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TÜRKİYE’deki Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin uyguladığı Batı Trakyalı öğrencilere
yönelik “Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi”
iletişim teknolojileri aracılığıyla yapılan bir öğretim
faaliyeti. Uzaktan öğretimin amacı, Batı Trakya’daki
ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarında
görmüş oldukları derslere destek vermek ve bilgi
düzeylerini arttırmak. 

“Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi” 22 Kasım
Salı akşamı Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde,
Batı Trakya Kültür Eğitim Şirketi (BAKEŞ) görevlisi
Gülay Mehmet ve GTGB Başkanı Koray Hasan
tarafından tanıtıldı.» 4

AZINLIK Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, azınlık
eğitiminde yaşanan
sıkıntıları GÜNDEM’e
değerlendirdi. Son yıllarda
azınlık okullarının hukuk dışı
ve kontrolsüz bir şekilde
kapatıldığının altını çizen
Ahmet, bu tür usülsüz
davranış ve uygulamalarının
kabul edilemeyeceğini
söyledi.» 9

“Azınlık
okullarının
kapatılması
hukuka aykırı”

bilimdünya

Başbakan
Çipras 
Batı Trakya’da
Başbakan Çipras (25 Kasım Cuma),
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi’ni ve Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Sirkeli
bölgesini de ziyaret ediyor. Rodop
Potami Milletvekili İlhan Ahmet,
başbakanın ziyareti öncesinde ,
Çipras’a azınlığa verdiği sözleri tutup
tutmayacağını sordu. »4, 15

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanı Hristos
Metios’u 23 Kasım Çarşamba günü
makamında ziyaret etti.  »3

(FUEN) çatısı altında oluşturulan
“Türk Azınlıkları ve Toplulukları
Çalışma Grubu”, üçüncü toplantısını
Berlin’de gerçekleştirdi.   »4

Berlin’de 
FUEN
toplantısı

Başkonsolos
Akıncı, 
Metios’u 
ziyaret etti

TRAKYA 2016 Ticaret
Fuarı Organizasyon
Komitesi Başkanı Katerina
İoannidu ile Başkan
Yardımcısı Mehmet Molla
Ahmet fuar öncesi
GÜNDEM’e konuştu. 

Ticaret Fuarı’na bu yıl 65
şirket, yedi ticaret ve sanayi
odası katılıyor. Ticaret ve
sanayi odalarının çatısı
altında fuara katılanlarla
birlikte toplam katılımcı
sayısı 120’ye ulaşıyor. 

Organizatörler, fuarı
ziyaret edecek kişi sayısının
geçen yılki 12 bin sayısının
üzerine çıkmasını
hedefliyor. Sabah saat
10:00’dan akşam 22:00’ye
kadar ziyaret edilebilecek.
Fuar 27 Kasım Pazar
gününe kadar açık kalacak. 

» 6, 7

Trakya 2016 Ticaret Fuarının, bugün (25 Kasım Cuma) Başbakan Aleksis
Çipras’ın katılımıyla Gümülcine’de açılacağı belirtildi.

Ekonomik krizin
gölgesinde fuar

“Uzaktan
Öğretim” başlıyor!

»12-13
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BATI Trakyalı ebru sanatçısı Fevzi Ali
ve kendisi gibi ebru sanatçısı olan kızı
Aslı Ali, Bulgaristan’nın Filibe şehrinde
ebru sanatını tanıttılar. Ebru sanatçısı
baba – kız, T.C. Anadolu Üniversitesi
Türk ve Bulgar Kültür Derneği’nin
(TÜRKDER) Filibe şubesinin daveti
üzerine, 17-19 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen “Türk Ebru Sanatı Tanıtımı”
etkinliğine katıldılar.

Filibe’deki Türk ve Bulgar Kültür
Derneği (TÜRKDER) yetkililerin davetlisi
olarak etkinliğe katılan ebru sanatçıları
Fevzi Ali ve Aslı Ali, ziyaretçilere ebru
sanatıyla ilgili bilgi verdiler.

Etkinliğin açılışı sırasında söz alan
Fevzi Ali, katılımcılara ebru sanatını
tanıtan bir konuşma yaptı. 

Türkiye’nin Filibe Başkonsolos Vekili
Birey Yılmazsoy da yaptığı konuşmada,
etkinliğin başarılı geçmesi temennisinde
bulundu.

Üç gün boyunca devam eden
etkinlikte Fevzi Ali ve Aslı Ali, Batı
Trakya’dan beraberinde götürdükleri
ebru malzemeleri eşliğinde katılımcılara
uygulamalı olarak ebru sanatını
anlattılar. Sanatçılar, Batı aleminde
“Türk kağıdı” olarak bilinen ebruya
ilişkin teknik ve incelikleri, etkinliğe

katılanlara gösterdiler. Özellikle genç
katılımcılar ve çocuklar ebru yapımına
büyük ilgi gösterdiler. Söz konusu
etkinliğe yaklaşık 400 kişinin katıldığı
öğrenildi.

Bulgaristan’daki gazetecilerin de ilgi
gösterdiği etkinlikte Batı Trakyalı
sanatçılarla, ebru sanatıyla ilgili
söyleşiler gerçekleştirdiler.

Fevzi Ali, ebru sanatını Batı Trakya’ya
taşıyan ilk öğretmen olarak biliniyor.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ 

HASTALARINI KABUL EDİYOR

Baba – kız, 
ebru sanatını
Bulgaristan’da tanıttı

POTAMİ Partisi milletvekili Katerina
Marku, partisinden ayrıldı. Milletvekili
Marku, kararını 21 Kasım Pazartesi günü
açıkladı. 

Selanik ikinci bölge milletvekili
Katerina Marku, POTAMİ Partisi Başkanı
Stavros Theodorakis’e gönderdiği
mektupla partisinin meclis grubundan
ayrıldığını açıkladı. Milletvekili Marku,
POTAMİ’nin yola tek başına devam etme
kararına karşı çıktığını ve bu nedenle
partiden ayrıldığını ifade etti.
Marku’nun, POTAMİ ile PASOK arasında
işbirliğinden yana olduğu biliniyordu. 

Bu arada POTAMİ Partisi’nden
yapılan açıklamada, Selanik milletvekili
Katerina Marku’nun partiden ayrılma
kararı eleştirilerek, Marku’nun
PASOK’tan davet aldığı ve bu nedenle
partisinden ayrıldığı iddia edildi.
Katerina Marku, POTAMİ’den önce
DİMAR Partisi’nden milletvekili
seçilmişti. 

Marku’nun partisinden ayrılmasıyla
POTAMİ’nin meclisteki sandalye sayısı
9’a düştü. Daha önce de POTAMİ
Partisi’nden Haris Theoharis ve İason
Fotilas istifa etmişti. 

Bir milletvekili daha
POTAMİ’den ayrıldı… 
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Başkonsolos Akıncı
Eyalet Başkanı 
Metios’u ziyaret etti

SA Hİ Bİ: HüL YA EmİN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
(DMT) Başkanı Hristos Metios’u 23 Kasım
Çarşamba günü makamında ziyaret etti.

Metios görüşme sonrası yaptığı açıklamada,
ziyaretten dolayı Başkonsolos Akıncı’ya teşekkür
etti. Metios, yapılan görüşmede kış aylarında
Meriç nehrinde yaşanan su taşkınlıklarına karşı
yapılabilecek ortak girişimlerin ele alındığını
belirtti. Bunun yanında turizm konularında
atılabilecek ortak adımlar ve ekonomik iş
birliğinin gözden geçirildiğini söyleyen Eyalet
Başkanı, yaz aylarında bazı bölgelerde etkili olan
sivrisineklerle mücadele konusunun da
görüşüldüğünü kaydetti.

Yeni göreve başlayan Metios’a başarı
dileklerinde bulunan Başkonsolos Akıncı
görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın
Hristos Metios’a yeni görevinden dolayı bir
nezaket ziyareti gerçekleştirdim. Kendilerini
tebrik ederek başarı dileklerinde bulundum.

Özellikle ekonomik işbirliği alanda verimli bir
görüşme yaptık. Bulunduğumuz bölgenin 350
kilometre doğusunda Türkiye’nin en büyük şehri
olan İstanbul yer alıyor. Türkiye’nin aynı
zamanda en önemli ekonomik bölgesi. Bu
potansiyelden, bölgenin, ekonomik çıkarları ve
gelişmesi adına daha fazla yararlanabileceğini
düşünüyoruz. Müteveffa sayın Yorgos Pavlidis’in
de çok üzerinde durduğu 72 saatlik vize muafiyeti
uygulamasının bölgeye ciddi bir canlılık
getireceğini düşünüyoruz. Görevine yeni
başlayan Edirne valimiz de ilişkileri geliştirme
konusunda son derece istekli. Karşılıklı
ziyaretlerin geliştirilmesi ve arttırılması yolunda,
bütün bu konuların daha somut bir şekilde
görüşülebileceğini ve alt başlıkların ele
alınabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Başkonsolos Akıncı’nın Eyalet Başkanı Metios
ile görüşmesinde, Eyalet Başkan Yardımcısı
Önder Mümin ve eski Eyalet Başkan Yardımcısı
Mustafa Katrancı hazır bulundu.

KAMU görevlileri, devlet
hastanelerindeki sağlık
çalışanları ve liman işçileri
perşembe günü 24 saatlik greve
gitti.

Yunanistan Kamu Çalışanları
Federasyonu (ADEDY), çalışma
koşulları, maaş kesintileri ve
kemer sıkma reformlarını
protesto etmek için 24 saatlik
grev ilan etti. ADEDY ayrıca,
gösteri de düzenledi.

Yunanistan Kamu Çalışanları
Federasyonu (ADEDY) ve
Mücadeleci İşçi Cephesinin
(PAME) çağrılarıyla toplanan 3
binin üzerindeki gösterici,
meclisin bulunduğu Sintagma
Meydanı'na yürüdü. 

Bu arada, Yunan Denizciler
Federasyonu'nun (PNO)
çağrısıyla liman işçilerinin greve
gitmesinin ardından adalar ve
ana kara arasındaki seferler
düzenlenemedi.

ADEDY'den yapılan
açıklamada, Yunan hükümeti ve

ülkenin kreditörleri arasındaki
kemer sıkma reformlarına
ilişkin müzakerelerde, sendikal
haklara balta vurulduğu ve
asgari ücretin daha da
düşürülmeye çalışıldığı
kaydedilmişti. 

Açıklamada ayrıca, son 5
yılda kamu çalışanlarının
sayısının 370 bin kişilik düşüşle
567 bine gerilediği, bu durumun
birçok kurumdaki hizmetlerin
aksamasına yol açtığı
savunulmuştu.

Yunanistan'da grev günü

3
HAFTANIN YORUMU

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Çocuk ve eğitim
Geçen Pazar, yani 20 Kasım

“Dünya Çocuk Hakları
Günü”ydü. Özellikle geçen

yüzyıl içinde özenle üzerinde
durulan insan hakları kavramının
bir parçası olan çocuk haklarına
gösterilen önem, bundan 27 yıl
önce bu hakları koruyan bir
sözleşmeyle taçlandırıldı.

20 Kasım 1989 tarihinde
Birleşmiş Milletler tarafından kabul
edilen ve 193 ülke tarafından
onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’den
bahsediyorum. Ülkemiz
Yunanistan’ın da 1992 yılında
onayladığı bu sözleşme, dünya
üzerindeki çocukların en temel
haklarını sıralamakta ve koruma
altına almayı amaçlamaktadır. 

Bir kere 18 yaşın altındaki her
birey çocuktur. Ve bu çocukların
yaşama ve gelişme, bir isme ve
vatandaşlığa sahip olma, sağlık ve
eğitim hizmetlerine erişim, istismar
ve ihmalden korunma, ifade ve
düşünce özgürlüğü, ekonomik
sömürüden korunma gibi bir dizi
temel hakkı söz konusudur. 

İşte bu hakları içine alan
tarihteki en geniş kabul gören
anlaşma olması açısından Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme büyük
önem taşımaktadır. Her ne kadar
gecikmeli de olsa, nihayetinde
çocuk hakları yasalarca
tanımlanmış ve koruma altına
alınmıştır. 

Nerede doğduklarına, kim
olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine
ya da sosyal kökenlerine
bakılmaksızın bütün çocukların
haklarını tanımlayan bu sözleşmeye
yön veren temel değerler ayrım
gözetmemek, çocuğun yararını ön
planda tutmak, yaşama, gelişme ve
katılım haklarıdır.

İşte çocuğun yaşama, gelişme ve
katılımında eğitim hakkının
görmezden gelinemez bir rolü
vardır. Eğitim, çocukların en önemli
haklarından birini oluşturmaktadır.
Yaşama hakkından tutun da,
çocuğun bedensel, zihinsel,
duygusal, sosyal ve ahlaki
gelişimine kadar birçok noktada
eğitime ihtiyacı vardır. Doğuştan
var olan yeteneklerini çocuk eğitim
sayesinde geliştirir. Eğitim
sayesinde gelişir, üretken ve verimli
hale dönüşür. 

Çocukların eğitimden yoksun
bırakılması ise az gelişmişliğin
temel göstergesidir. Geri
kalmışlığın temelinde eğitimsizlik
yatar. 

Çocuklarına eğitim hakkı tanıyan
ve bu konuda eşit fırsatlar yaratan
toplumlar ise gelişime ve gelişmeye
açık toplumlardır.

Eğitim hakkı sağlıklı nesiller
yetiştirmede kilit rol oynasa da,
birçok çocuk hakları alanında
olduğu gibi eğitim alanında da
istismarlar, ayrımlar, ihlaller ne
yazık söz konusudur. 

Batı Trakya’daki azınlık çocukları
da eğitim alanında ciddi bir
mağduriyetle karşı karşıyadırlar.
Ana dilde eğitim hakkında yaşanan
sıkıntılar, devletin resmi dilini
öğrenme konusunda da kendini
göstermektedir. Eğitim alanında
fırsat eşitliği ve eşit imkanlardan
faydalanmak yerine, ana dilinde
eğitim hakkını seçen azınlık
çocukları bir bedel ödemek
zorundadırlar. 

Devletin sağlamakla yükümlü
olduğu hizmetlerden azınlık
çocukları yeteri kadar
faydalanamadığı gibi, azınlığın
kendi imkanlarıyla bu alanda adım
atma girişimleri de görmezden
gelinmekte ve dikkate
alınmamaktadır.

Azınlık eğitiminin içinde
bulunduğu bu zor koşullarda,
“Uzaktan Öğretim Ders Destek
Sistemi”ni azınlık çocuklarına
sunulan güzel bir hediye olarak
görüyorum. 

Türkiye’deki Çanakkale Onsekiz
Mart  Üniversitesi’nin Batı Trakyalı
ilkokul, orta ve lise öğrencilerine
yönelik bu programın, temel birçok
derste yaşanan sıkıntı ve
eksikliklere çare olacağı, azınlık
çocuklarının eğitimine ciddi bir
katkı sağlayacağı inancındayım. 

Hemen hemen hiçbir evden
eksik olmayan bir bilgisayar, tablet
veya akıllı telefon ve bir internet
bağlantısı bu alanda verilecek
hizmete ulaşmak için yeterli
olacaktır. 

Eğitim için yaratılan her fırsat,
sunulan her imkan kutsaldır.
Çocuklarımız için bu yeni sistemin
büyük destek sağlayacağına ve çok
verimli olacağına inanıyorum.
Hayırlı olsun. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1
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AVRUPA’daki azınlık
kuruluşlarının temsil edildiği
Avrupa Halkları Federal Birliği
(FUEN) çatısı altında
oluşturulan “Türk Azınlıkları
ve Toplulukları Çalışma
Grubu”, üçüncü toplantısını
Berlin’de gerçekleştirdi.
Toplantıda ev sahipliğini
FUEN Asbaşkanı olan ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu
yaptı. 

14 – 17 Kasım tarihlerinde
Almanya’nın başkenti
Berlin’de gerçekleştirilen
FUEN Türk Azınlıkları ve
Toplulukları Çalışma Grubu
(TAG) 3. Toplantısı’na
Avrupa’daki Türk
topluluklarından temsilcileri
katıldı. Toplantıya ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu
FUEN Başkan Yardımcısı
sıfatıyla katılırken, toplantıda
ABTTF’yi Başkan Yardımcısı
Sebahattin Mümin temsil etti.
Toplantıya, FUEN TAG
Sekretaryası adına ise ABTTF
Merkez Ofisi Sorumlusu K.
Engin Soyyılmaz ile ABTTF
Sekreteri Demet Öcal
katıldılar. 

Berlin’de yapılan toplantıya
Batı Trakya’dan DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Raif

Usta, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) Asbaşkanı Mehmet
Mehmet ve kasadar Yüksel
Esat katıldılar. 

Azerbaycan ve Rusya’da
yaşayan Ahıska Türkleri ile
Rusya’dan Karaçay-Balkar
Türkleri, Ukrayna’dan Kırım
Tatarları ve Kırım
Karaimleri’nin üye olarak
katıldığı toplantıya, Kosova ve
Bulgaristan’da yaşayan
Türkler ise ilk kez katıldılar.

Katılımcılar ana dili
öğrenme hakkı ve ana dilde
eğitim konusunda yaşadıkları
sorunları paylaştılar.

Brandenburg Kapısı ve
Federal Alman Meclisi dahil
olmak üzere Berlin şehir
turunun gerçekleştirildiği ilk
günün ardından ikinci günde
Federal Alman İçişleri
Bakanlığı Çalışma Binası’nda
gerçekleştirilen FUEN TAG 3.
yıllık toplantısına FUEN
Başkanı Lorant Vincze ile
FUEN Berlin Ofisi / FUEN
AGDM Koordinasyonu
Sorumlusu Eva Adel Penzes
de katıldılar.

Toplantıda selamlama
konuşmasını FUEN Başkan
Yardımcısı Halit Habip Oğlu

gerçekleştirdi. Ardından FUEN
Başkanı Lorant Vincze,
FUEN’in çalışmaları hakkında
katılımcıları bilgilendirdi,
FUEN’in Türk azınlıkları ve
topluluklarına destek vermeye
devam edeceğini söyledi.

Toplantıda yer alan
katılımcı kuruluşlar, kendi
azınlıklarında /
topluluklarında son bir yılki
süreçte yaşanan gelişmeleri
aktardılar. “Ana Dili Öğrenme
Hakkı ve Ana Dilde Eğitim”
konulu oturumda ise FUEN
TAG bünyesindeki azınlıklar /
topluluklar ile Balkanlar’daki
Türkler, yaşadıkları ülkelerde
ana dili öğrenme hakkı ve ana
dilde eğitime ilişkin sorunları
aktardılar.

FUEN Başkan Yardımcısı
Halit Habipoğlu’nun
bilgilendirmesi ile FUEN 2016
Kongresi’nde yapılan tüzük
değişikliği ile oluşturulan
çalışma grupları
yönetmelikleri görüşüldü ve
FUEN TAG yönetmeliği oy
birliği ile kabul edildi.
Toplantı, 2017 yılı
faaliyetlerinin ve yol
haritasının görüşülmesi
sonrasında tamamlandı. 

FUEN Türk Azınlıkları ve
Toplulukları Çalışma
Grubu Berlin’de toplandı

TÜRKİYE’deki Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin
uyguladığı Batı Trakyalı
öğrencilere yönelik “Uzaktan
Öğretim Ders Destek Sistemi” 22
Kasım Salı akşamı Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde, Batı
Trakya Kültür Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) görevlisi Gülay Mehmet
ve GTGB Başkanı Koray Hasan
tarafından tanıtıldı.

Tanıtıma Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, SÖPA
Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Salih Ahmet’in yanı sıra
dernek yöneticileri ve öğretmenler
katıldı.

GTGB Başkanı Koray Hasan,
“Uzaktan Öğretim Ders Destek
Sistemi”nin bilgi teknolojilerini ve
bilgisayarları kullanarak derslerin
canlı olarak görüntülü ve sesli
işlendiği bir eğitim sistemi
olduğunu, çağdaş ve yenilikçi
özelliğinin bulunduğunu belirtti.

Koray Hasan, “Batı Trakya’da
bu sistem 2014 -2015 sezonunda
bir projeyle başladı. Proje ilk defa
sadece lise birinci sınıf
öğrencilerine yönelikti ve 20
öğrenci katıldı. Eğitim süresi
yaklaşık dört ay sürdü. Çocuklarla
yaptığımız toplantılarda çok
başarılı bir proje olduğu ortaya
çıktı. Yine aynı şekilde 2015 – 2016
döneminde yaklaşık 1.200
öğrencimize şifre dağıttık.
Ortaokul, lise ve ilkokul
öğrencileri katıldı. Sonuç olarak
ailelerden olumlu geri dönüşler
oldu. Yıl sonunda da dersleri daha
çok takip eden öğrencilerimize
ödüller verildi.” diye konuştu.

BAKEŞ’ten Gülay Mehmet ise,
Batı Trakya’da ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerine yönelik olan
uzaktan öğretim ders destek
sistemi hakkında bilgi verdi.
Gülay Mehmet, “Uzaktan Öğretim
Ders Destek Sistemi, iletişim
teknolojileri aracılığıyla yapılan
bir öğretim faaliyetidir. Uzaktan

öğretim, bilgisayar ve internet
aracılığıyla uzaktaki öğrencilere
ulaştırılmasıdır.” diye konuştu. 

NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?
Sistemin; fırsat ve imkan eşitliği
sağlamak,  daha geniş kitlelere
öğretim hizmeti götürmek, farklı
imkanlarla uzmanlardan
yararlanmak ve her bilgiyi bireye
öğretme imkanı sağlayarak
geleneksel eğitimin sıkıntılarını
gidermeyi hedeflediğini belirten
Mehmet, “Uzaktan öğretimin
amacı, Batı Trakya’daki ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerine
okullarında görmüş oldukları
derslere destek vermek ve bilgi
düzeylerini arttırmaktır.” dedi. 

Uzaktan öğretim sisteminin
Batı Trakya’daki öğrencilere nasıl
uygulanacağı konusunda da bilgi
veren Gülay Mehmet sözlerine
şöyle devam etti: “Batı Trakya’da
uzaktan öğretim, geçen yıl pilot
olarak uygulanmaya başlandı. Bu
yıl ilkokul üçüncü sınıftan
itibaren lise son sınıfa kadar
uygulanacaktır. İlkokul 3,4,5,6
sınıflara Türkçe, matematik
dersleri; ortaokul 1,2,3 sınıflara
Türkçe, matematik, rehberlik, lise
son sınıflara da Türkçe,
matematik, fizik, kimya ve biyoloji
dersleri uygulanacaktır. Programı
takip edebilmek için öğrencinin
ilk etapta internet bağlantısı,
masa, dizüstü bilgisayar, tablet
veya akıllı cep telefonu olması
gerekir. Bu arada kamera ve
kulaklığa da ihtiyaç vardır.” 

