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Osmanlı arşivi
artık elektronik
ortamda
IRCICA Genel Direktörü Halit Eren,
Osmanlıca OCR projesinin hayata
geçirildiğini söyledi. Eren,
“Osmanlı’nın hüküm sürdüğü tüm
coğrafyalara ait gizli kalmış belgeler
gün yüzüne çıkacak” diye konuştu. 
»15

GÜMÜLCİNE  Devlet Hastanesi
Müdürlüğü’ne geçici olarak Kostas
Mavromatidis atandı. »15

Gümülcine Devlet
Hastanesi’ne
geçici müdür 

Tarım ve
hayvancılık
toplantıları
başlıyor
BTAYTD Tarım – Hayvancılık Kolu, yeni
yıl itibariyle faaliyetlerini
yoğunlaştırıyor. 9 Ocak Cumartesi
günü GTGB’de yapılacak toplantıyı, 10
Ocak Pazar günü İTB’de
gerçekleşecek toplantı izleyecek. »10

19’da 11’de

ekonomi spor

K. Kore hidrojen
bombası denediğini

iddia etti

Lenovo 
VIBE Shot’u
inceleyelim 20’de

Avrupa 2015’i
ekonomik ve politik
sorunlarla geçirdi 23’te

Arda Turan
Barcelona'da 
sezonu açtı

YUNANİSTAN’da   zorunlu eğitimin 10 yıldan 14 yıla
çıkartılması için çalışma başlatıldı. Zorunlu eğitime
lisenin de dahil edilmesi, anaokulu için de sürenin iki yıla
çıkartılması planlanıyor. 

Eğitimde köklü   değişikliklerin   konuşulduğu
bugünlerde, azınlığın iki dilli, yani Türkçe ve Yunanca
eğitim  yapacak anaokulları talebi yeniden gündeme
geldi. 

Azınlık anaokulu talebine, bugüne kadar resmi bir
yanıt gelmedi. Ancak   mecburi eğitimdeki öneriler

hayata   geçirilirse, azınlık kurumlarına bağlı
olarak faaliyet     gösteren çocuk kulüplerinin
akibetinin ne olacağı merak ve endişe
konusu. »6

AHAİA bağımsız
Milletvekili Nikos
Nikolopulos, Mustafçova
Belediyesi’ndeki devlet
anaokullarında “Noel Baba”
etkinliği yapılmaması
talebinde bulunan
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza’ya saldırdı.
Nikolopulos’un yaptığı
açıklamada, “İskeçe Pomak
köylerindeki
Hıristiyanlardan”
bahsetmesi de dikkat çekti.  

»3

Noel Baba
tepkisi!

bilimdünya

DEB artık yeni
merkez binasında
Batı Trakya Türk azınlığının siyasi partisi DEB, yeni genel merkez
binasına kavuştu. Dr. Sadık Ahmet’in doğum günü olan 7 Ocak
tarihinde yapılan açılışa halk yoğun ilgi gösterdi.

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi’nin yeni genel
merkezinin açılışı, büyük
bir katılımla gerçekleştirildi.
Batı Trakya genelinden çok
sayıda kişi, DEB Partisi’nin
açılışına yağmurlu havaya
rağmen adeta akın etti. 

Partinin Gümülcine’deki
yeni genel merkezi, partinin
kurucusu merhum Dr. Sadık
Ahmet’in doğum günü olan
7 Ocak tarihinde
düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa, Rodop, İskeçe ve
Meriç illerinden DEB
Partisi’nin yöneticileri,
üyeleri ve çok sayıda soydaş
katıldı. Etkinliğe katılanlar
binaya sığmayınca, çok
sayıda kişi açılış sırasında
bahçede durdu. »7, 8, 9

Zorunlu eğitimde 14 yıl gündemde

»12-13
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Yunanistan'ın ünlü oteli satıldı
YUNANİSTAN özelleştirme

ajansı, başkent Atina
yakınlarındaki deniz kenarı Astir
Palace Oteli'nin 400 milyon
euroya satışı için gayrimenkul
yatırım fonu Jermyn Street Real
Estate Fund ile anlaşma
imzaladı.

Gayrimenkul yatırım fonu,
Türkiye, Abu Dhabi, Dubai,
Kuveyt ve Arap emirliklerinden
yatırımcıları temsil ediyor.

Yunanistan Varlık Geliştirme
Fonu (HRADF) tarafından
yapılan yazılı açıklamada,
"Jermyn Street Real Estate Fund,
Astir Palace (otelinin)
geliştirilmesi için tadil edilmiş
özel imar ve alan planını
sunmak üzere anlaşma
imzalamıştır." denildi.

Astir Palace'ın satışı Mart
ayında Yunanistan'ın en üst
mahkemesi tarafından
durdurulmuş, mahkeme karara
gerekçe olarak hükümetin
sunduğu kent planının yüksek

sayıda mesken bina inşa
edilmesini öngördüğünü ve
çevreye verebileceği zararı
göstermişti.

Özelleştirme ajansı yeni imar
planının mahkemenin kararına
göre uyarlandığını belirtti.

Satış bedelinin 100 milyon
euroluk bölümünün özelleştirme
ajansına kalması bekleniyor.
Geri kalanı ise otelin yüzde
85'ine sahip National Bank of
Greece'e ait olacak.

Özelleştirme, Yunanistan 2010
yılından bu yana iflastan
kurtaran mali yardım
programlarının başlıca
dayanağını oluşturuyor. Ancak
Atina bürokratik gecikmeler ve
siyasi irade yoksunluğu
nedeniyle özelleştirmeden güçlü
gelir elde edemiyor.

Şu ana kadar özelleştirmeden
gelen gelir yaklaşık 3.5 milyar
euro ile hedeflenen 50 milyar
euronun son derece altında
kaldı.

Varufakis sol siyasi hareket
kuruyor

MALİYE eski Bakanı Yanis
Varufakis, Avrupa çapında bir
sol hareket ile siyasete geri
dönüyor. 

Alman Basın Ajansı’nın (dpa)
Neues Deutschland
gazetesinden aktardığı habere
göre, Varufakis’in de kurucu
üyeleri arasında yer alan yeni
sol hareket, 9 Şubat’ta Berlin’de
düzenlenecek bir törenle resmen
kurulacak. Yeni oluşumun
kısaca “DiEM 25” (Avrupa’da
Demokrasi Hareketi -

Democracy in Europe Movement
2025) olarak anılacağı belirtildi.

Berlin’deki kuruluş
toplantısında, “Avrupa’nın nasıl
demokratikleştirileceği ve artan
dağılma tehdidinin nasıl
önlenebileceğine” ilişkin fikirler
ortaya konacak.

Uluslararası kreditörlerin
zorlu şartlarına direnen
Varufakis, temmuz ayında
maliye bakanlığı görevinden
ayrılmıştı. Ayrılma gerekçesinde
“Euro Grubu’nun bazı üyelerinin
toplantılara katılmamasını
tercih edeceklerini kendisine
bildirdiğini” vurgulayan
Varufakis, istifasının Başbakan
Aleksis Çipras tarafından
“müzakerelerde ilerleme
kaydedilmesinde yardımcı
olabilir” sözleriyle
karşılandığını açıklamıştı. 

Kasım ayı başında DW’ye
görüşlerini açıklayan Varufakis,
istifası ve Çipras hükümetinin
geleceğine ilişkin görüşlerini
şöyle özetlemişti: “Çipras
başarısızlığa uğrayacak. Bunu
kendisi de biliyor. Çipras,
inanmadığı halde yardım
programını onaylamaya
zorlandığını kendisi de ifade
etti. Şimdi tuhaf bir durumla
karşı karşıyayız. Avrupa’nın
muktedirleri, Uluslararası Para
Fonu, Avrupa Merkez Bankası,
Alman ve Yunan hükümeti
uygulanmayacaklarını bildikleri
bir yardım programını
uygulayacaklarını ifade ediyor.
Bu sahtekarlıkla bir ilgimin
olmamasını istedim, o nedenle
istifa ettim.”

Aegean Havayolları özür diledi

AEGEAN Havayolları’nın, Atina’dan Tel Aviv’e
hareket etmek üzere olan uçaktaki 2 Filistinli
yolcunun, İsraillilerin talebiyle indirildiği için
özür dilediği bildirildi. 

Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) yapılan
yazılı açıklamaya göre, Aegean Havayolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
Dimitrios Gerogiannis, 2 Filistinli yolcuya yönelik
“ırkçı tutum” nedeniyle FKÖ’ye özür mesajı
gönderdi.

Gerogiannis, mesajında, şu ifadeleri kullandı:
“Söz konusu olayda mürettebat olayı çözmek için
bir buçuk saatten fazla uğraştı, ancak başarılı
olunamadı. Buna rağmen bir grup yolcunun,
Filistinli yolcuların uçaktan indirilmesine neden
olan gerekçelerinin geçersiz olduğunu itiraf
ediyoruz. Böyle bir olay şirket tarihinde daha önce
yaşanmadı. Şirket olarak bağlı olduğumuz
ilkelerimizle taban tabana zıt olan ve
çalışanlarımızın uyguladığı ayrımcılık ihtimalini

reddetmekteyiz. Olay nedeniyle özür diliyoruz.”
FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat da

düzenlediği basın toplantısında, mesajın,
yaşanan olaydan dolayı Filistin halkından özür
mahiyetinde olduğunu belirtti.

Aegean Havayolları’nın bu ciddi olay
karşısındaki ihtimamını takdir eden Ureykat,
Filistin’in Atina Misyon Şefi Büyükelçi Mervan
Tubasi’nin söz konusu meseleyi Gerogiannis ile
görüşeceğini söyledi.

Ureykat, uçaktan inmesi gerekenlerin aslında
Filistinliler değil onlarla aynı uçakta seyahat
etmeyi istemeyen ırkçı İsrailliler olduğunu dile
getirdi

Aegean Havayolları’na ait uçaktaki İsrailli
Yahudi yolcular, pazar günü İsrail vatandaşı 2
Filistinli ile aynı uçakta uçmayı reddetmiş, bunun
üzerine şirket görevlileri Filistinli yolcuları
uçaktan indirmişti.

Yunanistan’ın Aegean Havayolları, İsraillilerin talebi
üzerine 2 Filistinli yolcunun uçaktan indirilmesi
nedeniyle özür diledi.
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AHAİA bağımsız Milletvekili
Nikos Nikolopulos, Mustafçova
Belediyesi’ndeki devlet
anaokullarında “Noel Baba”
etkinliği yapılmaması talebinde
bulunan Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza’ya saldırdı. 

“Noel Baba ile ilgili yılbaşı
etkinliğinin çift dilli eğitimle ne
alakası olduğunu anlamakta
güçlük çekiyoruz” diye açıklama
yapan Milletvekili
Nikolopulos’un “İskeçe Pomak
köylerindeki Hıristiyanlardan”
bahsetmesi de dikkat çekti. 

Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza’nın Eğitim
Bakanlığı ve diğer yetkililere
resmi yazı göndererek,
Mustafçova belediye
sınırlarındaki tüm köy
sakinlerinin Müslüman
olduğunu ve bundan sonra
anaokullarında Noel Baba
etkinliklerinin yapılmaması
talebinden sonra, Ahaia
Bağımsız Milletvekili ve
Hıristiyan Demokrat Parti Genel
Başkanı Nikos Nikolopulos,
konuyla ilgili açıklamada
bulundu. 

“MECLİSE SORU SUNDUK”
Son seçimlerde Bağımsız
Yunanlılar Partisi’nden
milletvekili seçilen, ancak daha
sonra partinin meclis
grubundan ihraç
edilen Nikolopulos
yaptığı açıklamada,
Belediye Başkanı
Cemil Kabza’ya
tepki gösterdi ve
Yunanistan’ın resmi
dininin Ortodoks
Hıristiyanlık
olduğunu

söyledi. Konunun Türkçe –
Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulları talebiyle ilgisi
olmadığını da iddia eden
Nikolopulos, olay hakkında
Başbakan ve Eğitim Bakanı’na
yönelik olarak soru sunduğunu
da dile getirdi. 

Nikolopulos açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“Yunanistan’ın anayasası dini
özgürlüğü ve dinsel hoşgörüyü
temin etmekle birlikte, ülkenin
resmi dini olarak Ortodoksluğu
tanımaktadır. Ayrıca,
Mustafçova Belediye
Başkanı’nın açıklamasında
Müslümanların eğitim gördüğü
anaokullarında çift dilli eğitim
gerekliliğinden bir kez daha
bahsedilmesi gariptir. Biz
Hıristiyan Demokrat Parti olarak
Noel Baba ile ilgili yılbaşı
etkinliğinin çift dilli eğitimle ne
alakası olduğunu anlamakta
güçlük çekiyoruz. Ayrıca
hatırlatmakta fayda var,
Mustafçova Belediyesi
sakinlerinin anadili Türkçe değil
Pomakça’dır.”

Nikolopulos’un
açıklamasında, İskeçe’deki
köylerde yaşayan
Hıristiyanlardan bahsetmesi
dikkat çekti. Nikolopulos,
Mustafçova Belediye
Başkanı’ndan konuyu yeniden

gözden geçirmesini istedi. 
Nikolopulos,

“Mustafçova Belediye
Başkanı’nın İskeçe’nin
Pomak köylerindeki
Hıristiyanların Noel

Baba’yı kutlamaması
yönündeki dini

fanatizm 

Noel Baba etkinliğine
karşı çıkan Kabza’ya
ilginç tepki
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Eğitimde diyalog süreci 
ve azınlık…
E

ylül ayında yapılan
seçimler sonrasında
kurulan yeni SİRİZA –

ANEL hükümetinde, Eğitim
Bakanlığı’nın başına geçen
Nikos Filis, daha iyi bir eğitim
sistemi için kolları sıvadı.

Bunu yaparken de, oldukça
demokratik ve Yunanistan’da
şimdiye kadar denenmemiş bir
yöntemi devreye soktu. Bizzat
toplumun kendisine, eğitimle
ilgili fikirlerini söyleme, dile
getirme fırsatı ve platformu
oluşturdu. Yani eğitimin
geleceğini belirlerken sadece
Eğitim Bakanlığı’nın siyasi ve
bürokratik kadrosu,
parlamentoda ilgili komisyonlar
değil, bizzat halkın kendisi söz
sahibi olabilecek. 

Eğitim alanındaki bu diyalog
süreci, 2015 yılının son
günlerinde Eğitim Bakanı Nikos
Filis’in Milli ve Sosyal Diyolog
Kurulu’nun ilk toplantısını
gerçekleştirmesiyle de resmi
olarak başlamış oldu. Bu
çerçevede, görüş ve fikirlerin
dile getirileceği bir internet
platformu da oluşturuldu.
Bakanlığın koyduğu format
doğrultusunda hazırlanan öneri
ve projeler, sözkonusu internet
sayfasında yer almaya başladı
bile. 

Nikos Filis, eğitim
sistemindeki değişikliklerle ilgili
başlatılan bu diyalog sürecini
anlatırken, Yunan toplumunun
daha iyi bir eğitim sistemine
layık olduğu vurgusunu yaptı.
Eğitim alanında yapılacak
reformların başarısının eğitimci,
öğrenci ve ebeveynlerin
katılımcılığına bağlı olacağı
mesajını verdi.

Nisan ayında sona erecek bu
süreçte, konuyla ilgili ve ilgisi
olan tüm sosyal katmanların
görüşü alınacak ve eğitim
alanında yapılacak reformlarda
bu görüş ve projeler önemli rol
oynayacak. En azından böyle
söyleniyor. 

Eğitim alanında hükümetin
yeni arayışlara girdiği, reform

hazırlıkları içerisinde olduğu bu
dönemde, doğal olarak “azınlık
eğitiminin geleceği ne olacak”
sorusu geliyor akla.

Görüşülmeyen,
konuşulmayan, oldu bittilerle
bugüne kadar getirilen azınlık
eğitimindeki sorunlar
yumağının çözülmesi için azınlık
yıllardır siyasi irade ve diyalog
bekliyor. 

Eğitim Bakanlığı’nın
başlattığı diyalog sürecinin
konu alt başlıklarında, azınlık
eğitimi de yer alıyor. Bu
bağlamda, hükümetin başlattığı
bu diyalog sürecine bizlerin de
azınlık olarak bir yerinden
girmesi gerekiyor. Şu ana kadar
“Harmanlık Mahallesi’ne Azınlık
Okulu İstiyoruz” hareketi
sözcüsü Kamil Sıcakemin
hazırladığı öneri dışında, Eğitim
İçin Milli Diyalog internet
sitesinde azınlıktan gelen bir
öneri yok. 

Azınlık kurum ve
kuruluşlarının, Eğitim
Bakanlığı’nın başlattığı bu
sürece katılması, azınlık
eğitimiyle ilgili talepleri, var
olan eksikleri dile getirmesi,
sorun ve çözüm yollarını
bilimsel bir dille aktarması
gerekiyor.

Kim bilir, belki de ülke
çapında başlayan bu diyalog
süreci, sesimizin duyulması,
sesimize kulak verilmesi,
isteklerimize alıcı gözüyle
bakılmasına vesile olabilir.

“Ne kadar iyimsersin”
diyebilirsiniz; yerden göğe de
haklısınız. Diyalog diyalog diye
çırpınan, yıllardır çözüm
ümidiyle yaşayan, ancak her
defasında hüsrana uğrayan
bizlerin geleceğe umutla bakma
ihtimali neredeyse kalmadı.

Tüm olumsuzluklara rağmen
sesimizi duyurmak için
elimizdeki her türlü enstrümanı
kullanmak zorundayız. Her türlü
fırsatı değerlendirmek
mecburiyetindeyiz. 

Hiç tutar mı demeyin. Ya
tutarsa…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Milletvekili Nikolopulos: “Ülkenin resmi dini
Ortodoks Hıristiyanlık’tır. Belediye Başkanı’nın hare-
ketini kınıyorum”

ve Yunan vatandaşlarını dini
inançlardan ve geleneklerden
dışlamayı isteyen eylem ve
talepleri bizim tarafımızdan
sadece kınanabilir. Bu eylemi
talihsiz kabul ediyorum ve
belediye başkanının bu konuyu
bizzat yeniden gözden geçirmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca, Hıristiyan Demokrat
Parti olarak konuyla ilgili
Başbakan ve Eğitim Bakanı’na
hitaben soru önergesi
sunduğuma dair
bilgilendiriyorum.” dedi. 

MUSTAFÇOVA
BELEDİYESİ’NDEKİ OLAYI
ALMANYA’DAKİ OLAYLA
BAĞDAŞTIRDI
Milletvekili Nikolopulos’un
Mustafçova’daki devlet
anaokullarında bir Hıristiyan
bayramıyla ilgili yapılan
etkinlik hakkındaki olayla ilgili
açıklamasında, Almanya’da
yaşanan bir olaya yer vermesi
de dikkat çekti. Milletvekili
Nikolopulos’un açıklamasının
son kısmı şöyle: “Son olarak
Almanya’da 18 yaşının altındaki
Müslümanların kiliseye girerek
Noel ayinini kestiğini
hatırlatmakta fayda var.

Alman RP on line sitesinde
yayınlanan haberin İngilizce
tercümesine göre aralarında bir
yetişkinin de yer aldığı bir grup
Müslüman çocuk,
Mönchengladbach – Rheydt
şehrinde bulunan Aziz Maria
Katolik kilisesindeki Noel
ayinini böldü. Habere göre,
Müslümanlar Hıristiyanlık
karşıtı sözlerle ayini kesti.
Google’da yapılacak bir
araştırma ile bu haberin bazı
muhafazakar bloglar haricinde
ana akım medya tarafından
tamamen görmezden gelindiği
görülecektir.” 
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“Trakya’nın Bekçileri” 
bu kez de bildiri dağıttı

Avrupa Birliği’ne olan
destek azalıyor!...

AVRUPA genelinde
araştırmalar yapan ORB
şirketinin çalışmasına göre, başta
İngilizler olmak üzere Avrupa
Birliği vatandaşlarının birliğe
desteği azalıyor. 

İngiltere’de yaşayanların
yüzde 54’ü Avrupa Birliği’nden
ayrılmayı desteklerken, yüzde
46’sı AB’de kalmak istiyor.
Araştırma sonuçlarına göre,
İngiltere’de AB’den ayrılmayı
destekleyenlerin sayısı son bir yıl
içinde artış gösterdi. 

Diğer ülkelerde AB’ye olan
destek azalsa da, çoğunluk
birlikte kalınmasından yana.
Buna göre İtalyanlar’ın yüzde 58’i
AB üyeliğini desteklerken, yüzde
42’si AB’den ayrılmanın daha
doğru olacağını savunuyor. Bir
yıl önce AB’den ayrılmayı
savunanların İtalya’daki oranı

yüzde 25 idi. Bir yıl içerisinde bu
oranın yüzde 42’ye ulaşması
dikkat çekti. 

AB üyeliğini an çok
destekleyen ülkelerden biri ise
Yunanistan. Yunanlıların yüzde
62’si AB üyeliğinin devam etmesi
gerektiğini belirtirken, yüzde 38’i
AB’den ayrılmanın daha doğru
olacağını ifade ediyor. 

AB ülkelerinin ortak para
birimi euroya olan desteğin de
azaldığı görülüyor. Buna göre
euroya karşı ulusal para birimini
destekleyen AB ortalamasını
yüzde 47. Bu oran bir yıl önce
yüzde 44’tü. Araştırma
sonuçlarına göre, euro para
birimine olan destek Fransa’da
yüzde 54, Almanya’da yüzde 55,
İspanya’da yüzde 58 ve
Yunanistan’da yüzde 43. 

