere ve
öğretmenlere yönelik
düzenlenen seminerleri anlattı.
OCR kurumu tarafından
kaldırılacağı açıklanan Türkçe
GCSE ve A Level sınavlarının
sürdürülmesi için yapılan
çalışmalara işaret eden
Dedezade, İngiliz milletvekilleri
ve ilgili kuruluşla
gerçekleştirilen temasları
hatırlatarak, sınavların 2018’e
kadar uzatıldığını kaydetti.
Univercity of the West of
England, British Council,
TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi ile
bağlantılı bir çalışmayı anlatan
Kelami Dedezade, Türkçeİngilizce dil gelişimini
destekleyen “mobile
application” uygulamasının
tamamlandığında ücretsiz
olarak kullanıma sunulacağını
ifade etti.

TÜRK OKULLARINA
HEP BİRLİKTE ÇAĞ
ATLATABİLİRİZ
Mevcut yönetimin devam eden
ve yeni yönetime devrettiği
diğer çalışmaları da anlatan
Dedezade, “Aramızda
eğitimciler, yöneticiler, başarılı
işadamları, yaşadığımız
bölgelerin Türk belediye meclis
üyeleri, avukatlar, doktorlar,
mühendisler, akademisyenler
kısacası her işten ve meslekten;
her yaşta başarılı insanlarımız
var. Buna T.C. Eğitim

Müşavirliği, KKTC Eğitim ve
Kültür Ataşelik’lerini de
katarsanız, elimizde mevcut,
korkunç bir güç olduğunu
göreceksiniz. Bu insanları ikna
ve motive ederek aramıza
katılmalarını sağlayarak,
Londra Türk Okullarına çağ
atlatabiliriz.” şeklinde konuştu.
Konsorsiyum muhasibi
Abdullah Halisdemir mali
raporu okudu. Mali rapor genel
kurul tarafından onaylandı.

BAŞKAN ADAYLARI
PROJELERİNİ ANLATTILAR
Divan Başkanı Kazım Altan,
genel kurulda iki listenin aday
olduğu açıkladı ve başkan
adayları Necmi Hasanoğlu ile
Ertanç Hidayettin’in göreve
gelmeleri halinde proje ve
hedeflerini anlatmaları için söz
verdi.

NECMİ HASANOĞLU
NÜFUS VE ÖĞRENCİ
ORANTISIZLIĞINA
DİKKAT ÇEKTİ
Necmi Hasanoğlu
konuşmasında, Eğitim
Konsorsiyumu’nun, çocukların
hayata daha iyi hazırlanması,

dil ve kültürel değerlerini
öğrenerek yaşadıkları ülkeye de
katma değer kazandırması için
önemli çalışmalar yürüten bir
sivil toplum kuruluşu olduğunu
hatırlattı.
Yeni dönemde İngiltere’de
yaşayan Türklerin nüfusu ile
Türk okullarına katılan çocuklar
arasındaki orantısızlığın
ortadan kaldırılması, okulların
karşılaştıkları ciddi maddi
sıkıntıların giderilmesi
konusunda gerekli çalışmalar
yapılacağının altını çizen
Hasanoğlu, “Özellikle son
zamanlarda okullarımızda
görülen öğrenci ilgisizliğinin
giderilmesi, çocuklarımızın ve
velilerimizin bu okullarımızın
hayatlarındaki öneminin
kavranması için
bilgilendirilmesi, okullarımızı
cazip hale getirecek kültürel
geziler gibi etkinliklerin
düzenlenmesi programımızda
yer alacaktır. İngiltere’de
toplumumuzun eğitim alanında
ihtiyaç duyulan bilgilerin
sağlanmasında katkısı olacak
araştırmalar desteklenecek,
düzenlenecek bir çalıştay ile
toplumumuzun her kesiminin
bu konuda görüşlerini
paylaşacakları platform
oluşturmaya çalışılacaktır. Daha
önce düzenlenen Çanakkale
gezisi gibi gezilerin geleneksel
hale getirilmesi ve Kuzey
Kıbrıs’a da aynı amaçlı geziler
düzenlemeyi arzu etmekteyiz.”
diye konuştu.

ERTANÇ HİDAYETTİN
ADAYLIKTAN
ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Başkanlığa adaylığı açıklanan
Ertanç Hidayettin katılımcılara
hitaben yaptığı konuşmada,
Konsorsiyum’un 13 yıllık
geçmişi süresince eğitim adına
önemli çalışmalara imza atan
güzide bir kuruluş olduğunu

belirterek, “Ancak geçmiş 6 yıl
içerisinde Konsorsiyum’un
gerilemeye başladığını üzülerek
takip etmekteyim. Bunun
başlıca nedeni, Konsorsiyum
yönetimlerinin değişime ayak
uyduramaması, tamamıyla
kendi içine kapanık bir çalışma
moduna girmesidir. İçinde
bulunduğumuz zaman, benzer
örgütlerle, Birleşik Krallık
eğitim sorumluları ile, okullarla
iletişimin en güçlü olması
gereken zamandır. Değişik
dillerde sağlanılan GCSE ve A
Level sınavlarının kaldırılması
kararına karşı yapılan ortak
çalışmalar bunun en bariz
örneğidir.” dedi.
Konuşmasında,
Konsorsiyum’un çok güçlü bir
liderlik sergilemesi gerekirken
bu liderliği sergileyemediğini
ileri süren Hidayettin, olayların
hep geriden takip edildiğini,
bina projesinin gereksiz
olduğunu savundu. Hidayettin
ayrıca, başkan adaylığından
çekildiğini açıkladı.
Ertanç Hidayettin’in başkan
adaylığından çekildiğini
açıklaması üzerine Divan
Başkanı Kazım Altan, Necmi
Hasanoğlu’nun listesini genel
kurulun oylarına sundu.
Hasanoğlu’nun listesi oy birliği
ile kabul edildi.
İngiltere Türk Dili, Kültürü ve
Eğitim Konsorsiyumu’nun
Necmi Hasanoğlu
başkanlığında göreve gelen yeni
yönetimi şu isimlerden oluştu:
Necmi Hasanoğlu, Kelami
Dedezade, Abdullah
Halisdemir, Erkan
Pastırmacıoğlu, Niyazi Soyel,
Özlem Acı, Suzan Darbaz,
Muhsin Altay, İrfan Kılıçoğlu,
Rıfat Rıfatoğlu, Mustafa Güllü,
Erdal Doğangüzel.
Ali Uysal ile Ertuğrul Mehmet
ise yeni yönetimde danışman
olarak görev aldı.
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17 Kasım ve Batı Trakya Türk Azınlığı
17 Kasım 1973 tarihi, Yunanistan için
bir dönüm noktası. 21 Nisan 1967
yönetime el koyan Papadopulos
yönetimindeki Cunta’ya karşı en ciddi
ayaklanmanın yaşandığı tarih 17 Kasım.
Atina Üniversitesi Teknik Fakültesi
öğrencileri askeri Cunta yönetimini
protesto etmek amacıyla fakültede
gösteriye başlayınca, fakültenin etrafı
tanklarla çevriliyor. Öğrenciler güvenlik
güçlerinden kendilerine yarım saat süre
tanınmasını talep ediyor. Ancak çok kısa
bir süre içinde tanklar fakülte kapısını
yıkarak fakülteye giriyor. Çıkan olaylarda
34 kişinin hayatını kaybettiği ifade
ediliyor.
Bu olay, Cunta’ya karşı verilen en
önemli başkaldırı olarak nitelendiriliyor.
Albaylar Cuntası, 17 Kasım 1973’teki
olaylardan yaklaşık bir yıl sonra düştü.
Yunanistan halkı 7 yıl boyunca yaşadığı
antidemokratik Cunta idaresinden
kurtuldu. Demokrasi, 1974’ten sonra

peyderpey ülkede tesis edildi. Sendikal
haklar, kişisel hak ve hürriyetlerden,
özgürlükler artmaya başladı.
1967’de Albaylar Cuntası yönetimi ele
alınca Batı Trakya’da ilk olarak Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın Vakıf
Yönetimlerini görevden aldı. Okullardaki
müdürler bile değiştirildi. Tüm
Yunanistan’da olduğu gibi azınlık da
Cunta’da antidemokratik bir ortamda
yaşadı. 1974’te demokrasi yeniden geldi
belki ama Batı Trakya’ya uğramadı.
Cunta döneminde seçimle işbaşına gelen
Vakıf İdare Heyetleri görevden alındığı
halde 1974 ve sonrasında iade edilmedi.
Azınlığın Vakıf heyetleri için yeni
seçimler de ilan edilmedi. Hala da
edilmiyor. Cuntanın üzerinden 43 yıl
geçmiş olmasına rağmen azınlık vakıf
heyetleri hala Cunta usulüyle idare
ediliyor. İlerleyen yıllarda demokrasi
gelir diye ümit eden azınlık için değişen
bir şey olmadı. Tam tersine baskılar arttı.

1980’lere gelindiğinde azınlığın milli
kimliği de inkar edildi. Bu politika
azınlığın tarihi derneklerinin
kapatılmasıyla ete kemiğe de bürünmüş
oldu. 2016’yı geride bırakmaya
hazırlandığımız bu günlerde bu konuda
da bir gelişme olmadı. Azınlığın milli
kimliği hala inkar ediliyor. Azınlığın
dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararları hala uygulanmıyor.
Yunansitan’ın Cunta’dan kurtulduğu ve
demokrasiye kavuştuğu 1974 sonrası
dönemde azınlığın müftülükleri de
elinden alındı. Ne müftü seçimi
yaptırılıyor, ne de müftülük meselesi
çözüme kavuşturuluyor. Demokrasinin
Batı Trakya’ya da gelmesini bekleyen
Batı Trakya Türk Azınlığı, ülkeye
demokrasinin geldiği 1974’ten sonraki
yıllarda tarlalarının istimlak edildiğini
gördü. Mülk edinme hakkında yasakların
uygulandığını yaşadı. Traktör izni, banka
kredisi, evini tamir etme izni dahi
alamamanın ne demek olduğunu pratikte
yaşadı. Ülkeye demokrasinin geldiği, hak
ve hürriyetler alanında gelişmelerin
yaşandığı, vatandaşın demokrasi ve
eşitlikten bahsettiği yıllarda “Yasak
Bölge” uygulamalarını yaşadı. On
binlerce Batı Trakya Türkü, Yunan
Vatandaşlık Yasası’nın ırkçı 19. Maddesi
yüzünden vatandaşlıktan atıldı. Azınlık
sindirildi, ekonomik baskılara maruz
kaldı, göçe zorlandı. Ve daha başka
neler!..
Tüm bunlar, ülkeye demokrasinin
geldiği, “yedi yıllık askeri Cunta
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idaresinden kurtulduk” dendiği
dönemden sonra yaşandı. 1990’ların
ortalarından itibaren vatandaşlık
haklarından bir kısmı iade edilen azınlık,
günlük yaşamında rahat bir nefes almış
olabilir. Ancak, az önce sıraladığımız
haksızlık ve ayırımcı uygulamalardan
vazgeçilmedi. Hiçbir ilerleme yok,
gelişme yok, herşey kapkara diyerek
nankörlük etmek değil şüphesiz ki
amacımız. Azınlığın gösterdiği mücadele
sayesinde hayata geçirilen az da olsa
olumlu uygulamadan bahsetmek
mümkün. Fakat, azınlığın kurumsal ve
kollektif haklarında ilerleme değil
gerileme sözkonusu. Azınlığa verilen
hiçbir söz yerine getirilmedi. Azınlığın
milli kimliği hala inkar ediliyor. Söz
verilmesine rağmen azınlık anaokulları
açılmadı, vakıflarda seçimler yapılmadı.
Azınlık eğitimindeki sorunlar hala
çözüme kavuşturulmuyor, bunun için
azınlıkla diyalog kurmak yerine, “Biz
sizin için en iyisini düşündük ve
uyguluyoruz” yöntemi uygulanıyor.
17 Kasım 1973 olayları ve birkaç ay
Cunta yönetiminin düşmesi ve yerine
demokrasinin gelmesiyle alakalı dönem,
Yunanca “rejim değişikliği” anlamına
gelen “metapolitefsi” olarak
adlandırılıyor. 1974 ve ilerleyen yıllarda
Yunanistan’da bir rejim değişikliği
yaşandı. Fakat, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’yla ilgili olarak Batı
Trakya’ya bu “rejim değişikliği” çok geç
kaldı. Geç kalmaya da devam ediyor...

PASOK Genel Başkanı Genimata Gümülcine’deydi
PASOK Partisi Genel Başkanı
Fofi Genimata, 16 Kasım
Çarşamba günü Gümülcine’yi
ziyaret etti. Gümülcine’de
temaslarda bulunan Genimata,
PASOK Partisi Rodop İl Örgütü
ve Avrupa Sosyal Demokratlar
Gençlik Kolları tarafından
düzenlenen “Gençlik İçin
Harekete Geçin” konulu
etkinliğe katıldı.

GÜMÜLCİNE
BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET
Fofi Genimata, Rodop ilinde ilk
olarak parti temsilcileri ile bir
araya geldi. Genimata daha
sonra partinin yerel
yöneticileriyle birlikte
Gümülcine Belediyesi’ni ziyaret
etti. Gümülcine Belediye
Başkanı Yorgos Petridis
tarafından karşılanan Genita,
belediyenin ve bölgenin
sorunları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Rodop Ticaret ve
Sanayi Odası’na geçen
Genimata, oda yöneticileri ve
sivil toplum temsilcileriyle
biraraya gelerek fikir
alışverişinde bulundu.
Genimata, partinin yerel
yöneticileriyle de öğle
yemeğinde biraraya geldi.
PASOK Partisi Genel Başkanı,
akşam saatlerinde Avrupa
Sosyal Demokratlar Gençlik
Kolları ve PASOK Partisi Rodop İl
Örgütü tarafından ortaklaşa
düzenlenen “Gençlik İçin
Harekete Geçin” konulu
etkinliğe katıldı.

“YENİ NESİL KAYIP
NESİL OLMAYACAK”
Rodop Esnaf ve Sanatkarlar
Odası toplantı salonunda
yapılan etkinlikte konuşan
PASOK Başkanı, "Bazı şeyleri
değiştirmek bizim elimizde. Yeni
nesil kayıp bir nesil olmayacak”
dedi. Ekonomik krizi ve gelinen
olumsuz şartları da
değerlendiren Genimata,
“Yaşanan ekonomik kriz, iş
olanaklarını azaltması
sonucunda Yunanistan’dan
diğer ülkelere ciddi anlamda
genç nüfus iş için göç ediyor”
diye konuştu.
Yunanistan’da yeniden
kalkınmanın önemine değinen
Genimata, göçün önüne geçmek
için ülkede gençlere yönelik yeni
iş olanaklarının oluşturulması
gerektiğini vurguladı.
Genimata, son günlerde
gündemi meşgul eden borç silme
konusuna da değinerek, bunun
tek başına çare olamayacağını,
kalkınmanın şart olduğunu ifade
etti.

MİLLETVEKİLİ İLHAN
AHMET, PASOK’UN
ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU
Rodop POTAMİ Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, PASOK
Partisi Rodop İl Örgütü ve
Avrupa Sosyal Demokratlar
Gençlik Kollar tarafından
düzenlenen etkinliğe katılarak
bir konuşma yaptı.
Milletvekili İlhan Ahmet
kendisine yapılan davete
teşekkür ederek, etkinliğin çok

güncel sorunları ele aldığını
belirtti. Avrupa’daki demokratik
partilerin gençlik örgütlerinin,
Avrupa’nın geleceği ve aynı
zamanda demokratik ve
istikrarlı bir Avrupa için en
büyük fırsat olduğunu söyledi.
Tüm olumsuz şartlara rağmen
gençlerin kendi bölgelerine
sahip çıkması gerektiğini ifade
eden İlhan Ahmet, gençlerin
bölgeden göç etmeye mahkum
olmaması gerektiğini vurguladı.
Ahmet, gençlerin haksızlıklara
ve eşitsizliklere karşı mücadele
azmini kaybetmemesi
gerektiğini dile getirdi.
Milletvekili İlhan Ahmet,
etkinlik sırasında PASOK Partisi
Genel Başkanı Fofi Genimata ile
kısa bir görüşme yapma imkanı
da buldu.

İL ÖRGÜTLERİ
ATİNA’DA BULUŞTU
Bu arada, PASOK ve DİMAR

partileri il örgütleri yöneticileri
12 Kasım Cumartesi günü
Atina’da biraraya geldi. Parti
liderlerinin konuşma yaptığı
toplantıda Rodop ilini PASOK

Partisi Rodop İl Örgütü Sekreteri
Yannis Garanis ve yönetim
kurulu üyesi Bilgin Hüseyin
temsil etti.
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“O Ses Türkiye” yarışmasında
Batı Trakyalı Aysun depremi!
Türkiye’de TV8
kanalında
yayınlanan “O
Ses Türkiye”
şarkı
yarışmasına
katılarak şansını
deneyen Batı
Trakyalı Aysun
Hüseyin
perfonması ile
hem salonda
bulunan
izleyicilerden
alkış aldı, hem
de tüm jüri
üyelerini
kendine
döndürmeyi
başardı.
RODOP iline bağlı
Evrenköy’de ikamet eden ve
Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’nde eğitim gören
Aysun Hüseyin, TV8 kanalında
Acun Ilıcalı’nın sunduğu “O Ses
Türkiye” şarkı yarışmasına
katıldı.
Batı Trakyalı Aysun, sözleri
Manolis Rasulis, müziği Manos
Loizos’a ait “Ola Se Thimizun”
isimli şarkıyı ve Türkçe
versiyonu olan “Olmasa
Mektubun”u seslendirdi.
Yunanca başladığı şarkıyı
Türkçe tamamlayan Aysun
Hüseyin, sahnede sergilediği
performansı ile tüm jüri
üyelerini kendine döndürmeyi
başardı.
Jüri üyelerininin dönmesi ile
büyük mutluluk yaşayan Aysun

Aysun Hüseyin’in en büyük
destekcilerinden yakın arkadaşı
Dilem Yakup

Hüseyin, jüri ekibinde Gökhan
ve Hakan’ı tercih etti.
Aysun’un müthiş
performansı ve yarışmadaki
başarısı, sosyal medyada adeta
deprem yarattı. Batı Trakyalı
Aysun’un videosu sosyal
paylaşım sitelerinde defalarca
paylaşıldı. Batı Trakyalı
soydaşlar da genç yetenek
Aysun Hüseyin için başarı
mesajları gönderdi.

“ÇOCUKLUK HAYALİM
GERÇEKLEŞTİ”
“O ses Türkiye” yarışmasında
tüm jüri üyelerini döndürmeyi
başaran Batı Trakyalı Aysun
Hüseyin, GÜNDEM’e konuştu.
Çocukluk hayalini yerine
getirdiğini vurgulayan Aysun,
“Müzik benim hayatımın bir
parçası. Ve öyle olmaya da
devam edecek” dedi.

“BİRKAÇ SANİYE,
BİRKAÇ SAAT GİBİ
UZUN GELDİ”
“O Ses Türkiye” yarışmasında
dört jüri üyesinin
değerlendirmesiyle ilgili olarak
görüşünü ifade eden Aysun
Hüseyin, “Söylediğim şarkıydan
sonra jüri üyelerinin
performansımı değerlendirene
kadar geçen zaman çok kısa
olsa da bana saatlerle
ölçülebilir bir zaman dilimi gibi
geldi. Dördünün de bana doğru
döndüğünü görünce, o anda
çocukluk hayalimi
gerçekleştirmiş oldum.” diye
konuştu.
Yarışmayı ve yarışmaya kadar
olan süreci GÜNDEM’e anlatan
Aysun Hüseyin, ailesine ve
müzik öğretmeni Hristos
Hacopulos’a çok şeyler borçlu
olduğunu söyledi.

“ÖĞRETMENİM
HRİSTOS HACOPULOS’A
ÇOK ŞEY BORÇLUYUM”
1998 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen Aysun Hüseyin,
ilkokulu kendi köyü olan
Evrenköy’de tamamladı.
Hüseyin ve Nilgün çiftinin kızı
olan Aysun Hüseyin çok küçük
yaşlarda müzikle tanıştı. Aynı
zamanda babasının arkadaşı
olan müzik öğretmeni Hristos
Hacopulos’un tavsiyesi üzerine
Gümülcine’deki Müzik Okulu
sınavlarını kazanan Aysun’un
yaşamında müzik en belirleyici
etken oldu.
“Öğretmenim Hristos
Hacopulos’a çok şey
borçluyum” diyen Aysun
Hüseyin sözlerine şöyle devam
etti: “Öğretmenimiz Hristo, aynı
zamanda babamın da arkadaşı.
Bana müzik okuluna gitmemi
önermişti. O dönemde kanun
aldık. Çalışmaya başladım.
Müzik okuluna gidebilmem için
kanunu iyi bir şekilde
öğrenmem ve çalmam
gerekiyordu. Kanunu iyi bir
şekilde öğrendim. Ve benim için
hayatımın çok önemli bir
dönemi başlamış oldu.”

