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Suriye 
görüşmeleri 

yeniden başlıyor

Gear IconX 
nasıl 

çalışıyor? 19’da

Türk Akımı'nda
imzalar 

atıldı 23’te

Maradona, 
barış maçında 

gerginlik çıkardı!

BATI Trakyalı iş adamı Levent
Sadık Ahmet’in organizatörlüğünde
Yaka İKE  Kiraz İşleme Tesisi “Kiraz
Üretimi ve Çeşitlilik” başlığı altında
bir seminer düzenledi.  

12 Ekim Çarşamba akşamı
Gümülcine’deki Arcadia Oteli’nde
düzenlenen seminere, başta bölge
halkı olmak üzere yetkililer yoğun
ilgi gösterdi. Seminere konuşmacı
olarak Türkiye’den Uludağ Yaş
Meyve – Sebze İhracatçılar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve
GENECON Şirketi Müdürü Nikos
Margaritopulos katıldı. » 6

AZINLIK hakları alanında
faaliyet gösteren iki örgüt ve
yedi azınlık derneği, Adalet
Bakanlığı Şeffaflık ve İnsan
Hakları Genel Sekreteri ve
Birleşmiş Milletler
Komisyonları Yunanistan
Temsilcisi Kostis
Papaioannu’ya mektup
gönderdi. » 4

“BM
tavsiyelerine
uyun”
mektubu

bilimdünya

RODOP ili POTAMİ Partisi
milletvekili İlhan Ahmet,
“Bizim bölgemiz geri kalmış
bölge ve aynı zamanda dağlık
bölge. Avrupa Birliği bu
bölgelere ek destek priminin
verilmesine izin veriyor.
Hükümetten bunu yerine
getirmesini bekliyoruz. Eğer
bu yapılmazsa çok büyük bir
yanlış olur.” dedi.

Tarım Bakan Yardımcısı
Bolaris ise bölgeye yaptığı
ziyaret sırasında, “AB Tarım
Komiseri Hogan dağlık ve
geri kalmış bölgelere ek
destek verebileceğimizi
söyledi. Biz bunu zaten
veriyoruz.” iddiasında
bulundu.

Büyük ekonomik sıkıntı
içinde olan tütün üreticisi ise
“Tütün bu şekilde bizi ne
oldurur, ne öldürür” mesajı
veriyor.   » 7, 8, 9

Tarım Bakan Yardımcısı Bolaris, İskeçe ve Gümülcine’yi ziyaret ederek
“Tarım politikamızı değiştirmek zorundayız” mesajı verdi. Milletvekili İlhan
Ahmet  tütüne prim verme konusunun önünde engel olmadığını savundu. 

Tütüncülük
nereye gidiyor?

Enine boyuna KİRAZ...

Atina’da 
cami için 
imzalar atıldı
Başkent Atina’da inşa edilmesi
planlanan caminin inşası için ilgili
bakanlık ve inşaatçı firmalar arasında
anlaşma imzalandı. Cami inşaatı
gelecek hafta başlıyor. »3

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
darbe girişimine katıldıktan sonra
Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma
talebinde bulunan sekiz darbeciden
dördünün daha başvurusu iltica
komisyonu tarafından reddedildi. »2

SELANİK’te düzenlenen Okinawa
Karate Yunanistan Şampiyonası’na
Gümülcine’den katılan  Eymen Kurt,
Azra Karapaça, Hasan Maksum ve
Adem İsmail altın ve gümüş
madalyalar kazanarak karşılaşmaları
tamamladılar.  »5

Azınlık gençleri
karatede 
madalya getirdi

Darbecilerin
dördüne daha
ret kararı

»12-13
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Yunanistan'a kaçan darbecilerin
dördüne daha ret kararı

BTTDD altı üyeyi ihraç etti

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra
Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma
talebinde bulunan sekiz darbeciden
dördünün daha başvurusu iltica
komisyonu tarafından reddedildi.

İltica Servisi'nden Eleni Petraki'nin
AA'ya yaptığı açıklamaya göre,
başvurusu reddedilen askerlerin sayısı
yediye ulaştı.

Daha önce başvuruları reddedilen üç
darbeci askerin ikisinin dosyalarını
değerlendirmek için başvurduğunu
belirten Petraki, ancak bu talebin de
reddedildiğini açıkladı. 

Petraki ayrıca talepleri kabul
edilmeyen yedi darbecinin, komisyonun
kararını ikinci derecedeki iltica
komisyonu nezdinde temyiz etme

hakkının bulunduğunu belirtti.
Bir darbeci askerin başvurusu ise için

ise halen karar çıkmadı.
15 Temmuz’daki darbe girişiminin

ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle
Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na
inen sekiz askerin rütbeleri sökülmüş,
darbe girişimine katılan askerler
Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde
bulunmuştu.

Dedeağaç mahkemesi tarafından
ülkeye yasa dışı yollardan girme
suçundan ikişer ay tecilli hapis cezasına
çarptırılan darbeciler gözaltında
tutuldukları Ferecik Hapishanesi'nden
güvenlik gerekçesiyle önce Kavala’ya,
sonra Atina yakınlarındaki bir kampa
nakledilmişti.

TÜRKİYE’deki Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD),
terör örgütlerine üyeliği ve
ilişkisi olduğu
gerekçesiyle altı
üyesini ihraç etti.

Konuyla ilgili
olarak BTTDD
tarafından şu
açıklama
yapıldı: “Batı
Trakya Türkleri
Dayanışma
Derneği Genel
Merkez Yönetim
Kurulu,
şubelerden gelen
belge ve bilgiler
doğrultusunda 4 Ekim
2016 Salı günü gerçekleştirdiği
yönetim kurulu toplantısında oy birliği
ile aşağıda gerekçeleri belirtilen
yönetim kurulunu kararını almış ve
karar doğrultusunda altı Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği üyesini
üyelikten ihraç etmiştir.

667 Sayılı KHK Kapsamında Kamu
Görevlilerine İlişkin Öngörülen
Tedbirler: KHK'nın 4. maddesinde tüm
kamu personelinden (işçiler dahil) ‘terör
örgütlerine veya MGK'ca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara’ üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilenlerin
meslekten veya kamu görevinden
çıkarılmalarına karar verileceği
düzenlenmiştir. 

Olağanüstü hali gerekli kılan konu,
667 sayılı KHK'nın amacı ile 4.
maddelerinde düzenlenen tedbirlerin
kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate
alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla
başta FETÖ/PDY olmak üzere terör
örgütlerine veya MGK'ca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin
tamamının tüm kamu kurum ve
kuruluşlarından çıkarılması sonucuna
ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre KHK'nın 4. maddelerinde
öngörülen meslekten veya

kamu görevinden
çıkarma; adli suç veya

disiplin suçu
işlenmesi

karşılığında
uygulanan
yaptırımlardan
farklı olarak
terör örgütleri
ile milli
güvenliğe karşı

faaliyette
bulunduğu kabul

edilen diğer
yapıların kamu

kurum ve
kuruluşlarındaki varlığını

ortadan kaldırmayı amaçlayan,
geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran
‘olağanüstü tedbir’ niteliğindedir.

Terör örgütleri veya MGK'ca devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplar ile üyeler
arasındaki bağın ‘sübut’ derecesinde
ortaya konulması aranmamıştır.
Anayasa Mahkemesi tarafından
meslekten çıkartılan kendi üyeleri için
yapılan işlemlerde, verilen karar ve
gerekçesinde de aynı sonuca
ulaşılmıştır. 

