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Başbakan Çipras’ın son Batı Trakya ziyaretinde, azınlık sorunları için
somut önerileri ortaya koyma beklentisi bir kez daha suya düştü.

Öğretmenler
Günü coşkuyla
kutlandı
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin geleneksel olarak
düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler
Günü etkinliği, 26 Kasım Cumartesi
akşamı Yassıköy’deki Astrea eğlence
merkezinde gerçekleşti. Gecede,
eğitimle ilgili önemli mesajlar verildi.

» 15

SİRİZA’nın ve hükümetin genç, dinamik başkanı Aleksis Çipras,
Batı Trakya ziyareti sırasında büyük ilgi gördü. Bir günlük
ziyaretinde azınlığa da yer ayıran Başbakan, Sirkeli’yi, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ni ziyaret etti. Ancak
Çipras’tan, azınlığın çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili somut bir
açıklama gelmemesi azınlık içerisinde hayal kırıklığı yarattı.

Atina’da
azınlık için
etkinlik

Çipras’ın, azınlık lisesinde, “Önümüzdeki yıl ben veya
hükümetten bir başkası sizleri ziyaret ettiğinde, bu kadar dar bir
yerde olmayacaksınız. Başka bazı sınıflarda da ders yapmanızı
sağlayacağız.” sözleri yeni okul binası için olmasa da, ek bina için
umut ışığı doğurdu.

» 4, 6, 7, 8, 9

BTAYTD’de polis arama yaptı!
POLİS, merkezi
Gümülcine’de
bulunan Batı
Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nde
(BTAYTD),
bünyesinde izinsiz
kreş işlettiği
iddiasıyla
başlatılan
araştırma
kapsamında, 29
Kasım Salı günü
arama yaptı. » 19

DEB Partisi ile Helsinki
İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin Atina’da 12
Aralık tarihinde düzenlediği
etkinlikte, Yunanistan’daki
milli azınlıklar ve
uluslararası kuruluşların
azınlık haklarıyla ilgili
önerileri masaya yatırılacak.
Toplantıyı eski DİMAR
milletvekili Maria Yannakaki
yönetecek.
» 19

sağlık

14’te

bilim
Panik atak ile
başa çıkmak
mümkün!

11’de

ekonomi
Acer
Swift 7’yi
inceleyelim

16’da

“Dördüncü paketi
düşünmüyoruz,
ama...”

spor
Brezilyalı
futbolcuları taşıyan
23’te
uçak düştü

Airbus A350
ekibinde
Batı Trakyalı
mühendis
Batı Trakyalı uçak yüksek mühendisi
Teoman İsmail, teknolojinin son
harikası olan Airbus A350 – 1000
yolcu uçağı projesinde yer alan
mühendislerden biri oldu. »3

Nefret
saldırıları
BM Azınlık
Sorunları
Forumu’nda
ABTTF, Cenevre’de gerçekleşen
forumda, Yunanistan’daki ekonomik
kriz döneminde azınlığa yönelik
nefret temelli saldırıların artışa
geçtiğini dile getirdi. »3
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Sığınmacılar
sert hava
koşullarıyla
boğuşuyor
AVRUPA ülkelerinin sınırları
kapatmasının ardından Yunanistan’da
mahsur kalan sığınmacılar, bulundukları
kamplarda yağışlı ve soğuk hava koşulları
nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Alınan bilgiye göre, Ege adalarındaki
bazı kamplarda tesis yetersizliği nedeniyle
çadırlarda yaşayan çok sayıda sığınmacı,
son günlerde etkili olan yağmur ve
kuvvetli rüzgarlar yüzünden son derece
zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.
Anakarada ise özellikle ülkenin kuzey
bölgelerindeki kamplarda bulunan
yüzlerce kişi, soğuk ve kar nedeniyle
donma tehlikesiyle karşı karşıya
bulunuyor.
Selanik yakınlarındaki Katerini
Belediyesi yetkilisi Nikos Papaziogas,
basına yaptığı açıklamada, Petra Olimpu
kampında, zor hava koşulları nedeniyle
aralarında yaklaşık 80 çocuğun
bulunduğu 240 sığınmacının kar altında
kaldığını açıkladı.
Kar yağışı nedeniyle bölgede yolların
kapandığını, kamptaki sığınmacıların
yaşadıkları yerlerden alınarak çevredeki
boş binalara yerleştirildiğini belirten
Papazogias, sığınmacıların daha ılımlı
iklimi olan Volvi bölgesine taşınması için
çalışma başlatıldığını bildirdi.
Papazogias, kötü hava koşullarının
gelecek günlerde de etkili olacağını ifade
ederek, “Sığınmacıların ısınması için
elektrikli sobalar kullanıyoruz. Ancak,
burada uzun süre kalmaları uygun değil.
Yolların açılması ve insanların Volvi
bölgesine taşınmaları için çalışma
başlatıldı. Volvi bölgesine götürülemeyen
sığınmacılar ise Katerini’de konuk
edilecek.” dedi.
Delta Belediye Başkanı Mimis
Fotopulos ise bölgedeki Diavata, Kalohori
ve Sindos kamplarındaki tesislerin “sefil
durumda” olduğuna işaret ederek kış
nedeniyle koşulların daha da zorlaştığı bu
kampların boşaltılması için ilgili
bakanlıklara istemde bulunduğunu
açıkladı.
Langada Belediye Başkanı Yannis
Karayannis de bölgede hava sıcaklığının
sıfırın altına düştüğünü ve son günlerde
kar yağışının etkili olduğunu dile
getirerek göçmen kamplarının bulunduğu
bölgede kar fırtınası yaşandığını söyledi.

SIĞINMACILARI ORMANDA
TERK ETTİLER
Öte yandan, son günlerde kar yağışının
etkili olduğu Selanik bölgesinde,
ormanda terk edilmiş yaklaşık 70
sığınmacı tespit edildiği bildirildi.
Medyaya yansıyan haberlerde,
sığınmacıların Selanik yakınlarındaki
Şeyh Su ormanında karlar altında terk
edilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi.
Sığınmacıların polise verdikleri
ifadelerinde, kişi başına 400 euro
ödedikleri insan tacirlerinin kendilerini
kamyonla Türkiye-Yunanistan sınırı
yakınlarından alarak bölgede terk ettiğini
söyledikleri kaydedildi.
Olayla ilgili polis tarafından
soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Gümülcineli genç mimar
“Kariyer Günleri”nde
İSTANBUL’da düzenlenen “Tasarım Sektöründe Kariyer
Günleri” (Career Days for Design Industry) programında
Gümülcineli mimar Deniz Galip konuşmacı olarak yer aldı.
Vera Eğitim tarafından gerçekleşen konferansa, tasarım
sektöründe kariyer planlaması yapmak isteyen öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi.
Konferans programı, konuşmacı olarak Türkiye’ye gelen
uluslararası konuklarıyla da dikkat çekti. Milano’da bulunan
tasarım okulu Domus Academy’den Dante Donegani (mimir
ve ürün tasarımcısı), Line Christiansen (etkileşim tasarımcısı
ve Domus Academy direktörü), Emmanuel Ruffo (mimar –
tasarımcı), ayrıca Tahsin Emre Eke (ürün tasarımcısı), Ali Çam
(konsept araba tasarımcısı) ve Deniz Galip (mimar – iç mimar)
programda konuşmacı olarak yer aldı.
“Tasarım Sektöründe Kariyer Günleri” programında
öğrenciler, alanlarında üstün başarı gösteren tasarımcıların
deneyimlerini dinleme fırsatı buldular.
Ayrıca programda, Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşen
profesyonel tasarımcıların uluslararası projeleri, yapım
süreçlerinde dikkat edilmesi gereken aşamalar ve tasarım
markalarının uluslararası pazarlama stratejilerinde tasarım ve
yaratıcılığın etkileri tartışıldı.
“Tasarım Sektöründe Kariyer Günleri”ne konuşmacı olarak
katılan Deniz Galip, Milano’da Domus Academy’de yaptığı
yüksek lisans sonrasında İspanyol mimar ve tasarımcı Patricia
Urquiola ile çalışmasının kendisine kazındırdığı tecrübe ve
farklı bakış açısını dile getirdi. Deniz Galip, Milano’da
geçirdiği bu dönemin kariyerine etkisini ve kendi çalışma
ofisini kurmasında nasıl bir ayrıcalık yarattığını anlattı.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldığı teknik ve teorik
eğitim sonrasında Milona’da yaptığı yüksek lisansın global
tasarım piyasasında gerçek hayattaki işlere karşı nasıl bir
yöntem izleyeceğine katkı sağladığını söyleyen Deniz Galip,
uluslararası tasarım camiasına bir giriş niteliği de
oluşturduğunun altını çizdi.
Tasarım yolunu seçen gençlere seslenen Deniz Galip,
“Kendi deneyimimden yola çıkarak size önerebileceğim en

önemli üç şeyin çok çalışmak, kendini sürekli geliştirmek için
gerekli herşeyi yapmak ve bu mesleğe karşı olan heyecanı
hiçbir zaman kaybetmemek olacaktır. Bunlara sahip olunca
kendine güven ve cesaret de birlikteliğinde geliyor, bu da iyi
bir tasarımcı olmak için en
önemli altyapıyı oluşturuyor.
Sonrasında ise deneyim, her zaman
bulunduğunuz koşullardan
bağımsız olarak dünya çapındaki
en iyiyi örnek almak, durmadan
araştırmak ve iyi insan ilişkileri
çokbüyük önem taşıyor.” diye
konuştu.
1981 yılında İstanbul’da
dünyaya gelen Deniz Galip, ilk ve
orta eğitimini memleketi olan
Gümülcine’de tamamladı. 1999
yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nü kazanan
Deniz Galip, 2003 yılında
mezun olduktan sonra bir
yıllık mimari tasarım
yüksek lisans programını
tamamladı.
2005 yılında
Milano’da Domus
Academy’de iç mekan ve
geçici mekan tasarımı
üzerine eğitim aldı. 2006
yılında Patricia Urquiola
ile tanışıp yanında
çalışmaya başladı.
Deniz Galip
çalışmalarını, 2012’de
döndüğü İstanbul’da
sürdürüyor.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ
HASTALARINI KABUL EDİYOR
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Nefret saldırıları
BM Azınlık Sorunları
Forumu’nda
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
24 - 25 Kasım tarihlerinde Cenevre’de “BM
Azınlık Sorunları Forumu”na katıldı. Forumda,
Yunanistan’daki ekonomik kriz döneminde Batı
Trakya Türk azınlığına yönelik nefret temelli
saldırıların artışa geçtiği dile getirildi.
BM Evi’nde düzenlenen “İnsani Kriz
Ortamında Azınlıklar” temalı oturuma Batı
Trakya Türk azınlığını temsilen ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı
Arık katıldı. Toplantıyı, ABTTF’nin de üyesi
olduğu Avrupa Milletleri Federal Birliği’nden
(FUEN) Hukuk Danışmanı ve FUEN Brüksel
Ofisi Sorumlusu Frank de Boer de izledi.
İnsani kriz sırasında azınlık haklarının
korunması konularının detaylı olarak
tartışıldığı oturumda ABTTF, Batı Trakya Türk
azınlığına yönelik nefret saldırılarını gündeme
taşıdı. Melek Kırmacı yaptığı konuşmada,
Yunanistan’daki ekonomik kriz ve mülteci krizi
ortamında kırılgan gruplara karşı ırkçılık ve
hoşgörüsüzlüğün önemli bir sorun olduğunu
söyledi. Yunanistan tarafından etnik değil dini
bir azınlık olarak tanınan Batı Trakya Türk
azınlığının son yıllarda ırkçı saldırıların hedefi
haline geldiğini söyleyen ABTTF yetkilisi, bu
konunun ABD Uluslararası Din Özgürlüğü
Raporu’nda da dile getirildiğini ifade etti.
İbadet yerlerine yönelik saldırılara örnek
olarak Nisan 2015’te Gümülcine’deki
Mahmutağa Camisi saldırısını dile getiren
Kırmacı, bölgede daha önce etnik ya da dini
şiddet yaşanmadığını, ancak son yıllarda artan
bir gerilim olduğunu söyledi. ABTTF, ırkçılık
ve ayrımcılığın engellenmesi için etkin
önlemler ve ilgili ulusal makamlar içerisinde
azınlık sorunları ile ilgilenen kurumsal bir
mekanizmanın oluşturulması tavsiyesinde
bulundu. Ayrımcılığın engellenmesi
konusunda azınlık ile birlikte şikayet
mekanizması oluşturulmasının önemine
dikkat çeken ABTTF, Yunan makamlarından
sonuç odaklı önlemler almasını istedi.
İnsani kriz sırasında azınlıkların korunması
oturumunda konuşan Yunanistan temsilcileri
ise, mülteci krizi konusunda gerçekleştirdikleri
çalışmaları aktararak, ırkçılık ile mücadelede
atılan yasal adımları dile getirdiler. Batı Trakya
Türk azınlığının etnik Türk kimliğini
reddetmeye devam ederek “Trakya’daki

Müslüman azınlık” ifadesini kullanan
Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına
yönelik nefret temelli saldırıların konu ya da
bölgedeki gerçekle bağlantısı olmadığı
iddiasında bulundular.

Kosova’da Türk konsolosluğuna saldırı
TÜRKİYE’nin, Kosova
Prizren’deki başkonsolosluk
binasına molotofkokteyli saldırı
düzenlendi. Saldırıda yaralanan
olmadı, ancak maddi hasar
oluştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu,
“Kosova Prizren’de
başkonsolosluğumuza yapılan
alçakça saldırı sonucu, Türkiye
Cumhuriyeti Kosova
Büyükelçimiz Kıvılcım Kılıç
hanımefendi ile bir telefon
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bağlantısı gerçekleştirdim.
Geçmiş olsun dileklerimi
ilettikten sonra konuyla alakalı
olarak maddi hasarla sonuçlanan
saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristin
Kosova güvenlik güçlerinin
gayretiyle yakalanıp
tutuklandığını aktardı. Kosova
Cumhurbaşkanı Sn. Hashim
Thaçi de olayla ilgili açıklama
yaparak saldırıyı kınadı ve bu
menfur saldırıyı yapanların
cezasız kalmayacaklarını söyledi.
” ifadelerine yer verdi.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Bir varmış, bir yokmuş...

Ç

ok eski değil. Daha yedi yıl
önce gazetemizin birinci
sayfasında yer alan bir haberi
hatırlatmak istiyorum sizlere.
SİRİZA’nın Demokratik Hak ve
Özgürlükler Komitesi’nce
hazırlanan, azınlığın sorunlarıyla
ilgili raporun geniş bir şekilde yer
aldığı bir haber bu.
Rapor, azınlığın demokratik
talepleriyle büyük ölçüde örtüşüyor
olması nedeniyle, o dönem
gazetemizce çok önemsenmiş ve
raporun içeriğine geniş bir şekilde
yer verilmişti.
Rapor, azınlık eğitimden tutun
da, vakıflar, müftülük, 19. madde
mağdurları, dernekleşme özgürlüğü
gibi birçok konuya atıfta bulunuyor.
Demokratik Hak ve
Özgürlüklükler Komitesi, sorunların
tespitini yaparken ve bunlara çözüm
önerileri getirirken insani ve
demokratik prensiplerle yola
çıkıyor: “Temsil ettiğimiz sol, tüm
azınlık gruplarına mensup
vatandaşlar için yeni bir gelecek
oluşturabilir. Ancak bunun
gerçekleşebilmesi için ideolojimiz
ve değerlerimizin, azınlığa da hitap
edecek tezler haline getirilmesi
gerekir.”
SİRİZA Demokratik Hak ve
Özgürlükler Komitesi’nce 2009
yılında dile getirilen taleplere şöyle
bir göz atalım…
Yunanistan’ın kollektif
tanımlama hakkından korkmaması
ve Türk kelimesini içerdiği için
yasaklanan derneklerin
faaliyetlerine izin verilmesi;
Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 19.
madde mağdurlarına
vatandaşlıklarının iade edilmesi;
Devlet memurluğu sınavlarında
uygulanan binde 5’lik kontenjanın
Trakya bölgesine odaklanması ve
bu oranın binde 10’a yükseltilmesi;
Azınlık mensuplarına güvenlik
güçleri ve orduda eşit davranılması;
İki dilde anaokulları açılması,
azınlık ilköğretim seviyesinin
gözden geçirilmesi, yeni azınlık
okullarının açılması;
Atina, Selanik ve Dimokritos
Üniversitesi bünyesinde Türk Dili
Pedagoji bölümlerinin açılması.
Sözkonusu okullarda başlangıçta
Türkiye’den gelen öğretim
görevlilerinin görev alması;

SAHİBİ: HüLYA EmİN

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

Türkiye’den gelen ders
kitaplarının zamanında
ulaştırılması;
Türkçe’nin okullarda her türlü
etkinlikte özgürce kullanılması;
Müftülerin azınlık içinde bir
seçici kurul tarafından seçilmelerini
müteakip devlet tarafından tayin
edilmeleri;
Devletin Müslüman toplumun
dini konularına müdahalesini
önlemek için 240 din dersi öğreticisi
tayinini öngören 3536/2007 sayı ve
tarihli yasanın iptali;
Vakıflar hakkında 3647/2008
tarih ve sayılı yasanın iptali. Vakıf
İdare Heyetleri’nin devlet
müdahalesi olmadan özerk ve şeffaf
bir şekilde idare edilmelerini
sağlayacak, basit temsil sistemiyle
seçilmelerini öngören yeni bir
yasanın çıkartılması;
Azınlığın camileriyle ilgili tüm
idari yasak ve kısıtlamaların
kaldırılması (örneğin minarelerin
yüksekliği);
Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar
İçin Çerçeve Sözleşmesi’nin Yunan
meclisi tarafından onaylanması.
Akılda değil, satırda kalır… 2009
yılında gazetemizin satırlarında yer
alan ve azınlığa yönelik demokratik
bir açılımda bulunma cesareti
gösteren bu partiye ve genç,
dinamik başkanına ne oldu
dersiniz?
Laf cambazlığına gerek yok.
Yorum yapmaya da…
Durum gayet açık. 2009 yılında
Yunanistan’ın dördüncü siyasi
partisi olan SİRİZA artık iktidar. Sol
söylemler, enternasyonel bakış
açısı iktidarın ağırlığı altında ezilmiş
durumda.
İnsan ve azınlık haklarına bakış
açısı, azınlığı anlamaya çalışma,
empati kurma duygusu ne yazık ki
ciddi bir erozyona uğramış halde.
Artık Başbakan olan Çipras’ın,
Batı Trakya’ya yaptığı son ziyarette,
partisinin bir zamanlar kamuoyuyla
paylaşma cesareti gösterdiği
savunularının en azından bir
bölümünün arkasında durmasını
beklerdim.
Görünen o ki, yedi yıllık süreçte
SİRİZA’nın azınlık haklarına bakış
açısından geriye bir uydu anteni ve
bir de dekoder kalmış…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Başbakan Çipras’ın
Batı Trakya ziyaretinde
ne VARDI ne YOKTU?

2 Aralık 2016

"Türkiye-AB
mutabakatı
önceliğimiz"
AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi
Avramopulos: "Bu mutabakatın
işlemeye devam etmesi için elimizdeki
her şeyi seferber etmeliyiz. Bu bizim
önceliğimiz ve buna bağlı kalacağız"

-Çipras’ın ziyaretinde genel anlamda
“geçmişteki yanlışları gidermek istiyoruz”
söylemi veya niyet beyanı vardı.
-“Nefret söylemine izin vermeyeceğiz”
açıklamaları vardı.
-İskeçe Azınlık Lisesi’ne yeni sınıflar
(veya küçük çapta ek bir bina) tahsis etme
niyeti vardı. (Önümüzdeki yıldan itibaren)
-İskeçe Azınlık Lisesi’ne yapılan önemli
bir ziyaret vardı. Ancak 650 öğrenci için
yeni bir bina inşa edileceği yönünde net bir
açıklama olsaydı bu ziyaret “önemli”
olmaktan çok “tarihi” olacaktı. Bu fırsat
kaçtı.
-“İnandığınız tanrıya bakmaksızın
herkese eşit davranıyoruz, davranacağız”
açıklaması vardı.
-Amacımız “azınlık eğitimini
iyileştirmektir” açıklaması vardı. Ancak
ayrıntı yoktu.
-Bu ziyaretten azınlığın en somut
“kazanımı” Yunan televizyon kanallarını
seyredebilmek için ücretsiz uydu anteni
oldu. Maaliyeti de 4 miyon euro! Bu da
dünya siyasi tarihine geçecek türden bir
olay olsa gerek.
-Başbakanla çıkılan bol miktarda, bol
gülücüklü selfie’ler vardı! Genç ve dinamik
karakteri sayesinde özellikle ziyaret ettiği
okullarda güzel kareler ortaya çıktı.

PEKİ NE YOKTU?
-Yaklaşık 650 öğrencinin eğitim aldığı
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi’ne YENİ
bir bina sözü yoktu. Eğitim Bakanı’nın da
söylediği gibi tüm teknik sorunlar aşılırsa

seneye birkaç sınıf eklenecek ki vardiyalı
eğitim sona ersin.
-Yıllanmış azınlık sorunlarının
çözümüne yönelik SOMUT çözümler yoktu.
-Muhalefetteyken verilen Türkçe –
Yunanca azınlık anaokulu sözünün yerine
getirileceğine dair bir açıklama yoktu.
Onun yerine, “çocuklarınızı yasa dışı
yerlere göndermeyi bırakın; size devlet
anaokulları yeter” açıklaması vardı.
-Özellikle azınlık eğitimiyle ilgili
açıklamalarda azınlığın talepleri,
beklentileri ve hassasiyetlerinin dikkate
alındığı bir söylem yoktu.
-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
İskeçe Türk Birliği başta olmak üzere
azınlık dernekleriyle ilgili dava
sonuçlarının uygulanacağına dair bir
açıklama yoktu.
-Başbakan tarafından Avrupa’nın en
geri kalmış bölgesi olarak kabul
edilmemize rağmen, bölgedeki ekonomik
krizin ve korkunç boyutlardaki işsizliğe ve
göç sorununa herhangi somut bir çözüm
önerisi yoktu.
-Çipras’ın konuşmaları gerek söylem,
gerekse sorunlara çözüm açısından eski
başbakanların konuşmalarıyla
kıyaslandığında büyük bir fark yoktu.
SONUÇ: İki azınlık ve bir devlet okulunu
ziyaret eden Başbakan Çipras, “azınlığın
beklentilerine cevap” dersinden ne yazık ki
geçer not alamamıştır.
Bu notunu yükseltebilir mi dersiniz?

Taşıt vergileri bakanlığın
internet sitesine yüklendi
2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi
miktarları Maliye Bakanlığı’nın
web sitesine yüklendi.
Araç sahipleri 2017 yılı için
ödeyecekleri trafik harcını Maliye
Bakanlığı’nın
“https://www1.gsis.gr/webtax2/tel
hkykl/year2012/telhkykl/index.jsp
” adresinde öğrenebilir. Araç
sahiplerinin gerekli bilgileri
almaları için vergi numaraları ve
araç plakalarını girmeleri
gerekiyor.

