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Bir yardım eli de
Batı Trakya’dan...

»12-13

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Türkiye’deki terör ve
Suriye’deki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı. Maddi
yardımlar, seçilmiş İskeçe ve Gümülcine müftülükleriyle, Gümülcine
Türk Gençler Birliği ile İskeçe Türk Birliği’nde toplanacak. »9

Miçotakis’den
Batı Trakya
ziyareti
Ana muhalefet lideri azınlıkla ilgili
açıklamalarında, 1991 yılında babası
ve dönemin Başbakanı Konstandinos
Miçotakis tarafından ilan edilen
“yasalar önünde eşitlik” politikasına
atıfta bulunarak, bu sayede azınlığın
birçok alanda geliştiğini ve topluma
entegre olduğunu söyledi. »6, 7

Aristotelio’da
“Azınlık Eğitimi
Bölümü” açıldı

Atina’daki
Altın Şafak
baskını için
suç duyurusu

İsmet Kadı’ya ilginç gözaltı
YASSIKÖY Belediye Başkanı İsmet Kadı, belediye başkanlığı
aracını belediye sınırları dışında ve kişisel işleri için kullandığı
iddiasıyla 19 Aralık Pazartesi sabahı polisler tarafından
gözaltına alındı. İsmet Kadı’nın, bu suçlamayla
Yunanistan’da gözaltına alınan ilk belediye başkanı olduğu
ifade edildi.
Gözaltına alınma yöntemine ve maruz kaldığı muameleye
sert tepki gösteren Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
“Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra,
belediyeye giderken yolda polisler tarafından aniden
durduruldum. Beni gözaltına alacaklarını söylediler. Gerekçeyi
ve yazılı emirleri olup olmadığını sordum. Savcının sözlü emri
olduğunu söylediler. Beni apar topar arabadan indirdiler ve aracı
alıp emniyete götürdüler. 21. yüzyılda bir belediye başkanına bu
şekilde davranılmaması gerektiğine inanıyorum.” dedi. » 7

DEB Partisi ve Helsinki
İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği’nin, 12 Aralık
Pazartesi günü Atina
Gazeteciler Birliği’nde
yaşanan olaylar hakkındaki
ortak suç duyurusu,
21 Aralık Çarşamba günü
Atina Irkçılık Suçları
Savcılığı’na sunuldu. » 3
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Sınırsız
Dostluk Yarı
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Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın
kararıyla Selanik Aristotelio
Üniversitesi Pedagoji Fakültesi
bünyesinde “Azınlık Eğitimi Bölümü”
açıldı. » 5

Londra’da
Balkan
Forumu
Gümülcineli akademisyen Sebahattin
Abdurrahman, “Londra Balkan
Forumu”nu kurdu. Sözkonusu forum,
bir sivil toplum kuruluşu olarak
Balkan ülkeleriyle ilgili tartışma
platformu olarak faaliyet gösterecek.

»4
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Gümülcine’de toplu sünnet şöleni
GÜMÜLCİNE Alankuyu
mahallesinde ikamet eden 70 çocuk
sünnet oldu. Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün düzenlediği toplu
sünnet şöleni 17 Aralık Cumartesi
akşamı gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim,
Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu
şölende çocuklara hediyeler dağıtıldı.
17 Aralık Cumartesi akşamı
Gümülcine’de toplu sünnet heyecanı
yaşandı. Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün düzenlediği şölene,
sünnet olan çocukların anne –
babaları ve çok sayıda davetli katıldı.
Anlamlı gecede Alankuyu
sakinlerini yalnız bırakmayanlar
arasında T.C. Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif, Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet, Doğu Makedonya-Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, Batı Trakya MMMM Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği’ni temsilen
yönetim kurulu üyesi Ali Süleyman,
DEB Partisi’ni temsilen Gençlik Kolları
Başkanı Murat Ahmet, BİHLİMDER
Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Rodop
–Meriç İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Genel Sekreteri
Hakkı Hacı, Tarım ve Hayvancılık
Araştırma Enstitüsü Başkanı İsmail
Molla Mehmet katıldı.

TÜRKİYE’DEN
KATILIM VARDI
Etkinliğe ayrıca, anavatan Türkiye’den
Konya Sanayici ve İşadamları Derneği
(KONSİAD) Başkanı Mustafa
Büyükdede ve Balkanlara Vefa Derneği
Başkan Yardımcısı Turgay Gezer de
katıldı.
Gümülcine S. Müftülüğü’ne bağlı
din görevlilerin okuduğu ilahilerle
başlayan programın devamında
Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim
okundu. Toplu sünnet şöleninin
duasını Gümülcine S. Müftüsü İbrahim
Şerif yaptı.
TÜRKİYE’DEKİ ŞEHİTLER
UNUTULMADI
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif’in yaptığı duanın ardından
geceye katılan protokol üyeleri
konuşmalar yaptılar.
Programın sunuculuğunu
Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim
Ahmet yaptı. Etkinliğe katılarak birer
konuşma yapan Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, KONSİAD
Başkanı Mustafa Büyükdede,
Balkanlara Vefa Derneği Başkan
Yardımcısı Turgay Gezer ve
Türkkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı sünnet olan çocukları,
aileleri ve etkinlikte emeği geçenleri
tebrik ettiler.
Türkiye’nin Kayseri şehrinde
meydana gelen terör saldırısına da
değinen konuşmacılar, saldırıda
yaşamını yitirenleri rahmetle andılar
ve yararılara acil şifalar dilediler.
Konuşmalardan sonra katılımcılara
yemek ikram edildi. Türkiye’den gelen
misafirler ise sünnet olan çocuklara
hediyeler verdi.

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
UZMANI DOKTOR EMEL HAFIZ ALİ
HASTALARINI KABUL EDİYOR
ÇI
E
P
ŞA SİND
GE
L
BÖ
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Atina’daki Altın
Şafak baskını için
suç duyurusu
DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği’nin, 12 Aralık
Pazartesi günü Atina Gazeteciler Birliği’nde
yaşanan olaylar hakkındaki ortak suç duyurusu,
21 Aralık Çarşamba günü Atina Irkçılık Suçları
Savcılığı’na sunuldu.

ATİNA’da, Yunanistan’daki milli azınlıkların
ele alındığı etkinlik sırasında ırkçı Altın Şafak
Partisi’nin baskınıyla ilgili olarak DEB Partisi
ile Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği ortak suç
duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili olarak DEB Partisi’nden
yapılan yazılı açıklama söyle: “Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi ile Helsinki İnsan Hakları
İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemciliği, 12
Aralık Pazartesi günü Atina’da gerçekleştirilen
‘Yunanistan’da Milli Azınlıklar ve Uluslararası
Kuruluşların Önerileri’ konulu etkinlik
sırasında ırkçı Altın Şafak Partisi milletvekilleri
ve üyelerinin etkinliğin yapıldığı salonu
basmasıyla ilgili olaylar hakkında suç
duyusunda bulundu.
DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği’nin, 12 Aralık
2016 Pazartesi günü Atina Gazeteciler
Birliği’nde yaşanan olaylar hakkındaki ortak
suç duyurusu, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü

Atina Irkçılık Suçları Savcılığı’na sunuldu. Suç
duyurusunda; etkinliğin devam ettiği sırada
Altın Şafak milletvekilleri öncülüğünde bir
grubun binaya ve daha sonra salona girdikleri
ve salonda bulunanlara küfür, hakaret ve
tehditler savurdukları, Türk azınlık
mensuplarına ırksal ve nefret içerikli söylemde
bulundukları ve DEB Partisi Başkanı Mustafa
Ali Çavuş’un ölümle tehdit edildiği yer aldı.
Suç duyurusunda, etkinlik öncesinde
emniyet müdürlüğünden toplantı sırasında
güvenlik önlemlerinin alınmasının yazılı olarak
talep edildiği ve emniyet müdürlüğünün bu
talebe karşı verdiği olumlu yanıta rağmen
güvenlik önlemi alınmadığı ve etkinliğin
yapıldığı salonda polisin olmadığı vurgulandı.
Atina Irkçılık Suçları Savcılığı’na yapılan suç
duyurusunda etkinlik sırasında yapılan baskın
ve olaylarla ilgili haber ve videolar da sunuldu.
DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği, savcılıktan
cezai kovuşturma başlatmasını talep etti.”

Çocuğunu döven sığınmacıya hapis
SAKIZ Adası'ndaki bir göçmen
kampında, 3 yaşındaki çocuğunu
döverken çektiği videoyu internette
paylaşan Suriyeli sığınmacıya
çıkarıldığı mahkeme tarafından 5
yıl hapis cezası verildi.
Atina-Makedonya Haber
Ajansına göre, mahkemede savcı,
uygulanan şiddetin çocuğun
hayatını tehlikeye atabilecek şekilde
olduğuna dikkati çekti. Mahkeme, 5
yıllık cezanın tecil edilmesini de
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yerinde bulmadı.
Sakız'daki Souda göçmen
kampında kalan sığınmacının
internete yüklediği 3 yaşındaki
oğlunu banyoda dövdüğünü
gösteren video büyük tepki
toplamıştı. Adı açıklanmayan 32
yaşındaki sığınmacı, kendisini terk
eden ve Türkiye'de kalan eşinin
kendisine dönmesi umuduyla
videoyu internete yüklediğini ifade
etmişti.

HAFTANIN YORUMU

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Barış bu kadar mı zor?
ünyanın üzerinde kara
bulutlar dolaşıyor. Daha
Beşiktaş’ta meydana
gelen hain saldırının acısı
yüreklerde dinmeden, Kayseri’den
gelen bir başka kalleşçe saldırı
haberiyle irkildik. Gencecik
askerleri hedef alan saldırının
henüz acısını tüketemeden,
Ankara’dan bir başka üzücü haber
geldi. Bu kez Rusya’nın Ankara
Büyükelçisi Andrey Karlov’du
hedef. Soğukkanlı tetikçinin, nasıl
gözünü kırpmadan bir cana
kıydığının görüntülerini izleyerek
ürperdi insanlık.
Anavatan Türkiye’de üst üste
yaşanan terör saldırılarına, bir de
Berlin’de yaşanan saldırı eklendi.
Almanya’nın başkentinde Noel
pazarına tırla saldırının hedefi yine
sivil ve masum insanlardı.
Çevremizde olup biteni sözlerle
anlatmak mümkün değil. İnsanın
içindeki acıyı tarif etmesine
yetecek kelimeler olduğunu
zannetmiyorum. Kelimelerin
gerçekten yetersiz kaldığı,
anlamını yitirdiği anlar yaşıyoruz.
Etrafımız savaşlarla çevrili.
İnsanlık dramlarıyla… Yok olan
hayatlarla, sevdiklerini kaybederek
aldıkları ağır yaralarla hayatta
kalma mücadelesi verenlerle dolu.
Umutla, umutsuzluk arasında
gidip gelen bir dönemdeyiz sanki.
Sevinmekten tedirgin olduğumuz,
tam güldüğümüz anda acı bir
haber alma korkusuyla
yaşadığımız günler.
Belki de gelecek dönem
tarihçilerinin 3. Dünya Savaşı
olarak tanımlayacağı bir dönemin
içindeyiz de haberimiz yok.
Beşiktaş saldırısında ölen
reklamcının doğmamış bebeği,
kendisine babasını tanıma fırsatı
bile vermeyenleri nasıl
bağışlayacak? Gözünün içine
bakarak büyüttükleri çocuklarını
kaybeden anne – babaları kim,
nasıl avutacak? Görevi başında
şehit düşenlerin yokluğu nasıl
doldurulacak?
Yok olan hayatlar, sevdiklerinin
kaybıyla yanıp tutuşan hayattaki
ölüler… Kim, nasıl bu acıların
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hesabını verecek?
Hele hele umutlarını yitiren
çocuklara yarınlarını kim, nasıl
verecek? Babalarını, annelerini
terörde yitiren, ekranlarda patlama
görüntüleri seyreden, eli silahlı
kişilerin soğukkanlılıkla cana
kastettiğinin fotoğraflarını gören
çocuklar, nasıl korkmadan
büyüyecekler; kendilerini nasıl
güvende hissedecekler?
Savaşa tanık olan çocukları ise
düşünmek bile istemiyorum. Ege
denizinde ölüm yolculuğuna
çıktığından habersiz yok olup
giden çocuk bedenleri aklımdan
çıkmıyor. Savaşın viraneye
çevirdiği şehirlerin sokakları
arasında aç, susuz koşuşturan
çocukların suçu ne? Onlara güvenli
bir yaşam verememenin sorumlusu
hepimiz değil miyiz?
Daha birkaç ay önce Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) tarafından savaş
mağduru çocuklarla ilgili tüyler
ürpertici rakamlar açıklandı. Dünya
genelinde 28 milyon çocuğun
çatışmalar nedeniyle evlerini terk
etmek zorunda kaldığını biliyor
muydunuz? Bir başka deyişle, 28
milyon çocuk mülteci ve sığınmacı
konumunda. Savaşta hayatını
yitirenlerle ilgili bir şey
söyleyemeye ise dilim varmıyor.
Başka Tanrı’nın çocukları mı
onlar?
“Menfaat dünyası” boşuna
dememiş büyüklerimiz. Herşey
çıkar için. Birileri daha zengin
olsun, daha iyi yaşasın, daha refah
bir hayata sahip olsun diye herşey.
Dünyanın çivisini çıkarmak için
yapılan planlardan, tezgahlardan
çoğumuzun ruhunun haberi yok.
Arkamızda neler oluyor, nasıl
senaryolar hazırlanıp uygulamaya
konuluyor bilmiyoruz.
Oysa o kadar da zor değil ki
barış…
Yannis Ritsos’un dediği gibi…
“İnsanların sıkışan elleridir
barış
Dünyanın masasındaki ekmektir
Gülümsemesidir annenin.
Budur yalnızca.
Başka bir şey değildir barış.”

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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Gümülcineli akademisyen Londra’da
Balkan Forumu’nu kurdu
İngiltere’nin başkenti Londra’da
yaşayan ve daha önce İngiltere Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Başkanlığı görevinde bulunan
Gümülcineli akademisyen
Sebahattin Abdurrahman, “Londra
Balkan Forumu”nu kurdu.
Sözkonusu forum, bir sivil toplum
kuruluşu olarak Balkan ülkeleriyle
ilgili tartışma platformu olarak
faaliyet gösterecek.
GÜNDEM’e konuşan Londra
Balkan Forumu kurucusu
akademisyen Dr. Sebahattin
Abdurrahman, forumun
amacının Balkanlar’la ilgili
konuları tartışmak ve bu konuda
akademik ortamlarda etkinlikler
düzenlemek olduğunu söyledi.
Özellikle genç akademisyenlerle
çalışmak istediklerini ifade eden
Abdurrahman, bir sonraki
hedefin forumu daha geniş bir
akademik kurumsal yapıya
dönüştürmek olduğunu dile
getirdi.

“BALKANLAR’DA YAŞAYAN
TOPLUMLARI İLGİLENDİREN
MESELELERİ ELE ALACAĞIZ”
Uzun süredir Londra’da yaşayan
Dr. Sebahattin Abdurrahman
şöyle konuştu: “Londra sadece
İngiltere’nin başkenti değil,
dünyanın en önemli siyasi ve
ekonomik merkezlerinden biri.
Londra’yı bir nehir gibi
görüyorum. Adeta bir bilgi nehri
gibi. Burada akan bir bilgi nehri
var. Oluşturduğum bu forumun
amacı da Balkanlar’la ilgili akan
bu bilgi nehrinden
yararlanmaktır. Amacımız Balkan
ülkeleri ve Balkanlar’da yaşayan
toplumları ilgilendiren meseleleri
ele almak, onları irdelemek,
tartışmak ve bu bilgileri ve
görüşleri başkalarıyla da
paylaşmak. Biz bilgiden
yararlanmaya çalışacağız. Bunun
da tek yolu var; bilgiyi ortaya
çıkarmaktır. Bilim adamlarının,
akademisyenlerin Balkanlar’la
ilgili çalışmalarını bilinir, görülür
yapmayı amaçlayacağız.”

“BALKANLAR ÇOK
KÜLTÜRLÜ VE ÇOK KÖKLÜ
GEÇMİŞİ OLAN BİR
COĞRAFYA”
Forumun ileride kurumsal
bir düşünce

platformuna dönüşmesini
amaçladıklarını ve bunun da
başlangıcını yapmak istediklerini
ifade eden Sebahattin
Abdurrahman, “Batı Trakya
Türkleri’ni ilgilendiren konuları
da hiç şüphesiz ele alacağız ve bu
konuda da çalışmalar yapacağız.
Forum, sadece Batı Trakya ya da
sadece Yunanistan’ı ele
almayacak. İlgi alanımız tüm
Balkanlar ve Balkan ülkelerinde
yaşananlar olacak. Oldukça geniş
bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Unutmamalıyız ki; Balkanlar çok
kültürlü ve çok köklü geçmişi
olan bir bölge. Dolayısıyla
Balkanlar’ı konuşurken,
azınlıkları ve farklılıkları
konuşmamak mümkün değil.”
diye konuştu.
Etkinlikleri üniversitelerde
yapmayı düşündüklerini belirten
Sebahattin Abdurrahman, bazı
faaliyetleri üniversitelerdeki
düşünce kuruluşları veya öğrenci
kulüpleriyle ortaklaşa hayata
geçireceklerini ifade etti.

“İLK ETKİNLİĞİMİZ
BULGARİSTAN’LA
İLGİLİ OLACAK”
Londra Balkan Forumu’nun
önümüzdeki günlerde ilk
etkinliğini yapacağını dile getiren
Dr. Sebahattin Abdurrahman
sözlerine şöyle devam etti: “İlk
etkinliğimiz Bulgaristan’la alakalı
olacak. Yakında

Vutsis'ten
Sırbistan'a AB
yolunda destek
Bulgaristan’da bir seçim oldu.
Yeni bir Cumhurbaşkanı seçildi.
Aynı zamanda komşumuz olan
Bulgaristan’da artık Rusya yanlısı
bir Cumhurbaşkanı var. Bu
gelişme Bulgaristan’ı ve bölgeyi,
komşu ülkeleri nasıl etkileyecek;
ilk etkinliğimizde bunları
değerlendirmeye çalışacağız.”

“YUNANİSTAN’DAKİ
19. MADDE OLAYINI DA
ELE ALACAĞIZ”
Daha sonraki etkinliklerde
binlerce Batı Trakya Türkünü
mağdur eden vatandaşlık
yasasının 19. maddesinin ele
alınabileceğini anlatan Dr.
Sebahattin Abdurrahman, “19.
madde sorunu kanaatimce
yeterince gündemde tutulmuyor.
Bu ırkçı madde nedeniyle
binlerce insan vatandaşlığını
kaybetti. Doğduğu topraklardan
uzaklaştırıldı. Yerinden
yurdundan oldu. Bu konu da ilk
etkinliklerimizden biri olacak.”
diye konuştu.

“DESTEK VERENLERE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Londra Balkan Forumu’nun
kuruluşunda kendisine bazı
arkadaş ve akademisyenlerin
yardım ettiğini ifade eden
Abdurrahman, “Bu
arkadaşlarımın arasında Batı
Trakyalı arkadaşlarımız olduğu
gibi, diğer ülkelerden gelip de
İngiltere’de yaşayan, Batı Trakya
konusuna ve Balkanlar
coğrafyasına ilgi duyan
akademisyen arkadaşlarımız var.
Onlara verdikleri destekten
dolayı teşekkür etmek isterim.
Güzel bir başlangıç olmasını ve
Londra Balkan Forumu’yla
başarılı çalışmalara imza
atmayı temenni ediyoruz.”
dedi.