Kamu Yararına çalışan ve görevi
gereği kamu hizmeti ifa eden
Derneğimizin Yönetim Kurulu olarak
667 ve 668 sayılı KHK gereğince yapmış
olduğumuz çalışmalar sonucunda
derneğimiz üyelerinden bu konuda
ilgisi, illiyeti veya iltisakı bulunduğu
değerlendirilen altı üyenin Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
üyeliğinden çıkarılmasına karar
verilmiştir.  Bu konuda derneğimizin
tüm şubelerinde yönetim kurullarının
araştırma ve çalışmaların devam
etmekte olduğunu bu yapılarla ilgili
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen
başkaca üyelerin tespiti durumunda
derneğimiz üyeliğinden ihracına karar
verileceğini kamuoyunun bilgisine
sunarız.” 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a
kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan
sekiz darbeciden yedisinin başvuruları için
ret kararı verilmiş oldu.

Balkanlar’da en büyük
acıyı Müslümanlar yaşadı 

DÜNYACA ünlü tarihçi Prof. Justin
McCarthy, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde
düzenlenen Uluslararası Balkan Tarihi ve
Kültürü Sempozyumu'nda,
“Balkanlardaki Etnik Temizliğin
Demografik Yapısı” başlıklı bir sunum
yaptı. Konferans sonrası Osmanlı
döneminde Balkanlar'daki nüfus
değişimine değinen McCarthy,
Balkanlar'da en büyük acıyı ve ölümü
Müslümanlar'ın yaşadığını dile getirdi.

McCarthy "93 Harbi' olarak da bilinen
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından,
özellikle 1877-81 yılları arasında yüz
binlerce Müslüman ve bir miktar
gayrimüslim, zorunlu göçe tabi
tutulmuşlardır. Bunların arasında en
kalabalık göç, Bulgaristan'dan Osmanlı
topraklarına göç eden 520 bin Türk'ün
göçüdür. Bu yıllarda Romanya,
Yunanistan, Sırbistan, Karadağ,
Avusturya ve Bulgaristan tarafından işgal

edilen Osmanlı topraklarındaki
Müslüman nüfusta büyük oranlarda
nüfus azalması olmuştur. Bu nüfus
kayıplarını ölümler ve göçler
oluşturmaktadır. Bahsi geçen devletlerin
işgal ettikleri bölgelerde Müslümanların
maruz kaldıkları nüfus azalmasına
bakıldığında, Müslüman nüfusun Romen
işgalindeki topraklarda yüzde 83, Yunan
işgalindeki topraklarda yüzde 88, Sırp
işgalindeki topraklarda yüzde 91, Karadağ
işgalindeki topraklarda yüzde 100 ve
Avusturya işgalindeki topraklarda yüzde
35 oranında azaldığı görülmektedir.
Bulgaristan'da ise Müslüman nüfusun
yüzde 19'u, gayrimüslim nüfusun da
yüzde 6'sı hayatını kaybetmiştir." diye
konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük
bir lider olduğunu belirten Justin
McCarthy, “Gelibolu Atatürk’ü, Atatürk de
Türkiye’yi yaratmıştır.” ifadesini kullandı.
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BAŞKENT Atina’da inşa edilmesi
planlanan caminin inşası için ilgili
bakanlık ve inşaatçı firmalar arasında
anlaşma imzalandı.

Hükümet kaynaklarına göre, cami
projesi için dört önemli şirketin
oluşturduğu konsorsiyumun, Altyapı,
Taşımacılık ve Ağlar
Bakanlığı tarafından onaylanan ortak
teklifine göre, caminin Nisan 2017’de
bitirilmesi planlanıyor.

Yunan devleti tarafından finansman
sağlanacak cami inşasının, yaklaşık
887 bin euroya mal olacağı açıklandı.
Cami inşasının önünü açan son yasal
düzenleme ağustos ayında mecliste
onaylanmıştı.  

Avrupa’da cami olmayan tek
başkent olan şehirde mevcut plana
göre cami inşası için ilgili karar 10 yıl
önce verilmesine rağmen, hukuki
itirazlar ve bürokratik engeller
sebebiyle inşa süreci halen
başlayamadı.

Atina banliyölerinden Votanikos
bölgesindeki Eleona semtinde
Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin
mülkiyetindeki 17 dönümlük arazide
eski bir hangardan dönüştürülecek

olan caminin minaresi olmayacak.
Atina’da cami inşa edilmesi ise ilk

kez 1976’da kararlaştırılmıştı. Buna
rağmen, aşırı milliyetçi çevrelerle bir
kısım fanatik din adamları tarafından
gösterilen şiddetli tepkilerin etkisiyle
proje sürekli askıya alınıyor.

İLK KAZMA 
GELECEK HAFTA
Atina'da yapılması kararlaştırılan ilk
caminin inşaatı gelecek hafta başlıyor.

İnşaatı üstlenen konsorsiyumdaki
dört şirketten biri olan INTRAKAT
firmasından AA muhabirine yapılan
açıklamada, cami inşaatı için gelecek
hafta ilk kazmanın vurulacağı
belirtildi.

Açıklamada, net tarihin güvenlik
sebebiyle verilmediği ifade edildi.

Yunanistan Altyapı, Taşımacılık ve
İletişim Bakanlığı ile sözleşme
imzalayan konsorsiyumun, inşaatı
Nisan 2017'de tamamlaması
planlanıyor. 

Cami yapımının önünü açan son
yasal düzenleme ağustos ayında
mecliste onaylanmıştı.

Atina’da 
cami için 
imzalar atıldı
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Kamuoyuna zorunlu açıklama...

G
ündem gazetesi olarak 20 yılı
geride bıraktık. Yani azınlık
konularında yeterince deneyim

sahibiyiz. Hem yaşadıklarımızla, hem de
yaşananlara yaptığımız tanıklıkla.

Malum… Batı Trakya Türklerinin maruz
kaldığı haksızlıkları ve baskıları dile getiren
en dinamik araçlardan biri gazeteler. Son
dönemde sosyal medyayı da etkin bir
şekilde kullanarak etkisini arttıran azınlık
basınının neden yeni baskı ve ithamlarla
karşı karşıya kaldığını anlamak için kahin
olmaya gerek yok.

15 Temmuz’da Türkiye’de demokrasiyi
hançerlemeye yönelik FETÖ darbe girişimi,
bazı çevrelerce azınlık içerisinde de suları
bulandırmak için kullanılıyor. Müftülerimiz,
belediye başkanlarımız, dernek ve parti
yöneticilerimiz Türkiye’deki terör örgütüyle
ilişkilendirme çabasından nasibini aldılar.
Her nedense bazı çevreler bu tür
iddialarının yer aldığı haber ve yorumları
yayınlama konusunda son derece heyecanlı
ve meraklı görünüyor.

Son olarak azınlık basınının da benzer
şekilde hedef haline getirildiği görüyoruz.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
krizin, her işletmede olduğu gibi bizler
üzerinde de ciddi olumsuz etkileri oldu ve
oluyor. Geçen yıldan bu yana dönem dönem
yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. 2016
yılı içinde benzer kesintilerle hayatta
kalabilmek için direndik. Son dönemde de
aynı nedenlerden dolayı yayınımıza ara
verdik. Ancak görünen o ki, bazı çevreler
bunu fırsat bilip, bizleri de FETÖ terör
örgütü ile ilişkinlendirme çabası içerisine
girmişler.