ARALIK ayında DEB Partisi
Genel Merkezi’ne saldıran ve
kendilerine “Trakya’nın
Bekçileri” adını veren kişi veya
örgüt, DEB Partisi genel
merkezinin açılışının
yapılacağı gün yine kendini
gösterdi. 

Bildiride, “Türk
Başkonsolosluğu'nun tuzağına
düşme, Ankara'nın elinde
piyon olma, Sadık Ahmet
efsane ve propagandasına
hayır” şeklinde mesajlara yer
verildi. 

“TRAKYA’NIN BEKÇİLERİ”
ÖRGÜTÜNÜN  BİLDİRİSİ

7 Ocak Perşembe sabahı
Gümülcine sokaklarında
görülen “Trakya’nın Bekçileri”
(İ Fruri tis Thrakis) imzalı
Yunanca bildiri şöyle: 

“Trakyalı kardeş, Müslüman
ve Hıristiyan. Trakya'nın,
hizmetçilere ve yabancı

hükümetlerin koruyucularına
ihtiyacı yok. Hepimiz, birlikte,
eşit ve serbestçe hayal ettiğimiz
toplumu oluşturabiliriz.
Milletvekilleri ve yerel
yönetimlerin temsilcileri
unutmayınız; küm Trakya
halkını din ayırımcılığı ve
toplumsal ayırımcılıktan uzak
temsil etmek için seçildiniz.

Trakyalı! Türk
Başkonsolosluğu'nun tuzağına
düşme. Ankara'nın elinde
piyon olma. Sadık Ahmet

efsane ve propagandasına
hayır. Vatan ve hepimizin
çıkarları için Trakya.”

“Trakya’nın Bekçileri”, 7
Aralık’ı 8 Aralık’a bağlayan
gece DEB Partisi’nin yeni genel
merkez binasına saldırmış ve
binada maddi hasar meydana
getirdikten sonra partinin
kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in
hayatını kaybettiği trafik
kazasında kullandığı aracı
çalmıştı. 

DEB Partisi
genel

merkezinin
açılışının

yapılacağı gün,
Gümülcine

sokaklarına
“Trakya’nın

Bekçileri”
imzalı bildiriler

atıldı.

Ozan Ali muhasebe
bürosunu açtı

Türkiye’deki Batı Trakya Türkleri’nin çatı kuruluşu
olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Genel Merkezi Kadın Kolları, Semiha Şakir
Huzurevi’ni ziyaret ettiler.
Kadın Kolları üyeleri ziyarette, ihtiyaç
malzemelerinden oluşan erzakları ve kendi el
emekleri ile hazırladıkları Batı Trakya’nın yöresel

damak lezzetlerinden oluşan yiyecekleri
huzurevinde kalan yaşlılarla paylaştılar.
Oluşan sıcak ortamla duygu dolu dakikaların
yaşanmasına vesile olan Kadın Koları üyeleri,
huzurevi sakinlerine tekrar biraraya gelme sözü
vererek ziyareti tamamladılar.

Kadın Kolları’ndan huzurevi ziyareti

MUHASEBECİ Ozan Ali,
kendi bürosunda hizmet
vermeye başladı. 

1985 yılında
Gümülcine’ye bağlı
Musellimköy’de dünyaya
gelen Ozan Ali, ilkokulu
kendi köyünde tamamladı.
Daha sonra Gümülcine
Üçüncü Ortaokulu’nda
eğitimine devam eden
Ozan Ali, Gümülcine 2.
Meslek Lisesi’nde
Ekonomik Hizmetler
Bölümü’nden mezun oldu.
Ali, daha sonra Kavala
Üniversitesi İşletme
Bölümü’nü kazandı.
Üniversiteden mezun olduktan sonra 2008 – 2009 yılları arasında
askerliğini yapan Ozan Ali, 2012 yılından bu yana muhasebe
bürosunda çalışıyordu. 

Muhasebeci Ozan Ali, geçtiğimiz günlerde Gümülcine’deki H.
Trikupi 50 adresinde (Tekke Camii karşısı) kendi bürosunu açtı. 

Muhasebeci Ozan Ali, Seher Ahmet ile evli. 
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B
atı Trakya Türk Azınlığı olarak
gelişmeleri gerektiği gibi takip
edememe ve bizi ilgilendiren

konularla ilgili önceden
değerlendirememe gibi bir zaafımız
var. Aksiyonel değil de çoğunlukla
reaksiyonel bir toplumuz. Olayları
sonradan görüp, anlayıp reaksiyon
göstererek verdiğimiz bir mücadele
tekniğimiz var. 

Azınlık sorunları arasında eğitimin
önemini ve önceliğini bilmeyenimiz yok
çok şükür. Bugün yaşadığımız
anaokulu sorunu, aslında bundan 9 yıl
önceye dayanıyor. Bildiğiniz üzere, Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
Türkçe – Yunanca eğitim yapacak
azınlık anaokulları talebine devlet
olumlu yanıt vermek istemiyor.
Devletin, azınlık tarafından dile
getirilen ancak “dinamik ve kararlı bir

talep” olmaktan hayli uzak olan
taleplerine olumlu yanıt vermesini
beklemek de biraz abartılı iyimserlik
olur. Anaokulu eğitimi 2006 yılında
“zorunlu eğitim” kapsamına alındı.
Ancak bunun tam olarak uygulanması
birkaç yılı aldı. Bu alanda hala sorunlar
ve istisnalar olmakla birlikte, son
yıllarda anaokulu eğitimi almayan
çocuklar, ilkokula kaydedilmiyor. Bu
süreç içinde devlet, Batı Trakya
Türklerinin uluslararası hukukun
verdiği ve kazanılmış bir hak olan
“Azınlık Eğitimi” uyarınca azınlık
çocukları için aynen ilkokullar gibi
Türkçe – Yunanca eğitim veren azınlık
anaokulları açması gerekirdi. Fakat
devlet bunu yapmadı. Azınlık anaokulu
talebinde bulunan azınlığı da
duymazdan ve görmezden geldi. Son
üç yıldır da biraz da “dayatma”

politikalarını kullanarak, ilgili yasayı
tam olarak uyguluyor. Yani devlet
anaokuluna gitmeyen çocuğun ilkokula
kaydı yapılmıyor. Bu sorun ve azınlığın
yerine getirilmeyen talebi ve
beklentileri olduğu gibi karşımızda
duruyor. Devlet, bunu görmezden
gelip, “azınlık devlet okullarını tercih
ediyor” şeklinde sahte bir politika
yürütüyor. 

Geçtiğimiz günlerde, Aralık ayının
son haftasında Eğitim Bakanı eğitim
reformunun ana maddelerini açıkladı.
Hatta bu reform paketi için diyalog
sürecini de başlattı. Bakan Filis’in
açıkladığı paketin en önemli konu
başlıklarından biri zorunlu eğitim
süreci. Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitim
süresini neredeyse birbuçuk katına
çıkartmak için çalışma başlatmış. Peki
nasıl olacak bu? Şöyle olacak. Şu an
geçerli olan bir yıl anaokulu, 6 yıl
ilkokul ve 3 yıl ortaokul eğitimine, bir
yıl daha anaokulu ve 3 yıllık lise eğitimi
de dahil edilecek. 

Yani lise eğitiminin yanısıra
anaokulu eğitimi iki yıla çıkacak ve tüm
bu süreç zorunlu eğitim kapsamında
olacak. Çocuklar zorunlu eğitime 4
yaşından itibaren başlayacak. Bugün
bir çocuk, zorunlu eğitime 5 yaşında
başlıyor. 

Son derece demokratik ve haklı bir
talep olan ancak devletin olumlu yanıt
vermediği azınlık anaokulu boşluğunu
doldurmasa da, Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı kendi kurumlarında
oluşturduğu çocuk kulüpleriyle minik

yavrulara bir şeyler vermeye çalışıyor. 
Anaokulu eğitiminin iki yıla

çıkartılması halinde azınlık kurumları
çatısı altında faaliyet gösteren bu
kulüplerin geleceği ne olacak?
İşlevselliği ve geçerliliği etkilenecek
mi? Normal faaliyetine devam
edebilecek mi? Yoksa tüm çocukların
iki yıllık devlet anaokuluna gitmesi mi
“dayatılacak” yine?

Anaokulu eğitiminin iki yıl ve
zorunlu eğitimin de 14 yıl olması
bugünden yarına olacak bir şey değil
tabii ki. Bunlar zamanla olan
değişiklikler, reformlar. Ancak bu öneri
ve bu reform bence Batı Trakya
Türklerinin azınlık anaokulu talebini bir
kez daha gündeme getirmeli. Mevcut
sistemi kanıksayan toplumumuzun,
kendisine sunulan ve dayatılanı
sorgulaması için bir fırsat olabilir bu.
Bu alanda, yani eğitim alanında
verilecek mücadeleyi ateşleyen fitil
olabilir, olmalı. 

“Azınlık anaokulu” talebinin yeniden
ele alınarak, anaokulu eğitiminin iki
yıla çıkartılması halinde buna uygun bir
taleple hükümete ve devlete
“hakkımızı istiyoruz” diyebilmelidir
Batı Trakya Türk Toplumu. 

Gelişmelerin ve olayların arkasından
telaşla koşuşturan değil, gelişmeleri,
değişiklikleri ve olayları takip eden,
onları analiz eden, değerlendiren ve
gerekiyorsa tepki veya karşı öneriyle
ortaya çıkan bir çalışma sistemini
“başarmamız” çok zor olmasa gerek... 

Ozan AHMETOĞLU

2 yıllık anaokulu eğitimi ve 
14 yıl zorunlu eğitim

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Mestan: “Siyasi hayatıma devam edeceğim”
BULGARİSTAN’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi

(HÖH) eski Başkanı Lütfi Mestan, siyasi hayatına
devam edeceğini söyledi. 

HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın işaretiyle
24 Aralık 2015 tarihinde Merkez Konsey kararıyla
partiden ihraç edilip başkanlıktan atılan Lütfi Mestan
gerçekleştirdiği basın toplantısında, siyasi hayatına
devam edeceğini duyurarak, sağ görüşlü partilerle
ortaklık yapmaya hazır olduğunun işaretini verdi. 

Mestan, “Korku ile hareket etmeyeceğim,
yürüttüğüm politikaları
savunmaya devam edeceğim,
çünkü Bulgaristan Avrupa -
Atlantik değerleri doğrultusunda
gelişimini sağlayacak kesinlikle
net bir liberal yönetime ihtiyaç
duyuyor” diye konuştu.  

Eski HÖH Genel Başkanı
Mestan, HÖH’ün mevcut imajını
kabul etmediğini ve parti içinde
statükoya karşı mücadele verdiği
için partiden kovulduğunu ifade
ederek, sağ partilerle işbirliği
yapmaya hazır olduğunu
açıkladı. 

Lütfi Mestan, partinin Rus
yanlısı oligarşik bir parti
imajının yaratılmasına karşı
elinden gelen mücadeleyi
verdiğini ve partinin Avrupa-
Atlantik değerlerini savunan bir
parti pozisyonundan taviz
vermemesi yönünde çaba sarf
ettiğini belirtti. 
Mestan, parti onursal başkanı
Ahmet Doğan’ın kendisinin
görevden alınmasına sebep
gösterdiği Türkiye’nin hava
sahasında Rus uçağının

düşürülmesine ilişkin bildiri dahil tüm hareketlerinin
stratejik amacının, “HÖH’ün iktidara dönüş yapması,
şimdi olduğu gibi HÖH ile bağlantıları olan
işadamlarının çıkarlarının değil, seçmenlerin
çıkarlarının savunulması” olduğunu belirtti. 

Lütfi Mestan, “HÖH’ün iktidara doğru yolu sağ
partilerin yanından geçiyor. Sağ partilerle birlikte
yönetimde yer alması, HÖH’ün kalitesinin arttırılması
ve Rus yanlısı oligarşik bir parti imajının yaratılmasına
sebep olan efsanelerden kurtulmasının işareti olacak.”

dedi. 
Mestan, “Siyasi hayatıma

devam ediyorum, çünkü partiden
ihraç edilebilirim, ama fikirlerime
son verilemez. Beni fikirlerimden
vazgeçtirmeye gücü yetenler
yok.” dedi. Partiden ihraç
edilmesinin ne şeklini, ne de
gerekçelerini kabul etmediğinin
altını çizen Mestan, “Bana son
söz hakkı tanınmadan Stalinizm
ve totalitarizmin en canlı
örnekleriyle merasim
düzenlenerek siyasi idam
uygulandı.” dedi. 

Eski HÖH Başkanı, basın
toplantısına eşi Şirin Mestan ve
kendisiyle birlikte HÖH Meclis
Grubu’ndan ayrılan
milletvekilleri ve görevinden
istifa eden HÖH Kırcaali İl eski
Başkanı Bahri Ömer ile birlikte
katıldı. 

Lütfi Mestan, 24 Aralık 2015
tarihinde, partinin onursal
başkanı Ahmet Doğan’ın isteği
üzerine merkez yürütme kurulu
tarafından başkanlık görevinden
alınıp, partiden ihraç edilmişti.

Sivil havacılık
sektörü çalışanları
greve gitti

HÜKÜMETİN reformlar çerçevesinde 14
havaalanını özelleştirmesi kararına itiraz eden sivil
havacılık sektörü çalışanları 8 Ocak Cuma günü 24
saatlik greve gitti.

Yunanistan Havacılık Sektörü Çalışanları
Federasyonu’nun (OSYPA) çağrısıyla saat 00.01
itibarıyla başlayan grev nedeniyle iç hatlarda çok
sayıda sefer iptal edilirken, dış hatlarda gecikmeler
yaşandığı bildirildi.

OSYPA’dan yapılan açıklamada, hava alanlarının
özelleştirilmesinin, ulusal ekonominin işgal
edilmesine yönelik dışarıdan empoze edilen bir planın
parçası olduğu belirtilerek, hükümetin bu konudaki
kararından vazgeçmemesi durumunda sivil havacılık
çalışanlarının eylemlerini sürdüreceği bildirildi.

OSYPA, Yunanistan Özelleştirme İdaresi’nin
(TAİPED), kısa bir süre önce 14 yerel havaalanının
Alman-Yunan ortaklığı Fraport Grubu’na 40 yıllığına
tahsis edilmesiyle ilgili nihai anlaşmanın taraflar
arasında imzalandığını açıklamasının ardından
TAİPED ile Fraport arasındaki anlaşmanın iptali için
Danıştay’a başvuruda bulunmuştu.

Hükümeti, 86 milyar euroluk üçüncü kurtarma
paketi karşılığında uygulamayı taahhüt ettiği reformlar
çerçevesinde, havaalanlarının özelleştirilmesinden 1
milyar 234 milyon euro ek gelir elde etmeyi hedefliyor.
Özelleştirilmesi kararlaştırılan hava alanlarından üçü
Selanik, Aktio ve Kavala’da, diğerleri ise Ege
denizindeki adalarda bulunuyor.
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Zorunlu eğitimde 14 yıl gündemde

EĞİTİM Bakanı Nikos Filis,
eğitim alanında köklü
değişikliklere gidileceğini
belirterek, zorunlu eğitim
süresinin dört yıl daha
arttırılarak, 14 yıla
çıkartılmasını önerdi. Buna
göre, 3 yıllık lise eğitiminin de
zorunlu eğitim kapsamına
alınması planlanıyor. Zorunlu
anaokulu eğitiminin de bir
yıldan iki yıla yükseltilmesi
hedefleniyor. 

Eğitim Bakanı Nikos Filis,
eğitimde yapılacak
reformlarla ilgili diyalog
sürecinin başlaması
nedeniyle düzenlenen
toplantıda konuştu. Eğitim
reformuyla ilgili olarak kişi ve

kurumların katılacağı ve
Ulusal Diyalog

Komitesi

tarafından koordine edilecek
diyalog sürecinde eğitim
alanında yapılacak
yeniliklerin önerileceğini ve
tartışalacağını anlatan Filis,
diyalog sürecine büyük önem
verdiklerini kaydetti. 

“EĞİTİME AYRILAN 
KAYNAK ARTTIRILACAK”
Nikos Filis, eğitimin
ekonomik kriz ve
memorandum nedeniyle
büyük zarar gördüğünü
belirterek, beş yıl içinde
eğitime ayrılan bütçenin üçte
bir oranında azaltıldığını
ifade etti. Filis, 2010 yılından
bu yana memorandumlar
nedeniyle eğitimcilerin
gelirinde korkunç boyutta
azalma olduğunu söyledi.
Eğitim Bakanı, eğitime
ayrılan bütçenin
arttırılacağını, ayrıca 2016 –
2017 eğitim yılından itibaren
yeni öğretmenlerin göreve
alınacağını açıkladı. 

“UZUN BİR SÜREÇ
OLACAK”
Eğitim Bakanı, şu anda ülke
genelinde bazı okullarda
yapılan tam gün eğitim
sisteminin (oloimero sholio)
yaygınlaştırılacağını ve tüm
okullarda geçerli olacağını
söyledi. Filis, eğitim
alanındaki reformun bir – iki
yılda tamamlanacak bir süreç
olmadığını, bunun yıllara
yayılacağını ve uzun
süreceğini dile getirdi. 

Eğitim reformuyla ilgili
olarak okul öncesi eğitim,
ilkokul eğitimi, ortaöğretim

ve yüksek öğretim olmak
üzere eğitimin tüm

aşamalarıyla ilgili
önerilerin sırayla

ele alınacağını

ifade eden Eğitim Bakanı,
diyalog ve istişare sürecinin
Mart ayına kadar devam
edeceğini söyledi. 

14 YILLIK ZORUNLU 
EĞİTİM ÖNERİSİ
Eğitim Bakanı Nikos Filis,
eğitim reformunun en önemli
konu başlıklarından birinin
zorunlu eğitim süresinin
olduğunu belirterek, bu
sürenin dört yıl daha
arttırılacak 14 yıla
yükseltilmesini önerdi.
Bakanlık olarak bu konu
üzerinde çalıştıklarını dile
getiren bakan Filis, yeni
düzenlemeye göre üç yıllık
lise eğitiminin zorunlu eğitim
kapsamına alınacağını
anlattı. Filis, lise eğitiminin
yanı sıra zorunlu anaokulu
eğitiminin de iki yıla
çıkartılacağını vurguladı. 

Söz konusu önerinin
yasalaşması halinde bir
çocuğun takip etmek
mecburiyetinde olduğu
zorunlu eğitim süreci şöyle
olacak: 

2 yıl anaokulu eğitimi, 6 yıl
ilkokul eğitimi, 3 yıl ortaokul
eğitimi ve 3 yıl lise eğitimi. Bu
durumda bir çocuğun zorunlu
eğitim maratonu normal
şartlarda 4 yaşında
başlayacak ve hiç sınıfta
kalmaması halinde 18
yaşında tamamlanacak.

AZINLINLIK 
KURUMLARININ 
ÇOCUK KULÜPLERİ 
NE OLACAK? 
Bu arada, Eğitim Bakanı
Nikos Filis’in zorunlu eğitim
süresinin 14 yıla
çıkartılmasını ve anaokulu
eğitimini iki yıla
yükseltilmesiyle ilgili plan,

Batı Trakya Türk azınlığının
Türkçe ve Yunanca eğitim
verecek azınlık anaokulu
talebini yeniden gündeme
getirdi. Ayrıca azınlık
kurumları çatısı altında
faaliyet gösteren çocuk
kulüplerinin durumuyla ilgili
soru işaretlerine neden oldu. 

Bilindiği üzere ilkokula
başlayacak çocukların bir yıl
boyunca devlet anaokuluna
gitme zorunluluğu bulunuyor
ve son yıllarda anaokuluna
gitmeyen çocuklar ilkokula
kaydedilmiyor. 

AZINLIK ANAOKULU
TALEBİ YENİDEN
GÜNDEMDE
Zorunlu anaokulu eğitiminin
iki yıla çıkartılması, akıllara
azınlığın Türkçe – Yunanca
anaokulu talebini getirdi. 

Hatırlacağı üzere Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi
geçtiğimiz yıllarda Eğitim
Bakanlığı’ndan azınlık
anaokulu talebinde
bulunmuş, anaokulu
eğitiminin zorunlu eğitim
kapsamına alınmasından
sonra zaman zaman bazı
azınlık milletvekilleri de
meclise sundukları sorularla
azınlığın bu talebini dile
getirmişlerdi. Anaokulu
eğitiminin zorunlu eğitim
kapsamına alınmasına
rağmen Yunanistan, azınlığın
bu talebine bugüne kadar
olumlu yanıt vermedi.
Zorunlu eğitimin 14 yıla
çıkartılması ve anaokulu
eğitiminin de iki yıl olması
halinde konuyla ilgili nasıl bir
politika benimseneceği ve
azınlık kurumlarına bağlı
çocuk kulüplerinin akıbetinin
ne olacağı merak konusu. 

Yunanistan’da
zorunlu eğitimin
10 yıldan 14 yıla
çıkartılması için
çalışma başlatıldı.
Zorunlu eğitime
lisenin de dahil
edilmesi, anaokulu
için de sürenin iki
yıla çıkartılması
planlanıyor. 
Eğitimde köklü
değişikliklerin
konuşulduğu bugün-
lerde, azınlığın iki
dilli, yani Türkçe ve
Yunanca eğitim
yapacak anaokulları
talebi yeniden
gündeme geldi. 
Azınlık anaokulu
talebine, bugüne
kadar resmi bir yanıt
gelmedi. Ancak
mecburi eğitimdeki
öneriler hayata
geçirilirse, azınlık
kurumlarına bağlı
olarak faaliyet
gösteren çocuk
kulüplerinin
akibetinin
ne olacağı
merak ve
endişe
konusu.
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DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin yeni genel
merkezinin açılışı, büyük bir
katılımla gerçekleştirildi. Batı
Trakya genelinden çok sayıda
kişi, DEB Partisi’nin açılışına
yağmurlu havaya rağmen adeta
akın etti. 