Uzaktan Öğretim Sistemi’nde
derslerin 23 Kasım Cuma günü
başlayacağını ifade eden Gülay
Mehmet, beş gün boyunca
alıştırma ve sisteme uyum
sağlama sürecinin olacağını
söyledi. Programın 28 Kasım
Pazartesi günü normal
uygulamaya başlayacağı ifade
edildi. Daha sonra kayıt
yaptıracak öğrenciler için ise
haftanın iki günü tanıtım
yapılacağı dile getirildi. 

“Uzaktan Öğretim
Ders Destek Sistemi”
GTGB’nde tanıtıldı

gundem_994_Layout 1  28.11.2016  14:52  Page 4



GÜNDEMhaber25 Kasım 2016

Başbakan Aleksis Çipras’ın Batı
Trakya ziyareti belli olunca ve
ziyaretin detayları ortaya çıkınca

bizleri de bir “merak” sardı. Çipras acaba
ne için geliyor? Trakya 2016 Ticaret
Fuarı’nı açmak için mi? Batı Trakya Türk
Azınlığı’na yönelik bir şeyleri açıklamak
için mi? Önümüzdeki aylarda yapılma
ihtimali olan bir erken seçim hazırlıkları
için mi? Yoksa bu ziyaret “sıradan” ve
“rutin” bir yurt gezisi mi? 

Çipras 25 Kasım Cuma günü
bölgemizde olacak. Başbakan Aleksis
Çipras’ın Batı Trakya bölgesine yapacağı
ziyaretin programı 23 Kasım Çarşama
günü belli oldu. Başbakanın Dedeğaç,
Gümülcine ve İskeçe’de temaslarda
bulunması bekleniyor. Yani Batı
Trakya’nın üç ilinde de ziyaretlerde
bulunacak. Çipras’ın gezisinde Türk
azınlığı ilgilendiren program da var. Bu
ziyaret programına göre; Çipras’ın İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul

Lisesi’ni ve Batı Trakya’daki en büyük
Türk köylerinden biri olan Büyük
Sirkeli’yi ziyaret edeceği duyuruldu.
Bunun yanısıra Gümülcine’de de akşam
saatlerinde Arcadia otelinde konuşma
yapacak. 

Bu satırları 24 Kasım Perşembe günü
yazıyorum. Yani Çipras’ın ziyaretinin
başlamasına saatler kala. Aslında siz bu
yazıyı okuduğunuzda (eğer gazetenin
çıktığı gün çok erken saatlerde
okumuyorsanız) Çipras’ın Batı Trakya
ziyareti – bir aksilik veya son dakika
değişikliği olmaması durumunda –
tamamlanmış olacak. Başbakanın İskeçe
Azınlık Lisesi’nde veya Sirkeli ile
Gümülcine’de yapacağı konuşmalarda
azınlık için olumlu bir şeyler açıklamasını
umuyorum. Hatta gazetedeki
arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede
kendi aramızda “azınlık için bir şeyler
açıklar mı” şeklinde iddiaya da tutuştuk. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı,

yıllarca bir beklenti içerisinde.
Beklentilerini ve umutlarını hep erteledi.
Bugüne kadar umdukları genel anlamda
boşa çıktı. Seçim dönemlerinde biraz sırtı
sıvazlanır, birkaç gülücük dağıtılır ve
seçimden sonra eski tas, eski hamam
devam edegeldi. Azınlık toplumunun
verdiği mücadele ve sesini
yükseltmesiyle elde edilen basit
vatandaşlık haklarının iadesinden sonra,
yani 1990’lı yılların başından beri bugüne
kadar geçen 25 yıldan bu yana durum
böyle. 

Azınlığa karşı “ılımlı” bir yapısı olan
PASOK hükümetleri döneminde de,
azınlığa karşı hep bir “açılım” içine
girecekmiş gibi davranan Yeni Demokrasi
Partisi hükümetleri döneminde de
beklenen “açılım” olmadı. Yunan
hükümetlerinin gönlü ve gözü de hep
Türk azınlığa karşı “kapalı” oldu. Biz
“açılım” bekleyeduralım. 

Yaşanan ağır ekonomik krizle birlikte
iki büyük partinin hakimiyeti de son
buldu. Ve yüzde 3 barajıyla mücadele
eden SİRİZA, kemer sıkma önlemleri
karşıtı söylemleri nedeniyle iktidara
geldi. “Küçük” bir partiyken diğer
partilere göre nispeten “azınlık yanlısı”
bir söylem benimseyen SİRİZA son iki
seçimde azınlığın büyük desteğini aldı.
SİRİZA’dan toplam üç milletvekili seçti.
SİRİZA iktidarından da ciddi bir beklentisi
var azınlığın. Hala bu beklenti devam
ediyor. SİRİZA iktidarının azınlığa yönelik
somut bir adım atıp atmayacağını
anlayabilmek için, Başbakan Çipras’ın bu

ziyareti son derece önemli. Zira, SİRİZA
iktidarının ikinci yılı tamamlanmak üzere.
Ve sanıyorum ki; azınlığa elle tutulacak
bir şeylerin verilmesi için gerekli olan
zaman çoktan geçti. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na
yönelik bazı adımların atılacağına
inanmak istiyorum. Dediğim gibi sizler bu
satırları okuduğunuzda (bir aksilik veya
değişiklik olmazsa) yapılan veya
yapılmayan açıklamaları sizler biliyor
olacaksınız. 

Başbakan Çipras’ın buraya gelirken,
çantasında azınlığı ilgilendiren belli başlı
konularda bazı şeylerin olduğunu ümit
ediyorum. Eli boş gelmez diye
inanıyorum. Başbakanın, daha doğrusu
devletin bunu azınlığa borçlu olduğunu
düşünüyorum. İskeçe azınlık lisesini
ziyaret edecek olması, bana okulun bina
sorununun çözüme kavuşturulacağı
izlenimini veriyor. Başbakanın önce
geçici çözüm olarak “ek bina” ve kısa
süre içinde hayata geçirilmek üzere ise
“yeni okul binası” sözünü vereceğine
inanmak istiyorum. Bunun yanısıra,
azınlık mensuplarına Yunan televizyon
kanallarını seyredebilmek amacıyla
ücretsiz uydu bağlantısının haricinde
diğer konularda da (anaokulu konusu
gibi) somut bazı adımların atılacağına
inanmak istiyorum. Kimbilir belki başka
konularda da bir şeyler açıklanır. 

Ne dersiniz çok mu iyimserim? 
Başbakan Çipras’ın ziyaretini

önümüzdeki sayımızda ayrıntılı bir
şekilde ele alacağız... 

Ozan AHMETOĞLU

Başbakan Çipras’ın çantasında ne var?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Eski Cumhurbaşkanı 
Stefanopulos 
hayatını kaybetti

ESKİ cumhurbaşkanlarından Kostis Stefanopulos tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, 1926 doğumlu eski cumhurbaşkanının 20 Kasım Pazar
gecesi geç saatlerde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
Doktorları, 17 Kasım Perşembe günü zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan
Stefanopulos'un durumunun giderek kötüleştiğini ve tedaviye cevap vermediğini ifade
etmişti.

Stefanopulos için 21 Kasım Pazartesi günü başkent Atina’da resmi tören yapıldı.
Stefanopulos, 22 Kasım Salı günü doğum yeri olan Patra’da son yolculuğuna uğurlandı. 

Eski Cumhurbaşkanı Stefanopulos’un vefatı nedeniyle siyasi partilerden açıklamalar
yayınlandı. Stefanopulos için açıklama yayımlayan partiler

arasında DEB Partisi de yer aldı. DEB’in açıklamasında,
“Stefanopulos; ülkemiz Yunanistan’a milletvekili, bakan ve

Cumhurbaşkanı olarak büyük hizmetlerde bulunmuş bir
siyaset ve devlet adamı olarak tarihteki yerini aldı.
Azınlığımız, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin
gelişmesiyle azınlığın iki ülke arasında önemli görevler
üstleneceğine inanan ve bunu ifade eden eski

Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopoulos’u bu düşüncesiyle
hatırlayacaktır.” denildi. 

Kostis Stefanopoulos, 1995-2005 yıllarında iki dönem
cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Hukukçu olan ve 1961 yılında

siyasi kariyerine başlayan Stefanopulos, Yeni Demokrasi
hükümetlerinde birkaç dönem bakanlık görevinde

bulunmuştu. 1964 yılında ilk kez milletvekili seçilen
Stefanopulos, iki kez YDP’nin başkanlığına

adaylığını koydu ancak seçilemedi. Stefanopulos
1985 yılında YDP’den ayrılarak, Demokratik
Yenilik (DİANA) Partisi’ni kurmuştu. 1994

yılında yapılan Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde partisi yüzde 3’lük barajın

altında kalınca, Stefanopulos partini
feshetti ve politidan ayrıldığını
açıkladı. Stefanopulos, yaklaşık bir yıl
sonra Cumhurbaşkanı seçildi. 

“Dezavantajlı Köyler” 
listesi yeniden 
düzenlenecek

RODOP Milletvekili İlhan
Ahmet’in, Rodoplu çiftçileri
yakından ilgilendiren “dezavantajlı
bölge” listesinin kapsamının
genişletilerek yeniden düzenlenmesi
yönündeki talebine Tarım
Bakanlığı’ndan olumlu yanıt geldi.

Rodop ilinde bazı bölgelerdeki
tarım ve hayvan besicilerinin tarım
teşviki almasına engel getirmesi
nedeniyle milletvekili İlhan Ahmet
tarafından Tarım Bakanı’nın
dikkatine sunulan “dezavantajlı
bölge” listesinde gerekli
düzenlemenin 2017 yılında
yapılacağı belirtildi.

“30 YILDIR SÜREN 
HAKSIZLIK SONA ERİYOR”
Konuyla ilgili bir değerlendirme
yapan milletvekili İlhan Ahmet,
“Buna göre az gelişmiş ve
gelişmemiş köy listeleri değişecek ve
güncellenecektir. Böylece, 1985
yılından beri uygulanan bu listenin
köyler arasında neden olduğu büyük
haksızlıklar son bulmuş olacak.
Yürüttüğümüz sistematik ve bilinçli
çalışma sonucu, 1985 yılından beri
geçerli olan az gelişmiş köyler
listesinin, adil olarak değişmesini ve
bu şekilde haksızlığa uğrayan
köylerimizin de prim alacak köyler
listesine girmesininin yolunu, 30 yıl
sonra açmış olduk. Halkımıza
pratikte fayda sağlayacak yapısal

değişiklikleri gerçekleştirmek için
aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere İlhan Ahmet,
milletvekili olduğu Rodop iline bağlı
dağlık bölgelerdeki düşük gelir
düzeyine sahip bazı köylerin
dezavantajlı bölgeler listesine dahil
edilmeyerek, desteklenecek bölgeler
kapsamı dışında bırakılmasını
meclis gündemine taşımıştı.
Tarımsal Kalkınma ve Gıda
Bakanı’na sunduğu soruda
milletvekili, Rodop ilinde bazı
bölgelerdeki çiftçi ve hayvancıların
teşvik almasına engel getirmesi
nedeniyle “dezavantajlı bölge”
listesinin kapsamı genişletilerek
yeniden düzenlenmesini talep
etmişti.

gundem_994_Layout 1  28.11.2016  14:52  Page 5



GÜNDEMhaber 25 Kasım 20166

Ekonomik krizin gölgesinde Trakya Fuarı
EYALET BAŞKANI 
HRİSTOS METİOS:

“BÖLGENİN KALKINMASINDA 
ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ”

Trakya Ticaret Fuarı’nın yeniden
canlanmasında önemli rolü olan Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios konuyla ilgili olarak
düzenlediği basın toplantısında fuarın
bölgenin kalkınması açısından çok önemli
bir araç olduğunu söyledi. Fuarın temel
amacının bölgede üretilen ürünlerin
tanıtımının olduğunu belirten Metios,
komşu ülkelerden katılımcı sayısının
arttırılmasının önemli olduğunu anlattı. 

KATERİNA İOANNİDU:

FUARIN ORGANİZASYON 
KOMİTESİ BAŞKANI KATERİNA
İOANNİDU GÜNDEM’E KONUŞTU
Trakya Ticaret Fuarı Organizasyon
Komitesi Başkanı Katerina İoannidu,
konuyla ilgili olarak gazetemizin
sorularını yanıtladı. 

Fuarla ilgili ilk amaçlarının geçen yılki
12 bin 500 ziyaretçi sayısını aşarak, 18 bine
ulaşmak olduğunu ifade eden İoannidu,
“Amacımız fuarın Doğu Makedonya -
Trakya eyaletinin en önemli ekonomi olayı
olarak sağlam temellere oturmasıdır. Bu
yıl 65 şirket ve ayrıca yedi ticaret ve sanayi
odası katılıyor. Bulgaristan’dan da iki
katılımcı var. Bulgaristan’daki siyasi
gelişmeler ve seçimler nedeniyle bu sayı
sınırlı kaldı. Geçen yıl Türkiye’den önemli
bir katılım vardı. Bu yıl ne yazık ki komşu
ve dost ülke Türkiye’den katılım olmadı.
Bunun önümüzdeki yıllarda değişeceğine
ve komşu ülkelerden katılım oranının
artacağına inanıyoruz.” dedi.  

“ZENGİN BİR ETKİNLİK 
PROGRAMI VAR”
Trakya 2016 Fuarı’yla birlikte paralel
etkinliklerin de yapılacağına dikkat çeken
Katerina İoannidu, “Güzel bir program
hazırlandı. Gerek sanayi bölgesindeki fuar
alanında, gerekse diğer etkinliklerde
önemli çalışmalara imza atacağımıza
inanıyorum. İş adamlarımızı ve halkımızı
mutlaka fuara bekliyoruz. Eminim ki
umduklarından çok daha fazlasını
bulacaklar.” diye konuştu. 

“BAŞBAKANIN KATILMASI 
FUARIN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR”
Başbakan Aleksis Çipras’ın Trakya 2016
Fuarı’na katılacak ve fuarın açılışını
yapacak olmasını değerlendiren İoannidu
şöyle konuştu: “Başbakan Çipras’ın
Gümülcine’ye gelmesi, fuarı ziyaret
etmesi, hatta açılışını yapması tabii ki çok
önemli. Fuara bir ağırlık kazandırıyor.
Önemi şüphesiz ki artıyor. Ancak bunun
somut bir destek veya somut bir kalkınma
hamlesiyle bağdaştırılması gerekiyor.
Unutmamak lazım ki ancak özel
programlar ve projeler ekonomimizi ve
bölgemizi canlandırabilir. Yunanistan’ın
en yoksul bölgelerinden biri olduğumuzu
hatırlatmak isterim. Ekonomik faaliyetler
son yıllarda sürekli bir şekilde azaldı.
Üretim azaldı. Dolayısıyla bu ekonominin
canlanması için somut önlemler ve

teşvikler gerekiyor.”  

“FUAR ÖNEMLİ FAKAT 
DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR”
Trakya Ticaret Fuarı’nın bölge kalkınması
için önemli bir araç olduğunu dile getiren
Katerina İoannidu, ancak tek başına
bunun bir çare olamayacağını anlattı.
İoannidu şöyle dedi: “Bölge ekonomisinin
bir bütün olarak ele alınması gerekiyor.
ESPA programları veya başka kalkınma
programları, bunun yanı sıra teşvik
projeleri ve tabii ki maliyetlerle ilgili
programların birlikte ele alınacağı
bütünlük arz eden bir uygulamadan
bahsediyoruz. Yoksa tek başına bir fuar ya
da tek başına bir etkinlik durumu
değiştiremez. Fuar ancak böyle bir
ortamda yardımcı ve destekleyici bir araç
olabilir. Dolayısıyla daha çok yolumuzun
olduğuna inanıyorum.” 

“MERKEZİ HÜKÜMETİN 
YARDIMI, DESTEĞİ ŞART”
Siyasi ve ekonomik istikrarın önemine de
değinen İoannidu, “Ülkede yapılan
planların hayata geçmesi ve uygulanması
için istikrar çok önemli. Fakat bunun için
merkezi hükümetlerin rolü gerekiyor.
Merkezi olarak hükümetlerin ekonomiyi,
ticareti ve işadamını desteklemesi
gerekiyor. Başka türlü işler yürümez.
Yunanistan’da iş adamları ve sanayiciler

zor şartlarda da gelişebileceklerini ispat
ettiler. Ancak devletin iş dünyasının
yanında olması ve yardımcı olması,
şartları iyileştirmesi şart.” ifadelerine yer
verdi. 

MEHMET MOLLA AHMET

BAŞKAN YARDIMCISI 
MEHMET MOLLA AHMET 
FUARI DEĞERLENDİRDİ
Trakya Ticaret Fuarı Organizasyon
Komitesi Başkan Yardımcısı ve iş adamı
Mehmet Molla Ahmet, Trakya 2016 Ticaret
Fuarı’nı GÜNDEM’e değerlendirdi.

Fuarın bölge ekonomisi açısından son
derece önemli olduğunun altını çizen
Molla Ahmet, ancak bu bölgenin gerçek
anlamda kalkınabilmesi için, hükümetin
bölgeye ekonomik açıdan el atması ve
yapılacak yatırımlara destek verilmesi
gerektiğini vurguladı.

“SON YILLARDA TRAKYA 
TİCARET FUARI ADETA 
‘BAYILMIŞTI’ DİYEBİLİRİM”
Ekonomik krizle birlikte fuarın son
yıllarda sekteye uğradığını ve adeta
‘bayıldığını’ savunan iş adamı Molla
Ahmet, eski Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Yorgos Pavlidis ve dönemin
Eyalet Başkan Yardımcısı Hristos
Metios’un girişimleriyle fuarın yeniden
canlandığını söyledi.

Trakya 2016
Ticaret Fuarı, 25

Kasım Cuma günü
Başbakan Aleksis

Çipras’ın
katılımıyla

Gümülcine’de
açılıyor. Fuarın

organizasyon
komitesi başkanı

Katerina İoannidu
ile başkan
yardımcısı

Mehmet Molla
Ahmet fuar öncesi

GÜNDEM’e
konuştu. 

Cuma günü
Başbakan Aleksis
Çipras tarafından

açılışı yapılacak
Trakya 2016

Ticaret Fuarı’na bu
yıl 65 şirket, yedi
ticaret ve sanayi

odası katılıyor.
Ticaret ve sanayi
odalarının çatısı

altında fuara
katılanlarla

birlikte toplam
katılımcı sayısı
120’ye ulaşıyor.
Organizatörler,

fuarı ziyaret
edecek kişi

sayısının geçen
yılki 12 bin

sayısının üzerine
çıkmasını

hedefliyor. Sabah
saat 10:00’dan

akşam 22:00’ye
kadar ziyaret

edilebilecek. Olan
fuar 27 Kasım
Pazar gününe

kadar açık
kalacak. MEHMET MOLLA AHMETKATERİNA İOANNİDU
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GÜNDEM’in, “Trakya Fuarı’na yurt dışından
katılımların bölge ekonomisine katkısı oldu
mu?” sorusunu yanıtlayan Molla Ahmet
şunları söyledi: “Fuara yabancı iş
adamlarının katılımlarının bölge
ekonomisine kısmen katkısı olduğunu
söyleyebilirim.  Fuar sırasında bazı iş
adamları çeşitli görüşmelerde bulunmuş
olsalar bile bunun devamı gelmedi. Fakat
komşu ülkelerden iş adamlarının fuara
gelmesi, katılması çok önemli. Bunun her
yıl peşine düşmemiz ve yurt dışından olan
katılımın artması için çalışmamız lazım.
Buna bir iki yıllık bir konu olarak değil,
uzun vadeli bir mesele olarak bakmamız
lazım. Yatırımcıyı buraya çekebilmemiz
lazım. Dışarıdan bölgemizde gelecek parayı
buraya çekebilmemiz gerekiyor. Trakya
Fuarı da bunun için çok iyi bir araç ve bir
fırsat. Fakat gerektiği gibi kullanılamıyor ne
yazık ki.”

“BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Trakya Ticaret Fuarı’nın bölge ekonomisi
açısından son derece önemli olduğunu
söyleyen Molla Ahmet, fuara katılan
yabancı firmaların bu fuarda kendi
ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladıklarını
söyledi. Bu yıl fuar alanının katılımcılarla
dolduğunu ifade eden Molla Ahmet, kuzey
Yunanistan genelinden şirketlerin yanı sıra
ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte çok
sayıda iş adamının fuarda yer alacağını
ifade etti.

“YATIRIMLARI TEŞVİK EDİCİ BİR
ÖNLEM HAYATA GEÇİRİLMEDİ”
Bölgede yatırımların artması için hükümet
politikalarının teşvik edici olması
gerektiğini kaydeden Molla Ahmet,
“Yoksulluk da, işsizlik de artmış vaziyette.
İşin en kötü yanı ise bu olumsuz gidişata
dur diyecek ciddi bir önlemin alınmaması.
Şu ana kadar ekonomi çarkını yeniden hızlı
ve kararlı bir şekilde çevirebilecek adımlar
atılamadı. 2016’nın sonuna geldik. Altı
seneden beri ekonomi geriliyor. Yatırımları
teşvik edici bir önlem hayata geçirilmedi.
Ekonomiyi yüksek verilerle düzeltmek
mümkün mü? Yani rakamlarla oynayarak
düzeltmek mümkün mü? Sanmıyorum ve
buna inanamıyorum. Çünkü manzara
ortada.” diye konuştu. 

“HANGİ İŞ OLURSA OLSUN 
TEŞVİK OLMASI GEREKİR. 
BU TEŞVİKLER KÜÇÜK 
İŞLETMELERE, SANAYİCİLERE,
SANATKARLARA OLMALIDIR”
Bölgeye yatırımların artması için hükümetin
farklı düzenlemelere gitmesi gerektiğini
söyleyen Trakya Fuarı Organizasyon
Komitesi Başkan Yardımcısı ve iş adamı
Mehmet Molla Ahmet, “Öncelikle hangi iş
olursa olsun teşvik olması gerekir. Bu
teşvikler küçük işletmelere, sanayicilere,
sanatkarlara olmalıdır. Örneğin elektrik
Bulgaristan’da 0,10 euro ise, burada 1 euro.