“MÜZİKTE İLERLEMEK
HAYALLERİMİ
SÜSLÜYORDU”
Her tür müziği çok sevdiğini
ifade eden Aysun Hüseyin,
özellikle Türk sanat müziği ve
halk müziğine ilgi duyduğunu
söyledi. Aysun Hüseyin, “Müzik
benim için çok önemli.
Hayatımın bir parçası. Lise
yıllarımda arkadaşlarla
oluşturduğumuz Turkuaz
grubumuz vardı. Ayrıca lisede
çok sayıda konser ve gösteride
sahneye çıktık. Öğretmenimiz
Hristos Hacopulos’un ekibiyle
birçok kez konser verdik. Fakat
her zaman müzik alanında
ilerlemek vardı hayallerimde.
Bu olay benim hayallerimi
süslüyordu.” diye konuştu.

“EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE’YE
GELİNCE YARIŞMA İÇİN
BAŞVURUMU DA YAPTIM”
Sahne performansının müzikle
uğraşan herkesin arzu ettiği bir
şey olduğuna dikkat çeken genç
yetenek Aysun, “O Ses Türkiye”
yarışmasındaki sonucun
kendisi için çok önemli
olduğunu söyledi. Bu yarışmaya

katılmayı uzun zamandır
istediğini dile getiren Aysun
Hüseyin, “Fakat yarışmaya
sadece Türkiye’de ikamet
edenler katılabiliyor. Ben de
Yunanistan’da yaşadığım için
bu yarışmaya katılamadım.
Fakat bu yıl üniversite eğitimi
için Eskişehir’e geldim.
Başvurumu yaptım. Yarışmanın
Eskişehir’deki elemelerine
katıldım. Eskişehir’deki
elemeleri geçince, İstanbul’daki
elemelere davet edildim. Orada
da başarılı olunca yarışmaya
katılmaya hak kazandım.
Sonuçta 14 Kasım Pazartesi
günü İstanbul’da çekimlere
gittim. Herkesin izlediği gibi de
programda başarılı oldum”
dedi.

“JÜRİ ÜYELERİNİN
DÖNDÜĞÜ AN HAYATIM İÇİN
DÖNÜM NOKTASI OLDU”
Eskişehir’de Almanca
Öğretmenliği’nde okuyan Aysun
Hüseyin yarışma anını şöyle
anlattı: “Yunanca ve Türkçe
versiyonu olan bir şarkı
söyledim. “Ola se thimizun –
Olmasa Mektubun” şarkısını
söyledim.
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Bir an çok heyecanlandım.
Fakat sanırım heyecanımı
çabuk yenip şarkıya konsantre
oldum. Sahnede iyi bir
performans sergilediğime
inanıyorum. Şarkı bittiğinde
jüri üyelerinin dönmesi birkaç
saniyede oldu. Fakat o birkaç
saniye bana birkaç saat gibi
geldi. Döneceklerine
inanıyordum. Fakat yine de
kendimi kötü ihtimale de
alıştırmıştım. Dördünün de
dönmesini beklemiyordum.
Ona biraz şaşırdım. Jüri
üyelerinin döndüğü an
hayatım için dönüm noktası
oldu. Bu hisse kapıldım. Ben
birlikte çalışmak için Athena
grubundan Gökhan ile
Hakan’ı seçtim. Tabii jüride
olan tüm sanatçılar çok
değerli, çok önemli sanatçılar.
Ben Hakan ve Gökhan abiyi
kendime yakın hissettim.
Bundan sonra onlarla
çalışacağım. Bu yarışmadaki
başarım sayesinde çocukluk
hayalimi gerçekleştirmiş
oldum.”

“MÜZİK BUNDAN SONRA
HAYATIMIN EN ÖNEMLİ
YERİNDE OLACAK”
Müziği çok sevdiğini anlatan
Aysun Hüseyin, “Müzik benim
hayatımın bir parçası. Bundan
sonra da hayatımın en önemli
yerinde olacak” dedi.
Kendisini destekleyen
ailesine, öğretmenlerine ve
arkadaşlarına teşekkür eden
Batı Trakya’nın genç yeteneği
Aysun, “Onlar ve onların
desteği olmadan asla
başaramazdım. Bu gibi
olaylarda anne babanızın
desteği ve elbette ki
arkadaşlarınızın ve çevrenizin
desteği çok önemli. Bana
desteğini esirgemeyen herkese
çok teşekkür ederim.”
ifadelerine yer verdi.

“ARKADAŞIMIZ AYSUN’U
SONUNA KADAR
DESTEKLİYORUZ,
O BİZİM YILDIZIMIZ”
Aysun Hüseyin’in en yakın
arkadaşlarından Dilem Yakup
ise, “Arkadaşımız Aysun’u bu
mücadelesinde destekliyoruz.
Ben ona çok inanmıştım.

Çünkü o buna inanıyordu.
Başaracağına inanıyordu ve
sonunda başardı.” diye
konuştu.

“AYSUN BAŞARINCA O
ANDA FACEBOOK YIKILDI”
Edirne Trakya Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği öğrencisi
Gümülcineli Dilem Yakup, “O
Ses Türkiye” yarışmasını
adeta sarsan Aysun’un en iyi
arkadaşlarından biri. “Lise
birinci sınıftan beri Aysun’la
çok yakın arkadaşız” diyen
Dilem, bu çabasında kendisini
sonuna kadar
desteklediklerini söyledi.
Dilem Yakup şöyle konuştu:
“Aysun arkadaşımız müzikle
yatıp, müzikle kalkan birisi.
Müziği çok seviyor. Bu
yarışmaya katılmak onun en
büyük hayaliydi. Ve sonuçta
çocukluk hayalini
gerçekleştirdi. Biz onun adına
ve tabii ki Batı Trakya adına
çok sevindik. Jüri üyeleri
döndüğünde, yani Aysun
kazandığında sanki ben
kazandım gibi sevindim.
Aysun’u tekrar tekrar tebrik
ediyoruz. Aysun başarınca o
andan itibaren sosyal
medyada çok büyük bir etki
oldu. O anda facebook sanki
yıkıldı. Benim ona güvenim
tam. Mutlaka bundan sonra
da başaracağına inanıyorum.
Tüm Batı Trakya onunla gurur
duydu. Tabii biz de
arkadaşımızla gurur
duyuyoruz.”

HRİSTOS
HACOPULOS:
“MÜZİK SADECE
GÜZEL ŞEYLERE
VESİLE OLUR, AYSUN
DA BUNUN ÖRNEĞİ”
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Aysun’un müzik
öğretmeni Hristos Hacopulos,
Aysun’un başarısıyla gurur
duyduğunu söyledi.
“Aysun, bizim bölgemizin
bir insanı. Bizim çocuğumuz.
Ben Aysun’la aynı köydenim.
Babasıyla arkadaşız” diyen
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öğretmen Hristos Hacopulos
sözlerine şöyle devam etti:
“Ben Evrenköy’denim.
Bölgemi ve bölgedeki
insanları çok seviyorum.
Bölgemizin kültürünü ve
müziğini de çok seviyorum.
Bundan 6 – 7 yıl önce
Kozlukebir’de bir müzik okulu
açtım. Çok sayıda çocuk
buraya geldi. Aysun da
bunlardan biri. Kanunla
başlamıştı. Burada çok şey
öğrendi. Burada
öğrendiklerinin onun
başarısında rol oynadığını
görmek çok güzel bir şey.”

“AYSUN EVRENKÖY’DEN
TÜRKİYE’YE GİTTİ;
YUNANCA VE TÜRKÇE
BİR ŞARKIYLA
BAŞARILI OLDU”
Kozlukebir’deki NOTA Müzik
Okulu’ndan müziğe başlayan
Aysun Hüseyin’in başarılı
olacağına kesinlikle
inandığını ifade eden
Hacopulos, “Evrenköy’den bir
kız çıkıyor ve Türkiye’de
büyük bir yarışmada başarılı
oluyor. Keşke bölge olarak
yapmak istediğimiz olaya
daha çok sahip çıkılsaydı. Biz
insanlara müzik öğretmek
istiyoruz. Müzik sadece güzel
şeylere vesile olur. Müzik
sadece güzellik ortaya çıkartır.
Aysun da bunun bir örneği.
Türkiye’deki bir yarışmada
Yunanca ve Türkçe bir şarkıyla
başarılı oldu. Bundan daha
güzel bir mesaj olamaz.” diye
konuştu.

“BAŞARILI OLACAĞINA
İNANIYORUM”
Aysun’un ailesini tebrik eden
müzik öğretmeni Hristos
Hacopulos, “Bu olaylarda
ailenin rolü çok önemli.
Annesini, babasını tebrik
ediyorum. Aysun, çok iyi bir
aileden geliyor. Bazı değerleri
olan bir aileden. Müzik
sevgisinin ona başarı
getireceğine inanıyorum. Bu
çocuklar bizim çocuklarımız.
Onlara daha çok yardım
etmemiz gerekiyor. Ben
öğretmeni olarak, Aysun’un
başarılı olacağına
inanıyorum” dedi.

ABTTF, Ulusal Azınlıkların
Desteklenmesi
Konferansı’na katıldı
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), 9-11 Kasım
tarihleri arasında Berlin’de
gerçekleştirilen “20. ve 21.
Yüzyılda Merkez ve Doğu
Avrupa’da Ulusal Azınlıkların
‘Anavatanları’ Tarafından
Desteklenmesi” başlıklı
konferansa katıldı. Devletlerin
ulusal azınlık politikalarının
akademik bir perspektif içerisinde
tartışıldığı konferansta,
anavatanların ulusal azınlıklar
üzerindeki etkileri tartışıldı.
Federal Doğu Avrupa
Almanları Kültür ve Tarih
Enstitüsü, Avrupa Anma ve
Dayanışma Ağı (ENRS) ve Dış
İlişkiler Enstitüsü (IFA) tarafından
organize edilen ve AGİT Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiseri,
Avrupa Milletleri Federal Birliği
(FUEN), Avrupa Azınlık Sorunları
Merkezi (ECMI) ile Avrupa’daki
farklı üniversitelerin
partnerliğinde gerçekleştirilen
konferansta ABTTF’yi,
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık temsil etti.
Devletlerin ulusal azınlıklar
konusundaki politikalarının çok
taraflı ve kıyaslamalı bir yaklaşım
içerisinde değerlendirildiği
konferansta ulusal azınlıkların
farklı ülkelerdeki durumu ele
alındı, devlet politikalarının
ulusal azınlıklar üzerindeki etkisi
tartışıldı.
Konferansın açılışında Federal
Alman Hükümeti Göçmen
Sorunları ve Etnik Azınlıklar
Temsilcisi Harmut Koschyk bir
konuşma yaptı. Konuşmasında
Almanya’nın yalnızca farklı
ülkelerde yaşayan Alman
azınlıklar değil, tüm ulusal
azınlıklara büyük bir önem
verdiğini örnekleri ile aktaran
Koschyk, Almanya AGİT 2016
Dönem Başkanlığı’nın üç
önceliğinden birinin ulusal
azınlıklar olduğunu belirtti.
Koschyk, ulusal azınlıkların köprü
yapıcı rolüne özel olarak önem
verdiklerini ve bu amaçla aynı

tarihlerde Viyana’da ek insani
boyut toplantısı
gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Çok sayıda sosyal bilimcinin
konuşmacı olarak katıldığı
konferansta FUEN Başkanı Lorant
Vincze ile FUEN Başkan
Yardımcısı Olga Martens de birer
konuşma yaptılar.

“TÜRK AZINLIĞI İLE RESMİ
DİYALOG MEKANİZMASI YOK”
Azınlıkların desteklenmesinde
çoklu ve ikili yaklaşımların
tartışıldığı oturumda konuşmacı
olarak yer alan Ulusal Azınlıkların
Korunması Çerçeve Sözleşmesi
(FCNM) Danışma Komitesi
Başkanı Prof. Dr. Petra Roter,
sözleşmeyi imzalayan ancak
onaylamayan Yunanistan ile
gerçekleştirdikleri görüşmede,
Yunanistan’ın azınlıkların kendini
tanımlama hakkı konusundaki
tutumunu eleştirdi.
Bu oturumda söz alan ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık, Lozan
Antlaşması ile statüsü ve hakları
tanımlanan Batı Trakya Türk
azınlığının pek çok alanda
sorunla karşılaştığını belirtti,
devletin tarihsel önyargılara
dayalı yaklaşımı nedeniyle bugün
azınlık sorunlarının çözümü
konusunda resmi bir diyalog
mekanizması bulunmamasını
eleştirdi. Ulusal azınlıkların
korunması alanında temel
belgelerden biri olan Ulusal
Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi’ni (FCNM)
Yunanistan’ın imzaladığını ancak
onaylamadığını hatırlatan
Kırmacı, bu mekanizmanın
kullanılamadığını belirtti. Avrupa
Birliği alanında ise ulusal
azınlıkların korunmasına yönelik
bir koruma sistemi ya da
mekanizma bulunmaması
nedeniyle Kırmacı, bu
durumunun Batı Trakya Türk
azınlığı ve diğer ulusal azınlıklar
için bir çıkmaz oluşturduğunu
belirtti.
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“Demokrasi mücadelemiz, algı operasyonlarıyla,
iftira ve ithamlarla engellenemez”
GÜNDEM

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
son dönemde DEB Partisi ve Batı Trakya
Türklerini “aşırı uç” ve “ırkçı” olarak
göstermeye yönelik algı operasyonunun
yapıldığına dikkat çekerek, bunun
azınlığın haklı mücadelesini engelleme
ve gölgeleme amacına hizmet ettiğini
vurguladı.
Konuyla ilgili olarak DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş tarafından
yapılan yazılı açılamada, “Batı Trakya
Müslüman Türk toplumunun ve DEB
Partisi’nin demokrasi mücadelesi, algı
operasyonlarıyla, çamur atmalarla, iftira
ve ithamlarla üstü örtülemeyecek kadar
haklı bir mücadeledir.” ifadeleri dikkat
çekti.

“IRKÇILIĞA MARUZ KALAN
PARTİMİZİ VE AZINLIĞI
IRKÇILIKLA İTHAM ETMEK
BİLİNÇLİ BİR ALGI
OPERASYONUDUR”
DEB Partisi Genel Başkanı Ali Çavuş’un
açıklaması şöyle:
“Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ni, gerek
yerel ve ulusal Yunanistan basını, gerek
siyasetçiler son aylarda siyasi çizgisi
bakımından uç noktalarda bir yere
konumlandırmak için büyük bir algı
yaratma gayreti içerisindeler. Bu bilinçli
ancak beyhude gayret, bizleri haklı hak
arama mücadelesinden vazgeçirmek ve
mücadelemizi değersizleştirmek için
yapılan planlı bir çalışmadır. DEB
Partisi’nin bugüne kadar yürüttüğü hak
arama mücadelesi her zaman demokrasi
ve yasalar çerçevesinde yapılmıştır.
Dostluğu, eşitliği ve kardeşliği savunan
partimiz, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının maruz kaldığı haksızlıkları
bertaraf etmek ve uluslararası
antlaşmalardan doğan haklarımızı
almak için mücadele vermiştir ve
vermeye devam edecektir. Partimizi ve
Batı Trakya Türk toplumunu “ırkçılıkla”
itham etmek azınlığın haklarını savunan
DEB Partisi’ne yönelik bilinçli bir algı
operasyonundan başka bir şey değildir.
Hergün ırkçılığa maruz kalan DEB Partisi
ve azınlığımızı, ‘aşırı uçlarla’
bağdaştırma gayreti, siyasi olarak hedef
saptırmakla ve siyasi ahlaksızlıkla
eşdeğerdir.”

“AZINLIĞIN HAKLARINI
TALEP ETMEK SUÇ MU?”
“Bir azınlığın kimliğini talep etmesi suç
mudur? Bireyin ve toplumun kendini
tanımlama hürriyeti yok mudur? Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin lehimize
verdiği karara binaen tarihi
derneklerimizin kimliğimizi de içinde
barındıran isimleriyle resmileşmesini
istemek, demokratik ve yasal bir hak
değil midir? Bu hususlara itirazı
olanlara, kimlik sorununu temelden
çözmek adına nihai çözüm olarak da
sandığı önermek, demokratik bir hak
değil midir?
Din ve inanç hürriyetleri bakımından
değerlendirdiğimizde, kendi arzu ettiği
müftüleri seçmiş olan azınlığımızın bu
iradesine saygı gösterilmemesi, hatta
kendi rızaları alınmadan yasa baskısı ile
camilerine imam atanmak istenmesi,
demokrasinin ve uluslararası

antlaşmaların hangi maddeleriyle izah
edilebilinir? Ecdat yadigârı vakıfların
idaresinin azınlığın özgür iradesinden
koparılması, hangi yasa ile açıklanabilir?
Hangi vicdan bu haksızlığı savunabilir?
Açık uluslararası antlaşma ile
belirlenmiş olan azınlığın eğitim hakkını
dikkate almadan ve azınlığın kendisine
danışılmadan 57 azınlık okulu, özel
durumları değerlendirilmeden, encümen
ve velilerin fikri dahi sorulmadan nasıl
kapatılır? Bir yıl sonra çift dilli eğitim
alacak çocuklarımızdan Türkçe –
Yunanca eğitim verecek çift dilli azınlık
anaokulu neden esirgenir? Azınlığın
ihtiyacı olan yeni orta ve lise okullarının
açılması niçin ve hangi mantıkla
engellenir?
Bu ülkede partilere uygulanan seçim
barajının, bağımsız adaylara da
uygulanması hangi demokrasi ölçeği ile
izah edilebilinir? Kamu alanında
istihdam konusunda neden azınlık
mensuplarına kapılar kapalıdır?
Buyurun açıklayın Rodop ilinde
çoğunluktan ve azınlıktan olan memur
sayısını? Eşitliği savunduğumuz için mi
aykırı düşmekteyiz. Yine Rodop ilinde
buyurun çoğunluğun ve azınlığın
ekonomiden aldığı payı açıklayın!
8 Aralık 2015 tarihinde DEB Partisi’ne
saldırıda bulunanların ve rahmetli
liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in kaza yaptığı
aracı çalanların yakalanıp, adalet önüne
çıkarılmasını beklerken, DEB Partisi
yöneticilerine üç ayrı soruşturma
başlatılmasını kim, hangi adalet bilinci
ile açıklayabilir? Irkçı Altın Şafak Partisi,
partimizin yöneticileri aleyhine suç
duyurusunda bulunurken, partimizin
‘ırkçılıkla’ itham edilmesi ‘algı
operasyonu’ değilse nedir?”

AVRUPA HÜR İTTİFAKI’NA
TEŞEKKÜR
“Ayrıca yaklaşık 45 azınlık partisinin üye
olduğu Avrupa Hür İttifakı (EFA) Avrupa
Parlamentosu’nda Avrupa Yeşiller Partisi
ile grup oluşturmaktadır. Bu çatı
kuruluşunun şemsiyesi altında olmaktan
ve işbirliği yapmaktan memnuniyet
duymaktayız. Partimiz hakkında
başlatılan soruşturmalar ve suç
duyuruları sürecinde, partimizi itham
eden, suçlayan ve algı operasyonu yapan
çevreler tarafından DEB Partisi’ne
verdiği destekten dolayı, EFA Başkanı
Sayın François Alfonsi’ye hakarete varan
ithamlarda bulunulmasını şiddetle
kınıyoruz.”

“YUNANİSTAN LOZAN
ANTLAŞMASINA SADIK DEĞİL”
“Uluslararası Lozan Antlaşması’nın
azınlıkların korunması ile ilgili bölümün
37. maddesinden 45. maddeye olan
bölümü herkesin bir kez daha okumasını
salık veririz. Bu antlaşmanın altına imza
koyan ülkemiz Yunanistan’ı bu imzasına
sadık kalmaya davet ediyoruz.
İnsanların aklı ile aday edercesine, bu
demokratik talepleri dile getiren DEB
Partisi’ni ‘uçlarda’ göstermeye çalışmak;
adaleti, dostluğu, eşitliği ve barışı
istediği için siyasi yelpazenin uçlarına
doğru DEB Partisi’ni itmeye çalışmak, ne
vicdan ne adalet ne demokrasi ölçümleri

18 Kasım 2016

ile açıklanamaz.”