Partinin Gümülcine’deki yeni
genel merkezi, partinin
kurucusu merhum Dr. Sadık
Ahmet’in doğum günü olan 7
Ocak tarihinde düzenlenen
törenle açıldı. Açılışa, Rodop,
İskeçe ve Meriç illerinden DEB
Partisi’nin yöneticileri, üyeleri
ve çok sayıda soydaş katıldı.
Etkinliğe katılanlar binaya
sığmayınca, çok sayıda kişi
açılış sırasında bahçede durdu. 

Açılış törenine katılanlar,
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş ve parti
yöneticileri ile Dr. Sadık
Ahmet’in eşi ve partinin
Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet, oğlu Levent Sadık
Ahmet ve kızı Funda Sadık
Ahmet tarafından karşılandı. 

Törene katılanlar arasında,
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK)
Başkanı ve İskeçe Seçilmiş
Müftüsü Ahmet Mete,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Muavin Konsolos
Murat Ertaş, Potami Partisi
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, Yassıköy Belediye
Başkanı İsmet Kadı, Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkan
Yardımcısı Mustafa Katrancı,
eyalet meclis üyeleri, azınlık
dernek başkanları, kurum ve
kuruluş temsilcileri yer aldı. 

Açılış töreni, parti kurucusu
Dr. Sadık Ahmet ve diğer azınlık
önde gelenlerinin  anısına bir
dakikalık saygı duruşuyla
başladı. 

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş açılış
töreninde yaptığı konuşmada,
yeni ve büyük bir genel merkez
binasına kavuşmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Ali
Çavuş, partinin kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in azınlık davası
için şehit olduğunu belirtti.
Sadık Ahmet’in ölümünden
sonra azınlığın büyük bir
boşluk içinde kaldığını
vurgulayan Ali Çavuş, DEB
Partisi’nin 2010 yılından
itibaren yeniden
yapılandırılmasıyla birlikte 25
Mayıs 2014 tarihinde Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde Batı
Trakya Türk azınlığının tarih
yazdığını söyledi. Avrupa
Parlamentosu seçimlerindeki
başarının tüm azınlığa ait
olduğunu ifade eden Ali Çavuş,
parti genel merkezinin açılışına
katılan herkese teşekkür etti. 

Ali Çavuş sözlerine şöyle
devam etti: “Sadık Ahmet bizler
için şehit olmuştur. Mekanı

cennet olsun. Sizler 24 Mayıs
Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde binlerce oyu
biraraya getirdiniz. Bu partiyi
sağlam temeller üzerine
oturtmak zorundayız. Diğer
partiler ne kadar güçlüyse bizler
de o kadar güçlüyüz. Burası
sadece DEB Partisi’nin genel
merkezi değil, bütün azınlık
kurum ve kuruluşlarının evidir.
Kapılarımız herkese sonuna
kadar açıktır.”

“BİZİM ATACAK OLAN TEK
KURŞUNUMUZ VAR, O DA
TARİHTEN GELEN
HOŞGÖRÜMÜZDÜR”
Geçtiğimiz günlerde Dr. Sadık
Ahmet’in kaza yaptığı aracın
parti genel merkezinden
çalınmasıyla ilgili olarak Ali
Çavuş, “Maalesef ülkemiz
demokrasisi için büyük bir ayıp
olan ve burada oluşturulan Dr.
Sadık Ahmet köşesine
tahammülü olmayan eller, bu
aracı buradan aldılar. Akşam
aynı örgüt yine bazı broşürler
dağıtmış. Buradan kendilerine

sesleniyorum; Yunanistan ve
ülkemiz için yaptıklarınız
eksidir. Demokrasi ayıbıdır. Biz
bu yolda yürümeye devam
edeceğiz. Eğer ülke için iyi bir
şey yapmak isiyorsanız, Lozan
Antlaşması’ndan doğan
haklarımızı verirsiniz. Eşit
vatandaş olarak bizleri
yaşatırsınız. O zaman sizler
Yunanistan ve demokrasi adına
bir şeyler yapmış olursunuz.
Yapmış olduğunuz bu
hamlelerle bizleri bu davadan,
bu yolumuzdan
vazgeçireceğinizi
zannediyorsanız çok
yanılıyorsunuz. Biz bu yola
çıkarken herşeyi göze alarak
yola çıktık. Sonuç alana dek bu
yolda yürümeye devam
edeceğiz. En büyük gücümüz
halkımızdır.”

Son olarak tüm Danışma
Kurulu üyelerine teşekkür eden
Ali Çavuş sözlerini, “Bu yolda
yanımızda yer alan BTTADK
üyelerine, dava
arkadaşlarımıza, Dr. Sadık
Ahmet ailesine teşekkür ederim.

En büyük teşekkürü de siz
değerli halkımıza ediyorum.
Bizlere baskılar var. Ama bizim
de atacak tek kurşunumuz var.
Bu kurşun da tarihten gelen
hoşgörümüz. Biz bunlara bu
dersi veriyoruz.” diyerek
tamamladı.

IŞIK SADIK AHMET
Açılışa geldiğinde eşi Dr Sadık
Ahmet’in arabasını (Dr. Sadık
Ahmet’in kazada kullandığı
değil, diğer aracı) görünce
büyük bir sürprizle
karşılaştığını dile getiren Işık
Sadık Ahmet, bu sırada ailesiyle
birlikte yolculuk ettiği günleri
hatırladığını söyledi. Eşi Dr.
Sadık Ahmet’ten cesareti,
metaneti, doğruluğu,
dürüstlüğü ve mücadeleyi
öğrendiklerini vurgulayan Işık
Sadık Ahmet, “Bu açılış
töreninde halkımızı da burada
görünce, rahmetlinin de dediği
gibi, ‘durmak yok yola devam’
diyorum.” dedi.

Devamı 8. sayfada

DEB’in yeni genel merkezinin 
açılışına yoğun ilgi
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“O ARABADA BİZİM
ANILARIMIZ, RAHMETLİNİN
KANI, BİZİM GÖZ
YAŞLARIMIZ VARDI”
Parti binasından çalınan
arabayla ilgili olarak Işık Ahmet
şunları söyledi: “Sadık Ahmet’in
en değerli hatırasını aramızdan
aldılar. Bu bir anlamda haneye
tecavüzdür. Biz bir an evvel
Yunanistan devletinden ve sayın
başbakandan bu konuyla
ilgilenmesini ve arabanın
getirilmesini istiyoruz. O
arabada bizim anılarımız,
rahmetlinin kanı, bizim
gözyaşlarımız vardı. Bizlere ‘Biz
de onu yaparız, bunu yaparız’
demekle bizler de bu
yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz.
Bu dava bitmez; bizler Batı
Trakya’da yola devam edeceğiz.
Parti olarak insanlığa, dostluğa,
barışa hizmet etmeye devam
edeceğiz. Batı Trakya Türkleri
hiçbir zaman buraya zarar
vermedi. O yüzden de bizlere
zarar verilmesini istemiyoruz.”

MUSA YURT
Açılış törenine Türkiye’deki Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’ni (BTTDD) temsilen
BTTDD Teşkilat Başkanı Musa
Yurt katıldı. Yurt konuşmasında,
azınlığın 25 Mayıs Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde, Batı
Trakya’da Türk varlığının
olduğunu ve bu mücadeleden
vazgeçmeyecekleri mesajını
gönderdiğini söyledi. Parti
yönetimini çalışmalarından
dolayı tebrik eden Musa Yurt,
“Biz azınlık değiliz, bu toprağın
asilleriyiz, ben azınlık kabul
etmiyorum. Çünkü biz buranın
sahipleriyiz.” ifadelerini
kullandı.

İLHAN AHMET
Açılışa katılan Potami Partisi
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
DEB Partisi’ni ve Dr. Sadık
Ahmet’in çalışmaşlarını
yakından izleyen bir kişi
olduğunu söyledi. Milletvekili
Ahmet, “Bu partiyi azınlıkta bir
düşünce merkezi, demokrasi
merkezi ve hatta bunun
Yunanistan’a anlatılacağı ilk
adım olarak görmüştüm. Bu
parti, partizanlık gayretlerine
hayır demiş ve azınlığı öne
koymuştur. Avrupa
Parlamentosu seçimlerindeki
başarıdan dolayı sizleri tebrik
ediyorum. Ben o zaman da
Demokratik Sol Parti’den teklif
almama rağmen aday olmadım
ve DEB Partisi’ni destekledim.
Bu konuda resmi açıklama da
yaptım. Hiç de kaybetmedim,
hiç de kaybetmeyeceğim. Bu bir
hakikattir. Bu mekanın hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Bu
büyük mekan, büyük işlerin
yapılacağı, büyük ülkülerin
gerçekleşeceği ve azınlığın bir
hafızası gibi çalışacağı bir yer
olmalıdır. Bu mekanın azınlığın
tarihini, bilincini, kültürünü,
burada toparlayıp bundan

sonraki nesillere devredeceğini
umuyorum.” diye konuştu.

İBRAHİM ŞERİF
Dr. Sadık Ahmet ile 1984 yılında
aynı masanın etrafında
toplandıklarını ve hayatlarının o
dönemde kesiştiğini hatırlatan
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Sadık Ahmet ile
ilk olarak Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
yönetiminde birlikte görev
aldıklarını hatırlattı. O yıllarda
Avrupa’ya birlikte mektuplar
yazdıklarını kaydeden Şerif, Batı
Trakya Türkleri’nin durumunu
ve sorunlarını Avrupa’ya
illettiklerini belirtti. Daha sonra
mücadeleye Yunan
Parlamentosu’nda devam
ettiklerini dile getiren müftü
Şerif, Dr. Sadık Ahmet’in
mücadelesi sonrası müftü
seçimi yapıldığını ifade etti.

“BÜTÜN DÜNYADA BATI
TRAKYA TÜRKLERİ
BİLİNİYOR VE DUYULUYOR,
BU BAYRAK
DALGALANACAK”
Sadık Ahmet’in vefatıyla birlikte
Batı Trakya Türk azınlığının çok
üzüldüğünü vurgulayan Şerif
sözlerine şöyle devam etti: “Bu
bayrağın yerden
kalkmayacağına inananlar oldu.
Ama şunu gördük ki; ailesi
başta olmak üzere bu bayrağı
yerde bırakmadılar. Bu partiye
yeni gelen gençler, Sadık
Ahmet’in ve bizlerin hayallerini
bir bir gerçekleştirmeye
başladılar. Avrupa’da yerimizi
aldık. Avrupa’da sesimiz
duyuldu. Bütün dünyada Batı
Trakya Türkleri biliniyor ve
duyuluyor. Bu bayrak hiçbir
zaman yere düşmeyecek,
bundan sonra da bu bayrak
dalgalanacak.”

AHMET METE
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet
Mete, açılış törenine katılımın
yüksek olmasının gurur verici
olduğunu söyledi. Mete, Dr.
Sadık Ahmet’i yakından
tanımadığını, ancak onu yapmış
olduğu mücadeleleriyle
tanığıdığını kaydetti. Müftü
Mete, “Ben Sadık Ahmet’i
yaptığı mücadelesiyle tanırım.
Mahkemede verdiği cevaplarıyla
tanırım. ‘BenTürküm’ demesiyle
tanırım. Cesur bir şekilde,
haksızlığın karşısında
kükremesiyle tanırım. Bu haliyle
bilir severim. Onun için de Allah
rahmet eylesin, mekanı cennet
olsun.” ifadelerini kullandı.

“BATI TRAKYA TÜRK
AZINLIĞININ SORUNLARI DA
BELLİDİR, KURUMLARI DA
BELLİDİR”
Müftü Mete sözlerini şöyle
tamamladı: “Batı Trakya Türk
azınlığının sorunları da bellidir,
kurumları da bellidir. Eğer siz
sorunları unutursanız, Batı Türk
azınlığının sorunları unutulur
ve kendisi de kaybolup gider.

7. say fa nın de va mı
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Batı Trakya Türk azınlığının kurumlarını da
görmezden gelir ve kurumlarını da silerseniz,
bir DEB Partisi’ni görmemezlikten gelirseniz,
bu toplumun bir kanadının kırık ve bir
ayağının topal olması olur. Dolayısıyla Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve
onun altındaki tüm kurumlar; ‘Bu dava bizim
dava’ dediği anda Batı Trakya Türk
azınlığının davası Avrupa’ya da gider,
Afrika’ya da gider. Bu davada da başarı

kazanılır.”

SİRİZA MİLLETVEKİLLERİ 
MESAJ GÖNDERDİ
Rodop ili SİRİZA milletvekilleri Ayhan
Karayusuf ve Mustafa Mustafa, açılış
etkinliğine yazılı mesaj gönderdi. Karayusuf
ve Mustafa mesajlarında, “Açılan yeni genel
merkezin bölgenin demokratik yaşamı
açısından hayırlı olmasını ve bölgemizdeki
huzur ortamına katkı sağlamasını dileriz”
ifadelerine yer verdi. 

DEB Partisi’nin yeni genel merkezinin
açılış töreni Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’in yaptığı dua ile sona erdi. 

Tören sonrası katılımcılara, yiyecek ve
içecek ikramında bulunuldu. Açılışa
katılanlar DEB Partisi’nin yeni genel
merkezini gezme fırsatı buldu. 

İMZA KAMPANYASI
Bu arada, Batı Trakya Türkleri’nin haklarının
iadesi için DEB Partisi tarafından başlatılan
imza kampanyası için açılış sırasında da
imza toplandı. Açılışa katılan çok sayıda kişi
kampanyaya katıldı. 

DR. SADIK AHMET KÖŞESİ
DEB Partisi’nin yeni genel merkezinde,
partinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet için de bir
bölüm ayrıldı. Dr. Sadık Ahmet köşesinde
geçtiğimiz günlerde çalınan kazalı aracın bir
posteri ve Sadık Ahmet’in çalışma masasıyla
bazı özel eşyaları sergileniyor. Sadık
Ahmet’in kullandığı diğer arabası da çalınan
arabanın yerine konuldu. 

Açılışı yapılan DEB Partisi’nin iki katlı yeni
genel merkezi, Gümülcine – Kozluköy yolu
üzerinde bulunuyor. Partinin, şehir
merkezindeki saat kulesinin karşısında
bulunan eski genel merkezi ise bir bölümüyle
hizmet vermeye devam edecek. 

GÜNDEM, DEB Partisi’nin yeni
genel merkezinin açılış törenine
katılan vatandaşlara duygu ve
düşüncelerini sordu. 

MEHMET YAKUPOĞLU
“DEB Partisi’nin kurucusu Dr.
Sadık Ahmet’in yokluğu bizleri
üzüyor. Şu ana kadar onun yerini
dolduran bir lider çıkmadı. Ancak
herşeye rağmen mücadeleye
devam edilmiş olması, bizleri
gelecek adına ümitlendiriyor ve
sevindiriyor. DEB Partisi üyeleri ve
halkımız doğruluktan ayrılmadığı
sürece, bu mücadelede başarılı
olacağımıza inanıyorum. Çünkü
DEB Partisi azınlığımızın,
insanımızın partisidir, sesidir.”

HALİL HÜSEYİN İSTANBULLU
“Ben 30 yıldan bu yana DEB
Partisi’nin içindeyim. Dr. Sadık
Ahmet, Batı Trakya Türk
azınlığının adeta bir güneşi
gibiydi. Türkiye için Atatürk ne
idiyse, bizler için de de Sadık
Ahmet aynıdır. Sadık Ahmet
bizlere hep doğru yolları gösterdi.
Batı Trakya Türkleri’nin haklarını
savundu ve bütün Batı Trakya
Türkleri’ni birleştirdi. Bunun için
toplum olarak her zaman bir
olalım, beraber olalım ve bu
partimizi sonsuza kadar yaşatalım.
Tüm azınlık olarak her zaman DEB
Partisi çatısı altında toplanalım.
Siyaset bu parti çatısı altında olur,
başka bir yerde olmaz.”

CAHİT İMAM
“Batı Trakya Türk azınlığı acaba
rahmetli önderimiz Dr. Sadık
Ahmet gibi birisini bir kez daha
görebilecek mi? Önce bunu
kendimize sormamız gerekir diye
düşünüyorum. Onun bizim için
varlığı büyük bir gururdu. Şimdi
ise aramızda olmayışı büyük bir
kayıp. Bugün bu açılışta yer alan
gençlerden acaba başka Sadık
Ahmet’ler yetişir mi? Kendi
kendimize bunu aramamız gerekir.
Gelin hep birlikte DEB Partisi
çatısı altında halkımızla
bütünleşelim ve bir olalım.”

FUNDA SADIK AHMET
“Başta tüm halkımız olmak üzere,
DEB Partisi Başkanı ve
yöneticilerini çalışmalarından
dolayı tebrik ediyorum. Babam Dr.
Sadık Ahmet bu mücadeleye çok
az kişiyle başlamış olabilir, ama şu
anda adeta bir ordu gibi biraraya
geldi. Böyle bir bina bizim ve
babam için bir hayaldi. Babam bu
mücadeleye bir apartman

dairesinde başladı.
Muayenehasinin olduğu bir odayı,
aynı zamanda parti bürosu olarak
da kullanıyordu. O yıllarda çok
küçük yaşta olmama rağmen,
partinin çıkarmış olduğu
broşürleri hatırlıyorum. Ayrıca
yeni binada Sadık Ahmet
Köşesi’nin olması bizler için büyük
bir sürpriz oldu. İnşallah bu parti
daha da büyür. Batı Trakya Türk
azınlığı bu partiyi omuzlarında
hep yaşatsın. Bunun olacağına da
inanıyorum. Tabii bunun yanında
talihsiz bir olay yaşadık. Babamın
hayatını kaybettiği aracı aldılar.
Bizim anılarımızı aldılar. Maalesef
artık onların elleri, bizim
arabadaki kana değdi. Muhakkak
ki hukuki süreç sonunda bir şeyler
olacaktır diye düşünüyorum.”

HASAN UZUN
“Bugün gerçekten çok
duygulandım. Gelsem mi,
gelmesem mi diye düşünüyordum.
İyi ki bu açılışa katılmışım.
Partimiz, yani DEB Partisi’nin ve
Dr. Sadık Ahmet’in bugün bir kez
daha büyüdüğünü hissettim. Biz
toplum olarak sadece bize tanınan
haklarımızı istiyoruz. Bunun en
güzel mücadelesini yapan kurum
da DEB Partisi’nden başkası
değildir. Yeni merkez binasının
tüm azınlığımıza, Batı Trakya
Türkü’ne ve bu bölgeye hayırlı
olmasını diliyorum. Hayırlı
olacağına ben inanıyorum.”

MEHMET DELİ
“Partimiz bugün bir kez daha
büyüdü. Benim gözümde bu parti
azınlığın partisidir. Sadece partisi
değil, azınlığın gönlüne seslenen
kurumudur. Rahmetli Sadık
bugünleri görseydi çok mutlu
olurdu. Eminim ki partimiz daha
ileriye gidecektir. Bunu bugüne
kadar ispat etti. Allah
insanlarımızdan ve bu millet için
koşturanlardan razı olsun.” 

“DEB Partisi
azınlığımızın
sesidir”
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Evde kuş bakımı ve beslenmesi...

E
vde kuş bakımı
belirli kurallara
uyulduğu zaman

çok kolay, uyulmadığı
zaman ise üzücü sonuçlarla
karşılaşılabileceği için de
bir o kadar da zordur. Satın
alınan bir hayvanın,
yüzlerce arkadaşının
yanından ayrıldığı
düşünüldüğünde bir kaç
gün gariplik çekmesi, çok
sessiz ve sakin olması
doğaldır. Hatta bir iki gün,
hiç yem yemeyebilir. Gizli
gizli su içeceğinden, dışkısı
çok sıvı olabilir. Fakat bu
durumda bile mutlaka
kuşunuzu iyi bir şekilde
inceledikten sonra aldığınız
yere hayvanın durumunu
mutlaka danışın. Çünkü,
aldığınız hayvan, hele
yavruysa en ufak bir
olumsuzluk savunmasız
olan yavrunun çok kısa bir
zamanda güçsüz
düşmesine, hatta 24 saat
içerisinde ölmesine neden
olabilir. Bu bakımdan erken
teşhis her zaman büyük bir
umuttur. 
Canlı hayvan edinmek, her
zaman sorumluluk
gerektirir. Satın
alındığından sonra
sorumluluk sizlere aittir. Bir
canlının sorumluluğunu
alamayacak hiç kimse,
hayvan bakmamalıdır.
Hiçbir canlının canını, bizler
vermediğimiz gibi
sorumsuzluğumuz
sonucunda onların
yaşamlarını yitirmelerine
sebep olmaya hiçbirimizin
hakkı yoktur. 
İnsanlar gibi onlar da
hastalanabilir. Gerekli
zamanlarda, gerekli
müdahaleler yapılırsa onlar
da iyileşir. Bir takım
mazeretlerle geç
kalındığında, tedavi için de
geç kalınmış olabilir.
Burada bir can söz konusu
olduğundan, kimin
sorumluluğu altında ise bu
sorumluluk da ona aittir. 
Kuş bakımında mutlaka
uyulması gereken kurallar
şunlardır: 
Ömür boyu hiçbir şekilde
cereyanda kalmamalı
çünkü, cereyanda kalan kuş
çok kötü hastalanabilir, ya
hasta bir kuş olarak
ömrünü sürdürür ya da

ölür. 
Bir ay boyunca kafesten
çıkarılıp evde
uçurulmamalıdır. Çünkü;
evi bilmeyen, tanımayan
hayvan bilinçsizce uçarak
sağa sola çarpabilir. Bu da
bir iç kanamaya neden
olursa, sonuç ölüm olabilir.
Bir ay sonra yavaş yavaş
uçurmaya başlanılabilir. 
Bir ay boyunca yeşillik asla
verilmemelidir. Çünkü
bünyesi oturmamış ve iklim
değiştirmiş bir kuşun
sindirim sistemi bozulur ve
ishalden bir iki gün içinde
ölebilir. Bir ay sonra ise, ya
özel yeşillik yemi veya
haftada bir defa olmak şartı
ile çok az yeşillik veya
meyva verebilirsiniz.