Peki şimdi soruyorum; sanayici ya da
yatırımcı bu aradaki farkı nereden ve nasıl
çıkaracak? Bu konuyla ilgili olarak bir de
kendi iş hayatımdan bir örnek vermek
istiyorum. Ben de bir sanayici olarak
bundan 10 yıl önce milyonları verdim ve
büyük bir yer satın aldım. Hedefim
yatırımlarımı daha çok arttırmaktı. Ancak
izin başvurusu yaptığımda sadece izin için
benden 20 bin euro para istediler. Sadece bir
izin için 20 bin euro harcayacaksanız varın
sonrasını siz düşünün. Bölgemizde ve
ülkemizde işçi maliyetleri, üretim
maliyetleri, enerji maliyeti ve diğer
maliyetler yatırımların gelmesine mani
oluyor. Şartlar yatırımcıyı, sanayiciyi buraya
çekmek yerine uzaklaştırıyor. Hal böyle
olunca hiç kimse yatırım yapmak istemez.
Ben bunları birilerine eleştiri olsun diye
veya birilerini yıpratmak için söylemiyorum.
Beni tanıyanlar bilir. Ben çocukluk
yaşımdan beri piyasanın içindeyim.
Zenginle de, fakirle de muhatap oluyorum.
Piyasanın kurallarını ve şartlarını biliyorum.
Gördüklerimi, yaşadıklarımı söylüyorum.
Herkes böyle bilsin.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE OLARAK NE ÜRETEBİLİRİZ 
VE ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ KİME
SATABİLİRİZ SORULARINI 
SORMAMIZ LAZIM”
Ülkede yaşanan ekonomik krize de değinen
iş adamı Mehmet Molla Ahmet sözlerine
şöyle devam etti: “Bizler ülke olarak üretime
geçmezsek bu iş kötüye gider. Zaten kötü,
ama daha da kötüye gider. Ülke olarak
üretim noktasında ne yapabiliriz, ne
üretebiliriz ve ürettiğimiz ürünleri kime
satabiliriz gibi soruları sormamız lazım. Bu
konularda öncelikle etrafımızdaki komşu
ülkelere bakmamız gerekir diye
düşünüyorum. Ben aynı zamanda Trakya
Ticaret Fuarı Organizasyon Komitesi Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Geçen
yıl bölgemizde olan fuarla ilgili elimden
geleni yapmaya çalıştım. Bulgaristan ve
Türkiye’ye giderek, bu ülkelerdeki oda
temsilcileriyle, iş adamlarıyla görüşmeler
yaptım. Bunun sonucunda buradaki fuara
yaklaşık 150 misafir getirdim. Ben her
zaman olaylara ümitle bakan birisiyim.
Fakat son dönemde bu ümidimi yitirdim.”

“DEVLET BÜTÇE YARDIMINDA VE
TEŞVİKTE BULUNMADIKÇA BURADA
HİÇ BİR KALKINMA OLMAZ”
Son olarak bölgeye hükümetlerin ciddi
anlamda kalkınma projesi sunmamaları
durumunda  bölgede ekonomik kalkınma ya
da istihdam ortamının olamayacağını ifade
eden iş adamı Mehmet Molla Ahmet, “Şu
anda Gümülcine’deki sanayi bölgesinde 100
tane fabrika var. Ancak bunların sadece 10’u
çalışıyor. Dolayısıyla bu da bizlere gösteriyor
ki, devlet bütçe yardımında ve teşvikte
bulunmadıkça burada hiç bir kalkınma
olmaz. Tüm bunların neticesinde de bölgede
yaşanan ekonomik göçün önüne hiç bir
zaman geçemeyiz.” dedi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, 25 Kasım Cuma günü Batı Trakya’ya geliyor. 
Başbakanlık Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Başbakan

Aleksis Çipras’ın 25 Kasım Cuma günü Trakya bölgesini ziyaret edeceği ifade
edildi. 

Başbakan Çipras’ın ziyaret programında, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokul – Lisesi de yer alıyor. Çipras, ayrıca  Türklerin yoğun olarak yaşadığı
Sirkeli bölgesini de ziyaret edecek. 

Başbakan Çipras’ın 25 Kasım Cuma günü gerçekleştireceği Batı Trakya
ziyaretinin programıyla ilgili açıklama Başbanlık Genel Sekreterliği’nden
yapıldı. 

Buna göre, Başbakan Çipras 25 Kasım Cuma
günü sabah erken saatlerde Dedeağaç
Havaalanı’na inecek. Dedeağaç Limanı’nı
ziyaret edecek olan Çipras ayrıca doğalgaz
boru hattı TAP’ın çalışmalarını inceleyecek.
Çipras daha sonra Rodop iline geçerek,
Büyük Sirkeli köyünü ziyaret edecek. 

SİRİZA Partisi Kozlukebir – Sirkeli İlçe
Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada
ise Başbakanın Sirkeli’de parti ilçe örgütü
yöneticileri ve Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet tarafından karşılanacağı bildirildi.
Çipras’ın Sirkeli’de halka hitap edeceği de
ifade edildi. 

Başbakan Çipras’ın daha sonra
İskeçe’ye geçerek ilk
olarak İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık
Ortaokul Lisesi’ni ziyaret
edeceği belirtildi.
Çipras’ın İskeçe’de
Athina Araştırma
Merkezi’ne gideceği de
kaydedildi.

İskeçe’deki
temaslarının
ardından
Gümülcine’ye
geçecek olan
Çipras’ın, burada
kurum ve kuruluş
temsilcileriyle
görüşeceği
açıklandı. Aleksis
Çipras’ın, Trakya
2016 Ticaret
Fuarı'nın da
açılışını
yapacağı ifade
edildi.
Başbakan
Çipras’ın aynı
akşam
Gümülcine'de
Arcadia
Oteli’nde
konuşma
yapacağı ve
ardından
bölgeden
ayrılacağı
belirtildi. 

Başbakan Aleksis
Çipras’ın Batı Trakya
ziyaretiyle ilgili ayrıntılı
haberimizi bir sonraki
sayımızda
okuyabilirsiniz. 

Başbakan 
Aleksis Çipras 
Batı Trakya’da 
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“ÖNEMLİ OLAN ARKAMIZDA
BIRAKTIĞIMIZ ESERLERİN 
DOĞRU YOLDA OLUŞUDUR”
Bir eğitim camiası olarak azınlık insanını
çok zor günlerden bugünlere
getirdiklerinden dolayı gururlandıklarını
kaydeden Başkan Toraman, “Bizler
azınlık insanını nereden nereye
getirdiğimiz için gururlanıyoruz. Yoksa
bugün 24 Kasım olmuş olması önemli
değil. Önemli olan arkamızda
bıraktığımız eserlerin doğru yolda oluşu
ve Batı Trakya’da bilim insanlarının
çoğalmış olmasıdır. Öğretmenler
günümüzü kutlayanları da gördükçe de
mutluluğumuz artıyor.” ifadelerine yer
verdi.

“ÜLKELER BİLGİLİ 
İNSANLARLA YÜKSELİR”
Toraman sözlerine şöyle devam etti:
“Biliyorsunuz, öğretmen aynen bir mum
gibidir. Etrafını aydınlatırken ve çağdaş
insanlar yetiştirirken kendisinden
tavizler verir. Ama içimizdeki bu eğitim
azmi bizleri yıldırmıyor, her zaman
etrafımızı aydınlatmaya çalışıyoruz.
Bizler çok büyük güçlüklerle karşı
karşıya kaldık. Bizim en büyük
güçlüklerimizden bir tanesi burada;
bizlere çoğunluğun yasalar olarak
vermesi gerekenlere iyi gözle bakmayışı
ve güvenilir

görmeyişidir. Buna en basit bir örnek
olarak, üç derneğimizin Türk tabelasıyla
ilgili vermiş olduğu mücadeleyi
verebilirim. Bizler ülkemizin ve
vatanımızın ilerlemesini isteyen bir
kesimiz. Bizler bu devlete faydalı
insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkeler
bilgili insanlarla yükselir. Bizlerin de
görevi bu bilgiye katkı sağlamak ve bu
bilgileri aktarmaktır. Bizlere güven
duyulmaması ve kendimizi güvende
hissetmeyişimiz bizleri üzmektedir.”

“ÖĞRENMEYEN ÖĞRETMEN 
DAHA İYİSİNİ ÖĞRETEMEZ”
BTTÖB Başkanı, öğretmenin öğrenci ve
velileriyle ilgilenmesi gerektiğini
vurgulayarak, “Öğretmen öğrenciye daha
çok katkı sağlamak adına, fedakarlıktan
geri kalmasın. Çünkü eğitim geri dönüşü
olmayan bir olgudur. Öğretmenlerin;
velilerle ve toplumla barışık olması
gerekir. Bunun yanında öğretmenin
özgüveni ve kendini iyi yetiştirmiş olması
gerekir. Kısaca öğretmenin de öğrenciliği
devam etmesi gerekir. Öğrenmeyen
öğretmen daha iyisini öğretemez.”

“KAPIMIZ DİNİ, DİLİ, IRKI NE
OLURSA OLSUN BİZİMLE BU GECEYİ
PAYLAŞMAK İSTEYEN TÜM
MESLEKTAŞLARIMIZA AÇIK”
Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Kasım
Cumartesi akşamı düzenleyecekleri
kutlamayla ilgili Toraman, “Her yıl
düzenlediğimiz gecemizi çoğunlukla
hafta sonuna alıyoruz. Bunun nedeni
yurt dışından gecemize katılan
meslektaşlarımız ve misafirlerdir. Çünkü
bizler artık Batı Trakya’yı aşarak
güneyinden kuzeyine kadar tüm
meslektaşlarımızı kucaklıyoruz. Bizler
meslektaşlarımızla bir arada olmak
istiyoruz. Kapımız dini, dili, ırkı ne

olursa olsun bizimle bu geceyi
paylaşmak isteyen tüm

meslektaşlarımıza açık.” dedi.
Öte yandan BTTÖB’nin

düzenleyeceyi geceye,
Bulgaristan’dan Güney
Bulgaristan Türkçe
Öğretmenler Birliği Derneği
ile Türkiye’den İstanbul
Öğretmen Okulları

Mezunları Derneği’nin
başkan ve yöneticilerinin
katılıcağı öğrenildi.

Sami Toraman: “Öğrenmeyen öğretmen 
daha iyisini öğretemez”

İzmit Derneği’nden
“Öğretmenler Günü”
etkinliği

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit
Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla öğretmen üyelerini yemekli
bir toplantıda bir araya getirdi. 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfü
Bodur, yönetim kurulu üyeleri
Selahattin Durmuş ve Yüksel Öztürk,
Kadın Kolları Başkanı Aslı Devrim ve
yöneticilerin ev sahipliği yaptığı
kutlama MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirdi.

20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen
24 Kasım Öğretmenler Günü
kutlamasına, derneğin üyesi olan
Kocaeli Yüksek Öğretim Derneği (KYÖD)
Başkanı Mehmet Toker, eşi emekli
öğretmen Nesrin Toker ile birlikte
katıldı. Öğretmen olan derneğin geçmiş
dönem başkanlarından Sabri Mutlu,
Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mikail
Bülbül ve okul öğretmenleri ile dernek
üyesi çalışan ve emekli öğretmenler
derneğin bu özel organizasyonunda yer

aldı.

LÜTFÜ BODUR: 
“ÖĞRETMENLERE 
NE YAPSAK AZ”
Bu anlamlı organizasyonu geleneksel
hale getirdiklerini ve bu yıl 4’üncüsünü
gerçekleştirdiklerini hatırlatan BTTDD
İzmit Şube Başkanı Bodur, “Üyemiz
öğretmenlerin birbirlerini tanıması,
dayanışması ve kaynaşmasını
sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz için ne
yapsak azdır. Size olan borcumuzu
ödemek zor. Bu akşam bizler de sizleri
hiç unutmadığımızı bilmeniz adına
sizlerle bir araya geldik. 24 Kasım
Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
dedi. 

Akşemsettin İlkokulu Müdür
Yardımcısı Nükhet Gül, kutlama
yemeğini düzenleyen dernek yönetimi
adına başkan Bodur’a çiçek verip
teşekkür etti. Yemekli toplantıya katılan
dernek üyesi öğretmenler sohbet etme
firsatı buldu.

Batı Trakya Türk Öğretmenleri Birliği
(BTTÖB) Başkanı Sami Toraman, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle verdiği
mesajda, “Öğretmenin en büyük ödülü
başarıyı yakalamak ve başarılı öğrencileri
yetiştirmektir.” dedi. Toraman, “Yetiştirmiş
olduğumuz bilim insanları, diğer kurum-
lardaki başkan ve yöneticilerimizin bizim
eserlerimiz olması, azınlık eğitimine yılla-
rını vermiş bizler için büyük bir ödüldür.”
diye konuştu.
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BATI Trakya genelinde 132
azınlık ilkokulunun yanı sıra
Türk azınlığa ait orta ve liseleri
temsil eden derneğin
çalışmalarını anlatan Başkan
Ercan Ahmet, “Bizler azınlık
eğitimini temsil eden
derneklerden biriyiz. Azınlık
eğitimindeki sorunlarımız
oldukça fazla. Öncelikle son
zamanlarda okullarımızın
hukuksuz, kontrolsüz bir
şekilde kapatılmış olması.
Okullarımız kapatılırken sadece
öğrenci sayısına bakılıyor,
bunun yanında başka hiç bir
kritere bakılmıyor. Bu tamamen
hukuk dışı bir olaydır. Azınlık
eğitimiyle ilgili kanunlar,
anlaşmalar ve düzenlemeler
dikkate alındığında bu
kapatmaların hukuka uygun
olmadığı görülecektir. Okulların
kapatılması çocuklara daha iyi
eğitim verilmesi için yapılıyor
sözüm ona. Ama maalesef
durum böyle olmuyor.
Kapatılan okulun öğrencileri
diğer yan köyün ilkokuluna
gönderiliyor. Halbuki burada da
sınıf sayısı iki ya da üç ve
dolayısıyla sınıf sayısı
arttırılmıyor. Bir önceki durum
aynı şekilde devam ediyor.
Okulları, yeni eğitim yılına bir
ya da iki hafta kala kapatıyorlar.
Bunun üzerine veliler
okullarının kapatılmaması için
çare aramaya çalışıyorlar. Bizim
insanımıza bunu reva görmek
çok üzücü bir durumdur.” diye
konuştu.

Ercan Ahmet, “Bu ciddi bir
sorundur. Bu durum bizlere
azınlık eğitimine verilen değeri
göstermektedir. Azınlığın
seçmiş olduğu milletvekilleri
var, belediye başkanları var,
seçilmiş temsilcilerimiz var;
politikacılarımızın bu durumu
görmeleri ve bunun üzerine
gitmeleri gerekir. Bu kişilerin
azınlık eğitimiyle daha da
yakından ilgilenmeleri gerekir.
Hepimizin azınlık eğitimiyle

ilgili alınmış olan kararların ne
kadar vahim olduğunu ve
üstünkörü olduğunu görmemiz
lazım. Böyle bir ciddiyetsizlik
asla olamaz. Bu tip
uygulamalar, ne yasaya ne de
devlet geleneğine uygundur.”
ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEN GELEN
KİTAPLAR İÇİN 
SEMİNER VERİLMELİDİR”
Azınlık eğitiminde çocukların
dil sorunu yaşadığını hatırlatan
Ahmet, azınlık okullarında
çocukların Yunanca’yı,
öğrenmesi gerektiği gibi
öğrenemediklerini söyledi.
Velilerin, “Çocuklarımız
Yunancayı öğrenemiyor” diye
şikayet ettiğini dile getiren
Ahmet, “Bir çok aile çocuklarını
dershaneye göndermek zorunda
kalıyor. Ya da özel ders desteği
alıyor. Bu noktada en büyük
sorun Yunanca ders
kitaplarındadır. Çünkü bu
kitapların yetersiz seviyede
olduğunu görüyoruz. Azınlık
eğitimini destekleyen kişiler,
öncelikle kitapları değiştirme ve
bunun içini doldurma yoluna
gitmelidir. Bunun yanında
azınlık okullarında Türkçe olan
derslere kitaplar Türkiye’den
geliyor. Türkiye’den gelen
kitapların yazarlarını buraya
davet edip seminer vermeleri
sağlanmalıdır. Azınlık eğitimi
desteklenmek isteniyorsa,
Eğitim Bakanlığı bu
çağrılarımıza kulak vermelidir.
Çünkü eğitimli insanlardan hiç
bir zaman ve hiç kimseye zarar
gelmemiştir.” diye konuştu.

“ANLAŞMALARA TARAF
ÜLKELER KANUNLARA
UYMAK ZORUNDADIR”
Azınlık eğitimiyle ilgili bir
çağrıda daha bulunan
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, Lozan Antlaşması
ve diğer ikili protokol ve
anlaşmaların azınlık eğitiminde

aynen uygulanmasını istedi.
Ahmet, anlaşmayı imzalayan
taraf ülkelerin bu anlaşmalara
uymak zorunda olduğunu
hatırlattı.

“CUMA SAATİ
UYGULAMASINI 
BİR BAKANLIK 
KARARIYLA GARANTİ
ALTINA ALMAK İSTİYORUZ”
Azınlık eğitimindeki Cuma saati
uygulamasına da değinen Ercan
Ahmet, geçmiş dönemde söz
konusu uygulamanın ortadan
kaldırılmak istendiğini, ancak
bu konuya milletvekillerinin
müdahalesiyle ilgili kararın
şimdilik askıya alındığını
söyledi. Azınlık okullarında
okuyan öğrencilerin Cuma
saatinde azınlık okullarından
erken paydos edilmesi
gerektiğini vurgulayan Ahmet,
“Böylece çocuklarda dini
açıdan bir Cuma bilinci
oluşturulmuş olacak. Bu bizim
bir dini bayramımızdır. Bu

bilinç çocuklarımızda da
oluşmalıdır. Dolayısıyla Cuma
saati uygulamasının bu zamana
kadar devam ettiği şekilde
devam etmesini ve bu hakkımızı
bir bakanlık kararıyla garanti
altına almak istiyoruz. Çünkü
İslam dini tanınmış bir dindir.
Dini özgürlükler de anayasal
güvence altındadır.” dedi.

Yaklaşık üç ay önce Azınlık
Okulları Encümenler Birliği
olarak, başta Eğitim Bakanlığı
olmak üzere, mecliste grubu
bulunan bütün partilere bir
mektup gönderdiklerini
hatırlatan Ahmet, sözkonusu
mektupta taleplerini dile
getirdiklerini hatırlattı. Azınlık
okullarının kapatılması, azınlık
okullarındaki kitaplar, Cuma
saati uygulaması ve diğer
eksilikleri dile getirdiklerini
söyleyen Ercan Ahmet sözlerini
şöyle tamamladı: “Azınlık
insanı ve öğrencileri eğitim
istiyor. Azınlık öğrenmek istiyor.
Bazı kötü niyetli insanların,

‘Azınlık, Yunanca öğrenmek
istemiyor” diye bir iddiaları var.
Onlara tavsiyem şu; etraftaki
dershanelere bir baksınlar.
Azınlık öğrencileri niye bu
dershanelere gidiyor diye bir
sorsunlar? Şunu da hatırlatmak
istiyorum; Cuma saati
konusunda sayın Doğu
Makedonya - Trakya Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in ‘Cuma günü
okullar da boş, camiler de boş’
şeklinde bir savunması var.
Burada kimin camiye gidip
gitmeyeceğine kimse karar
veremez. Ben Cuma saatinde
çalışmıyorum, ister camiye
giderim, istemezsem gitmem.
Burada amaç, ‘Bugün Cuma ve
onun için tatildir’ bilincini
yerleştirmektir. Sayın
Keramaris’in mantığıyla konuyu
algılarsak, Pazar günü kiliseler
de boş, okullar da boş, işyerleri
de boş. Dolayısıyla böyle bir
kriterin olmaması gerektiğini
düşünüyorum.” 

“Azınlık okullarının kapatılması
hukuka uygun değil”
Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet,
azınlık eğitiminde yaşanan 
sıkıntıları GÜNDEM’e 
değerlendirdi. Son yıllarda 
azınlık okullarının hukuk dışı ve 
kontrolsüz bir şekilde 
kapatıldığının altını çizen 
Ahmet, bu tür usülsüz davranış
ve uygulamalarının kabul 
edilemeyeceğini söyledi.

Encümenler Birliği genel kurulu
30 Kasım’a ertelendi

AZINLIK Okulları Encümenler Birliği genel
kurulu çoğunluk sağlanamaması üzerine
ertelendi. 

23 Kasım Çarşamba günü Gümülcine’deki
İdadiye Azınlık İkokulu’ndaki toplantı
salonunda gerçekleştirilmesi planlanan genel
kurul, toplantı yeter sayısına ulaşılamaması

üzerine ertelendi. Encümenler Birliği genel
kurulu 30 Kasım Çarşamba günü saat 16:00’da
Gümülcine İdadiye Türk Azınlık İlkokulu’nda
yapılacak. 

Bir sonraki genel kurul, toplantı yeter
sayısına bakılmaksızın gerçekleştirilecek. 
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evcil köpeklere 
mikrochip uygulaması

Ü
lkemiz Yunanistan’da
ve  diğer Avrupa
ülkelerinde , evcil pet

hayvanları için (kedi ve
köpekler), özellikle de
köpeklere şart koşulan
mikroçip uygulaması, minik bir
çip yardımı ile kalıcı bir kimlik
sağlamayı ve hayvana ait
bilgileri ortak bir veri tabanında
toplamayı hedeflemektedir. 

Kedi ve köpeklere takılan bu
minik çipler, sadece o hayvana
özel bir numara barındırmakta
ve mikroçip ortak veri tabanına
kayıt edilen kedi ya da köpeğin
her yerde tanınmasını ve
sahiplerine çok kısa bir
zamanda ulaşılmayı
sağlamaktadır.

Kısacası bu mikroçip
dostunuzun size ait olduğunu
dünyanın her yerinde
kanıtlayabilen bir elektronik
nüfus cüzdanı olarak
çalışmaktadır.

Petinizle ilgili her türlü
bilgiye bu numarayla
ulaşmanız mümkün
olabilmektedir. Bu yöntem
dünyadaki pek çok ülkede
yaygın olarak uygulanmakta ve
Avrupa Birliği'nde
hayvanlarının ülkeler arasında
seyahat edebilmesi için
mikroçip uygulaması zorunlu
tutulmaktadır.

Özellikle av köpeklerinde bir
o kadar gerekli olan bu
uygulama sayesinde sezon dışı
işe yaramayan bu tür
köpeklerin başıboş bırakılıp,
toplum için tehdit
oluşturmalarının önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.
Kısacası avcı, tüm sezon

boyunca yararlandığı hayvanını
av sezonu bittiğinde terk
edemiyecektir. Bu chipler
sayesinde terk edilen hayvanın
sahibi kolayca tespit edilerek,
terk etmeden kaynaklanan
cezai yükümlülüklede karşı
karşıya kalacaktır.

