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Azınlık etkinliğine
Altın Şafak baskını!
DEB Partisi ile Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği tarafından düzenlenen panel, aralarında ırkçı Altın Şafak
milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. »6, 7, 8, 9, 10

»12, 13

Azınlık
sorunları
Rumeli TV’de
tartışıldı
Başbakan Çipras’ın Batı Trakya’ya
gerçekleştirdiği son ziyaret, GÜNDEM
ÖZEL programında ele alındı. Atina’da
azınlık konusunun görüşüldüğü
toplantıya, Altın Şafak milletvekilleri
öncülüğünde yapılan saldırı da
programa damgasını vurdu. » 3

Emekliye
ikramiye
müjdesi!
Azınlık vekilleri
2017 bütçe
görüşmelerinde
söz aldı

Batı Trakya’dan teröre sert tepki
İSTANBUL’da 44
kişinin ölümüne 155
kişinin yaralanmasına
neden olan kanlı terör
saldırısı Batı Trakya’da
derin üzüntü yarattı.
Azınlık kurum ve
kuruluşları saldırıyı sert
bir dille kınadılar.
Başbakan Çipras,
Türkiye Başbakanı
Yıldırım'ı telefonla
arayarak taziyelerini
iletti. Cumhurbaşkanı
Pavlopulos da Türk
mevkidaşı Erdoğan'la
telefonda konuştu. » 4

RODOP Potami
Milletvekili İlhan Ahmet,
hükümetin açıkça Trakya’nın
kalkınmasını ve halkının
refah seviyesinin artmasını
istemediğini söyledi.
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek de, 2017
bütçesinin kalkınmaya
yönelik olduğunu belirterek,
ülkeyi bu hale getirenlerin
konuşmaya hakkı olmadığını
belirtti. » 16

dünya

bilim

Halep'ten ilk konvoy
muhaliflerin
19’da bölgesine ulaştı 11’de

ekonomi
Extra Bass
XB650BT
ne kadar iyi?

15’te

spor
“Acı reçeteli”
bütçe
onaylandı

23’te

Trabzonspor
yeni stadına
kavuşuyor

BAŞBAKAN Aleksis Çipras, düşük
emekli maaşı alan bir buçuk milyonun
üzerinde vatandaşa ikramiye
verileceğini açıkladı. Çipras yeni yıl
öncesinde verilecek ikramiyenin 850
eurodan az maaş alan emeklileri
kapsayacağını söyledi. »15

Nurettin Kıyıcı
yeniden
başkan seçildi
İSKEÇE İli SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği 6 Aralık Salı günü yıllık
olağan genel kurul toplantısını
gerçekleştirdi. »3
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ABTTF’den
“İnsan Hakları
Günü” mesajı
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Simitçi olmayan simit
tezgahında hasılat tam
TÜRKİYE’nin İpsala ilçesindeki
Yunanistan’a çıkış yapan uluslararası
karayolunda, camekanlı simit arabasını
sabah doldurduktan sonra diğer
işlerinin başına dönen simitçi, akşam
hasılatı almaya geliyor.

35 YILDIR SİMİT SATIYOR
İpsala’da ekmek parasını 35 yıldır simit
yapıp satarak çıkaran 55 yaşındaki
Şendoğan Güneybaşı, sabah fırında
pişirdiği simitleri, daha dumanı
üzerindeyken İpsala Sınır Kapısı’na
giden yoldaki simit tezgahına götürüyor.

“1 LİRAYI BIRAK, SİMİDİ AL,
SİMİTÇİYİ ARAMA”

AVRUPA Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, 10
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Habipoğlu, “İnsan haklarının tüm
dünya genelinde coşkuyla kutlandığı bu
önemli günde, ülkemiz Yunanistan’dan
sınırları içerisinde yaşayan Batı Trakya
Türk azınlığına yönelik ayrımcı ve inkarcı
politikalarını derhal terk ederek
azınlığımızla diyalog kurmasını, azınlık
haklarının temel insan haklarının
ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde
olarak azınlığımızın haklarına mutlak
saygı göstermesini istiyoruz.” dedi.

Thessalia’da
yeni antik
kent bulundu
ARKEOLOGLAR, en az 2 bin 500 yıl
geçmişe sahip yeni bir antik kent buldu.
Thessalia bölgesindeki Kardiça şehri
yakınlarında tesadüfen bulunduğu
belirtilen antik kent, bölgede başka bir
proje ile ilgili çalışma yapan Gothenburg ve
Bournemouth üniversitesi araştırmacıları
tarafından tespit edildi.
Medyada yayımlanan havadan çekilen
fotograflarda antik kentin dış duvar
kalıntıları ve sokakları açık bir şekilde
görülürken, bölgede yapılan iki haftalık
yüzeysel çalışmalarda MÖ 5. yüzyıla ait
olduğu belirlenen madeni para ve seramik
parçaları bulunduğu bildirildi.
Arkeolog grubun başkanı Robin
Ronnlund yaptığı açıklamada, geçen sene
bir meslektaşı ile birlikte başka bir konu
için bölgeyi ziyaret ettiği sırada Vlohos
köyü yakınlarında tarihi eserler
bulunduğuna ilişkin işaretler tespit
edilmesi üzerine kapsamlı araştırma
başlatıldığını söyledi.
Yeni arkeolojik bulguların bölge ile ilgili
büyük bir bilgi eksikliğini giderdiğini ifade
eden Ronnlund, bölgede tarihi kalıntılar
bulunduğunun bilindiğini, ancak önemsiz
sayıldığı için resmi kayıt altına
alınmadığını belirtti.
Antik kentin MÖ 4. ve 3. yüzyıl arasında
Romalıların bölgeye yaptığı akınlar
sırasında terk edildiği sanılıyor.

Güneybaşı’nın uyguladığı satış yöntemi
müşterilerini şaşırtıyor. Yunanistan’a
çıkış yapmak için sıraya giren tır
şoförlerinin yoğun olduğu yerde
bulunan tezgahın camekanında “1 lirayı
bırak, simidi al, simitçiyi arama” yazısı
yer alıyor. Güneybaşı, tezgaha her gün
100’e yakın simidi doldurduktan sonra
diğer işlerinin başına dönüyor.

PARASINI 5 YILDIR
EKSİKSİZ ALIYOR
Güneybaşı akşam vakti simitlerin
parasını almak üzere tezgaha gidiyor.
Simitlerin satıldığını ve paraların da
eksiksiz tezgaha bırakıldığını gören
simitçi Güneybaşı, karşılıklı güven
üzerine geliştirdiği satış stratejisini 5
yıldır yürütüyor.

“EKSİK OLSA DA HELAL OLSUN”
Bugüne kadar koyduğu simitlerden
tamamının parasının bırakıldığını ifade
eden Güneybaşı, “Adam yok, mecburen
fırına gidiyorum, Keşan’a
gidiyorum, Enez’e gidiyorum. Sabahtan

100 kadar simidi bırakıyorum, akşam
vakitleri paraları almaya gittiğimde
satılan simitlerin parasını tezgahta
buluyorum. Bu karşılıklı güvendir. Eksik
olsa da helal olsun. Bizim insanımız 1
liraya tenezzül etmez.” diye konuştu.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ
HASTALARINI KABUL EDİYOR
ÇI
E
P
ŞA SİND
GE
L
BÖ
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Azınlık sorunları
Rumeli TV’de
tartışıldı

Nurettin Kıyıcı
yeniden başkan
seçildi

Başbakan Aleksis Çipras’ın Batı Trakya’ya
gerçekleştirdiği son ziyaret, Pazartesi akşamı
GÜNDEM ÖZEL programında ele alındı. Atina’da
azınlık konusunun görüşüldüğü toplantıya, Altın
Şafak milletvekilleri öncülüğünde yapılan saldırı
da programa damgasını vurdu.

BATI Trakya’daki son gelişmeler,
İstanbul’dan yayın yayan Tek Rumeli
televizyonunda “GÜNDEM ÖZEL” programında
ele alındı. 12 Aralık Pazartesi akşamı
gerçekleşen programda, ağırlıklı olarak
Başbakan Çipras’ın Batı Trakya’ya
gerçekleştirdiği son gezinin yankıları ele alındı.
Gazeteci Gökhan Tuzladan’ın yönettiği
programa, Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin,
eski Genel Başkan Erol Kaşifoğlu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
GÜNDEM gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hülya Emin konuk olarak katıldı.
Programın açılışında, BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, 10 Aralık Cumartesi
akşamı İstanbul’da meydana gelen terör
saldırısı nedeniyle Batı Trakya Türk
toplumunun taziye dileklerini iletti.
Konuşmacılar, Başbakan Çipras’ın son Batı
Trakya ziyaretinde de azınlığa yönelik herhangi
bir açılımda bulunmamasını eleştirdiler.

Azınlık konusunda devlet politikasının
sürdüğünü belirten konuklar, azınlığın SİRİZA
partisine seçimlerde verdiği desteğin altını
çizdiler. Buna rağmen, azınlıkla ilgili somut
adımların atılmaması eleştirildi ve azınlık
içerisinde hayal kırıklığına neden olduğu
vurgulandı.
Programa, Atina’da Dostluk Eşitlik Barış
Partisi ile Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği tarafından
düzenlenen “Yunanistan’da Milli Azınlıklar ve
Uluslararası Kuruluşların Önerileri” paneline
Altın Şafak milletvekilleri ve taraftarlarının
yaptığı saldırı damgasını vurdu.
Programa telefonla bağlanan DEB Partisi
Başkan Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, Atina’da
panel sırasında yaşanan saldırı hakkında
ayrıntılı bilgi verdi.
Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayan
canlı yayında iki saat boyunca Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları tartışıldı.

Bakanlıkta bomba alarmı
ATİNA’da Çalışma Bakanlığı
binasına bırakılan bomba,
kontrollü olarak imha edildi.
Sintakton Gazetesi’ni telefonla
arayan bir kişinin, kent
merkezindeki Stadiyu
Caddesi’nde bulunan Çalışma
Bakanlığı binasına bomba
bırakıldığını bildirmesi üzerine
polis bakanlık çevresinde
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güvenlik önlemi aldı.
Yapılan arama sonucunda
binanın ön kısmında demir
parmaklıklara asılı olarak
bulunan şüpheli sırt çantası,
güvenlik güçlerince kontrollü
olarak patlatıldı. Bomba imha
uzmanları tarafından incelenen
çantada, patlayıcı madde
bulunduğu belirlendi.

İSKEÇE İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği 6 Aralık
Salı günü yıllık olağan genel
kurul toplantısını gerçekleştirdi.
İskeçe’deki Elliso Oteli’nde
gerçekleşen genel kurul
toplantısında Divan
Başkanlığı’na oy birliğiyle
Mehmet Onbaşı, tutanak
katipliği görevlerine Özgür
Hasan ve Serhan Hamza
getirildi.
Genel kurulda Denetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Alemdar tarafından hesap
durumları ile denetim kurulu
raporu üyelere okunarak,
derneğin hesap ve işlemlerinin
usulüne göre yapıldığı ifade
edildi.
Toplantıda dernek başkanı
Nurettin Kıyıcı yaptığı
konuşmada, yönetimde
bulundukları dönemde
yaptıkları faaliyetleri anlattı.
Ayrıca çalışma dönemi
içerisinde kendisine destek
veren kişi ve kuruluşlara
teşekkür etti.
Bu arada genel kurulda,
emekliğe ayrılan öğretmenlerden
Salih Hoçka ve Hamdi Kurak’a
derneğe katkılarından dolayı
plaket verildi.
145 kayıtlı üyenin katılımıyla
gerçekleştirilen genel kurul
toplantısında Nurettin Kıyıcı
başkanlığa yeniden seçildi.
Genel kurulda yeni yönetim ve
denetim kurulu üyeleri
belirlendi.
Yönetim kuruluna on kişinin
aday olduğu seçimlerde oy
dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
1- Nurettin Kıyıcı: 75 oy
2- Rıdvan Ahmetçik: 70 oy
3- İrfan Kalfa: 62 oy
4- Ömer Tahir: 60 oy
5- Hasan Kabza: 56 oy
6- Mehmet li Eblük: 53 oy
7- Hüseyin Alemdar: 52 oy
8- Hüseyin Grozdil: 36 oy
9- İrfan Efendi: 34 oy
10- Orhan Molla Hasan:
18 oy
Üç kişinin aday olduğu
denetim kurulu
adaylarının aldığı oylar

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.

ise şöyle:
1- İrfan Hamza: 64 oy
2- Cavit Damgalı: 50 oy
3- Rıdvan İdriz: 42 oy

GÖREV DAĞILIMI
9 Aralık cuma günü yapılan
toplantıda, yönetim kurulunda
görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Nurettin Kıyıcı ve
Halkla İlişkiler Sorumlusu
1. Asbaşkan: Ömer Tahir
2. Asbaşkan: Mehmet Ali
Eblük
Genel Sekreter: İrfan Kalfa
Genel Sekreter Yardımcısı:
üseyin Alemdar
Kasadar: Hasan Kabza
Kasadar Yardımcısı:Rıdvan
Ahmetçik
Denetim kurulunda da görev
dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: İrfan Hamza
Sekreter: Cavit Damgalı
Üye: Rıdvan İdriz
ADEDİ (Kamu Görevlileri Üst
Yönetim Sendikası) için
başvuran adaylar ve aldıkları
oylar şöyle:
1. Nurettin Kıyıcı 76
2. İrfan Kalfa 65
3. Ömer Tahi 62
4. Mehmet - Ali Eblük 58
5. Hüseyin Alemdar 57
6. Hasan Kabza 57
7. Hüseyin Grozdil 42
8. Rıdvan İdriz 28
9. Cavit Damgalı 25 oy aldılar.
Bunlardan ilk yedisinin
ADEDİ için temsilci olarak
seçildiği ifade
edildi.

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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İstanbul’daki
terör saldırısı kınandı
İSTANBUL’un Beşiktaş
ilçesinde 10 Aralık Cumartesi
gecesi meydana gelen ve 44
kişinin ölümüyle 155 kişinin
yaralanmasına neden olan kanlı
terör saldırısı Batı Trakya’da da
derin üzüntü yarattı. Azınlık
kurum ve kuruluşları
yayımladıkları mesajlarla
saldırıyı kınadılar.
Bu arada, 10 Aralık akşamı
İstanbul’da meydana gelen terör
saldırısı nedeniyle
Gümülcine’deki Türk
Başkonsolosluğu’nda taziye
defteri açıldı.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
DANIŞMA KURULU
“Dün akşam saatlerinde
İstanbul'da meydana gelen
menfur terör saldırısını nefretle
kınıyor, Allah'tan şehitlerimize
rahmet diliyoruz.
Peygamberimizin doğum gecesi
öncesinde insanlığın katliamını
yapan ve yaptıranları Allah'a
havale ediyoruz. Başınız sağ
olsun kahraman Türk milleti.”

DOSTLUK EŞİTLİK
BARIŞ PARTİSİ
“DEB Partisi olarak, haince
yapılan bu menfur saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Bu menfur
saldırıda yaşamını yitirenlere
Allah’tan rahmet, ailelerine ve
Türk milletine başsağlığı ve
sabırlar, tüm yaralılara da acil
şifalar diliyoruz. Anavatan
Türkiye Cumhuriyeti’nin
huzurunu bozan, masum
insanların canına kıyan ve sadece
Türkiye’nin değil tüm bölgenin
güvenliğini ve huzurunu tehdit
etmeye yönelik hain terör
saldırılarının bir an önce son
bulmasını temenni ediyoruz.
Terörizm kimden ve nereden
her kime gelirse gelsin şiddetle
karşı olduğumuzu bir kez daha
kamuoyu ile paylaşıyoruz ve
topyekûn terörizme karşı durmak
için tüm dünya devletlerini
insanlık için göreve davet
ediyoruz.”

AVRUPA BATI TRAKYA
TÜRKLERİ FEDERASYONU
“Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) olarak
Avrupa’da yaşayan tüm Batı
Trakya Türkleri adına insanlıktan
nasibini almamış teröristlerce
yapılan bu iki menfur saldırıyı
şiddetle kınıyor, saldırılarda şehit
olan polislere ve sivil
vatandaşlara Allah’tan rahmet,
aileleri ve yakınlarına başsağlığı
ve sabır, yaralananlara da acil
şifalar diliyoruz. Anavatanımız
Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve
istikrarını bozmak isteyen
çevreler ve terör örgütleri şunu
çok iyi bilmelidir ki bu terör
saldırıları ile hiçbir zaman

amaçlarına ulaşamayacaklar,
yüce Türk milletinin birlik ve
beraberliğini asla ve asla
bozamayacaklardır. ABTTF
olarak anavatanımızın ve
şehitlerimizin acısını tüm
kalbimizle paylaşıyor, her zaman
anavatanımızın yanında
olduğumuzu vurgulamak
istiyoruz.”

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
“10 Aralık 2016 akşamı İstanbul
Beşiktaş Vodafone Arena Stadı
yakınlarında, asayişi sağlamakla
görevli çevik kuvvet polislerine
yönelik meydana gelen iki ayrı
terör saldırısı sonucunda, 38
kişinin şehit olduğu ve 160
kişinin yaralı olduğu haberi,
kalbimizi yine paramparça etmiş,
gönüllerimizi dağlamıştır.
Şehitlerimize yüce Mevla'dan
rahmet yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Bu hain saldırıyı
gerçeleştiren teröristleri ve her
şekilde destek verenleri şiddet ve
nefretle kınıyoruz. Tüm Türk
milletinin ve Müslüman Türk
dünyasının başı sağolsun.
Batı Trakya Müslüman Türk
toplumu ve İskeçe Türk
Birliği'nin siz saygı değer üyeleri;
İskeçe Türk Birliği Yönetim
Kurulu olarak, 17 Aralık 2016
Cumartesi akşamı
gerçekleştirmeyi planladığımız
‘Birlik, Beraberlik ve
Dayanışma’gecemizi, bir çok ana
babanın feryatları yüreklerimizi
parçalarken, masum yavrular
babalarından mahrum kalırken,
gerçekleştirmeyi uygun
görmediğimizi ve gecemizi ileri
bir tarihe ertelediğimizi
kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

GÜMÜLCİNE SEÇİLMİŞ
MÜFTÜLÜĞÜ
“10 Aralık 2016 tarihinde
İstanbul’da çevik kuvvet
otobüsüne yönelik düzenlenen
menfur terör saldırısını şiddetle
kınıyor, şehit olanlara Cenab-ı
Allah’tan rahmet, geride kalan
kederli ailelerine sabır, yaralılara
acil şifalar diliyoruz. Türk
milletinin başı sağ olsun.”

Yunanistan’dan
taziye telefonları
İSKEÇE SEÇİLMİŞ
MÜFTÜLÜĞÜ
“Allahım kör gözlere, taşlaşmış
yüreklere insaf nasibeyle.Terör
yapan hainleri kahhar ismi
şerifinle kahreyle.Türk milletine
sabır ver. İnsan onurunu hiçe
sayan ve onursuzca saldıranları
sana havale ediyoruz ey
Rabbimiz. İslam’ı ve İslam
alemini sen muhafaza eyle.”

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
“10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı
İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen
hain terör saldırısı sebebiyle
onlarca kişinin hayatını
kaybettiğini ve çok sayıda
kişilerin de yaralandığını
üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği olarak, her türlü terör
saldırıları karşısında
olduğumuzu bir kez daha beyan
eder, güvenlik güçlerini ve
masum insanları hedef alan bu
saldırıyı şiddetle kınadığımızı
belirtiriz. Hain saldırı sonucunda
vefat edenlerin yakınlarına
başsağlığı ve yaralılara acil
şifalar dileriz. Türk Milleti’nin
açısını paylaşırız.”

RODOP-EVROS SÖPA
MEZUNU ÖĞRETMENLER
DERNEĞİ
“Terör, şiddet ve zulme set çeken,
savaşta bile merhametli olmayı
kalplere perçinleyen
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)’in doğum günü olan
Mevlid Kandilini idrak ettiğimiz
bir zamanda, İstanbul Beşiktaş'ta
bulunan Vodafone Arena stadı
yakınında 10 Aralık Cumartesi
akşamı düzenlenen iki ayrı terör
saldırısında 39 kişinin şehit
olması ve çok sayıda insanın
yaralanması nedeniyle derin
üzüntü içerisindeyiz.
Bu elim hadiseler nedeniyle
camiamız adına, terör
kurbanlarının ve yakınlarının
acısını paylaşır, yaralılara Yüce
Allah’tan acil şifalar dileriz.”

BAŞBAKAN Aleksis
Çipras, İstanbul'daki terör
saldırısı dolayısıyla Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım'ı
telefonla arayarak
taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos da Türk
mevkidaşı Recep Tayyip
Erdoğan'la telefonda
konuştu.
Başbakanlık
kaynaklarından alınan
bilgiye göre, Çipras, Pazar
gecesi gerçekleşen hain terör
saldırısı çerçevesinde
taziyelerini iletmek için Türk
mevkidaşını telefonla aradı.
Telefon görüşmesinde söz
konusu terör saldırısını
şiddetle kınadığını belirten
Başbakan Çipras, başta
saldırıda hayatını
kaybedenlerin yakınları
olmak üzere, tüm Türk
halkına ve hükümete
başsağlığı, yaralananlara acil
şifa diledi. Başbakan Çipras,
Yunanistan olarak terörü
kaynağı ne olursa olsun
lanetlediklerini, bu
bağlamda Türkiye'nin terörle
mücadelesine güçlü destek
verdiklerini ve Türkiye ile
dayanışma içinde olduklarını
vurguladı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE
MÜCADELE
KARARLILIKLA
SÜRDÜRÜLECEK”
Taziye dilekleri ve
dayanışma mesajı için
Çipras'a teşekkür eden
Türkiye Başbakanı Yıldırım
ise, Türkiye'nin DEAŞ, PKK
ve FETÖ gibi terör
örgütleriyle eş zamanlı
yürüttüğü mücadelesini
kararlılıkla sürdüreceğini dile
getirdi. Başbakan Binali
Yıldırım, terörün küresel bir
tehdit olduğunu hatırlatarak,
bu tehditle mücadelenin

uluslararası iş birliği
gerektirdiğini, bu bağlamda
komşu Yunanistan'ın iş
birliğinin ve Türkiye ile
dayanışmasının büyük önem
taşıdığını ifade etti.
Görüşmede Çipras'a
Türkiye-AB ilişkileri ve iş
birliği konusundaki
Türkiye'nin beklentilerini de
aktaran Yıldırım, iki ülke
arasında ulaşım alanındaki
ilişkilerin daha ileri bir
seviyeye taşınması için somut
adımlar atılması konusunda
ortak çaba göstermeye hazır
olduklarını dile getirdi.
Görüşmede Yıldırım ile
Çipras'ın, her alandaki ikili
ilişkilerin geliştirilmesi için
yakın siyasi diyaloğun
sürdürülmesi konusunda
mutabık kaldıkları
kaydedildi.