AVRUPA Birliği (AB)
Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve
Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi
Dimitris Avramopulos, Türkiye ve
Avrupa Birliği (AB) arasındaki
göçmen mutabakatının işlediğini
belirterek, "Bu mutabakatın
işlemeye devam etmesi için
elimizdeki her şeyi seferber
etmeliyiz." dedi.
Atina'da düzenlenen 6. Avrupa
İltica Destek Ajansı (EASO) İstişari
Forumu’nun açılışında konuşan
Avramopulos, Avrupa'daki göçmen
krizine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Avramopulos, göçmen krizinin
henüz sona ermediğini
vurgulayarak, "Avrupa'da göçmen
durumu hala kırılgan, ancak
iyileşiyor. Martta günde 10 bin
göçmen gelirken şu an bu sayı yüzün
altında." diye konuştu.
Geçen aylarda yaklaşık 8 bin
sığınmacının Yunanistan ve
İtalya'dan diğer Avrupa ülkelerine
yerleştirildiği bilgisini paylaşan
Avramopulos, Avrupa ülkelerine
sözlerini hemen yerine getirmeleri ve
kapasiteyi artırma çağrısında
bulundu.
Avramopulos, sığınma
başvurularının daha hızlı
sonuçlanması için üye ülkelerden
EASO kapsamında görev alan iltica
uzmanı sayılarını artırmalarını
istedi.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)
arasındaki göçmen mutabakatının
işlediğini ifade eden Avramopulos,
"Bu mutabakatın işlemeye devam
etmesi için elimizdeki her şeyi
seferber etmeliyiz. Bu bizim
önceliğimiz ve buna bağlı
kalacağız." değerlendirmesinde

bulundu.
“B, C, D PLANLARIMIZ DA VAR”
Öte yandan, düzenlenen basın
toplantısında soruları yanıtlayan
EASO Direktörü Jose Carreira,
adalarda bulunan iltica uzmanı
sayısını artırmayı planladıklarını
kaydetti.
Carreira, Yunanistan Göç Bakanı
YanniB Muzalas'ın adalarda söz
verilen 400 sayısına karşın yalnızca
36 uzman bulunduğu yönündeki
ifadesine ilişkin, "Bakan Muzalas
haklı. Ama söylediği sayılar yanlış.
Sayı adadan adaya veya aydan aya
duruma göre değişebiliyor. Adalarda
çevirmenler dahil 210 görevlimiz var.
Bu sayıyı artırmak istiyoruz" dedi.
Türkiye ve AB arasındaki göçmen
mutabakatının amaçlarının çoğuna
ulaşıldığını belirten Carreira, "Bazı
sorunlar yaşansa da mutabakatın
yürümediğini söyleyemeyiz."
ifadelerini kullandı.
Carreira, göçmen geçişlerinde sayı
hızlı bir şekilde artarsa bir B planı
olup olmadığına yönelik soruya, "Bu
yarın da gerçekleşebilir. Emin olun
B, C, D planlarımız da var.
Gelişmeleri görüyoruz. Ama şu
andaki gerçek bu değil. Türkiye ile
ilişkiler bu bağlamda olumlu, aynı
şekilde, değişmedi. Umalım ki
bunun aksi olmasın." diye konuştu.
Toplantıya katılan Göç Politikaları
Bakan Yardımcısı Yannis Balafas ise
Carreira'ya cevaben, bakan
tarafından belirtilen 36 sayısının
doğru olduğunu ve yalnızca iltica
uzmanı sayısını yansıttığını kaydetti.
Balafas ayrıca şu anki mutabakat
işlemekteyken diğer planlara gerek
olmadığını sözlerine ekledi.
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU
ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

DEB, azınlık haklarını
savunmada yalnız mı kaldı?

B

atı Trakya Müslüman Türk Azınlığı çok
uzun yıllardan bu yana bir mücadele
veriyor. Bir varlık mücadelesi, hak
mücadelesi. Bu topraklarda “azınlık”
statüsüyle kaldığımız günden beri
farklılığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi,
kültürel değerlerimizi muhafaza edip,
mümkünse bunları geliştirmemize imkan
veren haklar bize tanınan “azınlık hakları”dır.
Bizi “azınlık” toplumu olarak bırakan başta
Lozan Barış Antlaşması, diğer uluslararası
anlaşma ve metinler ile vatanımız Yunanistan
ile anavatanımız Türkiye arasında imzalanan
anlaşma ve sözleşmeler tarafından tanınan
haklara “azınlık hakları” diyoruz. Buna
“kolektif haklar” da demek mümkün. Milli
kimlik, azınlık eğitimi, vakıflar, müftülük,
siyasi temsil hakkı, örgütlenme özgürlüğü gibi
hakları “azınlık hakları” adı altında
topluyoruz.
İşte bu azınlık hakları vatandaşı
olduğumuz Yunanistan devleti için adeta
“korkulu rüya.” Cunta yönetiminden bu yana
“azınlık hakları” alanında azınlığımıza karşı

son derece katı bir devlet politikasıyla karşı
karşıyayız. Bunun en bariz ve belki de en sert
örneği Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
“milli kimliğinin inkarı”yla ilgili. Yani Türk
kimliğinin inkarı. Yunanistan, uzun yıllardan
bu yana azınlığın milli kimliğini reddediyor. Bu
politikanın gereği olarak da isminde “Türk”
kelimesi olan tarihi azınlık derneklerinin
resmiyetini iptal etti. Bununla ilgili Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını
da uygulamayı (resmen söylemese de)
reddediyor. Farklı partiler iktidara gelse de
azınlığa karşı ve özellikle de “azınlık
hakları”na karşı politikada pek bir değişiklik
olmuyor.
Batı Trakya Türk Azınlığı, yaşadığı sorunları
ve maruz kaldığı haksızlıkları ülkenin
meclisinde, başketinde dile getirmeyi, sesini
duyurmayı her zaman sürdürdüğü demokrasi
mücadelesinin en önemli aracı olarak
görmüştür. Son 25 yıldır yapılan seçimlere
bakacak olursanız azınlık her zaman farklı
partilerden de olsa mutlaka milletvekili
seçmek için uğraşır. Bunu da (istisnalar
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dışında) başarmıştır.
Ancak son 25 yıldır iktidarda olan
hükümetler ve hükümete talip olan siyasi
partiler Batı Trakya Türkünün sorunları
çözmek, haksızlıkları ve ayrımcılıkları
gidermek şöyle dursun, azınlığın sesini
çıkarmasına dahi tahammül etmemiştir. Bu
durum bazı partilerde daha vahim, bazılarında
ise daha az vahimdir.
Batı Trakya Türklerinin sesini duyurmayı ve
siyasi alanda hak arama mücadelesi verme
amacını güden Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, Helsinki İnsan Hakları Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği ile birlikte Atina’da
bir etkinlik düzenliyor. Yani ilk kez bir azınlık
kuruluşu Yunanistan’ın bir insan hakları
örgütüyle birlikte başkent Atina’da bir faaliyet
gerçekleştirecek. Etkinliğin konusu
uluslararası kuruluşların Yunanistan’daki
azınlık haklarıyla ilgili tavsiyeleri ve bu alanda
yaşanan sorunlar. Bu etkinliğe bazı hükümet
kurumlarından temsilciler ile siyasi
partilerden milletvekilleri davet edildi.
Azınlığımızın dört milletvekili de davet
edilenler arasında yer alıyor. Ancak ne gariptir
ki, konuşma yapmak üzere davet edilen hiç
kimse bu etkinliğe gelmiyor. Bazıları, yazılı
davete yazılı cevap vererek ve çeşitli
gerekçeler öne sürerek gelmeyeceğini
bildirdi, bazılar ise cevap dahi vermedi.
Benzer bir etkinlik, yine Yunanistan’daki etnik
azınlıklarla ilgili olarak geçen yıl da yapılmak
istendi. Ona da kimse katılmamıştı.
Çeyrek asırdır Avrupa Birliği’nin üyesi olan,
demokrasisiyle övünen, bu konuda Balkan
ülkelerine de “yol gösterici” olmak isteyen
Yunanistan’da azınlıklarla ve azınlık haklarıyla
ilgili bir etkinliğin yapılması bile hala bir tabu!
Bu noktada şunu da vurgulamak isterim. 12
Aralık’ta Atina’da yapılacak organizasyonda
DEB Partisi de var. Ülkemizin başkentinde ilk
kez yapılacak böyle bir etkinliğe davet edilen
azınlık milletvekillerimizin buna

katılmayacakları veya katılamayacakları
gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde Batı Trakya’daki
azınlık oylarının en azından yüzde 80’ini alan
DEB Partisi, bu büyük destekle birlkte
azınlığın sesini, sorunlarını, taleplerini,
beklentilerini dile getirme yetkisini ve
sorumluluğunu da üstlenmiştir. Bu konuda ve
bu mücadelede de, gerek azınlık
milletvekilleri gerekse tüm diğer azınlık
kuruluşlarıyla her an işbirliğine hazır
olduğunu iyi niyetle göstermiştir.
Azınlık milletvekillerinin Atina’da
düzenlenecek toplantıya katılmayacak
olmalarını hem yadırgadım, hem üzüldüm.
Eğer azınlığımızın sorunlarının tartışılacağı bu
toplantıda azınlık milletvekilleri olmaz ise
“çok yazık” olur. Mecliste temsil edilen ve
ülkenin yönetimine talip olan ve bizim de
azınlık olarak seçimlerde milletvekili
seçebilmek için oy verdiğimiz siyasi partiler,
“azınlık” ve “azınlık hakları” sözkonusu
olduğunda baskıcı bir yöntem mi benimsiyor?
Siyasi partilerin Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’yla ilgili demokratik bir bakış açısını
uygulamadıkları anlaşılıyor. Son yıllarda
azınlıktan seçilen milletvekillerin “azınlık
hakları”yla ilgili mücadelede
performanslarının tartışılıyor olmasının sebebi
de partilerdeki bu tutum olabilir.
Sadece azınlık milletvekilleri değil, diğer
davetlilerin de sözkonusu etkinlikle ilgili
takındıkları ve bir “baskının olduğu”
izlenimini doğuran tutumlarını yeniden
gözden geçirmeleri ve etkinliğe katılmaları,
katılamıyorlarsa bile etkinliğe görüşlerini
belirtecekleri tebliğlerini göndermeleri büyük
bir yanlışı engelleyeceği gibi, demokratik
tartışma ortamının engellendiği izlenimini
kısmen de olsa kaldıracaktır.
Aksi takdirde “DEB Partisi, azınlık haklarını
savunmada yalnız mı kaldı?” sorusu
kaçınılmaz olarak akıllara takılacaktır.

İlhan Ahmet: “Uydu anteniyle övünmeniz
bölge halkına saygısızlıktır”
POTAMİ Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Doğu Makedonya - Trakya bölgesinden
milletvekillerinin katılımıyla Tarım Bakanlığı’nda
yapılan “Bölgesel Kalkınma ve Tarım Politikaları”
konulu değerlendirme toplantısını, “hükümetin reklam
kampanyasına dönüştüğü” görüşünü savunarak terk
etti.
Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı’nda 29 Kasım
Salı günü düzenlenen toplantıda söz alan Milletvekili
İlhan Ahmet, Trakya ve Rodop’da tarım ve hayvancılık
sektöründe iyileşme bekleyen temel konuları
hatırlatarak, “Trakya çiftçisinin bakanlığınızından ve
hükümetinizinden taleplerine kulaklarınızı tıkayarak, 4
milyon euroluk uydu anteni vermekle övünmeniz,
gerek azınlık gerekse çoğunluk mensubu tüm bölge
halkına en hafif tabiriyle saygısızlıktır.”
diye konuştu.
İlhan Ahmet, “Tarım
Bakanlığı’nda eyaletimizdeki
milletvekillerinin katılımıyla bir
toplantı yapıldı. Ancak toplantı
hükümetin reklamına dönüştü.
Çiftçilerin gerçek ihtiyaçlarına ve
beklentilerine değinmeyen bir
toplantıydı. Tütün konusuyla
ilgili olarak, diğer tarım
meseleleriyle ilgili olarak
defalarca taleplerde
bulunduk ve bu konuları
gündeme getirdik.
Hükümet bu ciddi
beklentilere cevap
vereceğine
insanlara çanak
anten dağıtıyor.
Bu ilgisizliği ve
ciddiyetsizliği
protesto ederek

toplantıyı terk ettim.” diye konuştu.
“Bölge halkı olarak, Trakya çiftçisine ciddiyetle
yaklaşan, gerçekçi ve samimi politikalar geliştiren bir
bakanlık ve hükümet iradesini görmek istiyoruz.” diyen
milletvekili, “Boş laflardan ve olmayan icraatların
reklamını yaparak hükümet propagandasından öteye
geçmeyen faydasız toplantılardan derhal vazgeçmenizi
tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Görev süresi boyunca gerek ulusal parlamentoda,
gerekse AB komisyonlarında Trakya çiftçisinin sesini
duyurmak için gayret sarfettiğini dile getiren İlhan
Ahmet, toplantıyı terk etmesiyle ilgili olarak Tarım
Bakanı Vengalis Apostolu’ya bir açıklama gönderdi.
İlhan Ahmet açıklamada şunları kaydetti:
“Sayın Bakan,
1. Binlerce tütün üreticisini yakından ilgilendiren
tütüne ek prim desteği konusunda parlamentoya
sunmuş olduğum soru önergesine, üzerinden iki ay
geçmesine rağmen iç tüzüğe aykırı olarak hala cevap
vermediğiniz için,
2. Başbakan’ın bölgemize gerçekleştirdiği ziyarette
maddi destek müjdesi bekleyen çiftçilerimize, dalga
geçer gibi uydu anteni müjdelediğiniz için,
3. Hayvan besicilerinin taleplerine (otlak sorunu) bir
yıldır cevap vermediğiniz için,
4. Bölgemizi ziyaret eden Başbakan Çipras,Trakya
çiftçisinin sorunlarına tek bir kelime ile dahi
değinmediği için,
5. Başbakanın, azınlık ve çoğunluk mensubu
çiftçilere karşı saygsızlık olarak addettiğim bu
tutumunu onaylamadığım için,
6. Sadece şahsım tarafından defalarca dile getirilen
onlarca talep, istek ve beklentilerine karşılık, bölge
halkının tek sorununu ücretsiz televizyon izlemekten
ibaret zanneden, zannetmekte ısrar eden hükümetin
böge insanına karşı bu tavrını kabul edilemez
bulduğum için, bu toplantıyı terk etme kararı almış
bulunuyorum.”

Doğalgaz şirketi
özelleştirmesi
sonuçsuz kaldı
YUNAN Doğalgaz İletim Sistemleri İşletmesi’nin
(DESFA) özelleştirilmesine ilişkin müzakereler
sonuçsuz kaldı.
Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son
aylarda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve
İtalyan doğalgaz şirketi SNAM ile DESFA’nın yüzde
66’lık hissesinin özelleştirilmesi için görüşmelerde
bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, aday şirketlerin DESFA’nın değerinin
düşürülmesine yönelik tekliflerin yasal olarak mümkün
olmadığı ifade edildi. Ayrıca, hükümetin devlet
işletmesinin değerini iyileştirmek için sunduğu
tekliflerin de kabul görmemesinin ardından
görüşmelerin sonlandırıldığı kaydedildi.
Hükümetin DESFA için önümüzdeki haftalarda
yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.
SOCAR, DESFA’nın yüzde 66’lık hissesi için 400
milyon euroluk teklifle Yunan hükümetiyle 2013’te
anlaşmaya varmış, ancak AB’den gelen anlaşmanın
rekabet kurallarına uymadığı uyarısıyla şirketin en az
yüzde 17’lik hissesinin başka bir şirkete satılması talep
edilmişti.
Bu konuda görüşmeler devam ederken Yunan
hükümetinin gelecek yıldan itibaren gaz tarifelerinde
beklenenden düşük bir fiyat belirlemesi, SOCAR
tarafından şirketin değerinin düştüğü ve değerinin
yeniden belirlenmesi gerektiği yönünde tepkilere neden
olmuştu.
Bu arada SNAM, şirketin yüzde 17-30 arasındaki
hissesine talip olarak görüşmelere dahil olmuştu.
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Başbakan Çipras Batı Trakya’yı ziyaret etti...
Başbakan Aleksis
Çipras, 25 Kasım
Cuma günü Batı
Trakya’yı ziyaret
etti. Çipras bir
günlük ziyaretinde
Batı Trakya’daki
üç ilde de
temaslarda
bulundu. Gezisine
Dedeağaç limanını
ziyaret ederek
başlayan Çipras ve
beraberindeki
kalabalık heyet, iki
azınlık okulu ile
Gümülcine’deki
Müzik Lisesi’ne de
gitti.
Kozlukebir
Belediyesi’ni
ziyaret eden
Çipras, Sirkeli köy
meydanında
soydaşlara hitap
etti. Başbakan
Gümülcine’de
yaptığı
konuşmada Lozan
Antlaşması,
azınlık ve Türk –
Yunan ilişkileriyle
ilgili mesajlar
verdi. Çipras’ın,
Batı Trakya Türk
azınlığının yıllarca
çözüm bekleyen
sorunlarına somut
çözüm önerileri
konusunda
herhangi bir
açıklama
yapmaması ise
dikkat çekti.
Çipras’ın en somut
açıklaması, azınlık
üyelerine yönelik
ücretsiz uydu
bağlantısı oldu.

DEDEAĞAÇ TEMASLARI
Başbakan ve beraberindeki
heyet, Batı Trakya gezisine
Dedeğaç’tan başladı.
Havayoluyla Dedeağaç
havaalanına inen Başbakan
Çipras, ilk olarak Dedeğaç
limanını ziyaret etti. Limanın
geliştirileceğini vurgulayan
Çipras, Dedeğaç limanının
stratejik önemi olduğunu
söyledi. TAP doğalgaz boru
hattı çalışmalarını da
inceleyen Çipras’ın bir sonraki
durağı Kozlukebir
belediyesinde yer alan Büyük
Sirkeli köyü oldu.

SİRKELİ ZİYARETİ
Büyük Sirkeli köyünde
bulunan Kozlukebir Belediye
binasını ziyaret eden Başbakan
Çipras, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Belediye Meclis Başkanı
Mehmet Arnavut, Sirkeli
Bölgesi’nden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı İrfan
Hüseyin, Kozlukebir
Bölgesi’nden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Ömer Aren
Sali, Hemetli Bölgesi’nden
Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Molla Ali
Mehmet ve belediye meclis
üyelerinin yanı sıra SİRİZA
Kozlukebir – Sirkeli İlçe Örgütü
Başkanı Erdem Hüseyin ve
parti üyeleri tarafından
karşılandı.
Çipras, Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet’le bir süre
sohbet etti. Çipras’a
belediyenin ve bölge halkının
sorunlarını anlatan Ahmet,
ziyaretten dolayı başbakana
teşekkür etti. Samimi bir
ortamda gerçekleşen ziyaret
sonunda Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Başbakana
çeşitli hediyeler verdi.
Belediye binasındaki
görüşmenin ardından köy

meydanına geçen Çipras,
burada halka hitaben bir
konuşma yaptı.

“SİZLERLE
GÖRÜŞMEYE
GEÇ KALDIM”
Başbakan Çipras’ın Sirkeli
köyünde yaptığı konuşmasının
ilk bölümünde, “Çok iyi
biliyorum ki bugün Atina’daki
büromdan buraya köyünüze
kadar katettiğim mesafe, sizin
gözünüzde, gerçekte olandan
daha fazladır. Çok iyi biliyorum
ki, son yıllarda atılan önemli
adımlardan sonra, önümüzde
daha çok iş var ki ancak o
zaman bu mesafe daha da
azalabilir. Yine çok iyi
biliyorum ki ben şahsen bir
buçuk yıldan bu yana
başbakan olarak; ekonomik
kriz, göçmen krizi ile karşı
karşıya kaldık ki, bunlar
ülkemiz için büyük
zorluklardır, bu mesafeyi geçip

sizlerle görüşmeye geç
kaldım.” ifadelerine verdi.

“ÇOCUKLARINIZIN
EĞİTİMİ İZİNSİZ
YERLERDE YAPILMAMALI”
Trakya’nın Rodop ilinde büyük
sorunların varlığını bildiğini
söyleyen Çipras sözlerine şöyle
devam etti: “Çok iyi biliyorum
ki bu ilde, Yunanistan’daki
temel eğitimde okula gitmeme
oranı çok yüksek. Hepinizin ve
ailelerinizin çocuklarınızın
okula gitme, mezun olma ve
ilerleme konusunda büyük
fedakarlıklar yaptığınızı da
biliyorum. Biliyorum ki
devletin eskiden getirmiş
olduğu pozitif yaklaşımlar ki
örneğin %0,5 üniversite
kontenjanı ve memuriyet gibi
konuların ancak
çocuklarınızın okulu bitirdiği
zaman değeri vardır. Bu
sebeple, sizlere taahhüt
ediyorum ki hükümetimizin

önceliği; çocukların okullarda
kalması, okulları bitirmesi,
okulları terketmemeleri,
bölgede kalmaları, Trakya’da
kalmaları ve burada iş
bulmalarıdır. Önceliğimiz
bölgenizde, devlet ve azınlık
eğitiminin desteklenmesidir.
Çocuklarınızın eğitimi resmi
olmayan, izinsiz ve pedagojik
imkanları olmayan ortamlarda
yapılmamalı; güvendiğiniz,
çağdaş eğitim veren devlet
anaokullarında çocuklarınızın
ihtiyaçları karşılanabilir.”

“BU BELEDİYE
AVRUPA’NIN VE
YUNANİSTAN’IN
EN FAKİR BELEDİYESİ”
Kozlukebir belediyesinin
Avrupa’nın ve Yunanistan’ın
en fakir belediyesi olduğunu
kaydeden Çipras, “Ne yazık ki
bu belediyenin negatif bir
önceliği var; Avrupa’nın ve
Yunanistan’ın en fakir
belediyesidir. Bu durumu
değiştirmek için çok
çalışmalıyız. Değiştirmek için
de insan gücüne yatırım
yapmamız gerekir; üretime,
tütün üretimine, hayvancılığa
imkanlar sağlamalıyız ki
2017’de öngörülen %3
kalkınma hızına yetişebilelim.
Bu duruma ülke, toplum ve
belediyenizin de büyük ihtiyacı
vardır. Ne yazık ki sadece kriz
zamanlarında değil, kalkınma
döneminde dahi burada
önemli yatırımlar
yapılmamıştır. Bunlar
hükümetimin öncelikleri
arasındadır. Bu konularda
mücadele vereceğiz. Biliyorum
ki, bugün bile, 2016 yılında
dahi bir çok kişi
farklılıklarımızı
konuşmaktadır. Ve diyorlar ki;
farklılıklarımız, bizi
birleştirmek yerine
ayırmaktadır.
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Bazen aşırı nefret içeren
görüşleri açıklamaktan
memnuniyet duymaktadırlar ve
Yunan vatandaşlarını, hangi
tanrıya inandıklarına
bakmaksızın çoğunluk ve
azınlık olarak ayırmaktadırlar.
Hıristiyanlar, Müslümanlar,
yerliler ve yabancılar arasındaki
farklardan bahsetmektedirler.
Sizlere taahhüt ediyorum ki;
gerek ben ve gerekse
hükümetim, insanları ayıran bu
mantığa dönmemek için
mücadele vereceğiz. Hiç
kimseye ve hiçbir yabancı
makama geçmişte devletin
yaptığı yanlış ve eksiklerden
yararlanarak vatandaşlarımız
aleyhine oyun oynamalarına
müsaade etmeyeceğiz.
İnancımız ne olursa olsun,
hepimiz Yunan vatandaşlarıyız.
Kanun karşısında eşitiz, eşit
haklarımız vardır.” dedi.