9 Ekim tarihli “tourkikanea.gr” internet
sitesinde “Darbenin Yankıları” başlıklı
azınlık basınını konu alan haberi okuyunca
ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aslında
cevap vermeye bile değmez ama “çamur at
izi kalsın” yaklaşımlarına, itibarsızlaştırma
çabalarına karşı dimdik ayakta
olduğumuzu, azınlığın omuz omuza
durduğunu göstermeyi,  hele hele bu
dönemde daha da önemli bir görev
addediyoruz. 

Haberi, sizler için Türkçe’ye tercüme
edeyim. İlgi duyanlar internet sitesinden
Yunanca’sını da okuyabilirler.

“Türkiye’deki darbe girişiminin, her ne
kadar garip görünüyorsa da, Yunan
Trakya’sındaki azınlık haber web sitelerinde
de yankısı oldu. Bunun tesadüf olup

olmadığını bilmiyoruz, ama biz şunları
gözlemledik ve gözlemliyoruz:

Birlik sitesi yaklaşık iki ay süreyle
faaliyette değildi ve eskiden kullandığı
adresten farklı bir adresle yeniden ortaya
çıktı.

Millet’in web sitesinin Ağustos sonundan
itibaren bir aylık bir boşluğu vardı. 

En büyük değişim ise, yukarıdaki
fotoğrafın da ait olduğu Gündem
gazetesindeydi. Gördüğünüz köşe yazıları 1
Ağustos tarihli! O tarihden bu yana hiçbir
köşe yazısı siteye yüklenmedi. Söylentiler,
gazetenin üst düzey elemanının akrabasının
Gülen’le ilişkisi olduğu için tutuklandığını
ve doğal olarak gazeteye yapılan her türlü
desteğin kesildiğini söylüyor.

Buna da katlanacağız…”

Azınlık basını yıllarca tazminat ve
davalarla başa çıkmak zorunda kaldı.
Değişik yöntemlerle sindirilmeye çalışıldı.
Şimdi de başka yöntemlerle, azınlık
basınına olan saygının ve güvenin
sarsılması amaçlanıyor.

Yukarıdaki yazıda GÜNDEM gazetesi
terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirilmenin
ötesinde, ekonomik olarak destek aldığı da
iddia ediliyor. 

“Çamur at, izi kalsın.” değil mi? 
At iziyle, it izini karıştırmak değil mi

amaç?
Bizleri ve yakınlarımızı bu pisliğe

bulaştırma çabası değil mi? 
Hayır, buna izin vermeyeceğiz! Bu tür

çirkinliklere, iftiralara sessiz kalmayacağız
ve hukuk yoluyla gereken cevabı vereceğiz. 

GÜNDEM gazetesi olarak geçmişte
olduğu gibi, gelecekte de tek kaygımız
azınlık olacak. Azınlığın tarafı, taraftarı
olacağız. Azınlık için yaptığımız,
yapabildiğimiz mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu yola baş koyarken hiçbir şeyin kolay
olmayacağını biliyorduk zaten. Her şeyi
göze alarak çıktık bu yolculuğa.
Prensiplerimiz, inançlarımız, ideallerimiz
hepsi ulu orta. İsteklerimiz, hedeflerimiz
açıkta. Ne gizlimiz, ne saklımız var. Biz
rüştümüzü kanıtladık, yeni kanıtlara
ihtiyacımız da asla yok. 

Bizler alnımız ak, başımız dik olarak
yolumuzda yürümeye devam edeceğiz.

Yılmadık, yılmayacağız da. Çünkü işimizi
mecburiyetten değil, gönülden yapıyoruz.
Nefesimiz yettiğince de bunu yapmaya
devam edeceğiz. Bu böyle biline. Nokta…

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

Altyapı Bakanlığı ve dört şirketten
oluşan konsorsiyum arasında imzalan
sözleşmeye göre, 887 bin euroya mal
olacak inşaatın Nisan 2017’de bitirilmesi
planlanıyor.

SİRİZA kongresi başladı
SİRİZA partisinin 2. Olağan

kongresi, 12 Ekim Perşembe akşamı
başladı.

Gazetemiz yayına hazırlanırken
elde ettiğimiz bilgiler
doğrultusunda, Atina’da Tae Kwon
Do sahasında gerçekleşen kongrenin
açılışını Başbakan Aleksis Çipras
yaptı. Pazar gününe kadar sürecek
kongrenin açılışında Türkiye’den
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın da bir konuşma

yapacağı bildirildi.
Çarşamba akşamı Maksimu

Konağı’nda kongrenin
düzenlenmesi ve ele alınacak
konular, Aleksis Çipras’ın
önderliğinde parti milletvekilleri ve
parti üyeleri tarafından geç saatlere
kadar teker teker gözden geçirildi.
Rodop milletvekili Mustaf
Mustafa’nın kongrede başkanlık
heyetinde olacağı belirtildi
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EURO Grubu Başkanı ve
Hollanda Maliye Bakanı
Jeroen Dijsselbloem,
“Yunanistan
için 1,1 milyar
euro kredi dilimi
serbest bırakıldı.
İlerleme sağlanması
halinde Ekim sonunda 1,7 milyar euro
daha serbest bırakılabilir." dedi.

Euro kullanan 19 AB üyesi ülkenin
maliye bakanları Lüksemburg’da yapılan
Euro Grubu toplantısında bir araya geldi.

Dijsselbloem, düzenlediği basın
toplantısında, gündemlerinde,
Yunanistan, büyüme, istihdam ve üye
ülkelerin bütçe taslakları konularının
olduğunu söyledi.

Yunan yetkililerinin özellikle emeklilik,
enerji sektörü, bankacılık, gelir idaresi ve
özelleştirme reformları konusunda aldığı
ilave tedbirlerin toplantıda övüldüğünü
belirten Dijsselbloem, “Yunanistan için 1,1
milyar euro kredi dilimi serbest bırakıldı.
İlerleme sağlanması halinde Ekim
sonunda 1,7 milyar euro daha serbest
bırakılabilir." diye konuştu.

İnsan hakları örgütleri 
ve azınlık derneklerinden
ortak mektup

1,1 milyar
euroluk kredi
serbest bırakıldı 

BASİN mensupları, bazı televizyon
kanallarının kapatılmasına yol açabilecek
ulusal lisans ihalesini protesto etti.

Beş saatlik grev ilan eden Atina
Gazeteciler Birliği’nin çağrısıyla
çoğunluğunu özel kanal çalışanlarının
oluşturduğu basın mensupları, meclis
önünde toplandı. Yaklaşık 300 kişiden
oluşan grup, sloganlar atarak iş güvenliği
ve toplu iş sözleşmesi hakkı talep etti.
Daha sonra Başbakanlık konutuna doğru
yürüyüşe geçen basın çalışanları,
Başbakanlık’ta da bir süre oturma eylemi
yaptı.

Basın mensupları, konutun bahçe
parmaklıklarına televizyon kanallarının
kapatılmasını ima ederek, "Siyahın tonu
yoktur" yazılı pankart astı. Basın
çalışanları adına heyet, Başbakan Aleksis
Çipras ile görüşme taleplerine olumlu
yanıt alamasa da Hükümet Sözcüsü Olga
Gerovasili ve Başbakan Yardımcısı Nikos
Papas ile bir araya geldi. Ardından gösteri
olaysız sona erdi.