MECLİS Başkanı Nikos Vutsis, Balkan ülkelerinin
Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun stratejik bir hedef
olması gerektiğini belirtti.
Vutsis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları
kapsamında, Sırbistan meclisinde milletvekillerine hitap
etti. Batı Balkan ülkelerinin AB'nin birer parçası olması
gerektiğinin altını çizen Vutsis, "Balkan ülkelerinin AB'ye
entegrasyonu stratejik hedef olmalı." dedi.
Vutsis, Sırbistan'ın AB üyesi olmayı hak ettiğini
vurgulayarak Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun,
bölgesel barış ve istikrarın pekiştirilmesine katkı
sağlayacağını söyledi.
Sırbistan ve Yunanistan'ın her zamanki gibi barış ve
demokrasi mücadelesinde yine omuz omuza olduğunu
kaydeden Vutsis, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin
son derece iyi olduğunu, Yunanistan'ın Sırbistan'da en
fazla yatırımı bulunan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

ÇİPRAS SIRBİSTAN’A GELECEK
Vutsis, Başbakan Aleksis Çipras'ın da resmi temaslarda
bulunmak üzere Ocak ayında Sırbistan'a geleceğini ifade
ederek, bu ziyaretin iyi ilişkileri daha da pekiştireceğini dile
getirdi.
Yunanistan'ın tüm bölgeyi etkileyen sığınmacı krizinden
olduğu kadar Euro Bölgesi'ndeki krizden de etkilendiğini
kaydeden Vutsis, aşırı muhafazakar Avrupa algısının
yayılmasını engellemek için AB üyesi ülkelerin temel
Avrupa değerlerini koruması gerektiğini vurguladı.
Vutsis, Avrupa'nın dış dünyaya karşı bir kale haline
gelmemesi gerektiğini kaydederek, özellikle sığınmacı
krizinin idaresi konusunda AB'nin daha iyi bir iş birliğine
ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Meclis Başkanı Vutsis, konuşmasının hemen başında
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinden ve
Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu çok sayıda
kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile
getirdi.
Vutsis, Belgrad'daki temasları kapsamında
Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ile de görüştü.
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Azınlık Eğitimi Bölümü ve “hesaplar”...
atı Trakya Türklerinin “azınlık
hakları” alanında yaşadığı en
önemli meselesi eğitim
konusunda yaşanan sorunlardır. Bunu
sadece azınlık söylemiyor, devlet de
bunu kabul ediyor. Bölgemizi ziyaret
eden hükümet yetkilileri ve siyasiler de,
bu nedenle azınlıkla ilgili mesajlarında
eğitim meselesini en üst sıraya koyarlar.
Ancak şunu da söylemek gerekir ki; son
yıllarda hiçbir siyasiden azınlık eğitimi
hakkında somut ve ciddi bir şey
duyamadık.
Azınlık eğitiminin en önemli çıban
başlarından birisi Selanik Özel Pedagoji
Akademisi konusuydu. Azınlığın
taleplerine uygun olmadan, devletin
kendi “hesaplarıyla” Cunta yönetimi
tarafından kurulan SÖPA, azınlık
toplumunun, hatta buradan mezun
olanların dahi talepleri dikkate
alınmadan, reforme edilmeden,
ihtiyaçlara cevap verecek niteliğe
getirilmeden sakat bir sistemle 41 yıl

B

faaliyet gösterdikten sonra kapatılmıştı.
Kapatılırken de azınlığın isteği ve
talepleri doğrultusunda değil, yine
devletin azınlıkla ve özellikle de azınlık
eğitimiyle “ince hesapları” dikkate
alınarak bir ara formül benimsendi.
Azınlık SÖPA’nın kapatılmasını ve onun
yerine Batı Trakya’daki azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni olarak
görev yapacak öğretmenlerin eğitileceği
dört yıllık bir fakülte talep ediyordu.
Selanik Üniversitesi’nde bir bölüm açıldı.
Adına da Azınlık Eğitimi Bölümü dendi.
Ancak bu okulun açılması
resmileştirilmedi, çalışma biçimi
belirlenmedi, ders programı belirlenmedi,
bu bölüme sadece azınlık öğrencileri mi,
yoksa herkesin mi gireceği kesin olarak
karara bağlanmadı. Yani bölüm açıldı,
öğrenciler alındı ama yarı yolda bu işten
vazgeçildi.
Devletin bu kez başka “hesapları”
vardı. Başbakan Andonis Samaras’dı.
Sözkonusu bölüm bir anlamda

“buzdolabı”na kondu. Başka bir proje
benimsendi. Azınlık okullarında görev
yapacak öğretmenlerin ülkedeki normal
üniversitelerdeki eğitim fakültelerinden
mezun olması şartı getirildi. fakülteden
mezun olan “öğretmenler” azınlık
okulunda Türkçe öğretmeni olabilsin diye
Dedeağaç’ta açılacak ve bir veya
birbuçuk yıllık bir eğitim verecek olan bir
“okul – kurs – seminer” benzeri bir
kuruma gidip ders göreceklerdi. Buranın
adına da “Didaskalio” dendi. Normal
öğretmen olmak için dört yıllık fakülte
bitirilecek, fakat azınlık okulunda Türkçe
öğretmeni olmak için Yunanca – Türkçe
eğitim verecek bir veya en fazla birbuçuk
yıllık bir eğitim “yeterli” olacaktı. Azınlık
buna tepki gösterdi. Bir önceki hükümet
bunu hayata geçirecek kadar uzun
ömürlü olamadı.
Peki şimdi ne oldu? Daha önce Selanik
Aristotelio Üniversitesi’nde oluşturulan
“Azınlık Eğitimi Bölümü”ne geri dönüldü.
Bölüm, geçtiğimiz günlerde Eğitim
Bakanı’nın kararıyla yeniden açıldı. karar
bakan tarafından imzalandı. Bölümün
adı; “Azınlık Eğitimi Bölümü” oldu.
Bölümün neyi konu alacağı başlıklar
halinde açıklandı ancak henüz ayrıntılar
belli değil. Bazı soru işaretleri olmakla
birlikte temkinli de olsa iyimser olmaya
çalışalım.
Son kabine değişikliğiyle Eğitim
Bakanlığı’na getirilen Konstandinos
Gavroğlu bir İstanbul Rum’u. Kendisiyle
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi
ziyaretinde görüşmüş hatta okul
binasıyla ilgili soru sormuştuk.
Kendisinin çok iyi Türkçe’yi çok iyi
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bildiğini ve konuştuğunu duyuyoruz.
Sayın bakanın İstanbullu olmasını biz
Batı Trakya Türkleri olarak bir şans olarak
görüyoruz. Sayın Garvroğlu’nun azınlık
psikolojisinden, azınlığın isteklerinden,
azınlığın durumundan ve azınlığın
beklentilerinden nispeten daha iyi
anlayacağını, anlaması gerektiğini
düşünüyorum. Şu anda azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni olarak
görev yapacak eğitimcilerin yetiştirileceği
bir sistemin oluşturulması için adım
atılması muhtemel. Bu adımın atılacağı
yerin bir çukura dönüşmemesi, bu adımın
azınlığın talepleri ve ihtiyaçları dikkate
alınarak yapılmak istenen hayata
geçirilirse bu azınlık eğitiminin de,
azınlığın da, ülkemizin de yararına
olacaktır. “Azınlık Eğitimi Bölümü”ni ete
kemiğe büründürürken bunu önceki
yıllarda olduğu gibi farklı “hesaplar”la
yapmak yerine, bunu azınlıkla yapmanın
doğru olacağını söylemek isterim. Bu
bölümün işleyişini, faaliyetini,
kuruluşunu azınlıkla birlikte düşünüp,
hayata geçirilmesi gerekir. Sayın
Gavroğlu’ndan bunu bir azınlık mensubu
olarak ciddi bir şekilde düşünmesini ümit
ediyorum. Bu bölüm için azınlık
kuruluşları temsilcilerinden oluşacak bir
komisyonun oluşturulması ve bu
komisyonla diyalog kurulması ve
sözkonusu bölümün bu şekilde hayata
geçirilmesi bunun için ilk adım olabilir.
Eğitim Bakanı sayın Konstandinos
Gavroğlu’na seslenerek yazıma nokta
koymak istiyorum; ne olur atılabilecek bu
adım azınlığı hesaba katmayan
“hesaplara” kurban edilmesin...

Aristotelio’da “Azınlık Eğitimi Bölümü”
Selanik Aristotelio Üniversitesi’nde
“Azınlık Eğitimi Bölümü” açıldı. Konuyla
ilgili Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu’nun
imzasını taşıyan karar, 14 Aralık 2016
tarihinde çıktı..

Ümit Yardım Hariciye’nin A takımında
KISA bir süre önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarlığı koltuğuna oturan Büyükelçi Ümit Yalçın
ekibini kurdu. Yeni ekipte, Türkiye’nin Gümülcine eski
Başkonsolosu Ümit Yardım da Müsteşar Yardımcısı olarak
görev aldı.
Türkiye’nin köklü kuruluşlarından biri olan Dışişleri
Bakanlığı’nda Feridun Sinirlioğlu’ndan boşalan
Müşteşarlık görevini devralan Ümit Yalçın, daha önce
Filibe’de Başkonsolos olarak da görev yapmıştı.
Moskova Büyükelçiliği görevinden Ankara’ya dönen
Büyükelçi Ümit Yardım, yeni ekipte Rusya, Orta Asya ve
Kafkasya konularından sorumlu olacak. 1961 Balıkesir
doğumlu Ümit Yardım, 2004 – 2006 yılları arasında
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu olarak görev
yapmıştı.
Müsteşar yardımcılığına getirilen diğer Büyükelçiler
şunlar: Mehmet Kemal Bozay, Kaan Esener, Cihad
Erginay, Sedat Önal, Muhtar Gün, Murat Ateş.

EĞİTİM Araştırma ve Din İşleri
Bakanlığı’nın 14/12/2016 tarihli ve
214287/Z1 protokol numaralı
kararıyla Selanik Aristotelio
Üniversitesi Pedagoji Fakültesi
bünyesinde “Azınlık Eğitimi
Bölümü” açıldı.
Eğitim Bakanı Kostas
Gavroğlu’nun imzasını taşıyan
karar uyarınca; “Azınlık Eğitimi
Bölümü”nün kapsayacağı
konular şu şekilde özetlendi:
• Çift ve çok dilli ortamlarda
eğitim ve sosyalleştirme.
• Çok dilli ortamlarda erkek ve
kız öğrencilerin okur yazarlığı.
• Avrupa’da azınlıklar ve çok
dillilik.
• Azınlık eğitim tarihi.
• Azınlık dillerinin öğretimi.
• İslam ve eğitim.
• Azınlık eğitim politikası ve
çok kültürlülüğün yönetimi.

BÖLÜM DAHA ÖNCE DE
AÇILMIŞ, ANCAK
RESMİLEŞTİRİLMEMİŞTİ
Hatırlanağı üzere, Batı
Trakya’daki azınlık okullarında
Türkçe öğretmeni olarak görev
yapacak eğitimcilerin

yetiştirilmesi için aynı bölüm 2011
yılında açılmış ve yaklaşık dört yıl
faaliyet göstermesine rağmen
resmileştirilmemişti.
2014 yılında ise Andonis
Samaras hükümeti, azınlık
okullarında Türkçe öğretmeni
olarak görev yapacak
eğitimcilerin yetiştirilmesi için
Dedeağaç’ta bir eğitim birimi
(dikaskalio) oluşturulmasına
karar vermişti. Azınlık kurumları,
Dedeağaç’taki birimin yetersiz
olacağı düşüncesiyle buna tepki
göstermiş ve sonuç olarak
sözkonusu plan uygulanmamıştı.

AYRINTILAR
BEKLENİYOR
Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu
imzasıyla Selanik
Üniversitesi’nde açılması
kararlaştırılan “Azınlık Eğitimi
Bölümü”yle ilgili ayrıntıların
önümüzdeki dönemde
kamuoyuna açıklanması
bekleniyor.
Bu arada, Selanik
Üniversitesi’nde “Azınlık Eğitimi
Bölümü”nün açılmasını öngören
bakanlık kararının resmi gazetede
yayınlanması gerekiyor.
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YDP lideri Miçotakis’den Batı Trakya ziyareti
ANA muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi (YDP)
Başkanı Kiriakos Miçotakis, 17 –
18 Aralık tarihlerinde Batı
Trakya’yı ziyaret etti. Miçotakis
azınlıkla ilgili açıklamalarında,
1991 yılında babası ve dönemin
Başbakanı Konstandinos
Miçotakis tarafından ilan edilen
“yasalar önünde eşitlik”
politikasına atıfta bulunarak,
bu sayede azınlığın birçok
alanda geliştiğini ve topluma
entegre olduğunu söyledi.
Partinin azınlıkla bağlarını
yeniden canlandırdığını
savunan Miçotakis, “yasalar
önünde eşitlik” politikasına
inandığını vurguladı.
Miçotakis, Batı Trakya
ziyaretine İskeçe’deki tarihi
Bulustra (Avdira) müzesini
ziyaret ederek başladı.
Ardından İskeçe Balkan koluna
giden Miçotakis, Dolaphan
köyünde Mustafçova
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Miçotakis burada Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza
ve belediye meclis üyeleri
tarafından karşılandı. Ana
muhalefet lideri, belediyede
bölgenin sorunlarını dinledi.
Miçotakis, buradaki
konuşmasında 1991 yılında
dönemin başbakanı olan babası
Konstandinos Miçotakis
tarafından ilan edilen “yasalar
önünde eşitlik” politikasına
inandığını söyledi.

PARTİSİNİN
BÜROSUNU AÇTI
Kiriakos Miçotakis, Dolaphan
köyünde YDP’nin yeni ilçe
teşkilatı bürosunun da açılışını
yaptı. Miçotakis, azınlığa
Yunanca ve Türkçe’nin gerektiği
gibi öğretileceği ve herkese eşit
fırsatlar verecek bir eğitim
sisteminin hayata
geçirilmesinin kendisi için
öncelik olduğunu söyledi.
Partisinin azınlıkla olan
geleneksel bağlarını yeniden
canlandırdığını dile getiren
Miçotakis, bölge sorunlarının
çözüme kavuşturulması için
kapısının her zaman açık
olacağını belirtti.
Miçotakis, Dolaphan’dan
İskeçe’ye geçerek çarşıda gezdi
ve vatandaşlarla sohbet etti.

GÜMÜLCİNE ZİYARETİ
YDP lideri daha sonra Rodop
iline geçti. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti’ni ziyaret eden
Miçotakis, Eyalet Başkanı
Hristos Metios’la görüştü.
Gümülcine’deki eyalet
başkanlığında kurum ve
kuruluş temsilcileriyle biraraya
gelen ana muhalefet lideri,
bölgedeki sorunları ve talepleri
dinledi.
Yerel yönetimin
desteklenmesi gerektiğini ifade
eden Miçotakis, yerel yönetim
birimleri arasındaki yetki
kargaşasının ortadan

kaldırılacağını da söyledi. YDP
Başkanı, “Sizlere güveneceğiz,
inanacağız. Sizler de bu sayede
kendi meselelerinizde söz
sahibi olacaksınız ve vatandaşa
daha iyi hizmet götüreceksiniz.”
ifadelerini kullandı. Ülkedeki
kalkınma modelinin değişmesi
gerektiğinin altını çizen
Kiriakos Miçotakis, eğitim,
enerji ve üretim konularına
değindi.

GÜMÜLCİNE’DE KONUŞMA
Miçotakis aynı akşam
Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde partililere ve
vatandaşlara konuştu. Ülke
gündemine ilişkin mesajlar
veren Miçotakis, siyasi
değişimin bir an önce
gerçekleşmesi gerektiğini ifade
etti.
Miçotakis’in Gümülcine’deki
konuşmasını çok sayıda kişi
izledi.

AZINLIKLA İLGİLİ
MESAJLAR
Konuşmasında azınlık
konularına da değinen
Miçotakis, 1991 yılında dönemin
başbakanı olan babası
Konstandinos Miçotakis’in
“yasalar önünde eşitlik”
politikasını ilan ettiğini
hatırlattı. Trakya’daki
Müslüman azınlığın bu politika
sayesinde ekonomik, sosyal ve
siyasi yaşama katıldığını
savunan Miçotakis, yasak bölge
uygulaması, vatandaşlık
yasasının 19. maddesi gibi gerici
uygulamaların da iptal
edildiğini kaydetti.
Yeni Demokrasi Partisi
Başkanı Kiriakos Miçotakis,
“Azınlık nüfusu yasalar önünde
eşitik rejiminde Yunan
vatandaşı olarak tüm haklardan
yararlanıyor. Dini özgürlük
tamamen saygı görüyor. İfade
özgürlüğü ve haber alma
özgürlüğü sağlanıyor.
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Siyasi özgürlükler kazanılmış hak olarak her Müslümanın
sendikal, sosyal ve siyasi katılımında garanti altına alınıyor.”
diye konuştu.

TÜRKİYE’YE MESAJ
Gümülcine’deki konuşmasında Türkiye’yle ilgili olarak da
mesaj veren Miçotakis, komşu ülkedeki siyasi gelişmelerin
endişe verici olduğunu söyledi. Yunanistan’ın Türkiye ile
dostluk ve işbirliği ilişkisi içinde olmak istediğini, aynı şeyin
Türkiye tarafından da istenmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis,
istikrarlı dostluk ve karşılıklı çıkar ilişkisinin önemine vurgu
yaptı. İlişkilerin temel mihenk taşının uluslararası hukuk ve
anlaşmalar olduğunu dile getiren Miçotakis, Lozan
Antlaşması’nın reddedilmesiyle ilgili açıklamaların da iki ülke
arasında iyi ilişkilere katkı yapmadığını ve doğru olmadığını
savundu.
Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümü desteklediklerini anlatan
Miçotakis, gelecekte yapılacak Kıbrıs’la ilgili çok taraflı
görüşmelerde Avrupa Birliği’nin (AB) de yer alması gerektiğini
söyledi.

“BU HÜKÜMET TEHLİKELİ”
Miçotakis, Gümülcine’de yaptığı konuşmasının önemli bir
bölümünü ekonomi alanında yaşanan gelişmelere ayırdı.
Hükümetin, 1974’ten sonra göreve gelen en zararlı hükümet
olduğunu belirten Miçotakis, ülkenin yeni bir memoranduma
doğru sürüklendiğini öne sürdü.
Miçotakis, Başbakan Çipras tarafından açıklanan ve bütçe
fazlası nedeniyle emeklilere verilecek ekonomik destekle ilgili
olarak; buna karşı olmadıklarını, ancak bütçe fazlasının
kreditörlerle yapılacak müzakerelerde yeni kemer sıkma
önlemleri alınmaması için bir silah olarak kullanılması
gerektiğini, alınan bu kararla riskli bir yöntem seçildiğini
söyledi.
Çipras’ın “tehlikeli” bir hale geldiğini öne süren Miçotakis,
“Emeklilere verilecek bir yardımı 13. maaş olarak göstermeye
çalışıyor. Yaptığı bu tercihlerle Yunan halkının fedakarlıklarını
tehlikeye sokmuştur. Bu nedenle de tehlikelidir. Bu sözde
müzakere oyunlarının bedeli ağır olmuştur.” dedi.

MİÇOTAKİS’İN VAATLERİ
YDP lideri konuşmasında ekonomiyle ilgili vaatlerde de
bulundu. Miçotakis, yüzde 4 oranında kalkınma ve yılda 120
bin yeni istihdam imkanı konusunda söz verdi. Şirketlere
uygulanan yüzde 29’luk vergi oranının iki yıl içinde yüzde 20’ye
düşürüleceğini belirten Miçotakis, EMFİA vergisinin de iki yıl
içinde yüzde 30 oranında azalacağını söyledi. Ana muhalefet
lideri, tarım ürünlerinde uygulanan katma değer vergisi (FPA)
oranının da yüzde 13’e düşürüleceğini ve çiftçilerin kullandığı
mazottan alınan özel verginin kaldırılacağını kaydetti.

“HÜKÜMETTE SORUNLARI ÇÖZECEK İRADE YOK”
Görevde olan hükümetin sorunları çözüme kavuşturacak
iradeye sahip olmadığını söyleyen Miçotakis, ülkenin yeni bir
başlangıca ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kendisinin göreve
hazır olduğunu ve ülkenin çıkarlarını herşeyin üzerine
koyacağını söyleyen Miçotakis, “Seçimden sonra da sizlerin
gözüne bakabilmem için ülkenin ve vatandaşların
menfaatlerini en üstte tutacağım. Ülkede gerekli olan şey siyasi
bir değişimdir. Bu da ancak seçimlerle olabilir. Seçimler sorun
değil, ülkenin yaşadığı sorunlar için çözümdür. Yeni
Demokrasi Partisi ülkenin büyük bir reform gücüdür. Ve
iktidarı üstlenmeye hazırdır.” diye konuştu.
Siyasi değişimin bir an önce gelmesinin ülkenin ve
vatandaşların yararına olacağını ifade eden YDP lideri, “Bu
değişimin geçikmesi ülkenin zararına olacaktır. Bu nedenle bu
konuda ısrarcıyız.” dedi.

TÜRK – YUNAN SINIRINDA ASKERLERLE SELAMLAŞTI
YDP Başkanı Miçotakis 18 Aralık Pazar günü Meriç (Evros) iline
geçti. Kipi’deki Türkiye – Yunanistan sınırına giden Miçotakis,
Meriç köprüsü üzerindeki Türk ve Yunan askerleriyle konuştu
ve yeni yıllarını kutladı. Ardından Dedeağaç’a giden Miçotakis,
askeri birlikleri ziyaret ederek subaylarla görüştü.

SİRİZA RODOP İL
ÖRGÜTÜ’NDEN TEPKİ
Öte yandan SİRİZA Partisi Rodop İl Örgütü Sekreteri Stamatis
Sakelion, YDP lideri Kiriakos Miçotakis’in bölgeyi ziyareti
sırasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. ülkenin
bulunduğu durumdan partisinin sorumluluğu olduğunu ve
bununla ilgili olarak Miçotakis’in bir şey söylemediğini belirten
Sakelion, YDP’nin emeklilere verilecek maddi yardıma da
“hayır” diyerek kreditörlerle aynı görüşü paylaştığını savundu.
Sakelion, sürekli seçim isteyen Miçotakis’in bu çağrısına bir
son vermesi gerektiğini kaydetti.