“DEVLETİN AYIRIM
YAPMADAN BİLGİYİ VERME
SORUMLULUĞU VARDIR”
Eğitimin son derece önemli
olduğunun altını çizen Çipras,
“Şahsi ve hükümet olarak bir
hayalimiz var ki, bu da bölgenin
eğitimini ve geleceğini
ilgilendirmektedir. Ülkemizin
okulları ister kamu, ister özel,
ister azınlık ya da karışık olsun,
ne olursa olsun çağdaş okullar
olmalıdırlar. Çağdaş bilgiler
üretmelidirler. Bilim adamları,
iş adamları, işçiler, ama en
önemlisi eğitimli insanlar bu
okullardan çıkmalıdır.
Çağımızda bir insanın ilerlemesi
için en önemli şey bilgidir.
Devletin ayırım yapmadan
herkese yüksek derecede bilgiyi
verme sorumluluğu vardır.
Bunlar benim ve hükümetimin
hayalidir. Ancak bu şekilde
geleceğimize güzel bir miras
bırakırız. Bölgenizin negatif
rekorları artık geride
bırakmasını istiyoruz.
Avrupa’nın en fakir bölgesi
olarak artık
adlandırılmamalıdır. Gençlerin
kendi bölgelerini terk etmesi,
yurt dışına gitmeleri artık
durmalı; burada insanca
yaşamalıdırlar, çalışmalıdırlar.
En önemlisi de erkelerin ve
kadınların baskı görmeden
yaşamalarıdır. İstedikleri
tanrıya ibadet edebilirler.
İstedikleri partiye oy
verebilirler, arzuladıkları
görüşleri benimseyebilirler.
Erkek ve kadınlar kanunlar
karşısında ve ülkemizin
anayasası karşısında eşittirler.”
diye konuştu.

“İHTİYAÇLARIMIZ İNSANCA
YAŞAM, EŞİTLİK VE
KANUN KARŞISINDA
EŞİT YAŞAM”
“Ayrım yapmadan, Trakya
halkının tamamı güven içinde
olmalı ve Yunanistan’ın diğer
bölgelerinde yaşayanlarla aynı
fırsatları yakalamalıdırlar”
diyen Çipras sözlerine şöyle
devam etti: “Sizlere taahhüt
ediyorum ki, ben, çalışma
arkadaşlarım, hükümetim ve

milletvekilleri bu öncelikler için
mücadele edeceğiz. Sizlere
taahhüdüm sadece köyünüzle
Atina arasındaki mesafe
değildir; bu mesafenin
kısaltılması için de mücadele
edeceğiz. Ne yazık aramızda,
Trakya’da bazı siyasetçiler var
ki; Avrupa’da son gelişmelerden
sonra, ‘İlerici görüşler her
zaman mağlup olur’ gibi bir
düşünceye sahipler. Ancak
bunun yanlış olduğunu
söylemek istiyorum.
Dayanışma, hoşgörü, barış
içinde yaşama anlayışının hiç
bir zaman mağlup olmayacağını
söylemek için buradayız. Çünkü
bunlar yaşantımızın ve güncel
hayatımızın bir parçasıdır. Bu
değerleri savunmak için
buradayız. Çok değerli bir şairin
de dediği gibi ‘İnsanları
birleştirmek için şarkı
söylüyoruz.’ Birleştirmek için
buradayız, ayırmak için değil.
Unutmayalım ki; bizleri
birleştiren konular daha
fazladır. İhtiyacımız olan şey;
insanca yaşam, eşitlik ve kanun
karşısında eşitliktir. Bu şekilde
yaşayalım ki biz ve çocuklarımız
ilerleyebilsinler.

“BÖLGENİZDEN ÇOK
DEĞERLİ BİR İNSANIN
OLDUĞUNU BİLİYORUM,
ONA KARŞI BÜYÜK
SAYGIM VAR, O DA
ŞEYH BEDRETTİN’DİR”
Konuşmasının son bölümünde
Trakya’yı tanıdığını söyleyen
Başbakan Aleksis Çipras
sözlerini, “Benim annemin
annesi Andrianupoli Edirne’nin hemen dışında bir
köyde doğmuş ki bu da benim
Trakya’ya ait köklerim
olduğunu göstermektedir. Sizin
bölgenizden çok değerli bir
insanın olduğunu biliyorum,
ona karşı büyük saygım vardır
ki o da Şeyh Bedrettin’dir. Türk
ve Yunan’dı. Ancak her şeyden
önce Trakyalılık kökenine karşı
saygısı vardı. Sosyalist ve
dindardı. Ancak haksızlıklara
karşı, Trakya halkının kamusal
çıkarlarını korumak için sonuna
kadar mücadele etti ve hayatını
verdi. Bir insan ki, bazı kişilerin
kendi varlıklarını güçlendirmek
için aramıza koyduğu
mesafeleri kaldırdı. Bu insan,
örneğimiz olmalı. Hep beraber,
bütün gücümüzle çalışmalıyız
ki öbür sefere buraya
geldiğimde ki geleceğim,
Atina’daki Megaro Maksimu ile
köyünüz arasındaki mesafe
daha da azalsın.” diyerek
tamamladı.
Konuşma sonrasında
Çipras’ın yanına giden
Omurluköy’den bir vatandaş,
yaşadığı ekonomik sıkıntıyı
anlattı. Bir süre köy kahvesinde
vatandaşlarla sohbet eden
Çipras, Büyük Sirkeli köyü
Azınlık ilkokulunu da uğradı.
Teneffüste olan çocuklarla bir
süre yakından ilgilenen
Başbakan Çipras, okul
öğretmenleriyle de hatıra
fotoğrafı çekildi.
Devamı 8. sayfada

7
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7. sayfanın devamı

İSKEÇE AZINLIK
ORTAOKULU- LİSESİ ZİYARETİ
Başbakan Aleksis Çipras, Batı Trakya
ziyareti kapsamında İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul Lisesi’ni
ziyaret etti. Başbakan Çipras, okul
yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler
tarafından karşılandı.
Başbakan okuldaki öğrencilerden
yoğun ilgi gördü. Çipras, öğrencilerin
arasından öğretmenler odasına
zorlukla geçebildi. Çipras ve
beraberindekiler, okul yönetimi,
öğretmenler ve okul aile birliği
yönetimiyle görüştü.
Okul sahibi Saime Kırlıdökme ve
Okul Aile Birliği Başkanı Aysel Tuban,
taleplerini Başbakan Çipras’a yazılı
olarak verdi.
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ne
yaptığı ziyareti merakla beklenen
Başbakan Aleksis Çipras, okul
bahçesinde kısa bir konuşma yaptı.
Çipras beklentilerin aksine, yaklaşık
650 öğrencinin eğitim aldığı okul için
yeni okul binası sözü vermedi.
Ülkedeki tüm çocukların
anaokulundan üniversiteye kadar
eğitim hakkı olduğunu söyleyen Çipras,
“Okulunuzu sevin, öğretmenlerinizi
sevin, bilgiyi sevin. Bazen okul rutin
gibi görünebilir. Fakan ders ve okul
bize en önemli bilgileri veriyor. Çağ
değişti. Hepinizin elinde bir cep
telefonuyla beni çektiğinizi görüyorum.
Belki birazdan bunu facebook’a da
koyacaksınız ve diğer arkadaşlarınız da
burada olanları görecek.” dedi.
Çipras sözlerine şöyle dedi: “Sizin
okulunuzu ve Gümülcine’deki müzik
okulunu ziyaret etme kararı aldım.
Bizim için çocuklar çok önemlidir. Biz
çocukları inandıkları dine göre
ayırmıyoruz. Azınlık çocukları,
çoğunluk çocukları diye ayırmıyoruz.
Hepiniz Yunan vatandaşlarısınız. Ve
devlet size gelişmeniz ve ilerlemeniz
için tüm imkanları vermekle
mükelleftir.”
Başbakan Çipras okul binasıyla ilgili
olarak da, “Biz size şu sözü verebiliriz.
Önümüzdeki yıl ben veya hükümetten
bir başkası sizleri ziyaret ettiğinde, bu
kadar dar bir yerde olmayacaksınız.
Başka bazı sınıflarda da ders yapmanızı
sağlayacağız. Bu kadar küçük bir
binada, bu kadar çok çocuğun
olmaması sağlanacak. Bir de tabii ki
okulunuzda sadece gündüz eğitimi
yapılabilsin ve hem gündüz hem akşam
eğitimi yapılmasın. Hepinize başarılar
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BÖLGE KURULUŞLARIYLA
BULUŞMA VE FUAR AÇILIŞI
İskeçe’de Dimokritos Üniversitesi
Athina Araştırma Merkezi’ni ziyaretinin
ardından Çipras ve beraberindeki
heyet, Gümülcine’ye hareket etti.
Başbakan, Rodop eski valilik
binasındaki toplantı salonunda
bölgedeki ekonomik ve sosyal
kuruluşlarla biraraya geldi.
Çipras daha sonra Gümülcine Sanayi
Bölgesi’ne geçerek, Trakya 2016 Ticaret
Fuarı’nın açılını yaptı. Çipras açılışta
yaptığı konuşmada ekonomik krizle
mücadele ve ekonomi alanında
gerçekleştirilen gelişmeleri anlattı.
Fuarın bölge ekonomisi için önemine
değinen Çipras, organizatörlere
başarılar diledi.

2 Aralık 2016

Gümülcine’den Lozan
Antlaşması, azınlık ve
Türkiye mesajları
Başbakan Aleksis
Çipras, Batı Trakya
ziyareti kapsamında
Gümülcine’deki
Arcadia Oteli’nde
yaptığı konuşmada
azınlığa ve
Türkiye’ye yönelik
mesajlar verirken,
Batı Trakya Türk
azınlığının
sorunlarıyla ilgili
somut çözümler
konusunda herhangi
bir açıklamada
bulunmadı. Çipras
konuşmasında,
Avrupa'da yaşanan
sığınmacı krizi,
Türkiye-AB ve TürkYunan ilişkileri ile
Kıbrıs sorununa
değindi.
EKONOMİYLE BAŞLADI
Konuşmasına ekonomik krizle ilgili
konularla başlayan Çipras, krizden
çıkılması için ikinci değerlendirmenin
bir an önce tamamlanması gerektiğini
söyledi. Başbakan, yaptıkları
müzakerelerde ekonomik olarak zayıf
kesimleri savunmak için her türlü gayreti
gösterdiklerini savundu.
Trakya’nın coğrafi konumunun en
önemli avantajı olduğunu dile getiren
Başbakan Çipras, Dedeağaç limanının
geliştirileceğini, demiryolu ağının
modernize edileceğini ve Bulgar
demiryolu ile Burgaz limanıyla
birleştirileceğini, ayrıca Egnatia
otoyoluna bağlantı yollarının
tamamlanacağını söyledi. Çipras bu
yatırımların Trakya’nın avantajlarını
ortaya çıkaracağını vurguladı.

AZINLIK EĞİTİMİ
Konuşmasında Yunanistan’daki eğitim
sistemiyle ilgili kararları anlatan Çipras,
Trakya’daki azınlık eğitimi konusuna da
değindi. Azınlık eğitiminde reform
hareketini sürdüreceklerini ve
amaçlanan çalışmaları hayata
geçireceklerini belirten Çipras, “Bu
reform hareketi; bir yandan azınlık

eğitim sistemini ve bir yandan da birçok
veli için bir tercih olan ve daha da çoğu
için tercih olması gereken devlet
okulunu ilgilendiriyor. Aynı zamanda bu
reform hareketi; Müslüman azınlık
mensubu çocukların eğitimi programını,
takviye eğitim programını ve ikinci fırsat
okullarını ilgilendiriyor. Temel amacımız
okulu terk etme oranını azaltmaktır.
Bunun yanı sıra dokuz yıllık zorunlu
eğitimin tamamlanması, hatta liseden
mezun olunması ve azınlık çocuklarına
kendi ülkeleri olan Yunanistan’da eşit
imkanlardan yararlanmalarına olanak
tanıyacak Yunanca’yı öğrenmeleridir.
Azınlık okuluyla ilgili olarak amacımız;
bu okulun kalite bakımından devlet
okuluyla arasındaki farkı kapatmasıdır.
Amacımız eğitimcilerin önündeki
akademik engelleri kaldırmak ve
eğitimcilerin daha iyi eğitim almalarını
sağlamaktır. Bunun yanı sıra her iki
müfredat programındaki kitap ve eğitim
malzemesinin iyileştirimesini
sağlamaktır. Çok sınıflı okullarda tüm
imkanlardan yararlanarak eğitim
yapılması ve tam gün eğitim sistemini
sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“NEFRET SÖYLEMİNİ
KABUL ETMEYECEĞİZ”
Çipras’ın azınlıkla ilgili ifadeleri şu
şekilde devam etti: “Hükümetimiz,
ileriye doğru adım atma
kararlılığındadır. Geçmişteki yanlışların
sonuçlarını ortadan kaldırmak
niyetindedir. Tüm Yunanistan
vatandaşlarını desteklemek niyetindedir.
Vatandaşların inandıkları tanrıya
bakmaksızın desteklemek niyetindedir.
Şunu da söylemek istiyorum ki aramıza
nefret tohumları ekecek hiç bir nefret

söylemini kabul etmeyeceğiz.
Aramızdaki farkları veya geçmişteki
yanlışlardan yararlanarak, sırtımızdan
oyun oynayıp da bizi ayırmaya çalışan
güçlere veya yabancı makamlara
tahammül etmeyeceğiz. Her türlü ayrım
ve bölme politikasına karşıyız. Buna
benzer politikaların bu bölgenin, bu
halkın ve bu çok kültürlü toplumun
kötülüğünü isteyenlerin dışında kimseye
faydası yok. Çok kültürlülük bu bölge
için zenginliktir. Bu nedenle de korkuları
yeniden alevlendirecek kimlikle ilgili
politikalara hizmet etmeyeceğiz. Bizi
ilgilendiren tüm Yunan vatandaşlarının
ihtiyaçlarıdır. Bu da ilk olarak iyi bir
eğitimi gerektiriyor. Bu bölgenin
çocukları için gerekli olan şey eğitimdir.
Herkesin huzurlu ve onurlu bir hayat
yaşama hakkı vardır.”

ÇİPRAS: “SINIRLAR SABİTTİR
VE ÖYLE KALACAKTIR”
Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de
değinen Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan
Antlaşması’yla ilgili görüşlerine yer
verdi.
Kısa sürede Türkiye'yi en çok ziyaret
eden ilk Yunan başbakanı olduğunu
kaydeden Çipras, "Bir yıl içerisinde Türk
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile
görüşmek için komşu ülkeyi üç kez
ziyaret ettim. İlkelerimize bağlı kaldık,
ancak diyalog konusunda direttik ve
çözümler bulduk." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog ve iş
birliğini sürdürmeye hazır olduğuna
dikkati çeken Çipras, "Bir kez daha
vurgulamak istiyorum; Yunanistan
bölgemizdeki her iki halkın da yararına
iş birliği ve diyaloğu sürdürmeye hazır.
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Komşularımız da aynı şeyi arzu
ediyorsa bu tarihi yol açık
kalacaktır." açıklamasını yaptı.
Lozan Antlaşması’nın Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkileri
düzenleyen en temel anlaşma
olduğunu belirten Başbakan
Çipras, Lozan Antlaşması’nı
tartışan açıklamaların sona ermesi
gerektiğini söyledi. Türk – Yunan
ilişkilerinin temelinde karşılıklı
saygı ve güvenden başka bir şey
olamayacağını bildiren Çipras, bu
konuda uluslararası hukukun
öngördüklerine de saygılı olunması
gerektiğini belirtti. Yunanistan'ın
bu konuda ısrar edeceğini söyleyen
Çipras şunları kaydetti: "Aynı
zamanda bazı konularda da açık
olmamız lazım. Uluslararası
antlaşmalara kuşku duyulması
yardımcı olmayan, kabul edilemez
bir harekettir. Böyle bir yaklaşım,
dostluk ve iş birliği ilişkilerine,
uluslararası barışa, halkların
refahına ve büyük ölçüde bu
antlaşmalarla belirlenen
uluslararası dengelere de Lozan
Antlaşması ve Türk-Yunan
ilişkilerindeki temel denge
unsuruna da yardımcı olmuyor.
Sadece Türkiye ile aramızda değil,
bölgemizde de güven duygusunun
oluşmasını sabote etmekten başka
hiçbir şey sunmayan bu
kuşkuların, kabul edilemez
isteklerin sona ermesi iyi olacaktır.
Sınırlar sabittir ve tartışılmaz, öyle
de kalacaktır. Sınırlar yeniden
belirlenmez, ancak tarih yeniden
belirlenebilir. Önceden yazılan
tarihten ayrılabilir ya da halkların
çıkarına ya da aleyhlerine
değişebilir. Yunanistan her iki ülke
halkının yararına bu diyaloğu
sürdürmeye hazırdır."

“TÜRKİYE İLE TEMAS
KANALLARI AÇIK KALMALDIR”
Çipras, Türkiye ile AB arasındaki
ilişkilerine de değindi. Başbakan,
Avrupa ile Türkiye arasında irtibat,
temas ve iş birliği kanallarının açık
kalmasının önemli olduğunu
belirterek, "Özellikle de bu zor
anlarda bu konudaki inancımızı
istikrarla koruyoruz. AB ile Türkiye
arasındaki anlaşma uygulamada
her ne kadar zor ve kırılgan olsa da
eksiksiz uygulanmalı ve AB ile
Türkiye arasındaki bu önemli
ilişkinin geleceğiyle ilgili çözüm
bulunmalı." dedi.
Avrupa'daki terör tehdidinin ve
büyük göçmen akınlarıyla yaşanan
ekonomik durgunluğun birçok
Avrupa ülkesini milliyetçi olmasa
bile tutucu tavırlara
yönlendirdiğini ifade eden Çipras,
bu durumun da dayanışma
ilkelerini ve AB müktesebatını
sabote ederek sınırların tel örgü ve
engellerle kapatılmasına yol
açtığını söyledi.
Çipras, Avrupa'da yabancı
düşmanlığı ve yalnızcılık
duygusunun hakim olduğu
dönemde Yunanistan'ın insan
onuru ve Avrupa değerlerini
korumak için mücadele ettiğini
dile getirerek şöyle konuştu:
"Enerjik ve çok boyutlu dış politika
temelinde, kritik bir dönemde
ülkemizin ekonomik ilişkilerini
güçlendiriyoruz. Yunanistan;
krizde olan güçsüz ve parya
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Yunanistan olmaktan çıkarak
bölgesindeki gelişmeler
konusunda başrol ülkesi oldu. Bu
ortamda ülkemiz ve halkımız farklı
bir yol gösteriyor; insani değerler
yolunu. Sorunlar ve zorluklar
olabilir, ancak halkımız insan
onurunu korumak için olağanüstü
çaba sarf ediyor. Burada sadece
göçmenlerin onurunu
kastetmiyorum. Avrupalıların
kendilerinin de onurunu
kastediyorum. Ülkemiz ve
halkımız, Avrupalı ortaklarımızın
maalesef unutmuş olduğu ve en
kısa zamanda tekrar kavuşmaları
gereken Avrupa değerleri için
mücadele ediyor, en önemlisi de
Avrupa'nın geleceği için mücadele
ediyor."

Eğitim Bakanı Gavroglu:
“Yeni bina değil, ek bina
için çalışmalar var”

"DİYALOG KONUSUNDA
DİRETTİK VE ÇÖZÜMLER
BULDUK "
Yakın zamana kadar istikrarlı olan
Avrupa'nın siyasi sistemi
yalnızcılığa, popülizme ve bugün
yükselen aşırı sağ güçlere teslim
olursa bu kıtanın hiçbir
geleceğinin olamayacağına işaret
eden Çipras, Avrupa'nın gelecekte
tek yolunun demokrasi, değerler,
dayanışma ve bütünlüğünü
koruma yolu olduğunu anlattı.
Başbakan Çipras, Türkiye'nin
Avrupa'daki konumuna değinerek,
"Avrupa ile Türkiye arasında
irtibat, temas ve iş birliği
kanallarının açık kalması önemli.
Özellikle de bu zor anlarda bu
konudaki inancımızı istikrarla
koruyoruz. AB ile Türkiye
arasındaki anlaşma uygulamada
her ne kadar zor ve kırılgan olsa da
eksiksiz uygulanmalı ve AB ile
Türkiye arasındaki bu önemli
ilişkinin geleceğiyle ilgili çözüm
bulunmalı." değerlendirmesinde
bulundu.
Yunanistan'ın Türkiye ile çok zor
dönemde iş birliği ve dostluk için
zorlu çalışmalar yaptığını dile
getiren Çipras, iki ülke arasındaki
temaslar kapsamında ikili
ilişkilerle ilgili birçok meselenin
yanı sıra mülteci sorununa da
çözümler bulunduğunu savundu.

KIBRIS MÜZAKERELERİ
Aleksis Çipras, İsviçre'deki Kıbrıs
müzakerelerinde ortaya çıkan
tıkanıklığa rağmen bu konuda
umudun kaybolmaması
gerektiğine samimi bir şekilde
inandıklarını vurguladı.
Yunanistan'ın toplumlar arası
görüşmeleri desteklediğini bildiren
Çipras şu değerlendirmelerde
bulundu: "Kıbrıs'ta, tüm Kıbrıs
halkının kendi kaderini belirlemesi
için yollar açıktır. Kıbrıs halkı,
benim yaşım kadar yıl ayrılmış ve
bölünmüş bir vatanda yaşıyor. Bu
kapsamda uluslararası bu önemli
sorunun çözümüne yönelik
toplumlar arası müzakereleri
destekliyoruz, ancak kritik
güvenlik ve garantörlük meselesine
yapıcı şekilde müdahale ediyoruz
ve edeceğiz. Kıbrıs'ın yabancı
ordulara ve garantörlere ihtiyacı
yok. Kıbrıs halkının geleceği ve
güvenliği için tek gerçek güvence,
iki halkın birlikte yaşamasıyla ilgili
adanın adil ve kalıcı bir çözümle
yeniden birleşmesidir."

BAŞBAKAN Aleksis Çipras’a eşlik eden
Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortalulu Lisesi’ni
ziyaretinden sonra azınlık mensubu
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Gavroglu, İskeçe Azınlık Ortaokul ve
Lisesi için ek bina imkanının araştırıldığını
söyledi. Gavroglu, “Bu okul tarihi bir okul.
Okulu desteklemek istiyoruz. Tüm devlet
okullarını desteklediğimiz gibi. Şu anki okul
binasına ek bina için bir karar var. Bunun için
çalışmalar yapılıyor” dedi.

“CİDDİ ANLAMDA TEKNİK
SORUNLAR VAR”
Gazetecilerin “Yeni bir okul binası
yapılmayacak mı?” sorusunu da yanıtlayan
Eğitim Bakanı, “Samimi olmak gerekirse ek

bina için bir düşünce var. Kaynak bulunup,
gerekli izinler alınarak ek bina için
uğraşıyoruz. Şunu bilmelisiniz ki; önemli
ölçüde teknik sorunlar var. Bürokrasiyi
biliyorsunuz. Ciddi anlamda teknik sorunlar
var. Çocukların ve öğretmenlerin rahatlaması
için gayretlerimiz var.” dedi.

“BAŞLAMASI ÖNEMLİDİR,
BAŞLARSA BİTER”
Ek binanın bu yıl içinde tamamlanıp
tamamlanmamasıyla ilgili soru üzerine de
Gavroglu, "Bakın önemli olan izinlerin
alınmasıdır. Çünkü kaynağın büyük bir kısmı
bulundu. Eğer çalışmalara başlarsak
önümüzdeki yıl biter. Başlaması önemli,
başlarsa mutlaka biter.” ifadelerini kullandı.