Yunanistan'da eylül ayı başında, dört
lisans için düzenlenen ihaleyle mevcut
yedi özel kanaldan yalnızca iki tanesi
ulusal yayın hakkı lisansına sahip oldu.
Diğer beş kanalda çalışanların geleceği
belirsizleşirken, ihale ile devletin
kasasına 250 milyon euro girecek.

Basın
mensupları
Başbakanlığa
yürüdü

YUNANİSTAN’daki insan hakları kuruluşlarıyla, Batı
Trakya Türk azınlık dernekleri, Birleşmiş Milletler’in (BM)
azınlık haklarıyla ilgili tavsiyelerini Yunanistan’ın
uygulanmasını istediler. Azınlık hakları alanında faaliyet
gösteren iki örgüt ve yedi azınlık derneği, Adalet Bakanlığı
Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler
Komisyonları Yunanistan Temsilcisi Kostis Papaioannu’ya
mektup gönderdi. 

BM’e bağlı üç komisyonun azınlık hakları konusundaki
tavsiyelerinin hayata geçirilmesinin talep edildiği mektubu
imzalayan kuruluşlar şöyle: 

1- Azınlık Hakları Yunanistan Grubu
2- Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan

Gözlemciliği
3- Gümülcine Türk Gençler Birliği
4- Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
5- Dimetoka Müslümanları Kültür ve Eğitim Derneği
6- Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
7- Güney Meriç Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği
8- Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 
9- İskeçe Türk Birliği
Helsinki İnsan Hakları Yunanistan Temsilcisi Panayotis

Dimitras’ın inisiyatifiyle hazırlanan ve Adalet Bakanlığı
Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel Sekreteri ve aynı zamanda
Birleşmiş Milletler Komisyonları Yunanistan Temsilcisi olan
Kostis Papaioannu’ya gönderilen mektupta; BM’ye bağlı üç
komisyonun 9 Ekim 2015 ile 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında
Yunanistan’a azınlık haklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğu
hatırlatıldı; Yunan hükümetinin bu tavsiyeleri hayata
geçirmek amacıyla izleyeceği yol haritasıyla ilgili bilgi istendi.
Mektubu imzalayan kuruluşlar, BM tavsiyelerinin hayata
geçirilmesi amacıyla hükümetle diyalog halinde olmaya hazır
olduklarını ifade ettiler. 

BM’ye bağlı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Irk Ayrımcılığına
Karşı Mücadele Komisyonu, Yunanistan’a azınlık haklarıyla
ilgili tavsiyelerde bulunmuştu. BM, Yunansitan’ın “azınlıklar”
kavramını dar bir şekilde yorumlanmasını gözden geçirerek,

tüm azınlıkları tanımasını istemişti. Azınlıklar hakkında
istatistiki bilgilerin yokluğuna dikkat çeken BM, Lozan
Antlaşması’yla korunan Trakya’daki azınlığın  sadece dini
azınlık olarak tanınması konusunda endişelerini aktarmış ve
azınlık dernekleri hakkındaki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasını tavsiye etmişti. BM
komisyonları tavsiyelerinde, Rodos ve İstanköy’deki azınlığın
kendini tanımlama ve kültürel haklar konusunda ayrımcılıkla
karşı karşıya olduğunu da belirtmişti. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e konuşan Helsinki İnsan
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi Panayotis
Dimitras, BM’nin üç komisyonunun bir yıl içinde yayınladığı
tavsiyelerle, Yunanistan’dan sınırları içindeki her azınlığı,
azınlığın istediği gibi tanımasını ve azınlığın ismini taşıyan
azınlık derneklerinin resmi olarak faaliyetine izin vermesini
istediğini söyledi. Dimitras, “Bu tavsiyeler BM anlaşmalarının
yorumlanmasını da içerdiği için azınlık dernekleriyle ilgili
davalar açısından da önemli. Yunanistan bugün için bu hakkı
Pomaklar ve Roma’lar için tanıyor. Fakat Türkler ve
Makedonlar’a bu hakkı tanımıyor. Irk Ayrımcılığına Karşı
Mücadele Komisyonu, hükümetin azınlıklarla diyalog
kurmasını da istedi. Azınlık dernekleriyle ortak
mektubumuzda hükümetten bu diyaloğun kurulmasını talep
ettik. Aynı zamanda BM’nin üç komisyonunun tavsiyelerinin,
azınlıkların kendini tanımlama konusunda bizleri tatmin
ettiğini belirttik. Bu arada dört azınlık milletvekillerinden bu
konuyu hükümete yapacakları soruyla meclise getirmelerini
istedik ve istiyoruz.” dedi. 

Panayotis Dimitras sözlerini, “Bir hukuk devleti BM’nin
tavsiyelerine uymak ve onları yerine getirmek zorundadır. Hem
hükümet, hem meclis bundan sorumludur. Gönderdiğimiz
mektuba verilecek her türlü cevabı veya hareketi BM’nin üç
komisyonuyla ve diğer BM organlarıyla paylaşacağız. Aynı
zamanda alacağımız cevapları, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin verdiği kararların uygulamasını denetleyen
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne de aktaracağız.” diyerek
tamamladı.

Adalet Bakanlığı Şeffaflık ve İnsan Hakları Genel Sekreteri ve BM
Komisyonları Yunanistan Temsilcisi Kostis Papaioannu’ya
gönderilen mektubun hazırlanmasında öncülük eden Helsinki
İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Temsilcisi Dimitras,
“Bir hukuk devleti BM tavsiyelerine uymak zorundadır.” dedi.
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B
atı Trakya Türklerinin baskı ve
göç ettirme politikalarına karşı
mücadelesinin ve Batı

Trakya’da ipleri daha fazla germeme
adına alınan önlemlerin bir sonucu olan
Yasalar Önünde Eşitlik (İsonomia
İsopolitia) uygulaması ilan edileli
çeyrek asır oldu. Hatırlanacağı üzere
1991 yılında dönemin Başbakanı
Konstandinos Miçotakis tarafından ilan
edilmişti Yasalar Önünde Eşitlik.
Azınlığın demokratik mücadelesi ve
sesini yükseltmesi sonucunda azınlığın
Rodop ve İskeçe’de iki bağımsız
milletvekili seçmesinin ertesinde ilan
edilen bu uygulama sayesinde, gayri
menkul satın alabilme, evimizi tamir
ettirebilme, bankadan kredi alabilme,
traktör ehliyeti çıkartabilme haklarına
sahip olduk. Yani ufak ufak “vatandaş”
olmaya başladık. Ülkedeki diğer
vatandaşlar gibi azınlık mensupları da
“vatandaşlık hakları”ndan
yararlanmaya başladı. 

Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu, “azınlık” statüsüyle
yaşamaya başlamasının üzerinden
henüz bir asır geçmedi. “Azınlık” olarak

yaşadığımız sürenin dörtte birinde
“Yasalar Önünde Eşitlik” politikası
uygulanıyor. Aslında geçmişe dayalı
haksızlıkların, baskıların ortadan
kaldırılması ve “yeni” bir başlangıç
yapılabilmesi için yeterli bir zaman
dilimi. 25 yılı aşkın bir süre, bir devlet
otoritesinin Batı Trakya gibi ve yaklaşık
150 bin kişilik bir insan topluluğunda
ciddi değişiklikleri hayata geçirmesi
için oldukça uzun bir süreç. 