GÜNDEMhaber

7

Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı
gözaltına alındı
RODOP iline bağlı Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, belediye başkanlığı aracını belediye
sınırları dışında ve kişisel işleri için kullandığı
iddiasıyla 19 Aralık Pazartesi sabahı polisler
tarafından gözaltına alındı. İsmet Kadı’nın, bu
suçlamayla Yunanistan’da gözaltına alınan ilk
belediye başkanı olduğu ifade edildi.
Belediye Başkanı Kadı, sabah saatlerinde
çocuklarını okula bıraktıktan sonra araçla seyir
halindeyken polis tarafından durduruldu ve
gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kadı,
çocuklarını okula bıraktıktan sonra belediyeye
giderken, Kalkanca mahallesi futbol stadı
yakınlarında polisler tarafından durdurulduğunu
söyledi. Suçüstü mahkemesine çıkarılan Belediye
Başkanı, avukatı aracılığıyla üç günlük erteleme
talebinde bulundu.
Gözaltına alınma yöntemine ve maruz kaldığı
muameleye sert tepki gösteren Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, “Sabah saatlerinde
çocuklarımı okula bıraktıktan sonra, belediyeye
giderken yolda polisler tarafından aniden
durduruldum. Beni gözaltına alacaklarını
söylediler. Gerekçeyi ve yazılı emirleri olup
olmadığını sordum. Savcının sözlü emri olduğunu
söylediler. Beni apar topar arabadan indirdiler ve
aracı alıp emniyete götürdüler. 21. yüzyılda bir
belediye başkanına bu şekilde davranılmaması
gerektiğine inanıyorum. Belediye başkanları
olarak son yıllarda savcıya ifade verme konusunda
tecrübe kazandık. Sudan sebeplerle veya ciddi
sebeplerle savcılara bugüne kadar birçok kez ifade
verdik. Gözaltına alınma şekli ve yöntemi çok
yanlış. Savcı herhangi bir usulsüzlük görmüş
olsaydı ve beni ifadeye çağırsaydı seve seve gider
gerekli bilgileri ve izahatı verirdim. Fakat bu
hakaretvari gözaltına alma
şekli farklı bir amaca
yönelik gibi geliyor
bana.
Azınlığımızı
ilgilendiren
konuların

tartışıldığı, konuşulduğu bir dönemde bu olayın
yaşanması bana çok manidar geliyor. Azınlık
meseleleriyle ilgili sıkıntılı durumlar son dönemde
artmaya başladı.
Buna yönelik olarak bizim üzerimizde de baskı
kurma girişimleri var. Bu olayda da yapılmak
istenen şey yıldırma, korkutma ve sindirme
girişimidir. Tavır ve yöntem çok acaip. Adi bir suç
işlemiş gibi belediye başkanını yoldan toplamaları
ve emniyete götürmeleri hakikaten son derece
garip bir olay. Eğer bir durum varsa normal bir
şekilde ifadeye çağrılabiliriz. Böyle bir sorun varsa
ve bizden bir açıklama isteniyorsa, biz bu
açıklamayı ve gerekli izahatı veririz. Fakat bu
şekilde adeta adam öldürmüş gibi veya ağır bir suç
işlemiş gibi alıp götürmek çok yanlış ve çok garip.”
dedi.
Olayda kendisinin bir suçu olup olmadığı
konusuna girmediğini, maruz kaldığı olaya tepki
gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı İsmet
Kadı, “Benim suç işleyip işlemediğim ayrı bir konu.
Eğer suçum varsa ve bunun karşılığında ceza
gerekiyorsa ona diyecek bir şeyim yok. Sabah
çocuklarımı okula bıraktıktan sonra arabayla
belediyeye gidiyorum. Mesele bu. Savcının haddini
aştığına inanıyorum. Ancak burada amacın başka
olduğu anlaşılıyor. Eğer bu konuda bir sorun varsa
ben buradayım. Bir yere mi kaçıyorum? Adi bir suç
işlemiş gibi gözaltına almak, yoldan
toparlarcasına, apar topar alıp götürmek çok
yanlış. Ben belediye başkanı olarak gereken tüm
tüm girişimleri ve şikayetleri yapacağım. Yazılı ve
resmi bir belge olmaksızın, narkotik bir suçluyu
gözaltına aldıkları gibi yoldan beni alıp emniyete
götürdüler. Peki ama neden? Azınlığımızı
ilgilendiren konular hakkında belediye başkanları
olarak üzerimizde baskının olduğu dönemde
bunun yaşanmasını ilginç ve manidar buluyorum.
Zaten bu savcının davranışıyla ilgili kanuni
hakkımı da saklı tutuyorum. Gereken hukuki
mücadeleyi de vereceğimi söylemek istiyorum.”
dedi.
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
olayla ilgili olarak kişisel twitter hesabından
yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Hukuk
devletinde seçilmişlerin savcılara, hukuka
hesap vermeleri kadar doğal bir şey olamaz.
Yunanistan genelindeki 324 belediye
başkanı meslektaşım gibi ben ve başkan
yardımcıları arkadaşlarım defalarca ifade
verdik, yargılandık. Bizim şikayetimiz, en
adi suçlulara bile reva görülmeyecek bir
üslup ve yöntemle,mağdur edilerek, kanuni
haklarımızı kullanmamıza dahi izin
verilmemesi ve hiç uygun olmayan, neyi
amaçladığını anlamadığım hareketlere maruz
bırakılmamızdır. Efendice üsluba uygun bir
şekilde istendiğinde tabii ki tekrar ifade vereceğiz.
Olayı sapıtma ve örtbas etme amaçlı çoğunluk
basını acaba başka bir meslektaşımıza böyle bir
tavır davranış, hakaret reva görülseydi ne tepki
verirlerdi? Çok merak ediyorum. Çoğunluk
basınının olaya yaklaşımını hayretler
içinde takip ediyorum.Tabii
azınlıktaki
temsilcilerini
de.”
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FUEN Kafkaslar’da yaşayan azınlıklar
konulu seminer düzenledi
AVRUPA Milletleri Federal Birliği
(FUEN), 14 – 16 Aralık tarihlerinde
Almanya-Danimarka sınır bölgesindeki
Flensburg şehrinde Kafkaslar’da yaşayan
azınlıkların ele alındığı bir seminer
gerçekleştirdi.
“Kafkaslar’daki Azınlıklar: İstikrarlı
Bir Gelecek İçin Diyalog” başlıklı
seminere Azerbaycan, Gürcistan ve
Rusya’dan azınlık kuruluşlarının
temsilcilerinin katıldı. Seminerde,
toplumsal katılım ve azınlık dillerinin
öğrenilmesinin desteklenmesi ana
temalar olarak tartışıldı.
Almanya’nın Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2016 Dönem
Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen
seminere Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Merkez Ofisi
Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz, FUEN
Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma
Grubu (TAG) Sekretaryası adına katıldı.
FUEN TAG’nin desteği ile seminere
katılan Milletlerarası Meshet Türkleri
Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da
Yaşayan Meshet Türkleri İçtimai
Birliği’nın yanı sıra Moskova Kumuk
Derneği “Qumuqlar”, temsil ettikleri
Ahıska ve Kumuk Türkleri’nin karşı
karşıya oldukları sorunları dile getirdiler.

DİYALOG VE GÜVENİN
ÖNEMİ VURGULANDI

Başkan Yardımcıları Gösta Toft ve Olga
Martens ile FUEN Onursal Başkanı Hans
Heinrich Hansen’in de katıldığı
seminerde, kültürler arası bir arada
yaşama ve işbirliği temelinde
azınlıkların toplumsal hayata katılımı ile
azınlık dillerinin öğrenilmesinin
desteklenmesi ve azınlık eğitim yapıları
ele alındı. Seminerde, birçok azınlık ve
etnik grubun bir arada yaşadığı
Kafkaslar’da, kriz ve çatışmaların
önlenerek barış ve istikrarın
sağlanmasının ancak bölgedeki devletler
ve toplumlar arasında diyalog ve
güvenin tesis edilmesi ile mümkün
olabileceği, bu noktada da Kafkaslar’da
yaşayan azınlıkların önemli bir
potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.
Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’dan
seminere katılan FUEN üyesi azınlık
kuruluşlarının temsilcileri, yapılan
sunumlarla Danimarka’daki Alman ve
Almanya’daki Dan azınlığın yaşadığı
sınır bölgesindeki azınlık modelini ve
olumlu örnekleri tanıma ve öğrenme
fırsatı buldular, bölgedeki Alman ve Dan
azınlıklarının kurum ve kuruluşlarını
ziyaret ettiler.
Seminer sırasında düzenlenen Kafkas
Kültür Akşamı’nda ise Ahıska ve Kumuk
Türkleri ile Gürcistan’da yaşayan Alman
azınlığının kültür ve gelenekleri ile
kuruluşları tanıtıldı.

FUEN Başkanı Lorant Vincze, FUEN

Dimetoka Müslümanları
Kültür Derneği’nden
geçmiş olsun ziyareti

MERİÇ iline bağlı Dimetoka
Müslümanları Spor, Kültür ve Eğitim
Derneği Başkanı Süleyman Macur, 21
Aralık Çarşamba günü DEB Partisi genel
merkezini ziyaret ederek, Atina’da
yaşanan olaylar nedeniyle geçmiş olsun
dileklerini iletti.
Macur, DEB Partisi ile Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan
Gözlemciliği tarafından düzenlenen
etkinliğin ırkçı Altın Şafak Partisi
milletvekilleri ve sempatizanları
tarafından basılmasından duyduğu
üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun

dileklerinde bulundu.
DEB Partisi Genel Sekreteri Aydın
Ahmet, ziyaretinden dolayı Dimetoka
derneği başkanı Süleyman Macur’a
teşekkür etti. Görüşmede, Atina’da
yaşanan olayın Yunanistan
demokrasisine verdiği zarar ve son
dönemde azınlık üzerinde uygulanan
politikaların kaygı verici olduğu dile
getirildi.
Süleyman Macur’un DEB Partisi
ziyaretinde, Dimetoka Müslümanları
Spor, Kültür ve Eğitim Derneği’nin
çalışmaları da değerlendirildi.

Danışma Kurulu,
Altın Şafak’ın
saldırısını kınadı
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu, 12 Aralık Pazartesi günü
Atina’da DEB Partisi ve Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi
tarafından düzenlenen ve
Yunanistan’daki milli
azınlıkların ele alındığı
etkinliğin ırkçı Altın
Şafak partisi
tarafından
basılmasını kınadı.
Danışma Kurulu
tarafından yapılan
açıklamada, adı geçen iki
kuruluş tarafından organize
edilen “Yunanistan’da Milli
Azınlıklar ve Uluslararası Kuruluşların
Önerileri” toplantısının basılması “kabul
edilemez” bir davranış olarak
nitelendirildi.
Danışma Kurulu tarafından yapılan
yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları
vesilesiyle Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi ile Helsinki İnsan Hakları İzleme
Komitesi Gözlemciliği Atina’da, Atina
Gazeteciler Birliği’nin Konferans
salonunda 12 Aralık Pazartesi günü,
‘Yunanistan’da Milli Azınlıklar ve
Uluslararası Kuruluşların Önerileri’
konulu bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu
etkinlik devam ettiği sırasında, Altın
Şafak Partisi’nin dört milletvekili ve
şöven ruhlu ırkçı bir grup salona baskın
yaparak, DEB Partisi’ne ve dolayısıyla
tüm Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na tehditler savurarak çirkin
hakaretlerde bulunmuşlardır.”

“SON DERECE VAHİM BİR OLAYDIR”
Güvenlik birimlerinin önceden haber

verilmesine rağmen önlem
almamasını kabul edilemez olarak
niteleyen Danışma Kurulu’nun
açıklaması şöyle devam etti:
“Böyle anlamlı bir
etkinlikte bu ırkçı
grubun zorbalıkla
salonu basıp başta
DEB Partisi
Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş’u
ölümle tehdit edilmesi,
parti yöneticilerine,
etkinlikte yer alan
organizatörlere ve salondaki
katılımcılara küfür, hakaret ve
tehditler savrulması, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığına ve
kimliğimize ağıza alınmayacak
hakaretlerde bulunulması kabul
edilemez çok çirkin bir davranış
sergilenmiştir. 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
son derece vahim bir olaydır. 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.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu olarak ülkemizdeki demokratik
tartışma ortamına darbe vuran bu çirkin
saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”
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Azınlıktan, terör ve savaş
mağdurları için yardım eli
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Türkiye’deki terör
mağdurları ve Suriye’deki savaş mağdurları için yardım kampanyası
başlattı. Batı Trakya genelinde toplanacak maddi yardımlar, seçilmiş
İskeçe ve Gümülcine müftülükleriyle, Gümülcine Türk Gençler
Birliği ile İskeçe Türk Birliği’nde toplanacak.
DANIŞMA Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete yardım kampanyasıyla ilgili
GÜNDEM’e bilgi verdi. Ahmet
Mete, “Kampanyamız sırasında
yardımlar maddi olarak
toplanacaktır ve bu yardımlar
Suriye’deki savaş mağdurları ile
Türkiye’deki şehit ailelerine
verilecektir.” dedi.
Kampanyadaki hedeflerinin Batı
Trakya’daki soydaşların o
bölgelerdeki insanlarla kardeş
olduklarını göstermek ve onların
dertleriyle dertlendiği mesajını
vermek olduğunu ifade eden
Mete, “Bir hadisi şerifte
buyrulduğu gibi, ‘Bir vücudun
uzuvları gibisiniz, bir uzuvda bir
sıkıntı olursa, diğer uzuvlar da
rahatsız olur.’ Dolayısıyla Batı
Trakya Türk azınlığı İslam
aleminin bir parçasıdır. İslam
aleminin neresinde bir sıkıntı
olsa, bizler de elimizden
geldiğince bu sıkıntının
giderilmesi için elimizden geldiği
kadarıyla katkı yapmaya
çalışıyoruz. Daha önceki
olaylarda, örneğin Türkiye’de
meydana gelen depremlerde ve
Filistin’deki kardeşlerimize nasıl
yardımcı olmaya çalıştıysak, bu
kampanyada da aynı duygu ve
düşünceler içerisinde hareket
ediyoruz. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu’nun
başlatmış olduğu bu
kampanyayla ilgili olarak Cuma
günü hutbelerde de bilgi
verilecek. Bu kampanyamızın
amacı ve hedefleri dile
getirilecektir. Kampanya
kapsamında maddi yardım
toplanacaktır. Toplanan bu
maddi yardımlar Türkiye’de
Kızılay’a teslim edilip Suriye’de
savaş mağdurları ile Türkiye’deki
terör mağdurlarına giyecek ve
yiyecek

maddeleri alınmak üzere
verilecektir. Bizler oradaki
kardeşlerimizin bir nebze de olsa
dertlerine derman olmak
istiyoruz.” diye konuştu.

“TÜRK AZINLIK
İNSANI BÖYLE BİR
GİRİŞİMİN BEKLENTİSİ
İÇERİSİNDEYDİ”
Danışma Kurulu Başkanı Ahmet
Mete, “Hepimizin
televizyonlarda seyrettiğimiz
sıkıntılar ortak acımızdır. Türk
azınlık insanı böyle bir girişimin,
böyle bir yardım kampanyasının
beklentisi içerisindeydi. Böylece
Müslümanın, Müslümana el
uzatmasının anlamını, tüm İslam
alemine göstermiş olacağız.”
dedi.

“BU KAMPANYAYA BÜTÜN
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN
EL UZATMASINI
BEKLİYORUZ”
Batı Trakya Türk azınlığının bu
yardım kampanyasını
memnuniyetle karşıladığını
söyleyen Mete sözlerini şöyle
tamamladı: “Hepimizin süt
içirdiğimiz, giydirdiğimiz,
yetirdiğimiz çocuklarımız var.
Ama o sütü, o bisküviyi, o
ekmeği bulamayan, belki de
ayağına giymeye çorap bile
bulamayan bir çok evladımız var.
Ayrıca Türkiye’de şehit düşen
evlatlarımızın geride bıraktığı
çocukları var. Dolayısıyla bu iki
tarafı da düşünmek gerekir.
Toplanan yardımların yarısı
Suriye’ye, diğer yarısı da
Türkiye’de şehit aileleri için
kullanılacak. Kendi
evlatlarımızın, kendi anne
babalarımızın, kendi
akrabalarımızın o durumda
olduğunu düşünerek, bu
kampanyaya bütün Batı Trakya
Türk azınlığının el uzatmasını
bekliyoruz. Rabbim yapacağımız
yardımlarla bizleri bir çok
beladan ve bir çok sıkıntıdan
koruyacaktır. Bunu da
halkımızın bildiğine
inanıyorum.”

DANIŞMA KURULU’NUN
AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili olarak Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’ndan yapılan
açıklama şöyle: “Bizi
yaradan Rabbimiz bizi
kardeş yapmış,
Peygamberimiz
(S.A.V.) de bir

bedenin uzuvları olarak ilan
etmiştir. Dolayısıyla dünya
üzerinde ve Anavatanımızda
vuku bulan acı olayları bir
daha kınıyor acilen bitmesini
ümit ediyoruz.
Bu vesileyle, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
18 Aralık 2016 tarihinde yapmış

olduğu toplantıda, terör
mağdurları ve Suriye’deki savaş
madurları kardeşlerimizin
acılarını sarmada destek çıkma
kararı almıştır. Yardımlar para
olarak toplanacak ve Türk
Kızılayı’na ulaştırılması için
teslim edilecektir.
Dünyanın gözü önünde

vuku bulan katliamlara hayır
diyen kardeşlerimiz,
yardımlarını köy imamlarına,
onların kanalıyla seçilmiş
müftülüklere ve Gümülcine
Türk Gençler Birliği ile İskeçe
Türk Birliği’ne teslim
edebilirler.”

Yunanlı iş adamından
şehit ailesine yardım
TÜRKİYE’de 100 milyon
euroluk yatırım yapan Yunanlı
iş adamı Dimitris
Vamvatiras, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) darbe
girişimi sırasında şehit
edilenlerin en genci olarak
kayda geçen 15 yaşındaki Halil
İbrahim Yıldırım’ın babasına
ticari taksi hediye etti.
Vamvatiras, Türk ortağıyla
kurduğu Atak Taksimetre adlı
şirketle, İstanbul Bağcılar’da
yerli taksimetre üretmeye
başladı. Şirketin geliştirdiği
ürün, Maltepe Cevahir Otel’de
düzenlenen ve çok sayıda
taksi bayisi temsilcisi ile
taksicinin katıldığı toplantıda
tanıtıldı.
Toplantı, Türkiye’deki terör
saldırısında şehit düşen
vatandaşlar için saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı.
İş adamı Vamvatiras,
sahneye davet ettiği 15

Temmuz kalkışmasının en
genç şehidinin babası
Bahattin Yıldırım’a bir ticari
taksi hediye etti.
Dimitris Vamvatiras,
yaptığı konuşmada, çok kısa
sürede Türkçe öğrenmeye
çalışacağını belirterek tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Vamvatiras, Selanik’te
doğduğunu aktararak,
“Mustafa Kemal Atatürk’ün
doğduğu topraklarda dünyaya

geldim. Avrupa’da ve Afrika’da
2 ayrı firmam var. Yunanistan
ve Türkiye’nin çok
benzerlikleri var. Bu nedenle
evimdeymiş gibi
hissediyorum.” diye konuştu.
Bu arada, kendisine hediye
edilen taksinin
anahtarını Vamvatiras’tan
alan Yıldırım’ın, bundan
sonra hayatını taksicilik
yaparak sağlayacağı öğrenildi.
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VETERİNER BAKIŞI

Cevat ABDURRAHMAN
VETERİNER HEKİMİ

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

23 Aralık 2016

DEB yetkilileri
Atina ve Larisa’daki
öğrencilerle buluştu

Sevgili dostlarımızı neden aşılamalıyız

S

evgili dostlarımızı neden
aşılamalıyıza geçmeden
önce, gelin önce Aşı Nedir?
Sorusuna cevap arayalım:
Aşı;hastalık etkeninin belirli
yöntemler kullanarak etkisiz hale
getirilmesiyle (inaktivasyon)
hazırlanan ve canlıya
uygulanmasıyla o canlıyı o hastalık
etkenine karşı bağışık hale getiren,
yani canlıyı o hastalıktan koruyan
öldürülmüş veya hastalık yapıcı
etkisi ortadan kaldırılmış
mikroorganizma içeren karışımdır.
Hayvanlarımızı hastalıklara karşı
korumanın en etkili yollarından
biriside aşılamadır. Köpeklerimizi
aşılama ile her hastalığa karşı
koruyamayız. Aşıların köpeklerimizi
sadece enfeksiyöz hastalıklara karşı
koruduğu unutulmamalıdır. Oysa
köpeklerimiz sadece
mikroorganizmalarla karşı karşıya
değildir.
İç ve dış parazitlerde
köpeklerimizin önemli
problemlerindendir ve bunlarla
mücadelede rutin antiparaziter
uygulamaları etkili olmaktadır. Öte
yandan köpeklerimizi yanlış
beslenme sonrası da önemli
hastalıklar beklemektedir. Neden aşı
yaptırmalıyız sorusuna geri dönecek
olursak, canlılar hastalık etkeniyle
ilk kez karşılaşacak olursa o etkene
karşı bağışık olmadıkları için
bağışıklık sistemleri yeterli
gelmemektedir ve adeta hiç
tanınmayan bir düşmana yenilme
gibi canlı hastalanmaktadır. Bundan
dolayıdır ki enfeksiyon yapabilme
kabiliyeti (enfektivite) elinden
alınmış mikroorganizmalar canlıya
verilerek canlının o etkenle
tanışması sağlanmakta ve ikinci bir
karşılaşmada canlının koruma
stratejilerini geliştirmiş bir şekilde
etkenle en kısa sürede başa çıkması
söz konusu olmaktadır.