Yemesi Gereken Şeyler 
Karışık, sterilize, tozsuz
yemler tercih edilmeli
çünkü tozlu yemler
hayvanlarımızda çeşitli
hastalıklara neden
olmaktadır. 
Kuş kumu mutlaka
verilmesi gerekir. Çünkü
bizlerdeki gibi midesi
olmayan kuşlar, yediklerini
kumlar sayesinde öğütür,
kum olmadığı zaman
sindirim bozukluğuna
neden olur. 
Gaga taşı mutlaka
verilmelidir. Çünkü, doğada
gagalarını sürterek,
törpüleyen kuşlar gaga
uzamalarını böylelikle
engellerler. Kafeste ise
gaga taşı bu görevi görür.
Ayrıca kuşun kalsiyum
ihtiyacını da karşılayarak
kemiklerinin gelişmesini
sağlar. 
Vitamin ise doğadan
ayırdığımız kafes içindeki
kuşların sağlığını korumak
için, mutlaka verilmesi
gerekmektedir. 
Krakerler ise hayvanın
kafeste canlı, neşeli ve
dinamik olmasını sağlayan
ve zaman zaman mutlaka
verilmesi gereken ek
besinlerdir. 
Kuşlarımızın sağlıklı ve
neşeli olmasını istiyorsak
diğer ek besinlerden de
almak, azar azar da olsa
arada sırada vermek şarttır.
Çünkü tek yönlü beslenme,
hayvan sağlığı açısından
son derece sakıncalıdır. 

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot -
ma il.gr BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği

(BTAYTD) Tarım – Hayvancılık Kolu ekibi, 2016 yılı
başından itibaren başta eğitim seminerleri olmak
üzere faaliyetlerini yoğunlaştıracağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak BTAYTD yapılan yazılı
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Batı Trakya
tarım ve hayvancılık sektörünün geleceği ve
sürdürülebilir gelişimine yönelik çalışmalar ve
projeler bu seminer toplantılarında konuşulacaktır.

Merkez şehirlerdeki ilk iki ana toplantıda, BTAYTD
Tarım-Hayvancılık Kolu’nun şu ana kadar yaptığı
çalışmalar ve Enstitü’nün oluşum aşamaları
tanıtılacak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği
projelere değinilecektir.

Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler başta
olmak üzere, bu tanıtım toplantılarına herkes
davetlidir.

Toplantı tarih ve saatleri şöyle:

Cumartesi 9 Ocak 2016 saat 17:00’de Gümülcine
Türk Gençler Birliği’nde.

Pazar 10 Ocak 2016 saat 17:00’de İskeçe Türk
Birliği’nde.”

Tarım ve hayvancılık
toplantıları başlıyor

Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu’nda 
seçimler yapıldı

TÜRKİYE’deki Rumeli Türk
Dernekleri Federasyonu 9. olağan
genel kurulu, 27 Aralık Pazar
günü gerçekleştirildi.

Genel kurulun divan
başkanlığını Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD) eski
genel başkanı Opr. Dr. Erol
Kaşifoğlu, divan sekreterliğini de
Zait Büyükbayrak ve Necati
Barlas yaptı.

Genel kurul sonrası Rumeli
Türk Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

ASİL
Adem Fazlıoğlu
İlhan Demirok
Kerim Erdem
Necati Barlas
Fahri Vatansever
Fikret Hacı
Necmettin Hüseyin
Sebahattin Meriç
Recep Üstün
DENETİM KURULU ASİL

Ferit Güler
Fahrettin Alkan
Musa Yurt

YEDEK
Saffet Erdem
Zülfü Koç
Şevki Balota
Celal Molla
Mecat Osman
Gökhan Kurtuluş
Burhaneddin Hakgüder
Hasan Şahin
Galip Hacıosman

DENETİM KURULU YEDEK
İsa Hacıoğlu
Rakip Çelikcan
Hasan Küçük

GÖREV DAĞILIMI
Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu 9. Olağan Genel
Kurulu sonrası oluşan yönetim
kurulu 6 Ocak Çarşamba günü
yaptığı ilk toplantısında görev

dağılımını gerçekleştirdi.
Batı Trakya Türkleri

Dayanışma Derneği’ni (BTTDD)
temsilen yönetimde bulunan
Genel Başkan Necmettin Hüseyin,
Başkan Vekili, BTTDD İkinci
Başkanı Sebahattin Meriç, Genel
Sekreter ve Recep Üstün de
yönetim kurulu üyesi olarak görev
aldılar.

Rumeli Türk Dernekleri
Federasyonu’nun yeni yönetimi
şu şekilde oluştu:

Başkan: Kerim Erdem
Başkan Vekili: 
Fahri Vatansever
Başkan Vekili: 
Necmettin Hüseyin
Sekreter: Sebahattin Meriç
Sayman: İlhan Demirok
Üye: Adem Fazlıoğlu
Üye: Fikret Hacı
Üye: Recep Üstün
Üye: Necati Barlas
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CEP telefonlarıyla kameraların birleşmesi
uzun yıllara dayanıyor olsa da, pek az
modelde kamera üzerine büyük yatırımlar
yapıldığını görüyoruz. Evet, artık cep
telefonu kategorisinde amiral gemilerinin
pek çoğunda iyi kameralar görüyor, fakat
bunun yanında kamera özelinde farklılık
yaratacak yazılımsal veya donanımsal
özelliklerin eklendiğine daha az modelde
şahit oluyoruz. Elimizdeki Lenovo VIBE Shot,
özellikle fotoğraf noktasında farklılık yaratan
modellerden biri. Bunu donanım
özellikleriyle olduğu kadar tasarımıyla da
yansıtan VIBE Shot, şimdi bakalım
detaylarında neler saklıyor.

Tasarımdan devam edersek, arka yüzeyde
yer alan farklı renkli bölge de olmasa,
telefonun arka ve ön yüzünü ayrıt etmek
neredeyse imkansız. Ön yüzünde, arka
yüzündeki kadar bile detayı olmayan telefon,
yekpare kasadan oluşuyor. Ekran çerçevesi
ise tamamen metal malzemeden oluşuyor.
Böylece tasarım hatlarıyla oldukça başarılı
bir model olarak bulduğumuzu rahatlıkla
söyleyebiliriz.

VIBE Shot, şık olduğu kadar boyut ve
ağırlığıyla da iyi bir model. Artık neredeyse 5
inç boyutunda cep telefonları görmez olduk.
Genelde bir gömlek üstü ekran boyutları
tercih ediyor markalar son zamanlarda. Bu
anlamda VIBE Shot, özlediğimiz ekran
boyutlarından birini sunuyor bizlere. Ekran
Corning Gorilla Glass 3’le korunuyor; elbette
buna telefonun arka yüzü de dahil. Bu arada
VIBE Shot’ın ağırlığı 145 gram seviyesinde.
Kalınlığı ise 7.3 mm.

VIBE Shot’ın tasarımına ilişkin
bahsetmemiz gereken önemli detaylardan
biri de, telefonun çerçevesi üzerinde yer
alıyor. Telefonun sağ kenarında bir deklanşör
görüyoruz. Onun hemen yanındaysa, bir
anahtar mevcut. Bu anahtarla, telefonun
kamerasını otomatik ve profesyonel modlara

alabiliyorsunuz. Bu da telefona, kamera
yetenekleri kazandıran bir diğer artı.

Telefonun çevresinde bunun dışında, yine
aynı kenarda güç ve ses butonları yer alıyor.
Üst kısımda kulaklık girişi, sol kenarda SIM
kart ve microSD kart slotları, alt yüzde ise
microUSB girişi ve hoparlör ızgaralarını
görüyoruz.

VIBE Shot’ın en büyük esprisi, özellikle
kamera yeteneklerinin üzerine eğilmiş
olması. Bunu özellikle arka yüzde yer alan 3
LED flaşı ve telefonun kenarındaki kamera
mod anahtarıyla öne çıkartan VIBE Shot,
arka yüzünde 16 megapiksellik bir sensör
bulunduruyor. Ekstra netlik için geliştirilen 6
parçalı lens, titreşimsiz çekimler için OIS,
yani optik görüntü sabitleme özelliğine de
sahip. 16:9 BSI sensörüyle, kızılötesi
otomatik odaklama da sunan VIBE Shot,
f/2.2’lik diyafram açıklığının da sahibi.

Telefonun arka kamerasına ek olarak ön
kamerası da iddialı. 8 megapiksellik bir ön
kameranın sahibi olan telefon, geniş açılı
lensiyle kalabalık özçekimler için yeterli
kapasitede.  Burada yüz güzelliği modu da
sunan telefon, 7 seviyeye kadar yüz güzelliği
modundan yararlanabilme olanağı tanıyor.

Telefon, az önce de söylediğimiz gibi
kamera yeteneklerini iki farklı modda
sunuyor. Telefonun kenarındaki anahtardan
ayarlayabildiğiniz Auto ve Pro modundan,
Auto modundayken standart fotoğraflar
çeken cihaz, bu moddayken de “Smart”
seçeneği getiriyor. Arabirim üzerinde
göreceğiniz “S” simgesine tıkladığınızda
açılan Smart modu, bulunduğunuz yerdeki
ışığa göre otomatik ayar yapıyor, HDR, arka
ışık ve ultra düşük ışık gibi seçenekler
arasında dolanarak size en uygun fotoğrafı
çekebiliyor.

Anahtardan Pro moduna aldığınızdaysa
daha fazla seçeneğe kavuşuyorsunuz.
Arabirime yansıyan özellikler arasında ISO

seviyesini belirleyebilir, ışık koşullarını
seçebilir, odak uzunluğunu ayarlayabilir ve
flaşın şiddetini belirtebilirsiniz. Bunlara ek
olarak Bulb modu da bulunduran telefon,
uzun pozlama yapmak istediğinizde size
sunduğu seçeneklerle, telefonun kamera
özelliklerinden eğlenceli ve yaratıcı şekilde
yararlanabilme olanağı tanıyor.

Öte yandan 1080p, yani Full HD’de 30 FPS
video kaydı yapabilen telefonun kamera
arabirimini de fazlasıyla beğendiğimizi
söyleyelim.

VIBE Shot, performans olarak da orta –
üst segmente yerleşecek bir telefon modeli.
Qualcomm Snapdragon 615 işlemciyle
çalışan telefon, 8 çekirdekli bu işlemcisiyle
iki Cortex-A53 yongada 1.7 GHz ile 1.0 GHz
frekansları sunuyor. Grafik biriminde Adreno
405’i bulunduran telefon, 3 GB RAM ve 32 GB
dahili hafıza birimlerinin de sahibi. Ayrıca
hafızayı microSD kartla 128 GB daha
genişletebiliyorsunuz. Bunlarla teknik kadro
olarak yakın zamanda incelediğimiz orta –
üst segment cepler arasında iyi bir yerde

duran telefon, hem işlem hem oyun
performansıyla gayet başarılı.

Telefonun bataryası da 3000 mAh
kapasitesinde. Telefonun kasa yapısına göre
iyi bir batarya yerleştirilmiş doğrusu. Telefon
bu batarya kapasitesiyle bize Geekbench 3 pil
testine göre yaklaşık 4 saat 32 dakikalık bir
ömür biçiyor. Bu da rakipleriyle yakın
seyreden bir sonuç demek. Ancak sentetik
testte değil, normal kullanımda pil ömrüyle
günü çıkartmanız mümkün.

Android 5.0 Lollipop’la gelen telefonun
kısa zamanda Marshmallow güncellemesi
alacağını sanıyoruz. Arabirim olarak yine
Lenovo’nun diğer VIBE modellerinde de
gördüğümüz arabirimin görüyoruz. Gayet
başarılı bulduğumuz bu Launcher’ı
değiştirmeniz mümkün elbette. Yine öte
yandan Tema Merkezi’nden farklı temaları da
telefona ekleyebiliyorsunuz.

Son olarak tekrar etmekte fayda var,
kamera yetenekleri güçlü bir model
arayanların VIBE Shot’ı yakından
incelemesinde fayda var.

Lenovo VIBE Shot’u inceleyelim
11
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SOLDANSAĞA
1) (halk dili) İşte, burada – (kısaca) Akümülatör –
Plastik küçük sandal 2) Baskül – (jeoloji) Toprak 3)
Tanrı – Üzme, sıkıntı verme – Tantal’ın simgesi 4)
Müzikte bir nota – (halk dili) Davar ağılı – Tiyatro
edebiyatı 5) Terbiyum’un simgesi – Tomruk biçme
makinesi 6) Belli bir bölgede yaşayan hayvanların
tümü, direy – Bir otomobil parçası 7) Bir tür
labaratuvar kabı – (felsefe) Ben 8) Küme, grup –
Eskrimde bir kılıç – Beyaz 9) Alışılagelen, sıradan –
Su samuru 10) İki yüzey arasındaki uzaklık –
Keçinin erkeği – Tavır, davranış 11) Bir suçu
bağışlama – Çenedeki killer 12) Siyasette açıklık,
şeffaflık politikası – Sodyum’un simgesi 13) Lakin,
fakat – Notada duraklama işareti – (mecaz) Üstün,
çok iyi 14) Hasta kimse – Kabe.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yansıma – Eskrimde bir kılıç – Tasa, kaygı, üzün-
tü 2) Alaşım – Soluk alması güçleşmek 3) Çocuğu
olan kadın – Çiçek demeti – Çok çalışkan, çalışkan
4) (kısaca) Türk Hava Kurumu – Para, akçe 5)
(kısaca) Anadolu Ajansı – Telli balıkçıl – Objektif 6)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Neon’un simgesi –
Kargaşa 7) İçinden merdivenli üç katlı ev 8)
Bisikletin iskeletini oluşturan metal bölüm –
Evropiyum’un simgesi – (kapı ve pencerede) Üst
eşik 9) Baryum’un simgesi – (zooloji) Büyük fare –
İnsan saçını oluşturan ipçik – Rubidyum’un simge-
si 10) Hissedar – Boksta korunma durumu – Atların
tırnaklarına çakılan demir parçası 11) Yemek, yiye-
cek – Katı bir yakıt – Kas.

B U L M A C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Sol dan Sa €a: 1) Bilakis,
Ova 2) Ek, Yalıtkan 3)
Kebap, Pa, Ra 4) Abu,
Utarit 5) Salata, Akak
6) Nas, Faça 7) Sam,
Arya, Np 8) Astar, Bat
9) Ak, AA, Adali 10)
Laik, Eneme 11) Branş,
Sb 12) La, Takatuka 13)
Örf, Rina, Er 14) Kervan,
Nota.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Bekas, Lök 2)
İkebana, Kabare 3)
Bulama, İr, Fr 4) Aya,
As, Sakat 5) Kaput, Ata,
Nara 6) İl, Tafra, Eşkin
7) Sıpa, Ayran, An 8)
Taraça, Destan 9) Ok,
İka, Bambu 10) Varta,
Nale, Ket 11) Ana, Kıpti,
Sara.
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Kış aylarında sağlıklı
beslenme planlarını
uygulamanın ne kadar zor
olduğunu biliyorum. Zira bu
dönemlerde maalesef
gündüzlerin kısa olmasından
dolayı hareketlerimiz
azalıyor, canımız sıkılıyor ve
kendimizi biraz da kalın
kıyafetler giymenin güveniyle
abur cubura verebiliyoruz. 

Ancak kış aylarının sadece
bir kaç ay sürmesi nedeniyle
alınan bu sağlıksız kiloları
baharla birlikte yeniden
vermeye çalışıyoruz. Halbuki
kış aylarında da kendi
beslenmenize dikkat ederek ve
sağlıklı bir şekilde
beslenerek tüm bu
sıkıntıların
üstesinden
gelebiliyorsunuz. 

Sizler için kışın
nasıl beslenmeli
sorusuna kısaca bir cevap
bulmaya çalıştık.

Kış zamanları
vücudumuzun en çok
ihtiyaç duyduğu
maddelerden bir tanesi C
vitamini. Bu vitamini
alabilmek için bol bol meyve
yemeyi ihmal etmemeniz
gerekiyor, ancak pek çok kişi
meyve yemek yerine suyunu
sıkıyor ya da kabuklarını
soyarak yiyor. Kabuklarıyla
yenebilen meyveleri kesinlikle
soymamalı, çok iyi bir şekilde
yıkayarak böyle
tüketmelisiniz. Meyvelerin
posalarında bulunan
vitaminlerin kaybolmaması
için meyve suyunu da çok
önermiyoruz.

Su sadece yaz aylarında bol
tüketilir zannetmeyin. Kış

aylarında
da yazın olduğu

gibi günde iki litrelik su
tüketmeniz, vücudunuzun
kendi ısısını koruyabilmesi ve
dengesini sağlayabilmesi için
çok önemli. 

Çay, kahve, alkol gibi
içecekler ise maalesef suyun
tam anlamıyla faydasının
görülmesine engel
olmaktadırlar. Zira bu
içecekler böbrekleri fazla
çalıştırarak temelde bol bol su
kaybetmenize neden
olmaktalar.

Soğuk havalarda şekerli
şeyler yiyince kendinizi iyi
hissettiğinizi biliyoruz. Ancak

şekerli şeyler yemek yerine
makarna, bulgur, kepekli
ekmek gibi besinler tüketerek
vücudunuza daha sağlıklı bir
şekilde karbonhidrat alabilir,
vücudunuzun enerji
üretmesine yardımcı
olabilirsiniz. 

Vücut sıcaklığını
arttırmanın yolu sadece şeker
tüketmekten geçmiyor. Tek
yapmanız gereken bedeninize
sağlıklı ve yeterli enerji
kaynakları sunmak.

Balıklarda bulunan bol
vitaminler, sağlıklı yağlar ve
mineraller, kış aylarında
ihtiyaç duyduğumuz her şeyi
karşılıyorlar. Bu nedenle
haftada en az bir defa balık
tüketmeli, yanında
hazırlayacağınız yeşillikli
salataları da sofraya koyarak

sağlıklı bir sofra
hazırlamalısınız. Özellikle de
çocukların bu tip sağlıklı
uygulamalara gelişim
döneminde çok ihtiyaçları var.

Sadece et tüketerek sağlıklı
beslenmek imkansız. Bol bol
kış mevsimine özel
sebzelerden tüketerek
sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Ancak ülkemizde sebze
tüketme kültürünün biraz
zayıf olması, onları pek
sofraya katmamamıza neden
oluyor. Eğer böyle bir huyunuz
varsa sebzeleri bir de
böreklerin içerisinde deneyin!

Sevgiyle kalın,
Feride...

12
Sevgili dostlar
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Kış aylarında  alınan
sağlıksız kiloları baharla
birlikte yeniden vermeye
çalışıyoruz. Halbuki kış

aylarında da kendi
beslenmenize dikkat
ederek  tüm bu sıkıntıların
üstesinden gelebiliriz. 

Kış aylarında sağlıklı
beslenme

Mem le ke tim den Man za ra lar...

Malzemeler
3 adet yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı tahin
3 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 tutam karbonat
1 su bardağı kabuklu badem
(doğranmış)

Hazırlanışı
Yumurta ve şekeri köpük kıvamı-
na gelinceye kadar çırpın.
Ardından sıvı yağ, süt ve tahini
ilave edip çırpmaya devam edin.
Kuru malzemeleri ayrı bir kaba alıp
karıştırın ve yumurtalı karışıma ele-
yerek ilave edin. Bir spatula yardımı
ile alttan üste doğru olacak şekilde
karıştırarak homojen bir kıvam elde

edin. muffin tepsisine kağıt kalıpları
yerleştirdikten sonra hamuru don-
durma kaşığı yardımı ile bölüştürün.
Son olarak, üzerlerine doğranmış
bademleri serpiştirip 180 derecede
önceden ısıtılmış fırında 20 dakika
pişirin.

Tahinli Muffin 

FOTO: Ümit Halil İbram
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Bebeğinizin sağlıklı büyüyebilmesi
için anne sütü ilk temel besin
kaynağıdır. Bebeğinize anne sütünü
öncelikle emzirerek vermeniz önerilir.
Emziremediğiniz durumda da anne
sütünü bir göğüs pompası ile sağıp
bebeğinize verebilirsiniz. 

Göğsü sağmak, anne için pek de
kolay olmayan bir işlemdir. Anne
sütünün bir damlasının bile ne kadar
kıymetli olduğu düşünülürse,
sağılmış anne sütünün güvenli bir
şekilde muhafaza edilmesi çok
önemlidir. 

Anne sütünün saklanmasında 3’ler
kuralı geçerlidir. Anne sütü
sağıldıktan sonra;

• 3 saat güneşten uzak oda
sıcaklığında

• 3 gün buzdolabınızın soğutucu
kısmında

• 3 ay buzdolabınızın derin
dondurucu bölümünde güvenle
saklanabilir.