Azınlıkla ilgili olarak daha Avrupai ve
demokratik bir yönetim şeklinin
benimsenmesi gerekirken, özellikle
azınlık hakları alanında bu çeyrek
yüzyılda bir gelişme olmadı. Kişisel
haklar yani vatandaşlık haklarında
kıpırdamalar oldu belki ancak, azınlığın
kolektif haklarında ne yazık ki
gerilemeler oldu ve oluyor. Örneğin bu
süre içinde müftülük sorunu kökleşti.
Türk azınlık dernekleri konusunda
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları olsa da antidemokratik karar
ve uygulama devam ettiği gibi, kapsamı
da genişledi. Azınlık eğitiminde
sıkıntılar arttı. Taleplere hiç bir şekilde
yanıt verilmedi. Siyasi haklar alanında

azınlığı hedef alarak hayata geçirilen
kısıtlayıcı kanun ve uygulamalar bu son
çeyrek yüzyılda hep yürürlükte kaldı.
Papandreu’nun Dışişleri Bakanlığı
döneminden başlayan ve bugünkü
Başbakan Aleksis Çipras’ın muhalefet
liderliği dönemine kadar uzanan bir
zaman diliminde azınlık haklarıyla ilgili
(örneğin Türkçe – Yunanca azınlık
anaokulları konusunda) verilen sözler
hep söz’de kaldı. Bu alanda Yasalar
Önünde Eşitlik dönemi olarak
nitelendirilebilecek çeyrek asırda
ilerleme değil, gerileme oldu. bu
durum, gerek ülkede faaliyet gösteren
gerekse uluslararası alanda çalışan
insan hakları örgütleri tarafından da
sürekli dile getirildi ve getiriliyor. 

Bakın hala İskeçe’de 650 öğrenciye
eğitim veren İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokul – Lisesi yeni ve çağdaş
bir binaya kavuşturulmadı. İhtiyaca
cevap verecek, büyük ve çağdaş bir
okul binası bizim çocuklarımıza neden
çok görülüyor? Neden bu konu bile
“pazarlık” meselesi yapılıyor. “Yama”
çözümler bile azınlık insanı için bir lütuf
sayılıyor. Bu soruna bile çare
bulunmaması, “Yasalar Önünde Eşitlik”
döneminde geçen çeyrek asrı
değerlendirmek için çok yeterli bir
kriterdir. 

Peki ülkedeki tüm vatandaşların
sahip olduğu basit vatandaşlık
haklarından yararlanma noktasında
neredeyiz ve hangi durumdayız?
Azınlığın özellikle ekonomik alanda
gelişmesine yardımcı olmasını
beklediğimiz Yasalar Önünde Eşitlik
uygulaması bu alanda ne kadar
başarılı? Tarıma dayalı bir toplum olan

azınlık toplumu hala aynı durumda.
Ekonomik anlamda, çok az birkaç özel
teşebbüsün dışında ciddi bir katma
değer sağlayan bir durum yok.
Baskılar, ayrımcılıklar ve göç ettirme
politikaları nedeniyle ekonomik ve
sosyal açından geri bırakılan azınlık
toplumuyla, devletin her türlü desteğini
gören çoğunluk toplumu arasında
oluşan (veya oluşturulan) uçurumun
kapanması için devletin, yani 25 yıldır
görevde olan hükümetlerin özel bir
çabası olmadı. Batı Trakya’da işsizliğin
“kırıp geçirdiği” kesimin başında yine
azınlık geliyor. Balkan bölgesinde
neredeyse yetişkin insan kalmadı.
Avrupa’daki sağlıksız işlerde çalışıp
evine para gönderen binlerce azınlık
insanı var. 

Bugün ekonomik anlamda azınlık 25
yıl öncesine oranla daha iyi noktadaysa
bu Yasalar Önünde Eşitlik
politikasından çok azınlık insanının
çalışkanlığından, özverisinden ve tüm
olumsuzluklarla mücadele ederek
çocuklarını “okutma” gayretinden
kaynaklanıyor. 

Dolayısıyda “Yasalar Önünde Eşitlik”
politikası ve uygulaması ilan
edilişinden çeyrek asır sonra yeniden
gözden geçirilmeye mahkumdur. İlan
edildiği yıllarda Batı Trakya’daki
gerilimi dindirmenin dışında azınlık
açısından somut olarak bir kazanımı
olmamış. Bu politika ve bu uygulama
revize edilmek ve ihtiyaca cevap
verecek şekilde güncellenmelidir. Zira
sözkonusu politika, “azınlık hakları”
alanında sınıfta, “vatandaşlık
hakları”nda ise ikmale kalmıştır. 

Ozan AHMETOĞLU

Çeyrek asır sonra...

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr
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Eylem Bağdatlı 
muayenehanesini açtı

GÜMÜLCİNELİ çocuk doktoru
Eylem Bağdatlı, muayenehanesini
açtı.

1978 yılında Gümülcine’de
dünyaya gelen Eylem Bağdatlı,
ilkokulu Gümülcine İdadiye Türk
Azınlık İlkokulu’nda tamamlandı.
Gümülcine İkinci Ortaokulu ve
Gümülcine Birinci Genel Lisesi’ndeki
eğitiminden sonra Eylem Bağdatlı,
1999 yılında Trakya Dimokritos
Üniversitesi Dedeağaç Tıp
Fakültesi’ni kazandı. 

2006 yılında mezun olan Eylem
Bağdatlı, 2008 – 2010 yılları arasında
Gümülcine Devlet Hastanesi’nde
uzmanlığın ilk aşamasını yaptı.

Zorunlu hizmetini 2011 – 2012 yılları
arasında İskeçe’ye bağlı Gökçeler
Sağlık Merkezi’nde tamamlayan
Bağdatlı, 2013-2016 yılları arasında da
uzmanlığını Dedeağaç Devlet
Hastanesi’nde tamamladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Eylem Bağdatlı,
geçtiğimiz günlerde
muayenehanesini hizmete açtı.
Bağdatlı’nın muayenehanesi,
Gümülcine’de V. Pavlu caddesi
(Sultantepe) 23 numarada, (Kamelya
binası) altıncı katta bulunuyor. 

Gümülcineli İbrahim Ahmet Recep
ile evli olan Dr. Eylem Bağdatlı, bir
çocuk annesi.

SELANİK’te düzenlenen Okinawa
Karate Yunanistan Şampiyonası
tamamlandı. Karşılaşmalara katılan
azınlık gençleri şampiyonadan madalya ile
döndü. 

Gümülcine’den Eymen Kurt, Azra
Karapaça, Hasan Maksum ve Adem İsmail
Selanik’teki şampiyonada madalya

kazandı. 
Eymen Kurt iki altın madalya

kazanırken, Azra Karapaça hareketler
kategorisinde altın, dövüşte ise gümüş
madalya aldı. Hasan Maksum ile Adem
İsmail de şampiyonadan gümüş madalya
ile döndü. 

Azınlık gençleri karatede
madalya getirdi
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Enine boyuna KİRAZ...