Köpeğinizi veteriner hekime
aşılanması için götürdüğünüzde
veteriner hekiminiz köpeğinizi
muayene edecek, vücut ısısına
bakacak ve size bir takım sorular
soracaktır. Eğer köpeğiniz bir
enfeksiyon geçiriyorsa aşı yapılması
sakıncalı olmaktadır. Bu durumda
öncelikle mevcut hastalığının teşhis
edilip tedavisinin yapılması
gerekmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere hasta hayvanınıza
aşı yapılmaz.
Aşılama öncesi antiparaziter
uygulamanın önemi burada
yatmaktadır. Henüz aşılanmamış
köpekleriniz hastalıklara karşı çok
duyarlı olmaktadır. Aşılanmamış
veya aşılansa da henüz yeterli
bağışıklığa erişmemiş
hayvanlarınızın (3 aylığa kadar olan
hayvanlarınız) başka hayvanlarla
temas etmesine izin vermeyin. Park
ve yollar da bu hayvanlar için
tehlikeli bölgelerdir. Bu tip yerlerde
hayvanlarınızın bulunması
hastalanmasına yol açabilir dikkatli
olun.
Köpeğiniz bu aşı programı
sayesinde aşağıda yazılı hastalıklara
karşı korunacaktır.
Kuduz Hastalığı(Rabies)
Corona virüs enfeksiyonu Kanlı
ishal (Parvoviral Enfeksiyon)
Köpek Gençlik
Hastalığı(Distemper)
Leptospira Enfeksiyonu (kan
işeme ve sarılık hastalığı)
Köpeklerin karaciğer
enfeksiyonu(Adenovirus tip-1 /
Hepatit)
Köpeklerin üst solunum yolu
enfeksiyonu (Adenovirus tip-2)
Viral pnömoni (Parainfluenza
enfeksiyonu)
Hepinize can dostlarınızla birlikte
sağlıklı günler diliyorum...

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.

ATİNA

DOSTLUK Eşitlik Barış Partisi (DEB)
yöneticileri, başkent Atina ve Larisa’da
eğitim gören Batı Trakyalı üniversite
öğrencileriyle biraraya geldi.
DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali Çavuş
ve parti yönetimi, Genç Akademisyenler
Topluluğu Atina ve Larisa teşkilatlarını
ziyaret etti. Mustafa Ali Çavuş 12 Aralık
Pazartesi akşamı, Helsinki İzleme Komitesi
Yunanistan Gözlemciliği ile DEB Partisi’nin
ortaklaşa düzenledikleri milli azınlıklarla
ilgili toplantıdan sonra Genç
Akademisyenler Topluluğu’nun Atina
teşkilatına gitti.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş’a bu
ziyaretinde Genel Başkan Vekili ve Batı
Trakya Yüksek Tahsilliler Başkanı Ahmet
Kara, Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve
İskeçe Türk Birliği Asbaşkanı İsmet Tüccar,
Genel Sekreter Aydın Ahmet ve MYK üyesi
Mustafa Sargo eşlik etti.
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş ve beraberindekileri, Atina GAT
Teşkilatı Başkanı Mutlu Erkek ve yönetim
kurulu üyeleri karşıladılar. Başkan Mutlu
Erkek, Atina Gazeteciler Birliği’nde
gerçekleştirilen etkinliğin faşist Altın Şafak
Partisi tarafından basılmasından duyduğu
üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun
dileklerini sundu ve Atina GAT Teşkilatı
hakkında bilgi verdi.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş da

gençlere DEB Partisi’nin hak arama
mücadelesini anlattı. Atina’daki
toplantının basılmasının kendilerini asla
etkilemeyeceğini, hak aramaya devam
edeceklerini belirten Ali Çavuş, gençlerin
iyi eğitim almalarını çok önemsediklerini,
kimliklerini unutmadan, eğitimli ve
donanımlı gençler olarak ailelerine ve
toplumlarına faydalı insanlar olmalarını
istediklerini söyledi. Ziyaret sırasında
gençlerle sohbet edildi ve gençlerin
sorunları hakkında fikir alışverişinde
bulunuldu.

GAT LARİSA ZİYARETİ
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 13 Aralık Salı akşamı ise Genç
Akademisyenler Topluluğu (GAT) Larisa
Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ali Çavuş’a başkan
vekili ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Ahmet Kara ve
DEB Genel Sekreteri Aydın Ahmet eşlik etti.
Larisa GAT Teşkilatı Başkanı Necdet
Necdetoğlu ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından karşılanan DEB Partisi
yöneticileri, Larisa GAT Teşkilatı üyeleriyle
sohbet edip, gençlerin sorunlarını
dinlediler.
Başkan Necdet Necdetoğlu, Atina’daki
etkinliğin ırkçı Altın Şafak Partisi
tarafından basılmasından dolayı
üzüntüleri dile getirdi ve teşkilatı adına
geçmiş olsun dileklerini iletti.

LARİSA
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Asus VivoBook Pro’yu inceleyelim
ASUS'un oyuncuların da tercih
edebileceği VivoBook Pro N552VW
dizüstü bilgisayarını inceliyoruz.
Asus'un VivoBook ailesinde pek çok
dizüstü bilgisayar bulunuyor. Bunlardan
biri de yeni elimize ulaşan VivoBook Pro
N552VW. Bu model tam boyutlu bir
dizüstü bilgisayar. Tam boyutludan
kastımız, 15.6 inç ekran ve ona bağlı
olarak geniş klavyeye sahip olması, öte
yandan katlanabilir veya hafif bir model
olmamasına işaret ediyor. Yani bu
model, son zamanlarda gördüğümüz ve
sıkça karşımıza çıkan hibrit
laptop'lardan biri değil, onu baştan
söyleyelim.
VivoBook Pro N552VW'nin teknik
kadrosuna ve yaptığı işlere geleceğiz
ama önce dış görünümüyle dikkat çeken
detaylarından bahsedelim.
Laptop'ın 15.6 inç boyutunda ve mat
malzemeyle kaplanmış bir ekranı
bulunuyor. Ekranın mat malzeme
olması, yansımalardan kurtulacağınız
anlamına geliyor. Ekranın Full HD
çözünürlük sunduğu elimizdeki modelin
dışında, ayrıca 4K seçeneği de görmek
mümkün raflarda.
Dizüstü bilgisayarın ekranının hemen
altında uzanan klavye gümüş renkle
renklendirilmiş. Böylece siyah çerçeveli
ekranla kontrast görüntü yaratan klavye,
kullanımıyla rahat. Touchpad ise daha
rahat olabilirmiş. Kullanımını çok rahat
bulduğumuzu söyleyemeyiz.
VivoBook Pro N552VW, ince bir model
değil. 30 mm'lik kalınlıkta olan laptop,
ayrıca ağırlığıyla da 2.5 kilogram
civarında. Alüminyum malzemeye sahip
iç ve dış yapısıyla şık durmaya çalışan
laptop, güzel görünse de son zamanlarda
karşılaştığımız laptop modelleri yanında
çok şık durmuyor.
VivoBook Pro N552VW'nin çevresine

baktığımızda geniş
bağlantı seçeneği
verildiğini görüyoruz.
Burada 3 adet USB
3.0, tam boyutlu
HDMI, Ethernet portu,
mini DipslayPort ve USB
Type-C portu yer alıyor.
Ayrıca optik sürücüyü de
bu modelde görmek
mümkün.
VivoBook Pro
N552VW'nun önemli
noktalarından biri de
kuşkusuz hoparlörleri
oluşturuyor. Hoparlörleri
IcePower Bang&Olufsen ile
hayat bulan laptop, güzel ses
veriyor.
Teknik kadro
Şimdi VivoBook Pro'nun teknik
altyapısına bakalım. Laptop'ta işlemci
olarak Intel Core i7 yer alıyor. Geçtiğimiz
senenin üçüncü çeyreğinde üreticilere
sunulan i7-6700HQ işlemciden güç alan
laptop, 2.60 GHz taban frekansta
çalışıyor. 4 çekirdekli yapıda olmasıyla
performanslı çalışan işlemci, hız
gerektiğinde 3.50 GHz'e kadar vites
arttırabiliyor.
İşlemciyle beraber gelen Intel HD
Graphics 530 grafik birimini de
gördüğümüz laptop'ta bununla
yetinilmemiş. Yanına ayrıca NVIDIA
GeForce GTX 960M da
konumlandırılmış. Bununla gelen grafik
performansına az sonra değineceğiz.
VivoBook Pro'da RAM olarak 8 GB
DDR4 tercih edilmiş. Laptop'ın ayrıca 16
GB RAM farklı modeli bulunduğunu da
söyleyelim. Dilerseniz bu güncellemeyi
siz de yapabilirsiniz.
128 GB SSD'nin yanı sıra 1 TB
kapasitesinde HDD'nin de yer aldığı

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZ
 ÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Kement, Yalı 2) Asil,
Ekabir 3) Rn, Makara 4)
Teras, Laza 5) Eke, Tay,
Ari 6) Tb, Kap, Ak 7) Al,
Asi, Taba 8) Asbest,
Kem 9) Alkan, Hamse
10) İçim, Lak 11) Ay,
Kreton 12) Laso, Ta,
Tam 13) Aka, Nasrani
14) Kalfa, Abril.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Kartela, Asalak 2)
Esnek, Lal, Yaka 3) Mi,
Rek, Ski, Sal 4) Elma,
Babaçko 5) Ast, Senir,
Na 6) Tek, Akis, Meta 7)
Kalya, Th, Tasa 8) Yara,
Pt, Alo, Rb 9) Abaza,
Akmantar 10) Li,
Arabesk, Ani 11) Irk,
İkame, Amil.

SOLDANSAĞA
1) İzmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir
Akdeniz balığı – Bir borca karşılık hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme 2) Ceylan, karaca – Durmadan, aralıksız – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Kırmızı – İzolatör 4) Azarlama – Bir şeyin yere bakan
yanı 5) Donarak yağan su buharı – Parasal 6)
Makam, mevki – Koruma görevlisi 7) Ortak pazar
para birimi – Sinirler – Beyaz 8) Dayak cezası – Sol
tarafın ziti 9) İlave – Değişken isten 10) Baba, cet –
Tantal’ın simgesi – Hararet 11) İşlenmemiş, taşlı
toprak – Eksik 12) Ululuk, büyüklük – Terbiyum’un
simgesi 13) (mecaz) Süsüne düşkün kadın – Daha iyi
bir duruma gelme, iflah olma 14) (halk dili) Mantık –
Gemide yük yeri.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Altmış dakikalık zaman dilimi – Terazi gözlerinden
her biri – Şampiyon 2) Toplumda davranış kuralları –
Hint bademi – Osmiyum’un simgesi 3) Rutenyum’un
simgesi – Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç,
perçem – Eklem bacaklılardan bulunan özel solunum
kanalları 4) (mecaz) Dert – (halk dili) Ağabey – Çok
sarhoş olan 5) Yüksek ses, nara – Doğu Karadeniz
kıyı teknesi – Güzel kokulu bitki 6) Bildirme, anlatma
– Tespit etme 7) Yabancı şeylerden arınmış – Kalın,
kaba kumaş – Büyük fare 8) İradenin yitimi gibi bir
durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren
sendrom – (felsefe) Temel öge 9) Hizip – Asma işi –
Niyobyum’un simgesi 10) Hz. Muhammed’in
niteliklerini oven kaside – Zaman parçası, vakit – Malı
alıcıya parasıyla verme 11) Gün doğmadan önceki
alaca karanlık – Dar ve uzun yarış kayığı – Filiz,
sürgün.

Metal Gear Solid V: The Phantom
Pain'de orta / üst seviye grafik ayarları
karışımında aldığımız sonuç 60FPS'yi
bulabiliyor. Yer yer 50 FPS'ye kadar ise
gerileme görüyoruz. Yine bu dönemin
önemli oyunlarından XCOM 2'de de
değerlendirme şansı bulduğumuz
laptop, oyunun önerilen grafik ayarı
High'da bize 29 FPS sonuç verdi. Grafik
ayarlarını biraz daha orta seviyeye
çekerseniz bu oyunda 50 FPS'ye değin
ulaşmak mümkün olabiliyor.
Peki, laptop'ın pil performansı
nasıl? Dizüstü bilgisayarda hem
gerçek kullanım hem video
testi

laptop,
böylece
gerek performans
gerek geniş depolama kapasitesinin
sahibi. Son olarak cihazda 802.11ac Wi-Fi
yeteneğinin bulunduğunu da söyleyelim
ve şimdi performans adımına geçelim.
Performans
VivoBook Pro'nun elimizdeki modeli
genel kullanım performansının yanında
oyun performansıyla da memnun edici
çalışıyor. Cihazla vakit geçirdiğimiz süre
boyunca oyun performansında aldığımız
değerler gayet memnun ediciydi.
Özellikle Full HD çözünürlükte,
günümüzün yeni oyunlarında iyi
performans görebileceğinizi söyleyelim.
Sentetik testlerden de 13 bin
dolaylarında Geekbench skoru elde eden
VivoBook Pro, ayrıca 3D Mark Cloud Gate
benchmark testinde de 17233 puan üretti.
Peki, bunun oyunlara yansıması nasıl?

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

2

3

4

5

gerçekleştirdik.
Bunlardan Full HD video
performansı sırasında 3 saat 34
dakika gibi sonuç veren laptop, gerçek
kullanım senaryosunda da 3 saatin
altında performans sergiledi. Burada
yüzde 50 seviyesinde ekran parlaklığını
baz aldığımızı ve Netflix ile web
dolaşımını gözettiğimizi de iletelim.
Asus VivoBook Pro'nun elimizdeki
N552VW modeli, dengeli bir model. İster
oyun için kullanın ister ofis bilgisayarı
yapın, sizi kendisinden memnun
bırakacak. Ancak elbette eksikleri de var,
onlardan da az önce size bahsettik. Bu
bağlamda sonuç olarak ondan daha iyi
modeller elbette piyasada mevcut, fakat
değerlendirme aşamasında bu modeli de
atlamamanızı tavsiye ederiz.
Hem performanslı çalışan bir dizüstü
bilgisayar hem de oyun oynatabilecek bir
platform arıyorsanız, Asus VivoBook Pro
N552VW aradığını model olabilir.

6
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Sevgili kardeşlerim
Kutup bölgelerinde, yağan karın üst üste birikmesiyle çok uzun
zaman içinde oluşmuş buz örtüleri bulunur. Bu buz örtülerinin
üzerinde ve çevresinde birçok canlı türü vardır.
Buz örtüsünün üzerinde yaşamını sürdüren canlılardan en
iyi bildiklerimizden biri penguenler. Güney Kutup Bölgesi’nde
birçok penguen türü yaşar. Penguenler, balıklarla ve kril
adıverilen kabuklularla beslenir.
Sık, kısa tüyleri soğuktan korunmalarını sağlar. Ayrıca
tüylerinin arasında kalan hava da onları soğuktan korur.
Buz örtüsü bazı fok türlerine de ev sahipliği yapar. Foklar da
penguenler gibi balıklarla ve krillerle beslenir. Onları soğuktan
koruyan en önemli özellikleri derilerinin altındaki yağ
tabakasıdır.
Buz örtüsünde görülen diğer bir hayvan da kutup ayısıdır. Kutup
ayıları Kuzey Kutup Bölgesi’nde ve çevresinde yaşar. Foklarla ve
balıklarla beslenirler. Bu nedenle buzlu sularda çok zaman geçirirler. Onları
soğuktan korumaya yarayan pek çok özellikleri var. Örneğin derilerinin
altındaki yağ tabakası ve kalın kürkleri. Kutup ayılarının tüyleri saydamdır. Bu
tüyler minik borucuklara benzer; içleri havayla doludur. Tüylerinin içindeki bu hava da
soğuktan korunmalarına yardımcı olur. Derileri dıştan belli olmasa da siyah renktedir. Bu siyah renk
sayesinde derileri güneş ışınlarını soğurur. Bu da vücut sıcaklıklarının korunmasına yardımcı olur.
Buz örtüsünü çevreleyen denizlerde de pek çok canlı yaşar. Bu canlıların başında kriller gelir.
Kriller, karidese benzeyen kabuklu küçük deniz hayvanlarıdır. Bu hayvanlar, denizdeki
mikroskobik canlılarla beslenir. Kutup bölgelerindeki denizlerde yaşayan birçok canlı
türü de krillerle beslenir.
Buz örtüsünün çevresindeki denizlerde görülebilecek en büyük canlılar
balinalardır. Balinalar türlerine bağlı olarak krillerle, balıklarla,
penguenlerle, foklarla ya da bunların bir kısmıyla beslenir. Derilerinin
altındaki kalın yağ tabakası balinaları soğuktan korur. Bu hayvanlar,
deniz suyunun çok soğuk olduğu kış aylarında daha ılık bölgelere göç
ederler.

Kutup bölgelerindeki denizlerde
yaşayan balıklar da vardır.
Bunların belki de en ilginci hem
kuzey hem de güney kutup
denizlerinde görülen morinalardır.
Bu balıkların kanlarında soğuktan
donmalarını engelleyen özel bir
protein bulunur. Morinaların da
en önemli besin kaynağı krillerdir.
Sevgiyle kalın,
Cem abiniz...

23 Aralık 2016
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Afacan Kirpi
Küçük tavşanlar ormanda
neşeyle oyun oynuyorlarmış.
Afacan kirpi Tırtık da
uzaktan onları seyrediyormuş.
Tırtık, küçük tavşanlara
yavaş yavaş yaklaşıp bir
ağacın arkasına saklanmış.
Tavşanlar oyunlarına
devam ediyorlarmış.
- Tavşan baba geldi mi?
- Geldi.
- Ne getirdi?
Tam o sırada ağacın
arasından çıkan Tırtık,
- Ok getirdi, diye yüksek
sesle bağırmaya başlamış.
Sonra da sırtındaki oklardan
dört tanesini küçük
tavşanlara fırlatmış.
Tavşanlar, yanlarından
vızır vızır geçen oklardan zar
zor kurtulmuşlar. Her biri bir
tarafa kaçışmış ve ağlamaya
başlamış.
Onların bu halini gören
yaşlı kaplumbağa Gafi
yanlarına yaklaşmış.
Tam ne olduğunu
soracakmış ki afacan kirpiyi
karşısında görmüş.
Kirpi Tırtık, bu sefer de
oklarını Gafi’ye fırlatmış.
Yaşlı Gafi, Tırtık’ın
oklarından kurtulabilmek için
kabuğuna çekilmiş. Oklar
kablumbağanın kabuğuna
çarpıp yere düşmüş.
Gafi’nin kocaman gözlükleri
kabuğuna sığmadığından
dışarıda kalmış.
Tırtık gülerek,
- Korkak, korkak! Korkudan
gözlüklerini dışarıda unuttun.
Hadi, korkmuyorsan çık dışarı
da görelim, demiş.
Gafi kabuğunun içinden
başını çıkarmadan,
- Afacan kirpi! Sen hiç

Sizin köşeniz

uslanmayacak mısın, diye
bağırmış.
Kirpi Tırtık, Gafi’yi
dinlememiş bile.
Oklarını fırlatacak
başka birilerini
bulmak için
tekrar yola
koyulmuş.
Ormandaki
hayvanlar
Tırtık’ın bu

davranışlarından
hiç hoşlanmıyormuş.
- Başkalarına eziyet etmen
çok yanlış, diyorlarmış ona.
Fakat Tırtık söylenenlerin
hiçbirini dinlemiyormuş.
Tırtık bir gün cevizlerle
oynayan sincap yavrularını
görüp onların yanına gitmiş.
- Bunları da korkutayım,
demiş kendi kendine.
Ok atmaya hazırlanmış.
- İşte geliyooooor, diye
bağırmış, ama bir tek ok bile
atmayı başaramamış.
Onu gören sincap
yavrularından biri şaşırarak,
- Bu da kim acaba? Tavşan
mı yoksa tavuk mu, diye
sormuş arkadaşlarına.
- Bilmem. Daha önce hiç
böyle bir tavuk görmemiştim,
diye cevap vermiş öteki
sincap.