“MÜCADELEMİZ İFTİRA
VE İTHAMLARLA ÜSTÜ
ÖRTÜLEMEYECEK
KADAR HAKLIDIR”
“Batı Trakya Müslüman Türk
toplumunun ve DEB Partisi’nin
demokrasi mücadelesi, algı
operasyonlarıyla, çamur atmalarla, iftira
ve ithamlarla üstü örtülemeyecek kadar

haklı bir mücadeledir.
DEB Partisi olarak, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının hak ve
hürriyetleri sağlanıncaya dek,
uluslararası antlaşmalardan doğan
hakları verilinceye dek ve eşit
vatandaşlık haklarından istifade
edinceye dek, azınlığın bu istek ve
taleplerini her platformda haykırmaya
devam edeceğimizi, siz değerli halkımız
ve kamuoyu ile paylaşırım.”

gundem_993_Layout 1 21.11.2016 12:05 Page 9

9

GÜNDEMhaber

18 Kasım 2016

İskeçe’deki azınlık derneklerinden
Ankara ziyareti
İskeçe Türk Birliği’nin
öncülüğünde İskeçe’deki azınlık
dernekleri Ankara’yı ziyaret etti.
İTB’nin Ankara gezisine İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete de katıldı.
İSKEÇE Türk Birliği’nin
organizasyonunda gerçekleşen
ve İskeçe’de faaliyet gösteren
azınlık kültür derneklerinin
katıldığı geziyi GÜNDEM’e
değerlendiren İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
“Çok iyi ve çok yararlı bir ziyaret
oldu. İskeçe bölgesindeki
derneklerimizin yöneticileriyle
Ankara’da ziyaret ve temaslarda
bulunduk. Başarılı bir
organizasyon oldu. Emeği geçen
herkese tebrikler.” diye
konuştu.

İLK ZİYARET YURTDIŞI
TÜRKLER BAŞKANLIĞI’NA
İskeçe Türk Birliği’nin yanı sıra
İskeçe genelinde faaliyet
gösteren 14 Türk azınlık
derneğinin temsilcilerinin
katıldığı Ankara gezisi, 13 – 16
Kasım tarihlerinde
gerçekleştirildi. 40 kişilik kafile
Ankara ziyaretinin ilk günü olan
14 Kasım Pazartesi günü Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nı
ziyaret etti. İskeçe Türk Birliği ve
diğer yöneticiler, Yurtdışı
Türkler ve Akaraba Topluluklar
Başkanı Kudret Bülbül ve diğer
yetkililerle görüştü. Azınlık
dernek yöneticileri burada
temsil ettikleri dernekleri
tanıtma imkanı buldu.

TİKA ZİYARETİ
Daha sonra Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nı (TİKA) ziyaret
eden İskeçe heyeti, TİKA
Başkan Yardımcısı Mahmut
Çevik tarafından kabul edildi.
Bir süre TİKA’da kalan konuk

heyet, karşılıklı görüş
alışverişinde bulundu.

CHP GENEL MERKEZİ
ZİYARETİ
Batı Trakya’dan Ankara’ya
giden heyet ziyaretinin birinci
günü Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Merkezi’ni de
ziyaret etti. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen
Batı Trakya heyetinin
ziyaretinde CHP Genel Başkan
Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve
CHP İstanbul milletvekili
Bihlun Tamaylıgil de hazır
bulundu. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete ve İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet
Kurt’tan Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları hakkında
bilgi aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ZİYARETİ
İskeçeli heyet daha sonra
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na
geçti ve Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Ahmet
Yıldız’la görüştü.

HEMŞEHRİMİZ MEHMET
MÜEZZİNOĞLU’YLA
GÖRÜŞME
İskeçe’den Ankara’ya giden
dernek yöneticileri, aslen Batı
Trakyalı olan Türkiye
Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ile de biraraya
geldiler. Müezzinoğlu’na
memleketinden selam götüren
Batı Trakya heyeti, son
dönemde yaşayan gelişmeleri
de değerlendirme fırsatı
buldular.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI
VE BAŞBAKAN YILDIRIM’LA
GÖRÜŞME
İskeçe Türk Birliği öncülüğünde
Ankara’ya giden İskeçe heyeti,
15 Kasım Salı günü Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
yapılan AK Parti Grup
Toplantısı’na katıldı. Burada
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Binali Yıldırım’la görüşen Batı
Trakyalılar, kendisiyle tanışma
imkanı buldu. İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
Başbakan Binali Yıldırım’a
ziyaret anısına bir yağlı boya
tablo hediye etti.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
İLE GÖRÜŞME
40 kişilik İskeçe kafilesi Ankara
ziyareti sırasında, aslen Batı
Trakyalı olan AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile
de görüştü.

ESKİ GÜMÜLCİNE
BAŞKONSOLOSLARIYLA
GÖRÜŞME
İskeçe bölgesinde faaliyet
gösteren Türk azınlık
derneklerinin yöneticileri ve
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’den

oluşan heyet, daha önce
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu olarak görev
yapan büyükelçilerle de
biraraya geldi. Batı Trakya
heyeti, büyükelçiler Hüseyin
Avni Botsalı, Ümit Yardım ve
Ahmet Rıza Demirer ile görüştü.
Görüşmede büyükelçilerle,
İskeçeli soydaşlar bol bol
sohbet etme ve hasret giderme
imkanı buldu.

ANITKABİR ZİYARETİ
İskeçe Türk Birliği öncülüğünde
gerçekleştirilen Ankara
gezisinde Anıtkabir de ziyaret
edildi.
Kafile, 16 Kasım Çarşamba
gecesi Ankara’dan İskeçe’ye
döndü.

AHMET KURT: “BAŞARILI
BİR ORGANİZASYON OLDU”
Ankara ziyaretini GÜNDEM’e
değerlendiren İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, son
derece başarılı bir gezi
olduğunu vurguladı. İTB dahil
toplam 15 derneğin başkan ve
yöneticilerinin katılımıyla
Ankara’yı ziyaret ettiklerini
ifade eden Ahmet Kurt, “Çok iyi

ve çok yararlı bir ziyaret oldu.
İskeçe bölgesindeki
derneklerimizin yöneticileriyle
Ankara’da ziyaret ve temaslarda
bulunduk. Müftümüz de
gezimizde bize eşlik etti.
Başarılı bir organizasyon oldu.
Emeği geçen herkese tebrikler.”
dedi.
İTB Başkanı Ahmet Kurt,
yapılan görüşmelerde Batı
Trakya Türk azınlığının
sorunlarını ve İskeçe Türk
Birliği’nin hukuki durumunu
aktardıklarını söyledi.
Kurt, “Ekibimize gösterilen
misafirperverliğe teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.

MÜFTÜ METE’DEN
TEŞEKKÜR
Bu arada, İskeçe Türk Birliği
öncülüğünde gerçekleştirilen
Ankara gezisine katılan İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, geziyle
ilgili olarak sosyal medya
hesabından şu paylaşımda
bulundu: “Ankara gezilerinde
beni de aralarında görmek
üzere davet eden başta İskeçe
Türk Birliği ve 14 farklı köy
dernek yöneticilerine çok
teşekkür ederim.”

gundem_993_Layout 1 21.11.2016 12:05 Page 10

10

GÜNDEMhaber

VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

18 Kasım 2016

MÜSİAD EXPO 2016
Fuarı’nda Batı Trakya
standı kuruldu

Sadık dostlarımız...

B

u haftaki konumuzu can
doslarımız olan
köpeklerimize ayırdık.
Kısaca köpekler nasıl
canlılardır? Bakımları
konusunda neler yapmalıyız?
Değinelim:
Can dostumuz köpeklerimiz,
doğdukları andan itibaren
insanlara karşı büyük bir sevgi
duyarlar. Bundan dolayıdır ki,
bu şekilde dünyaya gelen tek
hayvan türü köpektir ve
insanoğlunun ilk evcilleştirdiği
hayvandır.
Bu nedenle siz köpeklere
yakınlık göstermeseniz de
onlar sizi çoktan
benimsemiştir. Yeni aldığınız
köpeğiniz, sahibi olduğunuzu
hissettiği andan itibaren
kokunuzu benimsemiştir.
Bulunduğu mekanlarda
özellikle sizin eşyalarınızın
üzerine uyumayı tercih eder.
Sizin kokunuz onu rahatlatır.
Annesinden yeni ayrılmış
olan köpek, sahibini en yakın
dostu olarak görmektedir.
Köpeklere davranışlarını
kontrol edebilmeleri için
yardım ettiğiniz taktirde sizin
sadık dostunuz olmamaları için
hiç bir neden kalmayacaktır.
İnsanlarla çok iyi dostur
köpekler. Dostluklarının
yanında, insanlar onları pek
çok amaç için kullanmaktadır.
Koku alma duyuları çok iyi
gelişmiştir. İnsanlardan
binlerce kat daha iyi algılayıp
ayırdedebilirler kokuları. Bu
yetileri sayesinde kayıp
insanları dahi bulabilirler.
Polis köpekleri aldıkları özel
eğitim sayesinde tehlikeli
maddeleri bulabilir. Gene
eğitimli köpekler, sakat veya
kör kişilerin en iyi dostu ve
yardımcısıdırlar.
Aynı insanlar gibi,
köpeklerde eğitim alabilir ve
becerilerini geliştirebilir. Bu
eğitimlerin en zoru K9'dur. K9
köpekleri zor bulunur ve çok
pahalıdır.
İnsanlarla binlerce yıldır
beraber yaşayan köpeklerin en
faydalı oldukları konu herhalde
çobanlara yaptıkları yardım ve
korumadır. İyi yetişmiş bir
çoban köpeği, tek başına bir
sürüyü kontrol altında tutabilir.
Soğuk iklime sahip
bölgelerde köpekler, insanlara
kızakları çekerek yardımcı olur.
Bu tür soğuk iklim köpekleri bir
günde 150 km yol katedebilir.
Peki can doslarımız
köpeklerin bakımlarını nasıl

yapmalıyız? Kısaca bu konulara
değinelim:
Köpeğinizi düzenli olarak
yürüyüşe çıkarınız.
Tırnaklarının doğal olarak
aşınması onun için en iyisidir.
Köpeğinizi senede en az iki
kez parmak araları dahil traş
ettiriniz. (uzun tüylü ırklar için).
Köpeğinizin kulaklarının
içine kesinlikle su
kaçırmamaya özen gösteriniz.
Aracınızda giderken
köpeğinizin açık camdan dışarı
bakmasını engelleyiniz.
Herhangi bir kulak
probleminde veteriner
hekiminize danışmadan
müdahalede bulunmayınız.
Uzun tüylü ırklar için, kulak
tüylerini kısa kestirmeye özen
gösteriniz.
Köpeğinizin beslenmesinde
veteriner hekimiziden bilgi
alınız.
Özellikle otluk alanda
gezindikten sonra köpeğinizin
kulağını kontrol ediniz.
(“pisipisi otları” vs.)
En çok altı ayda bir düzenli
olarak veteriner hekiminize diş
kontrolü için gidiniz.
Kesinlikle uygun olan kuru
mamayı kullanmaya özen
gösteriniz. Köpeklerinize
şekerli, yumuşak, bakteri
üremesine uygun, yiyecekler
vermeyiniz.
Ağız kokusu olan köpeğinizi
mutlaka hekiminize götürünüz.
Köpeğinizi insan
şampuanlarıyla yıkamayınız.
Köpeğinizi en sık iki haftada
bir yıkayınız.
Köpeğinizin iç ve dış
parazitlere karşı koruması için,
düzenli bir şekilde veteriner
hekiminize götürerek gerekli
müdahaleyi yaptırınız.
Köpeğinizi deri problemi
olan diğer hayvanlardan uzak
tutunuz.
Köpeğinizi direkt güneş
ışığından faydalanmasını
sağlayınız.
Düzenli olarak aşılarını
bizzat veteriner hekiminize
götürerek yaptırmayı ihmal
etmeyiniz. Nasıl ki onlar bizleri
benimsedilerse bizler de can
dostumuz olan köpeklerimizi
özel ID chip numaralarıyla da
benimseyelim ve onlara yasal
olarak ta sahip çıkalım…
Can doslarınızla birlikte
hepinize mutlu bir yaşam
diliyorum…

BALKAN ülkelerinin kendi
aralarındaki ticaret ve kültürel
faaliyetleri arttırmak için
geçtiğimiz yıllarda
oluşturulan “Balkanlı
İşadamları ve
Müteşebbisleri”
buluşmalarının altıncısı
İstanbul’da
gerçekleştirildi.
İstanbul’da Yeşilköy CNR
Fuar Merkezinde 9 - 12 Kasım
tarihleri arasında düzenlenen
“MÜSİAD Expo 2016 Fuarı”
kapsamında stant açan Balkan
ülkelerinden gelen işadamı ve
müteşebbisler Türk
yatırımcılarla buluştu.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği bünyesinde
kurulan Tarım Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü stant
açarak, Batı Trakyalı Türk
girişimcilerin ürünlerinin
tanıtımını sağladı. Batı Trakya
standında bölgede yetişen;
zeytinyağı, kivi, Malta hurması,
Kavala kurabiyesi, ceviz, bal,
Türk kahvesi ve Aromatik
Ürünler Kooperatifi’nin ürünleri
sergilendi.

“YAKLAŞIK BİR MİLYONLUK
BİR CAMİAYI TEMSİL
EDİYORUZ”
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin,
Zeytinburnu Şube Başkanı
Besim İsmailbaşa ile standı
ziyaret ederek fuar hakkında
Batı Trakyalı işadamlarından
bilgi aldı. Daha sonra Balkan
ülkelerinden gelen işadamları
için düzenlenen yemeğe katılan
dernek başkanı Hüseyin,
“Türkiye genelinde 13 şubesi, 4
temsilciliği, 2 spor kulübü ve 2
vakfı ile faaliyet gösteren Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’nin bu dönem genel

başkanıyım.
Yaklaşık 20 bin
üyemiz var ve Batı
Trakya’da kalan 150 bin
kardeşimiz ile birlikte
yaklaşık bir milyonluk bir
camiayı temsil ediyoruz.
Türkiye’de de çatı kuruluşuyuz.
Avrupa’nın diğer yerlerinde
olduğu gibi Batı Trakya’da da
sivil toplum örgütlerimiz var ve
onlarla işbirliği içerisinde
çalışıyoruz.” diye konuştu.
Necmettin Hüseyin sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ben buradaki
insanları Balkanlar’daki gönül
birliği ile bir araya gelmiş
insanlar olarak gördüğüm için
bundan sonraki aşamada da iş
hayatı içerisinde bu birlikteliğin
devam edeceğini görmek üzere
geldim. Bu birinci nedeni,
ikincisi de bizim üyelerimiz
arasında her sektörde olan
insanları bu tür çalışmalara
kanalize etmek, destek vermek
amacındayız. Bu çalışmalarda
büyük emeği olan arkadaşlar ilk
olarak geldiğinde, bunu
konuştuğumuzda biz her zaman
bu tür çalışmaların yanında
olacağımızı belirttik ve bundan
sonra da elimizden gelen tüm
desteği vereceğiz.”

“SON 10 YILDIR TİCARİ
HAYATA DAHİL OLMAYA
BAŞLADIK”
Batı Trakya’da azınlığın ticareti
yeni öğrendiğine dikkat çeken
Hüseyin, “Yıllarca bizi tarım

dışında ticari alana
sokmayan bir genel
politik uygulamasının
içinde azınlık olarak
yaşadık. Son 10 yıldır
bir nebze olsun ticari
hayatın içerisine dahil olmaya
başladık.
Bu işin doğumu gerçekleşti,
belki emekleme evresindeyiz,
ama bu emekleme evresini ben
bizim toplumumuzun İskeçe’de,
Dedeağaç’ta, Gümülcine’de,
Selanik’te, Yunanistan’ın diğer
kesimlerinde çabuk atlatacağını
düşünüyorum. Bulgaristan,
Kosova, Arnavutluk, Romanya,
Bosna olsun, diğer tarafta olan
kardeşlerimizle iş birliğini
arttırarak Avrupa’da farklı
yerlere, farklı ürünleri
pazarlayabileceğimizi, iş
birliklerine gireceğimizi,
yatırımları bölgeye
çekebileceğimizi
düşünüyorum.” ifadelerini
kullandı.
Yemeğe katılanlar arasında
Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin,
DERSİAD Başkanı Namık Bek,
İstanbul Ticaret Borsasını
Temsilen Osman Berberoğlu,
MUSİAD Sektör Kurulu Başkanı
Gökhan Yetkin, Sancak Dost
Grubunu Temsilen DEİK
Temsilcisi İşadamı Salih Akgül,
Rodos Müslümanları Derneği
Eski Başkanı Mehmet
Zamantakis , Sancak Novi Pazar
Temsilcisi Semad Karışık,
Bulgaristan İşadamlarını
Temsilen Rahim Ferev, Batı
Trakyayı Temsilen Tarın
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
Yöneticisi Turgut Molla birer
selamlama konuşması yaptı.
İstanbul'da gerçekleşen 6.
buluşma yemeğine bölgeden
gelen yaklaşık 50 civarında
işadamı yer aldı.
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Bellekte DataTraveler imzası...
F/P oranıyla iyi bir USB
bellek almak istiyorsanız,
DataTraveler 50 size göre. Peki
neden?
Evet, USB bellekler eskiden
çok daha fazla modaydı,
ancak halen
kullanılabilirlikleri
sürdürüyorlar ve günümüz
internet kesintilerine ve bulut
sistemlere yapılan saldırılara
bakılırsa, daha uzun yıllar
bizlerle beraber olacaklar. En
güvenilir USB bellek
markalarından biri olan
Kingston'ın DataTraveler 50
modeli de uzun yıllar
kullanmak için rahatlıkla
tercih edilebilecek
modellerden biri. Peki, bu
fikre nasıl kapıldık? Gelin
şimdi biraz daha yakından
bakalım...
Tasarım
DataTraveler 50, Kingston'ın
şık USB belleklerinden biri.
Bodur gövdesi ve şık
görünümüyle göze hoş gelen
DataTraveler 50, metalik bir
gövdeye sahip. Ancak bir
kenarı plastik. Bu alan farklı
renk seçeneklerine sahip.
Elimizdeki model kırmızı
renkli; ayrıca siyah, yeşil,
mavi, mor gibi farklı renkler
de var.
Kapaksız tasarıma sahip
olan DataTraveler 50, böylece
kapağı kaybettim
kaybetmedim endişesi
yaratmıyor. Plastik ucunda bir
halka var, böylece dilerseniz

onu anahtarlığınıza
takabilirsiniz.
DataTraveler 50'nin
boyutları küçük, ancak biraz
genişçe yapısı var. Masaüstü
bilgisayarlarda sorun
olmayacaktır gerçi, ancak
dizüstü bilgisayarlarda USB
portunun kenarları
kalabalıksa, onu takıp
çıkartmakta sorun
yaşayabiliyorsunuz. Evet, bu
küçük bir ayrıntı, fakat
atlamamak lazım.
Fiyat ve performans
Elimizdeki DataTraveler 50,
32 GB kapasiteye sahip. Ancak
elbette farklı kapasite
seçenekleri de hazır. Bunlar
arasında 8, 16, 64 ve 128 GB'lık
modeller bulunuyor.
Elimizdeki model için
fiyat/performans
değerlendirmesi yapacak
olursak oldukça avantajlı
bulduk. Zira elimizdeki model
USB 3.1 arayüzünü kullanıyor.
Peki, DataTraveler 50'nin
performansı nasıl? Şimdi
ondan bahsedelim.
Öncelikle DataTraveler
50'nin sunduğu alan her ne
kadar kağıt üzerinde 32 GB
olsa da, belleğin kullanılabilir
alan olarak bize 28.8 GB
sunduğunu söyleyelim.
Performans notu ise,
Kingston'ın söylediğinden
daha iyi çıktı diyebiliriz. Zira
Kingston'ın DataTraveler
50'nin 32 GB'lık sürümü için
söylediği okuma ve yazma

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Ekran,
Adale 2) Raf, Aile, Ag 3)
İz, Kadastro 4) Karate,
Tip 5) Kir, Aort 6) Cam,
Morto 7) Aba, Aday, İp
8) Betili, Erk 9) Ar,
Minare 10) Aga, As, Ski
11) Ate, Emektar 12)
Lamise, Na 13) İlinek,
Klan 14) Sunak, Kerte.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Erik, Baba, Akis 2)
Kazak, Berat, Lu 3) Rf,
Ricat, Gelin 4) Kara,
İma, Ana 5) Naat, Mali,
Emek 6) İdea, Dinamik
7) Ala, Oma, Ases 8)
Destroyer, Keke 9) Titr,
Rest, Lr 10) Larp, Tik,
Kanat 11) Ego, Top,
Virane.