Sağmış olduğunuz anne sütünü
buzdolabınızın soğutucu ya da derin
dondurucu bölümünde
saklayabilirsiniz. 

Bunun için, anne sütü saklamak
için özel üretilmiş kap/şişe ya da
anne sütü saklama poşeti
kullanabilirsiniz.

Anne sütünüzü güvenle saklama
için kullanılacak ürünlerin BPS ve
BPA içermediğinden emin olmalısınız.
Bu maddeler bebeğinizin sağlığı için
zararlıdır.

Kullandığınız anne sütü saklama
poşeti sızıntılara karşı çift kilit
sistemine sahip olmalıdır.

İstediğinizde dik ve yatay olarak
da kullanabilmelisiniz.

Anne sütü saklama poşetinin ya da
kabının üzerine sağım yaptığınız
saati ve tarihi kolayca
yazabilmelisiniz. Çünkü önce sağılmış
anne sütü, ilk kullanılmalıdır.

Sağılmış anne sütü saklama
ipuçlarını da verelim sizlere...

Poşetler ya da kaplar ağzına kadar
doldurulmamalı. Süt donunca
genleşeceği için en az 2.5 cm (yaklaşık
içerdeki sıvının 1/8’i) kadar boşluk
bırakılmalıdır.

Saklama poşetinin/kabının üstüne
sütün sağılma tarihini ve kaç cc anne
sütü saklayacağınızı yazın. Ayrıca
bebeğiniz bir kreşe gidiyorsa poşetin
üstüne bebeğinizin adını da yazmayı
unutmayın.

Donmuş anne sütü dondurucunun
ortalarında saklanmalıdır. Çünkü
sıcaklığın en stabil olduğu yer
dondurucunun ortasıdır.
Dondurucunun yan bölümlerinde
sıcaklık dalganabilir ve istemediğiniz
halde donmuş sütün bir kısmı
çözülebilir. Bu durumda sütün tekrar
donması sağlıklı değildir.

Donmuş anne sütünü çözdürmek
veya sıcaklığını arttırmak için bir
kaseyi sıcak veya ılık su ile doldurun
ve içine donmuş anne sütü olan poşet
/ şişeyi oturtun.

Anne sütü ılıtmak için sütü
kesinlikle ateş üzerine koymayın ya
da kaynatmayın. Kaynatma işlemi
sütün içindeki besinlere zarar
verecektir.

Donmuş anne sütü, çözünürken
sütün üstünde kaymak ve süt
katmanları oluşabilir. Sütün

sıcaklığını test etmeden önce anne
sütü hafif dairesel hareketlerle
karıştırarak sıcaklığın homojen
yayılmasını sağlayın. Ayrıca hafifçe
karıştırma, sütteki kaymağın
dağılmasını sağlayacaktır. Sütü hızla

çalkalamamaya özen gösterin, bu
anne sütündeki canlı bileşenlere
zarar verebilir.

Anne sütünü ısıtmak için
mikrodalga fırın kullanmayın.

Önceden dondurulmuş süt

çözüldükten sonra buzdolabında 24
saate kadar korunabilir.

Anne sütü tekrar
dondurulmamalıdır!

13GÜNDEMbuket

Anne sütü nasıl saklanır?

Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde hem mutlu hem
tedirgin hissettiniz değil mi? Rahat bir hamilelik için
önerilerimizi okuduğunuzda bu dönemi daha keyifli
yaşayacaksınız, endişeler yok olacak. Hazırsanız,
hamilelik yolculuğunda işinizi kolaylaştıracak
tavsiyelerimize başlıyoruz.

GEBELİK HAKKINDA BİLGİ EDİNİN
Hamilelik dönemi bir kadın için oldukça önemli bir

dönemdir. Gebelik tamamen fizyolojik bir durumdur.
Bunu bilerek araştırmalarınıza başlayın. Gebelik
hakkındaki mitler, efsaneler, korku dolu hikayelerin
abartmadan ibaret olduğunu unutmayın. Bu konuda en
doğru bilgi, güvenilir kaynaklardan elde ettiğiniz
bilgilerdir.

HAYATINIZI HAMİLE OLDUĞUNUZ 
GERÇEĞİYLE PLANYAYIN
Artık anne adayı hem kendi sağlığından, hem de

bebeğinin sağlığından sorumludur. Bu sebeple de
yediğiniz ve içtiklerinizin bebeğinizi doğrudan
etkilediğini unutmayın. Sigara içilen ortamlarda
bulunmayın. Sizi yoracak işlerden kaçının. Uykunuzu
düzene sokun. En ufak ayrıntıyı dahi gebeliğinize göre
planlayın.

HAYIT TARZINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
Dünyaya gelecek olan bebeğinizin sizin rehberliğinizde

büyüyeceğini unutmayın. Gebelik bir savaş değil, sizin
kişisel gelişiminiz için oldukça önemli ve doğal bir süreç
olduğunu bilin. Gebeliğin çok zor geldiği zamanlarda,
düşünceleriniz için kendizi suçlu hissetmeden, olumlu
yöne doğru bakış açınızı değiştirin.

DOLABINIZI BAŞTAN YARATIN
Gebeliğin üçüncü ayından itibaren kilo artışı

hızlanacak. Bu sebeple de eski giysilerinizi
giyemeyeceksiniz. Bunu bilerek üçüncü aydan önce ufak
ufak yapılan alışverişler ekonominizin sarsılmasını
engelleyebilir. Daha rahat ve büyük giysiler giymeniz ve
bunları pamuklu, terletmeyen kumaşlardan seçmeniz
işinize oldukça yarayacak. Dar ve sentetik çamaşırlar

mantar riskini arttırmaktadır. Bu sebeple de uzak
durulması gebelik dönemi için oldukça önemlidir.

SİZE EN UYGUN DOKTORU BULUN
Hamile kalındığı öğrenildiği zaman kendinize

güvenebileceğiniz, rahatça konuşabileceğiniz bir doktor
bulmalısınız. Düzenli olarak kontrollere gitmelisiniz.
Güvendiğiniz bir doktorla
çalışmak, anne adayının
endişelerini giderecek,
doktorun önerilerine
uymasını sağlayacaktır.
Herhangi bir sorun
olmasa dahi mutlaka
kontrollerinize gününde
gitmeye çalışın.

Rahat bir hamilelik için öneriler

8 Ocak 2016
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HEM soğuğun etkisi hem de kışın kalın kıyafetlerin içerisine kilolarımızı rahat
rahat saklıyor oluşumuzun verdiği cesaret ve rehavet ile o keyifli akşam saatlerinde
dört şeyden vazgeçemiyoruz. Salep, boza, kestane ve çekirdek. Peki bu besinleri ne
kadar tanıyoruz?

BOZA: İçerdiği aktif mayalar ile probiyotik etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu
etkisine paralel olarak kabızlığa iyi gelir. Yüksek oranda B vitamini içerir. B
vitaminleri, vücudumuzda enerji üretimi açısından önemlidir ayrıca sinir sistemi
sağlığı açısından gereklidirler. Kemik sağlığı açısından önemli olan kalsiyum ve
fosfordan zengindir. Mayalı diğer içecekler gibi anne sütünü arttırdığı düşünülür.
Bütün bunların dışında yüksek kalori ve protein içeriği ile sporcuların beslenmesi
açısından değerli ve önemlidir. 1 su bardağı boza 480 kalori içerir. Oldukça yüksek
kalori içeriği nedeni ile tüketim miktarına ve sıklığına dikkat etmek gerekir. Boza
tüketildiği günlerde beslenme düzeninden ekmeğin azaltılması uygun olacaktır. 

SALEP: Birkaç çeşit orkidenin köklerinden kurutularak hazırlanan malzemenin
süt veya su ile karıştırılması ile hazırlanan ve sıcak servis edilen bu içeceği sevmeyen
çok azdır. Tarçın kokusu ile insanı cezbeden sahlep; karbonhidrat içeriği ile enerji
vericidir. Bunun dışında protein, kalsiyum ve fosfor açısından zengindir. 1 kupa
sahlep yaklaşık 80 kaloridir. Birçok şekerli içeceğe göre daha az kalori içerdiğinden
masum sayılabilir. Ancak piyasada satılan saleplerin nişasta ve şeker içeriği daha
yüksektir. Zayıflamak isteyenlerin evde hazırlaması bu nedenle daha sağlıklıdır. Bu
sağlıklı içecek kış aylarında ara öğün olarak tercih edilebilir. 

KESTANE: Pişerkenki kokusu ile bizi mest eden kestane, fındık, badem türü
kuruyemişlere nazaran daha az yağ içerse de, karbonhidrat ve kalori içeriği
yadsınacak kadar düşük değil. Bu nedenle tüketim miktarı konusunda dikkatli
davranmak gerekiyor. Sinir sistemi açısından önem taşıyan B vitaminlerinden ve
başta sindirim sistemi için gerekli olan liflerden zengin. İçerdiği sağlıklı yağlar sebebi
ile kalp sağlığını korumak ve geliştirmekte yardımcı. Ancak 3 adet kestane yaklaşık 1
dilim ekmek kadar kalori içeriyor. Kestaneyi abartacağınızı bildiğiniz günlerde
ekmek tüketiminizi dengelemeye çalışmalısınız. 

AY ÇEKİRDEĞİ: Yüksek E vitamini
içeriği ile antioksidan etkisi vardır. Bu
etkisi sebebi ile kalp-damar
hastalıklarından ve romatoid artrit gibi
bazı otoimmün hastalıklardan
koruyucu etkisi olduğu
düşünülmektedir. Sağlıklı kemikler ve
enerji üretimi için gerekli olan
magnezyum mineralinden zengindir.
Selenyum içeriği ile kansere karşı
koruma sağladığı düşünülüyor. 1 avuç
dolusu ay çekirdeği, günlük E vitamini
gereksiniminin yaklaşık %82’sini,
selenyum gereksinmesinin %35’ini
karşılar. 1 avuç dolusu yaklaşık 200
kaloridir. Çekirdeği günde 1 avuç
dolusu ile sınırlandırmak aşırı kalori
alımını engellemek için ideal bir yol.
Ayrıca çekirdek tüketeceğiniz günlerde
salatalarınıza yağ eklememek de
yağdan gelecek kaloriyi dengelemek
açısından önemli. 

Kış aylarının vazgeçilmez kare ası

ÖYLE bir yiyecek olsa ki, yesek
yesek kilo almasak… İşte bu niteliği
taşıyan başucu sebzelerinden biri
turptur. 

Turp katı sebzelerden biridir. Kişiye
çiğneme duygusunu
tatmin etme açısından
çok faydası olur.
Canınız bir şeyler
atıştırmak
istediğinde
turpu
dilimleyip, az
tuz, bol
limonla
birlikte
tüketebilirsiniz. Çok
yedim duygusu
oluşturmaya bire birdir. 

Turpun kan şekerini yükseltme
ölçeği olan glisemik indeksi düşüktür.
Kan şekerinizde oynama yapmayacağı
için sizi daha uzun süre tok tutar. 

Turpun lif oranı yüksektir, midede
ve bağırsaklarda çözülüp tokluk
hissini pekiştirir. 

Sülfürlü bileşikler açısından
zengindir; karaciğer ve safra
dostudur, kansere karşı koruyucudur. 

İlaç gibi besinlerden biri olan turp,
fitosterol bakımından zengin olduğu

için kolesterolü dengeleyici etki
gösterir. 

Potasyum
açısından zengin

olduğu için
tansiyonu dengeler. Kalp
koruyucu etki gösterir. 

Çok iyi bir C
vitamini kaynağı
olduğu için
bağışıklık
sisteminizi

korumak ve grip
olmamak için her gün

küçük bir kase yemeye özen gösterin. 
Turp iyot açısından da zengin

olduğu için tiroit hastalıklarından
korur. 

Folik asit açısından zengin olduğu
için hücrelerimizin DNA ve RNA
onarımını sağlar. Yaşlanmayı önler.

Zayıflamak isteyenler için
vazgeçilmez sebze: Turp

KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Son dönemde

yaşamakta olduğunuz ters
etkilere karşı dikkatli hareket

etmelisiniz. Başkalarının imkanlarından
yararlanmak isterken riskli sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. 
BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) İkili ilişkilerde ve

ortaklıklarda sizi kısıtlayan ve
soğukkanlı olmaya zorlayan

şartlar içindesiniz. Alacağınız
önerilerle sorumluluklarınız artabilir. 

İKİZLER (22 Mayıs-21
Haziran) Sorumluluklar ve
başkalarının işlerini
üstlenmek bu dönem sizi

yorabilir. Detaylı içalışma
koşullarında yaşanan değişiklikler
karşısında önlemci olmalısınız. 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)
Duygusal alanda biraz

gergin ve kısıtlayıcı
koşullar söz konusu.

Gevşemekte zorlanacaksınız. 

ASLAN (23 Temmuz-23
Ağustos) Artan baskılar sizi

kontrollü olmaya itiyor. Uzun
vadeli planlar yaptığınız bu dönem
sabırlı ve güçlü olmanız gerekecek.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Düşünceleriniz yenilenirken

kararlılık göstereceğiniz
konulara odaklısınız.
İlişkinizde biraz dikkatli
olmanız gerekecek.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
Ekonomik davranmak,

çalışma kapasiteniz,
becerileriniz sayesinde yeni
gelirlere odaklanmak gerekecek.
Sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) Uzun zamandır
düşünülen projelerin

ilerlemesi adına daha kararlı
olacaksınız. Güç kazandığınız

bu dönemde çok fazla sorumluluk
almanız gerekecek. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Aşırı iyimser davranmanız
halinde bazı riskleri
hayatınıza davet edebilirsiniz.

Eldeki işlere odaklanmak sureti
ile beklemede kalmanız gerek.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Pek çok konuda hareketli ve
sistemli ilerliyorsunuz.
Kazandığınız deneyimleri

başkalarına yararlı konularda
ortaya koyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
İş ve kariyer hayatınızı ele almak
ve daha kararlı bir duruş
sergilemekten yanasınız. Dikkat

çekeceğiniz çalışmaların karşılığını
alacaksınız.

BALIK (19 Şubat-20
Mart) Kendinizi
geliştirmek adına çok
yeni ve kalıcı girişimler
yapmaktasınız. Hayata

bakışınızı daha tutarlı bir noktaya
taşımak adına başkalarının
düşüncelerinden yararlanmaya bakın.b

u
rç
la
r.
..
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Osmanlı arşivi artık elektronik ortamda
IRCICA Genel Direktörü Halit

Eren, Osmanlıca OCR projesinin
hayata geçirildiğini söyledi.
Eren, “Osmanlı’nın hüküm
sürdüğü tüm coğrafyalara ait
gizli kalmış belgeler gün yüzüne
çıkacak” diye konuştu. 

İslam Konferansı Teşkilatı
İslam Tarih, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi (IRCICA) ile
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
2011 yılında ortaklaşa başlattığı,
“Osmanlıca Optik Karakter
Tanıma” (OCR) projesi
tamamlandı. Dünyada ilk kez
Yıldız Sarayı’ndaki IRCICA
Farabi Sayısal Kütüphanesi’nde
kullanılacak olan Osmanlıca
Optik Karakter Tanıma Sistemi
(OCR), Osmanlıca matbu
eserleri metin içi aramaya açık
hale getirecek.

81 BİN NADİR ESER
Türkiye, ABD, Almanya,
Yunanistan, İran, İngiltere,
Mısır, Suudi Arabistan, Fransa
ve Irak başta olmak üzere 75
ülkenin araştırmacıları
tarafından aktif olarak
kullanılan IRCICA Farabi
Sayısal Kütüphanesi’nde
Osmanlı dönemine ait askeri,
topoğrafik ve coğrafi harita
bilgilerinin yanı sıra Kuran-ı
Kerim’in ilk nüshaları
bulunuyor. 148 farklı dilde 81
bin nadir eser, 115 bin süreli
yayın, 1660 harita, 65 bin tarihi
fotoğraf, 2 bin 150 şahıs arşivi
de bulunduran kütüphanedeki

kaynaklar, tamamlanan proje
ile elektronik ortamda
dünyadaki araştırmacılara
sunulacak.

130 DİLDE DİNLEME İMKANI
Web tabanlı ilk sayısal
kütüphane olan IRCICA Farabi
Sayısal Kütüphanesi’nde yazılı,
basılı, görsel ve işitsel
materyaller tarayıcılarla
taranarak Optik Karakter
Tanıma (OCR) işleminden
geçiriliyor. OCR materyalleri
okunabilir, düzeltilebilir ve
yararlanılabilir formda
elektronik ortama aktarılıyor.
Diğer kütüphanelerde kurulup
işletilebilecek yapıda
tasarlanan uygulama ile
araştırmacılar, çalıştıkları
konunu materyaline çevrimiçi
olarak temas edebiliyor. Ayrıca
OCR sistemi okuyuculara
Osmanlıca eserleri Türkçe dahil
toplamda 130 dilde dinleme
imkanı sunuyor.

Yıldız Sarayı’nda OCR
sistemini basın mensuplarına
tanıtan IRCICA Genel Direktörü
Halit Eren, Osmanlıca OCR
projesinin bittiğini ve hayata
geçirildiğini ifade ederek,
“Dünyada bir ilk olan
Osmanlıca OCR yazılımı ile
sadece Türkiye’ye değil,
Osmanlı’nın hüküm sürdüğü
tüm coğrafyalara ait gizli kalmış
belgeler ve kaynaklar gün
yüzüne çıkacak. Uygulama
sayısal ortamda ücretsiz olarak

kullanıcılara sunulacak.
Osmanlıca eserlere yönelik bir
yazılımın olmaması ise bu
konuda araştırma yapan
kişilerin kaynaklarını
sınırlandırıyordu ve alan
çalışmaları için önemli bir
eksiklik yaratıyordu.” dedi.

‘ÇİP’ UYGULAMASI
IRCICA tarafından geliştirilen
bir diğer uygulama, Farabi
Entegre Kütüphane yazılımı.
Uygulama, yayının
kütüphaneye girdiği andan

itibaren kullanım raporlarının
hazırlanmasına kadar tüm
süreçleri içinde topluyor.
Yayının sağlanması, kurumlar
arası değişim, ayrıntılı
kataloglama, kişi ve kurum
otoritelerinin oluşturulması,
etiketleme, güvenlik, sayım,
ödünç verme, fotokopi ve
sayısallaştırma işlemlerinin
tümü bu yazılımla belirleniyor. 

IRCICA Genel Direktörü Halit
Eren, Farabi Entegre Kütüphane
yazılımı ile kütüphanedeki
kitapları izlediklerini ifade

ederek, “Kitaplar, içlerinde
bulunan çipler sayesinde
izleniyor. Rafta eksik ve yeri
yanlış olan kitap varsa rafa
yaklaştırdığımız elektonik bir
cihaz ile kitap ve kitabın yeri
belirleniyor.” diye konuştu.

Web tabanlı ilk sayısal
kütüphane olan IRCICA Farabi
Sayısal Kütüphanesi’nde yazılı,
basılı, görsel ve işitsel
materyaller tarayıcılarla
taranarak Optik Karakter
Tanıma (OCR) işleminden
geçiriliyor.

Kimlikler değişiyor

VATANDAŞI Korumu Bakanlığı, nüfus cüzdanlarının (taftotita)
değişimi için çalışma başlattı. Nüfus cüzdanı sahipleri yeni
kimliklerine 10 euro karşılığında sahip olacak.
Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas, nüfus cüzdanlarının
değişimi konusunda başlattıkları çalışmanın sonuna yaklaştıklarını
belirtti. 
Toskas, yeni kimliklerin vatandaşa bedelinin 10 euro olacağını ifade
etti. Vatandaşı Koruma Bakanlığı’nın Ocak ayının sonuna kadar, yeni
kimliklerin özellikleri hakkında bir sonuca varması bekleniyor. 
Yeni kimlikler, güvenlik açısından daha iyi olacak ve sahteleri kolay
kolay üretilemeyecek şekilde hazırlanacak. 

Gümülcine Devlet Hastanesi’ne
geçici müdür atandı

GÜMÜLCİNE Devlet Hastanesi
Müdürlüğü’ne geçici olarak Kostas
Mavromatidis atandı.

Gümülcine Hastanesi’nde 19 yılı aşkın
bir süredir görev yapan ve Nefroloji
Kiliniği Müdürlüğü’nü yürüten Kostas
Mavromatidis’in Nisan ayına kadar
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde geçici
müdür olarak görev yapması bekleniyor. 

Hastane müdürleriyle ilgili ilan Aralık
ayında yayınlanmıştı. Adayların Ocak ayı
içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Hastane müdürlüğüne aday olmak
isteyenlerin 19 Ocak  Salı günü saat
15:00’e kadar başvurularını yapması
gerekiyor.

Bu arada, eski Müdür Kostas
Nalbantis’in görevine, kendisine
gönderilen bir faks ile son verilmişti.

ABO NE LE R‹ M‹ Z‹N D‹K KA T‹ NE
Y›l l›k abo ne üc ret le ri ni öde me yen abo ne le ri mi zin, 

Gü mül ci ne’de ki P. Mavromihali (İdadiye Sokağı) 4-6 
ad re sin de bu lu nan bü ro muz a gelerek

abone üc ret le ri ni öde me le ri önem le ri ca olu nur.
GÜN DEM 
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İzmir’de 94 yıl sonra 
haç çıkarma töreni yapıldı

Harmanlık Azınlık Derneği 
yeni okulunu istiyor

HIRİSTİYANLARA göre Hz. İsa’nın
doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü
olan 6 Ocak’ta, İzmir’de 94 yıl sonra
denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

İzmir’deki Ortodoks cemaati üyeleri,
Aya Fotini Kilisesi’ndeki ayinin ardından
Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.
Yunanistan eski konsolosluk binası
önünde, deniz kenarında dualar okundu
ve tören düzenlendi. 