12 Ekim Çarşamba akşamı
Gümülcine’deki Arcadia
Oteli’nde düzenlenen seminere,
başta bölge halkı olmak üzere
yetkililer yoğun ilgi gösterdi.
Seminere konuşmacı olarak
Türkiye’den Uludağ Yaş Meyve –
Sebze İhracatçılar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan
ve GENECON Şirketi Müdürü
Nikos Margaritopulos katıldı.

Kiraz üretimi ve çeşitleri
hakkında kapsamlı bilgilerin
verildiği ve kiraz üretimine yeni
yatırım yapmayı düşünenlerin
yoğun ilgi gösterdiği seminerde
ilk olarak DCT Trading Dış
Ticaret Limited Şirketi Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Sadık
Ahmet söz aldı.

LEVENT SADIK AHMET
Levent Sadık Ahmet, şirketin
2001 yılında pamuk ticaretiyle
faaliyete geçtiğini, dünyaya ve
yüz yıllık şirketlere pamuk
sattıklarını söyledi.

Sadık Ahmet,
“Gümülcine’den dünyanın öbür
ucuna pamuk gönderiyoruz.
Yerel bankalar ve sekiz dünya
bankası bizlere destek
vermektedir. Bu duruma
üreticilerimiz sayesinde geldik.
2015 yılında YAKA İKE şirketini
kurduk ve bölgemize yatırım
kararı aldık. Kurulmakta olan
işletmemizde kirazın işlemesi,
şoklama ve paketlemesi
yapılacaktır.” diye konuştu.

Sadık Ahmet YAKA İKE
şirketinin hedeflerini şöyle
sıraladı:

-Üretimi arttırmak;
-Bahçe kalitesini arttırmak;
-Rodop, Evros ve İskeçe

illerine yeni bahçeler kurmak;
-Seminerler düzenlemek;
-Genç bahçelerin

verimliliğini arttırmak;
-Üretimi dağlık bölgelere

yaymak;
Levent Sadık Ahmet,

konuşmasının son bölümünde
kurulacak kiraz işleme tesisi
hakkında da bilgi verdi.
İşletmenin yüzde yüz ihracata
yönelik olacağını, kirazın
kalibrasyonunun optik gözlerle
yapılacağını kaydeden Sadık
Ahmet, doluya karşı azot
bombalarının bölgemizde de
kullanılması konusunda
milletvekilleriyle yöneticilerden
kendilerine yardımcı olmalarını
istedi.

BÜLENT SALİH
Daha sonra Tarım- Hayvancılık

Araştırma Enstitüsü’nden ziraat
mühendisi Bülent Salih söz aldı.
Enstitünün sosyal bir şirket
olduğunu, ARGE çalışmaları
yürüttüğünü belirten mühendis
Salih, yapmış oldukları
çalışmaları şu şekilde sıraladı:

- 54 köyde tarım, hayvancılık
üzerine sunum yapıldı ve
1400’den fazla kişi takip etti.

-21-23 Nisan tarihlerinde
tarım ve hayvancılık
konularında sektörel buluşma
gerçekleştirildi.

-Kirazla ilgili broşür
hazırlandı.

-Üretimde olan bahçelerle
ilgili anket hazırlandı.

Son olarak Salih,
katılımcılara enstitünün kiraz
üretimi ile ilgili yaptığı analitik
çalışmalardan bahsetti.

NİKOS 
MARGARİTOPULOS
Ardından GENECON Şirketi
Müdürü Nikos Margaritopulos,
kirazın sertifikasyonu konuları
hakkında bilgi verdi. Kirazın
doğrudan ihraç edileceğini ve
şartların da çok ağır olduğunu
belirten Margaritopulos
sözlerine şöyle devam etti: “AB
kaliteye büyük önem
vermektedir. AB destekleri
kalite odaklıdır. Çevreye önem
verilmektedir. Kalite
sertifikasyonla gelmektedir.
2006’dan bu yana marketler
sertifikalı ürünleri tercih
etmektedir. Ürünü işleyen
işletmeler için de sertifika

gereklidir.”
Son olarak Margaritopulos

burada hedefin kaliteli ürün
olması gerektiğini; sertifikasyon
olmadan ihracat ve AB desteği
olmayacağı, sözleşmeli üretimin
geldiğini sözlerine ekledi.

SENİH 
YAZGAN
Seminerin son bölümünde
Türkiye’den Uludağ Yaş Meyve –
Sebze İhracatçılar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan
söz aldı. Dünyanın en büyük
kiraz üreticisi ülkenin Türkiye
olduğunu ve yılda 550 bin ton
kiraz üretildiği söyleyen Yazgan,
bunun ancak 75 bin tonunun
ihraç edildiğini belirtti. Yazgan,
“Bizim üreticilerimiz pazarın ne
istediğine bakmadan kiraz
üretmişler. Avrupa’ya en çok
kiraz gönderen ülkeyiz, ancak
pazar kaybediyoruz. Bunun
yanında da yeni pazarlar
açılıyor. Avrupa dışında,
örneğin Çin’de kirazın kilosu 35
dolar, Tayvan’da 42 dolar ve
Japonya’da 62 dolar. 2014’ten
sonra bahçeler söküldü ve yeni

cinsler dikildi. Bizim 3 bin
dönüm bahçemiz var. Erkenci,
orta ve geç olgunluk veren
cinsleri ekiyoruz. Üç defa
bahçeleri söktük, ama sonunda
doğrusunu bulduk. Klasik
anaçlarla başarılı olamazsınız.
Klasikle oduncu, modern
yöntemlerle meyveci olursunuz.
Sağlıklı, tescilli, hastalıksız
fidanlar tercih edilmelidir.” diye
konuştu.

“Kiraz üretmekten
korkmayınız, 20 yıl boyunca
pazar payınız olacaktır” diyen
Yazgan sözlerine şöyle devam
etti: “Dönümde en az 1 ton
almalısınız. Doğru bahçede
yetişen kirazın satılmaması
mümkün değildir. Sizin
bölgeniz kiraz için çok uygun.
Bizler, artık iklimi yönetir hale
geldik. Dolu ve don önleme
makinelerimiz var ve ikizlemeyi
de önleyebiliyoruz.”

Son olarak Yazgan bölgedeki
kiraz üreticilerine seslenerek
sözlerini, “Doğru bahçe
düzenleyiniz. Doğru anaç
kurmak, doğru fidan bulmak
zorundasınız. Fidanların artık 6-

7 metreye dikimi kabul
edilmiyor. Sık dikimde verim iki
üç katına çıkıyor. Tarımsal
uygulamalar ve mücadele
yapmak gerekir. Global CAP ve
AB standartlarına uymalısınız.”
diyerek tamamladı.

Seminere başta Yaka
bölgesindeki kiraz üreticileri
olmak üzere, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Ali
Rıza Akıncı, Selanik
Başkonsolosluğu’ndan Ticari
Ateşe Serkan Buralı, T.C. Ziraat
Bankası Gümülcine Şube
Müdürü Mustafa Karabulut
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder
Mümin, eyalet meclis üyesi
Mustafa Katrancı, Yassıköy
Belediye Başkanı İsmet Kadı,
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Emre Ahmet,
meclis üyesi Sibel Mustafaoğlu
ve diğer yöneticiler katıldılar.