ulaştık, minimumda ise 11
MB/s'yi gördük. Ortalama
olaraksa, Kingston'ın da
söylediği gibi saniyede 15 MB
civarında seyrettik. Bu
anlamda DataTraveler 50'yi
performans olarak gayet
başarılı bulduğumuzu
söyleyebiliriz. Tabii şunu da
söylemek lazım: Cihaz yoğun
çalıştığında, metalik
gövdesinden de dolayı biraz
ısınabiliyor.
Eğer fiyat/performans
oranıyla başarılı bir USB
bellek alacaksanız ve

hızları, saniyede 110 MB ile 15
MB.
Bizim CrystalDiskMark
raporumuza göre DataTraveler
50 bundan biraz daha iyi
sonuç verdi. Aldığımız rapora
göre, saniyede 127.5 MB sıralı
okuma performansı
gösterebilen bellek, 29.99 MB
de yazma sonucu veriyor.
Sentetik testi bir kenara
koyup, toplamda 4.31 GB
boyutlu 6 adet Full HD
videoyu yazdırmaya
çalıştığımızdaysa, en yüksek
oranda 28 MB/s sonucuna

SOLDANSAĞA
1) Yemiş dura dura olgunlaşmak, yumuşamak – Kötü
göz 2) Aylık – Yaylı bir tür at arabası 3) Temel besin
maddesi – Üst görevlinin yanındakiler 4) Çingene –
(psikolog) Zeka 5) Davranışlarımıza yön veren,
uyulması gereken ilke – Hamile 6) Kafa – Kent, şehir –
Belirti 7) (fizik) Seyelan – Bir şeyi yapıp yapmamaya
karar verme gücü 8) Sıvı safra – Haberci – Berilyum’un
simgesi 9) Sinemada gösterilen eser – Gerçek 10)
Ekmeğin dış bölümü – Çölde sulak yer 11) Bağırsakları
tutan karın iç zarı 12) Son, sonraki – Müzikli toplantı –
Çinko’nun simgesi 13) Bir işin yapılmasına karşı olan
engel – Obje 14) Eskrimde bir kılıç – Uygun bulmama –
Şarap.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Su ve kara yosunlarının kökü andiron tutunma
organı – İskambil oyunlarında elindeki kağıtları
olduğundan başka gösterme davranışı – Çocuk
bakıcısı, süt nine, dadı 2) Keçi yolu, çığır – (ses için)
Kalın – Toparlak durumdaki ilaç 3) Radyum’un simgesi
– Guatr, cedre – (zooloji) Duyarga 4) El, göz veya baş
ile yapılan işaret – (farsça) Para biriktirme kabı 5)
Kökten, asıl olarak – Akıl – Kripton’un simgesi 6) Hitit –
Lityum’un simgesi – Dağ sırtlarında kuytu yer 7) Büyük
ve sert taş kütlesi – (halk dili) Et, ekmek, peynir
parçası, lokma, dilim – (ekonomi) Getirim 8)
(denizcilik) Gemi demiri – Musluk teknesi 9) İnsan
topluluğu – Yayvan ve dolgun yüz – Samaryum’un
simgesi 10) İlave – Anıt – Bir şeyin toplandığı,
biriktirildiği yer, depo 11) Yargı görevinin yerine
getirildiği yargı yeri – Sodyum’un simgesi – Kamıştan
çalgı.

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

2

3

4

5

6

aradığınız kapasite 32 GB ise,
DataTraveler 50'yi gözünüz
kapalı satın alabilirsiniz.
Performansıyla beğendiğimiz
DataTraveler 50, şık
görünümüyle de beğenerek
kullanacağınız bir USB bellek
olacak.
USB 3.1 portunu kullanan
ve hızlı çalışan, ancak fiyatıyla
da uygun durumda olan bir
USB bellek arayanlar
DataTraveler 50'yi rahatlıkla
tercih edebilir.

7

8

9
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Sevgili dostlar
“Evlenmeden önce nelere dikkat
etmeli?”
Bu sorunun çok keskin bir cevabı
yok. Bununla ilgili tek şey
söyleyebilirim. Partnerinizi
değiştirme ve dönüştürme
düşünceniz varsa, ilişkinizin başı
belada olabilir. Evlenmek üzere
olduğunuz kişi elbette değişecek,
yedisinde neyse yetmişinde de o
olmayacak. Fiziksel, ruhsal,
davranışsal, duygusal olarak
değişiyoruz, dönüşüyoruz; iyi yahut
kötü. Fakat bu sizin zihninizdeki
proje kıvamına gelmemeli...
Yani eğer evlenme arzusu ya da
hayali içinde olduğunuz kişi aynı
zamanda sizin kendinize
benzetmek istediğiniz bir
projenizse, evlenmeyin. Ne kadar az
değiştirme hayaliniz varsa, o kadar
doğru insanla
birliktesiniz demektir.
Değişim talebi
partnerin kendisinden
gelmediği müddetçe,
partner değişimi kabul
etmiyor. Çünkü insan
kendi yolculuğunu
yaşarken kabul edilmek,
onaylanmak istiyor. Bunu en çok
da partnerinden istiyor. Bu
noktada partner değişmesini
istiyorsa, sevilmediğini,
onaylanmadığını, takdir
edilmediğini düşünüyor. İşte
gümbürtü burada kopuyor. Bir
grup "uyum her şeydir" deyip,
kimliğinden vazgeçmeye oynuyor.
Diğer grupsa direnerek olağan
evrilme sürecini bloke ediyor. İkisi
de ilişkide sorunlara neden oluyor.
Peki, evlenmeye uygun
olduğumuzu nasıl anlarız? Bu
soruyu cevaplamak da zor.
Önceden evlilik için çok uygun olan
iki insan, bir zaman sonra çok
uygun olmayabiliyor. Mesela anne
kadın isteyen, yani kendisini
derleyip toparlayan bir kadın
isteyen adam bir süre sonra "Ben

Evlilik kararı vermeden önce
nelere dikkat etmeliyiz?
kadın gibi bir kadın
istiyorum"

diyebiliyor. Ya
da çok canlı, çok
hareketli bir adamla hayatını
daha iyi sürdürebileceğini düşünen
bir kadın bir süre sonra eşinin hiç
eve girmemesinden şikayet
edebiliyor. Genellikle evlenme
nedenimiz aslında boşanma
nedenimiz oluyor. Aslında zamanla
önceliğiniz değişiyor ve
ihtiyaçlarımız azalıyor.
Evlilik sosyal bir kontrat aslında.
Bu coğrafyada insanlar aynı
zamanda birbirlerinin aileleriyle de
evleniyorlar. Bu sadece fiziksel
olarak bir arada olma hali değil.

Mem le ketimden Man za ra lar...

“Evlenmeden önce
nelere dikkat
etmeliyiz?” sorusu,
dünyanın birçok
yerinde sorulan bir

Aile dinamiği ve kültürüyle de
evleniyoruz. Evlilik; analı,
babalı, dayılı, amcalı, halalı
kocaman bir koloni hali. Bu
coğrafyada hangi sosyal grupta
olursanız olun, bu alandaki
sıkıntılar evliliğin önündeki önemli
engellerden. Hepimizin içinde
ailemiz tarafından onaylanma ve
sevilme isteği var ve bu, bizim
sevilişimizin de ispatı aslında.
Bu coğrafyada 10 yıl sevgili
olduktan sonra evlenen çiﬅlerde
bile iddialı farklar ortaya
çıkabiliyor. Mesela gelip şunu
diyebiliyor çiﬅler: "Biz 5 yıldır
sevgiliyiz, 6 ay önce evlendik ve her
şey darmadağın oldu"
Evlilik, insanın kendi alt
kültüründeki bilgileri çıkarıyor
çünkü. "Sevgilim evlenmeden önce
annesini hiç aramıyordu, şimdi

soru. Yurt dışında
birçok çift evlenmeden
önce terapiste gitmeye
başladı bile.
annesi çok önemli bir kimlik haline
geldi" diyen çiﬅler oluyor.
Evlendiğinizde artık başka bir
ailenin adamı oluyorsunuz ve
köken ailenizden ayrılmış
oluyorsunuz. Bu süreçte birçok
suçluluk ve ilişkisel derdiniz de
güncelleniyor. Dolayısıyla anneyle
ya da diğer ebeveynle kurulan
ilişkiyi daha çok önemsemeye
başlıyoruz. Bunlar kötü değil,
sağlıklı bir durum aynı zamanda.
Partnerinizin ailesiyle
kurduğunuz ilişkileri yönetme
becerisine sahipseniz, evliliğe
hazırsınız demektir. Benim
tavsiyem, mutlu bir evlilik
istiyorsanız, partnerinizin ailesiyle
ondan bağımsız bir ilişki kurmaya
çalışın.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Çatlak Kurabiye

Malzemeler:
50 gr tereyağ
2 paket (kare) bitter
çikolata
Yarım çay
bardağı şeker
1 yumurta
1 su bardağı un
1 paket kabartma
tozu
1 çorba kaşığı kakao
1 çay bardağı fındık
Pudra şekeri

Foto: Recep Molla

Hazırlanışı:
Tavada tereyağını eritiniz.
2 paket çikolatayı da
tereyağı ile birlikte eritin.
Ilıyınca içine bütün
malzemeleri katıp hamur
haline getirin.

Buzdolabında 2-3 saat
dinlendirip, donmasını
sağlayın. Yağlı kağıt
serdiğiniz fırın tepsisine
fındık büyüklüğünde
kopardığınız kurabiyeleri
yuvarlak yapıp sıralayınız
175 derece ısıttığınız fırında pişiriniz. Ilıyınca üzerine pudra şekerin serpin.
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Kalın ve güzel kaşlara sahip olmak için önerilererdelKaşlarınız yüz ifadeniz için oldukça
önemli. Bu nedenle yüz şeklinize
uygun kaşlarınız olmalı. Ancak yüz
şeklinize uygun kaş modelini seçerken
son yılların modasını da
unutmamalısınız. Son yıllarda moda
olan kalın kaşlara sahip olmak
istiyorsanız biraz uğraşmanız
gerekecek.
İşte son yılların değişmeyen modası
kalın kaşlara sahip olmanız için
önerilerimiz...

KAŞLARINIZI ALMAYIN
Eğer kaşlarınızı kalınlaştırmaya
çalışıyorsanız, onlara bir süre
dokunmamanız lazım, ancak bu biraz
zor olabilir. Bir süre kaşlarınız
oldukça dağınık görünebilir. Fakat
cımbızınızı ortadan kaldırıp, kuaför
randevularınızı iptal etmenizde fayda
var. Seyrek kaşlarınızın kalınlaşması
için biraz zamana ihtiyacınız olacak
ve elbette sabıra...

PEELİNG YAPIN
Peeling pürüzsüz bir cildin olmazsa
olmazıdır. Kaşlarımız için de
peeling'lerden yararlanmamız
mümkün. Yumuşak bir diş fırçasıyla
kaşlarınızı yavaşça fırçalayarak, kaş
bölgesindeki ölü deriden
kurtulabilirsiniz. Bu işlem kaşlarınızın
hızlı büyümesine yardımcı olacak.

SERUM YA DA VİTAMİN KULLANIN
Kaşlarınızın çok daha hızlı ve
sağlıklı büyümesi için
kullanabileceğiniz birçok serum var.
Bu serumlardan birini destekleyici
olarak kullanabileceğiniz gibi, yaygın
olarak saçlar için de kullanılan bir
vitamin olan biotini de tercih
edebilirsiniz.

BOŞLUKLARI DOLDURUN
Kaşlarınızı kalınlaştırmaya
çalışıyorsanız en önemli sorununuz,
dökülmüş ve yerine çıkmayan kaşlar
olabilir. Ancak, bu bölgeleri bir kaş
kalemi ya da farıyla kolayla
doldurmanız mümkün. Tek yapmanız
gereken kaşlarınızın rengiyle uyuşan
renkte bir ürün seçmek. Tabii daha
belirgin kaşlar için bir ton koyu bir
ürün de seçebilirsiniz.

KAŞLARINIZI SABİTLEYİN
Daha önce de söylediğimiz gibi,
kaşlarınızı uzatırken dağınık bir
görüntünün ortaya çıkması normal.
Bu dağınık kaşlardan kurtulmanın en
etkili yolu da bir kaş jeli kullanmak.
Ancak kaş jelini uyguladıktan sonra
bir kaş fırçasıyla üstünden geçerek
parlak görüntüden kurtulmayı
unutmayın.

KAPATICI KULLANIN

PROFESYONEL BİRİNE BAŞVURUN

Kaşlarınızı bir kaş kalemi, kaş farı
veya kaş jeli kullanarak
şekillendirdikten sonra şeklin dışında
kalan tüylere bile dokunmamalısınız.
Bunun yerine şeklin dışında kalan
tüylerin üzerine kapatıcı bir ürün
sürmeyi deneyin. Böylece kaşlarınızı
daha belirgin hale de getirmiş
olacaksınız.

Kaşlarınız yeteri kadar uzadığında
ve kaş çıkmayan bölgeler de
dolduğunda artık kaşlarınızı
şekillendirmenin vakti gelmiş
demektir. Bu süreç kaşlarınızın
durumuna göre birkaç haﬅa
sürebileceği gibi birkaç ay da sürebilir.
Ama bu sürenin sonunda kaşlarınızın
istediğiniz belirgin şekle gelmesi için
en iyisi ip ya da ağda kullanan bir
profesyonele başvurmanız olacak.

Kış aylarında cilt kuruluğunu önleyin
ciltteki su miktarı da aniden düşer. Bu nedenle
normal zamanlarda kullanılan cilt bakım
ürünlerine bir süre ara vermek gerekebilir. Mevsim
normallerinde sadece su bazlı nemlendiriciler
yeterli olurken, soğuk havalarda yağ içeriği ve
onarıcı özelliği yüksek olanları kullanmak
gerekmektedir.

ÇOK SICAK SU, CİLT VE SAÇ
SAĞLIĞINIZI BOZABİLİR
Kış aylarında banyo suyunun ısı derecesi de bir
hayli yükselmektedir. Çok sıcak suyla yıkanmak
cildi kurutup, matlaştırıcı etki yapar. Sıcak suyun
saçlara da zararı büyüktür. Saçı kurutup,
matlaştıran ve kırılganlığını artıran sıcak su
uygulamasının son derece yanlış olduğu
unutulmamalıdır.

ISLAK SAÇ İLE DIŞARI ÇIKMAYIN

Kar yağışı, şiddetli rüzgar ve kuru hava… Cilt
sağlığını tehdit eden tüm bu faktörlere karşı
dikkatli olmak gerekiyor. Cildi soğuk havanın
olumsuz etkilerinden korumanın yolu da düzenli
bakım ve doğru beslenmeden geçiyor.

NEMLENDİRİCİNİZİ MEVSİM
ŞARTLARINA GÖRE SEÇİM
Ciltteki nem oranı özellikle mevsim geçişlerinde
değişiklik gösterebilir. Yazın UV ışınlarından
olumsuz yönde etkilenen cilt, kış geldiğinde kararır,
bronzlaşır, kurur ve kırışır. Havanın soğumasıyla

Islak saçla dışarı çıkmak kış aylarında yapılan en
büyük hatalardan biridir. Islak derinin soğuk
havayla teması hücreler arası su kaybına neden
olmakta ve kuruma gelişmektedir. Soğuk hava
damarların büzülmesine neden olduğu için derinin
sağlıklı beslenmesini de engellemektedir. Bütün
bunların sonucunda soğuk, mat ve kuru bir cilt
oluşmakta; rüzgarla birlikte de fiziksel travma ile
egzama gelişimi söz konusu olmaktadır.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN HAVUÇ,
KAYISI VE DOMATES TÜKETİN
Vitamin ve mineral yönünden zengin beslenme
cildi parlatır, derinin daha pürüzsüz görünmesini
sağlar. Deri altı dokusunda gerekli nemlenmeyi
sağlayan A, C, E vitaminleri ile taze havuç, kayısı
ve beta karotenin bolca bulunduğu domatesi çok

tüketmek önemlidir. Antioksidan değerleri yüksek
olan vitaminler, soğuk havanın cilde verdiği zararı
azaltır. Bu nedenle kış aylarında her zamankinden
daha fazla taze sebze ve meyve tüketmek gerekir.

NEMLENDİRİCİ SEÇERKEN
BİR DERMATOLOĞA DANIŞIN
Kış aylarında sadece yüz değil vücudun da
nemlendirilmesi çok önemlidir. Her banyo sonrası
mutlaka vücut nemlendiricisi sürülmeli, uygulama
deri henüz nemliyken yapılmalıdır. Nemlendirici ve
losyon, bir dermatoloji uzmanına danışılarak
alınmalıdır. İçeriğinde vazelin, dimetikon, gliserin,
linoleik asit ve seramid gibi maddeler olanlar tercih
edilmelidir.

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLERİ
KIŞIN DA KULLANIN
Gün ışığının olduğu her mevsim ve koşulda cilt, UV
ışınlarına maruz kalır ve gittikçe yaşlanır.
Yaşlanmış ya da kırışmış ciltler için antioksidan
özellikleri olan gece kremleri, maske ürünleri ve de
cildin kalınlığını azaltmaya yönelik tedavi
yöntemleri tercih edilmelidir. Cilt kalınlığını
azaltan en etkili tedavi yöntemi kimyasal
peelingdir ve bu tedavi mutlaka dermatologlar
tarafından yapılmalıdır. Kimyasal peeling, sadece
kırışıklıklara yönelik etkili bir yöntem değil, aynı
zamanda güneş ışınlarıyla oluşmuş
pigmantasyonları ve akneyi azaltıp, yüze canlı,
şeﬀaf bir görüntü sağlamaktadır. Her mevsim
öncesi, cildi etkileyen hava koşullarına göre gerekli
tıbbi ve kozmetik tedavi yöntemlerini uygulamak ve
uygulatmak; hem oluşabilecek hasarları önler, hem
de sağlıklı ve genç bir görünüme sahip olmayı
sağlar.
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Demir eksikliğinin 10 belirtisi
DEMİR eksikliği anemisi dünyada en
sık görülen anemi türünü oluşturuyor.
Dünyada yüzde 10-30 sıklığında demir
eksikliği anemisi görülüyor.
Demir eksikliği anemisinin kadınlarda
daha sık ortaya çıkmasının nedeni ise her
ay görülen adet kanamaları ve sık
gebelikler. Bu hastalık zamanında tedavi
edilmezse kalp yetmezliğine kadar
uzanan ciddi tablolara yol açabiliyor. Bu
nedenle erken dönemde tedavi edilmesi
hem kadın sağlığı, hem de yaşam kalitesi
için büyük önem taşıyor. Ancak bunun
için öncelikle demir eksikliği anemisinin
belirtilerini bilmek gerekiyor.

köşelerinde de çatlaklar oluşuyor ve
yemek borusunda gelişen epitel
dökülmesine bağlı olarak yutma güçlüğü
gelişebiliyor.

SOLUK BİR CLT
Hemoglobin kanın kırmızı rengini verdiği
için cilt pembe tonda görünüyor. Eğer
hemoglobin azalırsa cilt soluk bir
görünüme bürünüyor. Özellikle
dudaklarda, yanak mukozasında ve
konjonktivada solukluk belirginleşiyor.

Kan hacminde azalmaya bağlı olarak ani
ayağa kalkışlarda; göz kararması, baş
dönmesi, tansiyon düşmesi, bayılma,
hatta senkop (şuur kaybı ile olan bayılma)
gelişebiliyor.

DUDAK KÖŞELERİNDE
ÇATLAKLAR
Düşük demir düzeyi nedeniyle kas
sağlığını destekleyen kırmızı kan
hücrelerindeki myoglobulin proteininde
azalmaya bağlı olarak dil canlı rengini
yitiriyor. Bunun yanı
sıra pürüzsüz
hale geliyor,
şişiyor,
ağrıyor ve
acıyor.
Dudak

SAÇ DÖKÜLMESİ VE
TIRNAK SORUNLARI
Demir eksikliği anemisinde oksijen
desteğinin azalması nedeniyle saçlar
ciddi şekilde dökülmeye başlıyor. Bunun
yanı sıra tırnaklarda da çizgilenmeler ve
kaşık tırnak (tırnaklarda düzleşme) gibi
sorunlar ortaya çıkıyor.