Darbeci askerler hakim karşısında
DARBECİ askerlerin
üçünün hakim karşısına
çıkarılmasıyla, Türkiye'ye
iadelerine ilişkin hukuki
süreçte ilk adım atıldı.
Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişimi sonrası
Yunanistan'a kaçan
darbeci 8 askerden üçü,
Türkiye'ye iade süreçlerine
ilişkin hakim karşısına
çıkarıldı.
Darbecilerin
savunmalarını
yapmalarının ardından savcının iddianameyi hazırlamak için talep ettiği ek süre nedeniyle
mahkeme gelecek hafta salı gününe ertelendi.
Ayrıca, bu süreç kapsamında darbeci askerlerin diğer üçünün cuma günü duruşmaya
çağrıldığı, kalan ikisinin ise ocak ayı başlarında hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.
Darbe girişimi sonrası Sikorsky tipi askeri helikopterle Dedeağaç şehrine inen askerler,
sığınma talebinde bulunmuşlardı. Askerlerin yedisinin sığınma talepleri iltica makamları
tarafından reddedilirken, biri hakkında henüz açıklanan bir karar yok.
Askerlerin, kararı temyiz etmek üzere iltica ofisine bağlı ikinci derece komisyona
başvurduğu bildirilmişti.
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Evde hayvan beslemek...

H

ayvan besleyen
kişilerde kolestrol ve
kan basıncı gibi
rahatsızlıklar daha düşük
seviyelerde görülmektedir.
Bir evcil hayvan gerçekten
de bizlerin en iyi dostlarından
biridir. Çok yorucu bir gün
sonrası, evinize geldiğinde
sizi bekleyen bu gerçek dost
ve en iyi sırdaşınızın sizi
karşılarken duyduğunuz haz
gerçekten çok büyüktür.
Düşünüldüğünde aslında
evcil hayvan beslemek
sağlığa çok yararlıdır.
Son yıllarda yapılan bazı
araştırmalarda, evcil hayvan
beslemenin sağlığa inanılmaz
faydaları olduğu ortaya
konarak, kanıtlanmaktadır.
Düşük kan basıncından daha
az strese ve güçlü bağışıklık
sistemine kadar iyileştirici
noktaları çoktur. Ve elbette
kim ne derse desin, sosyal
ilişkilerinizi güçlendirmekte
en iyi etkiyi gösterdikleri de
bir gerçektir.
Eskilerde şöyle bir inanış
vardı ki; eğer evinizde hayvan
besliyorsanız, çocuklarınız
büyük ihtimalle alerjiye daha
duyarlı olurlar. Wisconsin
Madison Üniversitesi
doktorlarından James E.Gern
konuyla ilgili olarak, son
zamanlarda yapılan birden
fazla araştırmanın bu eski
inanışı yıktığı ve evlerinde
evcil hayvan ile birlikte
büyüyen çocukların alerji ve
astım risklerinin çok daha az
olduğunu gösterdiğini
söylüyor.
Yaşlılar için de köpeklerin
dostluğu çok önemlidir.
Yapılan araştırmalarda,
özellikle Alzheimer
hastalarının evlerinde evcil
hayvan bulunuyorsa,
yaşlıların, endişeli ruh hali ve
anksiyete sorunlarından daha
az etkilendikleri ortaya
çıkıyor. CaliforniaÜniversitesi
Davis Veteriner Bölümü
profesörlerinden Lynette Hart
konuyla ilgili, yaşlıların bir
evcil hayvan beslemeleri,
onlarla oynamaları ve ilgi
göstermelerinin kendilerini
çok mutlu ettiğini ve hayata
daha sıkı sarıldıklarını
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Habipoğlu: “Çipras
devlet politikasını
bire bir sürdürüyor”

belirtiyor.
Bu noktada yaşlıların,
köpeklerden daha az ilgi ve
bakıma ihtiyaç duyabilen
kediler ile daha kolay iletişim
kurabilecekleri belirtiliyor. Bir
köpeği gezintiye çıkarmak
bile, bunu yapabilecek
durumda olan yaşlı insanlar
için mükemmel bir egzersiz
olarak kabul ediliyor.
Yeni ilişkilere açılan kapı
vazifesini de üstlenir evcil
hayvanlar. .Evet bu hep
söylenir, her zaman
karikatürlere bile konu olur,
ama gerçektir. Örnek olarak
bir köpek sizin yeni insanlarla
tanışmanızı çok kolaylaştırır.
Doğal bir sosyal iletişim
köprünüz olur.
Özellikle sosyal
izolasyonlar yaşayanlar ve
utangaç kişiler için büyük
önem taşımaktadır. Atlanta
Emory Üniversitesinden
Prof.Dr. Nadine Kaslow
konuyla ilgili olarak , bu tarz
sosyal iletişimler bazen
başladığı gibi bitse de, bir gün
hayatınızın en önemli
ilişkisine açılabilecek bir kapı
olabileceğini belirtiyor.
Stres altındaki insanlarda,
zararlı kimyasalardan kabul
ettiğimiz kortizol ve
norepinefrin salgılamasının
daha fazla olduğu
bilinmektedir... Bu hormonlar
Kan basıncı, heyecan, uyku ve
ruh halinin düzenlenmesinde
önemli bir rol oynar. Texas
Üniversitesinden Prof.Dr.Blair
Justice bu konuda ilginç
açıklamalarda bulunuyor.
Dr.Blair, kedi ve köpeklerle
hareketli oyun
oynayayanların kortizol ve
norepinefrin hormonları değil
de, bizi mutlu eden ve
sakinleştiren uyarıcılardan
olan serotonin ve dopamin
hormonları salgılarının
arttığını belirtiyor. Fiziksel
egzersiz yaparken mutlu
olmak çok kolay değil, fakat
köpeğinizi koştururken siz de
ona ayak uydurursanız, hem
fiziksel hem de ruhsal
yararlarını hissedeceksiniz.
Sadık dostlarınızla birlikte
hepinize sağlık dolu, stresten
uzak günler dilerim…

BAŞBAKANIN 25 Kasım
Cuma günü Batı Trakya’ya
gerçekleştirdiği ziyaretini
değerlendiren Avrupa Batı
Trakya Türkleri Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit
Habipoğlu, Çipras’ın da Batı
Trakya Türk azınlığına yönelik
resmi devlet politikasını bire bir
devam ettirdiğini söyledi.
Ziyaret sonrası yazılı bir
açıklama yayımlayan
Habipoğlu, “Batı Trakya Türk
azınlığı olarak, Yunan
hükümetinden eğitim
özerkliğimize saygı duymasını
ve bölgede iki dilli azınlık
anaokulları açılması talebimizi
ivedilikle yerine getirmesini
bekliyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Başbakan Çipras’ın çok uzun
bir zaman sonra Batı Trakya’ya

gelerek azınlık mensupları ile
görüşmesi ve azınlığa ait
okulları ziyaret etmesinin
sevindirici olduğunu söyleyen
Habipoğlu, öte yandan ziyareti
sırasında yaptığı açıklamaların
satır aralarına bakıldığında
azınlığa uygulanan devlet
politikasını da bire bir
uyguladığının görüldüğünü
belirtti.
Habipoğlu, “Çipras, önceki
yıllarda SİRİZA Genel Başkanı
olarak azınlığımızın iki dilli
azınlık anaokulları açılması
talebini desteklemiş, bu konuda
azınlığımızın görüşlerinin
Yunan hükümetince dikkate
alınması gerektiğini
savunmuştu. Yunanistan
Başbakanı olarak Batı Trakya’ya
yaptığı bu son ziyaretinde ise
Çipras, azınlığımızın bu talebini

tamamen görmezden gelerek,
azınlığımız mensubu çocukların
mutlaka devlet anaokullarına
gitmesi gerektiğini söylüyor.
Çipras’ın bu açıklaması, Yunan
hükümetinin Batı Trakya Türk
azınlığı ile doğrudan, çözüm
odaklı ve eşitlikçi bir diyalog
kurmak yerine tek taraflı ve
dayatmacı bir yaklaşım ile
azınlığımız ile ilgili meselelere
baktığını bir kez daha ispat
ediyor. Batı Trakya Türk Azınlığı
olarak Yunan hükümetinden
antlaşmalarla garanti altına
alınmış olan eğitim
özerkliğimize saygı duymasını
ve bölgede iki dilli azınlık
anaokulları açılması talebimizi
ivedilikle yerine getirmesini
bekliyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Batı Trakya’ya
yılın ilk karı düştü
BATI Trakya’nın dağlık kesimi
beyaza büründü. İskeçe, Rodop ve Meriç
illerinin Balkan bölgesindeki birçok
köyde kışın ilk kar yağışı yaşandı.
28 Kasım Pazartesi günü öğleden
sonra bölge genelinde başlayan yağmur,
ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının ani
bir şekilde düşmesi sonucunda bazı
bölgelerde kara dönüştü. Gece boyunca
ve sabahın erken saatlerinde Batı
Trakya’nın dağlık bölgesindeki köylerde
devam eden kar yağışı, yılın ilk beyaz
örtüsünü bölgemize örtmüş oldu.
Kar yağışı salı ve çarşamba günleri de
bazı bölgelerde devam etti. Kar yağışı
ulaşımda ciddi sorunlara neden
olmazken, üç gün boyuca hava sıcaklığı
gece ve sabah erken saatlerde sıfırın
altında seyretti.
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Acer Swift 7’yi inceleyelim
ACER'ın dünyanın en ince dizüstü
bilgisayarı iddiasıyla dikkat çeken Swift
7 elimizde!
Acer'ın yakın zamanda tanıttığı ve
tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken
Swift 7, sonunda inceleme masamızdaki
yerini aldı. Ülkemizdeki ilk incelemesini
gerçekleştireceğimiz Swift 7, gerçekten
de şık görünüyor, ancak ondan daha
önemli bir özelliği daha var: Acer, Swift 7
ile birlikte dünyanın en ince dizüstü
bilgisayarına imza atmış. Kalınlığı
1cm'den ince ilk dizüstü bilgisayarı
unvanını hak eden Swift 7, bakalım
detaylarında bizlere neler sunuyor...
Dünyanın en incesi
Acer Swift, tasarımıyla oldukça
etkileyici bir dizüstü bilgisayar. İnce
tasarımda bir dizüstü bilgisayar
arayanların dikkatini rahatlıkla
çekebilecek yapıda olan Swift 7, 9.98 mm
kalınlığıyla şu an en ince dizüstü
bilgisayarı. Tahtı devraldığı dizüstü
bilgisayarı ise HP Spectre 13.
Hatırlayacak olursanız Spectre 13 de 10.4
mm kalınlığıyla ile sınırları zorlayan bir
modeldi.
Bu tip ince ve hafif dizüstü
bilgisayarlar fazlasıyla kolaylık sağlıyor.
Mesela daha önce inceleme fırsatı
bulduğumuz Sony VAIO 11 de bunlardan
biriydi. Kompakt yapısı ve uzun pil
ömrüyle pek çok kullanıcının beğenisini
kazanan VAIO 11, ayrıca dokunmatik
ekranıyla da önemli bir işe imza
atıyordu. Peki, Swift 7'de dokunmatik
ekran var mı? Ne yazık ki yok.
Swift 7'nin ekran boyutu 13.3 inç. IPS
panelden oluşan ekran Full HD
çözünürlük sunuyor. Ekran parlaklığı
fazlasıyla iyi. Ayrıca sRGB renk
gamutunun yüzde 97'sini kapsadığını da
söyleyelim.
Ekran çevresinde siyah iç çerçeve

bulunduran Swift 7, klavye yüzeyinde ise
bize altın renkli bir zemin sunuyor.
Ayrıca burada kullanılan malzeme de bir
o kadar güzel. Sağlam metalik yüzeyiyle
göze hoş gelen Swift 7'nin ağırlığı ise 1
kilogram. Böylece onu çantanıza
attığınızda rahatlıkla unutabilirsiniz.
Swift 7'nin çevre bağlantılarına
baktığımızda yalnızca iki adet USB 3.1
portunun ve kulaklık girişinin olduğunu
görüyoruz. Evet, cihazda başka bir
fiziksel bağlantı bulunmuyor ne yazık ki.
Dizüstünün bu denli ince olması
karşısında, bağlantılardan feragat
edilmiş. Ürünün orijinal kutusunda
çevirici adaptörlerin bulunacağını
düşünüyoruz, ancak cihazın elimizdeki
test sürümünde bunlar bulunmuyor.
Swift 7'nin geniş bir touchpad alanı
bulunuyor. Bu hem dizüstünün güzel
görünmesini sağlıyor hem de işlevsellik
anlamında büyük değer katıyor. Klavye
de yine rahat ve konforlu bir kullanım
sağlıyor. Yine elimizdeki model örnek
olduğu için, bu modelde klavye tuş
takımı İngilizce. Muhtemelen yine
raflarda bulacağınız modelin tuş takımı
Türkçe olacak. Klavyede önemli eksiklik
ise, tuş takımının arka aydınlatmalı
olmaması.
Günlük kullanımı karşılayacak iyi
performans
Swift 7'nin teknik kadrosuna bakalım.
Intel Core i7 etiketiyle gelen cihaz, Intel
Kaby Lake, yani bu yılın işlemcisini
üzerinde taşıyor. 2016'nın üçüncü
çeyreğinde piyasaya çıkan i7-7Y75
işlemcinin sahibi olan Swift 7, böylece
performans konusunda da önemli bir
model oluyor.
Swift 7'nin 8 GB DDR3 bellekleri
bulunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda
256 GB SSD de yer alıyor. İşlemcisiyle
1.30 GHz taban, 3.60 GHz tavan frekans

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1) Damak,
Payam 2) Ala, Otağ, Ra
3) İbret, Guatr 4) Raks,
Ba, Şen 5) Es, Amansız
6) Tasar, Arya 7) Tır,
Kamp, Ek 8) İtina, Ana
9) La, İn, Sal 10)
Karabaş, Au 11) Tava,
Erkan 12) Atari, Düş 13)
Mor, Deklare 14) Akala,
Arşiv.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Daire, Tül, Tema 2)
Albastı, Aka, Ok 3)
Mark, Ari, Avara 4)
Esas, İrat 5) Kot,
Makina, Ada 6) Baran,
Bere 7) Pagan,
Masarika 8) Ağu, Sap,
Aşk, Lr 9) Aşır, Al, Adaş
10) Artezyen, Anüri 11)
Marn, Akaju, Şev.

SOLDANSAĞA
1) Geniş gözlü bir tür balık ağı – Yassı demir çelik
ürünü 2) Dil bilgisi, yapı bilgisi – Alışılmışa uygun
olmayan 3) (halk dili) Şarkı – Bele bir uçkurla bağlanan
geniş üst donu 4) Klasik Türk müziğinde bir dizinin
işleniş biçimine verilen ad – Yerden uzaklığı az olan 5)
Postayı yerine ulaştırmakla görevli kimse – Para
saklanan çelik dolap 6) Gün doğmadan önceki alaca
karanlık – Küçük gümüş para – Yabani hayvan yakalam
işi 7) Bin kilogram – Her türlü kara taşıtı 8)
Neptünyum’un simgesi – (halk dili) Sinema sanatçısı –
İlgi eki 9) Acı, üzüntü – Bir gecelik faiz uygulaması 10)
Özen, ihtimam – Hatırlama 11) Gelip geçenlerin çok
olduğu, kalabalık yer 12) Bir yağış şekli – Avuç içi –
Sezyum’un simgesi 13) Hoş koku – Sırtlan 14) Damar
sıvısı – İnce perde veya örtü – Kül rengi, boz.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Asma işi – Adet – Mihrak 2) Temelsiz eğreti yapı –
Kumaşta kıvrım – O yer 3) Lorentiyum’un simgesi –
Ağır, kalın ve sağlam – Kanuni ölçü modeli 4) Bir Oğuz
Türk boyu – OS elementi 5) Bir tür ak asbest –
Sodyum’un simgesi – Gerekenden eksik 6) Köpek, inek
yiyeceği – İlave – İri taneli bezelye 7) Bir ağaç türü –
Çözüm yolu – Altının saflık derecesi 8) Kireç taşı – Eşek
eğeri 9) Cam – Bir borca karşılık hesabı daha sonar
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme – Desigram’ın
kısaltması 10) Namus, haya – Sinirli – Kömür kırıntısı
11) Tilkinin ense postu – Protaktinyum’un simgesi –
Kayak.

aralığında çalışan laptop, Intel HD
Graphics 615 grafik biriminin de sahibi.
SSD testi sırasında ölçümlediğimiz
değerlerden de bahsetmek gerekirse,
sıralı okuma noktasında saniyede 450
MB veri yazabilen Swift 7, yazma
kısmında ise 350 MB'ı görüyor. Bu arada
oyun performansı kısmında ise, Swift
7'nin pek çok oyunu orta grafik
ayarlarında oynatabileceğini
söyleyebiliriz.
Swift 7'nin elbette önemli
olaylarından bir diğeri pil süresi. Bu bir
oyun PC'si değil, mobil kullanımlar için
uzun soluklu çalışma performansı
sunması ve kompakt yapısıyla tercih
edilecek bir laptop. Acer'ın verdiği
değerlere göre 9 saate kadar pil ömrü
sunabilen Swift 7, bizim testlerimiz
sırasında da 9 saate ulaştı. Ancak bunun
için farklı senaryolar işledik elbette. 8
saat 52 dakika skoruna, ekran parlaklığı

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

2

3

4

5

yüzde 30 seviyesinde Full HD video
oynatımı sırasında erişebildik. Web
dolaşımı senaryosundaysa –yine aynı
şartlarda- 7 saat civarı bir performans
gösteren Swift 7, eğer daha komplike
senaryoları işlerseniz 4 saat gibi bir
sürede pilini tüketebiliyor.
wift 7, beğendiğimiz bir dizüstü
bilgisayar oldu. Acer, açıkçası güzel bir
işe imza atmış ve ortaya dengeli bir
dizüstü bilgisayar modeli çıkartmış.
Tasarımıyla fazlasıyla beğendiğimiz
Swift 7, sadece görüntüsü ile değil, ince
ve hafif olmasıyla da bu alanı
dolduruyor. Intel Core i7 performansıyla
günlük kullanımları rahatlıkla
karşılayabilen Swift 7, ayrıca uzun pil
ömrüyle de iyi bir model.
Özellikle hafif ve kompakt bir dizüstü
bilgisayar arayan kullanıcıların tercihi
olacak olan Swift 7, ayrıca performans
beklentisini de karşılıyor.

6

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Çocuğuyla ‘ölüm’ hakkında
konuşmakta güçlük çeken anne ve
babalar, bilmelisiniz ki yalnız
değilsiniz. Çoğu yetişkin, özellikle
de küçük yaş çocuklarıyla ‘ölüm’
ile ilgili konuşurken tereddüt
yaşar. Fakat ‘ölüm’ karşı
konulamaz bir gerçektir ve bizler
bir şekilde çocuklar için bu
durumla başa çıkmakla
yükümlüyüz. Eğer yardımcı
olmak istiyorsanız, bu konunun
konuşulmasında bir sakınca
olmadığını onlara mutlaka
hissettirmelisiniz.
Çocuklarınızla ölüm hakkında
konuşmanız, onların bu konu
hakkında bir bilgiye sahip olduğu
veya olmadığı ya da varsa yanlış
edinilmiş bilgiler, korkular veya
endişeleri ile ilgili fikir sahibi
olmanızı da sağlayacaktır. Anne
ve babalar, gereği kadar doğru
bilgilendirmeyi
yaparak çocuklarının
konu ile ilgili çok
daha huzurlu ve
kendilerini güvende
hissetmelerini
sağlayabilirler.
Konuşmak, bütün
problemleri çözmeyebilir; fakat
konuşmamak, siz anne ve
babaların çocuklarınıza yardım
edebilme becerinizin
kısıtlanmasına, engellenmesine
neden olur.
Çocuklarla ölüm kavramı ile
ilgili ne zaman ve ne gibi bir
içerik doğrultusunda
konuşacağımız çocukların gelişim
- yaş aşamaları /dönemleri ve
yaşam tecrübelerine göre (bir
akraba ve/veya yakının kaybına
şahit olma durumu) değişim
göstermelidir.
Sizler keşfetmeden uzun
zaman önce aslında çocuklar
ölümle ilgili bir farkındalık
çoktan edinmiş oluyorlar. Bir
şekilde yaşamınız içerisinde ölü
kuşlar, böcekler görüp yerde
cansız yatan hayvan bedenlerine

Çocuklara ölüm
nasıl açıklanır?

şahit olurlar. Belki de en azından
günde birkaç defa televizyonda
bir şekilde bu ve bunun
gibi sahnelerle
karşılaşırlar. Ölüm
kavramını içerisinde
bulunduran masalları
da unutmamak lazım
tabii ki.
Eğer çocuklarınıza ölüm
hakkında sizinle konuşma
olanağı tanırsanız, hem
ihtiyaçları olan bilgiyi vermiş,
hem de ileride yaşanabilecek
herhangi bir kriz anı için onları
bir nebze hazırlamış olursunuz.
Bu şekilde davranmanız,
herhangi bir yakınınızın kaybı
dahilinde yaşanacak üzüntü ve
acıyı elbetteki ortadan
kaldırmayı sağlamayacak, fakat
üstesinden gelinebilir kılacaktır.
Diğer yandan, çocuklarla

Mem le ketimden Man za ra lar...

Foto: Hasan Hasan

Çocukların hayal ettikleri gibi
herşeyi bilmek mümkün değil. O
zaman tüm dürüstlüğümüzle
onlara kimi soruları için “Bunun
yanıtını gerçekten bilmiyorum”

diyebilmek çok daha sağlıklı ve
inandırıcı olacaktır. Ayrıca,
çocuklarla paylaşılan bilgilerin
yaşlarına uygun olması gerekliliği
de unutulmamalıdır.

paylaşılan
bilgilerin
çocukların yaşına uygun
nitelikte olması gerekliliğinin
önemi unutulmamalıdır.
Çocuklarla konuşurken
birçoğumuz, tüm soruların
yanıtlarını bilmiyorsak diye
kendimizi rahatsız ve güvensiz
hissederiz. Küçük çocuklar için
anne ve babaları herşeye bilir!
Çocukların hayal ettikleri gibi
herşeyi bilmek mümkün değil; o
zaman tüm dürüstlüğümüzle
onlara kimi soruları için "Bunun
yanıtını gerçekten bilmiyorum"
diyebilmek çok daha sağlıklı ve
inandırıcı-rahatlatıcı olacaktır.
Çocuklar ile ölümü konuşuyor

olmanın öneminin yanı sıra bu
kavramı açıklarken asıl nelerin
söylenmemesinin daha sağlıklı
olduğudur. Örneğin, "Bizimle
değil ama bizi yukarıdan hep
izleyecek" ya da "Derin bir
uykuda" gibi masalsı söylemler
kimi zaman küçük yaş
çocuklarında yoğun endişe ve
korkulara neden olur. Sürekli
gözetleniyor olma endişesi
ve/veya uyuyan ya da hastalanan
ebeveynin gidip bir daha
dönemeyeceği korkusu gibi.
Lütfen çocuklarınızı duyun,
karşılıklı korku, tereddüt ve
kaygılarınız hakkında konuşun.
Paylaşıyor olmak ailece birçok
zorlu tecrübeyi çok daha az
sarsıntı ile atlatmanıza yardımcı
olacaktır.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Bulgur Mantısı

Malzemeler
1 büyük su bardağı
köftelik bulgur
1 su bardağından bir
parmak eksik sıcak su
(bulguru ölçtüğünüz bardak)
1 yemek kaşığı domates
salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber
Tepeleme 3 yemek kaşığı un
1 yumurta
Sarımsaklı yoğurt
Salçalı sos
Nane, sumak
Yapılışı
Bulguru ve sıcak suyu kapaklı bir
kaba alın ve şişmesi için 10-15
dakika bekletin. Bulgurun üzerine
yumurtayı, unu ve baharatları
ekleyip malzemeler birbirine
geçene kadar iyice yoğurun. Bu

sırada tencereye su koyun, altını
yakın ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra tuz ilave edin.
Yoğurduğunuz bulgura küçük çiğ
köfte şekli verin. Kaynayan suya
yavaşça bırakın. Yaklaşık 8-10
dakika mantılar suyun üzerine
çıkmaya başlayana kadar pişirin.
mantılar pişerken sarımsaklı
yoğurdunu ve salçalı sosu hazırlayın. Pişen mantıları süzgeçle
tabağa alın;üzerine yoğurt, sos,
nane ve sumakla servis edin.
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Yanlış bilinen 17 zayıflama efsanesi
Kilo kaybetmekle ilgili sayısız bilgi
kulaktan kulağa yayılır. Oysa
ortalıkta dolaşan bu bilgilerin pek
çoğu insanların kendi istekleri ve
yaşam tarzlarına göre ortaya atılmış,
hiçbir bilimsel dayanağı olmayan
yanlış bilgilerdir.