PAVLOPULOS
ERDOĞAN’I ARADI
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ı telefonla
arayarak, terör saldırısı
dolayısıyla taziyelerini iletti.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Büyükelçi
Yorgos Yennimatas da
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi
Halit Çevik'i telefonla
arayarak taziyelerini sundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Türkiye’de İstanbul şehrinin
Beşiktaş semtinde yaşanan
bombalı terör saldırısının
ardından, Dışişleri Bakanlığı
da bir açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan
açıklamada, “Kurbanların
ailelerine başsağlığı,
yaralılara da acil şifalar
diliyoruz. Böyle zor anlarda
dostlarımız ve
komşularımızın yanındayız.”
denildi.
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HAYATIN İÇİNDEN
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Bir etkinlik, bir baskın, azınlıklar
ve devlet politikası

B

atı Trakya Türk Azınlığı ve bu
azınlığın sorunları bu ülkede
sevilmeyen konulardan biri
olmaya devam ediyor. Malum. Atina’da bir
etkinlik düzenlendi. DEB Partisi ile Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği tarafından düzenlenen
panelin konusu; “Yunanistan’daki milli
azınlıklar ve uluslararası kuruluşların
önerileri”ydi. Son yıllarda üst üste bazı
önemli adımlar atan DEB Partisi ilk kez
başkent Atina’da bir insan hakları
örgütüyle birlikte bir etkinliğe imza attı.
Panel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
dolayısıyla yapıldı.
Başkent Atina’da yapılan etkinlik, ırkçı
Altın Şafak Partisi’nin baskınına uğradı.
Altın Şafakçıların gerekçesi ise belliydi;
“Yunanistan’da Türk yoktur.” Kendilerini
“vatanın bekçileri” olarak gören çevreler,
Batı Trakya Türklerine ve dolayısyla DEB
Partisi’ne gözdağı vermek için koskoca bir

plan kurmuş. Atina Gazeteciler
Birliği’ndeki etkinlik, “Burada Türk yoktur”
, “Türkler Yunanistan’dan çıksın”
nidalarıyla etkinliğin yapıldığı salona
ellerini kollarını sallaya sallaya girenlerin
gösterisine sahne oldu.
Bu etkinliğin başından beri
organizasyonunda yer alan biri olarak
böyle bir olayın gerçekleşme ihtimalinin
çok düşük olduğuna inanıyordum. “Artık
böyle bir şey olmaz” diye düşünüyordum.
“Olsa bile engellenir” diye düşünüyordum.
Ama oldu. “Yunanistan’da Türk
olmadığına” inanan, bu politikanın
değişmez bir devlet kuralı olduğunu
belleyen ve kendilerini bu politikanın
“bekçileri” olarak gören çevreler
kendilerine göre “vatani görevlerini” ifa
ettiler.
Atina’da gerçekleştirilen bu etkinlik
bize bir çok şeyi hatırlattı ve birçok şeyi de
göstermiş oldu. Devletin yıllardır

uyguladığı “antidemokratik” , “çağdışı” ve
“inkarcı” azınlık politikasının bir sonucu
olarak Batı Trakya Türkleri en basit bir
tartışma ortamında bile rahatlıkla görüş
belirtemiyor. Görüş belirtmesi
engelleniyor. Gözdağı veriliyor, tehditlerle,
hakaretlerle karşı karşıya kalıyor. Çünkü
yıllardır uygulanan devlet politikasına
göre; Yunanistan’da “Türk azınlık” demek
“milli tehlike” olarak yansıtılıyor. Yıllarca
güdülen bu politikanın gereği olarak da
birileri “sanal tehkilere” karşı
“mücadeleye” girişiyor. Tabii bu girişilen
“mücadele” Türk azınlığın hakkını
hukukunu sınırlamak anlamına geliyor.
Ortanizatörlerin emniyetten güvenlik
önlemi alınmasını istemelerine rağmen,
etkinliğin yapıldığı binada ve salonda
hiçbir polisin olmaması ise çok ama çok
ilginç bir olay. Üstelik de emniyetten
“güvenlik önlemi alınacak” yazısı olmasına
rağmen. Acaba etkinliğin yapılacağı sırada
böyle bir “gösteri” veya “baskının”
yapılacağı biliniyordu da bunun
engellenmemesi için mi güvenlik önlemi
alınmadı. Zira, güvenlik önlemi alınsaydı,
yani binada polis olsaydı bu baskın
olamayacaktı.
Atina’da düzenlenen etkinliğe mecliste
temsil edilen siyasi parti temsilcileri de
davet edildi. Ancak hiç kimse ülkenin bir
gerçeği olan “etnik azınlıklar” konusunun
ele alınacağı bu toplantıya katılmadı, daha
doğrusu katılamadı. Yunanistan’da
“azınlıklar” meselesinin hala çok büyük bir
tabu olduğunu, uygulamalı bir şekilde
anlamış olduk. Ülkemizin siyasi sistemi,
sadece Türk azınlık değil, ülkede hiç bir
azınlığı kabul etmiyor. Türk azınlık veya
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Makedon azınlık falan “yok” sayılıyor.
Dolayısıyla bu azınlıkların, yaşadığı
sorunlar da “yok” sayılıyor. Bu nedenle de
“eften” ve “püften” bahaneler uydurularak
böyle bir etkinliğe katılmamaya özen
gösteriliyor. Bu durum hiç şüphesiz
Yunanistan’daki demokratik tartışma
ortamı açısından büyük bir şanssızlık.
Anlaşılıyor ki; ülkede demokratik ve özgür
tartışma ortamı, ifade özgürlüğü belli bir
noktaya kadar gelebiliyor. “Azınlıklar” ve
“azınlık hakları” o noktadan çok uzakta!
Sırf Atina’da yaşanan bu olay bile,
devletin azınlık politikasının yanlışlığını
ortaya koymaktadır. Bu ülkenin
yöneticileri, ülkenin daha demokratik ve
çağdaş bir azınlıklar politikasına
kavuşmasını ve bir an önce kavuşmasını
bir “memleket meselesi” olarak
görmelidir. 12 Aralık Pazartesi günü
başkent Atina’da yapılan etkinlikte
yaşanan olay, çok daha vahim bir şekilde
sonuçlanabilirdi. Bu şekilde
sonuçlanmamasında azınlık insanının
rolünü de yadsımamak gerekir.
Yunanistan’daki azınlıkların durumunun
ele alındığı etkinliğin Altın Şafak Partisi’nin
baskınına uğraması bu etkinliğin
yaratacağı etkiyi arttırdığı gibi, yanlış ve
inkarcı “azınlıklar politikası”nın
doğurduğu sonuçların vehametini de
anlamamıza yardımcı oldu.
Aynı zamanda ülkemizde sayıları az da
olsa, sesleri çok sık duyulmasa da
demokrasiye, insan ve azınlık haklarına
inanan, Batı Trakya Türklerini veya
Makedonları “tehlike” ve “tehdit” olarak
görmeyen insanların olduğunu da bize bir
kez daha hatırlattı.

Nefret temelli saldırılar AGİT raporunda
2015 yılında Yunanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk azınlığına karşı
gerçekleştirilen nefret temelli
saldırılar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar
ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR)
yayımladığı 2015 Nefret Suçları
Raporu’nda yer aldı.

Atina Belediyesi
Türk bayrağının
renklerine büründü
BAŞKENT Atina’da belediye
binası, İstanbul’da
gerçekleştirilen terör saldırısı
sonrasında Türk bayrağının
renklerine büründü.
Atina Belediye Başkanlığı
tarafından alınan kararla,
İstanbul ile dayanışma içinde
olunduğunu göstermek amacıyla
bina, Pazartesi akşamı Türk
bayrağının renkleriyle
ışıklandırıldı.

AGİT 2015 Nefret Suçları
Raporu, 41 katılımcı devletin
ilettiği resmi verilere ek olarak üç
uluslararası kuruluş ile 113 sivil
toplum kuruluşunca rapor edilen
toplam 41 ülkeyi kapsayan nefret
olayları ile ilgili bilgileri içeriyor.
Raporda, Yunanistan’ın nefret
suçlarına ilişkin verileri düzenli
olarak sunduğu, Yunanistan’daki
ceza hukukunun nefret suçları için
cezanın arttırılması genel
hükmünü içerdiği belirtiliyor.
Yunan Adalet, Şeffaflık ve İnsan
Hakları Bakanlığı, Yunan Devlet
Başsavcılığı ve Yunan Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün nefret
suçlarına ilişkin veri topladığının
kaydedildiği raporda, Yunan
polisince 2015 yılında toplam 60
nefret suçunun kayıt edildiği,
bunlardan 27 tanesi hakkında
savcılık tarafından takibat
yapıldığı ve kovuşturmaların
dördünün mahkumiyetle
sonuçlandığı ifade edildi.
AGİT 2015 Nefret Suçları
Raporu’nda, Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu (ABTTF)

tarafından rapor edilen Batı
Trakya Türk azınlığı mensubu
kişiler ile azınlığa ait kuruluş ve
ibadet yerlerini hedef alan nefret
temelli saldırılara da doğrudan
atıfta bulunuldu. Raporda,
Selanik’teki Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve
Eğitim Derneği’ne 7 Mart ve 17
Aralık 2015 tarihlerinde yapılan
saldırılar, 17 Nisan 2015 tarihinde
Gümülcine Yenice Mahalle’deki
Mahmut Ağa Camii’nin
kundaklanması ile yine aynı
tarihte Gümülcine Alankuyu
Mahallesi’nde bulunan mescidin
bahçesindeki mezar taşına yapılan
saldırı, 10 Ekim 2015 tarihinde
Gümülcine’deki Yeni Cami’ye
yapılan saldırı ve 8 Aralık 2015
tarihinde azınlığın siyasi partisi
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Gümülcine’deki yeni
genel merkezine yapılan saldırı ve
saldırıda azınlığın lideri merhum
Dr. Sadık Ahmet’in hayatını
kaybettiği kazada kullandığı
arabanın çalınmasına yer verildi.
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Atina’da azınlık sorunları etkinliği...
Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi ile
Helsinki İnsan
Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği
tarafından
düzenlenen
“Yunanistan’da Milli
Azınlıklar ve
Uluslararası
Kuruluşların
Önerileri” konulu
etkinlik, Atina’da
gerçekleştirildi. 10
Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü
nedeniyle yapılan
panele, ırkçı Altın
Şafak Partisi
milletvekilleri ve
üyelerinin baskını
damgasını vurdu.
Altın Şafakçıların,
etkinliğin yapıldığı
salonu terk
etmelerinden sonra
panel devam etti.
ATİNA Gazeteciler Birliği’nde (ESİEA)
gerçekleştirilen etkinlik, 12 Aralık
Pazartesi günü yapıldı. Etkinliği, sivil
toplum kuruluşları, insan hakları
örgütleri temsilcileri, üniversite
öğrencileri, bazı akademisyen ve
gazetecilerin yanı sıra Türkiye ve
ABD’nin Atina büyükelçiliklerinden
yetkililer de izledi. Etkinliğe, geçtiğimiz
günlerde Adalet Bakanlığı Şeffaflık ve
İnsan Hakları Genel Sekreterliği’ne
atanan DİMAR eski milletvekili Maria
Yannakaki’nin de katılarak bir konuşma
yapması dikkat çekti.
Yunanistan’daki milli azınlıklarla ilgili
panelde ağırlıklı olarak Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının durumu ele
alındı. Yunanistan’daki Makedon
azınlıkla ilgili olarak Edessa Makedon
Eğitim ve Kültür Merkezi’nin tebliği
okundu.

PANAYOTİS DİMİTRAS
Panelin moderatörlüğünü, Yunanistan
Azınlık Hakları Grubu Temsilcisi Nafsika
Papanikolatu yaptı. Toplantının ilk
konuşmacısı, Yunanistan Helsinki
İzleme Komitesi Sözcüsü Panayotis
Dimitras oldu. Dimitras sunumunda,
Birleşmiş Milletler’in üç komisyonu

tarafından hazırlanan Yunanistan’daki
milli azınlıklarla ilgili raporları okudu.
Dimitras, 2015-2016 döneminde BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ile
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
Komitesi’nin raporlarını katılımcılara
aktardı ve Yunanistan’ın bu raporlar
ışığında hareket etmesi gerektiğini
söyledi. Konuşmasında, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin İskeçe Türk
Birliği, Rodop ili Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç ili Azınlık Gençler
Birliği dernekleriyle ilgili kararlarına
dikkat çeken Panayotis Dimitras, başta
İskeçe Türk Birliği olmak üzere adında
Türk veya azınlık kelimesi geçen azınlık
dernekleriyle ilgili AİHM kararlarının
2008 yılında açıklandığını ve
Yunansitan’ın mahkum olduğunu
hatırlattı. Avrupa Konseyi’nin bu
kararların uygulanmasını takip ettiğini
ve 2012 yılından bu yana kararların
uygulanmasını istediğini belirten
Dimitras, Yunanistan’ın sözkonusu
kararları uygulamadığını vurguladı.
Uluslararası kuruluşların
Yunanistan’da Türk ve Makedon
azınlıktan ve onların haklarından
bahsettiğini belirten Dimitras, medyanın
ve neredeyse tüm siyasi partilerin etnik
azınlıklar konusunu görmezden
geldiğini söyledi.

YÜZDE ÜÇ’LÜK SEÇİM BARAJI
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği Temsilcisi,
yüzde 3’lük seçim barajına da değinerek,
“Bu seçim barajı Dr. Sadık Ahmet ve
Ahmet Faikoğlu’nun bağımsız
milletvekili olarak seçilmesinden sonra
geldi. Partilere uygulandığı gibi,
bağımsız milletvekili adaylarına da
uygulanıyor. Son derece antidemokratik
bir uygulama. DEB Partisi eğer Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde aldığı
sonuçları, milletvekili seçimlerinde de
alsaydı ve bağımsız adaylara yüzde 3
barajı olmasaydı, o zaman Rodop ve
İskeçe illerinden en az iki, belki de üç
milletvekili seçecekti.” diye konuştu.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
Daha sonra söz alan DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, parti olarak
ilk kez Atina’da bir etkinliğe imza

atmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Helsinki İzleme Komitesi
Yunanistan Temsilcisi Panayotis
Dimitras’a teşekkür eden Ali Çavuş, ülke
yöneticilerinden uluslararası örgütlerin
tavsiyelerini dikkate almalarını istedi.
Batı Trakya Türk azınlığının uzun
yıllardan bu yana haksızlıklara ve
baskılara maruz kaldığını anlatan
Mustafa Ali Çavuş, bağımsız milletvekili
adaylarına yüzde 3’lük seçim barajı
uygulamasının başlamasından sonra Dr.
Sadık Ahmet’in DEB Partisi’ni
kurduğunu söyledi. Ali Çavuş, azınlığın
büyük partilerde siyaset yaparak
sorunların çözümüne çare aradığını,
fakat bir çözüm üretilemediğini dile
getirdi. Hükümetlerin değişmesine
rağmen azınlık sorunlarına bakışta bir
farklılığın olmadığını görünce azınlık
üzerinde bir devlet politikasının hakim
olduğuna kanaat getirdiklerini söyleyen
Ali Çavuş, 2010 yılında arkadaşlarıyla
birlikte yeniden DEB Partisi’ni
yapılandırarak hak arama mücadelesine
giriştiklerini belirtti.
Bugüne kadar eğitim, kimliğin inkarı,
vakıflar, müftülük, %3’lük seçim
barajının bağımsız adaylara
uygulanması, 19. madde sebebiyle 60 bin
kişinin vatandaşlığını yitirmesi,
gereğinden fazla istimlak edilen araziler
ve onların değerlerinin ödenmemesi ile
1990’da yağmalanan dükkanların
zararlarının tazmini gibi birçok konunun
çözüme kavuşturulamadığını dile getiren
Ali Çavuş, sorunların diyalog ile
çözümlenebileceğini, kendilerinin de
ülke yöneticilerine diyalog çağrısı
yaptıklarını, ancak bu çağrılarına cevap
alamadıklarını anlattı.
Partilerinin 8 Aralık 2015’te saldırıya
uğradığını ve parti kurucusu Dr. Sadık
Ahmet’in çalınan arabasıyla ilgili
bugüne kadar bir gelişmenin olmadığını
dile getiren Ali Çavuş, azınlığın Lozan
Antlaşması ve diğer anlaşmalardan
doğan haklarını talep ettikleri için
“ırkçılıkla” suçlandıklarını söyledi.

OZAN AHMETOĞLU
Panelin üçüncü konuşmasıcı DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu oldu. Konuşmasında DEB
Partisi’nin 2014 yılındaki Avrupa
Parlamentosu seçimlerindeki başarısını
değerlendiren Ahmetoğlu, DEB

Partisi’nin AP seçim bildirisinin
güncellenmesini ele aldı. DEB Partisi’nin
AP seçimlerinde büyük bir başarı elde
ettiğini belirten Ozan Ahmetoğlu, “Tüm
ülke YDP ve SİRİZA partilerinin
renklerine boyanırken, Rodop ve İskeçe
illeri DEB Partisi’nin renklerine boyandı.
Seçimde Avrupa’ya ve Atina’ya sesimizi
duyurmaya çalıştık. Yıllarca çözüm
bekleyen sorunlara dikkat çekmek
istedik. Azınlık seçmeni DEB Partisi’ne
verdiği büyük destekle hükümete ve
Atina’ya çok önemli ve güçlü bir mesaj
gönderdi. Ancak ne yazık ki bu mesajı
Atina görmek ve anlamak istemedi.
Azınlık sorunlarına tehdit ve tabu
penceresinden bakmaya devam etti.”
dedi.

“AP SEÇİMLERİNDEN SONRA
BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”
AP seçimlerinden sonra bölgeyi ziyaret
eden YDP lideri Andonis Samaras,
Cumhhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve
Başbakan Aleksis Çipras’ın ziyaretlerine
değinen DEB Partisi Başkan Yardımcısı,
sözkonusu devlet adamlarının azınlığa
yeni bir şey söylemediğine ve azınlık
haklarıyla ilgili bir gelişme olmadığına
dikkat çekti. Ahmetoğlu, azınlığın son iki
seçimde büyük destek verdiği Başbakan
Çipras’ın ziyareti sırasında azınlığa karşı
nispeten daha yakın bir profil çizmesine
rağmen açıklamalarında devlet
söylemini tekrarladığını ve somut bir şey
söylemediğini ifade etti.
“Sadece iki konuya değinmek
istiyorum. Azınlık anaokulları ve İskeçe
Azınlık Ortaokulu Lisesi okul binası. Bu
iki konuda bile azınlığın istediği
çözümler hayata geçirilmiyor.
Başbakanın ziyaretinde de bu konularda
somut bir açıklama olmadı” diye
konuşan Ahmetoğlu, “Dolayısıyla Mayıs
2014’teki seçimlerde kamuoyuna
duyurduğumuz seçim bildirimiz
ikibuçuk yıl sonra hala çok güncel. Hatta
o sorunlara bugün azınlık kuruluşlarına,
seçilmiş müftülere ve partimizin başkan
ve yöneticilerine yapılan suç
duyurularını, ifadeye çağırmaları ve adli
kovuşturmaları da eklememiz gerekir.
Bugünkü etkinliğin azınlık konularının
konuşulmasının tabu olmaktan
kurtulma yolunda bir başlangıç olmasını
diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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AHMET KARA
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı, DEB Partisi Başkan
Vekili ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde üç azınlık derneğinin
avukatı Ahmet Kara da yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin azınlık dernekleriyle
ilgili kararlarını anlattı. İsminde “Türk”
kelimesi geçen derneklerin dava süreçlerini anlatan Ahmet Kara, AİHM’nin sözkonusu azınlık derneklerini haklı bulduğunu ve Yunanistan’ı mahkum ettiğini
söyledi.
Kara, 2008 yılında verilen kararların
üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen
sözkonusu mahkeme kararlarının hala
uygulanmadığını hatırlatarak bunun
büyük bir yanlış olduğunu ifade etti.
Yunanistan’ın bu kararları uygulamamakta direndiğini dile getiren Kara,
“Ülkemiz Yunanistan tüm uyarılara rağmen bu davaları ve bu konuları görmek
istemiyor. Böyle bir mesele yokmuş gibi
davranıyor. Bu çok yanlış.” ifadelerini
kullandı.