GÖZ KARARMASI,
BAŞ DÖNMESİ

SEBEPSİZ GERGİNLİK
Kendinizi hiçbir sebep yokken gergin
sıkıntılı veya sinirli mi hissediyorsunuz?
Dikkat edin, bunun nedeni demir
eksikliği anemisine bağlı oksijen
yetersizliği olabiliyor.

burçlar...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı
yönde kullandıkça
problem yok ancak ani olaylar
sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara
sürüklenebilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız
işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve
pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte.

YAVAŞLAYAN TİROİT
FONKSİYONLARI
Demir eksikliği tiroit fonksiyonlarını da
yavaşlatıyor ve tiroidin metabolik
etkilerini bloke ediyor. Hipotirodisi olan
her 10 kişiden 6'sı, tiroitlerinde sorun
olduğunun farkında olmuyor. Enerji
düşüklüğü, kilo artışı, çok üşüme gibi
yakınmalarınız varsa zaman
kaybetmeden bir hekime başvurmayı
ihmal etmeyin.

HALSİZLİK VE
YORGUNLUK
Hemoglobin düzeyinin düşmesi sonucu
özellikle alyuvarların oksijen taşıma
kapasitesinde azalmaya bağlı olarak;
halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, baş
ağrısı, göğüs ağrısı gibi yakınmalar ortaya
çıkabiliyor. Kişiler her zaman yaptıkları
işleri yapmakta bile zorlanabiliyor.

KALPTE ÇARPINTI,
ÜFÜRÜM
Yine kan hacminde azalma nedeniyle
kalp, debisini arttırabilmek için çok
hızlanıyor. Bu da çarpıntıve çabuk

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Özel hayatınıza
ve kendinize zaman
ayırmakta zorlanacaksınız.
Kariyerinizde ilerlemeler
sözkonusu.
ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Alacağınız
haberler, uzaklarla olan
ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Yeniliklerden çok şey çıkarabileceğiniz
günlerdesiniz. Harcamalara dikkat.

Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın
duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor.

23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adımlarınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak muhalefetle
karşılaşacağınız görünüyor.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım)Geçmişte
yaşananların etkisi
sürerken, bazı şeyleri bırakma
süreci içindesiniz. Ruhsal
sağlığınıza özen göstermeniz gerek.

TOPRAK, KİREÇ VE
TEBEŞİRE AŞ ERMEK
Demir eksikliği anemisi olanlar besin
olmayan maddeleri tüketmeye karşı
yoğun bir istek duyulabiliyor. Örneğin
toprak, kireç, kil, tebeşir, kağıt ve buz
benzeri maddelere adeta aş erebiliyor.

HUZURSUZ BACAK
SENDROMU
Huzursuz Bacak Sendromu varsa, bu
sorunun altında yatan neden düşük
demir düzeyi olabiliyor. Öyle ki bu
sendroma yakalanan kişilerin yüzde
15'inde demir eksikliği görülüyor. Üstelik
demir eksikliği bu semptomda var olan
sık uyanma, kalitesiz uyku ve sabahları
yorgun uyanma gibi yakınmaları da
ağırlaştırabiliyor.

Kendinizi disiplin altına almaya,
sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve
hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında
da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.
BALIK (19 Şubat-20 Mart) Hayat

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21

TERAZİ (23Eylül-

yorulma yakınmalarına, nabızda
dolgunluk ve kalpte üfürüm gibi
sorunlara yol açıyor. Kalp hastalığı
olanların yakınmaları çok daha
şiddetlenebiliyor. Bu nedenle kalp
sorunlarında demir düzeylerinin derhal
kontrol edilmesi gerekiyor.

Maddi durumunuzla ilgili
önemli kararlar aşaması.
Ödemeler dengenizi yeniden
kurmak lazım. Bu arada
çalışma kapasitenizi,
becerilerinizi daha yerinde kullanmaya
çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor. Sosyal
ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni ilişkilere
yöneleceğiniz söylenebilir.
Planlarınızda büyük
beklentilerden kaçının.
OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)

görüşünüzü akılcı bir
düzeyde kullanmalısınız.
Hukuki konularınızda
bazı engeller ya da
gecikmeler öne çıkabilir.
Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.
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İlhan Ahmet “İslam ve Terör”
konulu panelde konuştu
MİLLETVEKİLİ İlhan Ahmet,
Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nde düzenlenen bir
panelde “İslam ve Terör” başlıklı
bir sunum gerçekleştirdi. Panelde
ayrıca uluslararası hukuk
profesörü Vasilis Grammatikas da
konuşmacı olarak yer aldı.
Trakya Dimokritos Üniversitesi
Öğrenci Birliği DAP - NDFK
tarafından düzenlenen panel, 7
Kasım Pazartesi akşamı
üniversitenin Gümülcine’deki
yerleşkesinde yapıldı. Panele
konuşmacı olarak katılan Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet, son
yıllarda özellikle Avrupa’da artan
Müslüman karşıtlığına dikkati
çekerek, bu karşıtlığı tetikleyen
olumsuz Müslüman algısının nasıl
bilinçli şekilde yayılmaya
çalışıldığına işaret etti.
Avrupa’da Müslümanların 7.
yüzyıldan bu yana varolduğunu
belirten İlhan Ahmet,
“Müslümanlar ile Avrupa arasında
diplomatik ve ticari ilişkilerin
geçmişi çok eskilere
dayanmaktadır. Özellikle II. Dünya
Savaşı’ndan sonra ise, Avrupa
kıtasının yeniden inşasında iş
gücü olarak çok sayıda Müslüman
nüfus Avrupa’da ikame edilmiştir.
Bugün Avrupa’da yerleşik
Müslüman topluluklar, en az
Avrupa ülkeleri kadar çeşitlilik
göstermektedir. Farklı toplusal
yapılarda farklı siyasi görüşe
sahip, pek çok farklı etnik ve
kültürel gruptan ve milletten
Müslüman vardır. Sonuç itibariyle,
tek tik bir Müslüman topluluk
yoktur. Ancak tek tipleştirilmeye
çalışılan olumsuz Müslüman algısı
vardır” dedi.
Avrupa’daki genel algının
aksine İslam’ın sadece Araplar
tarafından temsil edilmediğini ve
İslam öğretisini benimseyen
Müslümanların geniş bir
yelpazede yer aldığını ifade eden
İlhan Ahmet, “Pek çok
Müslümanın dini anlama ve dini
itikatlarını yerine getirme şekli ve
yoğunluğu da farklıdır. Bazıları
dindar iken bazılarının
ibadetlerini yerine getirmede
süreklilik göstermediği
gözlenmektedir. Araştırmalar,
örneğin Müslümanların %
10’unun düzenli olarak dua
ettiğini, % 70’inin ise oruç
ibadetini aksatmadan yerine
getirdiğini göstermektedir.” diye
konuştu.
“AVRUPADAKİ MÜSLÜMAN
NÜFUS, KORKU YARATILMAYA
ÇALIŞILDIĞI KADAR SAYISAL
ÇOKLUĞA SAHİP DEĞİLDİR”
Avrupa’daki Müslüman nüfusun
tahminlere göre 19 milyon kişi ile
Avrupa nüfsunun % 6’sını
oluşturduğu söyleyen İlhan
Ahmet, aşırı sağcıların “Avrupa
Müslümanlaşıyor” çığırtkanlığı ile
yaratmaya çalıştıkları korkuya
dikkati çekti.
Milletvekili Ahmet, bu
manipülatif söylemler neticesinde

Müslüman olmayan kesimde
yaratılan algı düzeyinin geldiği
noktaya Fransa ve İngiltere’den
örnek vererek, “2014 yılında
yapılan bir araştırmaya göre
Fransızlar ülkelerindeki nüfusun
% 31’inin Müslüman olduğunu,
İngilizler ise ülkelerindeki
nüfusun % 21’inin Müslüman
olduğuna inanmaktadır. Oysa
aslında Fransa’daki
Müslümanların genel nüfustaki
oranı %8, İngiltere’deki
Müslümanlarınki ise %5’tir” dedi.
“GERÇEK İSLAM
İNANIŞINDA VE ÖĞRETİSİNDE
TERÖRE YER YOKTUR”
Son yıllarda terör olayları ile
birlikte anılan İslam’ın gerçek
öğretisinde teröre yer olmadığını
vurgulayan İhan Ahmet, “ İslam’a
karşı büyük haksızlık
yapılmaktdır. Gerçek İslam,
inananlarını adaleti sağlamaya ve
barışa teşvik etmektedir. Saygın
İslam liderleri ve alimler,
terörizme karşı kesin tutum
sergilemekte ve şiddet ve ölüm
temelli öğretiler ve bunların
takipçisi marjinal gruplarla
mücade etmektedir.” diye
konuştu.
Milletvekili İlhan Ahmet, İslam
adına hareket ettiğini söyleyen bu
aşırı grupların tehdit ve şiddetine
pek çok Müslüman’ın da maruz
kaldığını hatırlatarak, din adına
yapılan terör eylemlerinde
kurbanlar arasında
Müslümanların da yer aldığını
belirtti. İlhan Ahmet, “Bir çok
Müslüman da terör eylemlerinin
kurbanı olmuştur. Dinlerinden
dolayı herhangi bir güvence
altında değildirler. Cihatçı
militanlar yüzünden en fazla
kurbanı yine İslam dünyası
vermektedir.” diye konuştu.
“TÜM MÜSLÜMANLAR
TERÖRİST DEĞİLSE,
TÜM TERÖRİSTLER
MÜSLÜMAN MIDIR?”
Dünyadaki ve Avrupa’daki her
terör eyleminin ardında
Müslümanların olduğuna dair
kanaat gelişmesinde medyanın
tutumunun etkili olduğunu
belirten ve bu tutumu eleştiren
milletvekili Ahmet, “Tüm terör
eylemlerinin ardında
Müslümanlar vardır” algısının
medya tarafından beslendiğine
işaret etti.
“Oysa 2013 yılı verilerine göre,
Avrupa’da meydana gelen 152 terör
saldırısının sadece 1 tanesi dini
nedenlere dayanmakta, 84 tanesi
ise aşırı milliyetçilik ve ayrımcılık
gibi nedenlere dayanmaktadır”
diyen milletvekili, “Bu da
göstermektedir ki, Avrupa’nın asıl
sorunu aşırı milliyetçi ayrılıkçı
akımlar ve eylemlerdir. Bu
noktada tüm terör saldırılarında
Müslümanlara vurgu yapılması,
haksızlıktır.” diye konuştu.

“CHARLİE HEBDO’DAKİ
KARİKATÜRLER NE KADAR
RENCİDE EDİCİ OLSA DA
HİÇ BİR MÜSLÜMANIN TERÖR
SALDIRISINI ONAYLAMASI
DÜŞÜNELEMEZ”
Fransa’da yayımlanan ve yaptığı
mizahi yayının merkezine
Müslümanları oturtan Charlie
Hebdo adındaki dergiye yönelik
yapılan saldırıya da değinen İlhan
Ahmet, “Müslümanlar, Charlie
Hebdo’daki yayınlardan rencide
olduklarını ifade etmektedir.
Ancak bu, karşılığında herhangi
bir ölümcül eylemi destekledikleri
anlamanı gelmemektedir. Kaldı ki
o dönem pek çok Müslüman
örgüt, bu saldırıyı açıkça kınamış,
herhangi bir terörist eyleme
İslam’ın alet edilmesinin de kabul
edilmez olduğunu vurgulamıştır.
İfade özgürlüğüne olan saygılarını
dile getirmek için de başta Paris’te
olmak üzere diğer Avrupa
başkentlerinde gerçekleşen
barışçıl protestolara da katılarak
destek vermişlerdir.” dedi.
“AVRUPA’DA YÜKSELEN
YAHUDİ KARŞITLIĞI
DİKKAT ÇEKİCİDİR”
Milletvekili İlhan Ahmet,
Avrupa’daki antisemitizm
hareketinde görülen artışa da
değindi. Avrupa’da eskiden beri
var olan Yahudi karşıtı düşünce ve
hareketlerin son yıllarda Avrupa
toplumu içinde daha da arttığını
belirten Ahmet, Pew Research
Center’ın araştırmasına göre
Almanya’da halkın %25’inin,
İspanya’da ise %50’sinin
Yahudiler hakkında olumsuz
düşünceye sahip olduğunu
belirtti.
Avrupa’daki yükselen
antisemitik hareketliliğin
kaynağında Müslümanların
olduğuna dair iddiaları da
değerlendiren milletvekili,
“Müslüman nüfusun %6 olduğu
Almanya’da halkın %25’inin
Yahudi karşıtı düşüncelere sahip
olması, yine Müslüman nüfusun
%3 olduğu İspanya’da halkın
%50’sinin Yahudi karşıtı

düşüncelere sahip olmasında bu
ülkeler içindeki Müslüman
topluluklardan ziyade eskiden beri
varolan antisemitik düşüncelerin
etkili olduğu muhakkaktır. Diğer
iddialar sadece Müslümanlar ile
Yahudiler arasında düşmanlık
yaratma amacı gütmektedir.” diye
konuştu.
“TOPLUMDAN DIŞLANAN
AVRUPALI GENÇ MÜSLÜMANLAR,
MARJİNAL GRUPLARIN
ÇEKİMİNE KAPILMAKTADIR”
İlhan Ahmet, pek çok faktörün
etkisiyle sosyal dışlanmaya maruz
kalan Avrupalı genç
Müslümanların, aşırı ve ayrılıkçı
grupların kurbanı olabildiklerine
dikkati çekti. Milletvekili, özellikle
çalışma ve eğitim hayatı ile sosyal
yaşamda ayrımcılığa son vererek,
dengeli bir toplumsal yapı
oluşturacak çözümlerin hayata
geçirilmesi gerektiğine vurgu
yaptı.
Tahminlere göre, genç
Mülümanların % 0,1’inin cihatçı
militan gruplara dahil olduğunun
öngörüldüğünü ifade eden
milletvekili Ahmet, topluma
aidiyet hissi sağlandığı takdirde,
gençlerin cihat propagandası ile
aşırı uçlar tarafından tuzağa
düşürülmesinin de önüne
geçilebileceğini belirtti.
“İSLAMOFOBİ ADI ALTINDA
YAPILANLAR IRKÇILIKTIR”
İslamofobiyi, “şiddet ve ayrımcılık
emeli güdülerek, Müslümanlar
aleyhine kalıplaşmış bazı tarihsel
yanlış ve olumsuz fikirlerin
yayılmasını teşvik eden ırkçı bir
söylem” olarak tanımlayan
milletvekil İlhan Ahmet,
İslamofobinin, Müslümanların
hatta Müslümana benzeyenlerin
gerek sosyal, gerekse kurumsal
yapıda dışlanmasına hizmet
ettiğini söyledi.
Milletvekili, Müslümanlara
karşı basmakalıp düşüncelerden
türeyen İslamofobinin bu şekliyle
İslam eleştirisi yapmaktan uzak
olduğunu belirterek, “İslam bir
din ve öğretidir. Her din ve öğreti

gibi de eleştirilebilir. Ancak
İslamofobi ile yapılanın bununla
bir ilgisi yoktur.” diye konuştu.
Toplumda asayişi sağlama
gerekçesiyle “ırk profili
oluşturma” düşüncesinin,
uluslararası yasalarla da
yasaklandığının altını çizen İlhan
Ahmet, “kişilerin ırkına, etnik
kökenine, dinine, doğduğu yere,
bazı ülkelerle telefon
görüşmelerine, banka işlemlerine,
ikamet statüsüne ve hatta dış
görünüşüne bakılarak bir profile
dahil edilmesi, son derece
sakıncalı, ayrımcı ve yasa dışı
olduğunu” vurguladı.
Milletvekili İlhan Ahmet, “Irk
profili oluşturmanın suçla ve
terörle mücadelede etkili ve
verimli bir yöntem olmadığını”
belirterek, “Asayişin
sağlanmasında ihtiyacımız olan
toplumu birbirinden ayrıştırmaya,
uzaklaştırmaya ve
yabancılaştırmaya neden olacak
böylesi yöntemler değil, toplumun
her ferdinin işbirliği içinde
olacağı, hem birbirlerine hem de
resmi makamlara güveneceği
yöntemlerdir.” diye konuştu.
Milletvekili İlhan Ahmet
konuşmasını, Katolik dünyasının
ruhani lideri Papa Francis’in
İslamla ilgili şu sözlerine atıfta
bulunarak tamamladı: “İslam
terör değildir, herhangi birinin
bunu söylemesi, ne doğru ne de
isabetlidir. Her dinin, küçük bir
grup kökten dincisi vardır. İslam
şiddeti hakkında konuşmak
istemiyorum, çünkü o zaman
katolik şiddeti hakkında da
konuşmam gerekecek. Hergün
gazeteleri karıştırdığımda, şiddet
görüyorum. Kız arkadaşlarını
öldürenleri, kayınvalidelerini
öldürenleri görüyorum ve bunların
hepsinin vaftiz edilmiş katolikler
olduğunu hatırlıyorum. Terör her
yerde vardır. Bazı Afrika
ülkelerindeki ırkçı terörü bir
düşünsün herkes. Terör, başka bir
seneçek olmadığı zaman ortaya
çıkar ve büyür. Ve o zaman artık
işin merkezinde tanrı olarak para
durur.”
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“Anakucağı Projesi için BATEV’den
Zeytinburnu’nda
10 Kasım etkinliği
kermes düzenlenecek”
GÜNDEM

BATI Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Kadın Kolları Başkanı
Gülşen Kocaahmet, “Anakucağı
Projesi”ne kaynak sağlamak
amacıyla kermes
düzenleyeceklerini
söyledi.
Batı Trakya
Türkleri
Dayanışma
Derneği
Kadın
Kolları Başkanı
ve Batı Trakya
Eğitim Kültür
Sağlık Vakfı
(BATEV)
yönetim kurulu
üyesi Gülşen
Kocaahmet, çalışmaları ve
gelecek dönemdeki projeleri
hakkında açıklama yaptı.
Kocaahmet yaptığı açıklamada, 2012
yılından itibaren daha aktif hale gelen
kadın kolları ekibinin kemik
kadrosunun görevine devam ettiğini ve
o günden bu yana “Anakucağı Burs
Projesi”nin de her yıl geliştirilerek
yoluna devam ettiğinin altını çizdi.
Kocaahmet, “Her yıl onlarca öğrenciye
burs imkanı sağlamakta, sosyal
faliyetlere eğilmekte, geziler,
toplantılar, yöresel günler etkinlikleri,
paneller düzenlemekte, genel merkez
ve şubelerdeki kadın kollarımız ile
koordineli bir şekilde büyüyerek
çalışmalarımıza devam etmekte ve Batı
Trakya camiasının yüz akı olmak için
gecemizi gündüzümüze katarak
mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Anakucağı projesi kapsamındaki
gönüllü annelerimiz son olarak yine 10
Kasım’da Selanik programını
gerçekleştirerek hemşehrimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete
intikalinin 78. yılında doğduğu evde
düzenlenen törene katılarak ruhunu
yad ettiler.
Selanik programı sonrası da gönüllü
annelerimiz Batı Trakya’ya geçerek
buradaki sivil toplum kuruluşlarını
ziyaret ederek programa katılan
kadınlar ile Batı Trakya’da yaşayan

kadınların
buluşturarak
kucaklaşmalarını sağladı.
Gümülcine’deki programda ayrıca
daha
önce İstanbul’da bir araya
geldiğimiz T.C. Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi
Hülya Akıncı hanıma ‘Anakucağı
Gönüllü Anneleri’ne gösterdiği yakın
ilgi ve misafirperverlikten dolayı da
teşekkürü borç bilirim.” dedi.
Kadın Kolları Başkanı Gülşen
Kocaahmet ile birlikte Kadın Kolları
yöneticisi ve BATEV yönetim kurulu
üyesi Nalan Hacıdeli ve Kadın Kolları
yöneticisi Elif Güven, «Anakucağı
Projesi»ne kaynak sağlamak için 25
Kasım Cuma günü Zeytinburnu Batı
Trakya Camii yerleşkesinde bir kermes
düzenleneceğini ve tüm camiayı
Anakucağı Gönüllü Anneleri ile birlikte
olmak üzere oraya beklediklerini
söylediler. Kocaahmet, kermesin
ardından kahvaltılı toplantıların
periodik olarak düzenlenecegini, iki
sergi planlandığını, yeni yıl, 29 Ocak
ve 8 Mart etkinlikleri ile ilgili
çalışmalara da devam edildiğini
belirtti.
Genel Başkan Gülşen Kocaahmet
sözlerini, “Herkes şundan emin olsun,
önümüzdeki günlerde daha fazla
aktiviteyi daha geniş katılımlar ve
aramıza yeni katılacak arkadaşlarla ve
şubelerimizin de katķıları ile
çalışmalarımızı daha da arttırcağız.”
diyerek tamamladı.