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu
Theodoros Tsakiris’in de katıldığı törende
Aya Fotini Kilisesi Papazı Kirilos, denize
haç attı ve beyaz güvercinler uçuruldu.
Ortodoks gençler, haçı çıkarmak için
yarıştı. Denizden çıkarılan haç, Papaz
Kirilos’a teslim edildi.

Bu törenin İzmir için ayrı bir anlamı
bulunduğunu belirten İzmir Rum
Ortodoks Cemaati Başkanı Teodora
Hacudi, törenin 1922’den beri
yapılmadığını söyledi. Törenin gelecek
yıllarda da devam etmesini istediklerini
belirten Hacudi, sadece Rum Ortodokslar
değil Katolikler, Museviler ve
Müslümanlar’ın da katıldığını belirterek,
“Ege Denizi’nin, bizi birleştiren deniz
olduğunu her zaman savunuyorduk.”
dedi.

YUNAN TELEVİZYONLARI 
CANLI VERDİ
Öte yandan, İzmir’de 1922’den sonra ilk
defa alınan izinle haç çıkarma töreni
düzenlenmesi Yunan medyasında geniş

yer aldı. Türkiye’nin törene olur vermesini
‘tarihi’ şeklinde yorumlayan Yunan
televizyonları, 94 yıl sonra gerçekleşen
töreni canlı verdi. İzmir’de yaklaşık 250
civarında Ortodoks Hıristiyan’ın yaşadığı
belirtilen haberlerde, Yunanistan ve
civardaki Hıristiyanların katılımıyla
yaklaşık 300 kişinin töreni izlediği
belirtildi. 

İSTANBUL’DA FOTA
Ortodoks Hıristiyanlar, İstanbul’da da
dört farklı yerde haç çıkarma töreni
düzenledi.

Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ne
sabah saatlerinden itibaren gelmeye
başlayan ziyaretçiler, Patrikhane’nin
bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde
düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat
süren ayinin ardından, cemaat ve din
adamlarının oluşturduğu kortej,
Patrikhane’den çıkarak dualar eşliğinde
Fener İskelesi’ne doğru yürüdü.

Haç çıkarma töreni Fener Rum Patriği
Vartholomeos tarafından yönetildi. Tören,
Vartholomeos’un haçı denize atmasıyla
başladı. Daha sonra haçın atılmasını
teknelerde bekleyenler denize atlarken,
sudaki haça ilk ulaşan Yunanistan’dan
gelen 28 yaşındaki Nikos Solis oldu.
Vartholomeos haçı kendisine getiren
Solis’e armağan verdi. 

Birçok turist de töreni Fener sahilinden
ve kiraladıkları teknelerden izledi.

GÜMÜLCİNE’deki Harmanlık Azınlık
Eğitim Kültür ve Spor Derneği Yönetim
Kurulu, 4 Ocak Pazartesi günü Rodop
milletvekili İlhan Ahmet’i ziyaret etti. 

Ziyaretle ilgili olarak dernek
tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Milletvekili İlhan Ahmet’e Harmanlık
Azınlık Derneği olarak mahallemize
yeni azınlık okulu yapılması yönündeki
çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulduk.
Kendilerine geçmiş yıllarda okulun
yapılacağı arsanın şehir planında yer
aldığını söyledik. Ancak sürecin devam
ettiğini söyledik. Biz Yönetim Kurulu
olarak 2015 yılında üyelerimizle
(üyelerimiz aynı zamanda öğrenci
velileridir) 694 sayılı yasanın öngördüğü
şekilde yeni azınlık okulu yapılması için
resmi müracatımızı Rodop ili Eğitim
Müdürlüğü’ne yaptığımızı söyledik.
Bunun yanı sıra Bölge Eğitim
Müdürü’nü de bilgilendirmek amacıyla
ziyaret ettiğimizi kendilerine arz ettik.
Sayın milletvekilimize yukarıda
bahsettiğimiz başvurumuza ret cevabı
aldığımızı ve gerekçelerini de anlatma
fırsatı bulduk.” denildi.

Harmanlık Derneği’nin ziyaretiyle
ilgili açıklamanın son bölümünde ise şu
ifadelere yer verildi: “Milletvekilimiz

İlhan Ahmet bizleri büyük bir dikkatle
dinledi ve okul konusuyla ilgili
düşüncelerini bizlerle paylaştı.
Harmanlık Mahallesi’ne yeni azınlık
okulu yapılması için elinden gelen
gayreti göstereceğini ve gelişmelerle
ilgili bizi bilgilendireceğini söyledi.
Milletvekilimiz İlhan Ahmet’e bizlere
zaman ayırdığı için Harmanlık halkı ve
üyelerimiz adına teşekkürlerimizi arz
ediyoruz.”

İLHAN AHMET: “BU MÜCADELEDE
SİLAHIMIZ KALEM OLACAK”
Bu arada Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet ziyaret sonrası sosyal medya
hesabından şu paylaşımda bulundu:
“Harmanlık derneğinin değerli üyeleri
ile beraber, tüm halkımız ile birlik ve
beraberlik içinde azınlık eğitimini
‘partiler üstü’ bir değer olarak
algılıyoruz ve ‘azınlık eğitiminin’ rengi
ve partisi yoktur diye her kesime
haykırıyoruz. Bu mücadelede silahımız
kalem. Miğferimiz kitap. Siperimiz
bilim. Pusulamız toplumun yararı.
Cephanemiz çalışmak. Hedefimiz ise
dinletmek olacaktır. Zira anlamanın ve
bilmukabele çözümün dinleme ile
başladığına inanıyoruz.”

TÜRKİYE’nin başkenti Ankara’da
faaliyetlerini sürdüren Batı Trakya Türk
Birliği 21. olağan genel kurulunu
gerçekleştirdi.

Başkanlık için Fikri Mehmet Çavuş ile
hali hazırdaki başkan olan Ahmet
Salihoğlu aday oldu. Yapılan seçimler
sonucunda başkanlığa yeniden Ahmet
Salihoğlu seçildi. Ahmet Salihoğlu genel
kurul sonrasında yaptığı konuşmada, tüm

üyelere teşekkür ederek, önümüzdeki
dönemin kendilerine daha büyük
sorumluluklar yüklediğinin bilincinde
hareket edeceklerini söyledi.

Kaybedecek bir tek Batı
Trakyalı’duzelnın bile olmadığını belirten
Salihoğlu, 1978 yılındaki birlik ve dirlik
ruhunun yaşaması için ne gerekiyorsa
yapmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Batı Trakya Türk Birliği
Ahmet Salihoğlu ile yola
devam kararı aldı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Temizlik imandandır

T
emiz olmak, insanların
kişisel temizliklerine
önem vermek bir yerde iç

dünyamız ve alışkanlıklarımız ile
de ilgilidir. İman sahibi insanlar
dinin gereği olan temizliklerine
dikkat ederler. Çünlü İslam dini
temiz olmayı emreder. Aynı
zamanda ibadetlere başlamadan
önce temizlenmek yine dinin
gereğidir. 

Temizlik denildiği zaman
sadece maddi temizlik
anlaşılmaz. Tüm temizlik türlerini
içerisinde barındırır. Beden,
elbise, çevre, sokak, cadde maddi
temizlik olduğu gibi kalb ve ruh
temizliği de manevi temizliktir.
Temizlik denildiği zaman tüm
bu  temizlik çeşitlerini barındırır.

Dolayısıyla peygamber
Efendimiz (s.a.s.) “temizlik
imandandır” hadisi ile bu
manaları ifade etmiştir. Şimdi bu
hadisi biraz açıklamaya çalışalım.

Cenabı Hak kainata öylesine
büyük br temzlik kanunu
koymuştur ki, bütün canlıların
istisnasız buna itaat etmesi
emrini vermiştir. Çevrenize
dikkatlice baktığınızda da dünya
üzerindeki her şeyin bu kanuna
tabi olduğunu görebilirsiniz.
Vücudumuzda bile bir temizlik
kanunu vardır. Kandaki
alyuvarların mikrop ve zararlı
organizmaları yok etmeleri,
temizlik kanununa çok güzel bir
örnektir. Göz kapaklarının gözü
silmesi de bir başka temizlik
örneğidir.

Allah’ın isimlerinden biri
Kuddüstür. Kuddüs Allah’ın her
türlü hatadan, kusurdan, eksiklik
ve acizliklerden temiz, pak,
mukaddes ve münezzeh olması
demektir. Kuddüs isminin diğer
anlamı ayrıca, bütün varlıkları
maddi ve manevi kirlerden
ayıplardan temizleyip arındıran
anlamına gelmektedir.

Kainatta baktığımız zaman
Allah’ın Kuddüs isminin
tecellilerini görebiliriz. Dünya
yaratıldığından bu yana üzerinde
sayısız  bitki, hayvan, insan
yaşamıştır. Tüm bu canlılar
yaşamları son bulduktan sonra
arta kalan cesetler dünyayı
kirletmektedir. 

Fakat bu kirlerin eserleri hiçbir
saman kalıcı kalmamış kısa bir
süre içerisinde ekoloji denge
dediğimiz Allah’ın Kuddüs
isminin tecellisi ile
temizlenmiştir. Şayet bu canlı
varlıkların cesetleri bu yolla yok
edilmeseydi dünyamız adeta bir
çöplüğe dönüşecekti. Yaşam
olanaksızlaşacaktı.
Demek  Allah’ın Kuddüs isminin
memurları olan canlılar bu ismin

gereği olan temizliği mükemmel
bir şekilde yaparak fiil ve
eylemleri ile kuddüs ismini
zikretmektedirler. Leşleri yiyerek
temizleyen akbabalar, mikropları
temizleyen sinekler, kanadını
temizleyen kuşlar  vb  Allah’ın bu
emrini yerine getirirler.

Kainatta tüm varlıklar kuddüs
ismine göre son derece titizlikle
hareket ederler. Bu yüzden insan
elinin değmediği her yer tertemiz
ve pırıl pırıldır. Allah’a iman eden
bir mü’min bu varlıklardan geri
kalmayarak bu düzene uymalı
bedenini, elbiselerini, çevresini
temiz tutmalıdır. Bunun yanında
günahlarında manevi bir kir
olduğunu bilir tövbe ve istiğfar ile
temizlenir.

“…Allah şüphesiz daima tevbe
edenleri sever, temizlenenleri de
sever.” (Bakara-222) Ayetini
hayatında bilfiil yaşamış olur.

İmam-ı Gazali’ihyau Ulumid-
Din’ adlı ünlü eserinde temizliğin
dört derecesi olduğunu
belirtiyor. 
1- Dışını her türlü kir ve pislikten
temizlemek,

2- Organlarını günahlardan
temizlemek,

3- Kalbini kötü huylardan
temizlemek,

4- Gönlünü Allah’tan başka
herşeyden temizlemek’tir. 

Allah’a kul olmanın, o’nun
huzurunda durmanın ve o’nun
sevgisini kazanmanın ilk şartı
temizliktir. İslam’ın temeli, dinin
direği ve mü’minin miracı olan
namazın temel şartlarından biri
temizliktir.

Peygamberimiz buyuruyor;
“Fıtrat beştir (insanın yaratılışı
gereği beş adete riayet etmesi
gerekir sünnet olamak, etek traşı
olmak, koltuk altlarını
temizlemek, tırnakları kesmek ve
bıyıkları kısaltmak.” (Müslim
Tehare 16) 

Peygamberimiz temizliğe
büyük önem vermiş şöyle
buyurmuştur; “Allah ,
noksanlıklardan münezzehtir,
dürüst ve doğru olan kulunu
sever Temizdir , temizliği sever ,
kerem sahibidir, iyliği sever
Cömerttir, cömertliği sever.” (el-
Tac - 162) 

Sanma senden altın ve gümüş
isteyecekler Hiçbir şeyin fayda
vermediği günde sadece senden
kötülükten arınmış bir kalp
isteyecekler.

Rabbim temiz bir kalple onun
karşısına çıkmak cümlemize
nasip etsin. Geç kalmadan tövbe
ederek kötülüklerden ruhumuzu
ve bedenimizi temizleyelim
inşallah. 

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU

MESOLOGGİ bölgesinde
kaybolan iki kişinin
cesetlerine 4 Ocak Pazartesi
günü öğle saatlerinde
ulaşıldı.

35 yaşında hayvan bakıcısı
Vasilis Graçanis ile 40
yaşında çiftçi Yannis
Kordosis’in cesetlerine, 4

günlük bir aradan sonra
kullandıkları araçla birlikte
bir su kanalının içinde
ulaşıldı. 

Görgü tanıklarının
ifadelerine göre bahse konu
kişilerin yılbaşı gecesi bir
eğlence merkezinde aşırı
alkol aldıkları belirtildi.

Sabaha karşı saat 04:00’ten
sonra kendilerinden haber
alınamayan kişilerin kayıp
oldukları bilgisi saat 06:00
sularında polise iletildi. 

Ölüm nedenlerinin
yapılacak otopsi sonrasında
açıklanacağı belirtildi.

Göçmenlerin 
can yeleklerinden 
dev barış işareti

Kayıp iki kişinin 
cesetlerine ulaşıldı

AVRUPA’ya gitmek üzere Türkiye’den deniz
yoluyla Midilli adasına giden göçmenlerin
Ege’yi geçerken giydiği can yeleklerinden dev
bir barış işareti yapıldı.

Greenpeace ve Sınır Tanımayan Doktorlar
örgütleri gönüllüleri, yaklaşık 3 bin can
yeleğinden yaptığı barış işaretiyle “umut
yolunda” hayatını kaybeden kişileri
onurlandırmak istediklerini belirterek, can
yeleklerinden barış işaret yaptıklarını ifade
ettiler. 

Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci
Komiserliği’ne gore, 2015 yılında 1 milyondan
fazla göçmen Avrupa’ya ayak bastı.
Uluslararası Göç Örgütü ise 2015’te çoğunluğu
Ege’de olmak üzere 5 bin 350 kişinin hayatını
kaybettiğini açıklamıştı.
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Μεγάλοι χαμένοι οι αγρότες 
από το νέο ασφαλιστικό

Συνταξιούχους δύο ταχυτήτων με το
«τσεκούρι» να πέφτει κυρίως στις
λεγόμενες «μεσαίες» και «υψηλές»
συντάξεις, προκαλεί το σχέδιο
Κατρούγκαλου, και ενώ ο πόλεμος
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
για το θέμα έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο
για το νέο Ασφαλιστικό, το οποίο
παρουσίασε προχθές ο Υπουργός
Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος
στους πολιτικούς αρχηγούς, τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους
θεσμούς προβλέπονται νέα ποσοστά
αναπλήρωσης από 0,8% -2% για όσους
βγουν στη σύνταξη από την 1η
Ιανουαρίου του 2016, τα οποία
προκαλούν μειώσεις σε “μεσαίες” και
“υψηλές” συντάξεις που θα
καταβληθούν μετά την προαναφερθείσα
ημερομηνία.

Οι καταβαλλόμενες μέχρι και τη 31η
Δεκεμβρίου 2015 συντάξεις θα μείνουν

ως έχουν έως τον Ιούλιο του 2018.
Αλλά έπειτα θα υπάρξει μία

“προσωπική διαφορά”, η οποία θα
προκύπτει στις αποδοχές των
συνταξιούχων (μέχρι 31.12.2015) με βάση
το ποσό της σύνταξης που προκύπτει
από τα παλιά και τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης.

Η “προσωπική διαφορά” αυτή θα
“απομειώνεται” σε όσες παλιές συντάξεις
είναι μεγαλύτερες από τις νέες και,
πιθανόν, θα αυξάνεται σε όσες παλιές
συντάξεις είναι μικρότερες από τις νέες,
σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το
κυβερνητικό σχέδιο για το νέο
Ασφαλιστικό.

Την ίδια ώρα απώλειες θα υποστούν
οι συντάξεις αναπηρίας, καθώς η εθνική
σύνταξη θα δίνεται ολόκληρη μόνο στην
περίπτωση αναπηρίας άνω του 80%. Για
μικρότερα ποσοστά θα δίνεται το 70% ή
και το 50%. Δηλαδή, αν κάποιος ατυχής,
μείνει ανάπηρος μετά από 15 χρόνια
δουλειάς, θα λάβει επίδομα αντί

σύνταξης.
Η κυβέρνηση επιδιώκει την αύξηση

των ασφαλιστικών εισφορών προς τα
επικουρικά ταμεία προκειμένου να
εξοικονομήσει 550 εκατ. ευρώ ετησίως
για τρία χρόνια και να κλείσει το
δημοσιονομικό κενό χωρίς να απαιτηθεί
μείωση των συντάξεων. Από το μέτρο
όμως θα προκύψει μικρή ή μεγαλύτερη
απώλεια στις καθαρές αποδοχές των
μισθωτών. Σήμερα, για την κύρια
σύνταξη παρακρατείται το 20% επί των
πάσης φύσεως αποδοχών των
εργαζομένων και κατανέμεται κατά
6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και
κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

Παράλληλα, θα αυξηθεί η εισφορά
προς τα επικουρικά ταμεία στο 3,50 %
από 3% για τους εργαζόμενους και στο
4% από 3 % για τους εργοδότες.
Δηλαδή, όποιος αμείβεται με μικτό
μισθό 1000 ευρώ, θα παίρνει στο χέρι
900,7 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι λόγω της
αύξησης της εισφοράς προς το
επικουρικό, ακόμα και ο εργαζόμενος
των 1000 ευρώ, θα χάνει 5 ευρώ το
μήνα.

Επιπλέον, οι εισφορές στο εξής για
αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοτελώς απασχολούμενους θα είναι
ανάλογες με το εισόδημα και θα
εναρμονιστούν με τις εισφορές του ΙΚΑ. 

Αυτό θα σημαίνει τριπλασιασμό για
τις εισφορές των αγροτών, αυξήσεις για
γιατρούς και δικηγόρους και μείωση για
τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
(υποχρεωτικό κατώτερο ασφάλιστρο
117 ευρώ), οι οποίοι όμως θα παίρνουν
και αντιστοίχως μειωμένη σύνταξη.

Μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται οι

αγρότες, για τους οποίους προβλέπεται
από 1/1/2017 η καταβολή εισφοράς
στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του
εισοδήματός τους όπως αυτό
καθορίζεται με βάση το καθαρό
φορολογητέο εισόδημα από την
ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Σταδιακά, έως το 2019, το συνολικό
ποσοστό αυξάνεται από 7% σήμερα, σε
20%. Αναλυτικά, έως 31.12.2016 το
ύψος του ποσοστού υπολογισμού
ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης
αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.
Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του
φορολογητέου εισοδήματος
διαμορφώνεται σε 14%, από 1/1/2018
αυξάνεται σε 17% και από 1/1/2019
διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
Κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για
τους αγρότες ορίζονται τα 468 ευρώ τον
μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αγρότης που
έδινε 65,5 ευρώ θα δίνει 91 ευρώ το
μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προκληθεί
πρωτοφανής σύγχυση τόσο στους ήδη
συνταξιούχους, όσο και σε εκείνους που
είτε έχουν αιτηθεί, είτε ετοιμάζονται να
αιτηθούν τη σύνταξη τους με το
κυβερνητικό σχέδιο για το νέο
Ασφαλιστικό, ειδικά στο κομμάτι εκείνο
που αφορά τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης τα οποία θα ισχύσουν
από 1.1.2016 για τους νέους
συνταξιούχους και αναδρομικά (μετά
τον Ιούλιο του 2018) και για όσους
έχουν λάβει τη σύνταξη τους έως και
την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Sanatçı Belediye Başkanı: “Çipras
gemi gönderip göçmenleri aldırsın”

LAMİA ili Stilida Belediye Başkanı Apostolos
Gletsos (48), Başbakan Aleksis Çipras ve
parlamentoya, “Masum göçmenlerin hayatını
kaybetmemesi için Türkiye’den gemi ile
Yunanistan’a getirilmesi” çağrısında bulundu.

Stilida Belediye Başkanı ve eski sanatçı
Apostolos Gletsos, Türkiye’den Yunanistan’a
geçmeye çalışan mültecilerin art arda Ege’de

hayatlarını kaybetmeleri üzerine ilginç bir öneride
bulundu. Siyasete girmeden önce tanınmış tiyatro,
dizi ve sinema oyuncuları arasında yer alan
Başkan Gletsos, Ege’de daha fazla masum kadın,
çocuk ve göçmenin hayatını kaybetmemesi için
Başbakan Çipras’tan Türkiye’ye gemi göndererek
göçmenleri aldırmasını istedi. Popüler, renkli ve
sağduyulu girişimleriyle takdir gören Gletsos’un
önerisi medyada geniş yer buldu.

Telia Partisi lideri ve iki dönemdir Stilida
Belediye Başkanı olan Gletsos açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Belediye meclis üyeleri ile
birlikte aldığımız karar üzerine Başbakan Aleksis
Çipras ve Yunan Parlamentosu’na, Türkiye’ye gemi
göndererek kadın, çocuk ve yasal göçmenleri
alarak bu tarafa getirmeleri çağrısında
bulunacağım. Nasılsa Yunanistan’a gelecekler. Bu
kadar masum insan, kadın ve çocuk can vermesin.
Gitsinler ve getirsinler. Onları bu zahmete sokarak
boğulmalar yaşanmasın. Çağrımız, bir anlaşma
olsun ve Türkiye’ye giderek onları buraya
getirelim.”