Bununla birlikte, çalınmaya
ve kaybolmaya karşı tek
yöntemin de mikroçip
uygulaması olduğunu
unutmamak gereklidir.
Petinizin boynuna takılan
tasmanın çıkarılması ya da
yapılan dövmen silinmesi
mümkündür. Bir petin sahibine
ait olduğunu ispatlamanın en
garantili yolu mikroçiptir. Prinç
büyüklüğünde olan mikroçip
sol boyun altına birkaç
saniyede uygulanmakta ve
kimliğine işlenmektedir.
Veteriner Hekiminiz tarafından
doldurulan evraklara petinizin
fiziksel özellikleri ve kendi
kişisel bilgileriniz yazılarak ,
takılan chipin içerdiği özel bir
numara ile birlikte internet
ortamında tarım ve hayvancılık
bakanlığının veri tabanına
kayıtları yapılmaktadır. 

Petlerimize chip uygulaması
ülkemizde kanuni bir
zorunluluk olup, bu uygulama
ile petlerimiz gerçek
kimliklerine ve sahiplerine
kavuşmaktadırlar. Aksi haller,
cezai yaptırımlarla
karşılaşmamıza neden olacağı
gibi, can dostlarımıza karşı
büyük bir vefasızlık olur.

Hepinize gerçek kimlikleri ve
sahiplerine kavuşmuş can
dostlarınızla birlikte sağlık dolu
günler dilerim...

VETERİNER BAKIŞI

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

2017 yılı trafik 
vergilerinde 
değişiklik yok

MALİYE Bakanlığı, 2017
yılını kapsayan trafik vergisinde
değişiklik yapılmaması
yönünde karar aldı.

Bakanlık, mevcut verileri ve
piyasanın istikrar ve güvenlik
ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak alelacele
değişikliklere gitmeme kararı
aldığını duyurdu. Maliye
Bakanlığı, 2017 yılını kapsayan
trafik vergisinin geçmiş
yıllardan farklı olmayacağını
açıkladı. Açıklamada, 2018
yılından itibaret geçerli olmak
üzere trafik vergilerini her araca
özel olarak objektif kriterlerle
hesaplayacak bir sistem
geliştirilmesi yönünde
çalışmanın da başlatıldığı
kaydedildi. 

2017 yılı vergisinin 31 Aralık
2016'ya kadar ödenmesi
gerekiyor. Vergilerin, kısa süre
içerisinde taxisnet sistemine
yüklenmesi bekleniyor.
Yükleme yapıldıktan sonra
vatandaşlar vergilerini

ödeyebilecek. 
31 Ekim 2010 tarihine kadar

sınıflandırılmış araçlar için
ödenmesi gereken trafik
vergileri şöyle:

İntihar girişimi duyarlı 
esnaf sayesinde engellendi

İSKEÇE’de intihar etmek isteyen genç kız, duyarlı bir esnafın
gayreti sonucunda kurtarıldı. 

Olay 21 Kasım Pazartesi akşamı yaşandı.  İskeçe şehir
merkezinde yer alan Dangli ile Çimiski caddelerinin birleştiği
binanın 3. katına çıkan genç kız, binadan aşağıya atlayarak
intihar etmek istedi. Kızın bağırışlarını duyan ve binanın
karşısında bulunan bir esnaf, genç kızı sohbete tutup intihar
girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polisler kızı
binadan indirmeyi başardı. 

İntihar girişiminde bulunan kızın bir akrabasının aleyhinde
konuşması, söz konusu olayın ailevi sebeplere dayandığı
izlenimini uyandırdı. 

Genç kızın İskeçe Devlet Hastanesi’ne sevkedildiği bildirildi.
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Sony PlayStation 4 Pro'yu inceledik!
SONY'nin beklenen yeni oyun

konsolu PlayStation 4 Pro alınır
mı? Xbox One S mi, yoksa PS4 Pro
mu?

Sony'nin yeni konsolu
PlayStation 4 Pro'yu en az tüm
oyun severler kadar bizler de
heyecanla bekliyorduk. Sonunda
o gün geldi çattı ve PlayStation 4
Pro, ofisimizdeki yerini aldı.

Hemen hızlıca başlayacak
olursak, PS4 Pro'nun yeni nesil
bir konsol olduğunu söylemek
hata olur, bunu baştan belirtelim.
PlayStation 4 Pro, halen bir
PlayStation 4. Sony, PS4 Pro ile
yeni nesle geçiş yapmadı. Peki,
nedir bu cihaz? Hemen
söyleyelim:

Sony'nin PS4 Pro hamlesi ile
bir nevi vites yükselttiğini
düşebiliriz. Mevcut PS4'ü
güncelleyerek, ilk defa bir ara
jenerasyon çıkartan Sony,
PlayStation oyuncularını ise, PS4
ve PS4 Pro oyuncuları olarak
ayırmıyor. Yani bunun anlamı şu:
Mevcut ve önümüzdeki dönemde
çıkacak tüm PS4 oyunları, hem
PS4 hem de PS4 Pro
konsollarında oynanacak. Elbette
arada belli farklar var. Bunlardan
incelememizin ilerleyen
adımlarında bahsedeceğiz.

Şu da önemli bir detay:
Özellikle PSVR'ı bekleyen oyun
severler, yine hem PS4 hem PS4
Pro ile bu deneyimi
yaşayabilecekler. Oyuncuların
kamera ve PSVR'ı satın almaları
yeterli olacak.

Tasarım
PS4 Pro'nun tasarımı, çift katlı

PS4'e bir kat daha çıkılmış gibi
görünüyor. Bu görünümüyle
mevcut PS4'e yeni özellikler

kazandırdığı açıkça belli olan PS4
Pro, sağ kenarında bulunan PS4
logosuyla da aslında bir PS4
olduğunu net şekilde ortaya
koyuyor.

Jet Black olarak adlandırılan
rengiyle oyun severlere sunulan
PS4 Pro, tamamen düz mat
malzemeli siyah renkli bir zemine
sahip. PS4'ün üzerinde yer alan
siyah parlak piyano rengine bu
modelde veda ediyoruz. Ancak
bizce halihazırda PS4 daha şık
görünüyor.

PS4 Pro'da, var olan
sürümdeki bir sıkıntı ortadan
kaldırılmış. Güç ve disk çıkartma
tuşları halihazırdaki PS4'te
oldukça karışıyor bilindiği gibi.
Ancak Pro'da bu problem son
buluyor. Zira disk çıkartma ve güç
tuşları iki farklı uçta yer alıyor.

PS4 Pro'nun güç girişi de
farklı. Yeni bir güç girişinin sahibi
olan Pro, ayrıca ön yüzde iki
yüksek hızlı USB bağlantısını da
kenarında bulunduruyor. Ön
yüzde ayrıca PS4'teki aynı Blu-ray
disk sürücüyü görüyoruz. Keşke
burada 4K Blu-ray sürücü
kullanılsaymış demeden
geçemiyoruz doğrusu.

Arka tarafa baktığımızda,
burada sırasıyla HDMI, AUX,
dijital optik çıkış, USB ve Ethernet
portlarını görüyoruz. Onların
hemen üzerinde de geniş bir
alana gizlenmiş havalandırma
ızgarası yer alıyor.

PS4 Pro, boyut olarak PS4'ten
biraz daha büyük. Hem daha
yüksek hem daha geniş olan PS4
Pro, gamepad'iyle ise PS4'ten pek
fark yaratmıyor. Çok küçük
yenilikler var. Bunlardan biri
dokusunda gizli. Yeni gamepad,

elde daha iyi tutulan bir
malzemeye sahip. Ayrıca
gamepad'in önündeki ışıklı
bölüm, touhcpad'in üzerine de
bir bar şeklinde yerleştirilmiş.

Donanım
Elbette, PS4 Pro'yu PS4'ten

ayıran en büyük yenilikler
donanım kısmında karşımıza
çıkıyor. PS4 Pro'da daha güçlü
donanım ve çevre birimleri
mevcut. Sony'nin dediğine göre
PS4 Pro, PS4'e kıyasla yüzde 30
işlemci, yüzde yüz grafik işlemci
performans yükseltmesi sağlıyor.

PS4'te 1.6 GHz frekanslı 8
çekirdekli AMD Jaguar işlemci yer
alırken, elimizdeki PS4 Pro'da 2.1
GHz 8 çekirdekli AMD Jaguar
işlemci bulunuyor. Grafik tarafı
ise farkı ortaya koyuyor: PS4
Pro'nun grafik hanesinde 4.2
TFLOP gücünce AMD Radeon yer
alıyor.

Bununla beraber elimizdeki
konsolun depolama alanı tam 1
TB. RAM olaraksa 8GB GDDR5
bellekleri görüyoruz.

PS4 Pro'da yer alan HDMI da
2.0 standardıyla geliyor. PS4'te bu
port, 1.4 olarak sunuluyordu.
Yine konsolda yer alan USB
portları 3.1 standardındayken,
Bluetooth 2.1'den 4.0'a, Wi-Fi ise

802.11ac'ye güncellenmiş
durumda.

Peki, tüm bu güncellemeler
neticesinde PS4 Pro nasıl
çalışıyor?

Performans
Öncelikle şunu tekrarlamakta

fayda var: Piyasadaki ve çıkacak
olan tüm PS4 oyunları, hem PS4
hem PS4 Pro'da çalışacak. Yani
PS4 Pro'ya özel bir oyun
olmayacak. PS4 Pro sahipleri bu
konsolu almalarıyla en büyük
farkı, PS4'e kıyasla oyun
performansı noktasında
görecekler.

PS4 Pro ile beraber gelen HDR
ve 4K desteği, özellikle HDR ve 4K
yetenekleri olan televizyon ve
monitörlerde hayat buluyor
kuşkusuz. Eğer şu sıralar bir
konsol almayı düşünüyor ve
evinizde 4K monitör veya
televizyonunuz varsa, tek
tercihiniz PS4 Pro olmalı. Neden?
Çünkü bu konsolla oyunları
4K'da 30 ve 60 FPS, Full HD'de ise
60 FPS'de
görüntüleyebiliyorsunuz.

Örneğin Rise of Tomb Raider
4K'da 30FPS olarak çalışırken,
eğer 1080p çözünürlük tercih
ederseniz, kare sayısı 60'a
yükseliyor. Buna karşılık PS4

kullanıcıları ise, bu oyunu
yalnızca 1080p'de
görüntülüyorlar. Yine Battlefield
1'de 4K'da 60 kare görüntü
almanız PS4 Pro ile mümkün.

Farkı tam olarak anlamak için
aynı oyunu iki platformda da yan
yana denemeniz önemli. Yalnızca
olaya, "PS4 Pro 4K çözünürlük
sağlıyor," diye bakmamak lazım,
zira farkı Full HD çözünürlükte
bile hissetmeniz açık şekilde
mümkün.

Peki, PS4 Pro, doğal 4K desteği
mi sağlıyor, yoksa upscale ediyor,
yani uyarlamalı 4K mı
görüntülüyor? Aslında ikisi de
mevcut. Burada oyun içeriğinin
desteği önemli. Yeni oyunlar
doğal 4K desteği ile gelirken,
bazıları Full HD'den uyarlamalı
olarak PS4 Pro'ya yansıyor.

Şu an halihazırda 30 adet PS4
oyunu PS4 Pro'ya güncellenmiş
durumda. Yıl sonuna kadar bu
rakama 45 oyunun daha ilave
edileceğini söyleyelim.

Bu arada yeni konsol, Ultra HD
Blu-ray sürücü eksikliği
yüzünden fiziksel 4K medyalarını
oynatamayacak, ancak Netflix ve
YouTube gibi hizmetlerle size 4K
deneyimini yaşatabilecek.
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SOLDANSAĞA
1) Ağız boşluğunun tavanı – Badem 2) Karışık renkli –
Büyük ve süslü çadır – Radyum’un simgesi 3)
Alınması gereken sonuç, ders – Boyun hastalığı, guşa
4) Bir tür dans – Baryum’un simgesi – Sevinçli, neşeli
5) Notada duraklama işareti – Hiç acımayan 6) Bir işin
sırasını gösteren plan – Bir opera parçası 7) Uzun
araç – Çadırlı konak yeri – İlave 8) Özen, ihtimam –
Çocuğu olan kadın 9) Bir nota – Yabani hayvan
barınağı – İlkel su taşıtı 10) Büyük ölçüde ölümlere
yol açan kümes hastalığı – Altın’ın simgesi 11) Uzun
saplı yayvan kap – Büyükler 12) Bilgisayar oyunu –
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin
bütünü, rüya 13) Kırmızı ile mavinin karışmasından
oluşan renk – Bildirilmiş 14) Bir pamuk türü –
Belgelik. 

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü – Çok ince
dokuma – Edebi eserde işlenen düşünce 2) Lohusa
humması – (halk dili) Ağabey – Yayla atılan çubuk 3)
Eski Alman parası – Çıplak – (denizcilik) Bir geminin
kıyıdan açılması 4) Başlıca, asal – (tiyatro)
Oyuncuların bir defada söylediği parça 5) Blucin –
Taşıtın hareket mekanızması – Çevresi suyla kaplı
kara 6) Yağmur – Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık 7)
Çok tanrılı dinden olan kimse – Bağırsakları tutan
karın iç zarı 8) Zehir – Meyveyi dala bağlayan ince
bölüm – Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu –
Lorentiyum’un simgesi 9) On sayısı – Kırmızı – Adları
aynı olanlar 10) Su kuyusu – Ağır bir böbrek
rahatsızlığı belirtisi 11) (madencilik) Pekmez toprağı –
(bitki bilimi) Maun – Eğik, meyilli.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1)
Eprimek, Kem 2) Maaş,
Talika 3) Et, Maiyet 4)
Çigan, Anlak 5) Kural,
Gebe 6) Baş, Site, İm 7)
Akı, İrade 8) Öd, Ulak,
Be 9) Film, Reel 10)
Kabuk, Vaha 11)
Masarika 12) Ahir, Çay,
Zn 13) Yasak, Nesne 14)
Epe, Ret, Mey.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Emeç, Blöf, Daye 3)
Patika, Dik, Hap 4) Ra,
Guşa, Lamise 5) Anasıl,
Us, Kr 6) Eti, Li, Arkaç
7) Kaya, Tike, Rant 8)
Lenger, Eviye 9) Kitle,
Ablak, Sm 10) Ek,
Abide, Hazne 11)
Mahkeme, Na, Ney.
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Sevgili kardeşlerim

Yazdan kışa, kıştan yaza geçerler doğada birçok değişim olur. Bu
değişimlerden biri de hayvanların renkleriyle ilgilidir. Kutup bölgelerinde
yaşayan, yazın koyu renk olan bazı hayvanlar sonbaharda renk değiştirmeye
başlar ve kışın beyaz olur. Kürklü hayvanların kalın olan beyaz kış kürkleri
onların ısınmasına yardımcı olur. İlkbaharda bu hayvanlar tekrar renk
değiştirmeye başlar ve yazın eski hallerine döner. Bu renk değişimi
bulundukları ortamda fark edilmemelerini de sağlar. Böylece hem avcı
hayvanlar tarafından zor görülürler, hem de kendilerini belli etmeden
avlarına yaklaşabilirler. İşte bu hayvanlardan bazıları…

KUTUP TİLKİLERİ
Kutup tilkileri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının kuzey

bölgelerinde, genellikle tundralarda yaşar. Kışın bu tilkilerin kılları uzun ve
beyaz olur. İlkbaharda beyaz killer dökülmeye ve koyu renkli koller çıkmaya
başlar. Yazın ortalarında kürkleri tamamen koyu renk olur. Kutup tilkileri
toprak altında açtıkları yuvalarda yaşar. Bu sayede kışın dondurucu
soğuklarından daha az etkilenirler. 

KUTUP TAVŞANLARI
Grönland açıklarında bulunan adalardaki ve Kanada’nın kuzeyindeki

tundralarla kayalık yerlerde yaşayan kutup tavşanlarının kılları yazın grimsi,
kışınsa beyazdır. Kışın bu tavşanların kulaklarının uçları dışında tüm
vücutları beyaz olur. Beyaz kürkleri sayesinde karın üzerinde zor fark edilirler.
Kutup tavşanları toprak altında açtıkları yuvalarda yaşar. 

KARTAVUĞU
Ak kuyruklu kartavuğu Kuzey Amerika’da tundralarda, kayalık ve ağaçlık

alanlarda bulunan bir kuş türüdür. Bu kartavuğunun tüyleri yazın kahverengi
tonlarında, kışın bembeyaz olur. Bu kuşlar yuvalarını genellikle yere yapar. 

KAKIM
Kakım kuzey yarımküredeki tundralarda, dağlık ve ormanlık bölgelerde

bulunan bir memeli türüdür. Yazın karın kısmı beyaz, kuyruğunun ucu siyah
ve diğer kısımları da kahverengi olur. Kışın da kuyruğunun ucu dışında her
yeri beyaz olur. Barınak olarak yarıkları, ağaç kovuklarını ve başka
hayvanların toprağın altına açtığı artık kullanılmayan yuvaları kullanır. 

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

Kutup Tilkisi

Kakım

Tundra nedir?
Kutup bölgelerine yakın
yerlerdeki ve dağların
yüksek kesimlerindeki

ağaçsız düz ya da engebeli
alanlara tundra denir. 

Kartavuğu
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Ormanın birinde,
kahverengi yeleleri, sapsarı
tüyleri ve güçlü pençeleri
olan Pele adında genç bir
aslan yaşarmış. Bu aslan,
sık sık ormandaki gölün
kenarına gider ve gölde
kendi yansımasını
seyredermiş. Aslan Pele,

- Vay be! Ne kadar da
güzel bir yele! Şu kuyruğun
ucundaki püsküllere bak!
Allah beni ne kadar da
güzel yaratmış, diye kendi
kendine konuşup
dururmuş.

Ormandaki arkadaşları
onun bu durumunu
şaşkınlıkla izler, zaman
zaman genç aslanın kibirli
davranışlarına kızarlarmış.
Ancak küçüklükten beri
onunla aynı gölde
serinleyip, aynı ağacın
etrafında oynadıkları için
aslında onun iyi bir kalbe
sahip olduğunu bilirlermiş. 

Aslan Pele bir gün yine
kendisini izlemek için gölün
kenarına gitmiş. Bir sağa,
bir sola dönüyor,
yelelerinin ne kadar güzel
olduğunu düşünüyormuş.
Aniden, ormanın
derinliklerinden birtakım
sesler işitmiş. Sesler
arttıkça kaçışan hayvanlar
görmeye başlamış.

Aslanın umursamaz
tavırlarını gören
arkadaşlarından biri, 

- Çabuk kaç ve bir yere

saklan! Avcılar geliyor, diye
bağırmış.

Çok geçmeden avcıları
gören Pele var gücüyle
koşmaya başlamış. O kadar
hızlı koşuyormuş ki
önündeki dikenli
çalılıkların farkına
varmamış ve kendisini
onların içinde bulmuş.

Aslan Pele, avcılardan
kurtulmuş, ama
çalılıkların arasında
öylece kalakalmış.
Hareket ettikçe
çalılıktaki dikenler
canını daha çok
acıtıyormuş. 

- Aaaah! Kuyruğum!
Güzel yelelerim!
Yardım eden yok mu,
diye inlemeye başlamış.

Onu duyan
maymunlar, ağaçtan
ağaca sıçrayarak
aslanın yanına gelmişler.
Zavallı aslan acıdan
kıvranarak,

- Lütfen beni kurtarın.
Bütün bedenim dikenlerle
dolu, diyormuş.

Maymunlar, aslanın
bedeninden
dikenleri tek tek
çıkarmaya
başlamışlar. 

Fakat çıkardıkları
her dikenle birlikte aslanın
tüyleri de dökülüyormuş.

Dikenler tamamen
çıktığında ise genç aslanın

övündüğü
güzel yelelerinden

geriye tek bir tüy bile
kalmamış.

Aradan birkaç saat
geçmiş. Pele kendini daha 

iyi hisetmeye başlayınca
topallayarak göle doğru
yürümüş. Maymunlar onu
engellemeye çalışmışlar,
ama genç aslan hiçbirini
dinlememiş; çünkü nasıl

göründüğünü çok merak
ediyormuş.

Gölün yanına vardığında
bir de ne görsün? Yüzü
gözü yara bere içinde bir
aslan karşısında

duruyormuş. Tüysüz,
- Bu gerçekten ben

miyim? Yelelerime ne
oldu? Ahhh, benim güzel

yelelerim, diye
yakınmaya
başlamış.

Bu haliyle
ortalarda

görünmek
istemiyormuş.
Bu yüzden

ormanda
pek fazla

hayvanın
uğramadığı bir

köşede saklanmaya
başlamış. Ara sıra göl
kenarına gidiyor, eski
haline dönüp

dönmediğine
bakıyormuş. Ama her
seferinde haya kırıklığıyla
köşesine geri dönüyormuş.

Aslan Pele zamanla göl
kenarına hiç uğramaz
olmuş. Yiyecek aradığı
zamanların haricinde
gizlendiği yerden hiç
çıkmıyormuş. 

Bir sabah, bazı sesler
duyarak uyanmış. Gözlerini
ovuşturup etrafına bakınca
arkadaşlarının kendisine
doğru geldiğini görmüş.
Olan biteni maymunlardan
öğrenen arkadaşları
günlerdir onu arıyorlarmış.

İçlerinden biri, 
- Başına neler geldiğini

biliyoruz Pele. Nasıl
göründüğünün hiçbir
önemi yok. Sen bizim
arkadaşımızsın, demiş ve
eklemiş:

- Arkadaşlar arasında
dış görünüşün hiç bir
önemi yok. Önemli olan iyi
ve saygılı bir arkadaş
olmaktır. 

Bu sözlerden sonra Pele,
hayatta dış görünüşten
dah önemli şeyler
olduğunu anlamış ve
arkadaşlarıyla birlikte
yuvasına geri dönmüş.

Sizin köşeniz                            Oğuzhan Muhammed Ahmetoğlu - 6 yaş

İSKEÇE

Güneşi, 

bulutları ve

ağaçların

arasında top

oynayan 

çocukları

çizdim.

Güzel yelelerime ne oldu?

GÜNDEMboncuk
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BAZEN çok belirgin, bazen de
çok sıradan belirtileri olan
kadın genital kanserlerinde
erken teşhis için özellikle
menopoz sonrası vücudun
verdiği sinyallerin dikkate
alınması önemli. Küçük
ipuçlarını değerlendirmek,
hastalığın erken tanısı için
oldukça yararlı olabiliyor.

Kadınları tehdit eden genital
kanserler arasında rahim, rahim
ağzı, yumurtalık, vajina ve dış
genital kanserleri yer alıyor. 

Kadın genital kanserleri;
menopoz sonrası dönemde
kanama gibi belirgin bir şekilde,
bazen de karında şişkinlik hissi
ile az şüphe uyandırarak ortaya
çıkabiliyor. Kadın kanserleri
içinde, rahim ve rahim ağzı
kanserleri daha erken
tanınırken, yumurtalık kanseri
en geç tanınabilen kanser tipi
arasında bulunuyor.