BATI Trakya Eğitim Kültür Sağlık Vakfı
(BATEV), 10 Kasım nedeniyle Selanik ve
Batı Trakya’ya bir gezi düzenledi.
9-12 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşen geziye, vakfın gönüllü 25
annesi katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğduğu evi ziyaret etmeyi amaçlayan
gönüllü annelerin gezisinde, aynı
zamanda Batı Trakyalı kadınlarla da bir
araya gelmek amaçlandı. Selanik’te
Atatürk’ün evini ziyaret eden kadınlar,
Batı Trakya’da da İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ettiler.
Selanik’te 10 Kasım’da Atatürk Evi’nde
gerçekleşen anma töreninde, vakıf dört
kişi ile temsil edildi. 10 Kasım töreni
sonrasında Türkiye’nin Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ve
eşiyle konutta biraraya gelen Batı Trakyalı
kadınlar, vakıf ve bursiyerler hakkında
kısa bilgi verdi.
Gezi çerçevesinde, Selanik’teki
Osmanlı eserleri gezildi. Geziye katılan
kadınlar 9 Kasım tarihinde ise Mustafa
Kemal Atatürk’ün evini ziyaret ettiler. 10
Kasım’da şehirde yapılan panoramik
turun ardından Kavala’ya hareket
edilerek Mehmet Ali Paşa’nın konağı
ziyaret edildi.
İstanbul’dan gelen heyet, daha sonra
İskeçe Türk Birliği’ne gitti. Birlik eğitim
danışmanı, genel sekreteri ve üyeleri
tarafından karşılanan vakıf gönüllüleri
adına konuşan BATEV Başkan Yardımcısı
Hürrem Şevketoğlu, Batı Trakya’da

18 Kasım 2016

yürütülen “Okutan Anne Projesi”ni
hayranlıkla izlediklerini, ancak
Yunanistan’da son dönemde yaşanan
ekonomik sıkıntılar nedeniyle azınlık
kurumlarından yönlendirilen çocuklara
burs olanağı sağlamaya hazır olduklarını
söyledi. Şevketoğlu, “Çocuklarımızı
kaybetmek değil, kazanmak için
elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim
bütün kötülüklerin düşmanıdır. Gelin
artık kendi yaralarımızı sarmayı
öğrenelim, gelecek nesillere örnek
olalım.” diye konuştu.
Seyahatin son gününde Gümülcine
Türk Gençler Birliği ziyaret edildi.
Bu arada, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi
Hülya Akıncı da vakıf gönüllülerini
konutta ağırladı. Ziyaret kapsamında
ortak projeler yapılması konusunda fikir
birliği sağlandı.
Selanik gezisi organizasyonuna destek
veren gönüllü annelerden Hürrem
Şevketoğlu, Serpil Kurtbay, Nesrin Ali,
Tülin Gültiken, Birsen Memet, Belgin
Uzgen, Zehra Ali, Zeynep Ömer, Aylin
Kamber, Canan İmamoğlu, Nergis
Üntrenli, Hülya İslam Doğan, Füsun
Güngörer yaptıkları ortak açıklamada,
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan, Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya Akıncı başta
olmak üzere, Selanik gezisinin
düzenlenmesinden emeği geçenlere ve
kendilerini Batı Trakya’da ağırlayan sivil
toplum temsilcisi Türk kadınlara teşekkür
ettiler.
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DİN VE TOPLUM

Kozlukebir Belediyesi’nden
“Hoşgeldin Bebek” projesi

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Başkalarını kendimize tercih; Îsâr

A

KOZLUKEBİR
Belediyesi “İdeal
Bir Belediye İçin
Her Gün Yeni Bir
Adım” sloganıyla
“Belediyemize
Hoşgeldin Bebek” isimli
projeyi hayata geçirdiğini
açıkladı.
Proje çerçevesinde,
Kozlukebir belediyesi
sınırları dahilinde bebek
sahibi aileler tespit edilip ziyaret edilecek ve 11
parçadan oluşan “yeni doğum” seti hediye
edilecek.
Konuyla ilgili olarak Kozlukebir Belediyesi

tarafından yapılan yazılı
açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Hoşgeldin
Bebek Projesi
kapsamında dünyaya
yeni gelen küçük
çocuklarımızın ve ailelerin yanında
olmak, belediye olarak onların sevinçlerini
paylaşmak ve çocuk dostu bir belediye olma
noktasında böyle küçük de olsa bir adım atmak
bizleri son derece mutlu etmektedir. Bu proje
kapsamında ilk ziyaretler Kozlukebir Belediye
Başkanı sayın Rıdvan Ahmet ve eşi tarafından
Domruköy ve Balafar köylerine gerçekleştirilerek
bebek sahibi olan aileler yakından tebrik edilip,
mutluluklarına ortak olundu.”

Başkonsolos Akıncı Cuma
namazını Kargılı Sarıca’da kıldı

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
11 Kasım Cuma günü Rodop
ilinin Kargılı Sarıca köyünü
ziyaret ederek soydaşlarla
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve Gümülcine

Celal Bayar Azınlık Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma
namazı sonrasında
Başkonsolos Akıncı, bölge
halkına konukseverliğinden
dolayı teşekkür ederek, köyde
soydaşlarla birlikte bir süre

sohbet etti. Namaz sonrası
Başkonsolos Akıncı bu
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
sosyal medya hesabından,
“Köy ziyaretlerimizde bu hafta
Kargılı Sarıca'daydık. Hoş
sohbet ve dostluk bulduk.”
paylaşımında bulundu.

llah'ın samimi kullarından
öyleleri vardır ki, kendisine
ulaşacak nimetin kardeşine
gelmesini ister ve kendi nefsinin
dünyevî veya uhrevî nasiplerine
kardeşininkini takdim eder. Bunun
adı Îsâr'dır. Nitekim Allah Teâlâ bu
konuda şöyle buyurur: "Kendileri
zaruret içinde bulunsalar bile,
kardeşlerini kendilerinden önde
tutarlar." (el-Haşr, 9)
Cömertliğin en üstün şekli
îsâr’dır. O halde bir diğer ifadeyele
îsâr; kendi kişisel ihtiyacı
bulunmasına rağmen malını
başkasına vermek veya onun
ihtiyacı için sarf etmektir.
Îsâr mal ile olduğu gibi canını
vermek şeklinde de olur. Bunun en
güzel örneği de Allah Rasûlü
(s.a.v)’in hicreti sırasında Hz Ali’nin
O’nun yatağında yatmasıdır. Bu da
şöyle olmuştur:
Allah Rasûlü hicret etmek üzere
evini terk ederken, evi kuşatan yalın
kılıçlı müşrikleri oyalamak için
yatağında görünmek istemişti. Bu
sebeple Hz. Ali’den kendi yatağında
yatmasını istemiş, o da bunu canına
minnet sayarak kabul etmiştir.
Böylece kapıdaki müşrikler Allah
Rasûlü (s.a.v)’i yatakta zannederek
sabaha kadar beklemişler ve adeti
üzere onun bu vakitte çıkıp mescide
gitmediğini görünce kapıyı kırıp
içeri girmişlerdi. Ancak içeri
girdiklerinde O’nun yatağında Hz.
Ali’yi görünce şaşırmışlardı.
Burunlarından soluyan
müşriklerin bu durumda gördükleri
Hz. Ali’yi çldürmediler. Onu
öldürmemeleri ise tamamen Allahu
Teâlâ’nın hıfz ve himayesi
sayesinde olmuştur. Bazı
müfessirlere göre şu ayet bu olay
üzerine nazil olmuştur:
“Kimileri Allah’ın rızasını
kazanmak için kendi canlarını feda
ederler. Allah kullarına karşı
şefkatlidir.” (Bakara Suresi, ayet
207) Allah’u Teâlâ, bu şefkatiyle Hz.
Ali’yi muhakkak olan bir ölümden
korumuştu.
Günümüzde çevremize
baktığımızda bu güzel duygudan ne
kadar mahrum olduğumuz açıkça
görülecektir. Bugünün dünyasında
hakim olan hayat tarzı dinimizin
bize sunduğu güzelliklerden çok
uzaklarda seyrediyor. Aldatmak
adeta marifet sayılmaya başlandı.
Kendi egomuzu tatmin etmek için,
başkalarını ezmek üstünlük sayılır
hale geldi. Sanki hiç
ölmeyecekmişiz gibi her tarafta
şeytanın tuzaklarıyla dolu olan bu
geçici dünyada kör menfaatimiz için
en yakınımızı bile rahatlıkla feda
edebiliyoruz. İşte böyle bir hayat
tarzıyla yaşarken elbette hiçbir
zaman iki yakamız bir araya gelmez.
Çünkü gönül yönünü ve imandan
kaynaklanan güven duygusunu
ihmal etmekle adeta kaskatı
kalplerle birbirimizi sözde sevmeye
çalışıyoruz. Hatta bazen sevgiyi bile
kendimize göre uydurarak sanki
para ile veya başka bir menfaatle

elde edilebileceğine düşünür olduk.
Bunun sebebi de her şeyi madde
gözüyle görmemizdendir. Sevgi hiç
metre veya terazi ile ölçülebilir mi?
İnsan sevdi mi canını bile feda
etmeye hazırdır. Peygamberimiz
(s.a.s.)’in şu hadisini görmezlikten
geliyoruz. “Gerçek Müslüman;
birlikte yaşadığı kimselerin onun
elinden ve dilinden güven içinde
olmalarıdır.”
Son dönemde toplumumuzda
bizi biz yapan manevi değerlerimizi
kaybetmeye yüz tuttuğumuz içindır
ki, ruhi bunalımlar ve depresyon
hastalılları arttı. Buna bağlı olarak
son çare için intiharı düşünenler
çoğaldı. Hatta intihar edenleri artık
sık duymaya başladık. Onun için
daha büyük yaralar açılmadan gelin
yaşantımızı gözden geçirip dinimizin
bize sunduğu güzelliklerle bir an
evvel bezenelim. Bunu bir an önce
yapmamız hem kendi hayatımızın
huzuru hem de etrafımızdakilerin ve
toplumun huzuru için elzemdir. Bu
aynı zamanda başarılarımızın da
sırrıdır. Çünkü insan güven ve huzur
içinde, farklı fikirlerden doğacak
olan hakikatlerle uzlaşma, danışma
ve dayanışma ile başaramayacağı
hiçbir iş ve üstesinden
gelemeyeceği hiç bir zorluk kalmaz.
Unutmayalım, başarının en büyük
engeli güvensizliktir. Ayrıca
dinimizin yüksek ahlakî vasıflardan
biri olan îsar; başkalarını kendimize
tercih etme duygusunu da
kazanırsak bizim için ufkumuz
ardına kadar açılır. Boş işlerle değil,
araştırarak, okuyarak ve
geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızı milli ve manevi
değerlerle tam bir şekilde
yetiştirerek ancak bugünün
teknolojisini yakalamaya hazır bir
vaziyette gelmemiz mümkün olur.
Aksi takdirde yaya kalır kendi
oluşturmuş olacağımız karanlık
dünyamızın içinde yok olur gideriz
maazallah. Bu da toplumun toptan
intiharı demektir. Artık başka
bahanelere yer yoktur. Bu karanlık
devreye hepimizin birer mum yakma
zamanı gelmiştir.
Allah’u Teâlâ bize coşku, sevinç,
sevgi, şefkat gibi duyguları
üretebilen bir beyin ve bunları
hayata geçirecek bir kalp
yaratmıştır. Bu duyguları
beyinlerine; zihinlerine ve
kalplerine yerleştiren insanların
gözlerindeki ışığı okursunuz, onlar
gittikleri yerleri elektriklendirirler ve
aydınlatırlar. Bastırılması, hatta
kesilip parçalanması ve adeta kıyma
makinesinden geçirilmesi gereken
iğrenç duygular; karamsarlık,
çekememezlik, gurur gibi insanın
geleceğini ve insanlığın karakterini
tahrip eden duygulardır. Gelin bu
kötü duyguları karantinaya alalım
ve daha aydınlık yarınlar için
birbirimizi sevelim. Unutmayalık ki,
başkalarını kendimize tercih etme
duygusu olan îsâr; sevgi, barış ve
huzurun olmazsa olmaz şartıdır.
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
«Φρένο» στις διακρίσεις που γίνονται
λόγω φύλου, καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, ασθένειας, αναπηρίας,
ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης,
σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.
επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στον χώρο
της εργασίας (σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα), στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών,
αλλά και στην εκπαίδευση, στις φορολογικές
διευκολύνσεις, στην κοινωνική προστασία,
ακόμα και στην πρόσβαση σε στέγη.
Πολυνομοσχέδιο τιμωρεί τέτοιες
διακρίσεις με ποινικές και χρηματικές
κυρώσεις, ενώ παράλληλα επιχειρεί να
αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα
περιστατικά αυθαιρεσίας (βασανισμούς,
κακομεταχειρίσεις, συμπεριφορά παράνομη
ή απαξιωτική κ.λπ.) που διαπράττονται από
αστυνομικούς, λιμενικούς, σωφρονιστικούς
υπαλλήλους κ.λπ. (π.χ. δολοφονίες
Γρηγορόπουλου, Καρέλι, «υπόθεση
ζαρντινιέρας» κ.λπ.), για να αποφεύγει η
χώρα συνεχείς «ευρωκαταδίκες» και
αποζημιώσεις.
Ταυτόχρονα με το πολυνομοσχέδιο, που
συμμορφώνεται σε κοινοτικές οδηγίες και
κατατέθηκε στη Βουλή, γίνεται αυστηρότερο
το ποινικό οπλοστάσιο (και οι διοικητικές

και χρηματικές κυρώσεις), για να παταχθούν
φαινόμενα κατάχρησης και χειραγώγησης
της αγοράς, αλλά και παραχάραξης του
νομίσματος, ώστε να είναι ασφαλέστερο και
ελκυστικότερο το επενδυτικό τοπίο.
«Κοινό γεωμετρικό τόπο» για την
αντιμετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων,
αλλά και των περιστατικών αυθαιρεσίας
κρατικών υπαλλήλων (αστυνομικών κ.λπ.)
αποτελεί ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ),
καθώς αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη
διερεύνηση και καταπολέμηση τέτοιων
φαινομένων και στην αποκατάσταση της
τάξης και συνακόλουθα της κοινωνικής
ειρήνης.
Τα νέα μέτρα ανοίγουν τον δρόμο για
πολύ μεγαλύτερη προστασία σε τομείς
ευαίσθητους (πρόσβαση και συνθήκες στην
εργασία, σε αγαθά-υπηρεσίες, στην
εκπαίδευση κ.λπ.) υψώνοντας «ασπίδα
προστασίας» για χιλιάδες άτομα που σήμερα
αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω φυλής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
σεξουαλικού προσανατολισμού, χρόνιας
ασθένειας ή αναπηρίας κ.λπ.
Στην πράξη μπορεί να προστατευθούν
καλύτερα και να αποκρούσουν τυχόν
δυσμενή μεταχείριση σε βάρος τους και άλλα
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πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονται
σήμερα «στο περιθώριο» (όσον αφορά στη
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους), όπως
είναι αντιρρησίες συνείδησης, οροθετικοί ή
πάσχοντες από άλλες χρόνιες ασθένειες και
αναπηρίες, πρώην τοξικομανείς,
αποφυλακισθέντες, διεμφυλικά άτομα ή
και με άλλον σεξουαλικό προσανατολισμό
ή ταυτότητα φύλου, καθώς και οι οικείοι
τους (συγγενείς κ.λπ.), που λόγω της
σχέσης μαζί τους μπορεί να υφίστανται και
αυτοί διακριτική και δυσμενή μεταχείριση.
Οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν παράλληλα
σε καθολική εξίσωση του συμφώνου
συμβίωσης με τον γάμο, αφού στους
συντρόφους του συμφώνου (ετερόφυλους ή
ομόφυλους) αναγνωρίζονται ουσιαστικά τα
ίδια δικαιώματα στον εργασιακό χώρο και
άρα μπορούν να διεκδικήσουν
συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόματα
κ.λπ.
Όποιος μεταχειρίζεται δυσμενώς (π.χ. ο
εργοδότης) τον άλλον (εργαζόμενο κ.λπ.)
κάνοντας διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας
κ.λπ., θα απειλείται με φυλάκιση 6 μηνών
έως 3 ετών και χρηματική ποινή 1.000 έως
5.000 ευρώ μετά από καταγγελία στον ΣτΠ,
που αναλαμβάνει ως φορέας
παρακολούθησης και προώθησης της
αρχής της ίσης μεταχείρισης, έχοντας και
διαμεσολαβητικό ρόλο για αποκατάσταση
του προβλήματος που δημιουργήθηκε (π.χ.
απόλυση, υποβάθμιση κ.λπ.).
Στον εργασιακό τομέα οι
προστατευτικές ρυθμίσεις για απαγόρευση
των διακρίσεων αφορούν τους όρους
πρόσβασης στην εργασία, την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
θέματα αποδοχών, απολύσεων, υγείας και
ασφάλειας κατά την εργασία, επανένταξης
και εκ νέου απασχόλησης μετά από
περιόδους ανεργίας, αλλά και τη
συνδικαλιστική συμμετοχή των
εργαζομένων.
Παράλληλα, εφαρμόζονται σε θέματα

κοινωνικής προστασίας, φορολογικής
διευκόλυνσης (λαμβάνεται υπόψη η
φορολογική κατοικία αντί της ιθαγένειας),
εκπαίδευσης, πρόσβασης σε παροχή
αγαθών-υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης
της στέγης, ενώ με προεδρικό διάταγμα η
προστασία θα μπορεί να επεκταθεί και σε
όποιους άλλους τομείς κρίνει αναγκαίους η
κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο διευρύνει το πεδίο
προστασίας, προσθέτοντας στο σημερινό
ελλειμματικό νομοθετικό πλαίσιο και
κάποιες άλλες κατηγορίες για απαγόρευση
των διακρίσεων, όπως την εθνική
καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη
χρόνια ασθένεια, την οικογενειακή και
κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα
χαρακτηριστικά φύλου κ.λπ.
Επιτρέπει σε κοινωνικούς φορείς,
συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λπ. να
αντιπροσωπεύουν στα δικαστήρια το
θιγόμενο πρόσωπο, χωρίς να
υποχρεώνονται να καταβάλουν παράβολο,
προβλέπει αντιστροφή του βάρους
απόδειξης (υπέρ του βλαπτόμενου), αλλά
και την υποχρέωση του κράτους να
προωθήσει στα θέματα αυτά τον κοινωνικό
διάλογο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ως Εθνικός
Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας, θα καλύψει σημαντικό κενό,
αφού η σχετική Επιτροπή του ν.3938/11 δεν
συστάθηκε και σε ένα κράτος δικαίου δεν
πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια
συγκάλυψης ή ατιμωρησίας.
Αναλαμβάνοντας τη διερεύνηση, ο ΣτΠ δεν
υποκαθιστά τον δικαστικό και πειθαρχικό
έλεγχο τέτοιων περιστατικών, αλλά
λειτουργεί συμπληρωματικά και
παράλληλα, ενώ τα πειθαρχικά όργανα θα
«παγώνουν» την έκδοση απόφασης μέχρι
να βγάλει πόρισμα ο ΣτΠ, από το οποίο θα
μπορούν, όμως, να αποκλίνουν, μόνο με
ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Atina’da Obama rüzgarı
gerektirdiği fedakarlıkları
anlayamaz, ama ben anlıyorum.
Aleksis Çipras’ı uyguladığı
reformlar için tebrik ediyorum.
Yapılan bu adımları duyurmak
istiyorum. ABD’nin size desteği
devam edecektir, ben de
alacaklılara ekonominin
kalkınması için bir şeyler
yapılması gerektiğini söylemeye
devam edeceğim. Yunan
ekonomisinin kalkınması için
borç, anahtar niteliğindedir.”
dedi.