ONLARCA DİZİ VE FİLMDE 
OYNAYAN BAŞKAN
Yaklaşık 5 bin nüfuslu sahil kasabası Stilida
Belediyesi Başkanı olan Apostolos Gletsos,
siyasete girmeden önce Yunanistan’ın tanınmış
dizi, sinema ve tiyatro oyuncuları arasında yer
alıyordu. 1991’den bu yana 23 ayrı televizyon dizisi,
film ve tiyatro oyununda rol aldı. İki dönemdir
Lamia şehrine bağlı sahil kasabası Stilida Belediye
Başkanlığı görevini sürdüren Gletsos, siyasi
çalışmalarını geçen yıl kurduğu Telia Partisi ile bir
adım ileriye taşıdı. Partisi, Ocak 2015 seçimlerinde
yüzde 1,8 oy oranı ile yüzde 3 barajını aşamayarak
meclis dışında kalmıştı.

‘Nobel Barış Ödülü Yunan
adalarına verilsin’ kampanyası

BU yılki Nobel Barış Ödülü’nün Yunan adalarına verilmesi
için imza kampanyası başlatıldı.

Dünya genelinden bazı aktivistler Yunan ada sakinlerinin
mültecilere gösterdiği karşılama, yaklaşım ve davranışları göz
önünde bulundurarak bu yılki Nobel Barış Ödülü’nün Yunan
adalarına verilmesi için 20 bin imza toplamak üzere çalışma
başlattı.

“Mültecilere yaptıkları yardımlardan dolayı Nobel Barış
Ödülü’nün Yunan adaları sakinlerinin kazanması için oy
verin” başlıklı kampanya çerçevesinde verilen mesajda,
“Ege’deki Yunan adaları sakinlerinin, kendilerini de yıllardan
bu yana mali kriz vurmuş olmasına rağmen Suriyeli
mültecilere yardım etmek ve kendilerini rahat hissettirmek için
ellerinden gelen her şeyi yaptığına” dikkat çekildi.

Kampanya, “avaaz.com” internet sitesinde 16 Kasım 2015
tarihinde başlatıldı.
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KUZEY Kore, hidrojen
bombası denemesinde
bulunduğunu öne sürdü.
Pyongyang yönetimi tarafından
yapılan açıklamada, hidrojen
bombası denemesinin 6 Ocak
Çarşamba günü yerel saatle
10.00'da yapıldığı ve başarılı
olduğu belirtildi. 

Pyongyang'ın
açıklamasından önce
denemenin yapıldığı ileri
sürülen Punggye-ri bölgesinde
5,1 büyüklüğünde deprem
kaydedildi. 

GÜNEY KORE’DE 
ACİL TOPLANTI
Güney Kore hükümeti,
gelişmeler üzerine acilen
toplandı. 

Kuzey Kore, en son 2013'te
nükleer denemede bulunmuştu.
Pyongyang yönetiminin üçüncü
nükleer denemesi, bölgede
gerilimin tırmanışa geçmesine
ve uluslararası toplumun sert

tepkisine neden olmuştu. 
Termonükleer bomba,

hidrojen atomlarının birleşerek
helyum atom yapısına
dönüştüğü termonükleer
tepkime nedeniyle atom
bombasından daha güçlü bir
etkiye yol açıyor.

ABD: İNCELEMELER KUZEY
KORE’NİN İDDİALARIYLA
ÖRTÜŞMÜYOR
ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin
nükleer deneme yaptığı iddiası
sonrasındaki incelemelerin,
Kuzey Kore'nin başarılı bir
hidrojen bombası denemesi
yaptığı iddialarıyla
örtüşmediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry ise yazılı bir açıklama
yaparak Kuzey Kore'nin
iddialarını değerlendirdi. Kerry,
ABD ve birçok ülkenin, Kuzey
Kore'nin gerçekleştirdiği
denemeyi çok net bir şekilde
kınadıklarını vurgulayarak, "Bu

provokatif hareket, uluslararası
barışı ve güvenliği çok ciddi bir
şekilde tehdit etmekte ve BM
Güvenlik Konseyi kararlarını
ihlal etmektedir." dedi.

BM GÜVENLİK
KONSEYİ’NDEN KINAMA
Kuzey Kore'nin yer altında
hidrojen bombası denemesinde
bulunduğunu iddia etmesi
üzerine acil olarak toplanan
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi (BMGK), Pyongyang
yönetimini şiddetle kınayarak,
yeni yaptırımlar uygulanması

için çalışma başlatılması kararı
aldı.  

BMGK'nın basın bildirisinde,
Kuzey Kore'nin yaptığı en son
denemeyle 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013) ve 2094
(2013) sayılı Konsey kararlarını
"açıkça" ihlal ettiği ve bunun
uluslararası barışa tehdit
anlamına geldiği kaydedildi.

AGİT DE KINADI
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı
ve Almanya Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier,

hidrojen bombası denediği
iddia edilen Kuzey Kore'yi
kınadı.

AGİT'ten yapılan yazılı
açıklamaya göre Steinmeier,
nükleer deneme
gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü
Kuzey Kore'yi kınayarak,
uluslararası toplumun tepki
göstermesini istedi.

Steinmeier, Kuzey Kore'nin
nükleer programı ve tekrar eden
nükleer denemelerinin Kore
Körfezi'nde barış ve istikrara
ciddi tehdit oluşturduğunu
kaydetti.

ÇİN ve İngiltere, Suriye
sorununa ilişkin ortak bildiri
yayımladı. Bildiride, Suriye'deki
insani durumun vahim
boyutlara ulaştığına ve 13,5
milyon insanın acil yardıma
ihtiyacı olduğuna işaret edildi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan
yapılan yazılı açıklamaya göre,
resmi ziyaret kapsamında
ülkeye gelen İngiltere Dışişleri
Bakanı Philip Hammond ile
Çinli mevkidaşı Vang Yi
başkent Pekin'de Salı akşamı
bir araya geldi. Görüşme
sonrasında, Suriye'de siyasi çözümün teşviki
noktasında taraflar ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Çin ve İngiltere'nin, Suriye'deki
krizin oluşturduğu bölge ve civarındaki
istikrarsızlık, kötüleşen insani durum, terör ve
kalıcı hale gelen şiddet ve çatışma meselelerine
ek olarak krizden milyonlarca insanın olumsuz
etkilenmesi ve Suriye halkının acısının devam
etmesinden derin kaygı duyduğu ifade edildi.

Suriye'de ateşkesin sağlanması ve siyasi bir
çözüme kavuşturulmasına yönelik BMGK'nın
2254 sayılı kararına oy veren ülkeler olarak Çin ve
İngiltere'nin, Uluslararası Suriye Destek Grubu

(ISSG) içinde aktif bir şekilde yer
almaya devam edeceği ve "2012
Cenevre Bildirisi" temelinde Suriye
halkını baz alan bir siyasi geçişi
teminat edecek şekilde bölge
civarındaki ülkelerle de çalışmaların
süreceği kaydedildi.

Taraflar olarak, Suriye'de siyasi bir
çözüme ilişkin taahhütte
bulunulduğu belirtilen bildiride,
Birleşmiş Milletler'in (BM) ana ara
buluculuğunda Suriye'nin geleceğine
halkının karar vereceğinin altı çizildi.
Bildiride, ateşkes ve paralel siyasi
geçiş arasında yakın bir bağ olduğu

gerçeğinin kabul edildiği belirtildi. Bildiride, 2254
sayılı karar çerçevesinde ulusal bir ateşkesin
olması yönünde Çin ve İngiltere'nin kararlılığı
yinelendi.

Suriye'deki insani durumun vahim boyutlara
ulaştığına ve 13,5 milyon insanın acil yardıma
ihtiyacı olduğuna işaret edilen bildiride,
uluslararası topluma, daha fazlasının yapılması,
60'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek
şubat ayındaki Londra Konferansı'nda Suriye'ye
ilişkin acil ve uzun vadeli desteğin yanı sıra
BM'nin yardım talebi konusunda fikir birliğine
varılması çağrısında bulunuldu.

FRANSA eski
Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy, Avrupa Birliği (AB)
içinde serbest dolaşımı
düzenleyen Schengen
Anlaşması'nın "öldüğünü"
savundu.

Sarkozy'ye göre, Avrupa'daki
sınır güvenliği sorunu ve
mülteci akını Schengen
Anlaşması'nı tamamen
geçersiz hale getirdi.

Sarkozy açıklamayı,
Belçika'nın Anvers kentindeki
İşadamları Deneği'nin (VOKA)
yeni yıl resepsiyonunda yaptı.

"Ortak bir göç politikası
oluşturmadan birlik içinde

sınırların kaldırılmasının garip
bir fikir olduğunu" söyleyen
Sarkozy, AB'nin mevcut
yapısıyla devam
edemeyeceğini de öne sürdü.

Cumhuriyetçilerin lideri
Sarkozy, Avrupa Birliği için
oluşturulması öngörülen ancak
uygulamaya sokulamayan
anayasa taslağında din
vurgusu olmamasını da
eleştirdi.

Sarkozy, Hristiyan
kimliğinin Avrupa
Anayasası'na geçirilmemiş
olmasını "korkaklık" olarak
değerlendirdi.

Sarkozy: Schengen öldü

Kuzey Kore hidrojen bombası
denediğini iddia etti
Kuzey Kore'de Pyongyang yöneti-
mi, hidrojen bombası denemesi
yapıldığını bildirdi. Denemenin
yapıldığı ileri sürülen Punggye-ri
bölgesinde 5,1 büyüklüğünde
deprem kaydedildi.

“Suriye'de 13,5 milyon insanın
acil yardıma ihtiyacı var”
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Avrupa 2015’i ekonomik ve

politik sorunlarla geçirdi

AVRUPA Merkez Bankası’nın
(ECB) genişlemeci para
politikasıyla Avrupa borsaları
geçen yılı artıda kapatırken,
bölgede çok düşük enflasyon
sebebiyle ortaya çıkan deflasyon
tehdidi, birliğin dağılma riski,
terör olayları ve mülteci krizi
Avrupa’nın uzun süre
gündemini meşgul etti.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin
(Eurostat) geçen yılın ocak
ayında açıkladığı verilere göre
Euro Bölgesi’nde enflasyon 2014
yılının aralık ayında yüzde -
0,2’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde
2009 yılının eylül ayından bu
yana ilk kez eksiye inen
enflasyonla birlikte, Euro
Bölgesi resmi olarak deflasyona
girmiş oldu.

Bu durum, o dönemde
faizleri yüzde 0,05’le tarihi
seviyesine kadar düşüren
ECB’nin parasal genişleme
konusunda daha kararlı
davranmasını ve çok düşük
enflasyona karşı yeni planlar
uygulamaya sokmasını
gündeme getirdi. Bu durum
ECB’nin devlet tahvili alımı
programını başlatmasında etkili
oldu. 

2015 yılının ikinci çeyreğinde
Euro Bölgesi’ne ilişkin
yayımlanan son ekonomik
göstergeler, düşük petrol
fiyatlarının olumlu etkisi ve

düşük euro kuruyla birlikte
Euro Bölgesi’nde yenilenen bir
toparlanmanın sinyallerini
verdi. 

ECB’nin 9 Mart’ta başlattığı
devlet tahvili satın alımını da
kapsayan aylık 60 milyar
euroluk tahvil alım programı da
(parasal genişleme) bölge
ekonomisinin canlanmasına
katkı sağladı. Ancak, bölgede
enflasyon hedeflenen yüzde
2’ye yakın seviyeye bir türlü
yaklaşmazken, Avrupa’da baş
gösteren Yunanistan krizi ve
krizin tırmanmasına bağlı
olarak ortaya çıkması muhtemel
etkiler sebebiyle bölgedeki
atmosfer olumsuz etkilendi.   

Ayrıca, Yunanistan’ın Euro
Bölgesi’nden ayrılma (Grexit)
krizi ve kurtarma paketi
anlaşmasına ilişkin gerilimlerin
yanı sıra Euro Bölgesi’ndeki
çevre ülkelerin kalıcı borç
sorunlarının çözüme
kavuşmaması ve aşırı sağcı
siyasi hareketlerin popülerlik
kazanması da bölge
ekonomisinde beliren riskler
olarak öne çıktı.

TERÖR VE SIĞINMACI 
KRİZİNİN ETKİSİ
Avrupa ekonomisindeki
ekonomik ve politik sorunların
yanı sıra özellikle yılın ikinci
yarısında baş gösteren terör

olayları ve sığınmacı krizinin
başı çektiği sosyal sorunlar,
piyasaları ve bölge ekonomisini
baskı altında tuttu. 

Bölge genelinde görülen
sorunlara ek olarak Avrupa’nın
lokomotif ülkesi konumundaki
Almanya’da zorlu bir yıl geçirdi.

Almanya, mülteci krizinde en
fazla sorumluluğu üstlenen
Avrupa ülkesi olarak dikkati
çekerken, başta Volkswagen
olmak üzere Lufthansa, Opel,
Siemens ve Deutsche Bank gibi
bir çok köklü Alman kuruluşun
son yıllarda mali ve idari açıdan
sıkıntılı günler geçirmesi
Avrupa ekonomisini olumsuz
etkiledi.

AB’deki ekonomik ve politik sorunların yanı sıra yılın 2. yarısında baş
gösteren terör olayları ve sığınmacı krizinin başı çektiği sosyal sorun-
lar, piyasaları ve bölge ekonomisini baskı altında tuttu.

Muhalefetten emekliliğe destek yok
HÜKÜMET tarafından

hazırlanan ve ödemelerde
gelecekte kesintiye
gidilmesini öngören
emeklilik reformuna
muhalefet destek
vermeyecek.

Başbakan Aleksis Çipras,
geçen hafta yaptığı
açıklamada Yunanistan'ın
emeklilik sisteminin
çökmenin eşiğinde olduğunu ifade etmişti.

Hükümetin hazırladığı reform planında 6 ana

emeklilik fonunu tek çatıda
toplanması, gelecekte emekli
maaşlarında yüzde 30'a varan
kesinti yapılmasını ve en
düşük emekli aylığının 384
euro, azami aylığın ise 2 bin
300 euro olmasını öngörüyor.

Planda, işçi ve işverenlerin
sosyal güvenlik primlerinin
artırılması da var. Buna göre
işverenlerin yaptıkları katkı 1

puan ve çalışanların katkısı 0,5 puan
yükseltilecek.
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RIZA KIRLIDÖKME
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Haftanın Sohbeti SAFA Geldin 2016 yılı
Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu alem birdir bize.             Yunus EMRE

Yandaki sütünlarda
okuduğunuz çok anlamlı
sözlerden sonra bu yılın ilk
sohbetini, ümit dolu bir süreç
içinde geçmesini dileyerek şu
özlü örnek tavsiyelerle
başlıyalım diyoruz.

***

Muhterem hemşehrilerim;
Sohbetimizin girişindeki

bütün dünyaya örnek olan bu
başlangıç notlarımızdan sonra
şu huzur verici kelamlarla
devam edelim mi?

***

“Eğitim ve kültürel
dayanışma, demokratik hukuk
devletlerinin demokratik
katılımın ve çağdaş
toplumların vazgeçilmez
nitelikleri arasında gelir.

Hüseyin Avni BOTSALI
T.C. Gümülcine

Başkonsolosu
Not: 25 Mayıs 2003 İskeçe

Muzaffer Salihoğlu Azınlık
ortaokul ve lisesi eski ve yeni
mezunları buluşması
gecesindeki konuşmasından...

***

Meslek sahibi her insan icra
ettiği mesleğin mutlulukla
başlamasını arzuladığı kadar
mutlulukla bitmesini ister,
bunun özlemini çeker.

Emekli öğretmen – yazar 
Tevfik HÜSEYİNOĞLU
İskeçe  11 Mayıs 2003 vede

konuşmasından.

***

Geri kalmış bir ülke,
kaybedecek hiç bir şeyi
olmayan yarı aydınların istilası
altındadır.

Kazım TAŞKENT

***

Siz hiç bir sarrafın
bağırdığını duydunuz mu? 

Kıymetli malı olanlar
bağırmaz.

Domatesçi, biberci bağırır
da kuyumcu bağırmaz.

Eskici bağırır ama antikacı
bağırmaz.

İnsan bağırırken
düşünemez.

Düşünemeyenler ise hep
kavga içindedir.

Popçular, rockçular
boğazlarını patlatana kadar
bağırıp duruyor.

Ama Dede efendi’yi
okuyanlar bağırmıyor.

***

Seninle de, sensiz de
yaşanmıyor.

Ovidius

***

Nadan ile sohbet etmek
güçtür bilene,

Çünkü nadan ne gelirse
söyler diline.

La-edri

***

Tarlan varsa, İÇİNDE OL
Teknen varsa, KIÇINDA OL
İşin varsa, BAŞINDA OL
Eşin varsa, YANINDA OL

***

İnsanın kazandığı paradan
değil, 

Paranın kazandığı insandan
korkulur.

***

DÖRT ŞEY GERİ GELMEZ
ATILAN OK
KAÇIRILAN FIRSAT
SÖYLENEN SÖZ
GEÇEN ZAMAN

***

İnsan iyi yaşamalı. Vaktinde
de arabasını çekmeli.

ANTONİO FOGAZZARO

***

Her yaşın bir kemali,
Her işin de bir zevali,
Bir sonu vardır.
Öğretmen – yazar
Tevfik HÜSEYİNOĞLU
İskeçe 11 Mayıs 2003

mesleğine veda
konuşmasından.

***

Son sözümüz de Moskova’da
büyük bir kayanın altında
yatan vatana hasret dünyaca
tanınmış şairimizin şu
okuduğunuz beyitti ile
kapatalım mı bu haftaki
sohbetimizi.

“Bazen doğduğun
topraklarda ölebilmektir
HÜRRİYET” 

Nazım HİKMET 

***

Yukarıda sizlerle
paylaştığımız bu çok manalı
sözlerden sonra Batı
Trakya’nın adalara sürülen
kalem mücahidi Mehmet
HİLMİ’nin yazmış olduğu bir

hikayesinden şu paragrafı hep
beraber okuyalım mı?

- Kızım demişti. Hayal
başka, gerçek başkadır.
Yaptığım tahkikat adamın
oldukça gelir sahibi olduğunu,
biraz da tahsili bulunduğunu
bildiriyor. Bunu kaçırdığımız
vakit emin olmalısın ki.... hem
nedir diye ilave etmişti. Gerek
İstanbul’un gerek se medeni
memleketlerin o karışık aşk
alemlerinde serbest izdivaç
zannettiğimiz muameleler
acaba bu gibi talih
oyunlarından mı güçlüdürler?
Hayır. “İzdivaç kanunları
değişti, kadınlara hak verildi”.
Sözleri hep manasız şeylerdir.

Kadınlar ellerindeki
hürriyeti kanunlarla
kaybetmediler ki, yine
kanunlarla alabilsinler. İçtimai
vaziyet kadınları esarete soktu.
İnsanlıkta bu vaziyetin devamı
süresince bunun
değişmediğini görerek
“Kadınlar her vakit erkeğin
altındadır kanaatine sahip
oldu”.

Hayat, kadınların da iştirak
ettiği bir mücadelede, o
mücadelede de kadınlar
kendilerinin erkeklere rakip
olduklarını göstermeden, daha
doğrusu içtimai vaziyet
kadınların lehine olarak
değişmeden senin kalbini
talihin ufkunda parlıyan ilk
yıldıza bağlamaklı zaruridir.

Mehmet HİLMİ
Sürgün anıları hikayesinden

YENİ ADIM gazetesi: sayı 26. 
20 Temmuz 1926

***

Muhterem hemşehrilerim:
Yukarıda okuduğunuz

paragrafı dediğimiz gibi üstad
yazmış bize bırakmış, biz de bu
paragrafı yıl başı hediyesi
olarak bütün hanım efendilere
hediye ediyoruz.

Hatırlatalım, çok dikkatli
okursanız çok derin mana
çıkarırsınız üstadın bu hikaye
paragrafından.

***
Muhterem hemşehrilerim;
Kalem mücahidimiz

Mehmet HİLMİ’nin hayatının
en hüsranlı günlerini içeren
“SÜRGÜN” bölümünde yazdığı
hikayeleri ve anıları ile kısaca
hayat hikayesini kitaplaştırdık.

Bir aksilik olmazsa çok
yakında sizlere takdim
edeceğiz. Ümidimiz o dur ki
2016 yılının da Batı Trakya
Türklerine en büyük hediyesi
olacaktır diye düşünüyoruz.

MERHABA 2016 YENİ YILI

Evet Derviş Baba;
Bizde bu söylediklerine en içten duygularla katılıyoruz.
Hele, bu notları düştüğümüz an İzmir limanında bütün

dünyadaki Ortodoks Hristiyanların “6 OCAKTA
İSTAVROZ’U SUYA ATMA” olayını tam “94”
“DOKSANDÖRT” yıl sonra gerçekleşme sahnesi hakikaten

“Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu alem birdir bize”
Sözü çok uzun yıllar önce söylenmiş ve bugün büyük bir

ibret nişanesi olarak insanlığın şu anda yaşadığı bütün
badirelere rağmen o felsefeyi yaşaması dini, ırkı, rengi ne
olursa olsun her kese ders olmasını “ALLAHTAN” diliyoruz.