“AİHM KARARLARININ
UYGULANMAK ZORUNDA
OLMADIĞINI SAVUNAN
BİR ANLAYIŞ VAR”
Avrupa Konseyi’nin 2012 yılından bu
yana Yunanistan’ın azınlık dernekleriyle
ilgili kararları uygulaması için uyarıda
bulunduğunu vurgulayan Kara,
Yunanistan’ın kararları uygulaması için
yöntem aradığını söylemesine rağmen,
buna yönelik bir çabanın olmadığını
ifade etti.
Kara, “Bu davaları daha önceleri bizim
büyüklerimiz olan avukatlar takip ediyordu. Bu davalar başladığında ben
çocuktum. O avukatlar emekli oldu.
Davalara biz bakıyoruz. Fakat yıllar geçiyor ve değişen bir şey olmuyor. Bunun
ne kadar süreceğini merak ediyorum.”
dedi.
Yunanistan mahkemelerinin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulamak zorunda olmadığına dair bir
görüşün olduğunu da belirten Kara,
bunun ülke demokrasisi ve hukuk sistemi açısından utanç verici olduğunu söyledi.

MARİA YANNAKAKİ:
“2017 MART AYINA KADAR
İNİSİYATİF ALACAĞIZ”
Panelin son konuşmacısı ise Adalet
Bakanlığı Şeffaflık ve İnsan Hakları
Genel Sekreteri ve DİMAR Partisi eski
Milletvekili Maria Yannakaki oldu.

GÜNDEMhaber
Azınlıklar konusuna yabancı olmadığını
belirten Yannakaki, milletvekili olduğu
dönemde azınlık sorunlarıyla yakından
ilgilendiğini dile getirdi. Azınlık anaokulları konusunda meclise soru sunduğunu hatırlatan Yannakaki, bu konuda
verilen yanıtın anlamsız olduğunu ifade
etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
azınlık dernekleriyle ilgili dava kararlarının uygulanması ve bu konuda Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin uyarılarıyla ilgili bir gelişmenin olacağını duyuran Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel
Sekreteri, “Bir sonraki Bakanlar
Komitesi toplantısının yapılacağı 2017
Mart ayına kadar bir gelişme olacağını
söylemek isterim.” dedi.
Bu konuda yasal bir uygulama konusunda inisiyatif alınacağını ifade eden
Yannakaki, durumun eskisi gibi olmayacağını dile getirdi. Amaçlarının, Yunan
mevzuatının Avrupa normlarıyla tamamen uyum içinde olmasını ve ülkedeki
tüm sosyal grupların hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu kaydeden Yannakaki, kendisinin bunun
için uğraş vereceğini belirtti.
Altın Şafak Partisi’nin saldırısına da
değinen Yannakaki, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu ve bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini
söyledi.
Panelde yer alan konuşmacılardan
sonra, Edessa Makedon Eğitim ve Kültür
Hareketi Temsilcisi Evgenia
Natsulidu’nın etkinliğe gönderdiği yazılı
bildiri okundu. Natsulidu bildirisinde,
Yunanistan’daki Makedon azınlığın ve
kültürünün inkar edildiğine dikkat çekerek, bu politikadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.
Ardından, Dedeağaç Belediyesi İslam
Dinine Mensup, Anadili Türkçe olan
Yunanistan Vatandaşlarının Dayanışma,
Spor ve Kültür Birliği Başkanı Yaşar
Dağlı konuştu. Dağlı, devletin kendilerini Roman olarak nitelendirdiğini ve ilgilenmediğini belirterek, Başbakan
Çipras’ın Rodop ve İskeçe’ye gitmesine
rağmen kendilerini ziyaret etmediğini
söyledi.
Yaşar Dağlı, kendilerinin “Osmanlı
torunları” olarak tanımlanmasını istediklerini ifade etti.
“Barış için Araştırma ve Eylem
Mermezi” sözcüsü Fotini Sianu ise yaptığı kısa konuşmada göçmen ve mülteci
sorununa ağırlık verdi.
Yapılan konuşmalardan sonra soru –
cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde de
bazı izleyiciler söz alarak görüşlerini
dile getirdiler.

7

Azınlık
etkinliğine
Altın Şafak
BASKINI!

DOSTLUK, Eşitlik Barış (DEB) Partisi
ile Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği
tarafından düzenlenen panel,
aralarında ırkçı Altın Şafak
milletvekillerinin de bulunduğu bir
grup tarafından basıldı.
Irkçı Altın Şafak Partisi’nin saldırısı,
DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin, “İnsan Hakları Günü”
nedeniyle 12 Aralık Pazartesi günü
yapılan “Yunanistan'da milli azınlıklar
ve uluslararası kuruluşların önerileri”
adlı panelin düzenlendiği sırada
gerçekleşti. Etkinlik, Atina Gazeteciler
Birliği salonunda yapıldı.

KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT!...
50 kişilik grup, ellerinde Yunan
bayrakları ve pankarlarla, etkinliğin
başlamasından kısa bir süre sonra
Gazeteciler Birliği’nin önüne geldi. Altın
Şafakçılar, bina girişinde bir süre Batı
Trakya Türkleri aleynihe sloganlar
atarak gösteri yaptı. Aşırı sağcı
göstericilerden bir grup, DEB Partisi
Başkanı Mustafa Ali Çavuş’un
konuşmasını yaptığı sırada salonu
bastı. Altın Şafak milletvekillerinin
öncülüğünde salona giren saldırganlar,
ırkçı söylemlerde bulunurken, hakaret
ve küfürlerle salondakileri kışkırtmaya
çalıştılar. Salonu terk etmelerine yönelik
çağrıları dinlemeyen grup üyeleri,
yaklaşık 10 dakika boyunca eylemlerini
sürdürdüler.

“ÇAVUŞ SAATİN GELİYOR”
Aralarında Altın Şafak Partisi
milletvekilleri Yannis Lagos, İlias
Panayotaros, Nikos Mihos ve
Konstantinos Barbarusis'in de
bulunduğu grup, DEB Partisi
yöneticilerine, etkinliğin
organizatörlerine ve katılımcılara

yönelik ırkçı söylemde bulundular;
küfür ve hakaret ederek tehditler
savurdular. Altın Şafak
milletvekillerinin salondan ayrılmak
üzereyken DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’a, “Çavuş saatin
geliyor” diye tehditte bulunmaları
dikkat çekti. Altın Şafakçılar daha sonra
sloganlar atarak ve küfrederek salondan
ayrıldılar. Aşırı sağcı grup, binanın
önünde Yunan milli marşını okuduktan
sonra dağıldı. Yaklaşık bir saat süren
ırkçı eylem süresince etkinliğin
yapıldığı binada ve çevrede hiçbir
polisin bulunmaması dikkat çekti.
Yunanistan’daki milli azınlıkların
durumunun ve bu konuda uluslararası
kuruluşların tavsiyelerinin ele alındığı
toplantı, Altın Şafakçıların baskınından
sonra devam etti.

“TÜRK HİSSEDEN
TÜRKİYE’YE GİTSİN”
Baskının öncülerinden Altın Şafak
Milletvekili Yannis Lagos, etkinliğin
gerçekleştiği salona girerek, “Burada ne
yapılmak isteniyor. Bu kişiler Trakya’da
Türk azınlık olduğunu söylüyorlar.
Trakya’da Türk azınlık yoktur. Kendini
Türk hisseden varsa Türkiye’ye gitsin.”
diye bağırdı.

DİMİTRAS’DAN SERT TEPKİ:
“OLAYIN SORUMLUSU POLİS VE
BAKAN YARDIMCISI TOSKAS’DIR”
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle
gerçekleştirilen etkinliğin iki
organizatör kuruluşundan biri olan
Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Temsilcisi Panayotis
Dimitras, gelişmelerden polisi sorumlu
tuttu. Dimitras, “Biz, organizason adına
Emniyet’e yazı yazdık ve önlem
alınmasını istedik; polis istedik.
Devamı 8. sayfada
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7. sayfanın devamı
Bize gönderilen yazıda önlem
alınacağı ifade edildi. Gazeteciler
Birliği’ne geldiğimizde hiç bir
polis yoktu. Bize yalan söylendi.
Bu olaylardan, yetkili Kamu
Düzeni Bakan Yardımcısı Nikos
Toskas’ı sorumlu tutuyoruz.
Eğer salondan herhangi
birimizden bu kişilere karşı en
küçük bir tepki olsaydı, belki de
şiddet kullanacaklardı.”
açıklamasında bulundu. Olayın
son derece çirkin olduğunu
belirten Dimitras, saldırıyla ilgili
olarak gerekli hukuki girişimlerde
bulunacaklarını ifade etti.
“BU SALDIRI AZINLIĞA
YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR”
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, ırkçı Altın
Şafak Partisi’nin toplantının
yapıldığı salonu basmasıyla ilgili
açıklamasında, saldırıyı kınadı.
Ali Çavuş, “Çok çirkin bir olaya
şahit olduk. Toplantımızın
yapıldığı salon ellerini kollarını
sallayarak gelen kişiler tarafından
basıldı. Bunu azınlığa yapılmış bir
saldırı olarak görüyoruz. Çok
yazık. Bu saldırı, demokrasiye
yapılmış bir saldırıdır. Altın Şafak
milletvekilleri ve üyeleri, şahsıma
ve diğer parti yöneticisi
arkadaşlarıma ve salondaki diğer
kişilere ağıza alınmayacak
hakaret ve küfürler savurdular.
Tehdit ettiler. Hatta beni ‘saatin
yaklaşıyor’ şeklinde ifadelerle
tehdit ettiler.” dedi.
DEB Partisi Başkanı’nın
açıklaması şu sözlerle devam etti:
“Bizler DEB Partisi olarak Lozan
Antlaşması’ndan ve diğer
anlaşmalardan doğan haklarımızı
elde etmek için uğraş veriyoruz.
Bu haklarımızı elde ettikten sonra
ülkemize daha iyi bir şekilde
hizmet etmek istiyoruz. Bugün
Altın Şafak Partisi
milletvekillerinin yapmış olduğu
saldırıyı kınıyorum. Toplantıya
ilişkin herhangi bir güvenlik
önleminin alınmamış olması ayrı
bir soru işareti oluşturuyor.”
“BİZLER YUNANİSTAN’A
DEMOKRASİYİ GERİ GETİRMEK
İÇİN UĞRAŞIYORUZ”
Toplantıyı basan Altın Şafak
Partisi milletvekillerinin kendisini
ölümle tehdit ettiklerini söyleyen
Başkan Ali Çavuş, “Irkçı
milletvekilleri beni de ölümle
tehdit ederek, ‘Sıran geliyor,
hazırlan Çavuş’ diye bağırdılar.
Ben bunların hepsini kınıyorum.
Bizler korkmuyoruz; bu davada
sonuna kadar gideceğiz. Bizler
Yunanistan’a tekrardan
demokrasiyi geri getirmek için
uğraşıyoruz.” dedi.
Yapılan saldırıların DEB
Partisi’ni insan hakları
mücadelesinden asla
vazgeçiremeyeceğinin altını çizen
Ali Çavuş, yapılan saldırının
takipçisi olacaklarını da
vurguladı.

“BİNANIN GÜVENLİĞİ
VE POLİS YOKTU”
DEB Partisi Genel Başkan

Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu ise
Anadolu Ajansı’na yaptığı
açıklamada, "Son derece vahim
bir olay yaşadık. Etkinliğimizin
devam ettiği sırada ırkçı Altın
Şafak milletvekilleri ve
beraberindeki bir grup salonu
bastı. Slogan atarak, bağırıp
çağırarak, tehdit ederek, DEB
Partisi'nin başkan ve
yöneticilerine, konuşmacılara ve
salonda bulunan herkese
tehditler, küfürler savurarak
gösteri yaptılar." ifadelerini
kullandı.

“ÖNLEM ALINMASINI
BEKLİYORUZ”
Güvenlik zaafiyetine dikkat çeken
Ahmetoğlu, "Bu sırada binanın
güvenliği ve polis yoktu.
Organizatörler olarak koruma
amaçlı polis talep edildiği halde,
binada polis yoktu. Çok daha kötü
sonuçlanabilecek bir olay
yaşadık. Parti yöneticilerine veya
dinleyicilere bir saldırı gelebilirdi.
Darp edebilirlerdi, daha da kötü
şeyler olabilirdi." diye konuştu.
Ahmetoğlu, DEB Partisi olarak
yaşanan bu olayları kınadıklarını
belirterek, "Son derece
demokratik bir etkinliğe imza
attık. Ancak, bu toplantı
antidemokratik bir şekilde ırkçı
Altın Şafak üyeleri tarafından
zorla bölünmek isteniyor. Bunun
bir daha tekrarlanmamasını
umuyoruz. Güvenlik güçlerinin bu
tür olası olayları önleyecek
önlemleri almalarını bekliyoruz."
çağrısında bulundu.

OLAY BÜYÜK TEPKİ YARATTI
Atina’da düzenlenen ve azınlık
haklarının ele alındığı etkinliğin
ırkçı saldırıya maruz kalması, Batı
Trakya Türkleri arasında büyük
tepki yarattı. Saldırıyla ilgili
sosyal medyadaki paylaşımların
ardından tepkiler gelmeye
başladı. Çok sayıda kişi DEB
Partisi’ne ve diğer organizatörlere
geçmiş olsun dileklerinde
bulundu. DEB Partisi’nin sosyal
medya hesabından saldırıyla ilgili
paylaştığı video kısa sürede
binlerce kişi tarafından izlendi.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ

PANAYOTİS DİMİTRAS
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Altın Şafakçıların baskını kınandı
DEB: “Irkçılığa karşı
mücadelemiz devam edecek”

BTTDD: “Güvenlik güçlerinin önlem
almaması düşüncürücüdür”

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi, Atina’daki
etkinliğin ırkçı Altın
Şafak Partisi
tarafından
basılmasını ve
yaşanan olayları
kınadı. Olayla
ilgili olarak DEB
Partisi’nden
yapılan açıklamada
“Demokrasi ve
hukuktan ayrılmadan
ırkçılığa karşı mücadele
etmeye devam edeceğimizi
ülke ve tüm dünya kamuoyuna
duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’de yaşayan Batı Trakya
Türkleri’nin çatı kuruluşu Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği, Altın Şafak
Partisi’nin Atina’da
gerçekleştirilen
azınlıklarla ilgili
toplantıya baskınını
kınadı.
Saldırıyla ilgili
olarak hükümet
yetkililerinden bir
kınama gelmemesinin
düşündürücü olduğu
belirtilen açıklamada şu
ifadelere yer verildi: “Panelistler
arasında bulunan DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, faşist Altın
Şafak milletvekilleri tarafından kamera ve
tüm katılımcıların gözü önünde ölümle
tehdit edilmiş ve paneldeki katılımcılar ağır
hakaretlerle karşı karşıya kalmıştır.
Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden,
Avrupa Birliği üyesi, Lozan Antlaşması’na
imza atarak Batı Trakya Türk azınlığını
uluslararası arenada kabul eden
Yunanistan'ın başkentinde bu vahim tablo
cereyan ederken, hükümet yetkililerinden
bir kınama veya tepki gelmemesi ve toplantı
öncesinde güvenlik talep edilmesine
rağmen güvenlik güçlerinin önlem
almaması düşündürücüdür. Edinilen bilgiye
ve görüntülerde görüldüğü üzere salonda
veya salon çevresinde bir tane dahi güvenlik
görevlisi bulunmaması oldukça
manidardır.”
Saldırıyı kınayan BTDDD’nin açıklaması

“ÜLKE DEMOKRASİSİNE VE
DEMOKRATİK TARTIŞMA
ORTAMINA DARBE
VURULMUŞTUR”
Saldırıyla ilgili olarak DEB
Partisi’nin açıklaması şöyle:
“Yunanistan Azınlık Hakları Grubu
Temsilcisi Nafsika Papanikolatu’nun
moderatörlüğünde başlayan
etkinliğimiz ırkçı Altın Şafak
Partisi’nin dört milletvekili ve
sempatizanları tarafından zorbalıkla
basılarak, DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ölümle tehdit
edilmiş, parti yöneticilerimiz,
etkinlikte yer alan organizatörler ve
salondaki katılımcılar küfür, hakaret
ve tehditlere maruz kalmışlardır.
Salonu basan milletvekilleri ve diğer
grup üyeleri, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığına ve kimliğimize ağıza
alınmayacak hakaretlerde
bulunmuştur. Ülkemizdeki
demokratik tartışma ortamına darbe
vuran bu çirkin saldırıyı şiddetle
kınıyoruz.”

ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİNE
RAĞMEN GÜVENLİK ÖNLEMİ
ALINMAMIŞTIR”
Etkinliğin önceden emniyet
birimlerine bildirilmesine rağmen
önlem alınmamasının kabul
edilebilir bir durum olmadığı ifade
edilen açıklamada, “Ülkemizin
başkenti Atina’da devlet güvenlik
birimlerine önceden bildirilmesine
ve güvenlik birimlerinin gerekli
önlemi alacaklarını beyan
etmelerine rağmen, bir konferansın
basılması ve resmi bir siyasi partinin

Genel Başkanı’nın tehditlere ve
katılımcıların hakaretlere
maruz kalması kabul
edilir bir durum
değildir. Olay, çok
daha kötü bir
şekilde
sonuçlanabilecek
son derece vahim
bir olaydır. DEB
Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali
Çavuş’un yaptığı
konuşmalara
soruşturma başlatan
savcıların bu durum karşısında
takınacakları tavrı merakla
bekliyoruz. Hem ‘Bu ülkede Türk
yoktur’ hem de ‘Türkler Trakya’dan
dışarı’ gibi kendi iç dünyalarında
büyük çelişki yaşayan, tarih ve bilgi
yoksunu kafalar, ülkemiz
Yunanistan’ın demokrasisine, insan
hak ve hürriyetlerine büyük zarar
vermişlerdir. Altın Şafak Partisi’nin
tutum ve tavrını çok iyi bilen
güvenlik birimlerinin bu hususta
hiçbir önlem almamasını anlamakta
güçlük çekiyoruz ve tutumu manidar
buluyoruz. DEB Partisi olarak
Atina’da gerçekleştirdiğimiz insan
hakları ile ilgili barışçıl etkinliğimizi
sabote eden Altın Şafak Partisi
milletvekillerini ve sempatizanlarını
şiddet ve esefle kınadığımızı ve
büyük yara alan ülkemizin
demokrasisi için olan üzüntümüzü
tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
dendi.

“IRKÇILIKLA MÜCADELEYE
DEVAM EDEDEĞİZ”
Açıklamada, azınlığın uğradığı
haksızlıkların her platformda dile
getirileceği vurgulanarak şöyle
denildi: “DEB Partisi, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının,
haksızlığa, baskı ve ayrımcılığa
uğrayan tüm vatandaşların her
platformda sesi olmaya ve haklarını
arama kararlılığına sahiptir. Her ne
pahasına olursa olsun uğradığımız
haksızlıkları yılmadan, yorulmadan,
korkmadan ve azimle haykırmaya
devam edeceğimizi, demokrasi ve
hukuktan ayrılmadan ırkçılığa karşı
mücadele etmeye devam
edeceğimizi ülke ve tüm dünya
kamuoyuna duyururuz.”

KİRALIK TARIM TESİSİ
Gümülcine’de Yaka bölgesinde Ayazma köyüne
giden yol üzerinde (Paratiritis gazetesi yakınında)
meyve ağaçlarından
(elma, armut, ayva, şeftali, kayısı, vs.)
oluşan 30 dönümlük fidanlık ve tarım tesisi
sahibinden uygun fiyata kiralıktır.
Tesiste; geniş buzdolabı, artezyen, sulama sistemi, freze,
depo ve tüm gerekli ekipman mevcuttur.
Bilgi için telefon numaraları: 6932608150 , 6932608145.

şöyle devam etti: “Dostluk Eşitlik
Barış Partisi'nin değerli
yöneticilerine karşı yapılan
bu çirkin saldırıyı şiddetle
kınıyoruz. Kendisine
mütekkabiliyet
çerçevesinde bırakılan,
her türlü hukuki ve can
güvenliğinden sorumlu
olduğu Batı Trakya
Türk azınlığının en üst
düzeydeki temsilcilerine
karşı uygulanan bu
davranışta onları orada
korumasız şekilde her türlü
tehlikeyle yüz yüze bırakan anlayışı
da esefle karşıladığımızı ve bugüne kadar
sadece uluslararası Lozan Antlaşması ve
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan devleti
arasındaki ikili protokollerle kazanım olan
haklarının peşinde koşan değerli Dostluk
Eşitlik Barış Partisi'nin yöneticilerine
toplumumuzun da her daim yanlarında
olduğunu belirtmek istiyoruz.
Bu arada, Türkiye ile sürdürülen Avrupa
Birliği müzakere sürecinde her daim insan
haklarından ve eşitlikten dem vuran AB
temsilcilerinin, yaşanan bu skandal tablo
karşısında sessiz kalması da bir o kadar
vahim bir çelişkidir. Kin ve nefret tohumları
eken, ayrımcı söylem üzerinden yol alan ve
tarihin çöplüğüne gömülmeye mahkum bu
uç hareketin temsilcilerine de inkar etmeye
kalktıkları toplumun Balkanlar’daki
varlığının binlerce yıl öncesine dayandığını
bir kez daha hatırlatmayı da bir borç
biliyoruz.”