1. ÇAY VE kAHVE SUYUN YERİNİ TUTAR
İçilen çay, kahve gibi içecekler
diüretik olduklarından asla suyun
yerini tutmaz. Tersine vücuttan su
atımını sağlar. O nedenle iyi bir
çözücü ve doğal olan su olduğu için
günlük su tüketimine önem vermek
gerekir.

2. MEYVEYİ İSTEDİĞİM kADAR YİYEBİLİRİM
Sanıldığı gibi meyveler kalorisiz
veya pek de az kalorili besinler
değildir. Sağlıklı karbonhidrat
kaynaklarından biridir, fakat belirli
miktarlarda yenmesi gerekir. Aşırı
meyve tüketimi ile alınan früktoz,
vücutta yağa dönüştürülebilir ve
özellikle karın bölgesinde
yağlanmaya neden olur.

kaybı ile tartıda ağırlık kaybetmek
amacınız olsun ve öğün atlamayın.

6. SAAT 19.00’DAN SONRA BİR ŞEY
YERSEM ŞİŞMANLARIM
Böyle genel bir yargı yapılamaz.
Kişinin oldukça geç yattığı bir gün,
uyanıkken uzun süre aç kalmasına
sebebiyet verilmiş olur. Bir de üstüne
gece açlığı ile ertesi güne olumsuz
koşullarla başlanır ve metabolizma
yavaşlar. Örneğin gece 00.00’da
yatan biri en geç 21.00-22.00 civarı
sağlıklı ufak bir ara öğün yapabilir.

7. SPORDAN SONRA BİR ŞEY YEMEZSEM
DAHA İYİ kİLO kAYBEDERİM
Spor öncesi yapılan öğün
durumuna göre sonrasında da
sağlıklı ve dengeli ara veya ana öğün
planlanmalıdır. Özelikle bir sonraki
sporda kasların sağlıklı bir şekilde
çalışabilmesi için bu yatırımın
yapılması gerekir.

8. AÇkEN EGZERSİZ YAPARSAM
DAHA ÇOk YAĞ YAkARIM
Egzersiz sırasında aç olmak, tok
olduğunuzdan daha fazla kalori
harcayacağınız anlamına gelmez.
Aksine halsizlik yaratacağından daha
az kalori harcamaya neden olur.
Bundan yemek yedikten veya
midenizi doldurduktan hemen sonra
spor yapacağınız anlamını da
çıkarmayınız. Ana yemekten en az 1,5
– 2 saat sonra egzersiz yapılmalı.

9. SABAH AÇ kARNINA LİMON VEYA GREYFURT
SUYU İÇERSEM YAĞ YAkARIM

3. SU İÇERSEM ZAYIFLARIM
Su sağlıklı beslenmenin bir
parçasıdır. Vücutta oluşan toksik
maddelerin atılması için gereklidir.
Sodyum, flor, potasyum, kalsiyum ve
klor minerallerini içerir. Herhangi bir
karbonhidrat, protein, yağ veya
vitamin kaynağını içermez.
Dolayısıyla kalorisizdir ve
zayıflamayı da sağlamaz. Sağlığın
devamı için su içilmelidir.

4. MAYDANOZ SUYU ZAYIFLATIR
Maydanoz idrar söktürücü etkisi
olan ve C vitamininden zengin bir
sebzedir. Bu nedenle vücutta oluşan
kilo kaybı yağdan değil sudandır.
Geçici ağırlık kaybına sebebiyet verir.

5. ÖĞÜN ATLARSAM kOLAY ZAYIFLARIM
Ana öğünlerin atlanması ile
sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı
oluşturulamaz. Böylelikle sağlıklı ve
kalıcı bir kilo kaybı sağlanamaz. Yağ

Maalesef herhangi bir yiyecek veya
içeceğin tüketilmesi ile vücuttaki yağ
depolarından kurtulmak mümkün
değildir. Dilerseniz bir paket
margarinin üzerine limon veya
greyfurt suyunu sıkarak
deneyebilirsiniz. Siz de bir değişiklik
olmadığını göreceksiniz. Ayrıca mide
rahatsızlığı olan kişiler için ekstra
sağlık sorunu bile oluşturabilir.

10. BOL BOL SODA İÇMEk ZAYIFLATIR
Soda sindirime yardımcı olan,
hazmı kolaylaştıran bir besindir.
Fakat bu özellikleri ile yağ yakımına
neden olmaz. Ayrıca aşırı içildiğinde
iştah açıcı bir etki bile yaratabilir.

11. ELMA SİRkESİ İÇERSEM ZAYIFLARIM
Çözümü bilimde aramak gerekir.
Böyle bir etkiye sahip olmayan sirke,
fazla tüketildiğinde yemek borusunu
tahriş edebilir, reflüye neden olabilir
ve ciddi sağlık sorunlarını
tetikleyebilir. Ayrıca mide asidini
yükselttiğinden acıkmaya neden olur.

Eğer ki özellikle esmer ekmekler

12. DİYET ÜRÜNLERİ İSTEDİĞİM kADAR YİYEBİLİRİM gibi tahıl grubunu beslenmenizden
Ürün üzerindeki light veya diyet
ibaresi o ürünün gün içerisinde
istenildiği kadar tüketilebileceği
anlamına gelmez. Sadece yağ veya
şeker oranı azaltılmıştır ve tüketim
miktarları kontrol altında
tutulmalıdır. Besinler alınırken
etiketleri iyice okunmalıdır. Sonuçta
bir besin öğesi azaltılırken bir başkası
lezzet için artırılmış olabilir. Dikkat
edin, farkında olmadan kilonuzda
artışa neden olabilirsiniz.

13. DİYET YAPARkEN YAĞ ALIMINI
SIFIRLAMAk GEREkİR
Her ne kadar zayıflamak istesek de
vücudun belirli bir miktarda yağa
ihtiyacı vardır. Bu alım diyetle
sağlanmadığında vücuda alınan
karbonhidratlar ve proteinlerden yağ
sentezlenir. Bu yağ kolestrol
açısından oldukça zengindir. Halbuki
yağda eriyen vitaminlerin
kullanılması yağ alımına bağlıdır.
Hatta bazı yağ asitleri vücut
tarafından üretilmediği için
besinlerle alınması gereklidir. Ayrıca
yağlar mideyi geç terk ettiği için de
tokluk sağlar.

çıkartıyorsanız, kaybettiğiniz kilonun
yağdan değil de sudan olduğu
konusunda şüpheye düşün. Çünkü
esmer ekmekler gibi tahıl ürünleri
kimyasal yapılarında olan hidroksil
(OH) molekülü sayesinde su tutucu
özelliğe sahiptir. Tahıl tüketimi aşırı
kısıtlanarak verilen kiloların neden
kolaylıkla geri alındığının yanıtının
ise gerçekten yağ kaybetmediğiniz
olduğunu rahatlıkla düşünebilirsiniz.

16. kIZARMIŞ EkMEĞİN kALORİSİ DAHA DÜŞÜkTÜR
Ekmek kızartılınca mevcut suyun
bir miktarı uçarak sertleşme
gerçekleşmez. Su kalorisizdir ve
içerisindeki besin öğeleri açısından
kaloriyi azaltıcı herhangi bir etkisi
bulunmaz.

14. AZ BESLENME VE AÇ kALMAkLA kİLO
PROBLEMİNDEN kURTULABİLİRİZ
Sanılanın aksine bu durum
genellikle kilo alımı ile sonuçlanır.
Çünkü yeterince beslenemeyen
metabolizma bu durumu kıtlık olarak
algılar ve uzun süreli açlık sonrası
tüketilen her besini savunma
mekanizması olarak yağ şeklinde
depolamaya çalışır. Tekrar açlık
oluştuğunda depoları enerji için
harcayacağını düşünür. Ayrıca açlık
süresince mevcut olan depolar yetsin
diye de metabolizma daha yavaş
çalışma eğiliminde olur.

15. kARBONHİDRATLAR DİYETTEN
TAMAMEN ÇIkARTILMALIDIR

17. kISA SÜREDE ÇOk kİLO VERMEk SAĞLIkLIDIR
Literatürde ve diğer pek çok
bilimsel çalışmada, kilo kaybı hızının
vücut ağırlığı ve kişiye özgü olarak
haftada ortalama yarım ila 1 kg
arasında olması gerektiği vurgulanır.
Bir hafta içerisinde çok fazla kilo
verdiğinizde, bu durum kalıcı
olmaktan çıkmış ve sağlıksız kilo
vermişsinizdir.
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Panik atak ile başa
çıkmak mümkün!
ANİ kaygı nöbetlerine eşlik eden
çarpıntı, aşırı terleme ve bulantı gibi
belirtilerle kendini gösteren panik atak,
son yılların en yaygın rahatsızlıkları
arasında yer alıyor.
Hastaların yaşamını alt üst edebilen bu
hastalık, doğru tanı ve tedavi yöntemleri
ile kontrol altına alınabiliyor. İşte panik
atak belirtileri ve bu durumla başa
çıkabilme yolları...
PANİK ATAK TEK BAŞINA
BİR HASTALIK DEĞİL
Panik atak birçok psikiyatrik hastalığın
dışında; tiroid bozuklukları, kan şekerinin
düşmesi, kalp ve akciğer rahatsızlıkları,
beyin tümörleri, epilepsi, kansızlık, çeşitli
enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, aşırı
kafein tüketimi ve bazı ilaçlara bağlı olarak
ortaya çıkabilir. Panik atak tek başına bir
hastalık değil, birçok psikiyatrik veya
fiziksel rahatsızlığın belirtisidir.

Panik atak hastalarına öneriler;
• Panik atak kesinlikle kontrol altına
alınabilir. Umutsuzluk ve karamsarlıktan
kaçınılmalıdır.
• Panik atak başka hastalıkların
habercisi olabilir. Mutlaka psikiyatriste
başvurulmalıdır.
• Psikiyatrist ve psikoloğun önerilerine
uyulmalı, tedavileri eksiksiz
uygulanmalıdır.
• Kişi yakınlarının da panik atak
hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.
• Düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen
gösterilmelidir. Aşırı yemekten ve uzun
süreli açlıktan kaçınılmalıdır. Kahve, çay,
asitli, gazlı içeceklerden ve enerji
içeceklerinden uzak durulmalıdır.
• Sağlıklı ve nitelikli uyku için önlemler
alınmalıdır.
• Düzenli spor ve yürüyüş yapılmalıdır.
• Nefes ve gevşeme egzersizleri, günlük
alışkanlık haline getirilmelidir.

BEDENSEL BELİRTİLER
Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalp
hızında artış olması, terleme, titreme,
nefes darlığı, boğulma hissi, soluk
kesilmesi, göğüste ağrı, sıkıntı, bulantı,
karın ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi,
olayları ve çevreyi bir sis perdesinin
gerisinden bulanık algılama, kendine
yabancılaşma, uyuşma ve karıncalanma,
üşüme, ürperme, ateş basması, kontrolü
yitirme, çıldırma ya da ölüm korkusu
panik atak sırasında ortaya çıkan belirtiler
arasındadır. Panik atakta bu belirtilerin en
az dört tanesi görülmektedir.
KENDİNİZİ RAHAT HİSSETTİĞİNİZ BİR
YERDE HAYAL EDİN
Panik atak esnasında, öncelikle kişinin
uygun bir yere oturması gerekir. Burundan
yavaşça nefes alınıp, 5 saniye tutulduktan
sonra, yavaşça dudaklar büzülerek nefes
verilmelidir. Kişi kendini rahat hissettiği
bir anını gözünde canlandırarak, dikkatini
burada toplamalıdır. Çevredeki ayrıntılara
odaklanmaya çalışılmalıdır. Panik atak
nöbeti yaşadığını düşünenler korkacak bir
şey olmadığını ve bu durumun birazdan
geçeceğini içinden tekrarlamalıdır.

• Hobilere, keyif alınan aktivitelere ve
sosyal-kültürel etkinliklere daha fazla
zaman ayırılmalıdır.
• Sağlıklı bir cinsel yaşamın, sağlıklı bir
ruhsal durum için önemli olduğu
unutulmamalıdır.

Selülit için beslenme önerileri
Üzüm çekirdeği ve toz kakao: İçeriğinde bioflavonoid olan
bu besinler kolajeni yıkan enzimleri bloke ediyor ve bağ
dokusuna destek oluyorlar.
Yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, brokoli vb) : Yapılan
araştırmalar selülit oluşumunu azaltmada antioksidan öğeler
olan A, C vitaminleri ve çinkonun etkili olduğunu
göstermektedir. Özellikle bu antioksidan yapıları içerisinde
bulunan taze meyve ve sebzelerin tüketimine özen gösterilmesi
gerekmektedir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller ve
taze meyvelerin günlük tüketimini 6-8 porsiyona kadar
çıkarmanız gerekmektedir
Su: Bol su içmek kan dolaşımının düzenlenmesini sağlıyor
ve ödemin oluşmasını önlüyor. Ayrıca yağ hücrelerinin
emilimini sağlamak gibi önemli bir rol de üstleniyor. Günde en
az 2.5-3 litre su içmeye özen gösterin.
Kuşkonmaz ve Lahana: Ödem söktürücü ve toksin atma
özelliği nedeniyle bu besinler sofranızda sık sık yer almalı.
Toksin atmak için beyaz lahana kürü de yapabilirsiniz. Bunun
için; kaynayan yarım litre suda 5-6 adet beyaz lahana yaprağını
parçalamadan, ağzı kapalı bir tencerede hafif ateşte 10 dakika
haşlayın. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez aç veya tok
karnına birer su bardağı için. Kürü 5 gün boyunca ve her
seferinde tekrar hazırlayarak uygulayın. 3 gün ara verdikten
sonra küre 5 gün daha devam edin.
Balık: Somon gibi yağlı balıkta bolca bulunan Omega -3

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Enerjinizi yapıcı
yönde kullandıkça
problem yok ancak ani olaylar
sonucunda tartışma, sürtüşme
yaratabilecek durumlara
sürüklenebilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Özel hayatınıza
ve kendinize zaman
ayırmakta zorlanacaksınız.
Kariyerinizde ilerlemeler
sözkonusu.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Üzerinde çalıştığınız
işleri sonuçlandırmakta başarılı
olabilirsiniz. Ancak detaylar ve
pratik olunması gereken konular
yıpratıcı etkiler getirmekte.

damarları genişleterek kan akışının ve dolaşımının
rahatlamasına katkıda bulunuyor. Haftada 2-3 gün balık
tüketin.
Soğan ve sarımsak: Kan basıncının ve dolaşımının
rahatlamasını sağlıyorlar.
Ananas: Taze ananasta bulunan bromelin enzimi protein
ayrıştırıcı ve sindirimine yardımcı bir enzimdir. Kükürtlü
bileşikleri de içeren bromelin enzimi sadece protein sindirimine
yardımcı olmakla kalmaz, şişkinliğin ve ödemin atılmasına da
katkıda bulunur. Böylece selülit oluşumunu engellemeye
yardımcıdır. Hergün 1 ince dilim ananas tüketilmesi olumlu etki
gösterecektir.
Zencefil: Her gün 5-6 kibrit çöpü şeklinde kestiğiniz zencefili
çayınızın içine katabilirsiniz.
Muz: İçerisinde yer alan potasyum ile kan basıncını
düşürerek dolaşıma yardımcı oluyor ve dokuları atık
maddelerden temizliyor. Sindirim ve düşük tansiyon sorununuz
yoksa, günde bir adet muz tüketmenizde fayda var. Karpuz,
avokado, havuç, fasulye ve bezelye de fazla miktarda potasyum
içeriyorlar.
Kereviz: Kan damarlarının kasılmasını engelleyerek
dolaşımın rahatlamasını sağlıyor.
Yeşil çay: İçeriğindeki kateşin ile yağ yakımını hızlandırıyor.
Günde iki fincan yeşil çay içmenizde fayda var.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Cesaretinizi
topladığınız, adımlarınızı büyüttüğünüz
günlerdesiniz. Ancak muhalefetle
karşılaşacağınız görünüyor.

Ağustos) Alacağınız
haberler, uzaklarla olan
ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Yeniliklerden çok şey çıkarabileceğiniz
günlerdesiniz. Harcamalara dikkat.

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

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Hayatın keyiflerine
fazlasıyla yakın
duruyorsunuz. Yaratıcı
konularda yeni olanaklar elde
edeceğiniz, başkalarının dikkatini
çekeceğiniz görünüyor.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi disiplin altına
almaya, sorumluluklarınızı
aksatmamaya çalışın. Planlı ve
hedefe odaklı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
ASLAN (23 Temmuz-23

burçlar...

• Panik atak, biyolojik ve psikolojik
nedenlere bağlı tıbbi bir durumdur.
Zafiyet, doğaüstü güçler veya inanç
eksikliği ile ilgisi yoktur. Ruh sağlığı
alanında uzman olmayan kişilerden ve
yöntemlerden uzak durulmalıdır.

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

Yeni kişilerle olan ilişkilerde ani
yakınlaşmalar ve haberleşmeler
hızlanıyor. Enerjinizi yapıcı
yönde kullanmalı, iş hayatında
da istikrarlı adımlar atmalısınız.
İyimserliğiniz artıyor.

BALIK (19 Şubat-20
YAY (23 Kasım-21 Aralık) Hayatın
keyfileri size neşe getiriyor.
Sosyal ortamlarda daha fazla
bulunacağınız ve yeni
ilişkilere yöneleceğiniz
söylenebilir. Planlarınızda
büyük beklentilerden kaçının.

Mart) Hayat görüşünüzü
akılcı bir düzeyde
kullanmalısınız. Hukuki
konularınızda bazı
engeller ya da gecikmeler öne
çıkabilir. Yeni bir arkadaşlık ilişkisi
sözkonusu olabilir.
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BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, bu
yıl 26 Kasım Cumartesi günü
Yassıköy’deki Astrea eğlence merkezinde
gerçekleşti.
Batı Trakya’nın farklı bölgelerinden
çok sayıda öğretmenin ve konuğun yer
aldığı geceye, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Rodop
milletvekilleri Ayhan Karayusuf, Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Eyalet
Başkan Yardımcısı Önder Mümin, İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt, Rodop
– Meriç illeri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği Başkanı Salih Ahmet, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı, Güney Meriç
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Tütün Kooperatifi Başkanı Esat Hüseyin,
Bulgaristan Ardino-Eğridere Belediye
Başkanı Resmi Murat, Bulgaristan
TÜRKSAD - Türk Kültür Sanat Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet, Bulgaristan
Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı
Seyhan Mehmet, Bulgaristan Koşukavak,
Cebel, Kırcaali ve Eğridere’den bir grup
öğretmen, İstanbul Öğretmen Okulu
Mezunları Derneği, emekli öğretmenler
ve çok sayıda davetli katıldı.
Program saygı duruşu ve öğretmen
marşının okunmasıyla başladı . Gecede,
2015-2016 eğitim yılında Yunanistan
genelindeki yarışmalarda alınan
dereceler nedeniyle Celal Bayar Lisesi
öğrencileri adına müzik öğretmeni
Mustafa Halil ile beden eğitimi
öğretmenleri Yılmaz Apti ve Sezgin
Berber’e plaket takdim edildi.

“AZINLIK EĞİTİMİ
ÖZEL VE ÖZERKTİR”
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman yaptığı
konuşmada, “Azınlık eğitimi özel ve
özerktir. Bu açıkça Lozan’ın 40. ve 41.
maddelerinde belirtilmektedir. Ne yazık
ki azınlığın en büyük sorunlarının
başında eğitim sorunu yer almaktadır.
Bu sorun katlanarak büyümektedir. Son
olarak azınlık okullarında azalan çocuk
sayısı bahane edilerek okullar
kapatılmaktadır. Azınlık okullarının
kapatılması hukuka aykırıdır, çünkü
azınlık okulları özel ve özerktir. Okul
öncesi eğitimin Türkçe ve Yunanca
olarak verilmesi gerekmektedir.
Anadilini iyi öğrenemeyen çocukların
ikinci bir dili öğrenme şansları yok
gibidir.” görüşlerine yer verdi.

EĞRİDERE BELEDİYE BAŞKANI
Gecede bir konuşma yapan Bulgaristan
Eğridere Beledeyi Başkanı Resmi Murat,
“Bizlerin de çok anlamlı günleri var.
Soykırımı anma törenlerimiz var. Bu
törenlerde sizleri aramızda görmek
istiyoruz. Bir daha bu acıların
tekrarlanmaması için anma günlerini
düzenlemekteyiz. Sizin koronuzu, ki
daha önceki yıllarda olduğu gibi 23
Aralık’ta Ardino-Eğridere’ye davet
ediyorum. Orada bir konser vermenizi
teklif ediyorum, rica ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa
Mustafa yaptığı kısa konuşmada, “Çok
zor koşullarda bu topluma hem kimlik
kazandırdınız ve ciddi sayıda bilim
adamı yetiştirdiniz. Öğretmenler
Günü’nüzü kutluyorum.” ifadelerini
kullandı.

İLHAN AHMET
Rodop Potami Milletvekili İlhan Ahmet
ise Başbakan Aleksis Çipras’ın Trakya
ziyaretine değinerek şunları söyledi:
“Başbakan son Gümülcine ve bölge
ziyaretinde iki önemli mesaj vermiştir.
Benim için en önemlisi olan kimlikle
ilgili bir tespitte bulunması olmuştur.
Sayın Başbakan milli, dini veya eğitim
kimliğini savunmanın muhafazakar bir
düşünce olduğunu söylemiştir. Ben buna
katılmıyorum. Önemli olan yasalar
önünde eşitliktir ve kimlik önemli
değildir, şeklinde bir anlayış
sergilemiştir. Bunun asla ve asla azınlık
sorunlarına çözüm getirebileceğine
inanmıyorum.”