Diğeri
aniden,
Hayır!
Hayır! Bu
bir tavuk değil… Bu
afacan Kirpi Tırtık! Ama
ona ne olmuş öyle?
Sırtında tek bir ok bile
kalmamış, diye heyecanla
bağırmış.
Konuşmaları duyan
kaplumbağa Gafi de onların
yanına gelmiş. Hepsi
şaşkınlıkla Tırtık’a
bakıyormuş.
Yaşlı kaplumbağa,
- Oklarını başkalarına
eziyet etmek için kullandığın

için
işte böyle oksuz
kaldın, demiş.
Tırtık, hala oklarının
bittiğine inanamıyormuş.
- Oklarım! Oklarım! diye
ağlayarak etrafta dönüp
duruyormuş.
Oradan geçen Tonton Kirpi
etrafta koşturan Tırtık’ı
tanıyamamış.
- Bu garip yaratık da ne
böyle? Neden üstüme doğru
geliyor? Yoksa bana zarar mı
verecek, deyip oklarını
hazırlamış.

Ezgi Eblük - 5 yaş

İSKEÇE
Konu:
Çiçek, güneş
ve bulut
çizdim.
Ben çiçekleri
ve güneşi çok
seviyorum.

- Duuur! Dur
diyorum sana,
demiş.
Ama Tırtık
onu duyacak
durumda değilmiş.
Tonton Kirpi bir,
iki, üç derken bir sürü ok
atmış Tırtık’a.
Tırtık oklardan kaçabilmek
için daha da hızlı koşmaya
başlamış.
Ama Tonton Kirpi’nin attığı
son ok, Tırtık’ın kulağının
köşesine gelmiş.
- Ahhh! Kulağım, diye
bağırıp kıvranmış Tırtık.
Herkes onun başında
toplanmış.
Kaplumbağa Gafi hemen
Tırtık’ın kulağına bakmış.
- Küçük bir sıyrık… Ben
şimdi sararım yaranı, demiş.
Tırtık, yaşlı Gafi’ye teşekkür
ettikten sonra etrafında
toplanan hayvanlara
seslenmiş,
- Arkadaşlar! Ben ne kadar
kötü bir şey yaptığımı
bilmiyordum. Meğer size ne
çok eziyet etmişim! Kendi
canım yanınca bunu daha iyi
anladım. Söz veriyorum!
Bundan böyle kimseye zarar
vermek yok! demiş.
Tırtık’ın yanına gelen
Tonton Kirpi de ne olduğunu
anlamış. Çok üzgün
görünüyormuş.
- Affedersin Tırtıkçığım…
Ben seni tanıyamadım.
Düşman olduğunu sandım,
deyip ondan özür dilemiş.
Tırtık, Tonton Kirpi’ye
kızgın değilmiş. Çünkü onun
sayesinde arkadaşlarına nasıl
eziyet ettiğini anlamış.
- Üzülme Tonton Kirpi! Ben
seni affettim, deyip ok attığı
arkadaşlarına dönmüş.
- Sizler de beni affettiniz
mi, diye sormuş.
Arkadaşları da özür dileyen
Tırtık’ı bağışlamışlar.
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Alerji öksürüğü nasıl durdurulur?
AÇIK havada veya içeride,
mevsimsel ya da sürekli olsun,
her tür alerji sürekli devam eden
inatçı bir öksürüğe sebep
olabilir. Burun akıntısı,
hapşırma, göz sulanması ve
kaşıntısının yanında alerjiden
kaynaklanan öksürük rahatsız
edici ve sinir bozucudur.
Öksürüğe sebep olan genellikle
burundaki balgamın boğazın
arkasına aktığı burun arkası
akıntısıdır. Alerjik astım da
inatçı öksürüğe yol açabilir. Bu
tip astımlarda belirtiler polen,
küf sporları ve toz gibi
tetikleyicilerin varlığında
tetiklenir.
Öncelikle alerjiden
kaynaklanan öksürük
şikayetiniz olduğunu
düşünüyorsanız doktora
görünün. Doktorunuz bir
fiziksel muayene yapacak,
medikal geçmişiniz hakkında
sorular soracaktır. Ayrıca hangi
maddelere alerjik olduğunuzu
ve hangi maddelerin tetikleyici
olduğunu öğrenmek için alerji
testlerinin yapılmasını
önerebilir.
Doktorunuzun önerdiği
ilaçları alın. Tedavi planınız
tıkanıklığı durdurmak için
antihistamin ve balgamı
kurutmak için dekonjestanları
içerebilir. Eğer alerjik astımınız
varsa, astım ilaçlarını da
doktorun önerdiği şekilde
almalısınız. Doktorunuzla tekrar
görüşerek, alerji iğnesi olarak
da bilinen imünoterapi
hakkında fikirlerini alabilirsiniz.
Bu tedavi alerjileri tetikleyen
unsurlara karşı hassasiyetinizi
zaman içinde azaltır, belirtilerin
görülmesini ve inatçı öksürüğü
hafifletir.
Alerjiden kaynaklanan
öksürüğe karşı yapılabilecek bir
diğer şey alerjen maddelere
karşı önlem almaktır. Mevsimsel
alerjiye ya da alerjik astıma
bağlı öksürüğünüz varsa,

belirtileri yönetmenin önemli
bir yolu budur. Sigara ve odun
dumanından uzak durun.
Bunlar hava kanallarını tahriş
ederek, öksürük nöbetlerine yol
açabilirler. Ayrıca güçlü, tahriş
edici buhar, koku ve
dumanlardan uzak durun.
Bunlar temizlik ürünlerinden,
parfümlerden ve endüstriyel
kimyasallardan yayılabilirler.
Eğer mevsimsel alerjiniz
varsa polen miktarının yüksek
olduğu günlerde dışarı
çıkmaktan kaçının. Pencereleri
kapatarak polenlerin eve
girmesini önleyin. Hava
kalitesinin düşük olduğu,
rutubetin fazla olduğu veya
havanın çok soğuk olduğu
günlerde dışarıda geçirilen vakti
azaltmak alerjiden kaynaklanan
öksürüğü azaltabilir.
Evdeki alerjenleri azaltmak
için evinizi detaylı bir şekilde
temizleyin. Düzenli olarak
maske takın. Hava temizleyici
elektrik süpürgesi kullanın ve
makinelerin kullanılması da
toz alın. Alerjenleri nefesle
alerjenleri filtreleyerek evdeki
almamak için temizlik yaparken
havanın daha temiz olmasını

alıyorsanız acilen tıbbi yardım
alın.

4 Adımda vücudunuzdaki şişkinliği atın
SÜREKLİ oturarak çalışıyorsanız veya çok hareketsiz bir
yaşam sürüyorsanız vücudunuzda oluşacak şişkinlik ve ödeme
davetiye çıkartıyorsunuz demektir.
İşte sizlere 4 adımda vücudunuzdaki şişkinliği atmanın yolları;

olduğumuz dönemlerde karnımızda bir ağrı hissederiz. Çünkü
endişe ve stres beynimizin sindirim sistemine etki eden kısmını
kapatır bu da karın ağrısıyla beraber sindirim sisteminizi de
etkiler.

YEMEKLERİ YAVAŞ TÜKETİN

HAREKET EDİN

Yemekleri hızlı tükettiğiniz zaman
çiğnerken havayı da yutmuş olursunuz ve
bu durum vücudunuzda şişlik ve ödem
oluşmasına neden olur. Yemekleri hızlı ve
büyük parçalar halinde tüketmeniz aynı
zamanda sindirim problemlerine de yol
açmaktadır. Sindirme işlemine ilk olarak
ağızda çiğneme yöntemi ile başlarsanız
hazımsızlık problemlerinin önüne geçmiş
olursunuz.

Basit bir çözüm yöntemi bile olsa
egzersize vakit ayıramadığınız zamanlar
bolca yürümeyi tercih edin. Her gün
belli aralıklarla yapılan egzersiz ve
yürüyüşler şişkinliğinizin giderilmesine
büyük katkı sağlayacaktır.

ÇİĞ SEBZE TÜKETİRKEN
DİKKAT EDİN
Araştırmalara göre, çiğ sebzelerde
rafinoz ve nişasta oranı fazla olduğu için
gaz ve şişkinlik yaratabilir. Bu sebepten
çiğ sebzeleri buharda pişirerek şişkinlik
sorununuzu önleyebilirsiniz.

ENDİŞE VE STRES ORTAMINDAN
UZAK DURMAYA ÇALIŞIN
Çok heyecanlandığımız zaman veya stresli

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Zihinsel
çalışmaların getirdiği
meşguliyet sizi oldukça
hareketli kılmakta. Aileye yönelik
uğraşlara yönelmeniz gerekecek.
BOĞA (21 Nisan-21

burçlar...

sağlayabilir. Eğer alerji
sebebiyle nefes almakta
zorlanıyorsanız, başınız
dönüyorsa, hırıltılı nefes

Mayıs) Maddi açıdan
oldukça güvenli adımlar
attınız. Ticari bir konu nedeni ile
yolculuklar öne çıkabilir. Ailenizle
olan ilişkilerinizde daha dikkatli
davranmanız iyi olacak.

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Kendinizle ilgili
kişisel konulara odaklı ve
keyiflisiniz. Aileden gelecek
destekler sizi daha kararlı kılacaktır.
Yine bu dönem kazandıklarınızı daha
rahat yönetmeye başlıyorsunuz.

YENGEÇ (22 Haziran-22
Temmuz) Pek çok şeyi
geri planda bırakmanın
rahatlığı içinde olacaksınız.
Kendinizi yenilemek adına çok
şey yapacaksınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
TERAZİ (23Eylül23Ekim) İyimser ve
girişken enerjilerle pek
çok şey yaptınız. Kendinize
kattığınız tecrübeler, uluslararası işler
ve getirdiği bağlantılar üzerinden yeni
sonuçlar alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Sosyal çevrede
yaşadığınız yenilenme ve getirdiği
ilişkiler keyifli zamanlar getiriyor. Artan
sorumluluklar nedeniyle duygusal
yorgunluklar artabilir.

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)
Ödenemeyecek
borçlardan kaçınmaya
bakın. Sizi geliştirecek ve
keyif katacak yolculuklar
yapabileceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos-22
Eylül) Kendinizi gelişmelere
hazırlamalısınız. Bu hafta
arkadaşlıkların getirdiği
paylaşımlar, sosyal ilişkiler
açısından size keyif veren bir
hareketlilik yaşanacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Hafta ortasından sonra maddi
durumunuza yönelik
konularla ilgileneceksiniz.
İlişkinizde sakin bir döneme
giriyorsunuz. Kavga ve tartışmalar yok.

Yeni anlaşmaların getirdiği bir
dizi değişiklik sizi meşgul
edebilir. Başkalarının
duygularını anlamak adına çaba
göstermelisiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Duygusal yorgunlukların ve
fedakarlıkların altında kalmak
yerine kendinizi korumak,
disiplini elden bırakmamak lazım.
Sağlığınıza özen gösterin.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Hafta ortasına
kadar eldeki işleri
tamamlayarak
dışadönük uğraşlara
yönelebilirsiniz. Aşk ve sevgi
ilişkilerinde de hoş duygular
yaşanabilir.
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BTTDD yöneticileri
Edirne ve Tekirdağ’daki
Batı Trakyalılarla görüştü
ABTTF’den
yıl sonu ziyaretleri

TÜRKİYE’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Teşkilat
Başkanı Musa Yurt ve Genel
Merkez Gençlik Kolları Başkanı
Enez Salih, Edirne ve Tekirdağ’ı
ziyaret ederek burada eğitim
gören Batı Trakyalı gençlerle bir
araya geldi.
Genel Başkan ve
beraberindekilerin ilk durağı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Edirne temsilciliği oldu.
Kendilerini burada Trakya
Üniversitesi’nde öğrenim gören
gençler ve BTTDD Edirne
Temsilcisi Hüseyin Hüseyin
karşıladı.
Heyet, gençlerle sohbet etti
ve dernekten beklentilerini,
ileriye dönük yapılabilecek
faaliyetleri ve eğitim hayatları
ile ilgili düşüncelerini dinledi.
Genel Başkan Necmettin
Hüseyin yaptığı konuşmada,
“Edirne temsilciliğimiz çok yeni
bir temsilcilik, gelişimini süreç
içerisinde tamamlayacaktır.
Edirne’de yeterli potansiyelimiz
var. Sivil toplum kuruluşları için
en önemli değer insandır.
Burada da bin civarında genç ve
dinamik bir topluluk oluştu.
Sivil toplum çalışmalarında
devamlılık çok önemli.
Edirne’de kalıcı bir mekan
konusunda çalışmalar
yapıyoruz. Sizler daha ferah ve
daha güzel bir ortamı hak
ediyorsunuz. Bunu da
gerçekleştirmek için çalışıyoruz.
Proje üreten bir çalışma ekibi,
bir takım kuralım ve yepyeni
etkinliklerle buluşalım.”
ifadelerine yer verdi.
Gençlere seslenen Necmettin
Hüseyin, “Kendinizi
yetiştirmelisiniz. Bugün ve
gelecekte topluma faydalı işler
yapmak istiyorsak bunu asla
ihmal etmeyelim. Arda kalan
zamanlarınızda da

gönlümüzdeki Batı Trakya
sevdasını yaşayalım.” dedi.

EDİRNE VALİSİ GÜNAY
ÖZDEMİR’E ZİYARET
BTTDD heyeti daha sonra
BTTDD Edirne Temsilcisi
Hüseyin Hüseyin ile Hamdi
Hasan ve Edirne İl Kültür
Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile
birlikte Edirne Valisi Günay
Özdemir’i makamında ziyaret
etti. Genel Başkan ve ekibi, Vali
Özdemir’e yeni görevinde
başarılar diledi.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI
RECEP GÜRKAN’A ZİYARET
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan’ı da makamında ziyaret
eden Batı Trakya ekibi, sıcak bir
şekilde ağırlandı. Belediye
Başkanı Gürkan ziyaretten
duyduğu memnuniyetini dile
getirdi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNE ZİYARET
BTTDD heyeti Edirne’deki
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu da
makamında ziyaret ederek
görüştü. Görüşmede dernek
üyesi ve üniversitede öğretim
üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Ali
Hüseyinoğlu da hazır bulundu.
BTTDD Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Batı Trakya
camiasına yer tahsisi yapılması
durumunda Edirne’de
Balkanlar’dan gelen öğrencilere
ev sahipliği yapacak bir yurt
kazandırmak için istekli
olduklarını belirtti.
Rektör Tabakoğlu’nun da bu
projeye gönülden destek
vereceğini ve bu konudaki
görüşmelere devam edilmesi
gerektiğini belirttiği ifade edildi.
Tabakoğlu ayrıca önümüzdeki
yıldan itibaren yurtlarda
yabancı uyruklu öğrencilere
ayrılan kontenjanın

arttırılacağını kaydetti. Rektör
Tabakoğlu harçlar konusunda
önümüzdeki yıldan itibaren
Trakya Üniversitesi olarak en alt
limitten harç uygulaması
kararını aldıklarının ve bu
konuda öncü olacaklarının
müjdesini verdi. Tabakoğlu,
bunun yanında Trakya’da
bulunan Trakya, Kırklareli,
Namık Kemal ve Çanakkale
üniversitelerinin, önümüzdeki
yıldan itibaren yabancı uyruklu
öğrenciler için tek sınav
uygulamasına geçme kararı
aldıklarını da sözlerine ekledi.

TEKİRDAĞ ZİYARETİ
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
(BTTDD) Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin, Teşkilat
Başkanı Musa Yurt ve Genel
Merkez Gençlik Kolları Başkanı
Enez Salih Tekirdağ’ı ziyaret
ederek, Namık Kemal
Üniversitesi’nde öğrenim
hayatlarına devam eden Batı
Trakyalı öğrencilerle bir araya
geldi.
35 civarındaki Batı Trakyalı
öğrenci ile bir araya gelen
heyet, Tekirdağ’da eğitim
hayatına devam eden 100’ün
üzerindeki Batı Trakyalı gencin
temsilcilik açılması talebi ve
yapılabilecek çalışmaları
masaya yatırdı.
Necmettin Hüseyin, “Sizi
dinledikçe bu coşku ve
istekliliği görünce bu işin
sağlam temeller üzerine
atılarak, derneğimizin 13 şube,
4 temsilcilik, 2 spor kulübü ve 2
vakfına yeni bir halkanın daha
eklenmesi için start verdiğimizi
görüyorum. Ben açık
yüreklilikle ivedi bir şekilde
gereken çalışmaların yapılıp
çok kısa sürede bu işin
sonuçlandırılmasını istiyorum.”
diye konuştu.

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
geleneksel yıl sonu üye dernek
ziyaretlerine başladı.
16 Aralık Cuma akşamı
Witten Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’ni, 17 Aralık Cumartesi
günü de sırasıyla Halver Batı
Trakya Türk Kültür Derneği,
Viersen Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği ve Bonn ve Çevresi Batı
Trakya Türkleri Derneği’ni
ziyaret eden ABTTF yetkilileri,
dernekler yönetici ve üyeleri ile
görüştü.
ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu’na ziyaretlerin
tümünde ABTTF Disiplin
Kurulu Başkanı İsmail Aptioğlu
eşlik ederken, Witten’de ABTTF
Başkan Yardımcısı Sami Yusuf,
Halver’de Başkan Yardımcısı
Mehmet Hüseyin, Bonn’da da
ABTTF Başkan Yardımcıları
Sebahattin Mümin ve Mustafa
Kasap hazır bulundu.
Dernek ziyaretlerinde ABTTF
Başkanı Habipoğlu, ABTTF’nin
2016 yılında gerçekleştirdiği
faaliyetler ile 2017 yılı için
planlanan etkinlikler hakkında
bilgi verdi.
2016 yılında Batı Trakya’da

yaşanan olaylara da değinen
Habipoğlu, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk azınlığının
sorunlarının çözümüne yönelik
yine hiçbir somut adım
atmadığını, aksine azınlığa
yönelik baskıcı ve ayrımcı
politika ve uygulamaların
artarak devam ettiğini söyledi.
Habipoğlu, azınlığın birçok
kurumunun yöneticilerinin
Yunan polisi ve savcılığı
tarafından ifade vermeye
çağrıldığına, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin merkezi ve
şubelerine Yunan polisinin
baskında bulunduğu ve izinsiz
kreş çalıştırıldığı iddiasıyla
şubelerinin kapatılarak
derneğin yönetim kurulu
üyeleri hakkında ceza davası
açıldığına dikkat çekti.
ABTTF’nin Batı Trakya Türk
azınlığının haklı davası için
uluslararası alandaki
mücadelesine yılmadan devam
ettiğini belirten Habipoğlu,
ABTTF’nin faaliyetlerini
gerçekleştirebilmesi için üye
derneklerin bölgelerinde
düzenlemiş oldukları çeşitli
kampanyalar ile topladıkları
yardım ve bağışlar için teşekkür
etti.

BTAYTD
Kadınlar Kolu’ndan
Delinasufköy ziyareti
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Kadınlar
Kolu yönetimi, 16 Aralık Cuma
günü Delinasufköy’de
bilgilendirme toplantısı
düzenledi.
Toplantıya
konuşmacı
olarak kadın
hastalıkları
ve doğum
uzmanı
Selma
Giroğlu
katıldı.
Kadın sağlığı
hakkında bilgiler
veren doktor Selma
Giroğlu kadınlardan gelen
soruları da cevapladı.

Toplantıya Delinasufköylü
kadınlarının yanı sıra
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Canay Kavuncu' nun
eşi Bahar Özşen Kavuncu da
katıldı.
Toplantının
sonunda "Bir
fincan
kahvenin
kırk yıl
hatırı
vardır"
sözünden
yola
çıkarak tüm
kadınlara Türk
kahvesi ve Türk
lokumu ikram edildi.
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Milletvekili İlhan Ahmet
Gümülcine’deki Engelliler
Tedavi Merkezi’ni sordu
Dört büyük marka
ürünlerini raflardan
kaldırıyor
POTAMİ Partisi Rodop
Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ndeki uzman personel
eksikliğinin giderilmesi için
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Dayanışma Bakanı’na
soru sundu.
Bir açıklama yapan
Milletvekili İlhan Ahmet,
Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin Doğu Makedonya –
Trakya Bölgesi Sosyal Yardım
Merkezi’ ne bağlı olup, Doğu
Makedonya – Trakya bölgesinde
sosyal yardım alanında hizmet
sunan tek kamu birimi
olduğunu söyledi.
Ahmet merkezin amacının,
Doğu Makedonya – Trakya
bölgesindeki kronik hastaların
ve yardıma muhtaç grupların
aile ihtiyaçlarını, çocukluk,
gençlik ve yaşlılık
dönemlerindeki sosyal
bakımlarını ve korunmalarını
denetlemek, koordine etmek ve
bunlarla ilgili sosyal politikalar
geliştirmek olduğunu ifade etti.
Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ nde, bugün 8 ile 50
yaşları arasında, kız ve erkek

olmak üzere 46 kişi tedavi
edildiğini kaydeden milletvekili
Ahmet, “Bu merkeze girişlerinin
ana nedeni ise ileri derece zeka
geriliğidir. Bunlardan 28’i
ensefalopatik vaka, 18’i ise
ensefalopati sendromu,
kromozom bozukluğu, yaygın
gelişimsel bozukluk ve miyopati
(kas gevşemesi) vakalarıdır.”
dedi.
Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin çok önemli
eksikliklerle karşı karşıya
olduğunun altını çizen
milletvekili, “Özellikle uzman
personel eksikliği, hemşire ve
yardımcı personel eksikliği,
merkezin sunmaya çalıştığı
hizmeti daha da zorlu hale
getirmektedir. Normalde bunun
tam aksi olmalıdır; yani
personel donanımına çok önem
verilmelidir. Çok ilginç ki,
Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ nde görevli hiçbir
psikiyatrist yada psikolog yok,
hatta varolan bir ergoterapi
uzmanı da hem Gümülcine hem
İskeçe’de paylaşımlı olarak
görev sunduğundan, burada
sadece haftada bir defa hizmet
sunabilmektedir. Ayrıca,

merkezde bir fizyoterapist, bir
nörolog, beş devamlı iki de
sözleşmeli hemşire görev
sunmaktadır ve boşluklar
genelde yardımcı personel ile
doldurulmaktadır; onların ise
sözleşmeleri 30/9 tarihinde sona
ermiştir. Bütün bu sıralamış
olduğum sebeplerden dolayı,
çoğu kez gece vardiyalarında
sadece bir hemşire görevde olup
46 ağır vakadan sorumludur. Bu
konunun detayları da, size soru
önergesi ile birlikte ilişikte
sunduğum evrakta
bulunmaktadır.” ifadelerini
kullandı.
Milletvekili İlhan Ahmet
tedavi merkeziyle ilgili şu
soruları sordu:
- Trakya gibi özel ve hassas
bir bölgede bulunan bu söz
konusu sağlık birimi ile ilgili
bakanlığınızın herhangi bir
planı var mı?
- Gümülcine Engelli Çocuklar
Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ndeki psikolog,
psikiyatrist, ergoterapist ve
hemşire açıklarını gidermeye
niyetli misiniz? Çünkü sunulan
tedavilerin düzenli bir şekilde
devam edebilmesi için bu
personel açıklarının giderilmesi
şarttır.