“DEMOKRASİLERDE
SIĞINMACILARA
YARDIM EDİLİR”

24. sayfanın devamı

AKROPOLİS’İ ZİYARET
ABD Başkanı Obama,
Yunanistan temaslarında
Akropol’ü ve Akropol Müzesi’ni
ziyaret ettikten sonra Stavros
Niarhos Kültür Merkezi’nde bir
konuşma yaptı. Nobel ödüllü
Elitis’in bir mısrasıyla ve
Herodot ile Thukidides’e
gönderme yaparak
konuşmasına başlayan Obama,
“ABD Başkanı olarak bu benim

son seyahatim. Akropol’ü
görmek ve bütün dünyaya
bağışladıkları için Yunanistan’a
teşekkür etmek istedim.
Yunanistan’a, bize bıraktığı
armağan için minnet borçluyuz.
25 yüzyıl önce bu şehrin kayalık
bir tepesinde ‘demokrasi’ ve
‘devlet’ kavramları doğdu.”
dedi.
Kendisiyle yerine geçecek
olan başkanın arasında
düşünce farkı olduğunu, ancak
demokrasinin her şeyden daha
güçlü olduğunu söyleyen

Obama, “Demokrasi en
mükemmel yönetim biçimidir.
Demokrasi ayrıca bize
teröristlerden daha güçlü
olduğumuzu gösterdi. Birçok
ülkede seçimler yapılır, ancak
gerçek demokrasi uygulanmaz.
Biz her zaman demokrasiye
inananları desteklemekten
yanayız.” dedi.
Yunanistan ekonomisi için
Obama, “Yunanistan’da
durumun çok zor olduğunu
biliyorum. Herkes reformların
siz Yunanlılara getirdiği acıları,

Göçmen sorununa da değinen
Obama, Yunanistan
hükümetinin ve Yunan halkının
sığınmacılara gösterdiği
insanca davranışı tebrik etti ve
“Demokrasilerde sığınmacılara
yardım edilir. Burada da
sığınmacılar inanılmaz bir
özveriyle karşılandı, ancak
Yunanistan sığınmacı sorununu
tek başına üstlenemez.” dedi.
ABD Başkanı olduğu sürece
yaptıklarına değinen Obama
“Bütün problemleri
çözdüğümüzü söyleyemem.
Hala işsizler, hala fakirler var,
ancak uyguladığımız politika,
üstünde yürümemiz gereken
yolu gösteriyor.” ifadesinde

bulundu.
Barack Obama daha sonra
Berlin’e gitmek üzere, Aleksis
Çipras eşliğinde Eleftherios
Venizelos havaalanına gitti.

OBAMA’NIN ZİYARETİNE
KARŞI GÖSTERİ
Atina’da, ABD Başkanı Barack
Obama’nın ziyaretine karşı
gösteri düzenleyen aşırı sol
gruplarla polis arasında arbede
yaşandı.
Obama’nın Başbakan Aleksis
Çipras ile basın toplantısı
düzenlediği saatlerde, ABD
karşıtı gösteri
düzenleyen yaklaşık 7 bin
kişilik grup, kent merkezine
çıkan Panepistimio Caddesi’nde
polis kordonunu aşmaya
çalıştı.
ABD Büyükelçiliğine
yürümek isteyen göstericiler,
sopa ve molotofkokteyliyle
polise saldırırken, polis
gruptakilere göz yaşartıcı gazla
müdahale etti.
Daha sonra Eksarhia semtine
çekilen küçük bir grup, polise
taş ve molotofkokteyli attı.
Obama’nın ziyareti boyunca
yoğun güvenlik önlemleri
alındı. Bu kapsamda 500’ü
Amerikan olmak üzere toplam 5
bin güvenlik görevlisinin görev
yaptığı belirtildi.
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Komşuda hükümet istifa etti!...
BULGARİSTAN'da pazar günü
düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin
resmi sonuçlarına göre, Rumen Radev
ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Merkez Seçim Komisyonu’nun
açıkladığı kesin sonuçlara göre, ana
muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist
Partisinin (BSP) adayı Rumen Radev,
oyların yüzde 59,37’sini aldı. İktidardaki
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı
Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva’nın
ise yüzde 36,16’da kaldığı belirtildi.
Ülkenin 27 yıllık demokrasi tarihinde
ilk kez oy kullanmanın zorunlu olduğu
seçimde oy pusulalarında yine ilk kez yer
alan “Kimseyi desteklemiyorum” yazılı
haneyi işaretleyenlerin yüzde 4,4 olduğu
ifade edildi.
Nihai sonuçlara göre, Radev’e 2 milyon
63 bin 32, Tzaçeva’ya 1 milyon 256 bin 480
seçmen oy verdi; 155 bin 398 kişi de
"Kimseyi desteklemiyorum" dedi.
Seçime genel katılım yüzde 50,3 olarak
kaydedildi.
Cumhurbaşkanı seçilen Radev, 22 Ocak
2017'de göreve başlayacak.

BORİSOV HÜKÜMETİNİN
İSTİFASI ONAYLANDI
Bu arada Bulgaristan Parlamentosu,
Başbakan Boyko Borisov hükümetinin
istifasını onayladı.
Toplam 240 milletvekilinin katıldığı
oylamada 220 milletvekili istifaya destek
verirken iki kişi çekimser kaldı.
Görev süresinin ikinci yılını
tamamlayan Başbakan Borisov ülkeyi ve
ekonomiyi dengeli ve istikrarlı olarak
bıraktığını belirterek, mevcut hükümetin
teknokratlar hükümetinin kurulmasına
dek görevini sürdüreceğini söyledi.
Başbakan Borisov, ikinci turu 13
Kasım’da yapılan cumhurbaşkanı
seçiminin ikinci turunda Genel Başkanı

olduğu GERB partisinin adayı,
Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın
seçimi kaybetmesi üzerine istifa kararı
almıştı.
Ana muhalefetteki Bulgaristan
Sosyalist Partisi’nin (BSP) lideri Korneliya
Ninova, partisinin mevcut parlamento
çerçevesinde kurulabilecek yeni bir
hükümete katılmayacağını, muhalefette
kalıp erken seçime hazırlanacaklarını
söyledi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türkleri
oluşturduğu muhalefetteki Hak ve
Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) Genel
Başkanı Mustafa Karadayı ise Borisov
hükümetinin büyük oranda güven
kaybına uğradığını, iktidarı sırasında
ülkede nefret dilinin hakim olduğunu
söyledi.
Dini, etnik ya da başka farkılıklar
üzerinden toplumun bölünmesine artık
bir son verilmesi gerektiğini belirten
Karadayı, Bulgaristan'ın çok zor bir
döneme girdiğini söyledi.
HÖH partisinin genel başkanlığından
ihraç edilip Sorumluluk Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST)
partisini kuran bağımsız milletvekili Lütvi
Mestan ise Borisov’un 2009 ve 2014
yılında iktidara gelip, ikinci kez istifa
ettiğini belirterek, artık anayasa
değişikliğini yapabilecek bir meclis için
seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
Bulgaristan anayasasına göre,
cumhurbaşkanı görev süresinin son üç
ayında eski cumhurbaşkanı
parlamentoyu feshedemiyor.
Görev süresi 22 Ocak'ta sona erecek
Rosen Plevneliev'in yeni seçilen
Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ülkeyi
erken seçime hazırlayacak geçici bir
teknokratlar hükümeti kurması,
sonrasında ise erken seçim için tarih
belirlemesi bekleniyor.

Kıbrıslı Rum öğrenciler
Gümülcine’de gösteri yaptı

GÜMÜLCİNE’de üniversite eğitimi
gören Kıbrıslı Rum öğrenciler, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. kuruluş
yıldönümünü protesto etmek için bir
protesto yürüyüşü düzenledi. Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet Başkanlığı
önünden başlayan yürüyüş, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu önünde
tamamlandı.
15 Kasım Salı günü gerçekleşen
protesto eylemine, 25 civarında Kıbrıslı
Rum üniversite öğrencisi katıldı.
Kıbrıslı öğrenciler, Gümülcine’de Yeni

Yol (L. İroon) ve Mahkeme sokağı (H.
Trikupi) üzerinden Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’nun
bulunduğu İonnon sokağına geldi.
Burada polis barikatı önünde bir süre
Türkiye aleyhinde slogan atan grup bir
basın bildirisi okudu. Bildiriler,
Gümülcine’deki Kıbrıslı öğrenci
derneklerinin başkanları tarafından,
Başkonsolosluğun giriş kapısının
yanındaki panoya asıldı. Grup daha
sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

19
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:

518Haziran
Kasım 2016
2015

118 milyon Avrupalı yoksulluk
tehlikesiyle karşı karşıya

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

Bertelsmann Vakfı’nın 2016 Sosyal Adalet Endeksi’ne göre Avrupa’da
tam gün çalışmakla birlikte yoksullaşanların sayısı artıyor. Bu gruba
dahil olanların toplam çalışanlar içindeki payı 2013 yılından bu yana
yüzde 7.2’den yüzde 7.8’e yükseldi.
BERTELSMANN Vakfı
tarafından yapılan araştırmada,
“AB ülkelerinin ekonomi ve
finans krizinin olumsuz
etkilerinden kurtulmaya
başlamış olmasına rağmen
canlanmanın istihdam
piyasasında umulan etkiyi
göstermediği” belirtiliyor.
28 AB üyesi ülkedeki sosyal
adalet değerlendirmesinde
kaydedilen olumsuz gelişmenin
durdurulabildiği ve endeksin
2014 yılında 5.60 puanla indiği
dip noktadan 2016’da 5.75’e
çıktığı ve ekonomik krizden
önce endeksin 6.60 olduğu
raporda dile getiriliyor.
AB ülkelerinde her dört
kişiden birine tekabül eden 118
milyon Avrupalının yoksulluk
ve sosyal dışlanma tehlikesine
maruz kaldığı belirtilen Sosyal
Adalet Endeksi’ne göre bu
gelişmede düşük ücretli işlerin
artması ile istihdam piyasasının
“düzenli” ve “tipik olmayan”
kollara ayrılması rol oynuyor.

ALMANYA YEDİNCİ SIRADA,
YUNANİSTAN SONUNCU
AB ülkeleri arasında Almanya
6.66 puanla yedinci sırada yer
alıyor. İsveç 7.51 puanla sosyal
adaleti en fazla

gerçekleştirebilen AB ülkesi. AB
sonuncusu Yunanistan’da
endeks 3.66 puan dolaylarında
seyrediyor.
35 kritere göre hazırlanan
araştırma yoksulluk, eğitim,
istihdam piyasası, sağlık ve
nesiller arası adalet başlıklarına
ayrılmış.
Bertelsmann Vakfı’nın
araştırmasında Almanya’da
yoksulluk riskinin arttığı ve
eğitim sisteminde varlıklı

kesimin avantajlı olduğu
belirtiliyor.
Tam mesai çalışanlar
arasında yoksulluk tehlikesiyle
karşılaşanların oranı 2015
yılında yüzde 7.1’e yükselmişti.
2015 yılında asgari ücret
uygulamasının başlatılması
yoksulluk riskini cüzi oranda
azaltmış bulunuyor.
Araştırmayı hazırlayan
uzmanlar işsizliğin azalmasıyla
Almanya’da fakirlik riski

olanların artması arasındaki
çelişkiye işaret ediyor.
Bertelsmann Vakfı yönetim
kurulu başkanı Aart De Geus,
Sosyal Adalet Endeksi ile ilgili
değerlendirilmesinde, “Tam
gün çalışma gelir kadar
geçinmeyi de sağlamalı.
Çalışarak geçinme imkanı
azalanların sayısındaki artış
ekonomik ve sosyal düzenin
meşruiyetini sarsmaktadır.”
dedi.

Yunanistan ekonomisi
üçüncü çeyrekte büyüdü
Ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık
bazda yüzde 1,5 büyüdü.
EKONOMİ bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık
bazda yüzde 1,5 büyüdü.
Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT)
açıkladığı ilk tahminlere göre, mevsimsellikten
arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bir
önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,5 oranında arttı.
ELSTAT ayrıca, ilk iki çeyrekteki büyüme
oranlarını ise yukarı yönlü revize etti. Buna

göre, GSYH ilk çeyrekte yüzde 0,8 oranında
düşüş gösterirken, ikinci çeyrekte bu oran 0,6
olarak gerçekleşti.
Mali krizdeki Yunan ekonomisi, geçen yılın
aynı çeyreğinde ise yüzde 2,2 küçülmüştü.
Yetkili makamlar, ekonominin bu yıl yüzde 0,3
daralacağını tahmin ediyor.
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Batı Trakya Türklerinin sorunları
AGİT Toplantısı’nda dile getirildi
BATI Trakya Türk azınlığının
sorunları, Viyana’da yapılan AGİT Ek
İnsani Boyut Toplantısı’nda dile getirildi.
Toplantıda Batı Trakya Türk azınlığını,
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ile
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği temsil etti.
Toplantıda, Yunanistan’ın Batı Trakya
Türk azınlığı ile diyaloğa girmekten
ısrarla kaçındığını öğrenildi.
Almanya AGİT Dönem Başkanlığı,
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri
Ofisi ve AGİT Demokratik Kurumlar ve
İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR)
Avusturya’nın başkenti Viyana’da
düzenlediği toplantıya, ABTTF
Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu
üyesi Funda Reşit Taştekin ile BTAYTD
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu
katıldılar.

“YUNANİSTAN AZINLIĞIN
ETNİK TÜRK KİMLİĞNİ TANIMIYOR,
EĞİTİM VE DİN ALANLARINDAKİ
ÖZERKLİĞİNİ YOK SAYIYOR”
ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi
Grubu üyesi Funda Reşit Taştekin,
toplantının üç tematik oturumunda da
söz alarak Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarını ve uğradığı hak ihlallerini
dile getirdi. “Devletler Arasında Köprü
İnşa Etmeye Yönelik Hukuki
Mekanizmalar” başlıklı oturumda
yaptığı sunumda Reşit, Yunanistan’ın
sınırları içerisinde yaşayan Batı Trakya
Türk azınlığının etnik Türk kimliğinin
tanınmaması nedeniyle azınlık ve Yunan
devlet makamları arasında hiçbir resmi
diyalog mekanizmasının bulunmadığını
ifade etti. “Ulusal Azınlık Meselelerinin

Çeşitli Politika Alanları Arasında Köprü
İnşa Etme Rolünü Teşvik Etmek” başlıklı
oturumda konuşan Funda Reşit
Taştekin, eğitimin uyumdaki önemine
atıfta bulunarak Yunanistan’ın bunu göz
ardı ettiğini, Batı Trakya Türk azınlığının
antlaşmalarla garanti altına alınmış
eğitim alanındaki özerk yapısına aykırı
uygulamalarda bulunduğunu, Türkçe ve
Yunanca iki dilli azınlık anaokullarının
açılmasına izin vermediğini kaydetti.
“Tabanda Köprü İnşa Etmeleri için Sivil
Toplumun Güçlendirilmesi” başlıklı son
tematik oturumda ise ABTTF temsilcisi,
Yunanistan’da isminde “Türk” kelimesi
geçen derneklerin kapatıldığını,
yenilerinin de kayıt edilmediğinin altını
çizerek Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) bu konudaki
kararlarının Yunanistan tarafından hala
uygulanmadığına dikkat çekti.
İkinci ve üçüncü tematik oturumlarda
konuşan BTAYTD üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu da Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk azınlığını devlete karşı
tehdit olarak gördüğünü belirterek,
azınlığın ana dili Türkçe’yi öğrenmede ve
kendi dini liderleri olan müftüleri
seçmede ciddi sorunlar yaşadığını,
isminde “Türk” kelimesi geçen azınlık
derneklerinin Yunan makamlarınca kayıt
edilmediğini ifade etti.
Oturumlarda cevap hakkını kullanan
AGİT Nezdinde Yunanistan Daimi
Temsilciliği, Yunanistan’da resmi olarak
tanınan sadece “Trakya’daki Müslüman
azınlığın” bulunduğunu belirterek
azınlığın tüm haklara sahip olduğunu
iddia etti.

Trakya tütünü Hamburg’ta tanıtıldı
TRAKYA bölgesinde üretilen tütün 8
– 10 Kasım tarihleri arasında
Almanya’nın Hamburg şehrinde
düzenlenen Avrupa Tütüncüler
Fuarı’nda tanıtıldı.
Daha önce de Almanya ve Dubai’de
düzenlenen tütün fuarlarına
katıldıklarını hatırlatan Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatif Başkanı Hüseyin
Esat, sözkonusu fuarların Trakya
tütününün tanıtılması açısından son
derece önemli olduğuna dikkat çekti.
Fuarda 180’nin üzerinde standın yer
aldığını anlatan Hüseyin, “Fuar
sırasında Trakya tütününü tanıtmak
üzere, daha önceden kooperatif olarak
hazırladığımız broşürlerimizi dağıttık.
Bu broşürlerde tütünümüzü nasıl
ürettiğimizi, kaç kilo tütün çıkardığımızı,
kullanılan ilacın ne kadar olduğunu,
ürünümüzün tescilli olduğunu, dünyada
en kaliteli tütünün bölgemizde
üretildiğini, tütünümüzün ne kadar
nikotin içerdiği gibi bilgileri paylaştık.”
diye konuştu.

“ARACI TEMSİLCİLERLE DE
GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU”
Fuarda kooperatif olarak sadece
İtalya’nın yer aldığını, diğer
katılımcıların ise genelde tütün
tüccarları ve şirketlerin aracı
temsilcilerinin olduğunu söyleyen
Hüseyin Esat, fuardaki temaslarını şu
sözlerle aktardı: “Fuarda Amerikan
şirketi Philip Morris’in temsilcileriyle
görüştük. Bunun yanında Hollandalı,
Güney Koreli, Japonyalı, Mısırlı tütün
temsilcileri standımızı ziyaret ederek bir
dizi görüşmelerde bulunduk. Burada
şunu da belirtmek isterim; Yunanistan az
miktarda da olsa yaklaşık 25 ülkeye
tütün ihracatı yapıyor. Kısacası fuarda
tütün tüccarlarının yanı sıra aracı
temsilcilerle görüşme fırsatımız oldu.
Burada yapmış olduğumuz temasların
ne kadar faydalı olduğunu önümüzdeki
dönemde göreceğiz. Dolayısıyla buna
benzer fuarlara kooperatif olarak
katılmamızı, Trakya tütününün
tanıtılması açısından son derece önemli
buluyorum.”

Kooperatif olarak bölgede üretilen
tütünü bütün dünyaya Trakya Basma AŞ
adı altında satmaya hazır olduklarını
kaydeden Esat Hüseyin, bunu yaptıkları
görüşmelerde yetkililere aktardıklarını
kaydetti.

“TÜRKİYE VE YUNANİSTAN
BAŞKONSOLOSLUKLARINA
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Fuar sırasında Yunanistan’ın Hamburg
Başkonsolosu Arnavutis Georgios,
Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosu
Mehmet Fatih Ak ve Hamburg Ticaret
Ataşesi Adem Bora ile görüştüklerini
belirten Esat, fuar sırasında kendilerine
gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok
teşekkür ettiklerini söyledi.

“TÜTÜN ÜRETİCİLERİMİZ RAHAT
OLSUN VE BİZLERE GÜVENSİNLER”
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, “Tütün
üreticilerimiz rahat olsun, bizlere
güvensinler. Her zaman tütüncümüze
destek olacağız. Biz ne kadar
tütünümüzü dünyaya reklam edersek,
firmalar da bir o kadar tütünümüze
yüksek fiyat vermek zorunda kalacak. Bu
fuarda Yunanistan genelinde bulunan 19
tütün kooperatifinden sadece biz vardık.
Aynı şekilde kooperatif olarak kendi
tütünümüzü pazarlamak üzere, kendi
anonim şirketimizi sadece biz kurduk.
Kısaca kooperatif olarak bizler, tütün
üreticilerimiz için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz.” görüşlerine yer
verdi.
Son olarak Trakya Basma AŞ olarak
tütün alımı yapabilmek için çalışmalara
devam ettiklerini ifade eden Esat, “Şu
anda tütünü alacak depomuz var. Artık
tütün işleme binamızı kurup ve ekipman
işlemlerimizi tamamlayıp, bir an evvel
tütün alım satımına geçmek istiyoruz”
diye konuştu.
Fuar temasları sırasında Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat’a yönetim kurulu üyesi Mustafa
Tevfik, Trakya Basma AŞ Başkanı Ahmet
Erol ve ziraat mühendisi Yannis Baniotis
eşlik etti.
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Emine Tabak Ahmet
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Sirkeli köyünden
‘Bayram Sali’yi kaybettik...