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş hükümete referandum çağrısında
bulunarak, Türk azınlığın önüne sandık
koyulmasını istedi. Ali Çavuş, “Batı
Trakya’da Müslüman - Türk azınlığı bir
asra yakın mücadele etmektedir. Bu
kadar iyi niyetli, uysal sadece ve sadece
Lozan’dan doğan haklarını alıp eşit
vatandaş olarak , eşit yurttaş olarak bu
ülkeye hizmet etmek isteyen bir Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı var. Ama
gelin görün ki bizleri Lozan’dan emanet
alan ülkemiz Yunanistan maalesef Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığına ihanet
etmektedir. Bunu açık ve net
söylüyorum. Son günlerde yaşanan
gelişmeleri ve eğitimde yaşanan
sıkıntıları biliyorsunuz. İsmini dahi
söylemek istemiyorum. Adamın biri
koordinatör olmuş ve ‘Azınlık eğitimini
bitireceğim, azınlık okullarını
kapatacağım’ diyor. Ben de diyorum ki
‘Siz, Azınlık okullarını kapatsanız da
gönüllerdeki Müslüman Türk kimliğini
kapatacak mısınız?’ Lozan’daki maddeler
açıktır. Ülkemiz Yunanistan maalesef
Lozan’a bağlı kalmamaktadır. Şimdi
şunu söylemek istiyorum: Dostluk Eşitlik
Barış Partisi, rahmetli liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in ve arkadaşlarının kurmuş
olduğu bir parti, bir dava partisi. Biz,
bunları söylediğimiz zaman ırkçı ve

milliyetçi oluyoruz. Madem ki siz bizim
görüşlerimize ırkçı ve milliyetçi
diyorsunuz, ki Lozan’ın maddeleri açıktır
ve buradan söylüyorum, Yunan hükümet
ve devlet yetkililerine çağrıda bulunmak
istiyorum, gelin azınlığın önüne sandığı
koyun, referandum yapın, bakalım
azınlık eğitimiyle ilgili ne diyecek.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK
İÇERİSİNDE OLMAMAMIZ
BİR ÇOK SORUNUN DEVAM
ETMESİNİ SAĞLAMAKTADIR”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, “Azınlık sorunları bitmeyecektir.
Azınlık olmak zaten sorun. Fakat, öyle
bir dönemdeyiz ki parlamentoda
olmadığı kadar çok milletvekilimiz var.
Dün Batı Trakya’ya gelen Başbakan bir
azınlık okulunu ziyaret etti. Bazı
vaatlerde bulundu. Aslında bunları

görmek lazım. Nankör olmamak lazım.
Ancak birlik ve beraberlik üzerinde de
düşünmemiz lazım. Ben öyle
zannediyorum ki birlik ve beraberlik
içerisinde olmamamız bir çok sorunun
devam etmesini sağlamaktadır.” dedi.

MUAVİN KONSOLOS DAVUT OCAK
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak konuşmasında
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’nın
selamlarını ileterek, “Öğretmenlik
sorumluluk, fedakarlık gerektiren bir
meslektir. Geleceğimizin mimarları
öğretmenlerdir.” ifdelerini kullandı.
Programın devamında çocuklar şiirler
okudu, Gümülcine Türk Gençler Birliği,
İskeçe Türk Birliği halk oyunları ekipleri
sahne aldı. Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Türk Sanat Müziği Korosu’nun
sunduğu konser davetlilerden bol bol
alkış aldı.
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Moscovici: “Dördüncü kurtarma paketini
düşünmüyoruz, ama ihtimal dışı değil”
Yunanistan ve kreditörler
arasında devam eden müzakereleri
görüşmek için başkent Atina'ya
gelen AB Komisyonu’nun
Ekonomik ve Parasal İşlerden
Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici,
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Çipras ile görüştü.
AVRUPA Komisyonu’nun
Ekonomik ve Parasal İşlerden
Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici,
Yunanistan’ın bir kurtarma
paketi programına daha
başlaması ihtimaline ilişkin,
“Bunu tamamen ihtimal dışında
tutamam. Ama kesinlikle
istediğimiz bir şey değil.” dedi.
Başkent Atina’da iki günlük
ziyaret kapsamında bulunan
Moscovici, Başbakan Aleksis
Çipras ve Maliye Bakanı Efklidis
Çakalotos ile bir araya gelerek,
henüz sonuç alınamayan
müzakereler üzerinde görüş
alışverişi yaptı.
Atina’ya düzenlediği ziyaret
kapsamında bir basın toplantısı
düzenleyen Moscovici,
Yunanistan’ın ekonomik olarak
doğru yolda ilerlediğini söyledi.
Moscovici, bu yıl içinde Atina’ya
ikinci kez geldiğini
anımsatarak, “Çünkü,
Yunanistan’ın serüveninde
önemli bir ana yaklaşıyoruz.”
diye konuştu.
Kurtarma paketinin birinci
gözden geçirme sürecinin
başarıyla tamamlandığına
işaret eden Moscovici, “Şimdi,
ikincisi de ilerliyor ve iyi bir
şekilde ilerliyor. Tabi ki
yapılacak daha iş var.
Çözmemiz gereken bazı nazik
meseleler var. Avrupa
Birliği’nde ve Euro Bölgesi’nde
bir Yunanistan için tamamıyla
iyimserim.” ifadelerini kullandı.
Moscovici, Yunanistan’ın
konuşulacağı 5 Aralık’taki
Eurogroup öncesi taraflara
uzlaşma çağrısında bulunarak,
“Avrupa kurumları ve IMF
arasında hiçbir şekilde ayrılık
olamaz, olmamalı. Bu teknik
seviyede anlaşma sadece gerekli
değil, aynı zamanda
gerçekleştirilebilir ve bu
Yunanistan’ın çıkarınadır.” diye
konuştu.
Kreditörler arasında bazı fikir
ayrılıkları olsa da bölünme
yaşanamayacağını öne süren
Moscovici, “Bazı fikir ayrılıkları
olabilir, ama sonunda tüm
kurumların birlikte olmasını
istersiniz. Bu çok açık bir
şekilde Uluslararası Para
Fonu’nu da (IMF) içeriyor. Biz,
IMF’yi aramızda görmek
istiyoruz. IMF’nin varlığı bir
sigorta bizim için.”

değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan hükümetinin
talep ettiği borç hafifletme
kararlarına ilişkin ise Moscovici
şunları söyledi: “Yunanistan
hükümeti sözünü tuttuğu gibi,
ortakları da sözlerini yerine
getirmeli. Ama öncesinde tüm
ortakların üzerinde anlaştığı bir
teknik seviyede anlaşmaya
ihtiyacımız var. Yunan yetkililer
sorumluluğunu aldığı gibi biz
de sorumluluklarımızı
üstlenmeliyiz. Bu da borç
meselesini de içeren bir global
anlaşmaya doğru bu yılın
bitiminden önce ilerlememiz
anlamına geliyor. Çünkü,
önümüzde bir fırsat penceresi
var. Bu yüzden pazartesi ( 5
Aralık) günkü toplantı çok
önemli. Bu yapılabilir,
gerçekleştirilebilir.”
Moscovici ayrıca, hala
memorandum kapsamında olan
tek ülkenin Yunanistan
olduğuna dikkati çekerek,
“Dördüncü bir kurtarma
paketini düşünmüyoruz. Şu an
üçüncüdeyiz. Bu programın
başarıya ulaşmasını istiyoruz ve
üç program bence yeterli. Bunu
tamamen ihtimal dışında
tutamam ama bu kesinlikle
istediğimiz bir şey değil.”
ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMA MÜMKÜN
Öte yandan, Hükümet Sözcüsü
Dimitris Canakopulos
düzenlediği basın
toplantısında, Yunanistan’ın
gözden geçirme süreciyle ilgili
ön anlaşmaya, yıl sonuna kadar
da borç meselesine ilişkin
mutabakata varabileceğini
söyledi.
Kurtarma paketi
kapsamındaki müzakerelerde
temel sorunu oluşturan iş
kanunu reformuna ilişkin ise
Canakopulos, Yunanistan’ın
çalışma hakları konusunda
Avrupa müktesebatının dışında
bir reforma razı olmayacağını
sözlerine ekledi.
Canakopulos ayrıca
Yunanistan’ın borç hafifletme
kararlarının alınmasının
ardından, 2017 yılının ilk
çeyreğinde Avrupa Merkez
Bankası’nın parasal genişleme
programına dahil olmayı
umduğunu belirtti.

Hükümette borç hafifletme umudu
Maliye Bakanı Çakalotos:
“Üç tarafın 5 Aralık’ta Yunan
ekonomisine fayda sağlayacak
bir anlaşmaya varmasını
umuyoruz.”
MALİYE Bakanı Efklidis Çakalotos, ülkesinin kamu
borcunun kreditörleri tarafından hafifletilmesine ilişkin,
“Üç tarafın 5 Aralık’ta Yunan ekonomisine fayda
sağlayacak bir anlaşmaya varmasını umuyoruz.” dedi.
Amerikan-Yunan Ticaret Odası’nın düzenlediği
konferansta konuşan Çakalotos, ülkesinin kurtarma paketi
anlaşmalarına sıkıca bağlı kaldığını vurguladı.
Çakalotos, şu anda hükümetin kreditörlerle kemer
sıkma reformlarına ilişkin müzakere sürecinde
bulunduğunu, bu süreçte en önemli meselenin toplu iş
sözleşmeleri ve toplu işten çıkarmalar konusundaki
tartışmalar olduğunu belirtti.
Avrupa kurumlarının, iş haklarına ilişkin AB
müktesebatı çerçevesinin dışında taleplerde
bulunamayacağına işaret eden Çakalotos, “Bir ülke
kurtarma paketi programında diye daha az hakka sahip
olacak diye bir şey yok. Bu haksızca ve uygun değil.” diye
konuştu.
Çakalotos, ülkesinin kamu borcunun hafifletilmesi
konusunda kısa vade için kreditörlerle büyük oranda
uzlaşmaya varıldığını belirterek, “Orta ve uzun vade için
de müzakereleri bekliyoruz. Üç tarafın 5 Aralık’ta Yunan
ekonomisine fayda sağlayacak bir anlaşmaya varmasını
umuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Euro Bölgesi’nin ekonomi politikalarını eleştiren
Çakalotos, Euro Bölgesi’nin başarısız olduğunu ve çözüm
ürettiğini gösteremediğini savundu.
Çakalotos, “Eğer borç hafifletme olmazsa ikinci gözden
geçirme süreci tamamlanamaz. Yunanistan parasal
genişleme programına katılamaz ve böylece sermaye
piyasalarına geri dönemez.” dedi.
Hükümet, ülkenin yıllık gayrisafi milli hasılasının
yüzde 180’ine ulaşan yaklaşık 315 milyar euroluk kamu
borcunun hafifletilmesine ilişkin 5 Aralık 2016’daki Euro
Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında kreditörleriyle
uzlaşma sağlamayı umuyor.
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“Haklarımızı talep
ettikçe ırkçılıkla
suçlanıyoruz”
DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Batı Trakya
Türk azınlığının haklarını talep
etmelerinin bazı çevreler
tarafından ırkçılıkla
özdeşleştirildiğini söyledi. Bu
tür suçlamalara kulak
asmayacaklarını söyleyen Ali
Çavuş, parti olarak azınlık
haklarını savunmaya ve talep
etmeye devam edeceklerini
belirtti.
Ali Çavuş, 25 Kasım Cuma
günü Yahyabeyli köyünü
ziyaret ederek, köy halkıyla
Cuma namazı kıldı.
Namaz sonrası Yahyabeyli
köyü camisinin bahçesinde
cemaate hitap eden Ali Çavuş,
azınlığın Lozan
Antlaşması’ndan doğan
haklarını talep ettikçe, bazı
çevreler tarafından ırkçılıkla
suçlandıklarını belirtti. Ne
haklarında başlatılan
soruşturmaların, ne de bu tür
suçlamaların kendilerini hak
arama mücadelesinden
döndürmeyeceğini kaydeden
Ali Çavuş, aksine daha da
azimle çözüm bekleyen
konuların ivedilikle
çözülmesini talep edeceklerini
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DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

kur’anın ışığında
bir babanın oğluna öğütleri

A

ve bu talepleri parti olarak her
platformda dile getireceklerini
söyledi.
Ekonomik kriz sebebiyle
bölgeyi terk etmek zorunda
kalan gençlerin durumuna çok
üzüldüklerini ve gelecek
açısından kaygı duyduklarını
anlatan Ali Çavuş, ailelerin bin
bir çile ve umut ile okuttukları
gençlerin kamu alanında
yeterli şansı bulamadıkları ve
istihdam edilmedikleri için
bölgeyi ve baba ocaklarını terk
ettiklerini söyledi.
DEB Partisi’ne 8 Aralık 2015’
te yapılan saldırı sonrası
saldırganların yakalanmasını

ve yargı önüne çıkarılmasını
beklerken, kendisi hakkında
peşi sıra soruşturmalar
başlatıldığını dile getiren Ali
Çavuş, hiçbir girişimin
kendilerini hakikati
söylemekten
vazgeçiremeyeceğini ifade etti.
Ali Çavuş, haksızlıkların
bertaraf edilmesi için yılmadan
ve yorulmadan çalışacaklarını
sürdüreceklerinin altını çizdi.
Mustafa Ali Çavuş’a
Yahyabeyli ziyaretinde, Gençlik
Kolları Başkanı Murat Ahmet
ve Halkla İlişkiler Birimi üyesi
İsmail Salih eşlik etti.

Başkonsolos Gökçeler
köyünü ziyaret etti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 25 Kasım Cuma günü İskeçe ilinin
Gökçeler köyünü ziyaret etti. Başkonsolos
Akıncı, Gökçeler köyünde soydaşlarla birlikte
Cuma namazı kıldı.
Başkonsolos Akıncı’ya Gökçeler ziyaretinde,
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve İskeçe
Türk Birliği Başkanı Ahmet Kurt eşlik etti.
Köy camiinde kılınan Cuma namazı

sonrasında Başkonsolos Akıncı, bölge halkına
konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek,
soydaşlarla birlikte bir süre sohbet etti.
Başkonsolos Akıncı sosyal medya
hesabından, “Bu cuma uğrak yerimiz, sadece
İskeçe’nin değil, tüm Batı Trakya’nın önemli
köylerinden Gökçeler’di.” paylaşımında
bulundu.

ile yuvası, Allah'ın içimize
koyduğu bir sevgi
tomurcuğu, bir arzu ile
kurulan, toplumun en küçük ve
fakat en önemli birimidir. Ki orada
şahsiyeti şekillenen kişilerin yapıp
ettikleriyle bu günkü cemiyetin
yapısı oluşmakta, yarınlara yön
verilmektedir.
Eğer o yapıyı oluşturan fertler,
aile ortamındaki sevgi ve bağlılığın
kudsiyetini doğru olarak anlar ve
bunun; niçin, nereye kanalize
edileceğini bilerek tercih ederlerse,
öylesi özenli yuvalardan, semeresi
yüzyıllarca devşirilecek bereketli
nesiller yetiştirilebilir.
Bunun için her şeyden önce
Kur'ân'la ünsiyeti ihyâ etmek,
Rasûlullah'ın sünnetinden
hayatımıza taşıyacağımız
örneklerin sayısını artırmak, Türk
kültürünü yaşatmak ve bunlarla
olan bağlantımızı güçlendirmek
gerekir inancındayım.
Bu cümleden olarak Lokman
Sûresi'nin 12 ilâ 19 âyetleri
arasında beyân olunan hikmetli
tavsiyeleri satır başlıkları halinde
arz etmek istiyorum. Hz.
Lokman'ın, hikmetin şükrünü nasıl
eda ettiğine dair örnekler
sunuluyor. Onun öğütleri, insanın
kendisine en sevimli gelen ve en
çok şefkat duyacağı oğluna
nasihatleri tarzında çağlar boyu ışık
tutarak bize kadar ulaşıyor.
Hz. Lokman, vereceği hayatî
değerdeki öğütlere dikkat kesilsin
diye; oğulcuğum! gibi merhametli
bir seslenişle çağırıyor evladını.
Vermek istediklerini en üst
seviyede ve özetle söylüyor:
Oğulcuğum, diyor; “sakın
Allah'a ortak koşma. Bunu yapman
en büyük haksızlık olur.” Allah'ın
mülkünde, O'nun verdiği nimetlerle
hayat sürerken O'na ortak koşmak
büyük zulümdür. Bu da insanı
insan yapan öz değerlerine,
kimliğine sahip çıkmayıp
kötülüklere sapmak suretiyle
inancına zulüm karıştırması
demektir
“Anne-babana iyilikle davran.
Verdiği nimetlerden ötürü Allah'a
şükret ki, dönüş ancak O'nadır”.
“Anne-babanın senin üzerinde
büyük hakları bulunduğunu beyân
etmiş ve onlara iyilik etmeni adımın
yanında zikretmiş olmama binaen;
eğer seni bilmediğin bir konuda
bana ortak koşmağa zorlarsalar,
onlara uyma. Dünya işlerinde
onlarla iyi geçin ve bana yönelen
kimsenin yoluna tabi ol.”
Şefkatin şâhikasını içine alan
Kur'ân öğütleri bu noktadan sonra;
başkalarının yaptıklarıyla uğraşma,
kendi kusurlarını önemsememe

gibi hatalara düşme tehlikesine
karşı, latîf uyarılarla muhatabını
ikâz ediyor:
“Oğulcuğum, yaptığın şey bir
hardal tanesi kadar önemsiz de
olsa, bir kayanın içinde saklı
bulunsa, göklerde veya yerin
dibinde olsa, yine de Allah onu
getirip meydana çıkarır. O'nun
mülkündesin, O'ndan
gizleyebileceğin bir şey yok. Büyük
küçük her türlü davranışın, her
sözün bir kitaba yazılmakta, her
ânın kayıt altına alınmaktadır.
Oğulcuğum, namazını erkânına
riâyetle edâ eyle. İyiliği tavsiye et,
fenâlıktan sakındırmağa bak.
Başına gelene sabret. Çünkü bunlar
azmedilmeğe değer, önemli
işlerdir.
Allah'a kulluk vazifeni ifâ eyle ve
her zaman doğru olanı yap, hayırlı
olanı işle. İyiliğin takipçisi ol, kötü
olanın karşısında dur. Elinden
geldiğince fenalığı önlemeğe bak.
Böylesi net, bu kadar açık bir hayat
çizgisi belirle kendine.”
İnsanlar arasında iyiliğin
yayılması, kötülüklerin önlenmesi
uğruna gayret edenlere, her
zaman, her asırda karşı çıkanlar
olmuştur ve olacaktır. Bu vesîleyle,
söz konusu mes'ûliyetli vazifeye
tâlip olanlar, hasetçilerin başlarına
açabileceği belalara sabretmeleri
husûsunda uyarılmış oluyor.
“Oğulcuğum, insanları
küçümseyip yüz çevirme,
yeryüzünde böbürlenerek, kibirli ve
zalim insanlar gibi yürüme. Çünkü
Allah, kendini beğenip övünenleri
sevmez. Makamın, mevkin,
servetin ve ilmin seni
gururlanmağa sevk etmesin.
Bunların hiç birini doğuştan
yanında getirmedin, ve giderken
geri götürmeyeceksin. Bir gün bu
geçici zînetlerin elinden alınacağını
da unutma. Yaratılış bakımından
bütün insanlarla eşitsin. Ve
sonuçta herkesin gittiği yere
varacaksın. Öyleyse gururlanmak
niye?”
Nitekim bu âyetlerin okunduğu
mecliste bir sahabî; “Ey Allah'ın
Rasûlü, ayakkabımın bağı,
kamçımın sapı, gömleğimin
beyazlığı benim hoşuma gider de
bunlar nefsimi okşar” deyince
Efendimiz; “bu kibir değildir.
Kibirlenmek, senin hakkı
tanımaman ve insanları hor
görmendir” diye açıklamıştır.
“Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini
kıs. Çünkü seslerin en çirkini,
merkep sesidir. Yukarıda adlarını
andığımız dünya zînetlerine
aldanarak ses tonunu yükseltme.
Bu da Allah'ın gadaplandığı kibir
cümlesindendir.”
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Η Ευρώπη τρέχει να κλείσει μέτωπα. Αξιολόγηση
για την Ελλάδα, βίζα για την Τουρκία

A

ισιόδοξος ότι θα υπάρξει
συνολική λύση για το ελληνικό
ζήτημα πριν το τέλος του 2016,
εφόσον όλες οι πλευρές έχουν τη
βούληση για συμφωνία, δήλωσε
αξιωματούχος της Ευρωζώνης, στις
Βρυξέλλες.
Η απελευθέρωση του καθεστώτος
της βίζας για τους Τούρκους πολίτες
που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να τεθεί σε ισχύ αυτό το
μήνα, παρά τις πρόσφατες εντάσεις
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ,
υποστήριξε την Τετάρτη η γερμανική
εφημερίδα Die Welt.
Στο «άτυπο» ραντεβού του με τους
δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες πριν
από κάθε Eurogroup, ο ευρωπαίος
αξιωματούχος δήλωσε μεν αισιόδοξος
για συνολική λύση ως το τέλος του
2016, αλλά όχι την προσεχή Δευτέρα 5
Δεκεμβρίου, στη συνάντηση των
υπουργών Οικονομικών. Δεν απέκλεισε
πάντως να υπάρξει έκτακτο Eurogroup

μέσα στον Δεκέμβρη για το ελληνικό
πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι
αλλαγές της εργασιακής νομοθεσίας
είναι ένα ζήτημα που παραμένει ακόμη
σε εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδας και
θεσμών, ενώ την ίδια στιγμή σε θρίλερ
μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωπαίων δανειστών
έχει εξελιχθεί το ζήτημα του
πρωτογενούς πλεονάσματος. Πάντως,
όπως είπε, έχει γίνει «πολύ σημαντική
πρόοδος τις τελευταίες ημέρες» και
υπάρχει «κλίμα συνεργασίας», όπως
τόνισε. Γι’ αυτό ο Ευρωπαίος
αξιωματούχος εκτίμησε πως τη
Δευτέρα θα υπάρξει μια πολύ καλή
αξιολόγηση από την πλευρά των
θεσμών, με ελάχιστα ανοιχτά σημεία
και από εκεί και πέρα θα πρέπει να
ληφθεί πολιτική απόφαση για το πότε
θα γίνει η ενεργοποίηση των όποιων
αποφάσεων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
δανειστές προγραμματίζουν ήδη
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έκτακτο Eurogroup λίγες μέρες πριν
από τα Χριστούγεννα - στις 23
Δεκεμβρίου κατά μία εκδοχή. Μέχρι
τότε, θα έχουν γίνει όλες οι
απαραίτητες διεργασίες για ένα
συμπληρωματικό Μνημόνιο που θα
«επιτρέπει» στο ΔΝΤ να συμμετέχει
στο ελληνικό πρόγραμμα - έστω και
με μικρότερο ποσό απ’ ό,τι αρχικά
υπολογιζόταν. Οι ζυμώσεις είναι
συνεχείς και οι πιέσεις έντονες.
Κάπως έτσι εξηγούνται και οι
διαρροές από το γερμανικό
υπουργείο Οικονομικών, που
αναφέρουν τη «βεβαιότητα ότι το
ΔΝΤ θα συμμετέχει στο ελληνικό
πρόγραμμα».
Σύμφωνα, εξάλλου, με δημοσίευμα
της γερμανικής εφημερίδας Die Welt,
τονίζεται πως αξιωματούχοι από την
Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνομιλούν για απελευθέρωση της
βίζας, που είχε συμπεριληφθεί ως
βασικό αντικείμενο της συμφωνίας
επανεισδοχής που έχει υπογραφεί
μεταξύ των δύο μερών.
Υπάρχει ένα «συγκεκριμένο
σχέδιο» για την εξασφάλιση της
απελευθέρωσης της βίζας και η
συμφωνία έχει σχεδόν επιτευχθεί,
δήλωσε πηγή της ΕΕ στην εφημερίδα
και πρόσθεσε πως οι συνομιλίες πάνω
στο θέμα αναμένεται να ξεκινήσουν
την ερχόμενη Τετάρτη στις Βρυξέλλες.
Ο υπουργός της Τουρκίας στην ΕΕ,
Ομέρ Τσελίκ, ο πρώτος αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανζ
Τίμερμανς, ο Επίτροπος
Μετανάστευσης, Εσωτερικών

Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ,
Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο
Ευρωπαίος Επίτροπος για την
Ασφαλή Ένωση, Τζούλιαν Κινγκ, θα
παραστούν, σύμφωνα με
πληροφορίες, στη συνάντηση.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο
Τσελίκ θα παρουσιάσει ένα σχέδιο
που θα περιέχει τροποποιήσεις που
θα γίνουν στους αντιτρομοκρατικούς
νόμους της Τουρκίας.
Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με
το θέμα, ο Τίμερμανς αναμένεται να
επισκεφθεί την Άγκυρα την επόμενη
εβδομάδα, και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα ανακοινώσει την
υποστήριξή της στην απελευθέρωση
της βίζα.
Η ΕΕ και η Τουρκία κατέληξαν σε
συμφωνία τον Μάρτιο για τον
περιορισμό της χειρότερης
μεταναστευτικής κρίσης που έχει δει η
Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο με τις ευρωπαϊκές χώρες να
συσφίγγουν τον έλεγχο των ροών και
την αποστολή των προσφύγων που
φτάνουν στην Ελλάδα πίσω στην
Τουρκία, σε αντάλλαγμα για την
νόμιμη καταγραφή των προσφύγων.
Από την πλευρά της Τουρκίας, στα
οφέλη περιλαμβάνονται τα ταξίδια
χωρίς βίζα για τους πολίτες της στη
ζώνη Σένγκεν της ΕΕ, καθώς και η
λήψη συνολικά 6 δις. ευρώ μέχρι τα
τέλη του 2018 για την κάλυψη των
αναγκών των Σύρων προσφύγων
στην Τουρκία.