YUNANİSTAN'da düzen
karşıtı bir grubun Atina ve
Selanik'teki marketlere içlerine
zehirli kimyasal maddeler
enjekte edecekleri bazı
içecekleri yerleştirecekleri
tehdidi üzerine, aralarında
global markaların bulunduğu
firmalar ürünlerini piyasadan
çekme kararı aldı.
FAI/IRF adlı anarşist grup,
bir internet sitesinde
yayınladıkları mesajda,
"Prasini Nemesis" (Yeşil İlahi
Adalet) adlı operasyonla
aralarında uluslararası
firmalara ait ürünlere tuz ruhu
olarak bilinen hidroklorik asit
katarak yılbaşı tatili boyunca
market raflarına
yerleştirecekleri tehdidinde
bulundu.

VİDEO YAYINLADILAR
Amaçlarının bu firmaların
ürünlerini iki hafta boyunca
sattırmamak olduğunu ifade
eden grup, mesajlarının yanı
sıra kimyasal maddeleri nasıl
içeceklerin içine enjekte
ettiklerini gösteren bir de video
yayınladı.

ÜRÜNLER RAFLARDAN
İNDİRİLDİ
Delta, Coca-Cola, Unilever ve
Nestlé firmaları karton kutuda
ve plastik ambalajda olan
ürünlerini bir süre için Attika

bölgesinden kaldıracağını
duyurdu.
Emniyet Müdürlüğünden
yapılan açıklamada, terörle
mücadele ekiplerince tehdide
yönelik araştırmanın devam
ettiği belirtildi. Şirketler,
yaptıkları duyurularla
aralarında çeşitli içecekler, süt
ve domates sosu bulunan söz
konusu ürünlerin bu dönemde
marketlerdeki raflardan
indirildiğini açıkladı.
Şirketler her şeyden önce
insan sağlığına önem
verdiklerini ve tedbir olarak
bazı ürünlerini kısa bir süre
için dağıtmayacaklarını ve
ücretsiz ulaşılan telefon
numaralarında müşterilere
bilgi vereceklerini bildirdiler.

"BU DURUM
YUNAN TOPLUMUNA
ZARAR VERİYOR”
Süt ürünleri satan Delta
firması "Bu durum 60 yıldır
Yunan ekonomisini
destekleyen, 1.200 kişi
çalıştıran, 1.400 çiftçiyle
işbirliğinde bulunan bir
firmaya zarar veriyor. Yalnız
firmamızı değil, dağıtım- satış
ağını da olumsuz etkiliyor.
Nihayetinde Yunan toplumuna
zarar veriyor" açıklamasını
yaptı.
Grup, benzer bir tehdidi üç
yıl önce de gerçekleştirmişti.

Atina'da troleybüse saldırı
BAŞKENT Atina’da bir grup, yolda durdurdukları üç troleybüsü
motolofkokteyli ile yaktı. Saldırıda üç troleybüs kullanılamaz hale geldi.
Atina'nın şehir merkezinde bir grup, 19 Aralık Pazartesi gecesi Eksarhia
bölgesindeki Teknik Üniversite’nin önünden geçmekte olan üç troleybüse
saldırdı. Troleybüsleri durdurarak yolcuları indiren grup molotofkokteyli ile üç
aracı yaktı. Troleybüslerde çıkan yangın nedeniyle çevrede park halinde
bulunan sekiz araçta da maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar
yakalanamadı.
Geçtiğimiz aylarda da dört troleybüs dört ayrı saldırıda yakılmıştı. Bu
olayların ardından araçlar belirli saatlerden sonra Eksarhia bölgesinden
geçmemeye başlamıştı.

gundem_998_Layout 1 26.12.2016 17:10 Page 17

17

GÜNDEMhaber

23 Aralık 2016

DİN VE TOPLUM

Mülteciler açlık
grevine başladı
SAKIZ Adası'nda mülteciler
Türkiye’ye iade edilmemek ve
kamptaki koşulları protesto
etmek için açlık grevine
başladı.Adalardaki kamplarda
tutulan mülteciler, alt yapı
eksikliği ve soğuk hava
koşulları nedeniyle zor günler
yaşıyor.
Sakız Adası’ndaki (Hios)
Suda kampında tutulan
mülteciler Türkiye’ye iade
edilmemek ve kamptaki
koşulları protesto etmek için
açlık grevine başladı.
Alınan bilgiye göre, kampta,
iltica başvuruları reddedilen
mültecilerin toplu halde
Türkiye’ye iade edileceği
bilgisinin yayılması üzerine,
onlarca sığınmacının açlık
grevine başladığı bildirildi.
Kamptaki kötü yaşam
koşullarından da şikayet eden
sığınmacılar kampın girişine
"Hayvan değiliz, insanız",
"Elektriğe ihtiyacımız var,
Halep’te elektrik var." yazılı
panolar astı.
Sığınmacıların eylemlerini
genişleterek Sakız şehrine
ineceklerini açıklaması üzerine
çok sayıda polisin kampın
çevresinde yoğun güvenlik
önlemleri aldığı belirtildi.
Medyaya yansıyan
haberlerde, Sakız Belediyesi
tarafından oluşturulan ve BM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İyilikte yardımlaşma
oplumsal
görevlerimizden biri de
iyilikte yardımlaşmak,
muhtaçlara yardım elimizi
uzatmaktır. Yüce Allâh
Kur’an’da; “İyilik ve takvâ üzere
yardımlaşın; günah ve
düşmanlık üzere
yardımlaşmayın”
buyurmaktadır (Maide 5/2).
Sevgili Peygamberimiz de,
Müslümanların
yardımlaşmaları, birbirlerini
desteklemeleri konusunda
onları, tuğlaları birbirine
kenetlenmiş, ayakta durması
için bir kısmı diğerini
destekleyen binaya
benzetmiştir. Bir hadisinde de,
bunun Müslüman’ın bir
sorumluluğu olduğuna işaret
etmektedir:
“Bir müminin dünya
sıkıntılarından bir sıkıntısını
giderenin, Allâh kıyamet
günündeki sıkıntılarından bir
sıkıntısını giderir; darlıkta olana
kolaylık gösterene, dünyada ve
âhirette kolaylık sağlar; bir
Müslüman’ın ayıbını örtenin,
dünyada ve âhirette kusurlarını
örter; kul kardeşinin yardımında
olduğu sürece, Allâh da ona
yardım eder…”.
Müslüman’ın bir görevi de
etrafındaki kederli ve gamlı
kimseleri sevindirmeye
çalışmak, düşkünlere, acı içinde
kıvranan muhtaçlara yardımcı
olmaktır. Bu konuda
Peygamberimiz (s.a.s.) bir
hadisi şeriflerinde şöyle
buyurmaktadır:
“Allah Teâlâ’ya farzlardan
sonra amellerin en sevimlisi
Müslümanları sevindirmektir.”
Yine Rasül-i Ekrem (s.a.s.)
diğer bir hadis-i şeriflerinde;
“Kim fakire malıyla yardımda
bulunur ve insanlara
kendiliğinden adaletli
davranırsa, işte o gerçek
mümindir” diye buyurmaktadır.
Görüldüğü gibi, mensubu
olmakla şeref duyduğumuz
İslam Dini, bizlere yardımlaşma
ve dayanışmayı emretmiştir.
Yüce Mevla’sına teslim olan ve
onun bütün emirlerini yerine
getirmekle yükümlü olan
Müslüman, Cenabı Hak’kın
yardımlaşma ile alakalı
emirlerini, kendi gücü
nispetinde yerine getirmesi
gerekmektedir. Çünkü bizler,
kelime manası emniyet, esenlik,
selamet ve huzur olan bir dinin
mensuplarıyız. Yine “komşusu

T
Mülteciler Yüksek Temsilciliği
ile çeşitli sevil toplum
kuruluşları tarafından idare
edilen Suda kampında alt yapı
ödemelerinin kesilmesi
nedeniyle sığınmacıların son
derece kötü koşullarda yaşam
savaşı verdiği bildirildi.
Sakız Adası Belediye
Meclisinin alt yapı ödemelerini
çok bularak durdurduğu,
BM’nin de aylık yaklaşık 10 bin
euro tutarındaki giderleri
karşılamayı reddettiği belirtilen
haberlerde, kampa 10 gündür
elektrik verilmediği,
sığınmacıların kaldığı
çadırlarda ısınma ihtiyacının
tüplü sobalarla karşılandığı
belirtildi.
Ada'daki STK temsilcileri,

denize yakın olması nedeniyle
nem oranın çok yüksek olduğu
kampta özellikleri geceleri çok
zor anlar yaşandığını, ayrıca
kötü ve yetersiz beslenme
nedeniyle en az 50 kişinin
bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle
tedavi altına alındığını
açıkladı.
Yunan yetkililere göre,
büyük bölümü Midilli ve Sakız
adasında olmak üzere Ege
adalarına sığınanların sayısı 12
bini buluyor.
Adalardaki kampların çok
sayıda mülteci barındırması
nedeniyle şiddet olaylarından
kaygılanan adalardaki halk,
kampların kapatılması için
protesto eylemleri düzenliyor.

Başkonsolos Akıncı’dan
Omurluköy ziyareti

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, 16 Aralık Cuma günü Rodop iline
bağlı Omurluköy’ü ziyaret ederek Cuma
namazını köy halkıyla birlikte kıldı. Başkonolos
Akıncı’ya ziyaretinde Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif eşlik etti.
Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, din görevlisi Rıdvan
Bekir, mütevelli heyeti ve köy sakinleri

tarafından karşılandı. Misafirleri karşılayanlar
arasında Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet ve Omurköylü belediye meclis üyesi
Cemil Ahmet de yer aldı.
Namaz sonrası müftü ve başkonsolos
soydaşlara camide kısa birer konuşma yaparak,
köy halkına göstermiş oldukları
misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.

aç iken tok yatan bizden
değildir” diyen bir peygamberin
ümmetiyiz. Bu itibarla
Müslüman sadece kendi nefsini
düşünen değil, daima çevresini,
akrabalarını, komşularını ve
dünyanın neresinde olursa
olsun büyük acılar içinde
kıvranan Müslümanları görüp
gözeten, ihtiyaçlarını karşılayan
ve yaralarına merhem olmaya
çalışan bir duyguya sahip
olmalıdır.
Yüce rabbimizin bizlere yol
gösteren, hayırlarda yarışmayı
ve insanlara faydalı olmayı
öğütleyen emirlerini, hayata
geçirmemiz gerekmektedir. Bu
itibarla, son zamanlarda gerek
Anavatanımız Türkiye’de hain
terör saldırılarında yaşanan
acılar, gerekse Suriye’de ve
özellikle son günlerde Halep’te
yaşanan insanlık dramı
nedeniyle, Batı Trakya
Müslüman Türkleri olarak bizler
duyarsız kalamazdık. Bu
konuda en yüce organımız olan
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun aldığı
kararla, Batı Trakya çapında
yardım kampanyası açılmıştır.
Bu kampanyada bizler
elimizden gelen gayreti
gösterelim. Küçük de olsa Allah
rızası için yapacağımız
yardımımızın, acılar içinde
kıvranan insanların yaralarına
merhem olacağını
unutmayalım. Bu aynı zamanda
Allah’a yaptığımız fiili duamız
mahiyetindedir. İnşallah,
yaptığımız sözlü ve fiili
dualarımız birleştiğinde,
yaşanan dram ve acıların son
bulmasına, barış ve huzur
ortamının sağlanmasına vesile
olacaktır. Bu konuda bize en
güzel örnek, asr-ı saadet
dönemindeki Mekkeli
Müslümanlarla Medineli
Müslümanlar arasında
gerçekleştirilen Ensar Muhacir
kardeşliğidir. Öyle ümit
ediyorum ki; bizlerde de
onlardaki gibi birleşme,
paylaşma, destek olma ve
kaynaşma şuuru hâsıl olduğu
taktirde, Rabbim dualarımızı
kabul edecek ve özlenen huzur
ortamı sağlanacaktır. Bu
vesileyle Yüce Mevlâ’dan
niyazımız, İslâm Dünyasında
birlik, dirlik, dayanışma ve
kaynaşmanın oluşturulması,
tüm dünyada da barış ve huzur
ortamının sağlanmasıdır.
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Τι είπαν Τσίπρας, Μητσοτάκης στην Κομοτηνή
για την Μειονότητα

T

ι χρονιά κι αυτή! Το 2016 κλείνει
ξεπερνώντας ακόμα και τις
αρνητικές προσδοκίες που το
συνόδευαν, όταν ξεκινούσε. Ελάχιστοι
δήλωναν αισιόδοξοι πέρυσι τέτοιον
καιρό για το μέλλον της Ενωμένης
Ευρώπης και του κόσμου μας
γενικότερα. Και πράγματι. Το 2016 δεν
μας διέψευσε ως προς το απαισιόδοξο
των προβλέψεων. Αντιθέτως,
επιβεβαίωσε τα χειρότερα σενάρια, με
την τρομοκρατία, την βία, τους
πολέμους, την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό, την μετανάστευση και το
προσφυγικό, να κορυφώνονται όσο ποτέ
στην μεταπολεμική μας ιστορία.
Για την Ελλάδα, ήταν μία ακόμα
χρονιά οικονομικής κρίσης. Η
πλειοψηφία των πολιτών δεν βλέπει
ακόμη, έξι χρόνια μετά την επιβολή των
μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας,
μια βελτίωση που θα μπορούσε να
δημιουργήσει αισιοδοξία για μια
μελλοντική ανάκαμψη.
Η Θράκη το τελευταίο δίμηνο βρέθηκε
στο επίκεντρο πολιτικών επισκέψεων
που τροφοδότησαν τα σενάρια για
πιθανές πρόωρε εκλογές. Μέσα στο
Νοέμβριο επισκέφθηκαν την Κομοτηνή η
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη
Γεννηματά, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ,
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ενώ τον
Δεκέμβριο ήρθαν κατά χρονολογική
σειρά, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος
Θεοδωράκης και πριν από λίγες μέρες, ο

αρχηγός της Ν.Δ., Κυριάκος
Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, είναι
εύλογο το μυαλό όλων να πηγαίνει σε
εκλογές, ακόμα κι αν δεν είναι στις
άμεσες προθέσεις του πρωθυπουργού η
προκήρυξή τους. Άλλωστε, τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα τα «πολιτικά
ατυχήματα» είναι πολύ συχνά και ο
μέσος βίος των κυβερνήσεων δεν
ξεπερνά τα 2,5 χρόνια.
Ας δούμε όμως τι είπαν για την
Μειονότητα ο Πρωθυπουργός και ο
Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης από την Κομοτηνή, μια
πόλη όπου συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί
εκμεταλλεύονται την παρουσία τους
προκειμένου να στείλουν μηνύματα για
την εξωτερική πολιτική και τα θέματα
συνύπαρξης στην περιοχή.
Πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας: «Η
πρόσθετη πρόκληση για την Θράκη, είναι
η μειονοτική εκπαίδευση. Γι’ αυτό και
προχωράμε σε στοχευμένες κινήσεις που
συνεχίζουν και βαθαίνουν την
μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την
εκπαίδευση των παιδιών της
μειονότητας. Η προσπάθεια αυτή αφορά
αφενός το καθεαυτό μειονοτικό
εκπαιδευτικό σύστημα και αφετέρου το
δημόσιο σχολείο που αποτελεί μία
εκπαιδευτική επιλογή για πολλούς
γονείς. Και πρέπει να αποτελεί για τους
περισσότερους. Αφορά επίσης και μέτρα
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, όπως το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα παιδιά
της Μειονότητας (ΠΕΜ), η ενισχυτική
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διδασκαλία και στα σχολεία της
δεύτερης ευκαιρίας. Κύριος στόχος μας
είναι η περαιτέρω μείωση της σχολικής
διαρροής, η ολοκλήρωση της
υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης
αλλά και του λυκείου και η κατάκτηση
της ελληνομάθειας που θα επιτρέπει
στις νέες και τους νέους της
μειονότητας να διεκδικούν το μέλλον
τους με ίσους όρους στον τόπο τους,
στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα.
Ως προς το μειονοτικό σχολείο,
στόχος είναι να συγκλίνει αυτό ολοένα
και περισσότερο σε ποιότητα με το
δημόσιο σχολείο. Μέσω της
αναβάθμισης των παιδαγωγικών
εφοδίων των εκπαιδευτικών, της
βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των
βιβλίων και των αναλυτικών
προγραμμάτων και των δύο
προγραμμάτων, σε πολυθέσιες σχολικές
μονάδες με όλες τις ειδικότητες και
ολοήμερο σχολείο.
Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο
να τονίσω για άλλη μια φορά. Η
κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να
κάνει βήματα προς τα μπρος. Να άρει
παθογένειες του παρελθόντος και λάθη,
είναι αποφασισμένη να στηρίξει όλους
τους Έλληνες πολίτες. Διότι θεωρούμε
ότι όλοι οι έλληνες και οι ελληνίδες,
ανεξάρτητα από το ποιον Θεό
πιστεύουν, έχουν ίσα δικαιώματα
απέναντι στην ελληνική πολιτεία, όπως
ορίζει το Σύνταγμά μας».
Από την δική του πλευρά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε: «Πριν από 25
χρόνια, το 1991, ο πατέρας μου, ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως
πρωθυπουργός της Ελλάδας, κήρυξε
την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας
απέναντι σε όλους τους πολίτες της
Θράκης ανεξαρτήτως θρησκείας.
Μια πολιτική που άλλαξε τη ζωή της
μουσουλμανικής μειονότητας στη
Θράκη και χάρη στην οποία μπόρεσε να
ενταχθεί ισότιμα στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτική μας ζωή.
Οπισθοδρομικές πρακτικές ή
καταστάσεις όπως οι μπάρες ή το
άρθρο 19 του Κώδικα Ιθαγενείας
καταργήθηκαν. Έκτοτε, όλες οι

ελληνικές Κυβερνήσεις – άλλες με
λιγότερη και άλλες με μεγαλύτερη
επιτυχία – συνέχισαν αυτήν την
πολιτική. Και τα αποτελέσματα ήταν
θετικά.
Ο μειονοτικός πληθυσμός
απολαμβάνει όλα τα προνόμια του
Έλληνα πολίτη σε καθεστώς ισονομίας
και ισοπολιτείας. Η θρησκευτική
ελευθερία γίνεται απολύτως σεβαστή. Η
ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης
διασφαλίζονται. Οι πολιτικές ελευθερίες
είναι κατοχυρωμένες και
αποδεικνύονται από την ισότιμη
συμμετοχή κάθε μουσουλμάνου σε
οποιαδήποτε κοινωνική, συνδικαλιστική
και οικονομική δραστηριότητα. Με
ενεργητικές πολιτικές θετικών μέτρων,
όπως η ποσόστωση στην εισαγωγή
μαθητών από τη μειονότητα στα
Πανεπιστήμια, πετύχαμε να εισάγονται
κάθε χρόνο 450 με 500 μουσουλμάνοι
μαθητές στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όλης της
χώρας. Γεγονός που προκαλεί
κοινωνική κινητικότητα και αποτελεί
πλούτο για τον τόπο.
Σήμερα, 25 χρόνια μετά,
εξακολουθεί να μας εκφράζει απολύτως
η φράση με την οποία ξεκινά το
ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των
Ελλήνων για την ανάπτυξη της Θράκης:
«Είναι για μας απαραβίαστες αρχές ο
σεβασμός στην προσωπικότητα και την
ελευθερία του ατόμου, η θρησκευτική,
γλωσσική, κοινωνική και πολιτιστική
του ελευθερία, η απρόσκοπτη έκφραση
των ηθών και των εθίμων του». Με τον
ίδιο απόλυτο τρόπο, στεκόμαστε
απέναντι σε κάθε εξτρεμιστική φωνή
που θέλει να επενδύσει στο μίσος και
στο φανατισμό. Σε κάθε εθνικιστική
φωνή απ’ όπου και εάν προέρχεται,
όταν απειλεί να διαταράξει την
κοινωνική συνοχή και τα τεράστια
βήματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.
Η πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας
που έχουμε ακολουθήσει στην πατρίδα
μας, έχει επιτύχει πολύ περισσότερο
από αντίστοιχες πολιτικές που έχουν
εφαρμοσθεί σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες».