Batı Trakyalı iş adamı 
Levent Sadık Ahmet’in
organizatörlüğünde Yaka İKE
Kiraz İşleme Tesisi “Kiraz üretimi
ve Çeşitlilik” başlığı altında bir
seminer düzenledi.
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RODOP ili POTAMİ Partisi
milletvekili İlhan Ahmet, tütün
primleriyle ilgili gelişmeleri ve
yaptığı girişimleri GÜNDEM’e
değerlendirdi. Batı Trakya’daki
tütün üreticisinin destek primi
olmadan ayakta durmasının çok
zor olduğunu savunan İlhan
Ahmet, primin devam
etmesinin önünde engel
olmadığını, AB’nin bu imkanı
verdiğini, ancak hükümetin
bunu hayata geçirme
konusunda kararlılık
göstermesi gerektiğini söyledi. 

Milletvekili İlhan Ahmet,
“Bizim bölgemiz geri kalmış
bölge ve aynı zamanda dağlık
bölge. Avrupa Birliği bu
bölgelere ek destek priminin
verilmesine izin veriyor.
Hükümetten bunu yerine
getirmesini bekliyoruz. Eğer bu
yapılmazsa çok büyük bir yanlış
olur.” diye konuştu. 

“PRİM KONUSUNU
ARAŞTIRMAK İÇİN 
KOLLARI SIVADIK”
Tütün üretimi ve tütüncülüğün
Trakya ekonomisi açısından çok
büyük  bir öneme sahip
olduğunu dile getiren İlhan
Ahmet şunları söyledi: “Batı
Trakya’da tütün en önemli tarım
ürünü. Azınlık insanının da en
önemli ürünü. Çünkü Batı
Trakya’da ve özellikle de Rodop
ilinde tütün üretimi hala en
önemli gelir kaynağı. Bildiğiniz
gibi Avrupa Birliği’nin tütüne
verilen destek primi 2007’den
sonra kesildi. İlk olarak yüzde
50 kesildi. Son yıllarda da geriye
kalan yüzde 50’si aşamalı
olarak kesiliyor. 2020 yılına
geldiğimizde yani üç yıl sonra
primin tamamı kesilmiş olacak.
Böyle giderse ve prim
politikasında bir değişiklik
olmazsa üreticimiz hiç prim
almayacak. Bu konuya
birilerinin eğilmesi gerekir diye
düşündük ve kolları sıvadık.” 

Tütünün dışında başka
alternatif ürünlerin hayata
geçirilmesi konusunda başarılı
bir politika uygulanamadığını
kaydeden Ahmet, “Bunca yıl
bölgede alternatif ürün
konusunda başarılı bir politika
uygulanamadı. Halkın tütünün
yerine başka bir ürünü
koyabilmesi için hükümetler
gereken çalışmaları yapamadı”
dedi. 

“İLK ÖNCE TARIM
BAKANLIĞI’NA SONRA DA
AVRUPA BİRLİĞİ’NE
SORDUM”
Destek primi olmadan tütün
üreticisinin ayakta kalmasının
çok zor olduğunu ifade eden
İlhan Ahmet, “Tütüncünün iki
yerden geliri var. Birincisi
tütünün ticari fiyatı. Yani
tüccardan aldığı para. İkincisi
ise Avrupa Birliği’nden destek
primi. Destek primi olmadan
tütüncünün ayakta kalması
neredeyse imkansız. Tütünün
ticari fiyatı 5 euro olsa bile
yetmiyor. Bu yüzden kolları
sıvadık ve destek primi
konusunu araştırmaya başladık.
Biz destek priminin mutlaka
devam etmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bunun da yolunu ve
çarelerini aramaya koyulduk.
İlk önce Tarım Bakanlığı’na
sordum. Tütün üreticisine
primin kesildiğini ve birkaç
yılda tamamen yok olacağını ve
bu primin verilmeye devam
edilip edilemeyeceğini sordum.
Verilen cevapta, Avrupa
Birliği’nde sigaraya karşı bir
kampanya olduğunu ve primin
verilmesinin mümkün olmadığı
ifade edildi. Avrupa’nın tütüne
prim verilmesine izin vermediği
söylendi Tarım Bakanlığı
tarafından. Yani Tarım
Bakanlığı topu Avrupa Birliği’ne
attı. Ben de bu konuyu gittim
Avrupa Birliği’ne sordum.
Avrupa Birliği geri kalmış

bölgelere ve dağlık bölgelere
istisnai olarak destek primi
verme olanağı tanıyor. Bakın
bizim Doğu Makedonya - Trakya
eyaleti Avrupa’nın en fakir
birkaç bölgesinden bir tanesi.
Bu tür bölgelere istisnai olarak
destek primi verilebilme imkanı
var. Bu imkanı Avrupa Birliği
tanıyor. Ben de bir heyet
kurdum ve yanıma Tarım
Enstitüsü’nden arkadaşları da
alarak Brüksel’e gittik.
Brüksel’de ilgili kurumlara
gittik ve bu konuyu görüştük.
Yazılı olarak soru sorduk.
Avrupa Birliği Tarım Komiseri
sayın Hogan’a sunduk
sorumuzu. Sayın Hogan, Avrpa
Birliği’nin tarım politikasından
sorumlu kişi. Ondan daha
yetkili bir kişi yok.” 

“TARIM KOMİSERİ EK
DESTEK PRİMİNİN
VERİLEBİLECEĞİNİ
SÖYLEDİ”
Brüksel’de AB Tarım Komiseri
Hogan’la yaptıkları görüşmede
Batı Trakya bölgesindeki
durumu aktardıklarını dile
getiren İlhan Ahmet, “Bölgenin
ekonomik olarak geri kalmış bir
bölge olduğunu ve üreticinin
yoksul olduğunu, düşük gelir
oranına sahip olduğunu
anlattık. Tütün priminin bizim
bölgemiz ve insanımız için ne
kadar önemli ve hayati
olduğunu anlattık. Ve yazılı
olarak bölge tütüncüsüne
destek priminin verilmeye
devam edilmesinin AB
müktesebatına uygun olup
olmadığını sorduk. Yani özetle
Yunanistan bizim tütüncümüze
istisnai olarak bu primi vermeye
devam edebilir mi diye sorduk.
Bu yazılı sorumuza tabii ki
yazılı cevap aldık. Sayın Hogan
tarafından verilen cevapta
dağlık bölgeler ile geri kalmış
bölgelerde tütün üreticilerine
AB üyesi ülke tarafından ek
destek primi verilebileceği ifade
edildi. Yani Yunanistan bizim
bölgemizdeki tütüncüye ek
destek verebilir. Avrupa
Birliği’nin buna engel olmadığı

cevabını almış olduk.”  dedi. 

“TÜTÜN PRİMİ KONUSUNDA
MAZERET KALMADI”
Avrupa Birliği Tarım
Komiseri’nin olumlu yanıtından
sonra tekrar Yunanistan Tarım
Bakanlığı’na yöneldiklerini ve
tütün üretimine destek primi
talebini gündeme getirdiklerini
anlatan İlhan Ahmet sözlerine
şöyle devam etti: “AB’den
aldığımız bu cevaptan sonra
tekrar Yunanistan Tarım
Bakanlığı’na soru sorduk.
AB’nin ek destek konusunda bir
engel koymadığınını belirtip,
tütün üreticisi için ek destek
priminin verilmesini talep ettik.
Bölgemiz geri kalmış ve dağlık
bir bölge. Özellikle tütün
üretiminin yapıldığı yerler. Bu
bölgedeki tütün üreticisine
destek primi verilmesine
Avrupa Birliği açısından sorun
yok. Dolayısıyla Yunanistan’ın
bu konuda bir mazereti
kalmadı. İşin ilginç yanı da
geçtiğimiz günlerde Tarım
Komiseri Hogan Yunansitan’ı
ziyaret etti ve meclise geldi. Ben
de kendisine aynı şeyleri tekrar
sordum. Orada da cevap verdi.
‘Sigara aleyhine kampanya olsa
da geri kalmış bölgelerdeki
üreticiler için destek priminin
verilmesini destekliyoruz’ dedi.
Yani sayın Hogan yazılı cevabını
Yunan meclisinde de
tekrarlamış oldu.” 