Encümenler Birliği ara genel kurulu yapıldı

AZINLIK Okulları
Encümenler Birliği ara genel
kurulu, 30 Kasım Çarşamba
günü gerçekleştirildi.
Gümülcine’deki İdadiye
Azınlık İkokulu’ndaki toplantı
salonunda gerçekleştirilen ara
genel kurula Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet ve diğer
encümenler katıldı.
Batı Trakya genelinde 132
azınlık ilkokulunun yanı sıra
Türk azınlığa ait ortaokul ve
liseleri temsil eden Batı Trakya
Azınlık Okulları Encümenler
Birliği ara genel kurulun divan
başkanlığını Mustafa Katrancı
yaptı. Divan başkanlığı

yardımcılığı görevlerini ise Fuat
Perende ile Salih Nedim
üstlendi.
Ara genel kurul, Azınlık
Okulları Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet’in
konuşmasıyla başladı. 22 Kasım
2015 tarihinden bugüne kadar
yönetim kurulunun yapmış
olduğu faaliyetler hakkında
bilgi veren Ahmet, ayrıca
derneğin gelir giderleri
hakkında da genel kurul
üyelerini bilgilendirdi.
Azınlık Okulları Encümenler
Birliği olarak üç ay önce başta
Eğitim Bakanlığı olmak üzere,
mecliste grubu bulunan bütün
partilere bir mektup

gönderdiklerini anlatan dernek
başkanı Ercan Ahmet,
sözkonusu mektupta yer alan
talepleri dernek üyeleriyle
paylaştı.
Konuşmasında kapatılan
okullara ve Cuma saati
uygulamasına değinen Ercan
Ahmet, azınlık okullarının
kapatılmasının yanlış bir
uygulama olduğunu yineledi.
Ahmet, Cuma saati
uygulamasının da devam
etmesini istedi. Ercan Ahmet,
“Bu okulların sahibi bizleriz. Bu
okulları açmak ya da kapatmak
için azınlık eğitim sistemine
göre encümenlerin imza atması
gerekiyor. Doğu Makedonya -

Trakya Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris, kanuna
karşı hile kullanıyor. Keramaris,
‘kapattım’ demiyor, ‘geçici
olarak faaliyetini durdurdum’
diyor. Dolayısıyla bir azınlık
okulunun faaliyeti
durdurulunca ilgili yasa bizleri
özel okullar yasasına
yönlendiriyor. Özel okullar
yasası; ‘iki yıl üst üste faaliyet
göstermeyen bir okulun çalışma
izni iptal edilir’ diyor. Böylece
söz konusu okul kapanmış
oluyor. Ancak her şeye rağmen
bizler adalete ve hukuka inanan
insanlarız. Ben inanıyorum ki,
adalet yerini bulacaktır ve
okullarımız haksız yere
kapatılmayacaktır.” diye
konuştu.

“ÖĞRENCİ
TAŞIMACILIĞI MİLLİ
EĞİTİM’İN
KONTROLÜNDE
YAPILMALIDIR”
Kapatılan okullardaki
öğrencilerin daha sağlıklı bir
eğitim görebilmeleri için, bunun
en azından bir yıl evvel
planlanması gerektiğinin altını
çizen Ahmet, öğrenci
taşımalarının da Eğitim
Bakanlığı kontrolünde
yapılması gerektiğini savundu.
Azınlık okullarında eğitim
gören çocuklarının Yunanca

konusunda ciddi sıkıntılar
yaşadıklarını ve bunu dile
getirdiklerini söyleyen başkan
Ercan Ahmet, bu konuyu
uzman kişilerle
görüştüklerinde, Yunanca ders
kitaplarının çok düşük seviyede
olduğunu beyan ettiklerini
belirtti. Ahmet, uzmanların, söz
konusu kitapların konu
devamlılığı göstermediği için,
çocukların öğrenme zorluğu
çektiği görüşünde olduklarını
ifade etti.
Eğitim Bakanlığı’ndan devlet
okullarında okutulan veya aynı
seviyede olan Yunanca ders
kitabı talebinde bulunduklarını
kaydeden Ahmet, aynı şekilde
Türkçe ders kitapları
konusunda öğretmenlere
yönelik seminerlerin
düzenlenmesi gerektiğini
söyledi.
İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu Lisesi ile
Celal Bayar Ortaokulu ve
Lisesi’ne ek bina taleplerinin
hala devam ettiğini söyleyen
Ahmet, bu taleplerini her
platformda dile getirdiklerini ve
bakanlığa ilettiklerini sözlerine
ekledi.
Ara genel kurul sonunda
encümenler, azınlık eğitimiyle
ilgili olarak karşılıklı görüş alış
verişinde bulundular.
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polis, BTAYTD’nde arama yaptı!
POLİS, merkezi Gümülcine’de
bulunan Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nde (BTAYTD),
bünyesinde izinsiz kreş işlettiği
iddiasıyla başlatılan araştırma
kapsamında 29 Kasım Salı günü
arama yaptı.

DERNEĞİN AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili BTAYTD’den yapılan
yazılı açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “Derneğimiz bünyesinde
izinsiz kreş işletildiği iddiasıyla
başlatılan soruşturma çerçevesinde,
29/11/2016 tarihinde derneğimiz
merkez binasında polis tarafından
arama yapılmıştır.
Ayrıca, Gümülcine A ve B
şubelerimizle ilgili Gümülcine
Belediyesi tarafından verilen
kapatma kararları aleyhine
yürütmeyi durdurma talebimizin
kısmen kabul edildiği ve söz konusu
şubelerde, kreş çalışması olarak
kabul edilebilecek faaliyetler dışında
(bu konu asıl dilekçemizin
görüşülmesi sonucu karara
bağlanacaktır) derneğin diğer
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi
için söz konusu şubelerinin
kullanılabileceğini belirten kararlar
da, tarafımıza ve ilgililere tebliğ
edilmiştir.”

AHMET KARA
BTAYTD Başkanı Ahmet Kara, polis
aramasıyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuştu.

Polisin savcılık emriyle arama
yaptığını söyleyen Kara, polisle
birlikte bir hakimin de derneğe
geldiğini ifade etti. Aynı gün
Gümülcine’de bulunduğunu ve
kendisine polisin derneğe geldiği
haberi verilince lokale gittiğini
söyleyen dernek başkanı, 29 Kasım
Salı günü yaşanan gelişmeleri şu
sözlerle anlattı: “Olay günü
Gümülcine’deydim. Polisin derneğe
arama yapmak üzere geldiğini haber
alınca, hemen derneğe geldim. Bir
Sulh Ceza Hakimi eşliğinde üç polis
dernek lokalinde arama yaptılar.
Polis bizlere, 20 Haziran 2016
tarihinde İskeçe Savcı Yardımcısı’nın

emri üzerine arama yaptıklarını
söyledi. Burada ilgili savcının arama
emri; merkez şubemizde izin
alınmadan işletilen çocuk
kulüpleriyle ilgili araştırma yapması
yönünde polise vermiş olduğu
talimattır. Bizler de savcılık emri
gereği bu aramaya izin vermek
zorundaydık. Polis arama sıırasında
bazı evrakları aldı. Bu evraklarla
ilgili olarak da tutunak tuttu.”
Dernek lokalinde polislerin
yaklaşık iki saat süren bir arama
yaptığını belirten Kara, “Polise
verilen talimat, dernek binasında
kreşlerle ilgili argümanları
bulmaktı.” diye konuştu.

Atina’da azınlıklar için etkinlik

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemciliği,
Atina’da ortak bir etkinlik düzenliyor. “10 Aralık Dünya
İnsan Hakları Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte,
Yunanistan’daki milli azınlıklar ve uluslararası
kuruluşların azınlık haklarıyla ilgili önerileri masaya
yatırılacak.
Atina’da gerçekleştirilecek etkinlik, 12 Aralık Pazartesi
günü yapılacak. DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komistesi Yunanistan Gözlemciliği yetkililerinin
katılacağı toplantıyı eski DİMAR milletvekili Maria
Yannakaki yönetecek.
“Yunanistan'da milli azınlıklar ve uluslararası
kuruluşların önerileri” konulu etkinlik, Atina Gazeteciler
Birliği’nde saat 13:00 - 16:00 arasında yapılacak.
DEB Partisi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte
konuşmacı olarak Yunanistan Helsinki İzleme Komitesi
Sözcüsü Panayotis Dimitras, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Ozan Ahmetoğlu, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı,
BTAYTD Başkanı ve AİHM’te üç azınlık kuruluşunun
hukuki temsilcisi Ahmet Kara yer alacak.
DEB Partisi’nin açıklamasında, etkinliğe konuşmacı
olarak katılmaları veya yazı göndermeleri için yanıt

beklenen hükümet temsilcileri ve milletvekilleri de şu
şekilde sıralandı:
Etkinliğe konuşmacı olarak katılmaları veya yazı
göndermeleri için yanıt beklenen hükümet temsilcileri ve
milletvekilleri:
* (Adalet Bakanlığında Şeffaflık ve insan haklarından
sorumlu Genel Sekreter)
* Anneta Kavvadia: (Yunan Heyeti Başkanı ve Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı)
* Dora Bakoyanni: (Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi, Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Üyesi )
* Ayhan Karayusuf: (Yunanistan Parlamentosu
Gençlik ve İnsan Hakları, Eşitlik ve Özel Daimi Komitesi
Başkanı )
* Hara Kefalidou: (Yunanistan Parlamentosu Gençlik
ve İnsan Hakları, Eşitlik ve Özel Daimi Komitesi sekreteri)
* Yannis Gkiokas: ( Yunanistan Parlamentosu Gençlik
ve İnsan Hakları, Eşitlik ve Özel Daimi Komite üyesi)
* Theodora Megalooikonomou: (Yunanistan
Parlamentosu Gençlik ve İnsan Hakları, Eşitlik ve Özel
Daimi Komite üyesi)
* Mustafa Mustafa: (Rodop ili Milletvekili)
* Hüseyin Zeybek: ( İskeçe ili Milletvekili)
* İlhan Ahmet: (Rodop ili Milletvekili)

Teknolojinin
son harikası
Airbus A350’de
Batı Trakyalı’nın
katkısı
BATI Trakyalı uçak yüksek mühendisi Teoman
İsmail, teknolojinin son harikası olan Airbus A350 –
1000 yolcu uçağı projesinde yer alan
mühendislerden biri oldu. Almanya’da yaşayan ve
test uçuşlarını başarıyla tamamlayan Airbus yolcu
uçağının yapım ekibinde yer alan Teoman İsmail,
emeğini Batı Trakyalı soydaşlarına armağan ettiğini
söyledi.
24 Kasım tarihinin kendileri için önemli bir
dönüm noktası olduğunu belirten Teoman İsmail,
“Uzun süren yoğun bir çalıçmadan sonra soyut
halden somut hale getirdiğimiz en son jenerasyon
yolcu uçağı Airbus A350-100 ilk uçuşunu başarılı bir
şekilde tamamlamıştır.” dedi.
Sözkonusu uçak projesinde çalışan
mühendislerden biri olmakla gurur duyduğunu
ifade eden İsmail şunları kaydetti: “Airbus A3501000 yolcu uçakları şu anda dünyanin en modern ve
en gelişmiş yolcu uçakları olup, A350-800/900
versiyonlarından daha geniş gövdeli ve daha uzun
menzillidir. Uçak yaklaşık 74 metre uzunluk ve 65
metre kanat açıklığına sahip olup 14.800 km menzil
ve 308 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir.
Uçak, koltuk yerleştirilmesine göre 366 ile 440 yolcu
alabilmektedir. Uçağın performans, verimlilik ve
dayanıklılık değerlerini mükkemel kılabilmek için
özellikle yoğun olarak kompozit malzeme
kullanılmış ve böylece ağırlıktan tasarruf yapılmış,
aerodinamik tasarımı sayesinde de havaya karşı
sürtünme ve sürüklemeden doğan kayıplar
azaltılmış ve böylece de yakıt tasarrufu arttırılmıştır.
Uçağın ayrıca bu değerlerini arttıran en önemli
unsurlardan birisi de şu anda dünyada kullanılan
en verimli yeni jenerasyon Rolls-Royce Trent XWB97 turbofan jet motorlarına sahip olmasıdır. Uçakta
kullanılan bu tür teknolojik gelişmeler sayesinde
uçağı diğer rakiplerine göre işletme maliyetleri
açısından yaklaşık %25 daha verimli hale
getirmiştir. Bu tasarım harikası uçağın ayrıca en
önemli unsurlarından birisi de uçağın yolculara çok
yüksek konforu sağlayan bir kabine sahip
olmasıdır.”
Batı Trakyalı uçak mühendisi Teoman İsmail
sözlerine şöyle devam etti: “Uçağımız 'first flight'
dediğimiz ilk uçuşunu test pilotları, uçus test ve
uçuş mühendisleri ile havada dört saaten fazla
kalarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Uçakların 2017 yılından itibaren hava yolu
şirketlerine teslim edilerek uçuş seferlerine
başlamaları planlanmıştır. Bu projede çalışan
mühendislerden birisi olarak buradaki emeğimi tüm
Batı Trakya Türk halkına armağan etmek istiyorum.”
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Muhterem hemşerilerim;
104 yıllık azınlık yaşam
sürecimizde, 25 Kasım Cuma
2016 tarihinde BAŞBAKAN
sayın Aleksis ÇİPRAS’ın ilk
defa bir azınlık TÜRK –
ORTAOKULU ve LİSESİ’ne
ziyaretinin teferruatına
girmeden önce “104 YILLIK
AZINLIK TARİHİMİZLE İLGİLİ
YUNAN KAYNAKLARINA” göre
kısaca bilgi aktaralım istedik
sizlere.
Bu bilgi paylaşımına
başlamadan önce dünyada
bütün aklı – selim insanlara
şunu aktaralım:
Biz, “BATI TRAKYA
MÜSLÜMAN TÜRKLERİ, BU
BÖLGENİN YERLİ KAYASI ve
YERLİ TOPRAĞIYIZ”.
Başka türlüsünü söylemek
ve yazmak fasa – fisodur.
***
Dünyada bütün
“ULUSLARIN” mukadderatı
gibi “BİZ, BATI TRAKYA
MÜSLÜMAN TÜRKLERİ” de;
- 7 Kasım 1912’de
Balkanlar’dan çekilen
“OSMANLI” idaresinden sonra;
- 8 Ekim 1912’den 11 Temmuz
1913’e kadar ilk “BULGAR”
idaresini yaşadık.
Ki bu süreçte BULGARLAR
ile YUNANLILAR müttefikti.
- 12 Temmuz 1913’ten 12
Ağustos 1913’e kadar Yunan
askeri idaresi. Çünkü Bulgarlar
ayrılmıştı.
- Yunan kaynaklarında;
13 Ağustos 1913’ten 9 Ekim
1913 tarihine kadar bir idare
boşluğu zikredilmektedir.
- Ancak 31 Ağustos 1913’ten
26-28 Ekim tarihine kadar olan
süreçte “DÜNYADA İLK
KURULAN BATI TRAKYA TÜRK
CUMHURİYETİ TEŞEKKÜL”
etmiştir.
- 10 Ekim 1913’ten 3 Ekim
1919 kadar BULGAR idaresi
tekrar kurularak bölgedeki
yönetime ele geçirmiştir.
- Birinci Dünya Savaşı
galipleri, Fransa askeri idaresi
şemsiyesi altında Batı
Trakya’da bir yönetim
oluşturmuştur.
- Bu idare de o zaman ki
koşullara uyarak, İskeçe 4 Ekim
1919’da, Gümülcine ve ötesi 14
Mayıs 1920’de Yunanistan’a
verilerek Yunan toprağı
olmuştu. Bölgedeki bu yönetim
değişimleri ve bölgenin bir
devletin elinden diğer devlete

5 2Haziran
Aralık 2016
2015

104 YILLIK AZINLIK
başbakanı ilk kez bir azınlık
geçmesi, doğal olarak bizim
buradan bir kaç cümle ile izah
ettiğimiz gibi kolay olmamıştır.
Bunun tabi ki çok uzun
hikayeleri vardır. Bu kısmını da
tarihçilere bırakıyoruz.
Özetle biz “BATI TRAKYA
TÜRKLERİ” öyle veya böyle,
yukarıda da anımsattığımız gibi
“104 YIL AZINLIK” olarak
yaşamaktayız.
***
Şu cümleyi asla hiç kimse
unutmasın. Biz, “BATI TRAKYA
TÜRKLERİ” 7 Ekim 1912’de
“OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NDAN”
ayrıldığımızda boş bir teneke
değildir.
Tamı tamına her şeyi ile
donanmış bir kitle idik.
Dilimizle, dinimizle ve
kültürümüzle donanmış bir
varlık idik.
Bu geçmiş süreç için acizane
bir açıklama dile getirelim:
a- Türkçe (Eski Türkçe)
b- Yunanca
c- Fransızca
d- Bulgarca arşivimiz
mevcuttur.
Söylediklerimiz ve
yazdıklarımız bu arşivimizden
alıntıdır.
Onun için de “104 yıllık
azınlık hayatımızda ilk defa bir
başbakan bir Türk azınlık ORTA
OKULU ve LİSESİ” ni ziyaret etti
diyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere okul müdür muavini sayın Eva STERYANİDU, Başbakan Sayın Aleksis ÇİPRAS’a
okulun “YUNANCA” programı hakkında bilgi verdi. Çalışmaları dinleyen Başbakan Çipras, sohbetin sonunda samimi bir
şekilde elini Rıza KIRLIDÖKME’nin omuzuna koyarak, “BEYAZ SAÇLI, Daha çok işin var” dedi.“Evet, güleç yüzlü sayın
başbakan, daha çok işimiz olduğunun farkındayız” dedik.

***
Bu ziyaretin gerçekleşmesine
büyük emeği geçen İskeçe
Milletvekili HÜSEYİN ZEYBEK’e
bir şükran borçluyuz.
Bu konuyu gelecekte daha
detaylı açacağım azizim
HÜSEYİN ZEYBEK.

Yukarıdaki fotoğrafta (Solda ortada), Rıza KIRLIDÖKME’yi 104 yıllık azınlık tarihinde ilk defa bir “AZINLIK TÜRK
ORTAOKULU ve LİSESİ” ni ziyaret eden BAŞBAKAN Sayın Aleksis ÇİPRAS’a bir espri ile “HOŞ GELDİNİZ” derken
görmektesiniz.

***
BAŞBAKAN sayın Aleksis
ÇİPRASIN “İSKEÇE ÖZEL
GÜNDÜZLÜ AZINLIK
ORTAOKUL ve LİSESİ” ni
ziyaretleri münasebetiyle
okulumuza teşrif eden
Gümülcine SİRİZA TÜRK
milletvekilleri sayın Mustafa
MUSTAFA’ya ve sayın Ayhan
KARAYUSUF’a da teşekkür
ederiz.
Aziz milletvekillerimize,
kendi elimizle pişireceğimiz
kahve için her zaman kapımız
açıktır.
Son davetimiz de:
İstanbul Rum azınlığı
mensubu olan yeni “MİLLİ
EĞİTİM BAKANI” nadır.
Bekliyoruz efendim.