Özellikle menopoz
sonrasındaki kadınların
doktorlarına bildirmeleri
gereken işaretler şu şekilde
sıralanabilir:

1.Anormal vajinal kanama.
Menopoz sonrası çok az da olsa
kanama olması normal değildir.
Ayrıca adet döneminde çok
kanama olması, adet dışı ve
ilişki sonrası kanama olması
durumunda mutlaka doktora
başvurulması gerekiyor.

2. Karın, bel ve kasıklarda
ağrı. Adet dönemi dışında
geçmeyen karın ağrısı, rahim ve
yumurtalık kanserlerinin
habercisi olabiliyor.

3. Sindirim sistemine ait
alışkanlıklarda değişiklikler.
Kabızlık, gaz, ishal, bulantı,
hazımsızlık gibi şikayetler
bağırsak üzerine basınç yapan
karın içi kitlelerin göstergesi
olabiliyor.

4. İdrar yollarına ait
değişiklikler. Sık sık idrara
gitme, mesanede basınç hissi,
idrar yapma zorluğu, karın

içinde büyüyen bir kitlenin
işareti olabiliyor.

5. Karında ele gelen şişlik,
gaz, şişkinlik hissi ve bel
ölçüsünde artma. Yumurtalık
kanseri ve karın içinde biriken
sıvının belirtisi olabiliyor.

6. Genital bölgede geçmeyen
yanma ve kaşıntı, genital bölge
derisinde ortaya çıkan renk
değişiklikleri, yaralar ve
kabarıklıklar dış genital
kanserle ilişkili olabiliyor.

7. Genital akıntı. Kanlı, koyu
ve kötü kokulu akıntı genellikle
bir enfeksiyonu göstermekle
beraber, rahim ve rahim ağzı
kanserinin de belirtisi olabiliyor.

8. Bacaklarda şişme. Bacakta
neden olmaksızın ortaya çıkan
şişme, beraberinde genital
akıntı ve ağrı, rahim ağzı
kanserinin işareti olabiliyor.

9. Doğum ve düşüğü takip
eden anormal kanamalar,
gebelik dokularından
kaynaklanan kanserlere bağlı
olabiliyor.

10.Erkek tipi saç dökülmesi
ve anormal kıllanma gibi
androjen etkilerinin ortaya
çıkması yumurtalıklardan
kaynaklanan tümörlerin
belirteci olabiliyor.

Bölgesel belirtilerin dışında
bütün vücudu ilgilendiren
şikayetler de önemli. Aşağıdaki
noktalara da dikkat etmek
gerekiyor:  

• Kilo kaybı; yiyecek
alışkanlıkları değişmediği halde
açıklanamayan bir şekilde kilo
kaybı olan kişilerin düzenli
olarak takip edilmesi gerekiyor.

• İştah kaybı; karında sürekli
şişlik hissi ile birlikte görülen
iştah kaybı yumurtalık
kanserinin belirtisi olabiliyor.

• Halsizlik; dinlenmekle
geçmeyen uzun süreli
halsizlikler ciddi bir hastalık
belirtisi olabiliyor.

• Ateş; 7 günden uzun süren,
nedeni bilinmeyen ateşin

araştırılması gerekiyor.
Yukarıdaki şikayetlerin 2

hafta veya daha uzun süre
devam etmesi halinde mutlaka

doktora başvurulması
öneriliyor.  Bu belirtilerin çoğu
başka nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkmış olabileceği gibi

tanı listesinde jinekolojik
kanserlerin de bulunması
oldukça önem taşıyor.

Kadın kanserlerinin 10 belirtisi

YAPILAN araştırmalar güne ılık limonlu su ile
başlamanın sağlıklı bir yöntem olduğunu
destekliyor. Tabi herhangi bir mide veya
tansiyon sorununuz yoksa...

Vitamin, mineral deposu
Limon A, B, C, E vitaminleri, potasyum,

demir, kalsiyum, magnezyum minerallerini
içerir. Böylelikle güne vitamin ve mineral
dopingi ile başlarsınız.

Toksik maddeleri atar
İçeriğindeki sitrik asit nedeniyle enzim

aktivitesini artırıp karaciğeri temizler dolayısıyla
toksik maddelerin atımını hızlandırır. Balgam
oluşumunu azaltır.

Sindirimi hızlandırır
Toksik maddeleri atmasının yanı sıra sindirim

sisteminin de düzenli çalışmasını sağlar.
Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlarda olumlu
etkisi bulunmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırır
C vitamini içeriğinin yüksek olması

nedeniyleı aç karnına tüketilen limonlu su
metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Kalp sağlığını korur
İçeriğinde yüksek miktarda potasyum

bulunur; potasyumda kalp dostu bir mineraldir.
Böylelikle güne kalbinizi koruyarak başlarsınız.

Ağız kokusunu giderir
Eğer diş ve diş eti sorunlarınız yoksa sindirim

sistemi problemleriniz ağız kokusu yapabilir.
Limonlu su sindirimi düzenleyip, toksik
maddeleri vücuttan attığı için ağız kokusunu
gidermede etkili olabilir. 

Cildi gençleştirir
Cilt sağlığı beslenmenizden etkilenir. Toksik

maddelerin vücutta birikimi cildinizde
elastikiyet kaybına neden olur, kırışıklıkları
artırır. Limonlu suyun yaşlanmaya karşı etkisi
büyüktür.

Kilo kaybını hızlandırır
Ödem atımını sağlar ve sindirimi hızlandırır

dolayısıyla kilo kaybını da destekler. 

Böbrek sağlığını korur
Limonlu suyun vücutta ürik asit seviyesini

düşürücü, böbrek taşı oluşumunu önleyici
özelliği bulunmaktadır.

Zayıflatan sağlık iksiri...

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Yeni başlangıçlar

içerisindesiniz. Aşkta ve
sosyal alanda da sizi mutlu eden

gündemler var. Bugünlerde hayatın hoş
yanlarına açıksınız. 

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İş hayatında çok yeni

girişimler dönemi. Yeni
bağlantılar içinde olduğunuz bu

süreci akılcı planlamalısınız. Aşk
ilişkilerinde de yenilikler söz konusu
olabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Başkalarından
beklediğiniz maddi destekler

sorun olabilir. Son dönemde
büyük değişim ve yenilenme yaşanan
ortak paralar ve mirasla ilgili konular
sizi oldukça yıpratacak. 

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Son dönemde
aşırı yüklendiğiniz

sorumluluklar yakın ilişkilerde
derin izler bıraktı. Temkinli olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) İş ortamında sizi
kısıtlayan koşulları

aşmaya gayret edin. Yeni
bir plan yaparak gündeminizi
belirlemelisiniz. Sağlığınıza dikkat edin. 

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) İş
ve aşk hayatı arasında kalarak

önceliklerinizi belirlemek
durumundasınız. Uzun süredir
aşırı yorulduğunuz ve
gevşemeye ihtiyaç

duyduğunuz bir gerçek. Biraz
dengede kalmalı, eldeki işleri
tamamlamaya yönelmelisiniz. 

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim) Ailede yaşanan
önemli konular,

tamamlanması gereken
işler açısından tempolu bir hafta
olacak. Bu durum sizi yorabilir. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Gücü elinde
tutan kişilerin desteği ile iş

hayatında pek çok yeni adımlar
atılabilir. Yeni haberler

gündeminizi değiştirebilir. Ufukta
yolculuk var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık) Maddi
açıdan riski şartlar altındasınız.
İş hayatında beklentileriniz sizi
karamsar kılarken, daha
ölçülü adımlar atmaya çalışın.

Kendi kaynaklarınıza güvenme
zamanı. 

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olaylara akılcı ve çözüm
üreten yanlarınızla bakarak yol
almaya başladınız. Kişisel

konularınıza daha rahat hakim
olabilirsiniz. 

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Sizi sıkıştıran etkilerle karamsar
duygular içindesiniz. Özellikle
işle ilgili sorunların altında

kaldığınız bu dönem sağduyulu
olmanızda yarar var. 

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Çok kararlı bir
dönemdesiniz. İşle ilgili
yeni planlar yaparken,
geleceğe dönük yeni

projeler üzerinde duracaksınız. İçinde
bulunduğunuz arkadaş çevresinde
değişiklikler olabilir.b

u
rç
la
r.
..

gundem_994_Layout 1  28.11.2016  14:52  Page 14



1519 Haziran 2015 GÜNDEMhaberGÜNDEMhaber25 Kasım 2016 15
Batı Trakya’dan 400 genç
İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı

BATI Trakya’daki azınlık
kuruluşları İstanbul’daki kitap
fuarına gezi düzenledi.
Gümülcine ve İskeçe’den
kalkan otobüslerle geziye
katılan 400 genç, İstanbul’daki
TÜYAP Kitap Fuarı’nı görme,
son yayınları inceleme ve kitap
satın alma fırsatını buldu. Batı
Trakyalı gençler İskeçe’de
İskeçe Türk Birliği,
Gümülcine’de ise Batı Trakya
İmam Hatip Liseleri Mezunları
ve Mensupları Derneği’nin
organizasyonuyla
(BİHLİMDER)  kitap fuarına
katıldılar. 

İskeçe genelinden 200
öğrenci, 19 Kasım Cumartesi
günü İstanbul TÜYAP Kitap
Fuarı’nı gezdi. 

İskeçe Türk Birliği’nin
organizasyonunda yapılan
geziye İskeçe Muzaffer

Salihoğlu Azınlık Lisesi’nden
öğretmen Erhan Hüseyin Ali ve
İskeçe Müftülüğü’nden din
görevlisi Musa Çolak katıldı. 

İskeçeli öğrenciler, Büyük
Çekmece Kaymakamı Mustafa
Hulusi Arat’ın verdiği
kahvaltıya da katıldı. Şehir
Münir Alkan Fen Lisesi’ndeki
kahvaltıda, Büyük Çekmece
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan
Uygun da hazır bulundu. İTB
Denetim Kurulu Başkanı
Bülent Hacı Salih, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hasan Uygun
ve kaymakam Mustafa Hulusi
Arat’a teşekkür ederek, İskeçe
Pazaryeri Camii’nin fotoğrafını
hediye etti. 

BİHLİMDER ise
Gümülcine’den gençleri üç
otobüsle İstanbul’a götürdü.
BİHLİMDER’den yapılan

açıklamada “Birçok yazarla
tanışarak aldıkları kitapları
imzalatan öğrenciler, birçok
yayınevini de yakından görme
fırsatı yakaladılar ve aradıkları
kitapları topluca bulmanın
sevincini bir arada yaşadılar.
Ardından Batı Trakyalı
öğrencilere Sabahattin Zaim
Üniversitesi tarafından
üniversite tanıtımı yapıldı. İZÜ
rektörü Prof. Dr. Mehmet
Bulut'un da bizzat iştirak ettiği
tanıtım programında yabancı
öğrencilerin üniversite giriş
sınavlarına, üniversite ve
bölümlerine dair sorularına
kapsamlı yanıtlar verildi. Yine
İZÜ ev sahipliğinde üniversite
yemekhanesinde verilen
yemeğin ve üniversite yönetimi
ile çekilen fotoğrafların
ardından veda edildi.”
ifadelerine yer verildi. 

RODOP Milletvekili İlhan
Ahmet, Batı Trakya’yı ziyaret
edecek olan Başbakan Aleksis
Çipras’a yönelik “Başbakan’a
soruyorum” başlıklı bir açıklama
yayımladı. İlhan Ahmet, Başbakan
Çipras’ın azınlığa verdiği sözleri
tutup tutmayacağını sordu. İlhan
Ahmet, Çipras’a azınlık eğitimini
hükümet ortağı ANEL’in
vesayetinden alıp, azınlık
haklarına saygı duyan kadrolara
verip vermeyeceği ve vakıflarla
müftülük sorunlarına çözüm
getirip getirmeyeceği sorusunu
yöneltti. 

Milletvekili İlhan Ahmet’in
açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Başbakanın ve özellikle azınlık
kamuoyunun dikkatini, bölgemizi
ve azınlığımızı son derece
yakından ilgilendiren, çözüm
bekleyen konulara çekmek
istiyorum. Bu amaçla, seçim
öncesi vaatlerine inanan ve
binlerce oyla 3 soydaş
milletvekilini de SİRİZA’dan seçen
mazlum bölge halkına teşekkür
olarak, Trakya’yı ve azınlığımızı
iktidar ortağı aşırı sağcı ANEL’in
idaresine terkeden, ülke genelinde
ve Azınlığımız içinde icraatlardan
(!) çok siyasi basiretsizlik
örneklerine imza atan iktidar
partisi SİRİZA’nın ve ülke
yönetiminin başında bulunan
Başbakan Çipras’a sözlerini
hatırlatıyor ve buradan açıkça
soruyorum:

1- AB Tarım Komiseri Hogan’ın,
tütün üreticisine ek prim
verilmesine hukuki ve mali engel
bulunmadığına dair gerek yazılı
gerekse sözlü beyanı ve direktifleri
doğrultusunda, siz hükümet
olarak, binlerce oyu ile güvenini
aldığınız bölge ve Azınlık insanına
ekonomik destek sağlayacak bu
hakkı verecek misiniz?

2- Vaad ettiğiniz üzere, azınlık
insanının yaşadığı dağlık ve az
gelişmiş yerleşim bölgelerinde
ENFİA’yı (garimenkul vergisi)
kaldıracak mısınız?

3- Azınlık eğitimini, hükümet
ortağınız olan ANEL’in
vesayetinden alıp, demokrasiye
inanan ve azınlık haklarına saygı
duyan kadrolara emanet edecek
misiniz?

4- Vakıflar ile Müftülüklerde,
azınlığın iradesine saygılı dini örf
ve adetlere uygun çözümleri
hayata geçirecek misniz?

5- Bölgemizde yaşanan doğal
afetten ağır şekilde etkilenen
Azınlık çiftçisinin, ev, ekili arazi ve
zirai araçlarında meydana gelen
büyük hasarların belirlenmesi için
aylardır yapılmayan tespit
çalışmalarını yaparak, zarar
tazminatlarını ödeyecek misiniz?

6- Bölgemizdeki işsizlikle

mücadele konusunda, özellikle de
genç işsizlere istihdam yaratmada
AB destekli fon ve programları
(Voucher gibi) hayata geçirecek
misiniz?

7- AB’nin ve ülkenin en geri
kalmış ve kişi başına düşen gelir
düzeyinin en düşük olduğu
Trakya’da, ağır ekonomik zorluklar
altında yaşam mücadelesi veren
bölge ve halkı için acil bir
kalkınma planınız var mı?

8- Yüksel okul ve
üniversitelerde eğitim göremeye
hak kazanmış, ancak yatay geçiş
(metagrafi) hakları uygulanmadığı
için eğitim yılına hala
başlayamamış olan Azınlık
mensubu öğrencilere, bu yatay
geçiş (metagrafi) hakkını
uygulamayı düşünüyor musunuz?

9- Trakya sanayi bölgesini
yeniden canlandıracak
işletmelerin faaliyete geçmesini ve
istihdam yaratmasını sağlayacak
yatırımlar yapılması için,
kalkınma kanunu kapsamında
özel destek kararlarını içeren bir
dizi tedbiri alacak mısınız?”

Siyasi yaşamı boyunca
partizanlıktan uzak durduğunu,
bölgenin kalkınması için üzerine
düşen bir görev olması halinde
bunu yerine getirmeye hazır
olduğunu söyleyen İlhan Ahmet,
“Buna rağmen,  tüm öneri, teklif
ve işbirliği çağrılarımıza karşılık
sizden aldığımız tek cevap
‘hayır’dır. Size hatırlatmak isterim
ki, azınlığımız tarihi boyunca
hiçbir dönem partizan olmadığı
gibi her zaman ülkesine bağlı,
yasalara saygılı, vatandaşlık
görevlerini yerine getiren
bireylerden oluşan bir topluluk
olmuştur.  Ancak ülkedeki diğer
vatandaşlar gibi Azınlık insanı da
artık sizin boş vaatlerinizden,
icraat yoksunu hükümetinizden ve
yalanlarla bezeli iktidarınızdan
bıkmış, usanmıştır.” dedi. 

Yaptığı yazılı açıklamada
Başbakan Çipras’a seslenen İlhan
Ahmet şu ifadeleri kullandı: “Size
açıkça bir kez daha soruyorum;
Azınlığımıza verdiğiniz sözleri
tutacak mısınız? Azınlığı ciddiye
alacak mısınız? Azınlık çiftçisine,
gençlerine, öğrencilerine,
işsizlerine, kadınlarına,
yaşlılarına, esnafına,
kurumlarımıza, dinimize,
değerlerimize saygılı olacak
mısınız? Azınlık toplumuna talep
ettiği ve hakkı olan yaşam
standartlarını sunacak mısınız?
Tüm bunlar için gerekli olan siyasi
irade, sizde var mı? Evet mi, hayır
mı? Eğer cevabınız hayır ise; seçim
sandığında azınlığın da size
cevabı, şüphesiz ki hayır
olacaktır.” 

İlhan Ahmet’ten
Başbakana:
“Azınlığımıza 
verdiğiniz sözleri
tutacak mısınız?”

KUTLAMA
Öğretmen taze ruhları işleyen ustadır. 

Nesiller yaratır. Ülke değil, gönüller fetheder! 
Gönülleri fetheden tüm öğretmenlerin ve gönülden öğreten

okulumuzun fedakâr, değerli öğretmenlerimizin 
“24 Kasım Öğretmenler Günü”nü 

candan kutluyor, 
şükranlarımızı sunuyoruz!.. 

İskeçe Gündüzlü Özel Azınlık Ortaokul ve Lisesi 
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu

Başkan: Aysel TUBAN
Asbaşkan: Serpil ARENMEMET
Genel Sekreter: Sennur HASAN

Kasadar: Funda YUSUF
Üye: Fatma SALİEMİN
Üye: Neriman KEHAYA
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TBMM'nin ev
sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen
NATO Parlamenterler Asamblesinin 62.
Genel Kurulu’nun kapanış oturumunda
yaptığı konuşmada önemli mesajlar
verdi. 

Erdoğan terör örgütü PKK’nın, Avrupa
Birliği ülkelerinde rahatça faaliyette
bulunmasını sert dille eleştirdi. Erdoğan,
“Terör örgütleri mensuplarının
ülkelerinizde rahatça hareket
etmelerine, propaganda yapmalarına,
militan devşirmelerine, tehditle haraç
toplamalarına engel olmanızı istiyoruz.
Özellikle Avrupa Birliğinin terör örgütü
olarak ilan ettiği PKK'nın Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde çok rahat dolaşmasını ve
buralarda terörist başının posterleriyle
aynı şekilde parlamento binasının
koridorlarında afişleriyle cirit atmalarını
terör mağduru bir ülke olarak, biz
hazmedemiyoruz.” dedi. 

Dünyanın küresel boyutta yepyeni
sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya
bulunduğunu, terör ve iklim
değişikliğinin bu tehditlerin başında
geldiğini belirten Erdoğan şöyle
konuştu: "Yabancı düşmanlığı ve hatta
sonuçları itibarıyla İslam düşmanlığı,
belirli ülkelerin sınırlarını aşan bir
niteliğe bürünmüş durumda. Günümüz
dünyasında hiçbirimiz bir yangın
çıktığında nasıl olsa dumanı ve ateşi
bana gelmez diyemeyiz. Böyle bir
şansımız yok. Er ya da geç bu yangın, bu
duman bize de ulaşacaktır. Tehditlerin
küreselleştiği ve güç dengelerinin
değiştiği böyle bir dönemde mevcut
kurumların da kendilerini gözden
geçirmeleri şarttır. Bu tehditlerin bertaraf
edilmesi ve fırsatların kazanımlara
çevrilebilmesi için meselelerin daha
kapsayıcı platformlarda ele alınması
gerekiyor."

Erdoğan, NATO Parlamenter
Asamblesinin 62. Genel Kurul
toplantısının İstanbul'da yapılmış
olmasının başlı başına bir mesaj
olduğunu vurguladı.

“NATO SADECE BİR SAVUNMA
ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR”
NATO'nun sadece bir savunma örgütü
olmadığını ifade eden Erdoğan,
"Unutulmamalıdır ki NATO hiçbir zaman
sadece ortak tehditlere karşı kurulmuş
bir savunma örgütü olmamıştır. NATO
demokratik değerleri geliştirme idealine
bağlı olan devletleri bir araya getirmiş bir
güvenlik platformudur." ifadelerini
kullandı. 

“TARİHTE EŞİNE ENDER
RASTLANACAK BİR 
DEMOKRASİ MÜCADELESİ”
"Bu toplantıyı önemli kılan bir başka
hususun da, demokrasiye bağlılığını 15
Temmuz gecesinde canı pahasına
dünyaya ispatlamış bir ülkede
düzenleniyor olmasıdır." diyen Erdoğan,
15 Temmuz gecesi Türkiye'de tarihte
eşine ender rastlanacak bir demokrasi
mücadelesi yaşandığını ve bu
mücadelenin kazanıldığını vurguladı. 

OHAL sürecinin temel hak ve
özgürlüklerin gözetilerek
sürdürüldüğünü kaydeden Erdoğan,
"Türkiye Cumhuriyeti anayasasına uygun
olarak 21 Temmuz günü ilan ettiğimiz

olağanüstü hal çerçevesinde darbe
girişiminin izlerini silmek, terör
örgütlerini etkisiz hale getirmek için
gereken her önlemi alıyoruz.
Demokrasinin ve hukukun
üstünlüğünün korunması için başlatılan
bu süreç anayasal sınırlar içerisinde
temel hak ve özgürlükler gözetilerek
sürdürülüyor. Bu vesileyle 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından ülkemizden
desteğini esirgemeyen, dayanışma
mesajlarını ileten dostlarımıza bir kez
daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz
gecesi Türkiye'de tarihte eşine ender
rastlanacak bir demokrasi mücadelesi
yaşanmış ve daha da önemlisi bu
mücadele kazanılmıştır. O gece Türkiye
ve bizimle birlikte tüm dünya terörün
yeni bir yüzüne, terörle mücadelenin de
farklı bir yöntemine şahit oldu." dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN 
AB'DE RAHAT DOLAŞMASINI
HAZMEDEMİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını
şu şekilde sürdürdü: “Türkiye'ye
sağlayacağınız destek, ortak
güvenliğimize kasteden terör örgütüyle
mücadelemize güç katacaktır. FETÖ ile
iltisaklı yapılanmalara karşı
mücadelemizde sizlerin desteğine
güveniyoruz. Aynı şekilde DEAŞ ve PKK
başta olmak üzere insanlığın müşterek
değerlerine düşmanlık konusunda
birlikte hareket eden tüm terör
örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye
desteğinizi bekliyoruz. 