Tekirdağ’da “Yunanistan - Batı Trakya Tanıtım Günü” etkinliği

GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği (GTGB)
folklor ve saz grubu, Tekirdağ’da düzenlenen
“Yunanistan – Batı Trakya Tanıtım Günü”ne
katıldı. Etkinlik, Tekirdağ’daki Namık Kemal
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu
tarafından organize edildi.
Tekirdağ’daki etkinlikte GTGB Başkanı Koray
Hasan bir konuşma yaptı. Koray Hasan, yöresel
anlamda gelenek ve göreneklerin tanıtımının

yanı sıra Yunanistan’ın bölgedeki turizm
potansiyeli ve kültürel faaliyetlerini izleyicilere
aktardı.
Yapılan konuşmalardan sonra GTGB’nin saz
grubu yöresel türkülerden oluşan bir dinleti
sunarken, folklor grubu da halk oyunları
sergiledi. GTGB ekiplerinin gösterileri üniversite
öğrencileri ve öğretim üyelerinden büyük
beğeni topladı.

Öğrencilerden taziye ziyareti
ürkiye'deki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 100 yabancı öğrenci, Beşiktaş'taki
terör saldırısı dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Makedonya,
Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Bosna Hersek uyruklu
üniversite öğrencileri, ziyarette Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a
taziyelerini ilettiler.
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Dünya üçlü imzayı konuşuyor
Türk, Rus ve İranlı üst düzey yetkililerin Salı günü Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenledikleri
ve Suriye’de barışçı çözümü öngören zirvede, üzerinde uzlaşılan ortak bildirinin tam metni
Çarşamba günü yayımlandı. Bildirinin ilk maddesinde üç ülkenin çok mezhepli, demokratik ve
seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve
toprak bütünlüğünü tamamen desteklediği vurgulanıyor.
RUSYA’nın başkenti
Moskova’da bir araya gelen
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri
Bakanı Sergey Lavrov ve İran
Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif, görüşmenin
ardından gerçekleştirdikleri
basın toplantısında ortak bir
bildiri üzerinde anlaştıklarını
açıkladılar.
Yayımlanan 8 maddeli
bildirinin tam metni şöyle:
İran, Rusya ve Türkiye,
içerisinde pek çok etnik grubu
barındıran, çok mezhepli,
demokratik ve seküler bir devlet
olarak Suriye Arap
Cumhuriyeti’nin egemenliğini,
bağımsızlığını, birliğini ve
toprak bütünlüğünü tamamen
destekliyor.
İran, Rusya ve Türkiye, Suriye
krizinin askeri bir çözümünün
olmadığa inanıyor. BM’nin, bu
krizin çözümünde BM Güvenlik
Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ile
uyumlu olarak önemli bir rolü
olduğunu kabul ediyor.
Bakanlar, Uluslararası Suriye
Destek Grubu’nun kararlarını da
dikkate alıyor. Uluslararası
toplumun tüm üyelerini bu

belgelerde yer alan
anlaşmaların uygulanması
önündeki engellerin ortadan
kaldırılması için dürüst bir
biçimde işbirliği yapmaya
çağırıyor.
İran, Rusya ve Türkiye,
Halep’in doğusundaki sivillerin
gönüllü bir biçimde tahliye
edilmesine ve silahlı
muhaliflerin organize bir
biçimde çıkarılmasına izin
veren ortak çabaları
memnuniyetle karşılıyor.
Bakanlar Fua, Kefreya,
Zabadani ve Madaya’dan
sivillerin kısmen tahliye
edilmesini de memnuniyetle
karşılıyor. Onlar (İran, Rusya ve
Türkiye) bu sürecin kesintisiz ve
güvenli bir biçimde
tamamlanmasının garanti
etmeyi kabul ederler. Bakanlar,
Uluslararası Kızılhaç Komitesi
ve Dünya Sağlık Örgütü’ne
tahliyelerin gerçekleşmesine
yardım ettikleri için minnettar.
Bakanlar, ülke topraklarında
ateşkes rejiminin genişletilmesi,
insani yardımların engelsiz bir
biçimde ulaştırılması ve
sivillerin serbest dolaşımının
önemi konusunda mutabıktır.

İran, Rusya ve Türkiye, Suriye
hükümeti ve muhaliflerin
üzerinde görüşme yaptıkları
anlaşmanın hazırlanmasına
yardımcı olmaya ve bu
anlaşmanın garantörü olmaya
hazır olduklarını belirtir.
‘Sahadaki’ durum üzerinde
etkisi olan diğer tüm ülkeleri de
aynı şekilde davranmaya davet
eder.

Onlar (İran, Rusya ve
Türkiye) bu anlaşmanın, BM
Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı
kararı ile uyumlu olarak
Suriye’deki siyasal sürecin
yeniden başlaması için gereken
itici gücün oluşmasına yardımcı
olacağına emin.
Bakanlar, Kazakistan Devlet
Başkanı’nın (Nursultan
Nazarbayev) ilgili görüşmelerin

Erdoğan: “Suikastçı FETÖ'ye
mensup, bunu gizlemeye gerek”

(Suriyeli taraflar arasındaki
barış görüşmeleri) Astana’da
yapılması yönündeki nazik
davetini not eder.
İran, Rusya ve Türkiye, DEAŞ
ve El Nusra ile ortak mücadele
ve silahlı muhalif grupları
onlardan ayırmak konusundaki
kararlılıklarını doğrular.

Berlin'deki Noel pazarı saldırısı
şüphelisi 'polis gözetimindeydi'

sözlerine ekledi.

SON YOLCULUĞUNA
UĞURLANDI

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya
Büyükelçisi Aleksey Karlov'u
öldüren polis memuru Mevlüt Mert
Altıntaş'ın Fethullah Gülen
yapılanmasının bir üyesi olduğunu
söyledi.
Ankara'da Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile
düzenlediği ortak basın
toplantısında sorulan bir soru
üzerine Erdoğan, "Suikastçı

FETÖ'ye mensup, bunu gizlemeye
gerek yok. Maalesef silahlı
kuvvetlerin içinde olduğu gibi
polis teşkilatında da bu kirli örgüt
var. Bunların temizlenmesi de
devam ediliyor." dedi.
Erdoğan, Altıntaş'ın güvenlik
güçleriyle girdiği çatışma sırasında
silah olmayan eliyle yaptığı bir
hareket nedeniyle elinde bomba
olabileceği şüphesi üzerine
vurularak öldürüldüğünü de

Ankara'da uğradığı silahlı
saldırıda hayatını kaybeden
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi
Andrey Karlov için Rusya Dışişleri
Bakanlığında tören düzenlendi.
Törene, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy
Medvedev, Federasyon Konseyi
Başkanı Valentina Matviyenko,
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
bakanlık çalışanları, siyasi parti
liderleri ile Karlov'un ailesi ve
yakınları katıldı.
Putin, Karlov'un naaşının
bulunduğu tabuta çiçek bırakarak,
ailesine taziyelerini iletti.
Törende konuşma yapan Lavrov
ise Karlov'a "kahraman" ünvanı
verildiğini belirterek, heykelinin
dikilmesi için teklifte
bulunduklarını ifade etti.
Karlov'un naaşı, Dışişleri
Bakanlığının ardından dini tören
için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne
götürüldü.

BERLİN'de Pazartesi
akşamı düzenlenen Noel
pazarı saldırısıyla ilgili aranan
Tunuslu Anis Amri'nin bu yıl
Alman polisi tarafından silah
satın alabilmek için soygun
planlama şüphesiyle izlendiği
belirtildi.
Yabancı basına yansıyan
haberlere göre 24 yaşındaki
Amri hakkındaki gözetim,
kanıt yetersizliği nedeniyle
kaldırıldı.
Amri, Almanya'ya
gelmeden önce İtalya'da
kundaklama suçundan dört
yıl hapis yatmıştı.
Berlin'deki bir Noel

pazarına tır ile düzenlenen
saldırıda 12 kişi aracın altında
kalarak yaşamını yitirmiş, 49
kişi de yaralanmıştı.
Aracın içinde oturma izni
belgesi bulunan Anis Amri
hakkında yakalama kararı
çıkarılmıştı.
Alman yetkililer, Amri'yi
ihbar edenlere 100 bin euro
ödül verileceğini açıkladı.
Polisin yayımladığı bir
belgede ise Tunus doğumlu
Amri'nin bazen kendini
Mısırlı veya Lübnanlı olarak
tanıttığını ve 6 farklı takma
isim kullandığı belirtildi.
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LÜZUMLU
TELEFONLAR
HASTANELER
Dedeağaç Hastanesi:
25510 74000
Gümülcine Hastanesi:
25313 51100
‹skeçe Hastanesi:
25413 51100
Polis imdat: 100
‹tfaiye: 199
Elektrik Kurumu (DE‹): 1050
OTE: 122

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

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

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

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

523Haziran
Aralık 2015
2016

“Kurallara uymazsak
Euro Bölgesi dağılır”
SİRİZA hükümetinin faiz dışı bütçe fazlasının önemli bir kısmını
düşük gelirli emekliler için yılbaşı ikramiyesi olarak dağıtma kararını,
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble eleştirdi.
HÜKÜMETİN bu yıl
beklenenden yüksek kaydedilen
vergi gelirleri sayesinde 7 buçuk
milyar euroya ulaşan faiz dışı
bütçe fazlasının önemli bir
kısmını düşük gelirli emekliler
için yılbaşı ikramiyesi olarak
dağıtma kararını, Almanya
Maliye Bakanı Wolfgang
Schaeuble eleştirdi.
Schaeuble, Yunanistan’ın
emeklilere Noel ikramiyesi
ödeme planlarını nasıl
değerlendirdiğini soran Die Zeit
gazetesine yaptığı açıklamada,
üye ülkelerin kurallara sıkı
şekilde bağlı kalmamaları
halinde Euro Bölgesi’nin
dağılabileceği uyarısında
bulundu.
Schaeuble, Yunanistan’ın
adımlarının kurtarma
anlaşmasındaki
yükümlülüklerine uygun olup
olmadığını değerlendirmeleri
istenen kreditörlerin “İlk
yanıtları hayır oldu. Eğer
kurallara bağlı kalmazsak, Euro
Bölgesi parçalanır.” diye
konuştu.

“EURO HER AN BİTEBİLİR”
Öte yandan, eski Bundesbank
Yönetim Kurulu üyesi Thilo
Sarrazin de euronun her an
itebileceğini söyleyerek, “Euro
her an bitebilir. Avrupa’nın
hiçbir zaman euroya ihtiyacı

olmadı. Euroya geçişten en çok
Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz
ve Yunanistan etkilendi. Ortaya
çıkan rakamlar da bu gerçeği
ortayı koyuyor. Euro krizine
giren ülkeler kemer sıkma
politikasıyla ekonomilerini
büyümesini ve rahat hareket
etmesini etkileyerek daha da
zora düştüğünü görüyoruz.
Devalüasyon yapamıyorlar.
Piyasalarda olan basıncı da
alacak bir emniyet sistemleri
kalmadı. Ülkeler eskiden
piyasalardaki dalgalanmayı kur
sistemiyle dengeleyebiliyordu.
Euroya geçildikten sonra ise

sabit kur sistemi tam bir felaket
oldu.” açıklamasında bulundu.
DIE Zeit gazetesine konuşan
Almanya Maliye Bakanı
Wolfgang Schaeuble, ağır
borçlu Yunanistan’ın kurtarma
programının daha
ortasındayken emeklilerine
ikramiye ödeme kararını
eleştirdi. Yunanistan’a
uygulanan kurtarma
operasyonunda başından beri
katı disiplin yanlısı olan
Schaeuble, bu karar konusunda
Avrupa Komisyonu,
Uluslararası Para Fonu, Avrupa
Merkez Bankası ve Avrupa

İstikrar Mekanizması kurtarma
fonundan görüş sorulduğunu
söyledi.
Bu kurumlar, Yunan
hükümetinin emeklilere Noel
ikramiyesi ödemesinin,
alacaklılarına karşı
yükümlülükleriyle bağdaşıp
bağdaşmadığı konusunda görüş
belirtecek. Schaeuble, “İlk gelen
yanıtlar ‘Hayır’ yönünde. Eğer
kurallara uymazsak Euro
Bölgesi dağılır” dedi ve ortak
para birliğinin yapısının
değiştirilmesi gerektiğini
belirtti.

İngiltere, Brexit planını yeni yılda açıklayacak
İNGİLTERE Başbakanı Theresa May,
ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına
(Brexit) yönelik planlarını yeni yılda
açıklayacağını söyledi.
May, İngiliz Parlamentosu’nda, komisyon
başkanlarının oluşturduğu İrtibat Komisyonu
üyelerinin Brexit'e ilişkin oturumuna katıldı.
İngiliz lider burada yaptığı konuşmada, resmi
Brexit sürecini gelecek yıl mart sonuna kadar
başlatmakta kararlı olduğunu vurgulayarak,
hükümetin AB ile resmi müzakerelere
oturmadan önce, milletvekillerinin hükümetin
Brexit planını ele alabilmesini istediğini ancak
nihayetinde, halkın talebini, hükümetin yerine
getirmesi gerektiğini söyledi.
Theresa May, Brexit sürecini resmen

başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50.
maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar
işletilmesine ilişkin, "Bu takvime uyacağız. 50.
madde sürecini uzatmaya niyetimiz yok. Ayrıca,
50. madde devreye alınmadan önce
yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiyi
yayımlayacağımızı da söyledik. Yeni yılın
başında yapacağım konuşmada, yaklaşımımız
ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi
vereceğim." dedi.
23 Haziran'da yapılan AB referandumunda
sandıktan çıkan sonucun sadece AB'den ayrılma
anlamı taşımadığını belirten May, bunun ayrıca
ülkenin çalışma biçimini değiştirmek için
verilen bir oy olduğunu dile getirdi.
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AZINLIK ORTAOKUL ve
LİSELERİ NASIL AÇILDI?

Geçen hafta Gümülcine “CELAL BAYAR LİSESİ”nin
kuruluş hikayesini sizlerle paylaşmıştık.
“CELAL BAYAR LİSESİ”nin daha ismi dahi
konuşulmazken, aniden Haziran 1952’de, Batı
Trakya’nın ilk irfan ocağı, Batı Trakya “TÜRK
AİLESİNE” bir “MİLLAT” gibi doğdu.
Elbette bu büyük olay için bütün azınlık ailesi çok
sevinmişti.
Hiç şüphesiz, 10 Mayıs 1965’te “İSKEÇE’de bir
“ORTAOKUL ve LİSE” açılacağı duyulduktan sonra,
yukarıda da anımsattığımız gibi bütün azınlık ailesi
bayram yaptı.
Tabii, “CELAL BAYAR LİSESİ”nin kuruluş statüsü
başka. “CELAL BAYAR LİSESİ” nin kuruluş izninde
okuduğunuz gibi o lise bir devlet lisesi statüsü ruhu
ile tesis edilmiştir. Ama hemen şunu hatırlatalım.
Eğitim programı azınlık ruhuna uygundur. Ancak bu
müesseseye “BATI TRAKYA TÜRKLERİ”nin hiç bir
katkısı olmamıştır.
O lisenin kuruluşu, uygulama programı özel olarak
meclisten geçirilen “CELAL BAYAR LİSESİ” kanunu

ile çalışmıştır ve çalışmaktadır.
İskeçe “GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ” ile Batı Trakya Türkleri’nin 104 yıllık azınlık
hayatında ilk defa azınlık çocuklarının kendi dillerini,
kendi dinlerini, kendi adetlerini, kendi örflerini,
kendi okullarında okuyup öğrenecek olan
evlatlarımız, ancak bunlarla beraber hiç eksiksiz
vatan dilini de Rum çocukları kadar öğrenecek bir
kuruma kavuşuluyordu. 1952’de Üstad NURİ
efendinin çok basit ve herkesin anlayacağı bir dil ile
hem vatandaşı olduğumuz vatan yöneticilerine
(Bilhassa mahalli dar görüşlü yöneticilere mesaj
veriyor) hem de Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerini
ziyaret ettiklerinde “Muhterem yöneticiler: Bir
ortaokulu şimdilik hiç okur yazarımız olmadığı için
birazcık bir kaç düzgün laf edecek insanımız olsun”
diyerek dilekte bulunmuşlardır.
Türk büyükleri haklı bulmuşlar bu dileği ve
yukarıda dediğimiz gibi “ORTAOKUL
ÖĞRETMENLERİNİ” hemen vereceklerini
söylemişlerdir.

TRAKYA gazetesinin makalesinde okuduğunuz gibi
üstad NURİ efendi Türkiye dönüşü bu düşünceyi o
zaman seçimle göreve gelen vakıf idarelerine
anlatmıştır.
İskeçe “VAKIFLAR İDARESİ” bu olay için çözüm
ararken aynı yılın içinde yani 1952’de Haziran ayında
YUNAN KRALİÇESİ FREDERİKİ ve KRAL PAVLOS
hazretleri biraz da üstad NURİ efendinin bu haklı
uyarı ve arzusunu da nazarı itibara alarak “CELAL
BAYAR LİSESİ” nin doğmasına vesile olmuştur.
Elbette, gerek “CELAL BAYAR LİSESİ” için gerek
“İSKEÇE GÜNDÜZLÜ ÖZEL AZINLIK ORTAOKULU ve
LİSESİ” için yazılacak çok şey var.
Fırsat buldukça sizlere daha geniş bilgiler
vereceğiz.
Bugün mü ne diyoruz?
İskeçe yazdı ve istedi, fakat büyük güç
“GÜMÜLCİNE” dedi.
Ne yapalım kısmet öyle imiş.
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Bülent Ekrem’den
AP milletvekillerine:
“Bize yardım edin”

Çocuklarda disleksi nedir?

O

kula yeni başlayan
çocuklarda görülen okuma
ve öğrenme zorluklarından
biri de “Disleksi”dir.
Disleksi genellikle ilkokul birinci
sınıfta ortaya çıkmaktadır. Zekanın
düşük ya da yüksek düzeyde
olmasıyla ilgisi yoktur. Ancak
disleksisi olan çocuklarda
genellikle üstün bir yetenek
görülebilir. Ancak önemli olan bu
yeteneğin farkedilip
geliştirilebilmesidir.
Disleksili çocuklar, hecelemede,
okumada, cümle kurmada, sayı ve
harfleri telaffuz etmede zorlanırlar.
Bu çocuklar yazılı derslerde
başarısız, sözlü derslerde ise
başarılıdırlar. Genellikle harfleri
karıştırırlar. Onları tam
belleyemezler. b-d, a-e, ı-i
harflerinde olduğu gibi. Ya da, 6-9,
12-21, sayılarında olduğu gibi,
sayıları karıştırırlar. Bu çocuklar,
yazı yazarken sıkıntı yaşarlar.
Bazen kalemi çok bastırırlar, bazen
de hafifçe yazarlar. Yönleri
karıştırırlar: Ön-arka, içerisi-dışarısı
gibi. Örneğin: “Masanın sütündeki
bardağı getirir misin?”dediğimizde,
masanın altına bakarlar. Zaman
kavramları yoktur. Bu gün olanları,
yarın olacakmış gibi anlatırlar.
Kelimeleri anlamakta, okudukları
yazılı metinleri yorumlamakta
zorlanırlar. Sakarlıklar, dikkatsiz
davranışlar gösterirler. El
becerilerinde başarısızdırlar.
Örneğin kemer ya da ayakkabı
bağlarını bağlamakta zorlanırlar.
Verilen talimatlardan ancak birini
algılayıp onu yerine getirebilirler.
Mesela, “Pantolonunu çıkartıp
askıya as ve dolaba yerleştir”
dendiğinde sadece birini
yapabilirler.
Eşyaların isimlerini söylemekte
zorlanırlar. Bedenlerinin sağını
solunu ayırdedemezler. Harfleri çok
şekilsiz ve karmaşık yazarlar.
Haftanın günlerini, ayları, alfabeyi
düzgün bir şekilde
ezberleyemezler. Günlerden hangi

gün olduğunu bilemez, doğum
günlerini hatırlayamazlar. Saati
kolay öğrenemezler.
Okurken kelimeleri atlar, ya da
yeni kelimeler ilave ederler.
Okurken sıra atlar, ya da aynı sırayı
tekrarlarlar. Birbirine benzeyen
kelimeleri karıştırırlar: masa-kasa,
kara-kaya gibi.
Uzun kelimeleri okurken
zorlanırlar, eksik okurlar. Çarpım
tablosunu öğrenmekte zorlanırlar.
Kelimeleri düz çizgiye yazamaz, alta
üste geçirirler. Yazdıklarının ne
anlam içerdiğini anlayamazlar.
Bu saydıklarımızdan bir kaçına
çocuğumuzda rastladığımızda,
onun dislektik bir çocuk
olabileceğini düşünerek bir
uzmandan yardım almak
gerekecektir.
Öğretmenler de bu konuda bilgi
sahibi olarak öğrencilerine yardımcı
olabilmelidirler. Bu çocuklar sözel
derslerde daha başarılı oldukları
için öğretmenlerin bunu gözönünde
bulundurarak disleksi sorunu olan
çocukları sözlü sınavlarla
sınamaları gerekir.
Aileler de çocuğua destek olarak,
bir uzmandan yardım almanın yanı
sıra onunla şarkılar söylemeli, bazı
eşyaları sıraya koyarak saymalı,
günleri belleyebilmesi için her güne
bir özellik belirleyerek öğretmeye
çalışmalıdır. Evde sağ-sol, yukarıaşağı, gibi kavramları öğretecek
oyunlar oynanmalıdır. Tekerlemeler
söylemek çocuğa yardım edecektir.
El becerilerini geliştirici egzersizler
yaptırılmalıdır. Ayrıca çocuğu
eleştirmek yerine onu
becerebildikleriyle överek takdir
etmek kendisine teşvik olacaktır.
Ayrıca çocuğun yeteneklerini
keşfedip, bunları geliştirmesinde
yardımcı olunmalıdır.
Unutmayalım ki, çocuğumuz için
en güzel terapi ona vereceğimiz
sevgi ve ilgimizdir.
Güzel bir yarı yıl tatili
dilekleriyle...