ABTTF: “DEB Partisi üzerinden
azınlığımızı hedef alan
saldırıyı kınıyoruz”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF), Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi
ile Helsinki İnsan
Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin
Atina’da ortaklaşa
düzenlediği etkinlik
sırasında ırkçı Altın
Şafak Partisi
milletvekillerinin
etkinliğin yapıldığı
salonu basmasıyla ilgili
olarak yazılı bir açıklama
yayımladı.
ABTTF açıklamasında saldırıyı
kınayarak, DEB Partisi yöneticilerine geçmiş
olsun dileklerinde bulundu.
Açıklamada; “Batı Trakya Türkleri’nin
Avrupa ve uluslararası alandaki temsilcisi
ABTTF olarak tamamen demokratik ve
barışçıl nitelikteki bir etkinlik sırasında DEB
Partimiz üzerinden doğrudan azınlığımızı
hedef alan bu ırkçı saldırıyı şiddet ve esefle
kınıyor, partimiz yöneticilerine ve diğer
konuşmacılara geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Saldırı sırasında DEB Partisi Başkanı’nın
ölümle tehdit edilmesinin skandal

niteliğinde olduğu vurgulanan
açıklama şöyle devam etti:
“Başkent Atina’nın
merkezinde yaşanan bu
olay, demokrasi ve insan
haklarına saygı
konusunda ülkemiz
Yunanistan’ın önünde
kat etmesi gereken
daha çok uzun bir yol
olduğunu bir kez daha
göstermiştir. Aşırı sağcı
Altın Şafak Partisi
milletvekillerinin baskın
sırasında DEB Partisi Genel
Başkanı’na yönelik aleni ölüm
tehditleri ise başlı başına bir
skandaldır ve kesinlikle kabul edilemez.
Önce Mart 2016’da ABTTF’nin Brüksel’deki
Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği
panelde, şimdi de Atina’daki panelde
yaşanan ırkçı saldırılar Altın Şafak’ın hem
Avrupa ve hem de Yunanistan’da demokrasi
ve insan hakları ile barış içerisinde bir arada
yaşamaya ne denli büyük bir tehdit
oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.
Yunan hükümetini elindeki tüm yasal ve
demokratik imkanlarla ülkedeki aşırı sağcı
Altın Şafak tehdidine karşı daha sert ve
etkin önlemler almaya çağırıyoruz.”
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Milletvekilleri Altın
Şafak baskınını sosyal
medyadan eleştirdiler

Yetişkin köpeklerde beslenme
eslenmede asıl olan
besinlerdeki yaşam payı ve
daha sonra da gelişim
payının belirlenmesidir. Yiyecekler
içindeki protein kaynağının önemi
çok fazladır. Temel olarak protein,
mamalarda hayvanlardan elde
edilmektedir. Ayrıca bitkisel protein
kaynakları kullanılarak hazırlanan
gıdalarla uzun süre beslenen
köpeklerde ishal gibi sindirim
problemleri yaşanabilir.
Beslenmede öncelikle köpeğin
yaşam payı dengeli bir şekilde
sağlanmalı daha sonra da köpeğin
ırk ,boyut ve cinsiyet gibi
özelliklerini dikkate alarak gelişim
payı belirlenmelidir. Küçük ırk bir
Terrier ile büyük ırk Labrador’un
günlük besin ihtiyacı aynı
olamayacağı gibi dişi bir Labrador
ile erkek bir Labrador’un
ihtiyaçlarıda değişiklik gösterir.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken
diğer bir konu da köpeğin aktivitesi
olmalıdır. Ev içinde yaşayan bir
köpekle bahçede yaşayan veya
avcılık yapan bir köpeğin enerji
gereksinimi farklı olacağından
günlük alması gereken enerji miktarı
da farklılık gösterir. Çevre koşulları
da verilecek mamanın miktarını
etkilemektedir. Soğuk bir ortamda
yaşayan köpeğin günlük enerji
ihtiyacı daha fazla olacağından
karbonhidrat ve yağ oranının daha
fazla olması gerekir.
Küçük Boy Irklarda Beslenme
Küçük ırk köpekler yetişkin canlı
ağırlığına 8-12 ayda erşirler. Orta ve
büyük boy ırklara oranla daha
aktiftirler ve fazla enerji harcarlar.
Küçük boy ırkların yüksek enerji
ihtiyaçlarının karşılanmasına dikkat
ederek uygun mamalar seçilmeli
ancak aşırı kilo almaları
engellenmelidir. Çünkü narin kemik
yapıları bu aşırı yük karşısında
deforme olabilir ve özellikle
eklemlerde problem yaşayabilir.
Enerji kaynağı olarak kullanılan
yağların besin içinde protein ile
oranına dikkat edilmelidir.
Orta Boy Irklarda Besleme
Orta boy ırk köpekler yavru
ağırlıklarının yaklaşık olarak 50-60
katı bir yetişkin ağırlığına ulaşırlar.
Gelişimleri yaklaşık 18 aylık
oluncaya kadar devam eder. Gelişim
döneminde uygun ve dengeli bir
beslenme ile erişkin ağırlığı
kazandırılmalı ve aşırı kilo artışı
önlenmelidir.
Büyük Boy Irklarda Beslenme
Büyük ırk köpeklerde gelişim
süreci küçük ve orta boy ırk
köpeklere göre daha uzun sürer. Bu
süre yaklaşık olarak 18-24 aylık

B

oluncaya kadar devam eder ve
erişkin ağırlığını kazanır. Bu nedenle
kilo almasını engellemeli ve
gereğinde hızlı büyümesi kontrol
altında tutulmalıdır. Bu ırklarda
sıkça karşılaşılan eklem
problemlerine karşı önlem alınmalı,
dengeli vitamin ve minerel oranına
sahip mamalar tercih edilmelidir.
Büyük ırk köpeklerin beslenmesinde
dikkat edilmesi gereken bir konuda
mamamın miktarıdır. Vücut
ağırlığının fazla olması nedeniyle
fazla miktarda mama vermek
gerekir. Ancak ani yenilen bu fazla
miktardaki gıda midenin aşırı
genişlemesine ve mide torsiyosuna
neden olabilir. Bu nedenle büyük
boy ırklarda verilecek miktar en
azından ikiye bölünerek verilmelidir.
Beslenmede Dikkat Edilmesi
Gereken Konular
- Temiz su sürekli
bulundurulmalı;
- Yetişkin bir köpeğin gıdasında
yeterli oranda protein, karbonhidrat
ve yağ bulunmasına dikkat edilmeli;
- Günde bir öğün beslenmeli
(Öğün sayısı, miktar aynı kalmak
koşulu ile en fazla ikiye çıkarılabilir);
- Aktivitelerden hemen önce ve
sonra yemek verilmemeli;
- Özel faaliyetleri olan bir
köpekse (koşucu, polis köpeği, av
köpeği vb.) uygun diyetler
hazırlanmalı ve gerekli takviyeler
yapılmalı. Bu amaçla yoğun aktivite
sırasında vücudu gerek duyacağı
oksijen ve demir ihtiyacını
karşılanmak amacı ile uygun
oranlarda E vitamini ve selenyum
gibi elementlerin takviyesinin
yapılması;
- Kalsiyum ve fosfor oranının
dengeli olmasına dikkat edilmelidir.
Aşırı ve oransız kalsiyumun
kireçlenmelere neden olabileceği
unutulmamalı;
- Irkına özgün erişkin ağırlığının
korunmasına dikkat etmeli aşırı kilo
veya aşırı zayıflaması önlenmeli;
- Sindirilebilirliği yüksek gıdalar
tercih edilmeli;
- Selülozun gıdasında yeterli
bulunması sağlanmalı;
- Gıdasında yeterli düzeyde
vitamin ve mineraller
bulundurulmalı;
- Köpeklerin sindirim sisteminin
laktozu (süt şekeri) sindiremediği
dikkate alınmalı ve gıdasında
bulundurulmamalı;
- Gıda değişimi yapılması
gerektiğinde, değişimi ani olarak
değil yavaş ve günlük artırımlar
şeklinde yapmalı sindirim sisteminin
adaptasyonu sağlanmalıdır.

İLHAN Ahmet ve Hüseyin Zeybek,
DEB Partisi ile Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi’nin düzenlediği
“Yunanistan’daki milli azınlıklar ve
uluslararası kuruluşların önerileri” konulu
etkinliğin Altın Şafakçılar tarafından
basılmasını sosyal medyada yaptıkları
paylaşımlarla kınadı.
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet ile
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin Atina’da ortaklaşa
düzenlediği etkinlik sırasında yaşanan
olaylarla ilgili olarak sosyal medyada
düşücülerini dile getirdiler.

HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek
olayla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:
“Altın Şafak bir kez daha gerçek yüzünü
göstermiştir. DEB partisinin de katıldığı bir
etkinliği basarak küfürler ve tehditler
savurmuşlardır. Bu tür davranışların
demokrasilerde yeri yoktur.”

İLHAN AHMET
Rodop ili POTAMİ Partisi milletvekili İlhan
Ahmet ise twitter hesabından yaptığı
paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “DEB
Partisi’ne yönelik olan bu nefret ırkçılık
içeren engellemer söz ve düşünçe
özgürlüğüne yönelmektedir. Kınıyorum.
Demokrasi toleranstır.”

Türk ve Yunanlı gençler
iki ülke arasındaki
sorunlara çözüm arıyor
BU yıl ikinci kez düzenlenen “TürkYunan Genç Liderler Sempozyumu”
Türkiye’deki Kadir Has Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşti. Geçen yıl
Yunanistan’da düzenlenen etkinlik, iki
ülkenin gençlerini buluşturmayı ve bu
gençlerin iki ülke arasındaki sorunlara
alternatif çözümler sunmasını amaçlıyor.
Türk ve Yunan öğrencilerin, sivil toplum
örgütü çalışanlarının, akademisyenlerin
katılımı ile gerçekleşen sempozyumun
konuşmacıları, Kadir HAS Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın,
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Dimitrios Triantafillu ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Kostas
İfantis oldu.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan
Prof. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi:
“Aralarında çatışma ve gerginlik olan
ülkelerde bu sorunları uzun vadeye
taşımamak ve onlara çözüm getirebilmek
için geleceğin lideri olacak gençlerin
birbirini daha iyi tanıması gerektiği
anlayışından yola çıkarak bu etkinliği
düzenlemeye karar verdik. Çünkü çatışma
dinamikleri ve güvenlik teorileri bu tür
konularda esas problemin, tarafların
birbirlerini tanımamaları, birbirlerinin
pozisyonlarını tam anlamamaları hatta
anlamak istememelerinden
kaynaklandığını söylüyor.”

“SORUNLAR DEVLETLER, ÇÖZÜMLER
HALKLAR ARASINDADIR”
Türk-Yunan ilişkilerinin uzun yıllar sorunlu
bir şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr.
Aydın, “Biz de, yaşadıkça, bu ilişkiye dahil
oldukça ve katıldığımız uluslararası
toplantılarda tarafların birbirlerini çok da
iyi tanımadığını gördük. Akademik
araştırmalar ise tarafların görüşmeye,
konuşmaya başladıkça çözüm yollarının
ortaya çıktığını gösteriyor. Meselenin bir
başka boyutu ise sorunların genellikle
devletler, çözümlerin halklar arasında
olduğu gerçeği.” diye konuştu.

ASIL HEDEF TÜRK VE YUNAN
GENÇLERİ ARASINDA AĞ
OLUŞTURMAK
Projenin asıl hedefini, “Birbirini tanıyan
çok sayıda Türk ve Yunan genci arasında
bir ağ oluşturmak” olarak açıklayan Prof.
Dr. Aydın şöyle devam etti: “Bu gençler
kendi ülkelerinde daha sonra önemli
noktalara gelecekler ve birbirleriyle
konuşmaya, iş birliği yapmaya devam
edecekler. Bu yüzden iki ülke gençleri
arasında ilk hedefimiz bir ağ oluşturmaktı.
İkinci olarak ise iki tarafı birbirlerine
anlatmaya çalıştık. Bunu geçen sene yaptık
ve daha sonra sosyal medyadan takip ettik.
Gördüğümüz kadarıyla kurulan ağda yer
alanlar birbirleri ile görüşmeye devam
ediyorlar. Bu konuda başarılı olduk
diyebiliriz.”
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Extra Bass XB650BT ne kadar iyi?
MÜZİK severlere güzel
haber: Bu kış Sony'nin yeni
Extra Bass XB650BT kulaklığı
ile keyifli geçecek.
Şu sıralar ofisimize adeta
çıkartma yapan Sony, yeni Extra
Bass ürün ailesini incelememiz
için bizlere ulaştırmıştı. Bunlar
arasından daha önce SRS-XB3
kablosuz hoparlör ve MDRXB50AP kulak içi kulaklıkları
incelemiştik hatırlarsanız.
Şimdi de sıra geldi büyük
biradere.
Elimizdeki kulaklığın tam
ismi MDR-XB650BT. Extra Bass
ailesinin en şık ürünlerinden
olan kulaklık, aynı zamanda
müzikal yeteneğiyle de göz
kamaştırıyor. Öncelikle
kulaklığın tasarımına, ardından
da yeteneklerine bakalım.
Tasarım
XB650BT, fazlasıyla şık bir
tasarıma sahip. Bizdeki mavi
renginin yanı sıra kırmızı ve
siyah renklerle de tercih
edilebilecek olan kulaklık,
alüminyum dış gövdeye sahip.
Böylece güzel göründüğü kadar
sağlam da duran kulaklık, aynı
zamanda konforlu bir müzik
dinletisi sunuyor. Yumuşak
kulak yastıkları ve kafa
bandıyla olduğu kadar, kafayı
çok sıkmayan iskeletiyle, uzun
müzik seansları için konforlu
bulduğumuzu söyleyebiliriz.
XB650BT'nin sürücüleri 30
mm boyunda. Sağ sürücü
üzerinde gerekli olabilecek
bütün fonksiyonlar bizlere
sunuluyor. Burada güç
butonunu, mikrofonu,

microUSB girişini, ses
butonlarını ve şarkı değiştirme
ile çağrı cevaplama tuşlarını
bulabiliyoruz. Hepsinin bir
arada olması bir bakıma ne
kadar mantıklı dursa da, diğer
yandan bu kullanımın tuşları
karıştırmaya mahal vermesi
açısından zorlayıcı. Ses ve
müzik kontrolü ile çağrı
cevaplama butonları ayrı
sürücülere yerleştirilse daha
ayrıştırıcı bir kullanım
sağlanabilirdi. Yine de
kontroller zor değil. Kısa bir
süre sonra alışıyorsunuz.
Bluetooth ve NFC
XB650BT'nin en güzel
noktalarından biri çok hızlı ve
kolay bağlantı kurabilmesi.
Cihazda NFC bulunuyor. Bu
sayede telefonunuzun NFC
bağlantısını açıp kulaklığa
dokundurduğunuz anda arada
köprü kuruluyor.
Evet, XB650BT bir Bluetooth
kulaklık. Bu tür kulaklıkların
bazılarında bir 3.5 mm jak da
görebiliyoruz çoğu zaman.
Örnek vermek gerekirse,
Plantronics BackBeat Sense
öylesi bir kulaklıktı mesela.
Böylece kulaklığın şarjı
bittiğinde müziğe kablolu
olarak devam edilebiliyordu.
Ancak aynı senaryo elimizdeki
model için geçerli değil. Çünkü
üzerinde jak girişi yok. Hal
böyle olunca ömrü de şarjla
sınırlı elbette.
Sağ kulak ünitesi üzerindeki
microUSB girişi yoluyla şarj
edebildiğiniz kulaklık, yaklaşık
4 saat içinde tam kapasite şarj

olabiliyor. Tam kapasite
doldurulduğunda ise 30 saate
kadar müzik dinletisi
sunabiliyor.
Müzikal performans
Sony MDR-XB650BT, az önce
de bahsettiğimiz gibi ekstra
bass sunan bir kulaklık. Bu da
demek oluyor ki tüm
müziklerden ziyade, özellikle
bass sesleri seven müzik
severlere hitap ediyor. Ancak
açıkçası biz kulaklığı vokal
seslerde de gayet başarılı
bulduk. Öte yandan elektronik
müzik ve türevlerinde de gayet
dolgun ses sağlayan kulaklık,
Metallica'nın son albümünde de

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Drahmi, Akaç 2) AA,
Ansız, Si 3) İcar, Trakit
4) Maliye, Mut 5) Et,
Krem 6) Esas, Ataşe 7)
Art, Fabl, İt 8) Riayet, İti
9) İş, Anaç, Arp 10)
Tank, İka 11) Kek,
Selamet 12) Os, Bek,
Mi 13) Terane, Akik 14)
Artma, Korna.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Daima, Ari, Kota 2)
Raca, Erişte, Er 3)
Alesta, Akort 4) Harita,
Yan, Sam 5) Mn,
Sfenks, Na 6) İstek,
Ata, Ebe 7) Ir, Rab, Çile
8) Azametli, Kakao 9)
Kuma, Taam, Kr 10)
Asit, Şiir, Emin 11) Çit,
Ket, Patika.

SOLDANSAĞA
1) Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli,
kaygan uzun ip – Su kıyısındaki görkemli ev 2) Bir
görevde temelli olan – Devlet büyükleri 3) Radon’un
simgesi – Ekseni boyunca delik silindir 4) Taraça –
Bal koymaya yarayan küçük tekne 5) (halk dili)
Yetişkin – Üç yaşına kadar olan at yavrusu – Çıplak 6)
Terbiyum’un simgesi – Kap, kacak – Beyaz 7) Kırmızı
– Baş kaldıran, isyan eden – Kızılımsı kahverengi 8)
Taş pamuğu, kaya lifi – Kötü göz 9) (kimya) Parafin –
Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya
gelmesinden oluşan eser 10) Bir yudumda içilecek
miktar – Amerika elmasından çıkan zamk 11)
Dünyanın uydusu – Bir tür keten, patiska veya basma
12) Kement – Tantal’ın simgesi – Eksiksiz, kesintisi
13) (halk dili) Ağabey – Hıristiyan, İsevi 14) Çırak ile
ustanın arasındaki kişi – (halk dili) Nisan.
YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Tombala vb. Oyunlarında sayıların yazılı olduğu
kağıt – Parazit 2) Elastiki – Dilsiz – Kıyı, kenar 3) Bir
nota – Uygun bulmama – Kayak – İlkel su taşıtı 4) Bir
meyve – (kadın için) Güçlü ve gösterişli, iri yarı 5)
Birinin buyruğu altında olan görevli – İki dağ
arasındaki sırt – Sodyum’un simgesi 6) Eşi olmayan,
biricik – Yansıma – Elde bulunan varlık, sermaya 7)
Sadeyağ ile pişirilen bir çeşit kabak veya patlıcam
yemeği – Toryum’un simgesi – (psikolojik) Kaygı 8)
(mecaz) Dert – Platin’in simgesi – Telefonda hitap
sözü – Rubidyum’un simgesi 9) Kuzeybatı Kafkasyalı
halk – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 10) Lityum’un simgesi – Arap üslubunda olan
şey – Apansız 11) Soy – Yerine koyma, yerine
kullanma – Sebep, faktör.

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

teklemedi.
Fakat elbette en doygun
müzik tadını Duke Dumont Ocean Drive ve Don't Be So Shy
gibi şarkılarda aldığınız da
doğru. Burada kuşkusuz seçim
sizin.
Son olarak kulaklığın ses
izolasyonu için de bir yorumda
bulunalım. XB650BT, özellikle
toplu taşıma kullanan müzik
severler için ideal. Dolgun bas
sesiyle çevre gürültülerinden
arınmanızı sağlayan kulaklık,
son seste çevrenize ise
minimum ses yayıyor.
Sony, Extra Bass serisi
altında sunduğu MDR-XB650BT

2

3

4

5

6

kulak üstü kulaklığı ile derin
bas sesleri seven müzik
severlerin ilgisini toplayacaktır.
Özellikle kış aylarının da
gelmesiyle, kulak içi
kulaklıklardan kulak üstü
kulaklıklara terfi etmek
isteyenler, Sony'nin bu
modeline de bir göz atsa iyi
ederler.
Özellikle derin bas sesleri
seven müzik severlerin ilgi
alanına girecek olan XB650BT,
öte yandan iyi müzik sunan
Bluetooth kulaklık arayanların
da beğenisini kazanacaktır.