Terör örgütleri mensuplarının
ülkelerinizde rahatça hareket
etmelerine, propaganda yapmalarına,
militan devşirmelerine, tehditle haraç
toplamalarına engel olmanızı istiyoruz.
Özellikle Avrupa Birliği’nin terör örgütü
olarak ilan ettiği PKK'nın Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde çok rahat dolaşmasını ve
buralarda terörist başının posterleriyle
aynı şekilde parlamento binasının
koridorlarında afişleriyle cirit atmalarını
terör mağduru bir ülke olarak, biz
hazmedemiyoruz. Dolayısıyla bu
konuyla ilgili olarak tüm dostlarımızın
gerekli tedbiri alması gerekir. Eğer
gerekli tedbir alınmazsa bir gün
bumerang gibi bu dönüp dolaşıp onları
da vuracaktır, bunun da haberini
vereyim.”

“TÜRKİYE’NİN İKAZLARINA 
KULAK VERİLMESİNİ ÖZELLİKLE
TAVSİYE EDİYORUM”
Terörle mücadelede Türkiye'nin daha
güçlü desteğe ihtiyacı olduğunu belirten
Erdoğan, "Türkiye olarak terörizme karşı
yürüttüğümüz mücadelede daha güçlü
bir desteğe ihtiyacımız olduğunu burada
bizzat sizlere ifade etmek
mecburiyetindeyim. Terör örgütleri
karşısında ikircikli tutum içinde olan
ülkelerin tamamı da bu tavırlarının
bedelini eninde sonunda kendi
toprakları içinde ödeyeceklerdir. Tarihin
her döneminde farklı mahiyette terör
örgütleriyle mücadele etmek zorunda
kalan Türkiye'nin ikazlarına kulak
verilmesini özellikle tavsiye ediyorum."
diye konuştu. 

“TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE
DÜNYANIN GERİ KALANI 
ARASINDA BİR SET GİBİDİR”

Erdoğan konuşmasının devamında,
"Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta
olmak üzere dünyanın geri kalan
bölümü arasında adeta bir set gibidir.
Eğer biz bu mücadelede başarısız
olursak, yani bu set yıkılırsa teröristler
tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı ateşe ve
kana bulayacaktır. Biz diyoruz ki 'gelin
bu seti zayıflatmak yerine
güçlendirelim.' Terörizmle mücadelede
Türkiye'ye verilen her destek, o ülkenin
kendi geleceğini güvence altına almasına
katkı sağlayacaktır." dedi.

“BOMBALARDAN KAÇAN 
HERKESE KAPIMIZI AÇIK 
TUTMAK ZORUNDAYIZ”
İnsani krizlerin yükünün
paylaşılmasında yalnız bırakılmanın acı
bir durum olduğunu söyleyen Erdoğan,
"Bombalardan kaçan herkese biz
kapımızı açık tutmak zorundayız.
Neden? Çünkü onlar insan. Biz o
insanları bombaların altında
bırakamayız. Sadece bir Aylan bebeği
dalgalar karaya attığı zaman dünya
dergilerinde kapak yaptıkları zaman
feryat edenler burada timsahın
gözyaşlarını oynuyorlardı. Ümran
bebekle ilgili o gözü kumlarla,
topraklarla dolu olarak kan revan içinde
dergilere kapak olduğu zaman timsah
gözyaşlarını dökenler, sadece ikircikli
davranıyorlardı. Ama biz sadece bu olayı
bu şekilde değerlendirmek değil, biz
tavır koyarak yaşıyor, onların yanında
yer aldığımızı ifade ediyorduk. İnsani
krizlerin yükünün paylaşılması
konusunda yalnız bırakılmış olmamız
gerçekten çok acı bir durumdur ve
gelecek için kötü bir örnektir." diye
konuştu.

“BİLİR MİSİNİZ TERÖR
ÖRGÜTLERİNİN ELİNDE
DOSTLARIMIZIN 
SİLAHLARININ ÇIKTIĞINI?”
Erdoğan konuşmasını şu şekilde
sürdürdü: "DEAŞ ile mücadelede Türkiye
kadar büyük bedel ödeyen ve somut
neticeler alan başka bir ülke yoktur.
Bizler sınırda ciddi tehditler aldık.
DEAŞ'tan aldık, PYD'den aldık, YPG'den
aldık. Eğer Türkiye, Özgür Suriye Ordusu
ile birlikte Suriye'ye girdiyse bunun

sebebi, bu tehdidi ortadan kaldırmak
içindir. Şimdi burada ben bir gerçeği
açıklamak zorundayım. İlgili ülkeler
gücenmesin. Dost acı söyler ama gerçeği
söyler. Bilir misiniz Irak'ta ve Suriye'de
bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz
örgütlerin elinde dostlarımızın ürettiği
silahların çıktığını? Ve bu silahları seri
numaralarına varıncaya kadar hepsi
bizde mevcut, bunları biliyoruz. Ama biz
bunu kendilerine söylediğimiz zaman
hiç ilgilenmiyorlar. Birileri kalkıyor diyor
ki 'Onlar eski dönemde verilmiş
silahlardır.' Öbürleri diyorlar ki 'Biz
PYD'yi YPG'yi terör örgütü olarak kabul
etmiyoruz'. Niye? Çünkü onlar DEAŞ'a
karşı savaşıyorlar. O zaman Nusra'yı da
kabul etme. El Nusra, o da DEAŞ'a karşı
savaşıyor. Bir terörist, bir başka teröriste
karşı savaşıyor diye buna iyi diyebilir
misiniz? Biz şu anda Suriye'de ve Irak'ta
bunu görüyoruz."

“SORUNLAR KARŞISINDA GÜÇLÜ
BİR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası
toplum olarak zor bir dönemden
geçtiğimiz bir gerçektir, ancak bunların
aşılamayacak sorunlar olmadığını
düşünüyorum. Bizler ortak çıkarlarımız
çerçevesinde, iş birliği ve dayanışma
içinde hareket ettiğimiz müddetçe ne
kadar karmaşık olursa olsun, önümüze
çıkan sorunlar karşısında güçlü bir
duruş sergileyebiliriz. Bunu başarmak,
temsil ettiğimiz ülkelerle birlikte
milletlerimizin asli birer unsurunu
oluşturduğu uluslararası topluma karşı
da en büyük görevimizdir." ifadelerini
kullandı.

“DÜNYAYI BİR ÜLKENİN DUDAKLARI
ARASINA TERK EDEMEYİZ”
Erdoğan, "Israrla tekrar ediyorum;
Güvenlik Konseyi günümüzün
gerçekleriyle bağdaşan bir temsil
yapısına kavuşturulmalıdır. Her fırsatta,
'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte bu
gerçeği anlatıyorum ve anlatmaya devam
edeceğim. Çünkü İkinci Dünya
Savaşı’nın şartları içerisinde atılmış olan
bu adımla bugünü yönetmek mümkün
değildir. Dünyayı, biz bir ülkenin
dudakları arasına terk edemeyiz." dedi.

“Terör örgütü PKK’nın Avrupa’da 
cirit atmasını hazmedemiyoruz”
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Yaratılışımızın gayesi, Yüce
Allah’ı tanımak ve O’na
kulluk etmektir. İman,

hem dünya, hem de ahiret
saadetini sağlayan en değerli
manevi sermayemizdir. Sahip
olduğumuz imanın en önemli
özelliği ise, kalbin derinliklerine
nüfuz etmesi ve vicdanların
onunla huzur bulmasıdır. İman,
bu özelliğiyle, şirkin ve
putperestliğin kirlettiği kalplere
yeniden hayat vermiş, sahabe
örneğinde olduğu gibi
mensuplarını cehalet ve
vahşetten kurtarmış, sevgi, saygı
ve adaletin oluşturduğu
medeniyetin zirvesine
yükseltmiştir. Allah’a inanmak
insanda doğuştan gelen fıtri bir
ihtiyaçtır. İmansız kişilerde bile
söz konusu olan bu fıtri ihtiyaç
anormal zamanlarda ortaya çıkar.
Sözgelimi bir uçak kazası
sırasında, bir gemi ve araba
kazası sırasında, bir yangın ya da
deprem esnasında, özetle insanın
güçsüzlüğünü ve çaresizliğini
hissettiği olağanüstü bir durumda
ömür boyu Allah’a inanmamış
insanların dahi Allah’a
yöneldiklerini, O’ndan yardım
istediklerini, O’na dua ettiklerini
görürüz. İşte buna Firavun imanı
denir. Bu iman geçerli değildir.
Çaresizlik anında ortaya çıkar,
ama düze çıkınca kaybolur.
Oysaki geçerli olan iman gayb
bilinciyle ortaya çıkar. Gayb
bilinci; zaman ve mekâna
sığmayan; başlangıcı ve sonu
olmayan, herkesin ve her şeyin
kendisine muhtaç olduğu, oysa
kendisi hiç kimseye ihtiyaç
duymayan, her şeyi yoktan
vareden ve her şeyi idare eden bir
Zata bağlı kalma duygusudur. O
Zat ki Bir ve Tek olan Allah’u
Teâlâ’dır. 

Allah bizden îman etmemizi
istiyor. Ortada îman edilecek bir
şeyler var ve îman etmemiz
isteniyor. İman etmemiz istenen
bu şeyler hiçbir zaman
laboratuara girmeyecek ve deney
malzemesi yapılmayacak. Allah,
kıyamet, âhiret, melek, cennet,
cehennem, vahiy işte bunlardan
birkaçı.

İman bir güven olayıdır, hem
de karşılıklı güven içinde olmak
demektir. Onun içindir ki imanın
pahası büyüktür, karşılığını
yalnızca Allah’u Teâlâ verecektir.
Şu halde iman edenler Allah’a
güvenenlerdir. Allah onların
güvenlerini karşılıksız
bırakmayacak ve onların ebedi
güvenliğini sağlayacaktır.

Allah'a inanan ve O'na sevgiyle
bağlanan insanın mânevî ufku

kâinat kadar geniş, huzûru ve
neş'esi Cennet bahçesi gibi daima
taze ve ölümsüzdür. Gözlerinde
îman nuru parlar, sözlerinde
hakikat, sevgi ve neş'e çağlar. O,
insanları yaratılış itibariyle
kardeşi bilir, onlara lütuf ve
merhamet gözüyle bakar.
Şefkatlidir, insanların dertlerine
bir karşılık beklemeden koşar.
Boynu büküklerin gönlünü alır,
yetimleri bağrına basar. Kâinatla
ve içindeki varlıklarla ünsiyet
içindedir. Hiçbir hâdise, onu
korkutmaz, gözünü yıldırmaz.
Allah'ın kendisine bahşettiği
nimetlerden O'nun iradesine
uygun şekilde faydalanır ve tadar.

Kalbin derinliklerine nüfuz
etmiş bir iman, mü’minin hayatına
canlılık ve güzellik katar. Bu
nedenle, inanan kişi, ortaya
koyduğu her davranışında
inancını yansıtır. Gizli, açık her
yerde Yaratıcının denetimini
hisseder. Sözünde durur ve
emanete ihanet etmez. Doğru
yoldan ayrılmaz. Mü’min
kardeşlerinin yararına olan
işlerde onların karşısına dikilmez.
Daha sonra vicdanını rahatsız
edecek işleri yapmaktan sakınır.

İman en büyük imkândır.
Kişinin imanı tükenmedikçe
imkânı tükenmez. İnsanı şu zorlu
hayat yolculuğunda yaratılış
amacına doğru yol aldıran iman
yakıtıdır.

İmanın zıttı inkârdır. İman
sevgiye benzer, inkâr ise nefrete.
Sevgi insanı artırır, zenginleştirir;
nefretse insana hiçbir şey
katmadığı gibi aksine onu azaltıp
fakirleştirir. Tıpkı bunun gibi,
iman özü itibarıyla pozitif bir
değerdir, inkâr ise negatiftir.

İman şükürdür, inkâr
nankörlük. Teşekkür ekmeğin
değil, ekmeği verenin hakkıdır.
Sahipsiz nimet olmaz. Bir şey
nimetse, mutlaka sahibi vardır.
Nimeti fark eden, nimetin sahibini
arar. Nimetin sahibini bulan, O'na
teşekkür eder. Nimeti fark
etmemek, nankörlüktür.

Bakınız Rabbimiz, kendisine
hakiki manada iman edip kulluk
eden müminlerin mükafatını nasıl
haber veriyor: “Bilesiniz ki,
Allah'ın dostlarına hiçbir korku
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir
de. Onlar iman etmiş ve Allah'a
karşı gelmekten sakınmış
olanlardır. Dünya hayatında da,
ahirette de onlar için müjde
vardır.”  (Yunus, 10/62-63.)

O müjdeye nail olabilme ümidi
ile Efendimizin şu duasını
dilimizden hiç düşürmeyelim: 

“Allah’ım! Senden hidayet,
takva, iffet ve gönül zenginliği
istiyorum.”  (Müslim, Dua, 72.) 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

İman ve hayat 

İSKEÇE Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu
ve Lisesi son sınıf öğrencileri, “Öğrenci Pazarı”
adı altında kermez düzenliyor. Her yıl
düzenlenen öğrenci kermesi, 26 Kasım Cumartesi
günü İskeçe Aşağımahalle’deki İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Spor Sitesi’nde gerçekleştirilecek.
Etkinlik sabah saat 09:00’da başlayacak ve saat
20:00’ye kadar devam edecek. 

OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMLERİ
Bu arada, İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Okul
Aile Birliği’nin seçimleri de 26 Kasım Cumartesi
günü okulun spor sitesinde gerçekleştirilecek.
Okul Aile Birliği seçimleri saat 12:00’de
başlayacak. 

“TÜM VELİLERİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
SEÇİMLERİNE BEKLİYORUZ”
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu –
Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Aysel Tuban, tüm
velileri okul aile birliğinin seçimlerine
beklediklerini söyledi. Aysel Tuban, “Bilindiği
üzere οkul aile birliği okulun ve öğrencilerin her
türlü meselelerini görüşmek için öngörülmüş
yasal bir kurumdur ve eğitimin
vazgeçilmezlerindendir. Okul Aile Birliği her
türlü meselenin halledilmesi için önemli bir
baskı aracıdır. Bundan dolayı gerçekleşecek olan
bu kongreye hepinizin katılımını özellikle
istiyoruz. Gelin hep beraber İskeçe’mizdeki tek

azınlık ortaokul ve lisesine sahip çıkalım. Aynı
gün ve aynı yerde lise son sınıf öğrencilerimizin
de her yıl geleneksel olarak düzenlediği kermes
yapılacak. Kermesimiz de sizlerin katılımıyla
daha da güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

İskeçe Azınlık Lisesi, 
Öğrenci Kermesi’ne ve Okul Aile
Birliği seçimlerine hazırlanıyor

2017 bütçe 
tasarısı mecliste

MECLİSE sunulan 2017 yılı
bütçe tasarısına göre, ülkenin
yeni yılda ekonomik durgunluğu
geride bırakarak yüzde 2,7
oranında büyümesi
hedefleniyor. 

Bütçe tasarısına göre, ülkede
ekonominin bu yılı 0,3 daralma
ile kapatması öngörülüyor. 

Öte yandan, kamu borcunun
gelecek yıl 315,4 milyar eurodan
319,2 milyar euroya ulaşması
bekleniyor. Bu miktarın, ülkenin
gayrisafi yurt içi hasılasına
(GSYH) oranının ise artması
beklenen büyüme ile yüzde
176,5'e düşürülmesi
hedefleniyor. Ülkede bu yıl
gerileme eğiliminde olan

işsizliğin gelecek yıl yüzde
22,6'ya düşürülmesi planlanıyor. 

Ülkenin kreditörleriyle
müzakerelerinde önemli
noktalardan biri olan faiz dışı
bütçe fazlasında ise hedef talep
edilenin üstünde bir oranda
GSYH'nin yüzde 2'si olarak
belirlendi.

Bütçe tasarısında, ülkedeki
ekonomik darboğazla gittikçe
fakirleşen düşük gelirli 250 bin
hane halkı için ise dayanışma
geliri kapsamında 760 milyon
euro ayrıldı. Ayrıca, sağlık,
eğitim ve sosyal koruma
harcamaları için ek olarak 300
milyon euroluk miktar da
bütçede yer aldı.  

Bütçe
tasarısına

göre, bu yılki
0,3'lük

daralmanın
arıdından

gelecek yıl
büyüme 2,7

oranında
gerçekleşecek.
Ülkenin kamu

borcu ise
319,2 milyar

euroya
yükselirken,
bu miktarın

GSYH'ya
oranında

düşüş
hedefleniyor.
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Περιοδεία Τσίπρα στην 
σκιά πιθανών εκλογών

Οπρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

φθάνει σήμερα στην Θράκη μετά

από έντονο παρασκήνιο μιας

εβδομάδας και αφού πρώτα είχε

προαναγγελθεί η επίσκεψη του

Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή

από τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο. 
Ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης σχεδίαζε να επισκεφθεί
την Έκθεση «Θράκη», που ανοίγει τις
πύλες της σήμερα στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής
και να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο και
τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που
είναι πολιτικός του φίλος. Κάπου εκεί
όμως, ξεκίνησε μια έντονη φημολογία
περί πιθανής επίσκεψης του
πρωθυπουργού η οποία και τελικά
επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα να
ακυρωθεί η επίσκεψη Μητσοτάκη. 

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι
σε μία δύσκολη περίοδο για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την
επίσκεψή του στην Θράκη, ο
πρωθυπουργός έρχεται να δώσει στίγμα
προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης

για το πώς αντιμετωπίζει μια περιοχή με
σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά
χαρακτηριστικά όπως είναι η Θράκη. 

Είναι αλήθεια ότι τον Ιανουάριο του
2015 ο κ. Τσίπρας ως υποψήφιος
πρωθυπουργός τότε, έδωσε πολλές
υποσχέσεις για την Θράκη. Στα δύο
σχεδόν χρόνια που μεσολάβησαν, έγιναν
ελάχιστα πράγματα, χωρίς να
παραβλέπει κανείς βέβαια και το χαμένο
πρώτο εννεάμηνο μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2015, οπότε η χώρα βρέθηκε στην
δίνη μιας ατέρμονης διαπραγμάτευσης. 

Εκείνο όμως που μένει είναι ότι η
Θράκη και από τη σημερινή κυβέρνηση,
όπως συνέβη και με πολλές
προηγούμενες, δεν έλαβε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που θα άξιζε σε μια περιοχή
με τα δικά της στρατηγικά
πλεονεκτήματα, όπως είναι η
γεωγραφική της θέση, η σύνθεση του
πληθυσμού, οι πλουτοπαραγωγικές της
πηγές και τόσα άλλα. 

Και στα ζητήματα της Μειονότητας,
υπήρξε μια φοβική αντιμετώπιση η οποία
σημαδεύτηκε από την
υπερδραστηριότητα και αξιοποίηση σε

κρίσιμες θέσεις,  στελεχών των ΑΝΕΛ,
που έχουν απόψεις οι οποίες σίγουρα
δεν ταυτίζονται με τις προγραμματικές
διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το
κομμάτι της κοινωνίας. 

Στα ζητήματα της εκπαίδευσης
παρουσιάζεται στασιμότητα. Τα
χρονίζοντα προβλήματα από την
λειτουργία των σχολείων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
παραμένουν και καμία ιδιαίτερη τομή
και κυβερνητική πρωτοβουλία όλο αυτό
το χρονικό διάστημα δεν
παρουσιάστηκε. Αντιθέτως, γίναμε
μάρτυρες εθνικιστικών εξάρσεων από
τη πλευρά της διοίκησης του
μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος
που αντί να εμβαθύνει στην ουσία των
προβλημάτων, προτιμούσε να κάνει
«καψόνια» στην εκπαιδευτική
κοινότητα των μειονοτικών σχολείων
για να αποδείξει ποιος έχει το πάνω
χέρι στην διοίκηση και την λειτουργία
τους. Κοντόφθαλμες, δηλαδή, πολιτικές
που κάθε άλλο παρά συνάδουν με το
πνεύμα μια προοδευτικής και
φιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Σε άλλα θεσμικά θέματα που
αφορούν τα ζητήματα των Βακουφίων,
του Μουφτή, των Συλλόγων, δεν έγινε
απολύτως τίποτα. Τα προβλήματα είναι
ανοιχτά πάνω στο τραπέζι και
αναζητούν εκείνη την πολιτική ηγεσία
που θα λάβει γενναίες αποφάσεις οι
οποίες ξεπερνούν τα σύνδρομα του
φόβου και των λανθασμένων
συμπεριφορών μιας ευρωπαϊκής χώρας
απέναντι σε μια αναγνωρισμένη
Μειονότητα. 

Τέλος, η οικονομική στασιμότητα
κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα
μεταξύ των πολιτών που βιώνουν το
βάρος των αδιέξοδων από τις άδικες

και αντικοινωνικές πολιτικές που
ασκούνται, όπως για παράδειγμα στον
τομέα του καπνού. Εκεί, όπου
αποδεδειγμένα μπορούν να δοθούν
ενισχύσεις που θα τονώσουν το
εισόδημα χιλιάδων ανθρώπων, αλλά
παρατηρείται μια παράξενη και
ανεξήγητη άρνηση και επιφύλαξη των
κυβερνόντων για να προχωρήσουν στην
υλοποίηση ενός αιτήματος που θα
έφερνε τόσο μεγάλη ανακούφιση σε
ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. 

Εντέλει, μένει το ερώτημα για την
χρονική συγκυρία αυτής της επίσκεψης
του πρωθυπουργού στην Θράκη. Η
ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει ανοιχτό για πρώτη
φορά, το παράθυρο των εκλογών. Τα
δύσκολα για την κυβέρνηση και για
τους πολίτες δεν έχουν τελειώσει. Η
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της
ελληνικής οικονομίας, το κούρεμα του
χρέους, οι δύσκολοι οικονομικοί στόχοι
για το 2017 που θα πρέπει να
καλυφθούν για να μην ενεργοποιηθούν
και νέα μέτρα σε βάρος των
εργαζομένων και των συνταξιούχων,
αποτελούν μια άλυτη εξίσωση αυτή την
στιγμή. Κανείς δεν είναι σε θέση να
προβλέψει τις εξελίξεις, όμως
αυξάνονται όλο και περισσότερο οι
αναλυτές που προβλέπουν ότι όλα αυτά
θα οδηγήσουν σε εκλογές αργά ή
γρήγορα. 

Η πρόσφατη ιστορία, άλλωστε μάς
διδάσκει ότι οι κυβερνήσεις της
μνημονιακής εποχής μετά το 2009, ποτέ
δεν ξεπέρασαν τα 2,5 χρόνια πολιτικού
βίου; Θα αποτελέσει η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα την εξαίρεση σε αυτόν
τον άγραφο κανόνα;                    

DEB Partisi’nden “Öğretmenler Günü” mesajı...

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla yazılı bir
mesaj yayımladı.

DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş imzalı
açıklamada, “Dünyadaki en
onurlu mesleklerin başında
gelen öğretmenlik; emek,
özveri, sabır ve hoşgörü isteyen,
bedeli hiçbir maddi karşılıkla
ölçülemeyecek kadar değerli ve
saygın bir vazifedir. İnanıyorum
ki, insan sevgisini hiçbir zaman
yitirmeyen, ideallerini asla
kaybetmeyen, dünyadaki

gelişmelere yabancı kalmayan,
dar ve çağ dışı kalıpları aşarak,
modern bir toplumun inşa
edilmesinde çok büyük katkıları
olan öğretmenlerimiz
sayesinde, geleceğimiz ve
yarınlarımız çok daha aydınlık
olacaktır. Yine öğretmenlerimiz
sayesinde ülkemizde ve
dünyada kardeşlik pekişecek ve
barışın derin temelleri
atılacaktır.” ifadelerine yer
verildi.

Öğretmenlerin her türlü
övgüye layık olduğunu
vurgulayan Ali Çavuş mesajında

şunları belirtti: “Yurdumuzun
en ücra köşelerinde, her
iklimde, her coğrafyada, en zor
şartlarda dahi görevlerini
özveriyle idame ettiren
öğretmenlerimiz, her türlü
övgüye ve takdire layıktır. Her
zaman öğretmenlerimize
şükran ve minnet borçluyuz.
Öğretmenler, hepimizin
gönlünde müstesna bir yer
tutmaktadır. Bilhassa bizim
kültür ve medeniyetimizde,
öğretmenler anne ve
babalarımız kadar değerli, onlar
kadar aziz ve muteber

sayılmaktadırlar. Zira, bizler,
ilim ve irfan sahibi kimselere
hürmeti, bize bir harf dahi
öğreten kimsenin karşısında
saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş
bir anlayışa sahibiz.
Öğretmenler, geçmişin bilgi
birikimini çağın bilgisiyle
harmanlayarak, istikbalimiz
olan çocuklarımızın istifadesine
sunan, inanmayı, başarmayı,
ahlaklı olmayı ve insana dair
bütün erdemleri azim ve
fedakârlıkla öğretme çabası
gösteren toplum rehberleridir.
Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal
olarak benimseyen
öğretmenlerimizin gereken tüm
önem ve özeni hak ettikleri
inancındayım. Bizlere düşen
görev, bu hakkı onlara teslim
etmek, irfan sahibi değerli
öğretmenlerimize gereken
saygıyı ve değeri göstermektir.”

“AZINLIĞIN ULUSLARARASI
ANTLAŞMALARDAN
MAHRUM BIRAKILMASI
ÜZÜCÜ”
“Öğretmenler Günü” nedeniyle
yayımlanan açıklamada, azınlık
eğitiminin uluslararası
antlaşmalardan mahrum
bırakıldığı vurgulandı. DEB
Partisi Başkanı Ali Çavuş
açıklamasını şu ifadelerle
tamamladı: “Öğretmenler
Günü’nü kutlarken en büyük

üzüntümüz, Batı Trakya Türk
azınlığının eğitimle alakalı
konularda uluslararası
antlaşmalarla elde ettiği
haklardan mahrum bırakılması
ve ülkemiz yöneticilerinin
azınlık eğitimi ile ilgili kararlar
alırken, azınlığımızı muhatap
almaması ve fikrini dahi
sormamasıdır. Fikrimiz dahi
alınmadan bugüne kadar
kapatılan 57 azınlık okulu, çift
dilli Yunanca ve Türkçe eğitim
verecek anaokullarına izin
verilmemesi ve azınlık ortaokul
ve lise sayısının ihtiyaca cevap
verecek şekilde artırılmaması,
bizi derinden üzmekte ve
gelecek açısından
kaygılandırmaktadır. Bizler,
öğretmenlerin yetiştirdikleri
özgür düşünceli, sorgulayan,
nitelikli nesiller sayesinde
haksızlıkların ortadan
kalkacağına inanıyoruz. Bu
düşüncelerle şahsım ve DEB
Partisi adına bu anlamlı günde,
kutsal görevlerini Batı
Trakya’da, ülkemde ve dünyada
aşkla, şevkle ifa eden değerli
öğretmenlerimizi sevgiyle,
saygıyla selamlıyor, 24 Kasım
Öğretmenler Günü'nü yürekten
kutluyorum. Bu vesileyle
ebediyete intikal etmiş
öğretmenlerimizi rahmetle
anıyor, hepinize en derin
muhabbetlerimi sunuyorum.”
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AVRUPA'da yavaş yavaş yeni
yıl hazırlıkları başlarken bazı
ülkeler ise kaderlerini
belirleyecek seçimler için
sandık başına gidecek.

Avrupa'da 2016 bitmeden
Romanya, Avusturya ve
Makedonya (FYROM) genel
seçim, İtalya anayasa
reformu, Fransa ise merkezin
sağın cumhurbaşkanı adayını
belirlemek için sandığa gidecek.

Bu seçim takviminde ilk
sırada yer alan Fransa, 27
Kasım'da merkezin sağın
cumhurbaşkanlığı için 2 aday
adayı François Fillon ve Alain
Juppe arasında bir seçim
yapacak.

Fransızca’da "Primaire" ismi
verilen merkez sağın
cumhurbaşkanlığı adayını
belirleme seçimlerinin ilk
turu  20 Kasım’da yapılmış ve
sandıktan eski Cumhurbaşkanı
François Fillon yüzde 44,1 ile
çıkmıştı. 

Fillon’nun ardından eski
Başbakan Alain Juppe de yüzde
28 ile yarışı ikinci sırada
tamamlamıştı. Eski
Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy ise yüzde 21 ile ancak 3.
sırada yer alabilmişti.  

Sarkozy’nin cumhurbaşkanı
olduğu bir önceki dönemde
başbakanlık koltuğunu emanet
ettiği Fillon Rusya, İran ve Esed
ile diyaloğun artırılması
taraftarı iken, Juppe Esed'le
masaya oturulamayacağını,
Rusya ve İran ile de mesafeli
olunması gerektiğini savunuyor.

1993 yılından bu yana
Fransa’da birçok kez çeşitli
bakanlıklarda görev üstlenen
Fillon’un sözcüsü ise Türk
kamuoyunun yakından tanıdığı
bir isim. Fransa’da yasalaşan
1915 olaylarına dair iddiaların ve
yasa tasarılarının en fanatik
savunucusu, Marsilya
milletvekili Nathalie Boyer,
Fillon’un kampanya sözcüsü.

Fransa’da yükselen aşırı sağ
söylemler, cumhurbaşkanlığı
seçimleri kampanyalarını
derinden etkiliyor. Yabancılar ve
Müslümanlara yönelik saldırı ve
İslamofobik söylemlerden her
iki liderin de etkilendiği
görülüyor. Fillon "Fransa'nın
dinlerle değil İslam dini ile bir
sorununun olduğunu"
açıklarken, Juppe,
Müslümanlara karşı daha sıcak
mesajlar veriyor. İki ay önce
"İslam Totalitarizmini Yenmek"
adıyla bir kitap yayımlayan
Fillon, burada Fransa’da
yaşayan 5 milyondan fazla
Müslümanı hedef alan
açıklamalarda bulunmuştu.

AB ile ilgili iki liderin de
yaklaşımı farklı. Fillon, AB'de

bir Euro Bölgesi yönetimi
kurulması taraftarı, Juppe ise
bürokrasinin azaltılması için
reform yapılması ve AB
savunma gücünün
kurulmasından yana. İki lider
de daha güçlü bir AB ve AB’de
daha çok söz sahibi bir Fransa
için mücadele mesajları veriyor.

Seçim kampanyası boyunca
tüm adayların üzerinde
durdukları 3 önemli konu,
eğitim, istihdam ve ekonomik
reformlar olarak kayda geçti.
Fransa’nın son yıllarda içinde
bulunduğu ekonomik
durgunluk ve bunalım, genç
işsizliği, yatırımların durması
gibi konular Fillon ve Juppe’nin
konuşmalarında
öncelikli konulardı.

AVUSTURYA VE İTALYA AYNI
GÜN SANDIĞA GİDECEK
Yeni cumhurbaşkanını
belirlemek için 4 Aralık’ta
sandık başına gidecek
Avusturya’da seçim yarışı aşırı
sağcıların adayı Norbert Hofer
ve Yeşiller Partisinin adayı
Alexander Van der Bellen
arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre
aşırı sağcı Hofer yüzde 52, Van
der Bellen yüzde 48 ile yakın oy
oranlarına sahip.

İslam, Türkiye ve sığınmacı
karşıtı açıklamalarıyla bilinen
Hofer, başörtüsünün kamusal
alanda yasaklanmasını, TTIP ve
CETA anlaşmalarının halk
oylamasına götürülmesini
savunuyor. 

Van der Bellen ise
sığınmacılara kucak açılmasını,
ancak ekonomik nedenlerle
gelenlere karşı daha temkinli
olunması gerektiğine dikkati
çekiyor. 

CETA ve TTIP anlaşmalarına
karşı çıkan Van der Bellen,
cumhurbaşkanı olması halinde
söz konusu anlaşmaları
imzalamayacağını söylüyor. 

Terör örgütü PKK ve HDP’ye
açık desteği ile bilinen Van der
Bellen, kendisinin görev
süresinde Türkiye’nin AB’ye
girebileceğini sanmadığını ifade
etmişti. 

İtalya ise yine aynı
tarihte kritik bir referandum için
oy kullanacak. İtalya’da merkez
soldaki Demokrat Parti ve Yeni
Merkez Sağ partilerinin
oluşturduğu Matteo Renzi
liderliğindeki hükümetin 2 yıl
önce hazırlayıp parlamentodan
geçirdiği ve son aşama olarak
kabul edilen referanduma kadar
getirdiği anayasa reformu,
İtalya için köklü değişiklikler
ifade ediyor. 

İkinci Dünya Savaşı
sonrasında 1946’da yapılan

referandumla cumhuriyete
geçen ve yasama gücü çift
parlamenter sisteme dayanan
ülkede, söz konusu anayasa
reformu, çift parlamenter
sisteme büyük ölçüde veda
anlamına geliyor. 

Reform, parlamentonun üst
kanadı olan 315 sandalyeli
Cumhuriyet Senatosunun
sandalye sayısını 100’e
düşürmeyi ve yasama yetkisini
daraltmayı öngörüyor ve
böylelikle yasama sürecini
hızlandırmayı hedefliyor. 

Muhalefet ise ülkede
otoriterleşmenin önünü açacağı
teziyle referandumda "hayır"
oyu çağrısı yaparken, seçim
kampanyasını, Renzi’nin
yenilgiye uğratılarak evine
gönderilmesi üzerine kurdu. 

Seçim kampanyası
döneminde, referandumda
"evet" çıkmazsa istifa sözü
veren Renzi de bu söylemiyle
muhalefetin ekmeğine yağ
sürmüş oldu. Daha sonra bu
açıklamasına atfen
referandumu kişiselleştirmenin
hata olduğunu kabul eden
Renzi, son olarak yaptığı
açıklamada, referandumda
çıkacak sonucu
değerlendireceklerini belirtti. 

Hükümet açısından da kritik
öneme sahip ve test niteliği
taşıyan referandum, iç
politikada son günlerde daha
fazla yer tutuyor. 

Yasalar gereği, ülkede
herhangi bir seçim ya da
referanduma iki hafta kala
kamuoyunun etkilenmemesi
için sonuçlara dair herhangi
kamuoyu araştırmasının
sonucunun açıklanması yasak

olduğundan, İtalyan basını
geçen cuma günü son anket
sonuçlarını paylaştı. Son
anketlerde, "hayır" oylarının
fazla çıktığı dikkati çekti. 

Anketlerin büyük bölümünde
dikkati çeken önemli veri ise
referandum konusunda
kararsızların oranının bir hayli
yüksek olması. Saha
araştırmalarında, kararsızların
oranı yüzde 21 ile yüzde 24
arasında gösterilirken,
araştırmacı ve siyasi analistler,
bu kesimin referandumda kilit
rol oynayacağı görüşünde
birleşiyor. 

ROMANYA VE MAKEDONYA 
11 ARALIK’TA
HÜKÜMETLERİNİ
BELİRLEYECEK
Makedonya (FYROM) 11
Aralık’ta erken seçime gidecek.
Ülkede, 2006 yılından beri
iktidarda bulunan İç Makedon
Devrimci Örgütü-
Makedonya'nın Ulusal Birliği
Demokratik Partisinin (VMRO-
DPMNE), yapılan son anketlere
göre erken genel seçimlerde
iktidarını koruması bekleniyor 

Hıristiyan demokrat ve
milliyetçi bir parti olarak
tanımlanan VMRO-DPMNE,
stratejik hedef olarak belirlediği
ülkenin AB ve NATO'ya
üyeliğinde, Yunanistan ile
yaşanan isim sorunundan
dolayı henüz ilerleme
kaydedemedi. 

Ülkenin ikinci büyük partisi
konumunda bulunan Sosyal
Demokratlar Birliği (SDSM) de
ülkenin Avrupa-Atlantik
entegrasyonundan yana tavır
alıyor. 

VMRO-DPMNE’nin koalisyon
ortağı, tabanını Müslüman ve
milliyetçi Arnavutların
oluşturduğu Demokratik
Bütünleşme Birliği (BDI), başta
Makedonya İslam Birliği (MİB)
ve çeşitli Müslüman dernekler
tarafından ülkedeki
Müslümanlara katkıda
bulunmadığı için eleştiriliyor.

Ülkenin üçüncü büyük
partisi konumunda bulunan
BDI 2008 yılından itibaren
VMRO-DPMNE ile koalisyon
ortağı. 

Ülkedeki Arnavutları temsil
eden ikinci büyük parti ise
Arnavut Demokratik Partisi
(PDSH). PDSH 1998-2002 ve
2006-2008 dönemlerinde
hükümet ortağı olmuştu.

Ülkedeki en yeni Arnavut
partisi BESA Hareketi ise 2014
yılın kasım ayında siyasette
yerini aldı. 

Romanya da Makedonya ile
aynı gün yeni hükümetini
belirleyecek. Kasım 2015’te
Bükreş’teki bir gece kulübünde
çıkan yangın sonrasında
başlayan sokak protestoları
ülkenin siyasi kaderini
değiştirmiş Sosyal Demokrat
Parti lideri Başbakan Victor
Ponta istifa etmek zorunda
kalmıştı. 

Bunun üzerine Romanya
Parlamentosu geçiş dönemi için
teknokratlar hükümetine onay
vermiş ve AB Komisyonunun
eski üyelerinden Dacian Ciolos
başbakan olmuştu. 

Romanya’da 11 Aralık’ta
dokuz partinin katılacağı
seçimlerde 332 milletvekili ve
134 senatör seçilecek. 

Avrupa'da seçim mevsimi
Avrupa'da 5 ülke Kasım ve
Aralıkta çeşitli seçimler için 
sandık başına gidecek.
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 

25510 74000
Gü mül ci ne Has ta ne si: 

25313 51100
‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100

Po lis im dat: 100
‹t fa i ye: 199

Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
OTE: 122

OTO BÜS TER Mİ NAL LE Rİ
De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

TREN İS TAS YON LA RI
De dea ğaç: 25510 26935
Gü mül ci ne: 25310 22650

‹s ke çe: 25410 22581

HA VA YO LU ŞİR KET LE Rİ
OLY mPIC Ha va yol la r›: 

25310 36900
AE GE AN Ha va yol la r›: 

25310 89150

SAĞ LIK OCAK LA RI
Yas s› köy: 25340 22780

Şap c›: 25320 22222
He met li: 25310 30866

meh ri kos: 25310 30592

LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Çipras’tan kreditörlere tepki

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
ülkenin uluslararası
kreditörleriyle yapılan
müzakereleri bir an önce
tamamlamak istediklerini
belirterek, “Ama bu, nereden
gelirse gelsin saçma talepleri
tartışmaya tenezzül edeceğimiz
anlamına gelmiyor.” dedi.

Çipras, partisi SİRİZA’nın
meclis grubunda yaptığı
konuşmada, kreditörlerle
yapılan müzakereleri 5
Aralık’taki Euro Grubu Maliye
Bakanları Toplantısı’ndan önce
tamamlamak istediklerini
vurguladı.

Avrupalı liderlerin “Yunan
dramı”nın sona ermesine ilişkin
yaptıkları açıklamaları ihtiyatlı
bir iyimserlikle karşıladıklarını
anlatan Çipras, “Bu, bize
krizden çıkmak için Avrupa’da
bir siyasi momentum, bir fırsat
penceresinin oluştuğu
izlenimini veriyor.” diye
konuştu. 

Çipras, ikinci gözden geçirme
sürecinin bir an önce
tamamlanmasının önemine
dikkati çekerek, “Yunan
hükümeti anlaşılan konulara
mutabık ve anlamsız gecikmeler
olmadan bu müzakerelerin
tamamlanması yönünde siyasi
iradesini ispatladı. Ama bu,
nereden gelirse gelsin saçma
talepleri tartışmaya tenezzül
edeceğimiz anlamına gelmiyor.”
değerlendirmesini yaptı.

Çipras ayrıca, müzakerelerin
tamamlanarak Yunanistan’ın
kısa ve orta vadede borcunun
hafifletilmesi ve mali piyasalara
dönmesine ilişkin kararların 5
Aralık’ta alınması yönündeki
isteklerini yineledi.

KREDİTÖRLER ATİNA’DAN
SONUÇSUZ AYRILDI
Bu arada, Yunanistan hükümeti
ve ülkenin kreditörlerinin
temsilcileri arasındaki kurtarma
paketine ilişkin müzakere turu
sonuçsuz kaldı. 

Maliye Bakanlığı’ndan
edinilen bilgiye göre, sabahın
erken saatlerine kadar süren
toplantıların ardından Avrupa

Birliği, Avrupa Merkez Bankası,
Avrupa İstikrar Mekanizması ve
Uluslararası Para Fonu (IMF)
temsilcileri Salı günü başkent
Atina’dan ayrıldı. 

Kreditörler ve Yunan
ekonomi yönetimi arasındaki en
önemli anlaşmazlık konusu ise
iş kanunu reformu oldu. Yunan
yetkililer, özellikle IMF’nin talep
ettiği toplu iş sözleşmelerinde
kısıtlamalar ve daha kolay işten
çıkarmayı içeren reformlar
konusunda geri adım
atmayacaklarını belirtti. 

Öte yandan, mali göstergeler
ve batık kredilerin mahkeme
dışında çözümüne yönelik
düzenlemeler konusunda ise

büyük oranda uzlaşma
sağlandığı ifade edildi. 

Hükümet, geçen yıl
imzalanan 86 milyar euroluk
kurtarma paketi
kapsamında talep edilen
reformlara ilişkin ikinci gözden
geçirme sürecini bu ay sonuna
kadar tamamlayarak, 5
Aralık’taki Euro Bölgesi Maliye
Bakanları toplantısında ülkenin
borcunun hafifletilmesine
ilişkin kayda değer kararlar
alınmasını hedefliyor. 

Kreditörlerin temsilcileri ile
görüşmelerin 28 Kasım’a kadar
telekonferans yoluyla devam
edeceği bildirildi. 

“Yunan hükümeti, anlaşılan konulara mutabık ve anlamsız gecikmeler
olmadan bu müzakerelerin tamamlanması yönünde siyasi iradesini
ispatladı. Ama bu, nereden gelirse gelsin saçma talepleri tartışmaya
tenezzül edeceğimiz anlamına gelmiyor” 

Moody’s Yunan bankacılık sisteminin
görünümünü “durağana” yükseltti

ULASLARARASI kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın bankacılık
sisteminin görünümünü negatiften durağana
revize etti.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, Yunan
bankalarının finansman koşullarındaki
görünümün önceye kıyasla gelecek 12-18 aylık
dönemde daha olumlu olabileceğine ilişkin
beklentiye yer verildi. 

Açıklamada, Yunanistan’ın bankacılık
sistemine ilişkin görünümün negatiften durağana
revize edildiği belirtildi.

Yunan bankalarının yeniden bankalar arası
repo finansman piyasasına erişim sağlayarak Acil

Likidite Yardımı’na (ELA) olan ihtiyacı azalttığı,
bankaların finansman koşulları ve likidite
profillerinin iyileştiği ifade edilen
açıklamada, Yunan bankalarının gelecek dönemde
ağırlıklı olarak Merkez Bankası’nın likidite
desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceği
kaydedildi. 

Yunan ekonomisindeki büyümede görülen
ılımlı artışa karşın ülkede yeni yatırımlar ve
tüketimin sınırlı olacağı öngörüsüne yer verilen
açıklamada, Yunanistan ekonomisin 2016 sonunda
sıfır büyüme kaydetmesinin ardından gelecek yıl
yüzde 1,8 seviyesinde büyümesinin beklendiği
belirtildi. 
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Haftanın Sohbeti ÖRNEK ANIMSANACAK  ANILAR
Muhterem hemşehrilerim; Bu haftaki sohbetimiz geçmişteki anılardan alıntılarla
sizlerle paylaşıyoruz. Ümit ediyoruz bunları okurken hem büyük bir zevk alacaksınız,
hem de büyük bir gurur duyacaksınız diye düşünüyoruz. 

Yukarıdaki küpürde ikinci dünya
savaşından sonra ilk yazılı sesimiz
olan ‘TRAKYA’ gazetesinde 28 Ekim
1940’ın bütün acılarını yaşamış olan
Batı Trakya Türklerinin sesini,
düşüncelerini ve genel olarak bütün
Yunan halkının çektiklerini o süreçte
milletvekili de olan üstad NURİ efendi
kendine has yazım uslübü ile ne kadar

açık bize aktardığını okumaktasınız.
Bu savaşın kahramanı 29. alayın

çoğu TÜRK olan askeri alayın
gençlerini de anımsatarak bize ne
kadar güzel anlatıyor değil mi?

Bu alayda ölen ‘TÜRK’ şehitlerine
de Allah’tan rahmet dileyerek nur
içinde yatmaları için tekrar duva
edelim mi? 

Bugün Türkiye’de bir düzineden
fazla ‘BATI TRAKYA TÜRKLERİ’
derneklerinin babası işte yukarıda
okuduğunuz ‘BATI TRAKYA
GÖÇMENLERİ’ ismi ile 8 Ekim 1946’da
kurulan ilk derneğimiz budur.

Kimler mi kurdu?
Hepsi ‘İSKEÇE TÜRK GENÇLER

YURDU’ daha sonra ‘İSKEÇE TÜRK
BİRLİĞİ’ ismi ile kurdukları birliğin
aslan yürekli ağabeylerimizdir.

‘NUR İÇİNDE YATINIZ’ muhterem:
1-BAKİ ZORLU  amca
2-ALİ UZÖNER  amca
3-HAYRETTİN GİRAY  amca
4-MUHARREM TRAK  amca
5-MUHİDDİN KARASU  amca
Ağabeyler: Bize kurup bıraktığınız

‘İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ’nde sizin
zamanınızdaki gibi çok faaliyet
yapamıyoruz amma ayakta tutuyoruz.