Çocuklarda dikkat eksikliği
ve Hiperaktivite

Ç

ocuklarda dikkat eksikli€i ve
hiperhaktivite oldukça s›k
rastlanmaktad›r. Baz› durumlarda dikkat eksikli€i tek
baﬂ›na, hiperaktivite de tek baﬂ›na,
baz› durumlarda da her ikisi beraber görülmektedir.
Dikkat eksikli€inin belirtileri
ﬂunlard›r: Dikkat eksikli€i olan çocuklar, dikkatlerini uzun süre
toparlayamazlar. Baﬂlad›klar› iﬂin
sonunu getirmekte zorlan›rlar. Eﬂyalar›n› s›k s›k kaybederler. Günlük
iﬂlerini düzensiz ve da€›n›k yaparlar. Çok unutkand›rlar. Sürekli bir
iﬂten di€erine geçerler. Karﬂ›lar›ndakini dinlemezler. Dikkatleri,
ilgileri çok çabuk da€›l›r. Yapt›klar›
iﬂlerde de hatalar yaparlar.
Hiperaktivitenin ise belirtileri
ﬂunlard›r: Bu çocuklar yerlerinde
duramazlar. Devaml› k›p›r k›p›rd›rlar. Kendi yaﬂ›tlar›ndan daha
hareketlidirler. Her ﬂeye kar›ﬂ›rlar.
Mobilyalar›n üzerinde gezerler,
evin içinde koﬂtururlar. Bir iﬂ yaparken s›k s›k yar›da kesip,
gezinirler. Elleri, ayaklar› sürekli
hareket alindedir. Sürekli bir ﬂeylerle oynarlar. Sonuçlar›n›
düﬂünmeden tehlikeli iﬂlere giriﬂirler. Etraftaki insanlar taraf›ndan
yavaﬂ olmalar› için s›k s›k uyar›l›rlar.
Hiperaktif ve dikkat eksikli€i
olan çocuklarda, okula baﬂlamadan önce de, okula baﬂlad›ktan
sonra da hareketlilik ve dikkat eksikli€i belirgin bir ﬂekilde görünür.
Fakat çocu€un yaﬂ› büyüdükçe ha-

reketlilik azalabilir, ancak dikkat
eksikli€i uzun süre devam edebilir.
Bu çocuklar ö€retmenleri taraf›ndan s›k s›k uyar›l›rlar.
Derslerinde de baﬂar›s›zd›rlar. Derse kendilerini veremedikleri ve
dikkatleri eksik oldu€u için, ço€u
zaman zeka normal de olsa derslerde baﬂar›s›zd›rlar.
Bu çocuklar›n ailelerine yard›m
edilmesi, ailelerin yönlendirilmesi
gerekir. Çünkü ailelerin hiperaktif
ya da dikkat eksikli€i olan çocuklarla baﬂ etmesi biraz zordur.
Bu çocuklar çok hareketi olduklar› için, aileler onlar› d›ﬂar›
ç›karmak, gezmeye götürmek istemezler. Baﬂka çocuklarla da
anlaﬂamad›klar› için arkadaﬂ çevreleri de k›s›tl›d›r. Zaten s›n›fta da
baﬂar›s›z olan çocuk, arkadaﬂs›z da
kal›nca problemleri daha da artar.
Kendine özgüveni azal›r. Sald›rganlaﬂ›r. Huzursuz ve mutsuz olur.
Gerek aile gerekse çocuk büyük
problemler yaﬂamaya baﬂlarlar.
Çocu€un ve ailenin bu durumdan
kurtulabilmesi için psikolojik yard›m almalar› gerekir. Okulda
ö€retmenler de devreye girerek elbirli€iyle yard›m edilmelidir. Yanl›ﬂ
yaklaﬂ›ld›kça çocukta problem artacakt›r. Ö€retmenler, çocuk
doktoru ve gerekirse psikolojik
destek al›narak problemin çözümü
için u€raﬂ›lmas› ﬂartt›r. Aksi halde
hiperaktivite ve dikkat eksikli€i düzeltilmesi zor boyutlara varabilir.

RODOP ilinin Büyük Sirkeli köyünde
ikamet eden ve Salih Hümmet Ahmet, 13
Kasım Pazar sabahı evinde hayatını kaybetti.
Köylüleri ve Gümülcineliler arasında “Bayram
Sali” olarak bilinen Salih Hümmet Ahmet,
kalabalık bir topluluğun katılımıyla
düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Bölge halkı tarafından sevilen ve takdir
edilen 60 yaşındaki Salih Hümmet Ahmet, bir
süredir Dedeağaç Hastanesi’nde Onkoloji
Kliniği’nde akciğer kanseri teşhisi nedeniyle
tedavi görüyordu.
Salih Hümmet Ahmet, 13 Kasım Pazar günü
Büyük Sirkeli köyü camiinde kılınan ikindi
namazı sonrası kalabalık bir cenaze töreniyle
toprağa verildi. Salih Hümmet Ahmet,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’in
kıldırdığı cenaze namazından sonra son
yolculuğuna uğurlandı. “Bayram Sali”nin
cenaze törenine başta köy halkı, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf, Mustafa
Mustafa, Kozlukebir Belediyesi’nden
Toplumsal Hareket Listesi Başkanı Sadettin

Şakir Hüseyin, Gelecek Listesi Başkanı
İbrahim Şerif, Güven Listesi Başkanı Adnan
Salih, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Bölümü Başkanı Dr. Mehmet Emin,
eyalet meclis üyeleri İsmail Hüse Mustafa ve
Mustafa Katrancı, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan ve bazı yerel
yöneticiler katıldılar.
1956 yılında Büyük Sirkeli köyünde
dünyaya gelen Salih Hümmet Ahmet, ilkokul,
ortaokul ve lise eğitiminin ardından bir süre
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
eğitim gördü. Daha sonra Batı Trakya’ya
dönen Salih Hümmet Ahmet, veteriner Naim
Kara İsmail Hüseyin’in liste başkanlığında
2002 – 2006 yılları arasında Sirkeli Belediyesi
meclis üyeliği yaptı.
Hayatı boyunca siyasetle yakından
ilgilenen Salih Hümmet Ahmet, 29 Ocak
olayları sırasında polis tarafından gözaltına
alınan kişilerden biriydi.

Rodop ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Nikolaos Tsalikidis oldu
DOGU Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Yorgos Pavlidis’in yaşamını yitirmesi
nedeniyle yapılan seçimin ardından eyalet
başkanlığına seçilen Hristos Metios’tan
boşalan Rodop ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcılığı görevine Nikolaos Tsalikidis
seçildi.
Rodop ilinden sorumlu yeni eyalet başkan
yardımcılığı görevini üstlenecek yeni ismin
belirlenmesi için 13 Kasım Pazar günü eski

valilik binasındaki “Yorgos Pavlidis Konferans
Salonu”nda toplantı yapıldı. Toplantıya
iktidardaki Yeniden Doğuş Listesi’nin meclis
üyeleri katıldı.
Yapılan oylamada, 34 meclis üyesi oy
kullandı. Kullanılan oylardan 28 geçerli, 6
beyaz oy çıktı. 28 oy alan Tsalikidis Rodop
ilinden sorumlu yeni Eyalet Başkan
Yardımcısı oldu.

Hırsızlar duvarı delerek kuyumcu dükkanına girmek istedi!
GÜMÜLCİNE’de bir kuyumcu
dükkanı hırsızların hedefi oldu.
Hırsızlar, kuyumcu Adnan İmam’ın
Gümülcine Kanari sokağında (Asmalı
sokak) bulunan dükkanına girmek
istediler.
9 Kasım Çarşamba günü öğle
saatlerinden sonra, havanın da kötü
olmasını fırsat bilen hırsızlar,
dükkanın yan tarafındaki apartman
giriş kısmından kuyumcu dükkanına
girmek istediler. İki ya da üç kişi
oldukları tahmin edilen hırsızların,
duvara delik açarak kuyumcu
dükkanına girmek istedikleri
anlaşıldı. Hırsızların duvarı delmeye

çalıştıkları sırada alarm sisteminin
devreye girdiği ifade edildi. Bunun
üzerine hırsızların olay yerinden hızla
uzaklaştığı kaydedildi. Alarm sistemi
sayesinde hırsızlık girişimini evinden
öğrenen kuyumcu Adnan İmam’ın
dükkana gittiği bildirildi. Adnan
İmam, işyerine varır varmaz durumu
polise bildirdiğini söyledi.
İncelemelerde bulunan polis,
hırsızların duvarı delmekte kullandığı
iki tornavida ve bir levyeyi olay
yerinde bırakarak kaçtıklarını tespi
etti. Polis hırsızların yakalanması için
çalışma başlattı.
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Yunan taraftarlardan "Srebrenitsa"pankartı
Atina'da oynanan
Yunanistan-Bosna Hersek
maçında bazı Yunan
taraftarlar, üzerinde
Sırpların, Boşnak halkına
yönelik nefret söylemi
olarak kullandığı "Bıçak, Tel,
Srebrenitsa" yazılı pankart
açtı.
2018 FIFA Dünya
Kupası elemelerinin 4.
haftasında Atina'da
oynanan YunanistanBosna Hersek maçında
bazı Yunan taraftarlar,
üzerinde Sırpların
Boşnaklara yönelik
nefret söylemi olarak
kullandığı "Bıçak, tel,
Srebrenitsa" (Noz, zica,
Srebrenica) yazılı
pankart açtı.
Son dakikaya kadar
Bosna Hersek'in 1-0 önde
olduğu, ancak uzatma
dakikalarında Georgios
Cavellas'ın kaydettiği
golle 1-1 sona eren maç,
baştan sona gergin geçti.
Yunan taraftarlar,
maçın başında Bosna
Hersek milli marşını
ıslıklarken, maçın ikinci
devresinde de Bosna
Hersek kalesinin
arkasındaki tribünde,
1995 yılında
Srebrenitsa'da yaşanan
soykırımı savunan,
Sırpların kullandığı
nefret söylemi "Bıçak,
tel, Srebrenitsa" yazılı
pankartı açarak
provokasyona devam
etti.
Yunan taraftarların
aynı zamanda, Bosna
Herseklileri tahrik etmek

Fenerbahçe'nin
dünyaya damga vuran
G.Saray istatistiği

için maçta Sırbistan
bayrağı ve Çetnik
amblemleri açtıkları
görüldü.
Maçın ardından
tribünde açılan pankartı
yorumlayan Bosna
Hersek Milli Futbol
Takımı Teknik Direktörü
Mehmed Bazdarevic,
Yunanistan'a gelme
amaçlarının futbol
olduğunu belirterek,
"Tribünlerde
yaşananların, Yunan
halkıyla bir alakası
olmadığını umuyorum.
Gördüklerimiz çok
üzücüydü." ifadesini
kullandı.
Atina’daki maçı
Başbakan Aleksis Çipras
da izledi.

FEDERASYON
ÖZÜR DİLEDİ
Yunanistan Futbol
Federasyonu, 13 Kasım
Pazar akşamı
Yunanistan-Bosna
Hersek maçında,
Sırpların Boşnaklara
nefret söylemi olarak
kullandığı “Bıçak, Tel,
Srebrenitsa” yazılı
pankartı taraftarların
açması nedeniyle Bosna
Hersek halkından özür
diledi.

Federasyon, yaptığı
açıklamada, başkent
Atina'da oynanan maçta
bir grup Yunan
taraftarının açtığı
“Bıçak, Tel, Srebrenitsa”
(Noz, zica, Srebrenica)
yazılı pankartı kınadığını
bildirdi ve bunun kabul
edilemez ırkçı bir içeriğe
sahip olduğunu belirtti.
Kendilerini özür
dilemek zorunluluğunda
hissettiklerini aktaran

Yunanistan Futbol
Federasyonu, konusu
geçen pankartın sporun
ruhuna ve Yunan
misafirperverliğine
hakaret niteliği taşıdığını
vurguladı.
Öte yandan FIFA da
konuyla ilgili bilgilerin
toplandığını ve sürecin
analiz edildiğini
kaydetti. İki takım 2018
Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri kapsamında 9

Haziran 2017'de Bosna
Hersek'in Zenica
şehrinde karşılaşacak.

SEKİZ BİN BOŞNAK
KATLEDİLMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere
Bosna – Hersek’in
doğusundaki
Srebrenitsa'da, 1995
yılının Temmuz ayında
yaşanan soykırımda, en
az 8 bin Boşnak Sırplar
tarafından katledilmişti.

Galatasaray'a yeni sol bek: Jetro Willems
FRANSIZ sol bekini satmayı
planlayan Cimbom, alternatifini
Hollanda’da buldu. Riekerink’in
önerdiği, Sneijder’in olumlu
rapor verdiği PSV’li Willems’in
sözleşmesi bu sezon sona eriyor.
PSV Eindhoven ile sezon
sonunda bitecek sözleşmesini
uzatmayan Jetro Willems'in
Galatasaray'ın radarında olduğu
ortaya çıktı. Sarı-kırmızlı takımın
teknik direktörü Jan Olde
Riekerink'in her maçını yakından
takip ettiği Jetro Willems'i
yönetime önerdiği öğrenildi.
Hollanda Milli Takımı'nda da boy
göstermeye başlayan 22 yaşındaki
sol bek için vatandaşı Wesley
Sneijder'in olumlu görüş verdiği
öğrenildi.

Kendi sahasında oynadığı
derbilerde rakibine en uzun
süre yenilmeyen takımlar
listesinin zirvesinde
Fenerbahçe var.
Spor Toto Süper Lig'in 11.
haftasında Fenerbahçe ile
Galatasaray karşı karşıya
gelecek.
Kadıköy'de oynanacak bu
dev mücadele öncesi ilginç
bir istatistik ortaya çıktı.
DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Dünya futbolundaki derbiler
incelendiğinde iç sahada en
uzun yenilmezlik serisine
sahip takım Fenerbahçe.Ezeli
rakibine sahasında 17 yıldır
yenilmeyen sarı-lacivertliler,
dünya futbol tarihinde
kırılması zor bir istatistiğe
imza atmış oluyor.

OCAK AYINDA ÖN PROTOKOL
Fransız kulüplerinin takibinde
olan Lionel Carole'ü sezon
sonunda iyi bir fiyata satmayı
planlayan Galatasaray yönetimi,
Fransız sol bekin boşluğunu
Hollandalı Willems'le doldurmayı
planlıyor. Ancak sezon sonunda
bonservisi elinde olacak
Willems'le İngiltere Premier Lig
kulüpleri de ciddi biçimde
ilgileniyor. Galatasaray,
oyuncuyla sezon sonunu
beklemeden anlaşmayı planlıyor.
PSV'de bu sezon 10'u lig
toplam 16 maça çıkan Jetro
Willems, 1354 dakika sahada
kaldı. 1.69 boyundaki sol bekin
piyasa değeri 10 milyon Euro
olarak hesaplanıyor.

Chelsea Diawara
için 50 milyon
euro önerdi
Chelsea'nin, Beşiktaş'ın
Şampiyonlar Ligi'ndeki
rakiplerinden Napoli'de
forma giyen 19 yaşındaki
oyuncu Amadou Diawara için
50 milyon euro ödemeye
hazır olduğu öğrenildi.
Ancak İtalyan kulübün,
Diawara'yı sezon sonuna
kadar takımda tutmak
istediği kaydedildi.
Premier Lig ekiplerinden
Chelsea'nin, Napoli'nin genç
oyuncusu Amadou Diawara
için harekete geçtiği
öğrenildi.
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Atina’da Obama rüzgarı
Barack Obama: “Yunanistan’ın
kreditörlerine, ekonomik
toparlanmaya doğru giden yolda
adımlar atmaları için çağrıda
bulunmaya devam edeceğim.”
ABD Başkanı Barack Obama
başkent Atina’ya iki günlük
resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Obama, 15 Kasım Salı günü
Atina ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada, ekonomik krizle
mücadelede en önemli konu
başlıklarından biri olan borç
hafifletme konusunda Atina’ya
destek verdi. Obama’nın
açıklamaları, hükümet
yetkililerini son derece memnun
etti.
ABD Başkanı Barack
Obama, Yunanistan’ın
kreditörlerinden talep ettiği
borç hafifletmeye ilişkin,
“Yunanistan’ın kreditörlerine,
ekonomik toparlanmaya doğru
giden yolda adımlar atmaları
için çağrıda bulunmaya devam
edeceğim.” dedi.
Atina’ya düzenlediği iki
günlük ziyaret kapsamında
Başbakan Aleksis Çipras ile
görüşen Obama, ortak basın
toplantısında konuştu.
Obama, reformların
sürdürülebilir olması için Yunan
ekonomisinin bir alana ihtiyaç
duyduğuna işaret ederek,
“Kemer sıkmayı tek bir strateji
olarak göremeyiz. Yunan halkı
hayatlarında bir iyileşme
görmeli.” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) borç hafifletmenin
önemini vurguladığını
anımsatan Obama,
“Yunanistan’ın kreditörlerine,
ekonomik toparlanmaya doğru
giden yolda adımlar atmaları
için çağrıda bulunmaya devam
edeceğim.” diye konuştu.
Obama, Yunanistan’ın
reformlara ilişkin taahhütlerini
yerine getirdiğini ve Yunan
halkının önemli zorluklara
göğüs gerdiğini anlatarak, “Altı
ayda ya da yılda bir yeni
müzakereler yerine, iki taraf
kalıcı bir çözüm fırsatı aramalı.
Hazır Yunan ekonomisi yeniden
büyüyorken, bu doğru zaman
olabilir.” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs meselesini Çipras ile

konuşmalarında ele aldıklarını
belirten Obama, ikili bir
federasyonu desteklediklerini
vurgulayarak, “Müzakerelerde
başarı kesin değil. Ama, on
yıllar süren sorunu çözme fırsatı
olabilir. Çözümün yapılabilir
olduğundan yana umutluyuz.
Gelecek haftalar veya aylar
içersinde, bu mesele
çözülebilir.” dedi.
Obama, geçen haftaki
başkanlık seçimine ilişkin bir
soru üzerine, “Seçim sonuçları
benim için de sürprizdi.
Başkanın ne dediğinden veya
yaptığından kendimi sorumlu
hissetmiyorum. Ama, yumuşak
bir geçiş süreci için
kendimi sorumlu hissediyorum.
İnsanlar değişiklik arıyor
olabilirler. Bu değişikliğin ne
getireceğine tam olarak güven
duymasalar da.” ifadelerini
kullandı.

“TÜRKİYE İLE DİYALOG VE
İŞBİRLİĞİNDEN YANAYIZ”
Başbakan Çipras, Obama’nın,
Yunan hükümetinin
kreditörleriyle olan kritik
müzakerelerde önemli yapıcı rol
oynadığını belirterek, “Başkan
Obama kritik saatlerde olumlu
sonuca varmak için
hükümetimize siyasi destek
verdi. Doğru kararlar aldık.”
diye konuştu.
Başkan Obama ile olan
görüşmede Yunanistan’ın
ekonomik sorunu ve bölgesel
meselelerin yanı sıra TürkYunan ilişkileri ve Kıbrıs
sorununun da ele alındığını
belirten Çipras, “Türkiye’nin
bölge için kritik rolü bulunan
bir ülke olduğunu” söyledi.
Çipras, Obama’ya Türkiye ile
diyalog ve iş birliğinden yana
olduğunu belirttiğini ifade
ederek, “Türkiye bölgemiz için
kritik rolü bulunan bir ülke. Bu
önemli ilişkiler sadece karşılıklı
saygı ve savaş tehdidi olmadan
ve egemenlik hakları inkar
edilmeden mümkün olabilir.

Başkan Obama ile tabii ki Kıbrıs
sorununu da görüştük. BM
kararları ve Kıbrıs’ın AB üyesi
bir ülke olma özellikleri
temelinde bir çözümden yana
olduğumu dile getirdim. Bu
çerçevede Ada’da sürdürülen
kritik ve önemli müzakereleri
desteklediğimizi
belirttim.” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın ve Yunan
halkının son yıllarda Avrupa’da
ve uluslararası alanda yaşanan
ekonomik krizin olumsuz
sonuçlarına katlandığını ve
daha fazla kemer sıkma

politikalarına dayanacak gücü
kalmadığını dile getiren Çipras,
Almanya’nın, Yunanistan’ın
borcununun azaltılması
konusunda ikna olacağı
konusunda iyimser olduğunu
söyledi.
Çipras, “Kemer sıkma
politikaları sorunları daha da
arttırdı. Bugün felaketten
kurtulduk ve ekonomiyi
yeniden inşa ediyoruz. Uzun
yıllar sonra yeniden kalkınma
aşamasına geldik. Bu kapsamda
Obama’nın Atina ve Berlin
ziyaretini sadece sembolik

değil, ayrıca önemli buluyorum.
Bu kritik dönemde Avrupa’nın
yeniden inşa edilmesi ve
ilerleme rayına girmesi için iş
birliği ve dayanışmaya ihtiyaç
var.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Barack Obama
resmi temaslarda bulunmak
üzere geldiği
Atina’da Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos tarafından
Cumhurbaşkanlığı sarayında
resmi törenle karşılandı.
Pavlopulos, Obama onuruna
yemek verdi.
Devamı 18. sayfada