7

8

9

10 11
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Sevgili dostlar
Çoğumuz aksine inanmak
istesek de bir ilişkiyi
yürütebilmek için sadece aşk
yeterli olmuyor. Sağlıklı ve mutlu
bir ilişki için çoğu zaman bundan
fazlasına ihtiyaç duyuyoruz.
Güven, sadakat ve daha başka
duygular da ilişkimizde aşk kadar
önemli yer tutuyor.
İyi ve sağlıklı bir ilişki için
güven çok önemlidir. Karşılıklı
güvenin olmadığı bir ilişkide
partnerinizin yaptığı/söylediği
her şeyi gözden geçirmeyle,
endişelenmeyle ya da sürekli
tedirgin olmayla zamanınızı boş
yere harcamış olursunuz.
Karşınızdakine güvenmeniz,
hayallerinizi ve beklentilerinizi
çok daha rahat bir şekilde
paylaşmanızı sağlar. Ayrıca
kendinizi ilişkide daha rahat
hissedersiniz. Bu
yüzden bir kere
yalanını
yakaladığınız biriyle
ilişkinizi
sürdürmeden önce iyi
düşünmenizde fayda
var.
Hiç kimsenin ilişkisi her
zaman iyi gitmiyor. Hepimiz
zaman zaman bu kötü anlarda
pişman olabileceğimiz şeyler
söyleyebiliyor ya da
yapabiliyoruz. Böyle durumlara
karşılıklı aşktan çok şefkat size
yardımcı olacaktır.
Karşınızdakinin kalbini
kırdığınızda size ne yapmanız
gerektiğini gösteren aslında
partnerinize duyduğunuz şefkat.
Tabii aynı durum onun için de
geçerli.
Bir ilişkiye başladığınızda ve
biriyle ortak bir hayatı
paylaştığınızda, hayatınıza eskisi
gibi devam edeceğinizi
düşünmeniz, hiç gerçekçi değil.
Her ikinizin de kendinize ait
hobileriniz, alışkanlıklarınız
olabilir. Bu durumda birlikte

Mutlu bir ilişki
için öneriler

Çoğumuza göre bir ilişkinin
olmazsa olmazı aşktır.
Ancak bazı şeyler
zaman zaman

mutlu bir ilişki
sürdürebilmek için
karşılıklı fedakarlıklar
yapmanız gerekiyor.
Elbette, kişiliğinizden
taviz vermenizden
bahsetmiyoruz, ancak
gerektiğinde fedakarlık yapmayı
da bilmelisiniz. Aksi takdirde
ilişkiniz, bitmek bilmez uzun
tartışmalara boğulabilir.
Sağlıklı bir ilişkinin en önemli
olmazsa olmazının iletişim
olduğunu hepimiz biliyoruz, ama
ne yazık ki çoğu çift gerçek bir
iletişim kurmayı başaramıyor.
Gün içinde yaptıklarınızı
konuşmanız elbette çok iyi, ancak
bu günlük konuşmaları yaparken
sizi rahatsız eden konuları
görmezden gelmeniz pek sağlıklı
değil. Tartışmak istemediğiniz
için bir şeyleri içinizde tutmak

ilişki için aşktan daha önemli
olabilir. İşte mutlu bir ilişki
için en az aşk kadar
önemli olan şeyler...

yerine
konuşun,
tartışmaya neden
olsa bile bu bir şeyleri
düzeltmenin tek yolu.
Kabul edelim ki hiç birimiz
mükemmel değiliz. Bu yüzden hiç
kimsenin gerçekten mükemmel
olmadığını kabullenmeniz, ufak
tartışmaları geride bırakmanıza
ve gerçekten önemli olana
odaklanmanızı sağlayacak. Asıl
önemli olan mükemmel bir çift
olduğunuzu düşünmeniz.
Ayrıca, eğer ilişkinizde
karşılıklı sadakat yoksa doğru bir
ilişki de yoktur. Sadakat sadece
partnerinizi aldatmamanız
anlamına gelmez, aynı zamanda
onun yanında durmanız ve onu
desteklemeniz demektir; tabii
aynı şekilde onun da sizi

Mem le ketimden Man za ra lar...

desteklemesi. Karşılıklı sadakatin
olduğu bir ilişkide, her durumda
ihtiyacınız olan desteği ondan
bulacağınızı bilmenin rahatlığını
hissedersiniz. Bu, ilişkiniz için
tahmin ettiğinizden çok daha
önemli.
Her ilişkide karşılıklı hatalar
yapılabilir. Bazı hataların
affedilemeyeceğini kabul etsek de,
karşınızdakinin dürüst olduğunu,
gerçekten hatasını anladığını ve
düzeltmeye çalıştığını
düşünüyorsanız, birçok hatayı
affedilebilirsiniz. Bu yüzden
hemen bir suçlu aramak ya da
ilişkinizi bitirmek yerine
konuşmak ve affedebilmek için
birbirinize zaman tanıyın.
Sevgiyle kalın,
Feride...

Kestaneli Puding

Foto: Hasan Hasan

Malzemeler
1 litre süt
½ su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
200 gr haşlanmış kestane
130 gr bitter çikolata
Üzeri İçin Malzemeler
4 adet kestane şekeri
1 su bardağı file badem
Hazırlanışı
Tencereye sütü alın ve üzerine
kestane ve bitter çikolata hariç
tüm malzemeleri ilave edip
pişirin.
Kıvama geldikten sonra ocaktan
alın, bitter çikolata ve kestaneleri
ilave edin, karıştırın ve kuplara

paylaştırıp soğutun.
üzerini kestane şekeri ve file
badem ile servis edin.
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İri gözenekler nasıl görülmez olur?
Yağlı ciltlerde sıklıkla görülen geniş
gözenekler kadınların en büyük cilt
sorunlarından biridir. Yazın aşırı
güneşlenme ve yaşın ilerleyip cilt
dokusunun değişmesi gibi sebeplerle
de ortaya çıkabilirler elbette. İyi
temizlenmemiş, yağı ve kiri birikmiş
ciltlerde gözeneklerin büyümesi
kaçınılmazdır. Çünkü gözenekler,
çevre ile organizmamız arasında işçi
gibi çalışırlar ve bir sorun olduğunda
ilk sinyali onlar verirler.
Gözeneklerin büyümesi ayrıca
başka cilt sorunlarını da yanına
çağırır; sivilce ve siyah noktalar gibi.
Şimdi bu sinir bozucu sorunlara
karşı size muhteşem doğal yöntemler
önereceğiz. Bunları uygularsanız,
gözeneklerinizin küçülüp görünmez
olduğunu farkedeceksiniz.

CİLDİNİZİ TEMİZ VE NEMLİ TUTUN
Cildi düzenli bir şekilde temizlemek
ve tonikle silmek, geniş gözenekleri
olan her kadının ilk olarak yapması
gerekenlerin başında gelir. Bu şekilde
cilt arınır ve cilt düzeyi düzgünleşir.
Öncelikle cilt tipinize uygun
ürünler seçmelisiniz. Uygun ürünleri
bulduktan sonra düzenli olarak,
aksatmadan her akşam, yüzünüzü
temizlemeli, tonikle silmeli, maske
uygulamalı ve mutlaka
nemlendiricinizi sürmelisiniz. Bunları
yaparsanız, bir süre sonra cildinizdeki
değişimi farkedeceksiniz; sağlıklı ve
iyi görünen bir cilt.
Tonik, yüz temizliğimizi tamamlar
ve gözenekleri sıkıştırır. Cilt
temizliğinin olmazsa olmazıdır.

nemlendirme önemli bir adımdır, cilt
bakımının son basamağıdır.
Güzel, aydınlık ve sağlıklı bir cilt
için, cilt tipinize uygun bir
nemlendirici kullanmalısınız.
Cildinize uygun olmayan
nemlendiriciler, cildinizin dengesini
bozar, gözenekleriniz iyice açılır.

YÜZÜNÜZE SOĞUK SU ÇARPIN
Yüzünüze soğuk su çarpmak veya
bir buzu tüm yüzünüzde gezdirmek,
ciltteki gözenekleri küçültmenin basit,
masrafsız ve etkili bir yöntemi!
Gerçekten işe yarıyor, 1 hafta
düzenli yapın ve cildinizdeki farka
bakın.

EV YAPIMI BU MASKELERİ UYGULAYIN
Gözeneklerinizi sıkılaştırmanın
natürel bir yolunu arıyorsanız,
koruyucu, renklendirici ve kimyasal
maddeler içermeyen ev yapımı
maskeler harika seçeneklerdir.
Evde kendiniz hazırlayacağınız
maske ile cildinizin sebum dengesini
kontrol altına alabilir, gözeneklerinizi
düzgünleştirebilirsiniz.
Maske 1
Bir yumurtanın beyazını bir çorba
kaşığı taze sıkılmış limon suyu ile
iyice çırpın. Kabarık ve tüy gibi hafif
kıvama gelince tüm yüzünüze sürün.
Cildinizin iyice sıkılaşıp gerildiğini
hissedince yüzünüzü
temizleyebilirsiniz.
Maske 2
Diğer bir maske de, domates ve
yayık ayranını karıştırıp yüzünüze
sürmektir. 15 dakika sonra yüzünüzü
yıkayabilirsiniz.

YAĞLI CİLTLERE GÜN AŞIRI “SCRUB”
Cildiniz yağlıysa yüzünüzü ölü
derilerden ve fazla yağdan
arındırmak için gün aşırı eksta bakım
ürünleri kullanabilirsiniz. Bunun için
üzerinde "scrub" yazan temizleyiciler
idealdir. Cildinizin yüzeyinde nazikçe
ovarak kullanacağınız bu ürünler
sayesinde, yüzünüz derinlemesine
arınır, temizlikten kaynaklanan
anında parlaklığa kavuşur.
Eğer cildiniz normal tipse, haftada
bir bu ovma işlemini yapabilirsiniz.

PEELİNG ŞART
Peeling, cildinizin dokusunu
düzeltir, ona gençlik ve tazelik verir.
Cildinizin tipi ne olursa olsun,
mutlaka ihtiyacınıza göre bir peeling
ürünü kullanmalısınız.
Cildiniz yağlıysa haftada 2-3 kere,
normalse 1 kere peeling yapmak
yeterlidir.

NEMLENDIRME MAjöR BASAMAK
Mükemmel ciltler beslenmiş
ciltlerdir. O yüzden cilt bakımında

Cildimize zararlı cilt bakım ürünleri...
Bazı cilt bakım ürünleri ne kadar pahalı ya da ünlü bir
markaya ait olursa olsun beklentilerimizi karşılamaz. Hatta
bazen cildimize zarar verebilir. Pek çoğumuz bilmeden cilt
sağlığı için kaçınmamız gereken ürünleri kullandık veya
kullanıyoruz.

Sulfate) var. SLS'ler ciltteki yağı çözücü bir etkiye sahip
olduklarından cildi kurutabilirler. Yapılan deneylerde SLS
içeren ürünlerin deride irritasyona neden olabileceği
görüşmüş. Yüz temizleyicilerinin içeriğini dikkatle okuyun
ve SLS içermeyen temizleme ürünlerini tercih edin.

Yüz yıkamak için sabun
Ne kadar pahalı veya nemlendirici özelliği olursa olsun,
yüz yıkamak için sabuna kesinlikle hayır! Kimyasal ağırlıklı
veya zeytinyağı gibi doğal yağlardan yapılan sabunların
cildin normal pH düzeyini yükseltiği bilimsel olarak
ispatlandı.
Yüksek bazik pH’a sahip sabunla yüzün yıkanması cilt
yüzeyindeki doğal yağ tabakasını çözer. Yüzün doğal yağ
tabakasının azalması da cildi kurutur.

Mineral yağ veya yoğun yağ içeren göz kremleri
Göz çevresinde yağ üreten dokuların olmamasını telafi
etmek amacıyla göz kremlerine mineral yağ, parafin veya
yoğun yağ ekleniyor. Bu tür yağlara sahip göz kremleri
doğru sürülmezse göz içine kaçabilir, göz ve çevresinin
şişmesine neden olabilir. Göz çevresinin normalden fazla
şişmesi veya irrite olması ve bu olayın tekrarlanması
zaman içinde derinin elastikiyetini etkileyebilir,
kırışıklıkları arttırabilir.
Göz çevresinin ihtiyaç duyduğu nem için jel tipi göz
kremleri veya mineral yağ, parafin veya yoğun yağ
içermeyen daha az yağlı ürünleri tercih edebilirsiniz.

Alkollü tonik
Bazı yüz toniklerinin içerik listesinde denature alkol
(denatured alcohol veya SD Alcohol) görürüz. Alkollü
tonikler yüze gergin ve temiz bir his verse de bu tonikler
cildimiz için yararlı değil. Toniğin içinde bulunan alkol, cildi
bakteriyel enfeksiyonlara ve kurumaya karşı koruyan doğal
yağı çözer. Cildin doğal yağ tabakasının bozulmasıyla
kuruma, aşırı yağlanma, çatlama ya da aknede artış
görülebilir.
Alkollü tonikler yerine içinde alkol olmayan tonikler iyi
bir alternatif.
SLS içeren yüz temizleyicileri
Pek çok yüz temizleyici ve şampuanın içeriğinde SLS
(Sodium Lauryl Sulfate) veya SLES (Sodium Laureth

Tarihi geçmiş ürünler
Her dört kadından sadece birinin kullandığı ürünlerin
son kullanma tarihine dikkat ettiğini biliyor muydunuz?
Aldığınız her ürünün ambalajında açıldıktan sonra ne
kadar dayanacağını belirten semboller var.
Ürün alırken varsa üretim tarihine dikkat edin ve
kullanmaya başladıktan sonra üreticinin tavsiye ettiği
kullanım süresine uymaya çalışın. Tarihi geçmiş ürünlerde
bakteri üreyebilir ve cilt, göz ve dudak sağlığınızı olumsuz
etkileyebilir. Ayrıca ürünün formülünde kullanılan kozmetik
içeriğin etkinliğinin belli bir süreden sonra azaldığını
unutmayın.
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Su içsem yarıyor, diyorsanız...

“

Ne kadar dikkat
etsem de kilo
veremiyorum.
Su içsem yarıyor.
Sürekli kendimi şiş
hissediyorum....
diyorsanız nedeni
tiroid olabilir.
Zayıflama sürecinde
en fazla karşılaşılan
ve günümüzde de
yaygın olarak
gözlenen tiroid
rahatsızlıklarında
beslenme
büyük önem
taşımaktadır.

olanların aşırı iyot alımında
hashimato tiroidi oluştuğu için
iyotsuz tuz yemeleri gerekmektedir.
*E vitamininden zengin beslenme
de iyodun emilimini artırmaktadır.
*Çinkodan zengin badem, deniz
ürünleri, et, karaciğer, tavuk, hindi,
fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurta
yeme alışkanlıklarınız arasında
olmalıdır.
*Selenyum minerali de tiroid
hormonu için önemli rol
oynamaktadır. Selenyum seviyesinin
düşmemesi için balık, karides, dana
karaciğeri, hindi ve dana eti,
mercimek, mantar, susam, ceviz, ay
çekirdeği ile tam tahıllar selenyum
kaynağı besinlerdendir.
*Taurin, tiroid hormonlarının
üretimi için elzem bir aminoasittir.
Doktorunuz kontrolünde supleman
olarak takviye alabilirsiniz.
Doktorunuz önermedikçe hiçbir
tableti almayın.
*Deniz ürünleri, sarımsak, su
teresi, yumurta sarısı, maydanoz,
kayısı, mantar, bira mayası genel

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Kısa vadede
önemli girişimler yaptığınız,
kendinizi yenilediğiniz bir
dönemdesiniz. Aşırı özgür tavırlarınız
ilişkilerinize zarar vermemeli.
BOĞA (21 Nisan-21

burçlar...

“

METABOLİZMANIN çalışmasını
kontrol eden ve yaşamsal
fonksiyonlar için gerekli olan tiroid
hormonları eğer düzensiz
salgılanırsa ciddi rahatsızlıklara yol
açabilmektedir.
Tiroid hastaları doktor
kontrolünde uyguladıkları ilaç
tedavisinin yanı sıra yaşamları
boyunca beslenmelerine de dikkat
etmek durumundadırlar.
Tüketecekleri yiyeceklerin çeşit ve
miktarı hormon seviyelerini
etkileyebilmektedir.
*Kan bulgularınıza, yaşam
tarzınıza, kullandığınız ilaçlara
uygun yeterli ve dengeli bir beslenme
programı uygulamalısınız; bu örüntü
karbonhidrat, protein, yağ, vitaminmineraller ve lifden zengin olmalıdır.
*Sebze ve meyveleri mevsiminde,
taze tüketin.
*Market alışverişi yaparken etiket
okuma alışkanlığı edinin.
*Doymamış yağ asitlerinin,
özellikle omega-3, troid
fonksiyonlarını düzenleyici özelliği
artık bilinmektedir. Bu nedenle daha
fazla balık tüketmeye çalışın.
Haftada en az 2 kez balık, diğer
günlerde ise derisiz tavuk, hindi,
yağsız kırmızı et tüketin.
*Tam tahıl ürünlerini ve
kurubaklagilleri tüketmeye çalışın.
Kurubaklagiller iyi birer bitkisel
protein kaynağıdırlar ve haftada 2
kez tüketilmelidir.
*Beslenmenize keten tohumunu
ilave edin, hem lif oranı yüksek hem
de E vitamini ve çinko mineralinden
zengin bir besindir. Günde 1-2 yemek
kaşığı kadar taze öğütülmüş keten
tohumunu sebze yemeklerinize,
salatalara ve çorbanıza yemek
piştikten sonra ilave edip tüketmeye
çalışın.
*İyot, tiroid fonksiyonları için
elzem bir mineraldir ve tükettiğimiz
birçok besinin içerisinde de
bulunmaktadır. Eğer ihtiyacımızdan
fazla alınırsa da otoimmün tiroid
hastalığına neden olabilmektedir.
*Hipotiroidi olanların iyotlu tuz,
hipertiroidi ve nodüler guatırı

Mayıs) Yeni bilinçlenme ve
ruhsal açıdan başka
arayışlara girebilirsiniz.
Geçmişle ilgili bir konunun
üzerinizde yarattığı şaşkınlıkla yanlış
kararlar almaktan kaçının.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Aniden gelişen
olaylarla geleceğe yönelik
düşünceleriniz değişebilir. İş
hayatının getirdiği ve sizi sorumlu kıldığı
artan bir tempo içindesiniz. Planlarınızı
ilerletmeye bakın.

olarak tiriod fonksiyonları için
faydalı besinlerdir.
*Tiroid hormonlarının çalışmasını
azaltan yiyecekleri; beyaz lahana,
kara lahana, karnabahar, brokoli,
turp, brüksel lahanası, hardal, soya
fasulyesi, yer fıstığı, darıyı çok fazla,
özellikle de çiğ olarak
tüketmemelisiniz. Pişirerek
tüketmeniz guatrojen madde
miktarını azaltacağından daha
sağlıklı olacaktır.
*Tiroidde en fazla görülen
problem ödemdir. Bu nedenle
su tüketiminizi asla ihmal
etmeyin, günde 2-2,5 lt su
içmeye çalışın.
*Çikolata bakırdan
zengin bir yiyecektir, ama
kadmiyum da
içermesinden dolayı
tiroid hastalarının
dikkatli tüketmesi
gerekmektedir. Fazla alınan
kadmiyum selenyumu
vücuttan atar.
*Hipertiroidi olanlar süt,
peynir, deniz mahsulleri,
mor lahana, turp, kuruyemiş
tüketimini azaltmalılar. Çay,
kahve, alkol ve nikotin
metabolizma hızını
artıracağından tüketmemeye
çalışmalılar.
*Sağlıklı yaşamın ikincil
kuralı düzenli egzersizdir. Hem
metabolizmanın hızlanması,
hem tiroid hormonuna karşı
doku duyarlılığının artması,

hem de kas artışı için düzenli egzersiz en azından
yürüyüş yapmalısınız.
*Stres birçok hastalık gibi tiroid bulgularını da
tetikler, özellikle bahar aylarında psikolojik yapının
değişmesiyle hormonal değişimde
görülebilmektedir. Bu nedenle stresle baş etmek için
elinizden geleni yapmaya çalışın.

Sigarayı bıraktıran bitki!
YAPILAN bir klinik çalışmada, karanfil tomurcukları ile hazırlanan çayın erkek sigara
içicilerine bir ay süre ile uygulanması ile vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin
haline dönüşümününhızlandırılarak vücuttan hızla atılmasının sağlandığı görüldü.
Karanfil çayı verilen gruptaki gönüllülerin yüzde 38’inde sigara yoksunluk
belirtilerinin önemli ölçüde azaltılabildiği ve bu suretle herhangi bir zorlukla
karşılaşmadan sigarayı bırakabildikleri bildirildi.
Karanfil çayının içimini kolaylaştırmak için tarçın kabuğu ile birlikte hazırlanmış
karışıma melisa (oğulotu) yaprağı ilave edilerek günde 3-4 defa içilebileceği belirtiliyor.
Melisa sigara bırakılmasına bağlı sinirlilik halinin giderilmesinde önemli bir katkı
sağlayacak ve güzel aroması ile karanfil/tarçın karışımının lezzetini artıracaktır.

YENGEÇ (22 Haziran22 Temmuz) İşe ait
yeni gelişmeler önemli
fırsatlara işaret ediyor. Bir
başka önceliğiniz yurt dışı
ilişkiler.
ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Hayata daha
farklı ve heyecanla
yaklaştığınız bir dönem. Önceden
başlattığınız girişimlerin hızlandığı
günler içindesiniz. Kişisel açıdan
geliştirici olaylar gündeminizde.
BAŞAK (24 Ağustos-22
Eylül) Maddi açıdan daha
temkinli olunması gereken
zamanlara ilerliyorsunuz.
Aniden ortaya çıkan bir ödeme
ile bütçeniz sarsılabilir. Aşırı riskten
kaçınmalısınız.

TERAZİ (23Eylül23Ekim) Destek
göreceğiniz
gelişmelere rağmen
beklentilerinize cevap bulmanız kolay
değil. Kendinizi geliştireceğiniz
olanakları kullanmaya bakın.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Biraz sakin olmanız
gereken bu dönem
çatışmalardan uzak kalmalısınız.
Sağlığınızla ilgili sorunları ele
almak, gereken özeni göstermek lazım.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hayatınıza heyecan, hareket ve
sizi canlı tutan gelişmeler
giriyor. Özellikle aşk
hayatında risk alacağınız
etkilerle yola çıkmaktasınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Kendinizi daha bağımsız
adımlara hazırlarken, ailevi
konularla ilgili sorunlar
karşısında yapıcı olmak gerek.
Maddi açıdan temkinli olun.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Zihinsel açıdan zenginlik
kazandığınız bu dönem başarı
sizinle beraber. Sürekli iletişim
içinde olduğunuz yakın çevre ile olan
ilişkiler ise gerginlik taşıyor.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Duygusal açıdan
dağınık ve sert etkiler
altındasınız. Para
çıkışlarının dalgalanma
göstereceği bu günleri dikkatli
geçirin. Son dönemde yapılan
harcamalar zirve yapabilir.
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Emeklilere
ikramiye
müjdesi!
Ege adalarında
katma değer
vergisi artışı
ertelendi.