Niçin mi?
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GÜNDEMhaber

Emine Tabak Ahmet

Yeni yıl, yeni umutlar

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Y
eni bir yıla adım
attığımız şu günlerde
hepimizin beklentisi

umutlarımızın
gerçekşebileceği bir yıl
olması kuşkusuz! Ancak,
özellikle gençlerimizin
beklentilerinin
gerçekleşebilmesi, onların
mutlu olabilmeleri,
toplumumuz için son derece
önemli. Zira, umutları
tükenmiş, gelecek kaygısı
yaşayan gençlerin
bulunduğu bir toplum,
verimsiz ve güçsüz bir
toplumdur, şüphesiz! Fakat
ne acı ki, her gün biraz daha
büyüyen eğitim sorunlarımız
karşısında, umutsuz bir
gençlik de büyümekte.

Azınlığımız çocukları için
daha anaokulundan itibaren,
gerginve kaygı dolu bir
eğitim hayatı başlamakta,
ne yazık ki! Çocuk,
anaokulunda anlayamadığı
bir dille karşılaşarak, kendini
ifade etmekte zorluk
çekmekte. Anadilini
kullanamamak çocuk için ilk
handikapı oluşturmakta.
Oysa çift dilli anaokulunun
olması bu duruma çözüm
olurdu elbette ki!

Bunun devamında
ilkokulda da bu kaygı hali
gerek kitapların eksikliği ve
varolan kitapların eskiliği,
gerekse öğretmen
eksiklikleri sonucu devam
etmekte. Çocuklarla birlikte
ailelerin de kaygıları
yoğunlaşarak sürmekte.
Sorunlu eğitim şartları
çocukların ruh halini de
olumsuz etkilemekte.
Çocuğun okulun
kapatılması, yeni bir okul
arayışına girilmesi, yeni
arkadaşlar edinmeye
çalışması şeklindeki
sorunlar çocukta ilk ruhsal
çatışmaları da beraberinde
getirmekte.

Lise yıllarından itibaren
başlayan üniversiteye
girebilme hedefi de
beraberinde bir çok kaygı ve
sıkıntıyı getirmekte. Ne yazık
ki okullarımızda
çocuklarımıza yol
gösterebilecek rehberlik
derslerinin ya da rehberlik

merkezlerinin bulunmaması
büyük bir eksiklik! Bunun
sonucunda da çocuklar ve
aileler kararsızlıklar
yaşayarak, ya bir arkadaş
örnek alınarak ya da ailenin
isteği doğrultusunda
çocuğun ilgi ve yetenekleri
dışında bir okulda çocuk
öğrenim görmeye başlıyor.
Ancak tatmin olamayan genç
çoğu zaman okulundan
soğuyabiliyor ve eğitimini de
yarım bırakmak zorunda
kalıyor.

Bu tür durumlarla
karşılaşmamak için ailelerin
öncelikle çocuklarının
özelliklerini ve yeteneklerini
iyi tanıyarak onları
yönlendirmeleri çok önemli.
Bunun için de anne-baba,
çocuk ve öğretmen her
zaman diyalog içinde olmalı
ve seçilecek mesleğe ve
dolayısıyla da okula birlikte
karar verebilmelidir. Çocuğa
yardımcı olabilmek için onun
zeka kapasitesi de
gözönünde
bulundurulmalıdır. Onun
sevmediği ya da gücünün
dışında bir okula
yönlendirmek, son derece
yanlıştır. Hiç kimse,
sevmediği ya da
beceremeyeceği bir işi
yapmak istemez. Bu
zorunluluk da kişinin
başarısız ve mutsuz
olmasına neden olabilir.
Ayrıca çocuğun geleceği ile
ilgili kaygıları da aile
kendisine yansıtmamalıdır.
Bu onun daha çok huzursuz
olmasına yol açar. Çocuğun
aldığı kararları aile onunla
birlikte değerlendirerek
kendisine destek olmalıdır.

Hedefimiz her zaman
mutlu ve amacına
ulaşabilmiş gençler
yetiştirebilmektir. Bunun
için de yeni yılda da
çocuklarımıza eğitimlerinde
destek olarak onlara güven
aşılayarak yanlarında
olabilmemiz son derece
önemlidir.

Gelecek kaygısı
yaşamayan mutlu bir
gençliğin oluşturduğu bir
toplum olabilmemiz
dilekleriyle...

22 8 Ocak 2016

Frontex mülteci akımına
karşı takviye edildi

AVRUPA Birliği’nin sınır güvenliğini sağlayan
Frontex, 2015’te yoğun sığınmacı geçişlerinin
yaşandığı Ege denizinde görev yapan birimlerine
takviye yaparak operasyonları genişletti.

Frontex’in, “Poseidon Acil Müdahale
Operasyonları” adı altında Yunan sahil güvenlik
birimleriyle ortaklaşa başlattığı operasyonlar, 31
Mart’a kadar sürecek. Alınan bilgiye göre, Ege’de
yoğun mülteci akışına maruz kalan Midilli, Sakız,
İstanköy, Sisam ve İleryoz adalarının bulunduğu
bölgelerde gerçekleştirilecek operasyonlar
kapsamında, Frontex’e ait 15 gemi ve 22 kara taşıt
aracı görev yapacak.

Ayrıca, adalardaki uzman ekiplerin sayısı
aşamalı olarak artırılarak toplam görevli sayısı

520’ye çıkarılacak. Meis adasında sürekli görev
yapması için de Frontex’e ait bir gemi tahsis
edilecek. Frontex’ten daha önce yapılan
açıklamada, operasyonlara katılacak yeni
ekiplerin Shengen ile bağlantılı ülkelerden
geleceği ve daha çok mülteci kayıt merkezlerinde
parmak izi alınması ve sunulan belgelerin sahte
olup olmadığının incelenmesi gibi güvenlikle
ilgili konularda görev üstleneceği belirtilmişti.

Başbakan Aleksis Çipras da kısa bir süre önce,
sığınmacı kriziyle mücadelede AB’den daha çok
destek beklediğini ifade ederek, Ege’de görev
yapan Frontex ekiplerinin sayısının artırılarak bin
600’e çıkarılması talebinde bulunmuştu.

BİRLEŞMİŞ Milletler Yüksek Komiserliği
UNHCR, Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en
büyük göç olarak değerlendirilen mülteci krizinin
2015 bilançosunu açıkladı. Rapora göre 2015’in
başından bu yana deniz yoluyla Avrupa’ya gelen
göçmen ve mülteci sayısı bir milyonu aştı. 

Bu bir milyon 573 kişinin 844 bini ise
Türkiye’den Ege denizini geçerek Yunanistan’a
ulaştı. Çoğunluk Midilli üzerinden giriş yaptı. 

Raporda deniz yoluyla yapılan göç dalgasında

150 binden fazla kişinin de Libya’dan Akdeniz’i
geçerek İtalya’ya gittiği açıklandı. Bu yıl içinde
çoğu Akdeniz olmak üzere denizde ölen ya da
kayıp olanlar ise 3 bin 735 olarak kaydedildi. 

UNHCR deniz yoluyla geçenlerin yüzde
49’unun Suriyeli, yüzde 21’inin Afgan ve yüzde
8’inin Iraklı olduğunu açıkladı. 2014’te Avrupa’ya
deniz yoluyla gelen göçmen ve mültecilerin sayısı
216 binin biraz üzerindeydi.

2015’in acı bilançosu
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Orta alanı yaratıcı bir
futbolcuyla takviye etmek
isteyen Fenerbahçe’nin,
Hakim Ziyech ile ilgilendiği
ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin, Twente
forması giyen 22 yaşındaki
genç yıldızı yakın takibe
aldığı öğrenildi. Hollanda
Ligi’nde son üç sezondur
sergilediği başarılı ofansif
performans ile dikkat çeken
Faslı orta saha oyuncusunun
piyasa değeri 8 milyon euro
olarak gösteriliyor ve
kulübüyle 2018 yılına kadar
sözleşmesi bulunuyor. Ziyech,
Hollanda Milli Takımı için de
artık yaşı ilerleyen Wesley
Sneijder’in alternatifi olarak
gösteriliyordu. Ancak 21 Yaş
Altı Milli Takımı’na kadar
Portakallar’ın formasını giyen
genç yıldız son anda fikir
değiştirip Fas A Milli Takımı’nı
tercih etti.

Sarı-Lacivertli ekibin
operasyonda Dirk Kuyt’ın da
Fenerbahçe adına
arabuluculuk yaptığı
belirtildi.

Kadro dışı bırakıldı
Twente’nin sözleşme

uzatmak istediği Hakim
Ziyech, büyük bir kulüpte
forma giymek istediğini
açıkladı ve ardından dün
kadro dışı bırakıldı. Taraftar
da genç oyuncuya gösterdiği
tavır yüzünden tepkili.

Schalke de peşinde
Ziyech’e talip olan tek dev

kulüp Fenerbahçe değil.
Almanya Bundesliga
ekiplerinden Schalke 04 de
Faslı yıldızı kadrosuna
katmak istiyor.

Menajeri yorum yapmadı
Ziyech’in Faslı menajeri

Mustapha Nakhli, Fenerbahçe
ile ilgili soruları cevapsız
bıraktı. Futbolcusunun şu
anda Twente’nin sözleşmeli
oyuncusu olduğunu kaydeden
Nakhli, Ziyech hakkındaki
transfer spekülasyonları için
yorum yapmaktan kaçındı.
Hakim Ziyech, son üç
sezonda Hollanda Ligi’nde 81
maçta forma giyen 32 gol
atıp, 30 asist yaptı.

Arda Turan Barcelona'da
sezonu açtı

Fenerbahçe,
Hakim Ziyech’in
peşinde

MİLLİ futbolcu Arda
Turan'ın, Katalan ekibinin
formasıyla çıktığı ilk maçta
Barcelona, İspanya Kral Kupası
müsabakasında sahasında
Espanyol'u 4-1 yendi.

Barcelona'ya geçtiğimiz
temmuz ayında katılmasına
rağmen FIFA'nın verdiği
transfer yasağı cezası sebebiyle
sezonun ilk yarısında görev
yapamayan milli futbolcu Arda
Turan, yeni takımıyla ilk maçına
İspanya Kral Kupası'ndaki
derbiyle çıktı.

İspanya Kral Kupası son 16
turu ilk karşılaşmasında Nou
Camp'ta Espanyol'u konuk eden
Barcelona, rakibini 4-1 mağlup
etti. Arda Turan'ın ilk 11'de
başlayıp 68 dakika oyunda
kaldığı maçı konuk ekip 9 kişi
tamamladı.

Arda, 8 ay sonra İspanya'da
maça çıktı

İspanya'da son olarak
Atletico Madrid forması ile 17

Mayıs 2015'te ligde Barcelona'ya
karşı oynayan Arda, yaklaşık 8
ay sonra bu kez Barcelona
forması ile yeşil sahalara geri
döndü.

Teknik direktör Luis
Enrique'nin Arda Turan'ı ilk
11'de oynatması bazı Katalan
spor gazetelerinin taraftar
anketinde soru olarak
yöneltilirken, yüzde 97'lik bir
oranın İspanyol teknik adamın
Arda kararını doğru bulduğu
görüldü.

Ayrıca, Nou Camp'a çıkarken
taraftarlarca alkışlanan Arda
Turan, Barcelona formasını ilk
kez giymesiyle ilgili maç
öncesinde sosyal medya
hesabından fotoğraflar paylaştı.
Barcelona Kulübü de aynı
şekilde milli futbolcunun
tanıtımını en iyi şekilde yapmak
için maç öncesi ısınmalardan ve
soyunma odasından Arda'nın
görüntü ve fotoğraflarını resmi
sosyal medya hesaplarından

yayımladı.  
68 dakika oyunda kaldı
Barcelona orta sahasının

solunda, Hırvat Ivan Rakitic'in
yerine ilk 11'de forma giyen
Arda, 68 dakika oynadı.

İlk maçında Nou Camp
Stadı'nda alkışlarla saha dışına
çıkan Arda Turan, yerini
Rakitic'e bıraktı. 7 numaralı
formasıyla Barcelona'da ilk
maçına çıkan Arda Turan'la
ilgili İspanyol basınında yapılan
yorumlarda milli futbolcunun,

"maç eksiğinin ve takımda
henüz yerini bulamamış
olmasının net bir şekilde
görüldüğü" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasında
"Sahada en iyi Arda yoktu ama
bu normal, çünkü çok fazla maç
eksiği var. Hücumdan daha çok
savunmaya yardım etti. Burada
da sık sık takım arkadaşı Alves
ile karşı karşıya geldi. Arda
Turan, ikinci yarı kendini daha
fazla gösterdi" görüşü
savunuldu.

Dünyanın en zengin 10 futbolcusu
SPOR Çalışmaları Uluslararası Merkezi’nin (CIES) yaptığı bir

araştırma sonunda, 2015 yılı sonu itibarıyla dünyanın en zengin 10
futbolcusu belirlendi. 

Sıralamada kriter olarak, kulüp ve milli takımlardaki durumları,
sözleşmeler ve süreleri, yaş ve pozisyonları, performansları ve
özelliklerine bakıldı. 

Bu sıralamada yer alan futbolcuların ara transfer döneminde
kulüplerinden ayrılmayacakları ve kazançlarının aynı kalacağı da
saptandı.

Buna göre sıralama ve futbolcuların servetleri şöyle:
1 - Lionel Messi (Barcelona) 251 milyon euro
2 - Neymar (Barcelona) 153 milyon euro
3 - Eden Hazard (Chelsea) 130 milyon euro
4 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 114 milyon euro
5 - Harry Kane (Tottenham) 91 milyon euro
6 - Raheem Sterling (Manchester City) 89.800 milyon euro
7 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 88.300 milyon euro
8 - Luis Suarez (Barcelona) 86.300 milyon euro
9 - Sergio Aguero (Manchester City) 82.100 milyon euro
10 - Alexis Sanchez (Arsenal) 81.900 milyon euro

Evet ben bugüne kadar
olduğu gibi bugünden sonra
da, hakikat olduğuna
inanmadığım bir konuyu ele
alıp da okuyucuları yanlış
bilgilendirmem. Bir takım kendi
ülkesinde şampiyon olmuş,
kupalar kazanmış, bazen bu

başarı yalnız ve yalnız kendisi
için yarar sağlar.

Ülkesine hiç bir faydası
yoktur. Avrupa’da başarı
gösterip kupa getirirse hem
ülkesine hem de kendisine
yarar sağlamış olur. Esasen üç
büyük takım taraftarları da

bunu beklemektedir. Böyle
olunca ülkesinin sesini bütün
dünyaya duyurmuş olur.

Hiç unutmam Galatasaray
200 yılında Uefa kuapsını
ardından da süper kupayı
kazandırırken tam 167 kanal
finali naklen yayınlamıştı.
Düşünebiliyor musunuz?
İngilzilerin devi Arsenal’den ve
bir de dünya devi Real
Madrid’in elinden kupa
kazanmak ülkesinin yüzünü
güldürmüştür. Ülkesinde bu
başarılarından dolayı
kendilerini Türkiye Büyük
Millet Meclisi de üstün devlet
hizmeti olduğu için karşılığını
altınla mükafatlandırdılar. Öyle
Galatasaray’ın başarısına

tesadüfi diyenler olduğu gibi,
neden kendileri de böyl bir
tesadüfü gerçekleştiremiyorlar.

İki finalde de dünya devi
olarak herkes tarafından
bilinmektedir. Böylece kupanın
altına Galatasaray’ın arması
konulmuştur. Temennin bütün
Türkiye ve ülkemiz Yunanistan
takımları böyle büyük
başarılara imza atarlar.
Hepsinin yeni yıllarını kutlar,
başarılar dilerim.

2000 yılındaki kupaları
kazanan Galatasaray kadrosu:
Taffarel, Kampone, Bülent,
Popesku, Ergün, Umit Davala,
Suat, Okan Buruk, Hagi, Arif ve
Hakan Şükür.

Hüseyin 
FINDICAKLI 

Bunlara dikkat ediniz...
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Batı Trakya yeni yılın ilk 
haftasına kar yağışıyla girdi

YENİ yılın girmesiyle birlikte
Yunanistan genelinde etkili
olan kar yağışı Batı Trakya
bölgesini de beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı İskeçe ve
Rodop ilinde etkili olurken, bir
çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonrası İskeçe ve
Gümülcine şehirlerinde
ulaşımda zaman zaman zor
anlar yaşadı. Ancak ciddi bir
olay ve kaza yaşanmadı. Kar
yağışı 3 Ocak Pazar günü
sabaha karşı başladı. Kar yağışı
günün ilerleyen saatlerinde
etkisini arttırınca, Rodop ve
İskeçe’de yollar kapandı. Kar
yağışı İskeçe ve Gümülcine
şehir merkezlerinde de etkili
oldu. Kar yağışının akşam
saatlerinde etkisini
arttırmasıyla, şehir
merkezlerindeki ana yollar da
dahil ulaşım zorlukla
yapılabildi. 

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
İskeçe ilinde etkili olan kötü
hava şartlarıyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan
Mustafçova Belediye Başkanı
Cemil Kabza, belediye
ekiplerinin yol açma
çalışmalarına aralıksız devam
ettiklerini söyledi. Başkan
Kabza, “3 Ocak Pazar günü
sabah saatlerinde başlayan kar
yağışı, havanın da soğumasıyla
birlikte bölgedeki ulaşımı
olumsuz yönde etkiledi.
Belediyeye bağlı iş

makinalarımızın ve kar tuzlama
araçlarımızın yoğun çalışmaları
neticesinde bölgede ulaşımı
sağlayan ana yollar başta olmak
üzere ara yolları da açma
çalışmalarımız devam etti. Şu
ana kadar, yani 4 Ocak
Pazartesi günü itibarıyla
herhangi bir sıkıntıyla
karşılaşmadık. Yolları
temizleme ve tuzlama
çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam ediyor. Ancak
akşam saatlerine doğru hava
sıcaklığının yeniden düşeceği
ve buzlanmaların olacağı
tahmin ediliyor. Bizler bunu da
göz önünde bulundurarak yol
açma çalışmalarımıza devam
edeceğiz.” diye konuştu.

Kabza yol açma
çalışmalarına iki tuzlama
makinası, üç iş makinasıyla
destek verildiğini, köylerdeki
bazı ara sokakların da iki
kamyonet aracılığıyla
tuzlandığını ve yolların
açıldığını kaydetti. 

Mustafçova Belediyesi’ne
bağlı 60 köyün bulunduğunu ve
bu köylerin hemen hemen
tamamında kar olduğunu
belirten Başkan Kabza, ulaşıma
kapalı köy yolu olmadığını
söyledi.  Bölge halkının bu gibi
durumlarda biraz sabırlı olması
gerektiğini vurgulayan Kabza,
“Aynı anda her köye ulaşmamız
mümkün olamayabilir. Bazı
köylerimizde hasta olan
vatandaşlarımız oluyor.

Önceliği bu köylere veriyoruz.
Tekrar belirtmek isterim ki şu
ana kadar ulaşıma kapalı
herhangi bir köy yolumuz yok.
Bir de belediye sakinlerimize bu
havalarda lüzum olmadıkça
yola çıkmamalarını tavsiye
ederim. Yola çıkacakların ise
yanlarında zincir, takoz, halat
gibi gerekli malzemeleri
bulundurmalarını öneririm.”
dedi.

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Rodop ilinde etkili olan kötü
hava şartlarıyla ilgili olarak
GÜNDEM’e konuşan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
en büyük sıkıntının Balkan kolu
köylerinde yaşandığını belirtti.
Başkan Ahmet, “3 Ocak Pazar
günü bölgemizde başlayan kar
yağışı Hemetli, Çalabı, Musacık,
Keziren, Gerdeme, Kızılağaç,
Eşekdere ve Mehrikoz bölgeleri
başta olmak üzere Kozlukebir ve
Sirkeli civarındaki köylerde de
etkili oldu. Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı bir çok köy
yolu kapanma noktasına geldi.
Bunun üzerine belediyeye bağlı
iş makinaları ve operatörler,
başta Balkan kolu olmak üzere
yol açma çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 18 saat içinde
belediyeye bağlı ekiplerimiz,
özellikle Balkan kolunda köy
yollarını iki kez açtı. Omurluköy
ve Kalenderköy’den itibaren

Sirkeli’ye kadar olan ana yolları
da iki kez açtı. Keziren ve
Kuvanlık köylerinde de yol
açma çalışmasında bulunduk.
Aynı şekilde Kozlukebir
bölgesindeki Kurcalı, Küçük
Müsellim köyü ve civar köylerde
de belediye ekiplerimiz
çalışmalarda bulundu. Tüm bu
çalışmalarımızda toplam 8 iş
makinasını ve bir de kar küreme
ve tuzlama makinamızı yol
açma çalışmalarında
kullandık.” dedi.

Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti’ne bağlı bir iş
makinasının sadece Mehrikoz
bölgesindeki yol açma
çalışmalarına destek verdiğini
hatırlatan Belediye Başkanı,

bölgede yaşanan kötü hava
şartlarının yarattığı
olumsuzlukları yakından takip
ettiklerini ve belediye
yönetiminin tüm kısıtlı
imkanlarına rağmen
çalışmalarına aralıksız devam
ettiğini kaydetti.

Kozlukebir belediyesinin
diğer belediyelerle
kıyaslanmaması gerektiğini
vurgulayan Ahmet, aniden
etkili olan kar yağışı sonucunda
aynı anda yaklaşık 30 köy
yolunun birden ulaşıma
kapandığını ve bundan dolayı
vatandaşların biraz sabırlı
olması gerektiğini sözlerine
ekledi.
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