Bu örnek cümleleri Türk Yunan
dostluğuna, komşuluğuna ve
kardeşliğine inanmış 1946 Ekim ayında
yani bundan 70 yıl önce yazılmış bir
fikirdir. Peki bugün bu ruh var mı diye
sorabilir miyiz?

Bundan 70 sene önce Ekim 1946’da
yazılmış olan bu küçük ‘KİTABEVİ’ notu
akıllı bütün ‘BATI TRAKYALI’ Türk
azınlık insanımıza izninizle ithaf edelim
mi?
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Emine Tabak Ahmet

Çocuklarda korkular

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Araştırmalar çocukların
%90’ında korkuların
olduğunu göstermiştir. Bu

nedenle çocuklarımızdan
korkmamalarını beklemek yanlıştır.
Çocuklar çevrelerini tanıdıkça,
bedensel ve zihinsel gelişimleri
geliştikçe korkmamaya
başlayacaklardır.

Çocukların yaşlarına göre
korkuları da değişir. 6. aydan
itibaren bir bebek yabancı kişilere,
değişik yerlere ve eşyalara karşı
korku geliştirmektedir. Yeni
gördüğü kişilere ağlayarak yaklaşır.
Anneyi arar, annesinin kendisini
terk etmesinden korkar. Bu doğal
bir gelişim sürecidir. Yabancılık
çekme 2 yaşına kadar devam eder.

2-5 yaşlar arası çocuklar anne-
babadan ayrılma korkusu dışında
başka korkular da edinirler. Bu
korkular hayvanlardan korkma,
yüksek sesten korkma, karanlıktan
korkma, gibi korkulardır. Anne baba
bu korkuları önemserse, korkular
çocukta yerleşir. Bunun için de
çocuğumuz korktuğunda “gel
bizimle yat” demek yanlıştır. Böyle
durumlarda çocuğa korkusunun
yersiz olduğunu anlatmak gerekir.
Çünkü onu odamıza aldığımızda,
çocuk “bak, demek ki korkmakta
haklıyım, annem – babam beni
yanlarında aldılar” diye düşünebilir.
Yapılabilecek en doğru davranış,
onu sözlerimizle sakinleştirmeye
çalışmak, odasında loş bir ışık
bırakmak ve kapısını da
kapatmamaktır. 

Eğer çocuk hayvanlardan
korkuyorsa, korktuğu hayvanın
oyuncağı alınarak ona alışması
sağlanabilir. Çocuk genellikle
annesinin korktuğu şeylerden

korkar. Bunun için de annenin
korkularını çocuğa hissettirmemesi
gerekir.

İlkokul çağında geldiğinde
çocuğun korkuları değişir. Bu
dönemde çocukların korkuları anne
– babanın ya da diğer yakınlarının
ölebileceği korkusu, okulda
arkadaşları tarafından sevilmeme,
istenmeme, aşağılanma gibi
korkulardır. Çocukluk döneminde
ortaya çıkan bazı korkuları ya da
kaygıları iyi ayırt etmek gerekir.
Bazen çocuklar çevrelerindeki
olaylardan çok etkilenip korkarlar.
Bu korkular huzursuzluk, aşırı
heyecan kolay yorulma,
düşüncelerini toparlamada güçlük
çekme, ya da zihnin durmuş gibi
olma hali, uyku problemleri ile
kendini gösterir. Çocuk korkularını
anlatamaz ve bu halleriyle belli
eder. Bu gibi durumlarda anne
baba çocuğun bu hallerini fark
ederek müdahale etmeli ve bir
uzmandan yardım istemelidir.
Çünkü çocuklarımız iç sıkıntılarını,
korkularını her zaman bize
anlatamazlar. Çocuğun bu
toplumsal korkuları ve heyecanı
onun yaşam kalitesini
etkileyecektir. Bu yüzden de çocuk,
okuldaki derslerinde başarısız
olacaktır.

Bunun yanı sıra arkadaşlarıyla
olan ilişkileri ve diğer sosyal
ilişkileri de zarar görebilir. Bunun
için çocuklarda korkular önemle ele
alınmalıdır. Sebepleri araştırılıp
bulunmalı ve gerekirse aile – okul
ve bir uzmanla işbirliği yapılarak
çocuğa yardım edilmelidir. Yardım
edilmediği takdirde çocukta
onarılması zor bir takım psikolojik
problemler yerleşebilir.

Suriyeliler, Yunanistan diye Türk adasına bırakıldı

Harmanlık
Derneği’nde 
seçimler yapıldı

GÜMÜLCİNE’deki
Harmanlık Azınlık
Eğitim, Kültür ve Spor
Derneği, 20 Kasım
Pazar günü yıllık
olağan genel kurul
toplantısını
gerçekleştirdi.
Toplantıda derneğin
yeni yönetim ve
denetim kurullarının
belirlenmesi için
seçimler yapıldı.

Derneğin yeni
yönetim ve
denetiminde görev
alacak yeni
yöneticilerin
belirlenmesi için
yapılan seçimlere dernek üyeleri ilgi gösterdi. 

Oy kullanma işlemi öğleden sonra başladı.
Kadın üyeler oylarını saat 13:00 ile 15:30
arasında kullandı. Kadınların oy kullandığı
sırada divan başkanlığı görevini Kadınlar
Kolu Başkanı Ferhan Hasan yaptı.

Kadın üyelerden sonra sandık başına giden
erkek üyeler saat 18:00’e kadar kullandı. Bu
sırada ise divan başkanlığı görevini Erdoğan
Hüseyin üstlendi.

Yeni yönetim kurulu için 11
üye, denetim kurulu için de beş
üye aday oldu. Yönetim ve
denetime aday olan üyelerin
isimleri ve aldıkları oylar şu
şekilde:

YÖNETİM KURULU ADAYLARI
1- Arif Kaşıkçı Hasan: 89 oy
2- Necat Hüseyin: 74 oy
3- Yasin Kadir: 63 oy
4- Sebahattin Nezir: 63 oy
5- Mustafa Kurt: 42 oy
6- Rıdvan Molla Osman: 34 oy
7- Mustafa Salih: 32 oy
8- Adnan Durhan Ahmet: 27 oy
9- Mehmet İbrahim: 25 oy
10- Rıdvan Solak Haşim: 22 oy
11- Murat H. Yakup: 20 oy

DENETİM KURULU ADAYLARI
1- İdris Hasan: 68 oy
2- Mustafa Ahmetçik: 55 oy
3- Ramadan Molla Ali: 42 oy
4- Sadık Hasan: 39 oy
5- Bilal Mehmet: 17 oy
Yönetim kuruluna en çok oyu alan yedi,

denetim kuruluna en çok oyu alan üç aday
seçildi.

TÜRKİYE’de İzmir’in Çeşme
ilçesinden umut yolculuğuna çıkan
15 Suriyeli, Yunanistan’ın Sakız
Adası diye bırakıldığı Kara Ada’dan
Türk Sahil Güvenlik ekiplerince
kurtarıldı.

Devriye görevi yürüten Sahil
Güvenlik ekipleri, Çeşme
açıklarında Eşek Adası olarak da
bilinen Kara Ada’da bir grup
mülteciyi belirledi. Tespit edilen
mültecileri 2 saatlik bir çalışmayla
adadan alan ekipler, Çeşme
iskelesine getirdi. Suriyeli olduğu
öğrenilen 15 kişilik grup,

Yunanistan'ın Sakız Adası denilerek
Kara Ada'ya bırakıldıkları ortaya
çıktı. Mülteciler, adaya
bırakılmalarının ardından botun
hızla uzaklaştığını anlattı.
Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri,
mültecilerin yiyecek ve içecek
ihtiyaçlarını karşıladı.

Aralarında koltuk değnekli bir
engellinin de bulunduğu
mültecilerin, işlemlerinin
tamamlanmasının ardından
Türkiye’de İzmir Göç İdaresi
Müdürlüğü'ne gönderildikleri
öğrenildi.
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FUTBOLDA son
yıllarda büyük artış
gösteren şiddet olayları
ve ekonomik sorunlar,
futbolu durdurma
noktasına getirdi.

Yunanistan Merkez
Hakem Komitesi Başkanı
Giorgos Bikas'ın evinin
kundaklanmasının
ardından tüm futbol
organizasyonlarının
ertelendiği ve geçen
hafta sonu maçların
oynanmaması ülkede
yaşanan kaosu, her
geçen gün daha da
derinleştiriyor.

Konu hakkında
değerlendirmelerde
bulunan Atina Haber
Ajansı Spor Editörü
Giannis Nanos, son
yaşanan olayların
ardından Yunanistan
futbolunun tıkanma
noktasına geldiğini
söyledi.

"KARA BİR LEKE
OLARAK İŞLENİYOR"
Özellikle bu yıl ülke
futbolunda şiddet
olaylarının önlenemez
bir hal aldığına dikkat
çeken Nanos,
"Yunanistan'daki
problem saha içiyle
sınırlı kalmıyor. Sokak
ortasında hakemlere
saldırılar, Merkez Hakem
Komitesi Başkanı
Bikas'ın evinin
kundaklanması,
futbolda şiddetin hangi
boyuta ulaştığını
gösteriyor ve Yunan
futbol tarihine kara bir
leke olarak işleniyor."
ifadelerini kullandı.

Nanos, bu olayların
sıklıkla yaşanmaya
devam edeceğine
inandığını da
kaydederek,
"Yaşananlar, bardağı
taşıran son damla
değildi. Sadece şiddete
son verilmesi
zorunluluğunu gözler
önüne serdi." diye
konuştu.

“ÇÖZÜM
BULUNMALI”
Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras'ın da
yaşanan olaylardan
rahatsızlık duyduğunu
kaydeden Nanos,
"Sadece etkili önlemler
Yunan futbolunun
düzeltilmesine katkı
sağlayabilir. Liglere ara
verilmesiyle sorunun
çözülmediğini gördük.
Artık bıçak kemiğe
dayandı ve Yunan
hükümeti alacağı sert
kararlarla bugüne kadar
kimsenin çözüm

sağlayamadığı bu
konuya gereken yanıtları
bulmalı."
değerlendirmesinde
bulundu.

Eski spor bakanı
Stavros Kontonis ile şu
anki bakan Giorgos
Vassiliadis'in bu
sorunlara çare bulmak
amacıyla yoğun çaba
sarf ettiğini vurgulayan
Nanos, hükümetin
çözüm arayışlarını
kararlılıkla
sürdürdüğünü de
kaydetti.

Ülkede holiganların
yol açtığı şiddet
olaylarının ardından lig
ve kupa maçlarının
ertelenmesi, özellikle
son yıllarda sıklıkla
yaşanan bir durum
halini aldı.  

Ağustos ayında
başlaması planlanan bu
sezonki Yunanistan
Süper Lig maçları
federasyon, lig
organizatörleri ve
kulüpler arasında
yaşanan tartışmalar ve
güvenlik endişeleri
nedeniyle ancak 10
Eylül'de başlayabildi.

HAKEME ŞİDDET
ÖNCE DE VARDI
Bikas'ın evinin
kundaklanmasının
öncesinde de benzer bir
şiddet olayı yaşanmıştı.
2014'te eski hakem
Hristoforos Zografos,
başkent Atina'nın
Kolonos semtinde
saldırıya uğradı.

Motosikletli iki
saldırgan, Zagrafos'a
sopalarla saldırdı ve
FIFA kokartlı eski
hakemin hastaneye
kaldırılmasının ardından
lige bir süre ara verildi.

OLAYLI KUPA
MAÇLARI
Geçen sezon oynanan
Yunanistan Kupası
maçlarına da yaşanan

şiddet olayları damga
vurdu. PAOK ile
Olympiakos arasında
oynanan yarı finalin ilk
ayağında hakemin
kararına sinirlenen ev
sahibi PAOK taraftarları
stada indi ve maç yarıda
kaldı.

Olayın ardından
hükümet yetkilileri, kupa
maçlarını iptal etti. FIFA,
Yunanistan Futbol
Federasyonuna üyelikten
çıkarma ve uluslararası
organizasyonlardan men
etme cezaları
verebileceği yönünde
uyarı yapınca turnuvaya
devam edildi.

İlk maçtaki olaylar,
ikincisinde de olayları
protesto etmek için
sahaya çıkmadığı
gerekçesiyle PAOK,
karşılaşmalardan
hükmen 3-0 mağlup
sayıldı ve kupadan
elendi.

Olympiakos ve AEK
arasında oynanan
kupanın finali ise
emniyet güçlerinin talebi
üzerine iki kez ertelendi.
Ülkede gerçekleşen grev
ve eylemler gerekçesiyle
10 günlük gecikmenin
ardından oynanabilen
final maçını ise AEK 2-1
kazandı.

ÖLÜM GETİREN
REKABET
Yunanistan'ın köklü
kulüpleri Panathinaikos

ile Olympiakos arasında
oynanan birçok maça da
skordan çok şiddet
olayları damga vurdu.

Geçen sezon iki takım
arasında başkent
Atina'daki Apostolos
Nikolaidis Stadı'nda
yapılan karşılaşma
öncesi ısınmak için
sahaya çıkan
Olympiakoslu
futbolculardan Alfred
Finnbogason,
Panathinaikos
tribünlerinden atılan bir
meşale nedeniyle hafif
yaralandı. Olayın
sonrasında yeterli
güvenlik önlemlerinin
alınamaması
gerekçesiyle maç
ertelendi.

Karara sinirlenen
Panathinaikos seyircisi
ile güvenlik güçleri
arasında çıkan olaylarda
16 taraftar tutuklandı ve
3 polis yaralandı.
Federasyon ise hükmen
3-0 mağlup ilan ettiği
Panathinaikos'a 3 puan
silme, 4 maç seyircisiz
oynama ve para cezası
verdi.

İki takım arasında 16
Ocak 2008'de yapılan
maçtan sonra taraftarlar
arasında çıkan kavgada
24 yaşındaki bir
Olympiakos taraftarı
göğsüne aldığı bıçak
darbesiyle hayatını
kaybetti. Nisan 1993'te

ise iki kulüp arasındaki
basketbol maçının
ardından 5 kişinin
bıçaklı saldırısına
uğrayan bir
Panathinaikos taraftarı
yaşamını yitirdi.

EKONOMİK KRİZ
FUTBOLA DA 
ZARAR VERDİ
Yunanistan'da ilk olarak
2009'da etkisini gösteren
ekonomik kriz de futbola
darbe vurdu.

Tüm futbol
otoritelerini şaşırtarak
2004'te Avrupa Futbol
Şampiyonası'ndan
zaferle ayrılan
Yunanistan'da ekonomik
yönde yaşanan
sarsıntının ardından
ligde forma giyen birçok
futbolcu maaşlarını
zamanında alamazken,
yabancı oyunculardan
alınan vergi ise artırıldı.

Yatırımlarının
azalmasının ardından
ülkenin önde gelen
futbol altyapı okulları
kapandı. Yunanistan
Profesyonel Futbolcular
Birliği (PSAP) ile
federasyon yetkilileri
arasında yardım fonu,
alacakların ödenmesi
gibi konularda yürütülen
görüşmelerin olumsuz
sonuçlanmasının
ardından futbolcular
birçok kez grev yapma
noktasına geldi.

Beşiktaş taraftarı
sessiz tezahürat ile
tarihe geçti
Beşiktaş taraftarları ırkçılık
sorunu ve işitme engellilerin
sorununa dikkat çekmek için
1 dakikalık sessiz tezahürat
yaptı.
Siyah-beyazlılar, maçın
başlama düdüğü ile birlikte
susarak bir dakika boyunca
işaret diliyle "Irkçılığa hayır"
ve "Kara Kartal" diye
tezahürat gerçekleştirdi. 1
dakikalık sessiz tezahürat
etkinliğine Benficalı
taraftarlar da eşlik etti.

Yunanistan futbolunda kaos büyüyor 

Futbolda dev ihaleyi
Digiturk kazandı
FÖnümüzdeki 5 sezonun
Süper Lig ve TFF 1. Lig
müsabakaları yayın haklarının
devri için düzenlenen ihaleyi
500 milyon dolarlık teklifiyle
Digiturk kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) tarafından 2017-2018,
2021-2022 futbol sezonları
Süper Lig ve TFF 1. Lig
müsabakaları yayın haklarının
devri için ihale yapıldı.

İKİ ŞİRKET KATILDI
TFF'nin Hasan Doğan Milli
Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde gerçekleştirilen
ihalede şartname alan 5
şirketten 2'si yer aldı. İhale
salonunda Digiturk ve
Turkcell Superonline
şirketleri hazır bulundu. 

TÜM HAKLARI 
DİGİTURK KAZANDI
Halen yayıncı kuruluş olan
Digiturk tüm yayın haklarını
içeren D paketine 500 milyon
dolar + KDV teklif vererek
ihaleyi kazandı. Yüzde 18'lik
KDV eklendiğinde rakam 600
milyon dolara yaklaşıyor.

DÜNYANIN EN PAHALI 6. LİGİ
İhalede ortaya çıkan tutara
bakıldığında Türkiye yayın
hakkında dünyanın en pahalı
6. ligi konumunda. 
İngiltere: 2,4 milyar euro
İspanya: 983 milyon euro
İtalya: 943 milyon euro
Fransa: 726 milyon euro
Almanya: 628 milyon euro
Türkiye: 555 milyon euro
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AB'de sığınmacılara
yönelik suçlar arttı

AVRUPA Birliği Temel
Haklar Ajansı (FRA), Avrupa
Birliği (AB) içerisinde
sığınmacılara yönelik şiddet,
tehdit, taciz, cinayet ve
kundaklama suçlarının
arttığını açıkladı.

FRA, AB üyesi 14 ülkede
(Almanya, Fransa, İsveç,
Avusturya, Hollanda,
Danimarka, İtalya, İspanya,
Yunanistan, Polonya,
Slovakya, Macaristan,
Finlandiya ve Bulgaristan)
sığınmacıların temel
haklarına ilişkin hazırladığı
“nefret suçları” temalı
raporunu yayımladı.

Rapora göre, AB
içerisinde sığınmacılara
yönelik şiddet, tehdit, taciz,
cinayet ve kundaklama
suçları arttı. Sığınmacılara
yönelik şiddet olaylarının
tehdit, sindirme ve
cinayetlere kadar uzandığı
kaydedilen raporda, AB üyesi
ülkelerin sığınmacılara
yönelik suçlar karşısında çok
zayıf cevap verdiğine ve hatta
bazı siyasilerin saldırganların
faaliyetlerini övdüğüne
dikkati çekildi.

AB VE ÜYE 
ÜLKELERE ÇAĞRI
Raporda, sığınmacıların yanı
sıra Müslümanların,
başörtülü kadınların, etnik
grupların, insan hakları
aktivistlerinin, sığınmacı
yanlısı siyasetçilerin ve
sorunu duyuran gazetecilerin
de hedef alındığı vurgulandı.

Çoğu AB üyesi ülkelerin
sığınmacılara yönelik nefret
suçlarını kayıt altına
almadığına işaret edilen

raporda, sığınmacıların da
uğradıkları nefret suçlarını,
polise güvensizlik,
yakalanma ve sınır dışı
edilme korkusu nedeniyle
bildirmediği ve böylece
sorunun gün yüzüne
çıkamadığı vurgulandı.

Raporda, sığınmacıların
temel hakları kapsamında AB
ve üye ülkeler harekete
geçmeye davet edildi.

EN FAZLA SUÇ 
ALMANYA’DA
Rapora göre, sığınmacılara
yönelik en fazla suç
Almanya’da işlendi. Almanya
Parlamentosu’nun verilerine
göre, 2015’te sığınmacılara
karşı bin 31, 2016’da ise 735
suç işlendi. Yardım
kuruluşları Amadeu Antonio
Foundation ve Pro Asyl
verilerine göre ise
Almanya’da 2015’te bin 266,
2016’da ise bin 103 sığınmacı
karşıtı suç işlendi.

Almanya’da ortalama her
üç günde bir mülteci merkezi
kundaklandığı ve Iraklı bir
mültecinin polis müdahalesi
sırasında vurularak
öldürüldüğü belirtildi.

Yunanistan’da 2015’te
sığınmacılara karşı 75,
Hollanda’da 53, İsveç’te 50 ve
Finlandiya’da 47 suç rapor
edilirken, Slovakya’da
Somalili bir kadının, bir yıl
içinde 6 kez saldırıya uğradığı
kaydedildi.

Bulgaristan’da Ekim 2015’te
bir Afgan sığınmacı, sınırdan
geçerken polis tarafından
vurularak
öldürüldü. İtalya’da Nijeryalı
bir sığınmacı, ırkçı saldırıya

Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı, AB üyesi ülkelerde
sığınmacılara yönelik şiddet,
tehdit, taciz, cinayet ve 
kundaklama suçlarının 
arttığını bildirdi.

Eyalet Başkan Yardımcısı 
Nikos Çalikidis yemin etti

RODOP ilinden sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcısı

Nikolaos Çalikidis, 22
Kasım Salı günü yemin
ederek yeni görevine
başladı.

Gümülcine’de eski
valilik binasında Yorgos

Pavlidis konferans
salonunda yapılan yemin

törenine
Gümülcine

Belediye
Başkanı
Yorgos

Petridis, Şapçı - Maronya Belediye Başkanı Yannis
Stavridis ve diğer yetkililer katıldı. 

Yemin töreni sırasında bir konuşma yapan
Eyalet Başkan Yardımcısı Çalikidis, bu görevin
kendisi için onur verici olduğunu ifade etti. Yerel
yönetimlerde on yıllık bir çıraklık döneminin
ardından hedefinin bölgenin ve ülkenin
kalkınması için doğru bir şekilde çalışmak
olduğunu kaydeden Çalikidis, ekonomik ve sosyo-
politik gelişmeleri göz ardı etmeden kalkınmaya
ağırlık verilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Yeni Eyalet Başkan Yardımcısı, Rodop ilindeki
hedeflerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı:

-Tarım ve hayvancılık sektörü: Kırsal ve diğer
bölgelerdeki hayvancılık üretiminin acil olarak
desteklenmesi.

-Alt Yapı ve Planlama: Kentleşme, imar, bölgeye
yatırımları çekecek alanların oluşturulması.

-Turizm: Deniz turizmi, denize kıyısı olan sahil
bölgelerde plaj turizmini oluşturmak ve diğer
turizm konuları.

-Enerji: Doğa ve çevreye saygılı olmak şartıyla,
yeni enerji kaynakları oluşturmak ve bunun bölge
ekonomisine katkıları. Ayrıca Trakya’dan geçen
doğal gaz boru hattıyla birlikte bölgenin bir enerji
merkezi haline gelmesi.
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