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
düşük emekli maaşı alan bir
buçuk milyonun üzerinde
vatandaşa ikramiye
verileceğini açıkladı. Çipras
yeni yıl öncesinde verilecek
ikramiyenin 850 eurodan az
maaş alan emeklileri
kapsayacağını söyledi. Seçim
öncesi vaad ettikleri 13. maaş
sözünü yerine getirmeye
çalıştıklarını ifade eden
Çipras, Ege adalarında katma
değer vergisi artışının da
ertelendiğini açıkladı.
8 Aralık Perşembe akşamı
televizyon kanallarından
halka seslenen Çipras, mali
kriz nedeniyle hükümetine
tepkilerin arttığı bir dönemde
yardım paketini açıkladı.
Ülkenin içinden geçtiği bu zor
dönemden güçlü bir şekilde
çıkmayı arzuladıklarını
anlatan Çipras, kreditörlerle
müzakereleri bir an önce
tamamlamayı hedeflediklerini,
ancak kreditörlerin "mantıksız
taleplerine" boyun
eğmeyeceklerini vurguladı.
Hükümetin bu yılki bütçe
hedefinin iki katına
ulaşıldığını kaydeden Çipras,
"Mevcut kaynaklardan her
fazla euroyu, ekonomik açıdan
zor durumdaki
vatandaşlarımıza dağıtmak bu
hükümetin sözüdür. Bu söze
sadık kalarak, 2016
gelirlerindeki fazlayı düşük
gelirli emeklilere dağıtma
kararı alıyoruz. Toplam 617
milyon euroluk meblağı,
fazladan emekli ikramiyesi
olarak, 850 euronun altında
maaş alan 1,6 milyon emekliye
dağıtacağız." dedi.
Çipras göçmen krizinde en
büyük darbeyi doğu Ege
adalarının aldığına dikkati
çekerek, söz konusu adalarda
gelecek yıl yürürlüğe girecek
KDV artışlarının adalardaki
göçmen yoğunluğu devam
ettiği sürece
uygulanmayacağını söyledi.
Emeklilerin ikramiyelerini
22 Aralık’tan sonra almaya
başlayacakları ifade edildi.

“Acı reçeteli” bütçe
onaylandı
Vergi artışları ve kamu harcamalarında daha fazla
kesinti öngören bütçe onaylandı.
KEMER sıkma önlemleri kapsamında vergi
artışları ve daha fazla kesinti içeren 2017 bütçesi
mecliste onaylandı.
Bütçe, 300 vekilden oluşan mecliste, koalisyon
ortaklar SİRİZA ve ANEL milletvekillerinin 152
evet oyuyla geçti. Bütçeye, 146 vekil ise
hayır oyu verdi.
Yıllardır resesyonda olan Yunan
ekonomisinin yüzde 2,7 büyüyeceğini
öngören bütçeyle kamu harcamaları
ve maaşlarda toplam 5,7 milyar
euroluk kesinti planlanıyor. Tüketim
mallarından faturalara birçok alanda
etkisini gösterecek vergi
artışlarıyla da 1 milyar
euroluk gelir elde
edilmesi
bekleniyor.
2017
bütçesinde,
Euro
Bölgesi’nin
en
yükseği
olan
ülkenin
kamu

YUNANİSTAN'DA
BEKLENENDEN
YÜKSEK
BÜTÇE
fAZLASI

borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH)
oranının yaklaşık 4 puanlık düşüşle yüzde 176,5’e
gerilemesi hedefleniyor.
Yunanistan’ın kamu borcunun, bu yıl sonunda
ise yaklaşık 315 milyar euroya yükselmesi
bekleniyor.
Başbakan Aleksis Çipras, Meclis’te
bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı
konuşmada, 2017’de büyüme ve
toparlanmayla ekonominin yeni bir
döneme gireceğini söyledi.
Faiz dışı bütçe fazlası
hedefinin aşılacağını
ifade eden Çipras,
2017’de Avrupa Merkez
Bankası’nın parasal
genişleme
programına
katılmayı
amaçladıklarını
kaydetti.

YUNANİSTAN'da hazinenin bu yılın 11 ayında 7 milyar 449 milyon euro
faiz dışı bütçe fazlası vererek, hedefin 2 katından yüksek bir seviyeye
ulaştığı bildirildi.
Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayına kadar
bu yıl vergi gelirleri 44 milyar 659 milyon euroya yükseldi. Kamu
harcamaları ise hedeflenenden 1 milyar 315 milyon euro düşük
gerçekleşerek, 42 milyar 417 milyon euro oldu.
Faiz dışı bütçe fazlası hedefi, Yunanistan ve kredi sağlayan kuruluşlar
arasındaki kurtarma paketi programında en önemli mali
göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Sağlık
çalışanları
duvar ördü
KEMER sıkma önlemleri ile
düşen gelirlerini ve yetersiz
çalışma koşullarını protesto
eden sağlık çalışanları,
tepkilerini ilginç bir yöntemle
gösterdi.
Kamu Hastaneleri
Çalışanları Federasyonu
tarafından yapılan çağrıyla bir
araya gelen sağlık çalışanları,
başkent Atina'daki Sağlık
Bakanlığı'nın girişine duvar
ördü. Yaklaşık 500 kişilik grup,
daha sonra Başbakanlık
Konutu'na yürüdü.
"Kesintiler sağlığa zararlıdır"
şeklinde pankart açan sağlık
çalışanları, çalışma şartlarının
düzeltilmesi yönünde
taleplerini dile getirdi. Gösteri,
olaysız bir şekilde sona erdi.
Yaklaşık 7 yıldır mali krizde
bulunan ülkede, kamu
harcamalarındaki kısıtlamalar
ve işten çıkarmalar sebebiyle
birçok kamu hastanesinde
hizmetler aksıyor.
Öte yandan, bir haftayı aşkın
süredir devam eden ve ülkedeki
gemi trafiğini kilitleyen liman
işçilerinin grevi sona erdi.
Yunan Denizciler
Federasyonu (PNO) Başkanı
Yiannis Halas, 2 Aralık'tan bu
yana devam eden grevin sona
erdirildiğini açıkladı. Halas
ayrıca, hiçbir taleplerinin
yerine getirilmediğini
savunarak, taleplerinde ısrarcı
olmaya devam edeceklerini
belirtti.
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Milletvekili İlhan Ahmet
bütçe görüşmelerinde
hükümete yüklendi
RODOP Milletvekili İlhan
Ahmet, meclisteki 2017 bütçe
görüşmelerinde söz alarak,
hükümetin açıkça Trakya’nın
kalkınmasını ve halkının refah
seviyesinin artmasını
istemediğini söyledi.
SİRİZA-ANEL hükümetinin
ekonomi politikalarını eleştiren
İlhan Ahmet, “Özellikle Trakya
bölgesi ve Trakya halkı
sözkonusu olduğunda hükümet,
çözümden uzak, isteksiz tutumu
ile tam bir siyasi basiretsizlik
örneği sergilemektedir. Azınlığın
yaşadığı bölgelere
gerçekleştirdiği ziyarette
Başbakan Çipras’ında bizzat
tespit ettiği Trakya, ülkenin en
fakir bölgesidir. Bu tesbitine
uygun bir vaat bekleyen fakir
Trakya’nın fakir halkına
Başbakan, uydu anteni müjdesini
layık gördü.” diye konuştu.

diye konuştu.

“HÜKÜMET NEDEN
HERHANGİ BİR
GİRİŞİMDE BULUNMUYOR”
“Ülkenin en fakir bölgesi
Trakya’da açlık sınırındaki
azınlık insanına Başbakan, TV
izleyerek doyun diyor” diyen
Milletvekili Ahmet, sanayi
bölgesi yok olan, esanafı kepenk
indiren, çiftçisi perişan haldeki,
en yüksek işsizlik oranına sahip
ülkenin bu en fakir bölgesi
Trakya’nın kalkınması ve halkın
refahının arttırılması için
hükümetin neden herhangi bir
girişimde bulunmadığını sordu.
“Trakya’ya yardım eli
uzatmaktan sizi alıkoyan,
korkutan çekinceleriniz
nelerdir?” diye soran milletvekili,
“Bölgedeki 120 bin azınlık insanı
açlık sınırındayken, SİRİZAANEL’in onları uydu anteni
müjdesi ile TV izleyerek
doyurmak istemesi, hükümetin
akıl almaz siyasi sürrealizminin,
gerçeklik algısının çok acı bir
örneğinir.” dedi.
Milletvekili İlhan Ahmet,
“Amaç, gerçekten azınlık
insanına TV hizmeti sunmak
olsaydı, bunu 3.8 milyar euro gibi
bir meblağ harcayarak değil 50
milyon euro gibi daha cüzi bir
miktara da yapabilirdi.”
ifadelerini kullandı.
Bölge çiftçisini yakından
ilgilendiren tarım teşvikleri
konusunda Tarım Bakanı’na
çağrıda bulunan Milletvekili
İlhan Ahmet, Yunanistan Tarım
Bakanlığı tarafından hazırlanan
ve 2017 tarım politikalarını
belirlemek üzere Avrupa
Birliği’ne sunulacak olan listede
desteklenmeye gerekli bölgeler
sıralamasında adalara yer
verilirken, Trakya bölgesine yer
verilmemiş olduğunun altını
çizdi. Konuyla ilgili soru

“TÜRK VATANDAŞLARINA
72 SAATLİK VİZE
MUAFİYETİ SAĞLANMALI”
Bir diğer sınır komşusu olan
Türkiye’ye de dikkati çeken
milletvekili, “Türkiye gibi büyük
bir pazara komşu iken neden
Türk vatandaşlarına 72 saatlik
vize muafiyeti getirilerek, bu
pazarın ve turistlerin bölgeye
akışı sağlanmıyor?” dedi.
Dedeağaç limanından Türkiye
limanlarına, özellikle de turizm
bölgelerine feribot seferleri
düzenlenmesini de öneren
milletvekili, “Binlerce turistin
karşılıklı hareketliliğinin
ekonomik canlanmaya yol
açmasına neden imkan
sağlamıyorsunuz?” dedi.

“YANIKKÖY - MAKAS
SINIR KAPISI TİCARİ
ARAÇLAR İLE TURİST
OTOBÜSLERİNE AÇILMALI”
İlhan Ahmet, Rodop ilinin ticari
ve turistik hareketlenmesine
katkı sağlayacak Yunanistan Bulgaristan arasındaki Yanıkköy
- Makas sınır kapısının, özel araç
dışında ticari araçlar ile turist
otobüslerinin geçişlerine de
açılması yönündeki çağrısını da
yineledi. Bölgedeki meslek
odalarının taleplerini dikkate
alarak konuyla ilgili sunduğu
soru önergesini de hatırlatan
milletvekili, “Bölgemizdeki
ekonomik hareketliliğe bir nebze
de olsa katkı sağlayacak bu
düzenlemeyi yapmanıza engel
nedir? Hükümetin korku ve
endişesi nedir?” diye sordu.

önergesiyle de ilgili bakanın
dikkati çekmeye çalıştığını
hatırlatan milletvekili, Trakya’nın
da tıpkı adalar gibi tarımsal
destek verilecek bölgeler
listesinde yer almasının Trakya
çiftçisi açısından hayati önem
taşıdığını dile getirdi.
Gümülcine ve Dedeağaç
sanayi bölgelerinde kapanan
fabrikalara dikkati çeken
milletvekili, bu durumun sanayi
bölgelerini işlevsizleştirdiğini
söyledi. İlhan Ahmet hükümete,
“Bölgesel kalkınmayı sağlayacak
sanayicilerin, yatırımcıların ve iş
adamlarının dikkatlerinin
bölgeye çekilmesine, bölgede
tutunmasına ve istihdam olanağı
yaratılmasına engel ne? 6 ay önce
onaylanan yeni kalkınma planı
kapsamına da, bölgedeki sanayi
ve ticaret odaları ile bizlerin
teklifleri neden hiç bir surette
nazarı itibara alınmadı?” diye
sordu.
“RODOP İLİ
İŞSİZLİKLE MÜCADELE
PROGRAMLARINDAN
MAHRUM BIRAKILIYOR”
Milletvekili olduğu Rodop
ilindeki yüksek işsizlik
oranlarına işaret eden İlhan
Ahmet, hükümeti, Avrupa Birliği
fonları kapsamındaki işsizlikle
mücadele programlarından
Rodop ilindeki işsizleri mahrum
bırakmakla eleştirdi. Ahmet,
“Hükümetin, ne Trakya’nın ne de
Rodop ilinin kalkınmasını,
halkının da refah seviyesinin
artmasını istediğini
düşünmüyorum. Zaten
hükümetin bunu yapacak ne
gücü ne de siyasi iradesi vardır”

“TRAKYA BÖLGESİNE
ÖZEL VERGİ MUAFİYETİ
DÜZENLEMESİ GETİRİLMELİ”
Milletvekili İlhan Ahmet,
Trakya’ya özel vergi
muafiyetlerinin getirilmesi
gerektiğinin altını çizdi. İlhan
Ahmet, bölgenin jeopolitik ve
jeostratejik konumu dikkate
alınarak, yerli ve yabancı
sermayenin Trakya’da yatırım
yapabilmesinin önünü açacak
şekilde vergi muafiyeti
düzenlemelerinin uygulamaya
konmasını talep etti. İlhan Ahmet
konuşmasını, “Hükümeti, tüm bu
sorulara gerçek ve samimi şekilde
cevap vermeye davet ediyorum.
Zira cevapların, icraası mümkün
olan cevaplar olduğunu
biliyoruz. Bilmediğimiz ise,
hükümetin bu cevapları icraata
çevirecek siyasi iradesinin olup
olmadığı ile gerçekten Trakya’nın
kalkınmasını ve halkının refah
seviyesinin artırılmasını isteyip
istemediğidir. Bu nedenle 2017
bütçesine oyum, reddir.” diyerek
tamamladı.

“Amacımız bölgeyi
AB’nin en yoksul
bölgesi olmaktan
kurtarmak”
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, bütçe
görüşmeleri sırasında yaptığı
konuşmada, 2017 bütçesinin
kalkınmaya yönelik olduğunu
belirterek, muhalefetin
eleştirilerine tepki gösterdi.
Ülkeyi bu hale getirenlerin
konuşmaya hakkı olmadığını
kaydeden Zeybek, 2015 Ocak
ayında ülkenin kasasında 500
milyon eksikle devralındığını
öne sürdü.
Zeybek, “Ülkeyi bu duruma
getiren, aileleri yoksulluğa terk
eden, kreditörlerin önlerine
koyduğu herşeyi
imzalayanların eleştirilerini
kabul etmiyoruz. Bizim
önceliğimiz sosyal bir bütçe ve
bütçe fazlasının adaletli bir
şekilde dağıtılmasıdır. Kaldı ki
760 milyonluk sosyal
dayanışma ödeneği bunun
göstergesidir.” dedi.
Bütçede eğitime ayrılan
payın arttırıldığına dikkat
çeken Zeybek, tarım
sektöründe de sevindirici
gelişmeler olduğunu, tarım
gelirlerinde ve ihracatında
artış olduğunu vurguladı.
Başbakanın son
ziyaretinden de anlaşıldığı
üzere hükümetin Doğu
Makedonya ve Trakya bölgesi
için özel planı olduğunu
belirten Zeybek, “POTAMİ
partisindeki arkadaşımız belki
bunu göremiyor ve küçük
politik hesaplar yapıyor.
Kendisine birkaç konuda cevap
vermek istiyorum. Doğu Makedonya Trakya
bölgesindeki şirketlere verilen
yüzde 12’lik ücret desteği
Avrupa Birliği kurallarına
aykırı. 2010 yılından bu yana

hükümetler bunu hiçbir
programa dahil etmemiş. O
zaman bu arkadaşımız hangi
siyasi partideydi? Şu anki
hükümet meslek odalarıyla bu
konuya bir çözüm arıyor.”
dedi.
Milletvekili Hüseyin Zeybek,
tütün üretimini
desteklemedikleri
suçlamalarını da reddetti.
Ülkedeki dijital yayın
ağındaki “beyaz” bölgeler
olarak tanımlanan ve yayın
alamayan bölgelerin televizyon
yayınlarından yararlanmasıyla
ilgili talepleri olduğunu
kaydeden Zeybek, bu konudaki
çalışmaların doğru yönde
devam ettiğini belirtti.
Milletvekili Zeybek, “Eğer
POTAMİ’deki arkadaşımız
‘beyaz’ bölgelerin dijital
yayından faydalanmasını
istemiyorsa söylesin. Olumlu
hiç bir şey görmediği için
gerçekten üzgünüm.” dedi.
Zeybek sözlerine şöyle
devam etti: “Amacımız Doğu
Makedonya – Trakya eyaletini
Avrupa’nın en yoksul ve en
yüksek işsizlik oranına sahip
bölge olmasından
kurtarmaktır. Hedefimiz
bölgenin ticari ve enerji
kavşağı olmasıdır.
Bölgemizdeki farklılıklara
yatırım yapacağız, çünkü bu
bizim gücümüz.”
Hüseyin Zeybek, enerji,
turizm, LEADER ve ESPA
programları ile yeni kalkınma
kanununun bölgedeki
ekonomik canlılığı
arttıracağını ve istihdama
olumlu katkı yapacağını
söyledi.
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Mevlit Kandili
Batı Trakya’da
coşkuyla kutlandı

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İnsan şerefli bir varlıktır

T

HZ. Muhammed’in doğumu
anlamına gelen Mevlit Kandili
tüm İslam aleminde olduğu
gibi Batı Trakya’da da 11 Aralık
Pazar günü çoşkuyla kutlandı.
Mevlit Kandili nedeniyle
İskeçe ve Rodop illerinde bir
çok camide Mevlid-i Şerif
okundu. Gümülcine’de mevlit
okutulan yerlerden biri
Şehreküstü Camii ile Şapçı
kasabasındaki Hamidiye Camii
oldu.

Kandili’ne Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu
çalışanlarından İsmail Dikme,
Şapçı Mütevelli Heyeti Başkanı
Ahmet İdris, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat’ın yanı sıra
soydaşlar katıldı. Kandil
okunan mevlit, Kur'an-ı Kerim
ve yapılan dualardan sonra
kılınan yatsı namazı ile sona
erdi.

ŞEHREKÜSTÜ CAMİİ
HAMİDİYE CAMİİ
Rodop ilinin Şapçı kasabasında
geleneksel hale gelen kandil
kutlaması Hamidiye camiinde
yapıldı. Buradaki Mevlit

Kuutlu doğum coşkusunun
yaşandığı yerlerden biri de
Gümülcine’deki Şehreküstü
Camii oldu. Şehreküstü
Camii’nde mevlit programı

yatsı namazı sonrası başladı.
Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’ne bağlı din
görevliler Aşr-ı Şerif, ilahiler ve
Mevlid-i Şerif okudular.
Gecenin duasını Müftü
Yardımcısı Fehim Ahmet yaptı.
Ayrıca İstanbul’da teröristler
tarafından düzenlenen hain
saldırılarda yaşamını yitiren
şehitler için dua edildi.
Programın son bölümünde
Batı Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları
Derneği Başkanı Vaiz Mehmet
Emin Ahmet, gecenin anlam ve
önemi ile ilgili katılımcılara
vaaz verdi.

Savunma Bakanı'ndan
ilginç açıklama
SAVUNMA Bakanı Panos Kammenos, son
dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında Ege
adaları konusunda yaşanan gerginliğe dikkat
çekerek, Ege'de meydana gelebilecek olası bir
kazadan tamamen Türkiye'nin sorumlu
olacağını söyledi.
Yunanistan'da yayın yapan
“www.vimatisko.gr” haber sitesinin Pazartesi
günü yayınladığı habere göre, Savunma Bakanı
Panos Kammenos, son dönemde Türkiye ile
Yunanistan arasında Ege adaları konusunda
yaşanan gerginliğe dikkat çekti. Kammenos'un
Kardak kayalıkları ile birlikte fotoğrafının
yayınlandığı haberde bakanın, "Ege'de olası bir
kaza için endişe duyuyorum." sözlerine yer
verildi.
Atina'nın müttefiklerini ve uluslararası
camiayı bilgilendirdiği belirtilen haberde
Kammenos'un, "Yunanistan sürekli yaşanan
olaylar nedeniyle Ege'de gerginliğe, sıcak
gelişmelere hatta kazaya yol açmak isteyenlerin
kim olduğunu biliyor. Bu konuyu NATO ile
görüştüm. Türk helikopterlerinin insan bulunan
Yunan adalarında yaklaşık yerden 70 metre

yükseklikten uçtuğunu izah ettim. Bu veriler
karşısında kaza yaşanmasının muhtemel
olduğuna açıklık getirdim. Eğer böyle bir şey
yaşanırsa tüm sorumluluk tamamen Türkiye'ye
aittir. Yunanistan'ın normalleşme talep ettiğini
her zaman açıkladım. Bu tehlikeli oyunun
durması için müttefik güçlerinin de
müdahalesini istedim. Ulusal egemenliğimizi
sorgulama çabalarını da cevapsız
bırakmayacağımızı ilettim." dediği belirtildi.