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

FRANSA’nın Strasburg kentindeki Avrupa
Parlamentosu’nu ziyaret eden FDP (Hür
Demokrat Parti) Herzogenaurach Başkan
Yardımcısı ve Bavyera Liberal Komisyon üyesi
Batı Trakyalı Bülent Ekrem, görüştüğü
milletvekillerinden Batı Trakyalı Türklerin
sorunları hakkında yardım istedi.
FDP Bavyera Genel Başkan Yardımcısı ve
Herzogenaurach FDP Başkanı Britta Dassler
ile birlikte Fransa’nın Strasburg kentinde
bulunan Avrupa Parlementosu’nu ziyaret
eden Bülent Ekrem, AP milletvekilleri Michael
Theurer (FDP) ve İlhan Küçük (ALDE) ile Batı
Trakyalı Türklerin sorunları hakkında
konuşma imkanı buldu. Yaklaşık 4 saat süren
konuşma sonunda Ekrem, “Azınlık olarak bir
çok haklardan faydalanamıyoruz. Bu konuda

AP milletvekillerimizden yardımcı olmalarını
talep ediyoruz.” dedi.

“GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMALIYIZ”
Bulgaristan’ın Türk asıllı milletvekili ve
Avrupa Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE)
grubu mensubu İlhan Küçük, Bulgaristan
ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşamakta olan
Türk azınlıkların çektiği çileyi çok iyi anlayan
bir politikacı olduğunun altını çizdi. Küçük,
“Kendi aramızda güç birliği oluşturmalıyız.
Bunun için çalışmalarımız devam etmekte.”
dedi.
Küçük, milletvekili olarak Liberaller çatışı
altında politika yapmak isteyen Türklere de
mutlaka bu konuda yardımcı olunması
gerektiğini bildirdi.

DEB Partisi’nden
Demirbeyli ziyareti
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, 16 Aralık Cuma
günü Demirbeyli köyünü ziyaret ederek, köy
cemaati ile birlikte Cuma namazını kıldı.
Mustafa Ali Çavuş, namaz sonrası
Demirbeyli köyü sakinlerine bir konuşma
yaptı. Halkı selamlayarak başladığı
konuşmasında Ali Çavuş, Helsinki İzleme
Komitesi Yunanistan Gözlemciliği ile birlikte
Atina’da, düzenledikleri “Yunanistan’da Milli
Azınlıklar ve Uluslararası Kuruluşların
Önerileri” konulu etkinliğin ırkçı Altın Şafak
Partisi milletvekilleri ve sempatizanları
tarafından basılmasından dolayı geçmiş
olsun dileklerini ileten halka teşekkür etti. Bu
tür eylemlerin kendilerini hakikati
söylemekten alıkoyamayacağını belirten Ali
Çavuş, Lozan Antlaşması’ndan doğan azınlık
haklarını aramaya ve haksızlıkları
haykırmaya devam edeceklerini söyledi.
Hem “Yunanistan’da Türk Yoktur” hem de
“Türkler Trakya’dan dışarı” diye bağıran Altın
Şafakçıların kafalarının karışık olduğunu
anlatan Ali Çavuş, DEB Partisi olarak her
platformda azınlığın sesi olmaya devam

edeceklerini belirtti. Yıllardır başta eğitim
olmak üzere, vakıflar, kimliğin inkarı,
müftülük ve bağımsızlara da uygulanan
%3’lük antidemokratik seçim barajı gibi
birçok sorunun çözüm beklediğini söyleyen
DEB Genel Başkanı, zaman geçtikçe bu
sorunların daha da arttığını ifade etti.
Hakikatleri söyledikleri için kendisine ve
arkadaşlarına soruşturma açıldığını, DEB
Partisi’nin “ırkçılıkla” itham edildiğini
belirten Ali Çavuş, hak aramanın önüne set
vurmak için her şeyin yapıldığını, ancak
kendilerinin yılmadan, yorulmadan ve
ürkmeden doğru bildikleri yoldan
yürüyeceklerini dile getirdi.
Ekonomik olarak azınlık insanının büyük
bir kriz yaşadığını, bölgenin ivedilikle
ekonomik olarak kalkındırılması gerektiğini,
eğitimli azınlık gençlerine kamu kapılarının
bir an önce açılmasının elzem olduğunu
söyleyen Ali Çavuş, sorunların bir an önce
çözümünü beklediklerini, mutlu birer azınlık
bireyi olarak ülkelerine hizmet etmeyi
arzuladıklarını vurguladı.
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Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu
EDİRNE'de düzenlenen,
atletlerin Yunanistan sınırını
pasaportsuz ve vizesiz geçtiği
yarı maratonun üçüncüsü 4
Haziran 2017'de
gerçekleştirilecek
TUYUB Başkanı Kaya:
"Sınırları, sporun dostluğuyla
sembolik olarak kaldırdık"
Edirne'de düzenlenen
Sınırsız Dostluk Yarı
Maratonu'nun üçüncüsü, 4
Haziran 2017'de yapılacak.
Türk Yunan Bulgar Dostluk
Grubu Derneği (TUYUB)
Başkanı Haluk Kaya, yaptığı
açıklamada, Yunanistan
sınırının pasaportsuz ve vizesiz
geçildiği uluslararası yarı
maratonda, bine yakın atletin
koşacağını söyledi.
Maraton kapsamında,
Selimiye Camisi etrafında,
farkındalık oluşturmak
amacıyla çocuklar ve engelliler
için yarış düzenleyeceklerini de
aktaran Kaya, "Normalde
ülkeler arası sınırlar pasaport
ve vizeyle geçiliyor.
Düzenlediğimiz maraton
dünyada tek. Sporcularımız
parkur üzerinde yer alan
Yunanistan sınırını geçerek
başlangıç noktasına
dönecekler." diye konuştu.
Yunanistan'ın da maratona
destek verdiğini belirten Kaya,
şöyle devam etti:
"Sınırları, sporun
dostluğuyla sembolik olarak

kaldırdık. Maratonun
Yunanistan ve Türkiye
arasındaki dostluğa da katkı
sağlayacağını düşünüyoruz. Bu
yıl Cumhurbaşkanımız ve
Başbakanımızdan randevu
talep etmeyi düşünüyoruz.
Yunanistan ve Bulgaristan'ın
başbakan ve cumhurbaşkanları
da katılırsa sporun birleştirici
özelliğini ortaya koymuş
olacağız. Biz böyle bir misyon
da üstlenmek istiyoruz. İnşallah
bunu yapabiliriz, diye
düşünüyoruz. Maratonumuz
Türkiye Atletizm Federasyonu
ve Avrupa Atletizm Birliği
takvimine alındı. Onların da

gözetiminde bir takvim çiziliyor
ve maratonumuz uluslararası
boyut kazanıyor. Maratonumuz
A kategorisinde
değerlendiriliyor. TRT canlı
yayınla izleyicilere etkinliğimizi
sunacak. Tüm sporcular sigorta
kapsamına alınıyor."
Yarı maraton parkurunun
güzergahında tarihi mekanların
bulunduğunu vurgulayan Kaya,
"Selimiye Camisi, Büyük
Sinagog, köprüler ve tarihi
binaların tanıtımı
maratonumuzla yapılmış
olacak. Tarihi mekanların
önünden geçecek
sporcularımız, Tunca ve Meriç

köprülerinden sonra Pazarkule
Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a
çıkacak. Kastanies Sınır
Kapısı'ndan dönecek sporcular,
Karaağaç'taki Lozan Anıtı'nın
oradan geçerek gelecekleri
güzergahtan başlangıç noktası
olan Selimiye Camisi'ne
varacak." ifadelerini kullandı.
Etkinlik kapsamında kente,
sporcuların aileleri, hakemler
ve seyircilerle birlikte yaklaşık 4
bin kişinin geleceğini belirten
Kaya, organizasyonun turizm
açısından da önemli olduğunu
kaydetti.

İspanyol basını, Arda Turan'a övgü yağdırdı
İSPANYOL basını, Hercules maçı
sonrasında Arda Turan'a övgü yağdırdı:
Messi'yi aratmadı. Messi'nin şimdiye kadar
yapamadığı şekilde bir kafa iki ayak golüyle
hat-trick yaptı.
Üçüncü lig takımlarından Hercules'i 7-0
yenerek Kral Kupası'nda son 16 turuna
kalan Barcelona'da 3 gol atıp bir asist yapan
ve takımına bir de penaltı kazandıran Arda
Turan, maçın yıldızı seçildi.

MESSİ'Yİ ARATMADI
El Mundo Deportivo gazetesi, "Arda, kimse
üç yıldızı (Neymar-Messi-Luis Suarez)
hatırlamasın diye bir hat-trick daha yaptı."
ifadesini başlığına çıkararak yaptığı
yorumda, "Arda, Noel arifesinde Nou
Camp'ı dolduran 64 bin taraftarın önünde
Messi'yi aratmadı. Arda, 3 yıldızın forma
giymediği maçta Barça'nın forvetteki
komutanlığını eline aldı. Dikkat edin! Arda,
bu sezon tüm turnuvalarda toplam gol
sayısını 11'e çıkardı." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR YETENEK"
"Arda, Türk tutkusunu yansıtıyor." başlığını
atan Sport gazetesi, "Arda, forvette oynadığı
zaman kendini çok daha rahat hissettiğini
ve belirleyici olduğunu bir kez daha
gösterdi. Arda, futbolu bir Brezilyalı gibi
oynuyor. Topu güler yüzle alıyor,
okşarcasına kontrol ediyor ve neşeyle
oynuyor. Tam bir yetenek. Arda az konuşup,
çok gülüyor. Az ya da çok oynasın onu
ilgilendirmiyor. Luis Enrique'nin ihtiyacı

olduğu anlarda hep orada. Geçen sezon
toplamda bin 174 dakika oynayan Arda,
şimdiden bu rakamı geçti. Türk futbolcu, bu
sezon bin 233 dakika sahada kaldı."
değerlendirmesinde bulundu.

"LUIS ENRIQUE İÇİN VAZGEÇİLMEZ"
Marca gazetesi, "Yeniden bir hat-trick'e
imza atan Arda'dan büyük bir performans.
Gecenin en büyük zaferini Arda Turan
kazandı. Sahada Turan şov vardı. Türk
futbolcu, taktik anlamda Barcelona'ya çok
farklılık katıyor. Hem forvet hem de orta
sahada oynayabiliyor. Barcelona'da 3 yıldız
veya Iniesta'nın olmadığı anlarda Arda
temel bir taş.Arda Turan, Luis Enrique için
vazgeçilmez. Rastlantı veya değil, Türk
futbolcu, hakkında çıkan gece hayatı
söylentilerinden sonra sanki pil değiştirip
çok daha iyi performans göstermeye
başladı." şeklinde yorumlar yaptı.
"15'lik Arda Turan" başlığını atan El
Mundo gazetesi de "Türk futbolcu 15
dakikada hat-trick yaptı ve Hercules'e karşı
gol yağmurunun liderliğini üstlendi." diye
yazdı.

"BARÇA'YA ANİ BİR
DEĞİŞİKLİK KATTI"
El Pais gazetesi ise "Arda, kendini Messi gibi
hissediyor" başlığını kullanarak,
"Barcelona, 3 yıldızının oynamadığı ya da
sonucu getiremedikleri maçlarda kendine
dördüncü bir golcü buldu: Arda Turan.
Takımdaki as yedek olan Türk futbolcu,

Borussia Mönchengladbach maçında
olduğu gibi Barcelona'ya yine ani bir
değişiklik kattı. Arda iyi oynadı, güzel goller
attı. Hatta Messi'nin şimdiye kadar
yapamadığı şekilde hat-trick'i bir kafa iki de
ayak golüyle yaptı." görüşünü savundu.

Manchester
United'tan 45
milyon euro'luk
teklif
Manchester United'ın
takip ettiği İsveçli genç
stoper Victor Lindelöf'ün
Türk menajeri Hasan
Çetinkaya transfer iddiası
konusunda açıklama yaptı.
Aftonbladet'e konuşan
Hasan Çetinkaya, "Evet,
Victor Lindelöf için gelen
bazı teklifler var, haberler
doğru. Ancak, Victor şu
ana kadar hiçbir kulüple
anlaşmadı. Hala, Benfica
ile devam eden bir kontratı
var." dedi.
"TEKLİFLER VAR"
Benfica'nın Manchester
United ile anlaşıp
anlaşmadığına dair gelen
soruya Hasan Çetinkaya,
"Benfica, kimle görüşüyor,
bonservis için anlaştı mı
bilemiyorum, bu konuda
konuşamam. Herhangi bir
kulüp adı da veremem.
Sadece, Benfica'ya çeşitli
tekliflerin olduğu ve bu
tekliflerin ciddi şekilde
değerlendirildiğini
söyleyebilirim. Yakın
zamanda Benfica ile bir
toplantımız var. Bu
toplantıda dikkatli
kararlar almamız
gerekiyor." diyerek
sözlerini noktaladı.
İDDİA: "45 MİLYON
EUROYA TAMAM!"
İngiliz basını, Manchester
United'ın Benfica ile Victor
Lindelöf için 45 milyon
Euro bonservis ücreti
konusunda anlaşmaya
vardıklarını öne sürdü.
Haberin detayında,
Lindelöf'ün çarşamba
günü Rio Ave maçıyla
birlikte Benfica'ya veda
edeceği belirtildi.
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Şahin’den Nijerya’da su kuyusu
Şahin’de toplanan yardımlarla
Nijerya’da su kuyusu açıldı.
BATI Trakya’da toplanan
yardımlarla Nijerya’nın Başkenti
Abuja’nın Kuje kasabasında su
kuyusu açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Abuja Din Ateşesi Ali Kaşıkırık,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, yardımın Batı
Trakya’nın İşkeçe halkı
tarafından toplandığını belirtti.
Batı Trakya’dan gönderilen
yardımlar ile Nijerya’da ikinci su
kuyusunu açtıklarını belirten
Kaşıkırık, “İskeçe’nin Şahin
köyünde toplanan para, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete
aracılığıyla bize gönderildi.”
dedi.
Nijerya’nın su ihtiyacının çok
fazla olduğunu
kaydeden Kaşıkırık, “Birçok
insan suyu çok yüksek paralar
karşılığı alıyor. Diğerleri ise
kuyu ve derelerden su temin
ediyor. Ancak bu sular temiz

olmadığı için tifo ve sıtma gibi
hastalıklar bölgede çok
görülüyor.” ifadelerini kullandı.
Kaşıkırık, Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak insanların
kalabalık bölge ve mahallelerde
cami, okul ve su kuyusu açmaya
devam edeceklerini bildirdi.
Kuje kasabası sakinlerinden
Yusuf Muhammed Bello,
yapılan yardımların kendilerini
çok mutlu ettiğini
belirterek, “Türkiye aracılığı ile
dünyanın farklı yerindeki
Müslümanlar tarafından
gönderilen yardımlardan dolayı
çok mutluyuz. Allah bize yardım
eden insanlara yardımını eksik
etmesin.” diye konuştu.
Nijerya’nın birçok bölgesinde
halk su bulmakta zorluk çekiyor.
Dere ve yağmur sularından
toplanarak kullanılan sular
nedeniyle ise ülkede salgın
hastalıklar yaygınlaşıyor.

Mustafçova Belediyesi’nde “sulama projesi” için ilk adım atıldı
sulama projesi fiilen hayata
geçirilebilecek.
Rektörlük binasında düzenlenen
imza töreni sonrası GÜNDEM’e
konuşan Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, söz konusu projenin
seçim öncesi hedeflerinden biri
olduğunu söyledi. Mustafçova
Belediyesi’nin dağlık bir bölge
olduğunu ve sadece yüzde 25 oranında
ekilebilir bir araziye sahip olduğunu
hatırlatan Kabza, arazilerin dağınık ve
küçük olması sebebiyle üreticilerin
üretim aşamasında zorluklar yaşadığını
dile getirdi.

İSKEÇE iline bağlı Mustafçova
Belediyesi’nde tütün üretiminde
kullanılmak üzere sulama projesi için
ilk adım atıldı.
İskeçe’de faaliyet gösteren SEKE
tütün şirketinin katkısı ve Japan
Tobacco International tütün şirketinin
finansmanıyla Trakya Dimokritos
Üniversitesi tarafından Mustafçova
Belediyesi’ne yönelik hazırlanacak
“Sulama Projesi” için imzalar atıldı.
Gümülcine’deki Trakya Dimokritos
Üniversitesi rektörlük binasında
düzenlenen imza töreninde,

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, SEKE Genel Müdürü Alekos
Kontos ve Dimokritos Üniversitesi ile
Japan Tobacco International yetkilileri
hazır bulundu.
Anlaşma uyarınca Trakya Dimokritos
Üniversitesi, belediye sınırları
dahilinde yapacağı çalışma sonucunda
bir yıl içinde sulama projesini
hazırlayıp belediyeye sunacak. Bu
aşamadan sonra sözkonusu proje, bir
Avrupa Birliği programına dahil
edilmeye çalışılacak. Projenin AB
programına dahil edilmesinden sonra,

“PROJEYİ AB PROGRAMLARI
KAPSAMINDA HAYATA
GEÇİRMEK İSTİYORUZ”
Bu projenin hayata geçirilmesiyle
birlikte sınırlı olan ekili arazilerdeki
ürünün hem kalitesini, hem de verimini
arttıracağını belirten Kabza, projede
imzası bulunan ilgili firma ve Trakya
Dimokritos Üniversitesi yetkililerine
teşekkür etti. Kabza sözlerine şöyle
devam etti: “20 Aralık Salı günü Trakya
Dimektritos Üniversitesi’nde;
Mustafçova Belediyesi, Japan Tobacco
International ve Trakya Dimokritos
Üniversitesi ile üçlü bir anlaşma
imzalandı. Trakya Dimokritos

Üniversitesi 2017 yılı içerisinde,
Mustafçova Belediyesi sınırları içinde
araştırma geliştirme (AR-GE)
faaliyetlerinde bulunarak, nerelerde
sulama ihtiyacının olduğunu tespit
edecek. Projenin hazırlanmasının
ardından, ilgili projeyi bir Avrupa
Birliği programına dahil ederek hayata
geçirmeyi planlıyoruz.”
Söz konusu projenin zamanında
tamamlanacağını ümit ettiğini söyleyen
Kabza, projeye özel teşebbüssün de
dahil edileceğini ve proje için belediye
bütçesinden kaynak ayrılmayacağını
kaydetti. Kabza sözlerine şöyle devam
etti: “Ümit ediyorum bu proje
zamanında tamamlanarak, hayata
geçirilmesi için gerekli finansman
bulunur. Bu proje örnek teşkil edecek,
büyük bir projedir. Bölgemize de
önemli katkılar sağlayacağına
inanıyorum. Vatanımıza, milletimize
hayırlı olsun. Benim için önemli olan
bu projenin oluşturulması,
tamamlanması, bir programa dahil
edilmesi ve başlamasıdır. Ancak o
zaman daha net konuşabiliriz.
Hepimizin bildiği gibi ülkedeki
ekonomik durum ortada. Avrupa
Birliği’nden projelere finans
sağlamanın şartları çok ağır. İnşallah
bizler bunu başaracağız.”