Yukarıdaki fotoğrafta (Solda ortada) “İSKEÇE ÖZEL GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU ve LİSESİ” sahibi Sayın Saime
KIRLIDÖKME, onur misafiri “BAŞBAKAN SAYIN ALEKSİS ÇİPRAS’a “HOŞ GELDİNİZ” hitabetini yaparken görmektesiniz.
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TARİHİNDE BİR İLK: Ülkemizin bir
ortaokulu ve lisesini ziyaret etti
Sayın SAİME KIRLIDÖKME’NİN
BAŞBAKAN SAYIN ALEKSİS ÇİPRAS’A
HİTABEN YAPTIĞI KONUŞMASI
ŞÖYLE:
Sayın Başbakan;
Gerçekleştirdiğiniz bu güzel ve
anlamlı ziyaretten dolayı, sizlere bir iki
söz söylemek isterim. Okulumuzun 50
yıllık eğitim faaliyetinde ilk kez bir
başbakan ziyarette bulunuyor. Bu,
öğretmenler kurulu, bizler, öğrenciler
ve veliler için büyük bir mutluluk
kaynağıdır. Bundan ötürü sizlere çok
teşekkür ederiz. Bu bizim için bir ilktir
ve umarım ki, olumlu sonuçlar elde
edilir ve hepimizi mutlu eder.
Amacımız çocukların iyi, doğru bilgiler
edinmesidir. Zira bu çocuklar
bölgemizin geleceğidir. Milletvekilimiz
Hüseyin ZEYBEK ile bu konuları çok
kez konuşmuşuzdur. Hatta aynı
konuları Gümülcine milletvekilleri ile
de, aramızdaki 50 kilometrelik
mesafeye rağmen konuşmuş
bulunmaktayız.
Tekrar gelişinizden dolayı çok
teşekkür ederiz. Bugünün anısına size
küçücük bir hediye sunmamıza izin
veriniz. Bu da, geçen yıla kadar olan
fakat bu yıl kaldırılan, resim
derslerinde çocuklarımızın yapmış
oldukları çalışmadır. Bu öğrencimiz
Mehmet, fakat okulumuzdan mezun
olmuştur. Mehmet yeteneği olan
öğrencilerimizden sadece biri. Bayan
Eva İSTERYANU ile seçtiğimiz bir

resimdir.
Ümit ediyorum bu şahane tabloyu
çok beğeneceksiniz. Bunun dışında
sizlere isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız ile
ilgili bir yazı takdim etmeme de
müsaade ediniz.”
Sayın Saime Kırlıdökme böylece,
okulun bütün eksikleri ile yeni bir okul
binasının nerede, nasıl yapılabileceğini
içeren talep listesini Başbakan Çipras’a
iletmiş oldu. Değerli okurlarım,
gelecekte bu listeyi buradan sizlerle de
paylaşacağımızı hatırlatayım.
***
Başbakan sayın Aleksis ÇİPRAS
tabloyu alıp tetkik etti ve çok
beğendiğini beyan etti.
***
Sayın Başbakan;
İzahı çok güç bir düşünce ile 50
yıldır okulumuzda yapılan resim
dersinin kaldırılması hem
öğrencilerimizi, hem de velileri çok
üzmüştür.
Tekrar eğitim programına alınması
için gereğini yapmanızı rica ederiz.
***
İskeçe’de Türk azınlığa ait bir orta
okul ve liseyi ziyaret eden Sayın
ÇİPRAS “Azınlık – çoğunluk ayırımı

gözetmeksizin ülkemizin bütün
okullarını çağdaşlaştıracak ve bilim
insanları çıkaracak bir eğitim sistemi
kurmaya çalışıyoruz” dedi.
* **
Başbakan Sayın ÇİPRAS okul
yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve
kalabalık halk tarafından karşılandı.
Sayın Başbakan okuldaki
öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
Sayın ÇİPRAS, öğrencilerin
arasından öğretmenler odasına
zorlukla girebildi.
Başbakan Sayın ÇİPRAS ve
beraberindekiler burada okul yönetimi,
öğretmenler ve okul aile birliği ile
görüştü.
Okul sahibi Sayın Saime
KIRLIDÖKME ve Okul Aile Birliği
Başkanı Sayın Aysel DUBAN taleplerini
Başbakan Sayın ÇİPRAS’a yazılı olarak
da verdiler.
İskeçe azınlık ortaokulu ve lisesine
yaptığı ziyarette Başbakan Sayın
Aleksis ÇİPRAS, okul bahçesinde kısa
bir konuşma yaptı.
Başbakan Sayın Aleksis ÇİPRAS
yaklaşık 635 öğrenciye yeni bina için
söz vermedi.
Ancak ülkedeki tüm çocukların
anaokulundan, liseden üniversiteye
kadar eğitim hakkı olduğunu söyleyen
Sayın ÇİPRAS “ OKULUNUZU SEVİNİZ,
ÖĞRETMENLERİNİZİ SEVİNİZ, BİLGİYİ

SEVİNİZ. Bazen okul rutin gibi
görünebilir. Fakat ders ve okul bize en
önemli bilgileri veriyor.
Çağ değişti, hepinizin elinde bir cep
telefonu ile beni çektiğinizi görüyorum.
Belki birazdan bunu ‘facebook’a da
koyacaksınız. Diğer arkadaşlarınızda
burada olanları görecek.” dedi.
Sayın ÇİPRAS devamında şöyle
dedi:
“Sizin okulunuzu ve Gümülcine’deki
müzik okulunu ziyaret etme kararı
aldım. Bizim için çocuklar çok
önemlidir.
Biz çocukları inandıkları dine göre
ayırmıyoruz. Azınlık çocukları,
çoğunluk çocukları diye ayırmıyoruz.
Hepiniz Yunan vatandaşlarısınız. Ve
devlet size gelişmeniz ve ilerlemeniz
için tüm imkanları vermekle
mükelleftir.”
Başbakan Sayın ÇİPRAS okul binası
ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Biz size şu sözü verebiliriz,
önümüzdeki yıl ben veya
hükümetimden bir başkası sizleri
ziyaret ettiğinde bu kadar dar bir yerde
olmayacaksınız. Başka bazı sınıflarda
da ders yapmanızı sağlayacağız.
Bu kadar küçük bir binada bu kadar
çok çocuğun olmaması sağlanacak.
Tabi ki okulunuzda sadece gündüz
eğitimi yapılabilsin; bugünkü gibi hem
gündüz hem akşam eğitimi
yapılmasın.”

“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK ORTA OKULU ve LİSESİ” ni ziyaret eden “BAŞBAKAN Sayın Aleksis ÇİPRAS’a (No_2’de) okul sahibi Sayın Saime KIRLIDÖKME bir öğrencinin yapmış olduğu tabloyu büyük bir
sevinçli gülümseme ile kabul ediş konumunu görmektesiniz.
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Kanadalı diplomatlardan
azınlık sorunlarına ilgi

Saldırgan (Agresif) Çocuk

S

aldırgan çocuk, ailesi,
çevresi ve arkadaşlarıyla
uyuşamayan, kötü ilişkileri
olan çocuktur. Ailesine ve
öğretmenlerine sürekli karşı
gelerek cezalandırılır. Fakat
cezalandırılmasına rağmen yine
aynı saldırgan, zararlı
davranışlarını tekrar eder.
Arkadaşlarıyla geçinemez, onları
döver. Eleştiri ya da uyarı
aldığında da o anda utansa bile,
yine yaptıklarından vazgeçmez.
Bu çocukların ailelerine
bakıldığında, ailede şiddetin
hakim olduğu görülmektedir.
Sürekli kavganın ve tartışmaların
içinde büyüyen bir çocuk, ilgi
görmediği zaman sevilmediğine
inanır. Özgüvenini kaybeder.
Ailesine karşı içinde kin besler ve
bu kinini saldırganlık yoluyla
çevresine boşaltır. Bu şekilde
dikkat çekmeyi hedefler. Zaten
amacı dikkat çekmektir.
Arkadaşlarını döverek, onların
eşyalarına, oyuncaklarına el koyar.
Bunu alışkanlık haline getirir.
Çünkü ailesinde de ya kaba
kuvvetle, ya da bağırıp çağırmayla
problemler çözülmeye
çalışılmaktadır. Çocuk zaten
başka bir problem çözme
yöntemine tanık olmamıştır.
Çünkü babası da annesine ya da
kardeşlerine, bağırarak
istediklerini yaptırmaya
çalışmaktadır.
Bazen de ailede, saldırganlık,
kavga – gürültü olmadığı halde,
çocuk saldırgan davranışlar
gösterebilir. Bunun da sebebi
ailenin çocuğa gereken özgüveni
sağlayamamış olmasıdır.
Özgüvenin gelişmesi için sevgi ve
ilgi şarttır. Ailenin ilgisizliği çocuğu
saldırgan yapabilir. Çocuk bu ilgiyi
çevreye saldırarak elde etmeye
çalışır.
Bu durumdaki çocukların
saldırganlık sebebi genellikle aile
olduğu için, okuldaki

öğretmenlerin aileye yaklaşıp
yardımcı olmaları, çözüm
aramaları gerekir.
Biz anne babalar da
çocuklarımızın agresif çocuklar
olmamaları için bazı şeylere dikkat
etmeliyiz. Eşler kendi aramızda ya
da arkadaşlarımızla veya diğer aile
bireyleriyle, komşularımızla
birlikteyken saldırgan
davranışlarda bulunmamalıyız.
Çocuğumuz saldırgan davrandığı
zaman, ona bunun zararlarını
anlatmalıyız. Böyle davranışlar
sergilediğinde kendisinin toplum
içinde sevilmeyeceğini, yalnız
kalabileceğini, oysa düzgün
davrandığı zaman daha çök sevilip
aranan bir insan olacağını
anlatmalıyız.
Çocuğumuz kötü davranışlarla
bir şey istediğinde ona bunu
vermemeliyiz. Düzgün
davranmasını isteyerek, bunu
gerçekleştirdiğinde istediğini
yapmalıyız. Çocuğumuz haklı
olduğu zaman da , ona haklı
olduğunu ve haklarına saygılı
olduğumuzu göstermeliyiz.
Unutmayalım ki, ne kadar küçük
olursa olsun, o da bir “birey” dir.
Onun da gelişmekte olan bir
kişiliği, bir gururu vardır. Eğer
çocuğumuza bir yetişkin gibi
davranırsak, haklarına saygı
gösterirsek, ona da aile içinde söz
hakkı verirsek, o da bize karşı
daha anlayışlı ve saygılı olacaktır.
Çünkü çocuklarımız bizlerin birer
kopyasıdır. Bizler nasıl davranışlar
sergilersek, onlar da aynı şeyleri
uygulayacaklardır.
Çocuklarımızın
saldırganlıklarından şikayet
ediyorsak onları enerjilerini
boşaltabilecekleri çeşitli sportif
faaliyetlere yönlendirmek de yaralı
olacaktır. Çocuğumuzun agresif
davranışları baş edilemeyecek
boyutlarda ise, bir uzmana
başvurmak, yapılabilecek en
doğru harekettir.

KANADA’nın Atina Büyükelçiliği Siyasi,
Mali ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Ataşesi
Julie Croteau ve Siyasi İşler ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu Zoe Delibasi, 24 Kasım Perşembe
günü Gümülcine’de temaslarda bulundu.
Kanadalı büyükelçilik yetkilileri azınlık
kurum ve kuruluşlarından Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi ile Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni (BTAYTD)
ziyaret etti. Kanadalı diplomatlar Gümülcine
Belediye’ni de gitti.

mücadelesini anlattı. Ülkeye hizmet etmek
amacıyla siyaset yaptıklarını, ancak
bağımsızlara da uygulanan antidemokratik
yüzde 3’lük ülke barajı ile engellendiklerini
belirten Ali Çavuş, hükümetlerin azınlıkla
ilgili diyalog kurmaktan kaçındığını, azınlıkla
ilgili çıkartılan yasalarda azınlığın fikri dahi
alınmadığını ifade etti.
DEB Partisi yöneticileri azınlığın eğitim
başta olmak üzere müftülük, milli kimliğin
inkarı, vakıflar, ekonomi, sosyal ve kültürel
alandaki sorunlara değindiler.

DEB PARTİSİ
Kanada’nın Atina Büyükelçiliği Siyasi, Mali ve
Halkla İlişkilerden Sorumlu Ataşesi Julie
Croteau ve Siyasi İşler ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu Zoe Delibasi, 24 Kasım Perşembe
günü DEB Partisi genel merkezini ziyaret
ettiler.
Konuk heyeti DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Genel Başkan Vekili
Ahmet Kara, Genel Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu ile Leyla Salihoğlu ve Genel
Sekreter Aydın Ahmet karşıladılar.
Görüşmede Genel Başkan Mustafa Ali
Çavuş, DEB Partisi’nin kuruluşunu, kuruluş
amaçlarını ve verdiği hak arama

BTAYTD
Kanadalı diplomatlar, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği’ni (BTAYTD) de
ziyaret ettiler. Derneğin Gümülcine’deki
merkez lokalinde gerçekleşen görüşmede,
azınlığı ve bölgeyi ilgilendiren konuların ele
alındığı ifade edildi.

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
Kanada’nın Atina Büyükelçiliği yetkilileri,
Gümülcine Belediyesi’ni de ziyaret ederek
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis’le görüştüler.

Meschede derneği aile gecesi düzenledi
ALMANYA’da yaşayan Batı Trakya
Türkleri Meschede şehrindeki kültür ve
aile gecesinde bir araya geldi.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) üyesi Meschede
Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği, 26 Kasım Cuma
gecesi Kültür ve Aile Gecesi düzenledi.
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ile
ABTTF Başkan Yardımcıları Sami
Yusuf, Aydın Ahmet ve İsmail Rüşüt’ün
yer aldığı geceye Meschede şehri ve

çevresinde yaşayan Batı Trakya Türkleri
katıldı.
Kültür ve Aile Gecesi, ev sahibi
Meschede derneğinin Sosyal
Faaliyetlerden Sorumlu yönetim kurulu
üyesi Aydın Ahmet’in yaptığı
selamlama konuşması ile başladı.
Ardından kürsüye gelen ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, Meschede
derneği başkanı Tuncay Karaçoban
Mehmet ve yönetim kurulu üyelerini
düzenledikleri bu güzel gece nedeniyle

tebrik ederek, ABTTF’yi temsilen
Başkanlık Kurulu üyesi arkadaşları ile
birlikle geceye katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu ifade etti.
Derneklerin Batı Trakya Türklerini bir
çatı altında toplaması nedeniyle çok
büyük öneme sahip olduğunun altını
çizen Habipoğlu, düzenledikleri bu tür
gecelerin Batı Trakya Türkleri
arasındaki birlik ve beraberliği
pekiştirdiğini, Batı Trakya Türk
azınlığının kültürünün, örf ve

adetlerinin yaşatılıp muhafaza
edilmesine ve yeni nesillere
aktarılmasına büyük katkı sağladığını
ve azınlık mensuplarının Almanya’da
asimile olmaması için çok önemli
olduğunu dile getirdi. ABTTF’nin Batı
Trakya Türk azınlığının sorunlarının
çözümüne yardımcı olmak için
uluslararası platformlarda yürüttüğü
çalışmalarına aralıksız devam ettiğini
belirten Habipoğlu, tüm konukların
yaklaşan 2017 yılını kutladı.
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Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü
BREZİLYALI futbolcuları
taşıyan uçak Kolombiya'da
düştü. Brezilya 1. Lig takımı
Chapecoense'li futbolcuların da
bulunduğu uçakta 81 kişi vardı.
Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi.
5 kişi ise sağ kurtuldu. 25 kişinin
cenazesine ulaşıldı. Kazanın
nedeni olarak elektrik arızası ve
yakıtın bittiği iddiası var.
Brezilya'dan kalkan ve
Kolombiya'nın Medellin kentine
giden uçak düştü.
72 yolcu ve 9 mürettebatın
olduğu uçakta Chapecoense
futbol takımının oyuncuları da
bulunuyordu. Kolombiya polisi
kazada 76 kişinin yaşamını
yitirdiğini açıkladı. Kazada 2'si
futbolcu 5 kişinin kurtulduğu
belirtiliyor.
Brezilyalı futbolcuları da
taşıyan uçak Kolombiya'nın
Medellin kentinin hemen
dışında bulunan dağlık alana
düştü.

"5 KİŞİ KURTULDU"
Rus haber ajansı Sputnik'in
Rionegro'daki Jose Maria
Cordova Uluslararası
Havalimanı yetkililerinden
aldığı bilgiye göre 5 kişi kazadan
sağ kurtuldu.
Kolombiya kurtarma
yetkilileri uçak kazasında sağ
kurtulan 5 kişiden 3'ünün
Chapecoenseli futbolcular
olduğunu duyurdu.

KURTULANLAR ARASINDA
ÜÇ FUTBOLCU DA VAR
Chapecoense kalecileri Marcos
Danilo Padilha ve Jakson
Follmann ile defans oyuncusu
Alan Ruschel uçak kazasından
kurtulmayı başardı. Üç futbolcu
hastaneye yaralı olarak
kaldırıldı. Alan Ruschel'in kalça

Ayın futbolcusu İlkay

ve kafasından yaralandığı
belirtildi.
Brezilya temsilcisi
Chapecoense'yi Perşembe günü
Copa Sudamericana Final 1.
maçı için Atletico Nacional ile
yapacakları maç için kente
hareket etmişti. Atletico
Nacional ile Chapecoense
takımları arasında 1 Aralık
Perşembe günü yapılacak
Sudamericana Kupası finali ilk
maçının ertelendiği duyuruldu.

AYNI UÇAK ARJİNTİN MİLLİ
TAKIMINI DA TAŞIMIŞ
Kolombiya'da düşen Bolivya
merkezli LAMIA Havayolları'na
bağlı RJ85 tipi yolcu uçağının
geçtiğimiz ay Arjantin Milli
Takımı'nı da taşıdığı iddia
edildi. El Grafico'ya bağlı
gazeteci Martin Mazur, aynı
uçağı ay başında Arjantin Milli
Takımı'nın Brezilya'ya gitmek
için kullandığını yazdı.
LİGDE 9'UNCU SIRADA
Ligde 57 puanla 9'uncu

sırada olan ekibin lider SE
Palmeiras ile arasında 25 puan
bulunuyor. Copa Sudamericana
kapsamında 24 Kasım'da San
Lorenzo ile kendi evinde
karşılaşan ekip, bu
mücadeleden 0-0'lık skorla
ayrılmıştı.

2014'TE BİRİNCİ
LİGE ÇIKMIŞTI

Chapecoense ilk kez 2014
yılında birinci lige çıkmıştı.

TAKIMIN TOPLAM DEĞERİ
24 MİLYON EURO
Takımın en pahalı oyuncusu 31
yaşındaki Marcos Danilo
Padilha. 1.85 boyundaki
kalecinin piyasa değeri 1.75
milyon euro. Takımın toplam
değeri ise 24 milyon euro.

Brezilya'nın Santa Catarina
eyaleti takımlarından olan

Türk asıllı Alman futbolcu
İlkay Gündoğan, forma giydiği
Manchester City takımında
ayın futbolcusu seçildi.
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Manchester
City'nin yaz transfer
döneminde Almanya'nın
Borussia Dortmund
takımından 20 milyon
sterline renklerine bağladığı
26 yaşındaki orta saha
oyuncusu İlkay Gündoğan,
ekim ayının en iyi futbolcusu
ödülüne layık görüldü.
Sakatlığının geçmesinin
ardından düzenli olarak forma
şansı bulan ve ekim ayındaki
dört lig maçının üçünde ilk
11'de sahaya çıkarak 90
dakika mücadele eden İlkay
Gündoğan, 29 Ekim'de 4-0
kazandıkları West Bromwich
maçında iki gol ve bir asistlik
performansıyla göz
doldurmuştu.
Bu maçtan üç gün sonra
Manchester City'nin UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde
sahasında Barcelona'yı
ağırladığı maçta da teknik
direktör Pep Guardiola'nın
şans verdiği yıldız futbolcu,
iki kez Katalan ekibinin
ağlarını sarsarak 3-1'lik
galibiyette önemli rol
oynamıştı.

Beşiktaş'ın "Sessiz Tezahüratı"na ödül...
Fenerbahçe'den
dünya rekoru

TÜRKİYE Sağırlar Milli Federasyonu,
Beşiktaş'ın "Sessiz Tezahürat" projesini
ödüllendirdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde
yer alan açıklamada, Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi'nde 'Dünya Engelliler
Günü' etkinlikleri kapsamında
düzenlenenTürkiye Sağırlar Milli
Federasyonu Onur Ödülleri Töreni'nde
Beşiktaş'ın UEFAŞampiyonlar Ligi'nde
Benfica ile oynadığı maçta ilk kez
uyguladığı 'Sessiz Tezahürat' projesinin
ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Törene katılan Beşiktaş Kulübü Yönetim
Kurulu Üyesi Hakan Özköse, Beşiktaş'ın
sosyal sorumluluk projelerinde her zaman
öncü olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri
kullandı: "Bizim için çok kıymetli bir ödül.
Bugün burada arkadaşlarımızın çektiği
sıkıntıları ve dertleri yaşadık, gördük. Biz
bunların tabi hayatın içinde çok farkına
varamıyoruz. Bugün farkındalığına vardık.
Onun için federasyondaki arkadaşımıza ve
belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz.
Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sivil toplum
örgütlerinden biri."

FENERBAHÇE - Real Madrid maçı
ile bir dünya rekoru kırıdı. Eurolague
yönetimi resmi internet sitesinden bir
açıklama yaparak Ülker Arena'da
oynanan Fenerbahçe - Real Madrid
maçının tam 201 ülke ve bölgeden
canlı olarak yayınlandığını duyurdu.
Açıklamada Fenerbahçe - Real
Madrid maçının 201 farklı coğrafyada
yayınlanan ilk Euroleague maçı
olduğuna vurgu yapılarak, rekorun
geliştirildiği ifade edildi.
Daha önceki rekor iki İspanyol
devi, Barcelona ve Real Madrid
arasında oynanan maçta kırılmıştı.
Potadaki El Clasico'nun o dönem 200
farklı ülke ve bölgede naklen canlı
olarak yayınlandığı kaydedilmişti.

Trabzonspor kerim
Frei'ın peşinde
Trabzonspor devre arasında
yapılacak transferleri masaya
yatırdı.
Sezona istediği gibi
başlayamayan Trabzon’da
teknik direktör Ersun Yanal’la
görüşen yönetim, devre
arasında yapılacak
transferleri masaya yatırdı.
Beşiktaş’ta yedek
kulübesinden bir türlü
kurtulamayan Kerim Frei’ı
gündemine alan BordoMavililer’in, devre arasında
genç oyuncuyu kiralamak için
Siyah-Beyazlı kulübün
kapısını çalmaya hazırlandığı
öğrenildi.
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Τεύχος: 995

Τιμή: 0.80 Ευρώ

BAKEŞ’ten kültür gezisi
Batı Trakya Azınlığı Eğitim ve
Kültür Şirketi’nin (BAKEŞ)
gerçekleştirdiği organizasyonla
Batı Trakyalı kadınlardan
oluşan 40 kişilik heyet
Türkiye’ye gitti.
HEYETTE, Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı,
BAKEŞ Genel Müdürü Pervin
Hayrullah, Batı Trakya El
Sanatı Gönüllü Öğretmenleri,
Batı Trakya Kadın Platformu
Sözcüsü ve yöneticileri yer aldı.
28 Kasım Pazartesi günü
Yunanistan’tan Türkiye’ye
giden konuk heyeti, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği (BTTDD) Genel
Merkezi Kadın Kolları Başkanı
Gülşen Kocaahmet ve kadın
kolları yöneticileri İbrahim
Paşa Sarayı’nda karşıladı.
Heyet, BTTDD tarafından temin
edilen rehber eşliğinde
yaklaşık bir buçuk saat
İbrahim Paşa Sarayı’nı gezdi.
Batı Trakyalı kadınlar daha
sonra Sultanahmet’te çay ve
kahve molası verdi. Burada
Genel Merkez Kadın Kolları
Başkan ve yöneticileri, konuk
heyetle gelecekte
gerçekleştirilebilecek projeler
konusunda fikir alış verişinde
bulundular. Kadın Kolları
Başkano Gülşen Kocaahmet,
Hülya Akıncı’ya derneğin
faaliyet raporunu ve günün
anısına hazırlanan hediyeyi
sundu.
Hülya Akıncı, bu yıl 70.
yılını kutlayan derneğin her
zaman yanlarında olduğunu
belirterek, “İstanbul’a her
geldiğimizde bizi yalnız
bırakmayan Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Kadın Kolları’na teşekkür
ediyorum. Çok güzel
istişarelerle bugünü
zenginleştirmiş olduk. 70. yılını
kutlayan derneğin çok güzel
çalışmalar içinde olduğunu ve
bu çalışmaların devamında da
ortak iş birliği ile etkinlikler
planlanması adına da bizim
için verimli bir gezi oldu.
Derneğimize ve katılımcılara
çok teşekkür ediyorum. 70. yıl

etkinliklerinde başarılar
diliyorum.” dedi.
Heyet daha sonra özel
rehber eşliğinde Topkapı
Sarayı’nı ve tarihi
Kapalıçarşı’yı gezdi.

BURSA ZİYARETİ
Batı Trakya’dan giden heyet
İstanbul’dan Bursa’ya geçti.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Bursa Şubesi Başkanı
Şükrü Köse’nin girişimleri ve
koordinatörlüğünde ve Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen
gezide Batı Trakyalı kadınlar
Bursa’nın tarihi ve kültürel
mekanlarını gezdiler, BUSMEK
el atölyelerini ziyaret ettiler.
Bursa gezisi, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
Bursa Şubesi ziyaretiyle
başladı. Şube başkanı Şükrü
Köse’yle görüşen heyet, daha
sonra Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe’yi ziyaret etti.
Merinos Kültür Merkezi ve
bazı müzeleri gezen Batı
Trakyalı kadınlar, Ulu Cami ve
Koza Han’ı ziyaret ettiler.
BAKEŞ’in organizasyonuyla
Bursa’ya giden Batı Trakyalı
kadınlar, aynı gün akşam
yemeğinde Batı Trakyalı
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’la biraraya
geldiler.
Batı Trakyalı kadınların
Bursa gezisinde, Bursa
Büyükşehir Belediyesi
yetkilileri kendilerine rehberlik
etti.
Başkonsolos Ali Rıza
Akıncı’nın Hülya Akıncı ve
BAKEŞ yöneticileri, Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar ve BTTDD
Bursa Şube Başkanı Şükrü
Köse’ye gösterilen ilgiden
dolayı teşekkür etti.