eâlâ insanı mükerrem
yaratmış, onu izzet ve
şerefli kılmıştır. Allah’u
Teâlâ insanoğluna verdiği değeri,
ikram edip şereflendirdiğini, onu en
güzel bir şekilde ve mükemmellikte
yarattığını Kur’an-ı Kerim’de haber
vermektedir:
“Andolsun ki biz insanı
mükerrem kıldık (üstün bir izzet ve
şerefe mazhar kıldık.)” (İsrâ: 70)
Allah’u Teâlâ’nın yarattığı en
değerli varlık insandır. Göklerde ve
yerde bulunan her şey insan için
yaratılmıştır.
Allah’u Teâlâ dünya mülkünde
ona halifelik gibi üstün meziyet
vermiştir. Ona lütfettiği yüksek
kabiliyetler sayesinde, bütün
varlıklar arasında en seçkin yerini
almıştır. İsrâ sûresindeki ayetin
devamında:
“Yaratmış olduklarımızdan
çoğuna onları üstün kıldık.”
buyuruluyor. (İsrâ: 70)
Yeryüzündeki bütün varlıklardan
üstün olma şerefini Allah’u Teâlâ
insana vermiştir. Bu ancak O’nun
tarafından verilen nimet ve
ikramdır.
İnsan yalnızca et ve kemikten
ibaret değilidr. Onu asıl değerli
kılan ondaki; kalb, ruh, vicdan, ilim,
fikir, sevgi gibi cevherlerdir. Peki,
insan diğer varlıklardan farklı olarak
neden böyle özel yaratıldı? Bu özel
yaratılış, çok özel bir vazife içindir.
O vazife, kudreti sonsuz Yaratıcı’yı
tanımak, sevmek ve bütün varlıklara
bu sevgiyi yaymaktır.
O halde bir kalp, ilahi sevgiden
nasiplendiği ölçüde insanları
sevebilir, yaratılmışlara hizmet
edebilir, onların yükünü ve
zahmetini çekebilir. Rahman ve
Rahim olan Yüce Allah’ı tanıyan
insan, bu tanıyışı miktarınca
kendisinin ve diğer insanların
kıymetini bilir, hakkını verir, adaleti
gözetir. Ancak Allah sevgisiyle
başkalarını karşılıksız sevebilir.
İnsanı kendine temsilci yapan ve
onunla kainattaki mükemmelliği
tamamlayan Yüce Rabbimiz, bu
şerefli varlığın hak ve hukukunu
koruma adına bizlere birçok emirler
vermiş, yollar öğretmiştir. İşte din,
bir anlamıyla, insanlığın şerefini
korumaya yönelik bu emir ve
yasaklar bütünüdür.
İnsanın canı, kanı, malı, ırzı ve
şerefi kutsaldır, koruma altındadır.
Haksız yere cana kıymak, kan
akıtmak, mal gasbetmek, ırzı
karalamak, şerefi zedelemek en
büyük zulümdür ve haramdır.
Bunları yapanın düşmanı Allah’tır.
Bu şerefli insanın arkasından
çekiştirilmez, yüzüne karşı dalga
geçilmez. Herhangi bir ortamda
kusurları alay konusu yapılıp, şerefi

çiğnenmez. Varsa bir kusuru,
dostça ve mertçe kendisine
söylenir, düzelmesi beklenir ve
bunun için samimi olarak dua ve
yardım edilir. Çünkü, günah ile
kirlenen kalp ve zedelenen edeb,
herkesin ortak kıymetidir. Günahla
hastalanmış kalbi ve kaybolmuş
edebi kurtarmak için ortak çaba
göstermelidir. Bu çaba, Allah
sevgisinin, takvanın gereği ve
ahlaklı insan olmanın işaretidir.
Güzellikten sapmış, ayağı
kaymış bir insanın kötü haline
sevinmek ve onu düştüğü
bataklıkta terketmek asla şerefli
insanların işi değildir. Bu, dostluğa
da sığmaz. Hakka aşık müminlere,
kötülükle kirlenen bir kalp aynasını
temizlemek için çabalamak düşer.
Çünkü o kalp iman etmiştir; bu iman
emanetini ve onun meyvesi olan
edebi korumak her müminin
vazifesidir.
Rasulullah (s.a.s.) buyuruyor ki:
“Sizden biriniz diğer kardeşinizin
aynasıdır; öyleyse onda bakana
eziyet verecek kötü bir hal görürse,
onu gidermeye çalışsın.” (Buhari,
Tirmizî)
“Mümin müminin aynası ve
kardeşidir; onun kaybolan malını ve
çiğnenen şerefini korur, arkasından
kendisini destekler, gıyabında
hakkını savunur.” (Ebu Dâvud)
Görüldüğü gibi dinimize göre
insan varlığı kutsal bir varlıktır.
Değeri bu kadar yüksek olan
varlığın elbette sorumluluğu da ona
göre büyük olacaktır. Sorumluluk
bilinciyle yaşadığımız ölçüde,
öncelikle kendimizle, en
yakınlarımızla, çevremizle ve tüm
insanlıkla barışık oluruz.
Günümüzde insanlık bu sorumluluk
bilincine ne kadar muhtaçtır değil
mi?
Peygamberimiz (s.a.s.);
“Mü'minler birbirlerini sevmekte,
birbirlerine acımakta ve birbirlerini
korumakta bir vücuda benzerler.
Vücudun bir uzvu hasta olduğu
zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa
tutulurlar.” (Buharî) buyurarak
mü’minlerin birbirlerine karşı görev
ve sorumluluklarını hatırlatmıştır.
Unutulmamalıdır ki, yeryüzünde
bir gönül kazanmaktan daha kârlı
bir yatırım olmadığı gibi, bir gönül
kırmaktan daha büyük bir zarar da
yoktur. Öyleyse Rabbimizin bize
bahşettiği sevgiyle Cenab-ı Hakkın
kendi nurundan yarattığı insanı
sevelim ve insanları kırmayalım…
Küçücük kalbimiz dünyadan
daha büyüktür. Bütün insanları
sevgi ve merhamet pınarlarıyla
yıkayıp kalbimize koyabiliriz. Çünkü
hakkın aynası insan bize Allahın bir
emanetidir.
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Τα ανεπίτρεπτα λάθη της Ευρώπης
έναντι της Τουρκίας
Τουρκία θρήνησε πριν λίγες
μέρες δεκάδες θύματα από μια
ακόμη τρομοκρατική ενέργεια
τυφλής βίας, μισαλλοδοξίας και
φανατισμού στον κέντρο της Ιστανμπούλ.
Είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη της
ευρωπαϊκής ηπείρου, από τα χτυπήματα
τρομοκρατών τα τελευταία χρόνια που
μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία.
Την ίδια στιγμή η Τουρκία είναι η χώρα
που δέχεται τα μεγαλύτερα κύματα
μεταναστευτικών ροών από την Συρία και
τις άλλες ασιατικές χώρες, με δεύτερη σε
αυτή την λίστα την Ελλάδα.
Την ώρα που η Τουρκία αντιμετωπίζει
στην πραγματικότητα μία ασύμμετρη
απειλή από τον εσωτερικό εχθρό της
τρομοκρατίας και δέχεται στο έδαφός της
εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ανατολή,
η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζει την
δική της πολιτική νιρβάνα. Διακόπτει τις
ενταξιακές συνομιλίες με την τουρκική
κυβέρνηση και απειλεί να αναστείλει την
συμφωνία για τους πρόσφυγες, η εφαρμογή
της οποίας είχε ως αποτέλεσμα να

H

μειωθούν δραστικά οι ροές προσφύγων και
μεταναστών προς την Ελλάδα και άρα και
προς την Ε.Ε., εδώ και πολλούς μήνες.
Είναι η ίδια Ευρώπη που πριν από ένα
χρόνο έκλεισε τον Βαλκανικό διάδρομο για
τους πρόσφυγες, αποκλείοντας με αυτόν
τον τρόπο πάνω από 60 χιλιάδες, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, ανθρώπους στα
ελληνικά νησιά αλλά και την ηπειρωτική
Ελλάδα, στα κέντρα φιλοξενίας που έχουν
δημιουργηθεί.
Είναι φανερό ότι οι δημοκρατικές
ευαισθησίες που επικαλείται η Ευρώπη
έναντι της Τουρκίας, είναι προσχηματικές
και ψεύτικες. Γιατί δεν μπορείς να
επικαλείσαι τις δημοκρατικές σου
ευαισθησίες και τους δημοκρατικούς
θεσμούς έναντι μιας τρίτης χώρας, ενώ
ταυτόχρονα εφαρμόζεις πολιτικές που
απέχουν από την προστασία των
προσφύγων και των μεταναστών, όταν στο
εσωτερικό της χώρας σου ψηφίζεις
αντιτρομοκρατικούς νόμους που
περιστέλλουν δημοκρατικά δικαιώματα και
ελευθερίες, όταν οχυρώνεσαι πίσω από την
αυταρχική διοίκηση στο όνομα της

πάταξης της τρομοκρατίας, όταν
κοινωνικά δικαιώματα και δημοκρατικές
κατακτήσεις των ευρωπαϊκών λαών έχουν
πάει περίπατο στο όνομα της οικονομικής
σύγκλισης.
Η Τουρκία αιμορραγεί καθημερινά από
την τρομοκρατία και θα ήταν μεγάλο
λάθος να συγχέουν κάποιοι την
αυτονόητη ανάγκη περιφρούρησης της
ασφάλειας των Τούρκων πολιτών αλλά
και των επισκεπτών της γειτονικής χώρας
με τα δικαιώματα μειονοτήτων και
πληθυσμιακών ομάδων που αισθάνονται
ότι αδικούνται. Η τυφλή βία και η
τρομοκρατία, δεν συμβάλει στην
υποτιθέμενη κατάκτηση δημοκρατικών
δικαιωμάτων και ελευθερίων για εκείνους
που την χρησιμοποιούν ως όχημα για την
επίτευξη των στόχων τους. Αντιθέτως,
επεκτείνει τα φοβικά σύνδρομα στις
κοινωνίες και βοηθά στην λήψη μέτρων
που περιστέλλουν τις ατομικές ελευθερίες.
Η Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια,
ουσιαστικά οδηγήθηκε μέσα από τις
αποφάσεις της στην αναστολή των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την
Τουρκία, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι για
αυτή την εξέλιξη την ίδια την Τουρκία.
Στην ουσία όμως, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες
κρύφτηκαν πίσω από την Τουρκία για να
καλύψουν τα δικά τους πολιτικά
αδιέξοδα αλλά και την ανάγκη τους να
εξευμενίσουν την κοινή γνώμη χωρών
όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που
αισθάνθηκαν ως απειλή την αύξηση των
μουσουλμανικών πληθυσμών μέσα από
την μετανάστευση στο εσωτερικό των
χωρών αυτών. Αντί οι ευρωπαϊκές ηγεσίες
να διαχειριστούν με ορθολογισμό και
πίστη στις δημοκρατικές αξίες των
ανοιχτών κοινωνιών την αύξηση των
μεταναστευτικών ροών μουσουλμανικών
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πληθυσμών προς την Ευρώπη, κρύφτηκαν
πίσω από τα ακραία αντισλαμιστικά
κινήματα που ξεπήδησαν αρχικά από τις
χώρες που παλαιότερα ανήκαν στο
ανατολικό μπλοκ. Η ισλαμοφοβία που
κυριάρχησε ως αποτέλεσμα αυτών των
πολιτικών μεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών, έδωσε χαρακτήρα σύγκρουσης
πολιτισμών ανάμεσα στην χριστιανική
δύση και την μουσουλμανική Τουρκία.
Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών
διαμορφώνει σήμερα την εικόνα μιας
φοβικής Ευρώπης που διά της πολιτικής
της πυγμής, των απειλών και των
αποκλεισμών, επιχειρεί να διαχειριστεί τα
αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε. Οι
ακραίες οικονομικές συνταγές που
διευρύνουν το χάσμα και τις κοινωνικές
ανισότητες βορρά-νότου, συμβαδίζουν με
την ισλαμοφοβία, τον αποκλεισμό των
συνόρων, τις απειλές κατά της Τουρκίας
και άλλων χωρών. Με την Ευρώπη των
πολλών ταχυτήτων και του δόγματος της
σύγκρουσης των πολιτισμών. Στην ουσία
όμως πρόκειται για συγκρούσεις
οικονομικών και πολιτικών ελίτ στο όνομα
της εμπέδωσης της οικονομικής τους
κυριαρχίας εις βάρος του μοντέλου της
Ενωμένης Ευρώπης που δημιουργήθηκε
μεταπολεμικά. Πρόκειται για αλλαγή
οικονομικού και κοινωνικού δόγματος
που ψευδεπίγραφα χρησιμοποιεί άλλους
λαούς και άλλους πολιτισμούς ως εχθρούς
για να μπορεί να βρει απήχηση και
στήριξη στο εσωτερικό ακροατήριο αυτών
των χωρών.
Αυτή η Ευρώπη όμως δεν μπορεί να
πάει πολύ μακριά. Οι πρακτικές της
οδηγούν σε αδιέξοδα που υπονομεύουν
την συνοχή και την ίδια της την
υπόσταση.

Gümülcine’de muhteşem el sanatları sergisi
24. sayfanın devamı

“BİR DAHA BÖYLE ACILAR
YAŞAMAYALIM, GENCECİK
İNSANLARIMIZI
TOPRAĞA VERMEYELİM”
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı konuşmasına,
“Sözlerime iki gün önce İstanbul’da
menfur bir terör saldırısında
kaybettiğimiz vatandaşlarımızı, emniyet
mensuplarımızı rahmetle anarak
başlamak istiyorum. Malesef zor bir
coğrafyada ve zor bir zaman diliminde
yaşıyoruz. Ülkemizin üzerinde bazı kirli
hesaplar yapılıyor. Ancak Türk
milletinin ne kadar dirayetli, güçlü
olduğunu göstermek için de bu
zorluklar aynı zamanda bir vesiledir.
Ümit ediyorum ki bu son olsun. Bir
daha böyle acılar yaşamayalım,
gencecik insanlarımızı toprağa
vermeyelim.” diyerek başladı.

“ATALARIMIZIN GÜNLÜK
HAYATLARINI NE BÜYÜK
BİR SANAT VE DERİNLİKLE
DOLDURMUŞ OLDUKLARINI
GÖRÜYORUZ”
“Bugün sanat ve zerafet dolu bir
vesileyle bir araya geldik. Sabancı
Olgunlaşma Enstitüsü’nün ne kadar çok
birikimi olduğunu birlikte görmüş
olduk.” diyen Başkonsolos Akıncı
sözlerine şöyle devam etti: “Kendileri
sağolsunlar bu birikimi bizimle
paylaşmak için, Batı Trakyalı
soydaşlarıyla paylaşmak için buradalar.
Bu vesileyle tarihimizin , atalarımızın

günlük hayatlarını ne büyük bir sanatla
ve derin bir estetikle doldurmuş
olduklarını görmüş oluyoruz. Bunlar
müzede sergilenmek için yapılmamış,
günlük hayatın bir parçasıydı. Biz, tabii
ki endüstrileşme çağı sonrası insanlar
olarak, topluluklar olarak, herkes için
aynı ölçüde biçilmiş, standartlaştırılmış
ve bu şekilde de bayağılaştırılmış
tüketim ürünlerine fazlasıyla alıştık.
Böylesine incelik dolu ürünlerle
karşılaştığımızda dokunmaya bile
kıyamıyoruz. Ama, bunlar bir zamanlar
hayatın her köşesindeydi.”
Son olarak Başkonsolos Akıncı,
“Hatırlamak çok önemli. Hatırladıkça
kendimizi hatırlamak; nereden
geldiğimizi düşünmek ve bunları da
canlandırmak, ihya etmek ve
hayatımızın birer parçası kılmak ki bu
da çok önemli. Ümit ediyorum ve öyle
olacağına da inanıyorum ki Batı
Trakya’daki hanımların son derece
becerikli, son derece zarif nakışla,
sanatla günlük hayatına çok önemli
boyutlar kazandıracaktır. Emeği geçen
herkese teşekkür etmek istiyorum.
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’ne
buraya kadar teşrif buyurdukları ve
canlılıkla bu işi sahiplendikleri için de
ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.
BİHLİMDER Kültür Merkezi’nde
yapılan sergiye katılanlar çalışmaları
yakından incelediler. Sergi, 16 Aralık
Cuma gününe kadar açık kaldı. Sergi
boyunca, Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü eğitmenlerinden nakış
öğretmeni Meral Döngel ile el sanatları
öğretmeni Naciye Aksakaloğlu
tarafından eğitim verildi.
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Halep'ten ilk
tahliye konvoyu
muhaliflerin
bölgesine ulaştı
SURİYE'de İran
komutasındaki Şii milisler ve
rejim ordusunun
kuşatmasındaki doğu Halep'ten
çıkan ilk konvoyun taşıdığı
yaralılar, muhaliflerin
kontrolündeki batı Halep
kırsalına ulaştı.
Halep'teki AA muhabirlerinin
bildirdiğine göre, ilk tahliye
konvoyundaki 200 yaralı, rejim
bölgesine geçip Ramuse
semtinde yeşil otobüslere
nakledildikten sonra 4
kilometre yol kat etti.
Rejim bölgesinden tamamen
çıkan konvoy, muhaliflerin
kontrolündeki batı Halep
kırsalına girdi.
Yeşil otobüslerden oluşan
konvoy, Raşidin semti
üzerinden Türkiye sınırında
muhaliflerin kontrolündeki
İdlib iline yol aldı.
Türkiye sınırındaki İdlib ili,
Hatay'ın karşısına denk
düşüyor.

İLK TAHLİYE GİRİŞİMİ
SABOTE EDİLMİŞTİ
İran komutasındaki Şii
milislerin, 11.00 sularında
kuşatmadan çıkmak üzere
rejimin kontrol noktasında
bekleyen konvoya keskin
nişancılarla düzenlediği
saldırıda, 4 sivil hayatını
kaybetmişti. Bunun üzerine
konvoy geri dönmüştü. İran
komutasındaki güçler,
çarşamba günü de Türk ve Rus
yetkililerin ateşkesi
uygulatmaya çalıştığı sırada
muhaliflere karşı geniş
kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Rusya’nın devreye girmesiyle
saldırı büyük ölçüde
durdurulmuş, ancak sabaha
kadar İran güçlerinin tacizleri
devam etmişti.

AĞIR YARALILAR
TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ
Suriye'nin Halep kentinin
batısında oluşturulan güvenli

bölgeye çıkartılan ve İdlib'e
getirilen yaralılardan durumları
ağır olanlar Türkiye'ye sevk
edildi. Cilvegözü Sınır
Kapısı'ndaki tampon bölgeye
getirilen yaralılar, burada hazır
bekletilen 112 Acil Servis
ambulanslarıyla Reyhanlı
Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İKİNCİ KONVOY DA HALEP
KIRSALINA ULAŞTI
Gazetemiz yayına hazırlanırken,
doğu Halep'ten çıkan ikinci
tahliye konvoyu, muhaliflerin
kontrolündeki batı Halep
kırsalına vardı. Tahliye
edilenlerin sivil ve muhaliflerin
sayısı 2 bin 284'e ulaştı.
Halep'teki AA muhabirlerinin
bildirdiğine göre, 16 otobüs, 5

Suriye Kızılayı aracı ve 11
minibüs, doğu Halep'ten yola
çıkarak, Ramuse semtinde
rejimin kontrol noktasından

geçti. Ardından Raşidin semtine
ilerleyen konvoy, muhaliflerin
kontrolündeki batı Halep
bölgesine geldi.

Arap Birliği olağanüstü toplandı Trump, İçişleri Bakanlığı
için adayını belirledi

ARAP Birliği, başta Halep olmak üzere Suriye'deki
son gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti
Kahire'de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü
toplandı.
Katar'ın talebi üzerine gerçekleştirilen toplantının
açılışında konuşan
Katar'ın Kahire Büyükelçisi
Seyf Bin Mukaddem ElBuayneyn, "Suriye
rejiminin, hastaneleri
hedef alması, kentin
altyapısını sistematik bir
şekilde yıkması ve insanlık
medeniyetinin
sembollerini bombalaması
gibi işlediği insanlık dışı
suçlar ve ihlaller savaş
suçlarına eşdeğerdir."
dedi.
Suriye halkının çektiği
sıkıntıların boyutlarının
daha iyi idrak ederek
sonlandırılması ve rejim ile
müttefiklerinin işlediği
vahşi saldırılara son
verilmesine ek olarak ülkede akan kanın
durdurulması için bir araya geldiklerini söyleyen
Buayneyn, "Beklentileri karşılayan bir karar almayı
ümit ediyoruz." diye konuştu.
Buayneyn, Arap ülkeleri başta olmak üzere bütün
dünyanın, rejim ve müttefiklerinin keyfi şekilde
masum insanları bombalayarak Halep'te işlediği
"vahşi soykırım" karşısında büyük endişe duyduğunu
dile getirerek, "İnsan hakları ilkelerinin tümünü ihlal
eden rejim ve zebanileri, hiçbir vicdanın kabul

edemeyeceği, daha önce görülmemiş şekilde açık
alanlarda korkunç infazlar gerçekleştiriyor."
ifadelerini kullandı.
Suriye rejiminin sivillere yönelik "insanlık dışı"
saldırılarını engellemek için Arap ülkelerinin ortak ve
ciddi bir tutum
oluşturmasını isteyen
Buayneyn, uluslararası
topluma, "bu saldırıların
sorumlularının uluslararası
adalet önüne çıkarılması,
rejim ile müttefiklerinin
işlediği katliamları ve
ihlalleri durdurmak için
acilen harekete geçilmesi,
güvenli insani koridor
açılması, Halep başta olmak
üzere diğer kentlere
yardımların ulaştırılması"
çağrısında bulundu.
Buayneyn, Katar'ın bu
savaşı ve rejim ile
müttefiklerinin yaptığı
ihlalleri en ağır ifadelerle
kınadığını kaydederek şöyle
dedi: "Suriyeli 100 binden fazla sivil, birkaç
kilometrekarelik bir alana sıkışmış durumda. Bu
insanlar en temel ihtiyaçlardan dahi mahrum şekilde
insani bir felaket yaşıyor ve her gün ölümle yüz yüze
geliyorlar. Bu durum BM Güvenlik Konseyi’nin
hukuki, siyasi ve etik sorumluluklarını almasını,
ayrıca Suriye krizinin tüm taraflarının sivillere
yardıma ve kurtarılmasına olanak sağlayacak acil ve
daimi ateşkesi sağlamak için çalışmasını
gerektiriyor."

ABD Başkanlığına
seçilen Donald Trump,
İçişleri Bakanlığı için
Temsilciler Meclisinin
Montanalı üyesi Ryan
Zinke'i aday göstereceğini
duyurdu.
Başkanlığı 20 Ocak'ta
Barack Obama'dan
devralacak olan Trump,
kabinesini şekillendirmeye
devam ediyor.
Trump, yaptığı yazılı
açıklamada, Zinke'in
Temsilciler Meclisi'nde
ormanların yönetimi,

kalkınma, enerji ve kamu
arazileri konularında
önemli çalışmalar yaptığını
belirtti.
Zinke'in federal
arazilerin yönetiminde
başarılı işler yapacağını
ifade eden Trump,
Başkanlığa geldikten sonra
doğal kaynakların yönetimi
konusundaki "kötü
düzenlemeleri" iptal ederek
daha fazla istihdam
sağlanması için bu doğal
kaynakların işletilmesini
sağlayacağını ifade etti.
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Muhterem
hemşehrilerim;
Üstad NURİ
Efendi’nin 8 Mayıs
1952 tarihli
“YUNANİSTAN VE
TÜRKİYE BİZİM İÇİN
BİR DEVLETTİR” ve
“YUNANİSTAN
ŞENLİK İÇİNDE”
makalelerini
görmektesiniz. 64 yıl
önce yazılan bu fikre
“YUNANİSTAN” da,
“TÜRKİYE”de ve
bütün dünyada
yaşayan akli-selim
Yunanlı ve Türk
fertlerinin bugün dahi
hep beraber ayağa
kalkıp çılgınca
alkışlıyoruz demenin
tam zamanıdır diyelim
mi?
Ne dersiniz?
***
Üstad şuna emin ol.
Bu bize bıraktığınız
senet makaleleri
kalbimizin en derin
yerinde saklıyoruz ve
okudukça seni yad
ediyoruz.
RAHAT UYU
***
Evet üstadım;
Türk Yunan
uluslarının yaşamları
beraber olduğu
müddetçe “MUTLU”
olacaklarına
inananlar bugün
dünden daha çoktur.
Ve şunu asla ne
Yunanlılar ne de
Türkler
unutmamalıyız.
Makalede ifade
edildiği gibi,
yabancılar hep
aramıza girip çomak
sokmaya
çalışacaklardır.
Ancak, “BİZ”
bunların hiç birine
kulak asmayacağız ve
“2 ARALIK 1952”deki
gibi “YUNAN-TÜRK”,
devlet, hükümet
büyüklerini bir arada,
yan yana Batı
Trakya’da görmeyi
arzuluyoruz ve
bekliyoruz.
Duyuyor musunuz?
“SAYIN TÜRK ve

GÜNDEMtarih

64 YIL ÖNCE, TÜRK YUNAN
DOSTLUĞUNU İFADE EDEN
İKİ YAZILI SENET

516Haziran
Aralık 2015
2016
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İLK İRFAN OCAĞIMIZ 64 YIL ÖNCE NASIL MI DÜNYAYA GELDİ?
Aşağıda gördüğünüz iki fotoğraf ve üç gazete kupüründe okuduğunuz gibi.

Yunan kraliçesi FREDERİKİ, CELAL BAYAR’a: “Ben Gümülcine’ye “TÜRK” Lisesi kuracağım dediği anı
görüyorsunuz.

Batı Trakya Türkleri’nin ilk irfan ocağı “CELAL BAYAR LİSESİ” Yukarıda gördüğünüz suareden sonra dün yaya geldi. Bu tarihi sözü ve yukarıdaki fotoğrafı bütün Batı Trakyalı’lar asla unutmasınlar diyoruz.
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EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Emine Tabak Ahmet

16 Aralık 2016

Raşit Raşit, DOST
Partisi Kırcaali
İlçe Başkanı seçildi

Çocuğun Gelişiminde
Oyunun önemi
yun çocuk için çok
önemlidir. Bütün çocuklar
oyun oynamayı çok
severler ve oyunla mutlu olurlar.

O

açısından önemlidir. Çünkü
sıkıntısını içinde biriktiren, oyun
oynayamayan çocuklar, zamanla
ruhsal sorunlarla karşılaşabilirler.

Özellikle okul öncesi ve
ilkokulun ilk sınıflarındaki her şey
onlar için önemlidir. Her şeyi
araştırırlar, ellerine geçirdikleri
objeleri kurcalar, bozar, kırarlar ve
öğrenmeye çalışırlar. Sürekli
sorular sorarlar, kendilerinin
anlayabilecekleri gibi cevaplar
beklerler. Oyun sırasında
konuşurlar ve iç dünyalarını
yansıtırlar. Çünkü oyun çocuğun
dilidir. Evcilik oynayan çocukları
gözlersek, güncel olaylara
oyunlarında yer verdiklerini
görürüz. Evde yaşananlar, aile içi
sorunlar, genellikle çocuğun
oyunlarında yer almaktadır. Anne
baba, çocuğun evcilik oyunlarını
izlediğinde, evde yaşanan hangi
olumsuzlukların çocuğu rahatsız
ettiğini anlayabilir.

Aslında çocuk oyunları gerçek
yaşamın bir aynasıdır. Çocuklar,
paylaşmayı, insanlar arasındaki
ilişkileri, çatışmaları,
anlaşmazlıkların nedenlerini ve
sonuçlarını, karar vermeyi,
sorunları çözmeyi, çevrelerini
anlamayı oyun içinde öğrenirler.
Mesela saklambaç oynarken
saklandıkları ağacın yapraklarını,
gövdesini, böcekleri ve kuşları
inceleyerek yeni şeyler keşfederler.
Oyunun kurallarına uyması için ilk
adımdır. Kısacası, oynanan oyunlar,
çocukları yetişkinliğe hazırlar.

Çocuklar oyunlarında diğer
çocuklarla iletişim kurarak farkında
olamadan öğrenirler. İşbirliği
kavramı gelişir. Yaratıcılıkları ortaya
çıkar, hayal güçleri gelişir.

Çocuklar oyunlarda eşitliği
öğrenirler. Oyun çocuğu
eğlendirirken ona hayatı da
öğrenmektedir. Evde anne babalar,
okulda ise öğretmenlerin çocukların
bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve
duygusal gelişimlerini desteklemek
için oyuna önem vermeleri gerekir.

Çocuklar oyun yolu ile
düşünerek deneyim
kazanmaktadırlar. Etraflarındaki
eşyaların özelliklerini de deneme
yanılma yoluyla öğrenirler.
Oyunlar çocukların fiziksel
gelişimlerine, sosyalleşmelerine
yardımcı olur. Çocuk, saldırgan
olmaması için, birikmiş enerjisini
başlatmak zorundadır. Oyun bu
enerjinin boşaltılması için en uygun
yöntemdir. Çocuk oyun oynarken,
koşar, düşer, bağırır, güler, ağlar.
Bu duygular ve hareketlerle
yaşarken de rahatlayarak içinde
birikmiş olan enerjiyi dışarıya atar.
Bu da çocuğun ruh sağlığı

Oyun çocuğun zihinsel
gelişimine de katkıda bulunur.
Çocuğun karar verme düşünme,
değerlendirme ve yorum yapabilme
yetenekleri de oyunla gelişir.

Oyunlar etkili birer eğitim aracı
oldukları için, çocukların eğitiminde
oyuna gerektiği şekilde yer
verilmelidir. Evde uygun oyun
ortamı sağlanmalı, okulda ise gerek
beden eğitimi derslerinde, gerekse
diğer derslerde oyunla öğrenmeye
yer verilerek öğretmenlerin
çocukların kendilerini ifade
edebilmelerine yardımcı olmaları
gerekir.
Güzel bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
Yıllık abone ücretlerini
ödemeyen abonelerimizin,
P. Mavromihali 4-6 Gümülcine
adresinde bulunan büromuza gelerek
abone ücretlerini ödemeleri
önemle rica olunur.
GÜNDEM

ULUSLARARASI İnsan Hakları Günü’nün
kutlandığı 10 Aralık Cumartesi günü
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar (DOST) Partisi Kırcaali ilçe
kurultayı gerçekleştirdi. Kurultay, Şumnu’nun
Hitrino (Şeytancık) köyünde meydana gelen
tren kazası kurbanları anısına bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı.
Açılış konuşmasını yapan DOST Partisi
Başkan Yardımcısı ve Yürütme Konseyi Üyesi
Mehmet Hoca, “Uzun süre beklememize
değdi; en sonunda Kırcaali ilçesinde de
gerçek bir alternatif oluşturuldu. Tüm
vatandaşların modern zamanların
vatanseverlik duygularının geliştirilmesi için
çalışacağız ve kendimizin ve yabancıların
çıkarlarına değil, sadece seçmenlerin
çıkarlarına hizmet edeceğiz.” dedi.
Başkan Yardımcısı Hoca, DOST partisinin
“Yol verin, biz geliyoruz” sloganıyla siyasi
sahneye doğru sağlam bir adım atmayı
başardığını kaydetti.
Kurultayda yer alanlar arasında DOST
Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Başkan
Yardımcıları Şabanali Ahmet ve Prof.Dr.
Mariyana Georgieva, Yürütme Konseyi Üyesi
ve Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Bahri
Ömer, DOST Partisi Kırcaali İl Koordinatörü
Ahmet Hüseyin ve ilçedeki partinin yerel
teşkilatlarının başkanları da hazır
bulundular.
Kurultay sırasında söz alan DOST Partisi
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mariyana
Georgieva, “Bu kurultay toplantısı ve hınca

hınç dolu salon bu karmaşık siyasi durumda
bizim ne kadar büyük bir sorumluluk
taşıdığımızı gösteriyor. Biz sorumluluğun
partisiyiz ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
ilişkin kampanya sırasında da Bulgaristan’ın
çıkarlarını parti çıkarlarından önde tuttuk.
Bizler Avrupa-Atlantik çizgisinde yürüyen
demokratik bir Bulgaristan’da yaşamak
istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca Georgieva,
partinin ilkeleri ve hedefleri uğruna ileriye ve
aynı yöne bakılması çağrısında bulundu.
DOST Partisi Başkan Yardımcısı Şabanali
Ahmet, bundan sonra seçmenlerin ve halkın
DOST partisinin çatısı altında toplanacağını
belirtti.
DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan
konuşmasında, DOST partisinin misyonunu
tanıttı. Mestan, DOST partisinin misyonunun
Kırcaali ilçesi ve ilindeki ve ülkedeki bütün
vatandaşlara sözde hak ve özgürlükleri
savunan, ancak bu kutsal iki sözcüğün
arkasına gizlenerek, yolsuzluk yapan ve
oligarşik yapıya sahip siyasi güçlere gerçek
bir alternatif oluşturması gerektiğini söyledi.
DOST partisinin seçmenlerin çıkarları için
çalışacağını kaydeden Mestan, bu zor
zamanlarda DOST partisinin özgürlük,
sorumluluk ve hoşgörü fikirlerini cesaretle
savunacağını kaydetti.
Kurultay toplantısında DOST Partisi
Kırcaali İlçe Teşkilatı yönetimi seçildi. Yapılan
seçimlerde Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı
Raşit Raşit oldu. İlçe yönetiminde 87 kişi yer
alıyor.
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Trabzonspor yeni stadına kavuşuyor
TRABZONSPOR Kulübü,
Akyazı Stadı'nın açılışının 18
Aralık'ta gerçekleştirileceğini ve
açılışında taraftara özel hatıra
bileti dağıtılacağını duyurdu.
Taraftarların davetli olduğu
açılışın saat 18.30'da
başlayacağı vurgulanırken,
şunlar kaydedildi: "Katar Emiri
Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani
başta olmak üzere Katar'dan
konuklarımızın da protokolde
bulunacağı açılışta, dünden
bugüne Trabzonsporumuza
emek vermiş başkanlarımız,
yöneticilerimiz, futbolcularımız
ve teknik direktörlerimiz de yer
alacak. Saat 17.30'da Avni
Aker'den büyük kortej yürüyüşü
ile başlayacak açılış programı,
kortejin yeni stadımıza girişi ile
devam edecek." Akyazı'daki
programda 3D animasyon ve
havai fişek gösterileri ile
koreografilerin
gerçekleştirileceği aktarıldı.
Protokol konuşmalarının
ardından gösteri maçının

Chapecoense'nin,
hayatını kaybeden
kalecisi Danilo'ya ödül
yapılacağına işaret edilerek,
"Mazlum Kiper'in anlatımıyla
kulübümüzün 50 yıllık
tarihinden, daha önce
yayınlanmamış özel görüntüleri

içeren video mapping yer
alacak. Etkinliğimiz tüm
taraftarlarımıza açık ve
ücretsizdir. Açılışımıza özel
hatıra bileti, giriş esnasında stat

kapılarında dağıtılacaktır.
Kapıların 17.00'de açılacağı
görkemli gecemize tüm
taraftarlarımızı bekliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcular
Beşiktaş, fenerbahçe ve
Tuzlaspor'u devraldı! Osmanlıspor'un UEfA'daki
rakipleri belli oldu

ESKİ futbolculardan Ümit
Davala, Yıldıray Baştürk, Ömer
Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve
Murat Erdoğan, 2. Lig takımı
Tuzlaspor'un yönetimini
devraldı.
Alman spor kulübü Bayern
Münih yönetim modelinin
Türkiye'deki ilk
örneğiniTuzlaspor gerçekleştirdi.
4 yılda 3 şampiyonluk ve 2014
Ziraat Türkiye Kupası'nda son16
takım arasında kalma başarısı ile
dikkatleri üzerine çeken ve
Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta
mücadele eden Tuzlaspor, Türk
spor tarihinde bir ilkin de öncüsü
oldu.
Ümit Davala, Yıldıray Baştürk,
Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı
ve Murat Erdoğan, Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla
Belediye Başkan Yardımcısı,
Tuzlaspor Kulübü Başkanı Ahmet
Çabuk ile prensipte anlaşarak el
sıkıştı. Şehir dışında bulunan
Yıldıray Baştürk görüşmeye
katılamadı. Dostlarına manevi
destek olmak amacıyla Tuzla'ya
gelen Galatasaraylı futbolcu

Hamit Altıntop, görüşmeye
şahitlik etti. Sporcular, mavibeyazlı ekibin ilk olağanüstü
kongresinde takımın yönetimini
devralacak.

TUZLASPOR, SON YILLARDA
ADINI TÜRKİYE'YE DUYURDU
1954 yılında kurulan Tuzlaspor,
2011 yılından itibaren Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı'nın önderliğinde
oluşturulan ve Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Çabuk
başkanlığında kurulan yönetimle
göreve devam etti.
2011-2012 sezonu sonunda
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele
etme hakkını elde eden
Tuzlaspor, 2012-2013 sezonunda
Bölgesel Amatör Lig 11. grupta
şampiyon olarak tarihinde ilk kez
TFF 3.Lig'e yükseldi. 2014-15
Türkiye Kupası'nda son 16`ya
kalarak adını duyurdu. 2014-15 3.
Lig 1. Grupta bitime 2 hafta kala
şampiyonluğunu ilan ederek
tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e
yükseldi.

ŞAMPİYONLAR Ligi’ne veda ederek UEFA Avrupa Ligi’nde
yoluna devam eden Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi’nde
gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Osmanlıspor, son 32
turunda boy gösterecek. Temsilcilerimizin kupadaki rakipleri
belli oldu.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki grup maçları
sonunda Türkiye üç temsilci ile Avrupa macerasına devam
ediyor. Devler Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren Beşiktaş ile,
Avrupa Ligi gruplarında lider olarak üst tura yükselen
Fenerbahçe ile Osmanlıspor son 32 turunda boy gösterecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.
Üç Türk takımın üçü de kura çekimine seri başı olarak
katıldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım
arasında en başarılı 4 arasına girdiği için Fenerbahçe ile
Osmanlıspor ise gruplarını lider olarak tamamladıkları için
seri başı olmaya hak kazandı.
Osmanlıspor, Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın
Olympiacos takımıyla eşleşti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32
turunda Rusya temsilcisi Krasnodar ile eşleşti. Beşiktaş ise
Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva
ile karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ SON 32 TURUNDAKİ TÜM EŞLEŞMELER
Atletic Bilbao - Apoel
Legia Varşova – Ajax
Anderlecht – Zenit
Astra Giurgiu – Genk
Manchester United – Saint Etienne
Villareal – Roma
Ludogorets Razgrad – Kopenhag
Celta Vigo – Shakhtar Donetsk
Olympiakos – OSMANLISPOR
Gent – Tottenham
Rostov – Sparta Prag
Krasnodar – FENERBAHÇE
Borussia Mönchengladbach – Fiorentina
AZ Alkmaar – Olympic Lyon
Hapoel Beer Sheva - BEŞİKTAŞ
PAOK – Schalke 04

Kolombiya'da meydana gelen
uçak kazasında hayatını
kaybedenler arasında yer
alan Chapecoense'nin
kalecisi Danilo, Brezilya
Birinci Futbol Ligi'nde (Serie
A) yılın oyuncusu ödülüne
layık görüldü.
Brezilya Futbol
Federasyonundan yapılan
açıklamada, internet
üzerinden taraftar oylarıyla
belirlenen ligde 2016 yılının
en iyi oyuncusu ödülünün,
oyların yüzde 48'ini alan
Danilo'ya verildiği bildirildi.
Danilo, Arjantin'in San
Lorenzo ekibiyle oynanan
maçta son dakikalarda
yaptığı kurtarışla takımının
Sudamericana Kupası
finaline yükselmesinde
önemli rol oynamıştı.
Sudamericana Kupası
finaline çıkmak için
Bolivya'nın Santa Cruz de la
Sierra şehrinden
Kolombiya'nın Medellin
kentine hareket eden
Chapecoense takımı dahil 77
kişinin (9'u mürettebat, 68'i
yolcu) bulunduğu uçak,
dağlık araziye düşmüş,
kazada 71 kişi hayatını
kaybetmişti.

Osmanlıspor'un
logosu değişti
Spor Toto Süper Lig'de
mücadele eden Osmanlıspor
Kulübü, logosunu değiştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada,
2014 yılından itibaren ligde
Osmanlıspor Futbol Kulübü
adıyla sportif faaliyetlerini
sürdüren takımın logosunun
değiştiği bildirildi.
Açıklamada, yönetim kurulu
kararı ve Türkiye Futbol
Federasyonunun onayıyla
bundan sonra yazılı ve görsel
yayın organlarında, kulübün
yeni logosunun kullanılacağı
ifade edildi.
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Muhteşem el sanatları sergisi
Batı Trakya Azınlık
Kültür ve Eğitim
Şirketi (BAKEŞ) ile
İstanbul Beylerbeyi
Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü’nün, el
sanatlarını tanıtma
ve öğretme
etkinliğinin sergi
açılışı 12 Aralık
Pazartesi akşamı
Gümülcine’de yapıldı.
BATI Trakya İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHLİMDER) Kültür Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikte tekstil, cam,
seramik, dokuma, keçe, örme, nakış gibi
farklı el sanatları çalışmaları sergilendi.
Açılışta BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek ve
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı birer konuşma yaparak
Türkiye’de yaşanan terör olaylarını
şiddetle kınadılar.
BAKEŞ Başkanı Galip Galip,
“Anavatanımızda cereyan eden vahim
olayı nefretle kınıyoruz. Maalesef 44 genç
insanımız haince, alçakça, vahşice
patlatma sonunda hayatlarını kaybettiler.
Bu genç insanları burada rahmetle
anıyoruz. Onlar elbette ki Türk milleti var
oldukça kahramanlar listesinin başında
olacak insanlardır. Onlar şehitlerimizdir.
Bizim de anavatana karşı her zaman
minnettar olmamız gerekiyor. Her
şeyimizi, bütün gücümüzü oradan
almamız nedeni ile bu gibi olayları Batı
Trakya Türkleri adına buradan
kınıyorum.” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZE,
EDEBİYATIMIZA,
MÜZİĞİMİZE
SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”
Sergide değerli el sanatlarının
sergilendiğini ve serginin üç gün
boyunca devam edeceğini kaydeden
Galip, “Daha önce de çalışmalarından
tanıdığımız değerli öğretmenlerimize
hoşgeldiniz diyorum. Bu akşam
çalışmalarını yakından takip ettik. Ne
kadar faydalı olduklarına şahit olduk.
Öğretmenlerimizi tekrar aramızda
görmek bizleri mutlu ediyor. Birliğin
beraberliğin önem kazandığı son

günlerde, anavatanımızdan gelen herkes
bize canlılık veriyor. Ancak bu işlerde de
Türklüğün çok önemli kültür mirası olan
el işleri bizim için de çok önemli. Biz de
buradaki varlığımızı devam ettirebilmek
için gerek kültürümüze, edebiyatımıza,
müziğimize ki her şeyi anavatanda
olduğu gibi buradan takip ederek sahip
çıkmamız lazım. Dilimize, sanatlarımıza
ve adetlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu
çalışmalardan da pek çok insanımız
yararlanacaktır ki bundan yüzde yüz
eminim. Tabi sayın hocamız bizlere
tanıtım yaptı. Kendilerine teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.
Şabancı Olgunlaşma Enstitüsü
Müdürü Yusuf Gürlek, “Öncelikle herkese
teşekkür ediyorum, kendi evime gelmişiz
gibi karşılandım. Böyle
misafirperverliğinin olacağını bilseydik
çok önceden gelirdik. Daha önceden
gelemediğimiz için de sizlerden özür
diliyoruz. Bizim bir düsturumuz vardır;
anavatan, yavru vatan veya tüm
kardeşlerimizle birlikte yaşamamız
gerekiyor. Bu bağlamda bizim bildiğimiz
şeyleri buralara aktarmak,
buralardakilerini oralara götürmek için
gecikmiş bir ziyarette bulunduk. Bu
bağlamda bizim arkadaşlar burada
birkaç gün eğitim verecekler.” dedi.
Verilecek eğitim ve yapılacak
çalışmaların topluma faydalı olacağını
ifade eden Gürlek sözlerini, “Sonuçta
buradaki insanların mutluluğu ve
huzuru bize de huzur ve mutluluk olarak
geri dönecektir. Bizlere burada kolaylık
sağlanyan konsolosumuza, eşlerine ve
başkanlarımıza teşekkür ediyoruz”
diyerek tamamladı.
Devamı 18. sayfada