“TARIM BAKANLIĞI BU
DESTEĞİ VERMEYECEKSE
BUNUN SEBEBİNİ HALKA
ANLATMALI”
İlhan Ahmet, “Bakınız,
Yunanistan 2020 yılına  kadar
AB’den 2,2 milyar euro alacak.
Bu parayı tarım ürünlerine
destek vermek için kullanacak.
Bizim bölgemizdeki tütün
üreticilerimiz için istediğimiz ek
destek priminin tamamı 100
milyon euro ediyor. Üstelik de
bu miktar beş yıllığına gereken
miktar. Tarım Bakanlığı
tütüncümüze beş yıl boyunca
100 milyon euro verecek. Bunu
vermesini istiyoruz. Ek destek

priminin tütün üretimi yapan
insanlara verilmesini istedik. Ve
kilo başına 3 euro istedik. Şu
anda zor durumda olan,
ekonomik krizle boğuşan, krizin
neden olduğu ağır vergi
yükleriyle ezilen tütün
üreticisine bu desteğin
verilmemesi için bir sebep yok.
Eğer Tarım Bakanlığı bu desteği
vermeyecekse bunun
nedenlerini bu halka anlatmak
ve açıklamak zorundadır.” diye
konuştu.  

“PRİM VERİLMEZSE
EKONOMİ KONULARINDA
DA AYRIM YAPILIYOR
ANLAMI ÇIKAR”
AB Komiseri Hogan’ın
cevabından sonra Yunanistan
Tarım Bakanlığı’na sunduğu
soruya henüz resmi bir cevap
almadığını belirten milletvekili
İlhan Ahmet, “Ben bakanlığın
yazılı cevabını bekliyorum.
Üreticinin hakkı olan destek
priminin verileceğine inanmak
istiyorum. Tabii ki bunu
hükümetten istiyoruz. Eğer bu
primi bu hükümet verirse biz de
çıkıp hükümete teşekkür
edeceğiz. Ben tütün primi
konusunu ayrıntısıyla
araştırdım ve gereken girişimleri
yaptım. Bu konuda görevimi
yerine getirdiğime inanıyorum.
Eğer bu destek primi
verilmezse, o zaman Batı Trakya
Türk azınlık insanından oluşan
bölge tütüncüsüne haksızlık
yapıldığını söyleriz doğal
olarak. Yani ayrımcılık sadece
azınlık hakları alanında değil,
ekonomi konularında da
yapılıyor deriz. Ayrımcı
muamele sözkonusudur. Biz
AB’nin yasak ettiği bir şeyi
istemiyoruz. Engellediği bir şeyi
istemiyoruz. AB’nin öngördüğü
ve izin verdiği bir yardımın
hayata geçirilmesini talep
ediyoruz. Tabii bu konuda
verilen mücadelede bölgedeki
kurumların ve elbette ki diğer
milletvekillerinin de desteği
gerekiyor.” dedi.  

Tütüncüye destek priminde umut ışığı…  
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“Tütün bizi ne oldurur, ne öldürür”
TÜTÜN toplama döneminin sona

ermesiyle, üretici tütünlerini teslim
etmeye hazırlanıyor. Ancak fiyatların
düşük olması ve özellikle destek
priminin her geçen yıl azalması çiftçide
ümitsizlik yaratıyor. Üretici, vergi
yükünün ve üretim masraflarının sürekli
artmasından da şikayetçi. 

İşte tütüncünün görüşleri... 

ZEKERİYA HÜSEYİNOĞLU

“BU YIL TÜTÜNLER AĞIR TOPRAĞA
EKİLDİ VE TÜTÜN SIKILDI”
“Ben geçen yıl 12 dönüm tütün ekmiştim
ve yaklaşık 2.000 bin kilo tütün elde
etmiştim. Üstelik yaptığım masraflar
geçen yıla oranla daha azdı ve bu kiloyu
çıkarmıştım. Ancak bu yıla baktığımızda
ektiğim dönüm 15 dönüm olmasına
rağmen bu yıl elde edeceğim kilonun en
fazla 1.500 olabileceğini tahmin
ediyorum. Tütünde yıl olayının çok
önemli olduğuna inanıyorum. Bizler
halk arasında bu duruma, ‘seneler böyle
getirdi’ şeklinde tabir kullanırız. Yani
burada söylenmek istenen şey tütünde
yıllara göre farklılık görülebilir. Ben bu
yıl tütünün dönüm başına verdiği kiloda
geçen yıla oranla biraz daha düşüş
olduğunu görüyorum. Bana göre bunun
sebebi, tütün ekimi sırasında meydana
gelen yağışlar yerlerdeki nem oranının
artmasına, bizim deyimimizle
‘ağırlaşmasına’ neden oldu. Böylece
araziye ekilen tütün nemli toprağa
ekilmiş oldu. Bu da tütün için hiç de
uygun bir zemin değil. Çünkü ekilen
tütün fideleri, toprağın da nemli
olmasıyla birlikte toprak içinde sıkılma
yapar, nemli toprağı sevmez. Böylece
tütün iyi bir şekilde gelişemez ve
istenilen boy seviyesine de ulaşamaz.”

HASAN TOPAL 

“BİRÇOK KÖYDE GENÇ 
NÜFUS DİYE BİR ŞEY KALMADI”
“Ben buradan yetkillere şöyle seslenmek
istiyorum; Ben 27 yıldan beri bu tütün
işiyle uğraşıyorum. Sadece bu tütünden
elde ettiğim gelirle iki çocuğumu
okuttum ve iyi bir seviyeye getirdim.
Ama son yıllarda tütünden elde ettiğimiz
gelire baktığımda eski yıllara oranla
fiyatlarda hiç bir ilerleme sağlanamadı.

Halbuki buna karşılık insanların alım
gücü, özel vergiler derken halimiz, hele
azınlık insanının hali ekonomik
anlamda içler acısı bir hal aldı. Bizi
temsil eden milletvekillerimiz, belediye
başkanlarımız, azalarımız, diğer
yöneticilerimiz bunları görmüyorlar mı?
Yoksa görmezlikten mi geliyorlar? Bu
seçilmiş kişilerin biraz köylere
gelmelerini istiyorum. Bir çok köyde
genç nüfus diye bir şey kalmadı. Bir çok
aile başta ekonomik sebeplerden dolayı
Hollanda, Finlandiya, Almanya gibi
ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Sonra
maalesef bu azınlık yetkilileri biz
köylülere, azınlık haklarından
mücadeleden bahsediyorlar. Ben
kendilerine sesleniyorum; peki siz neyin
mücadelesini veriyorsunuz ve bugüne
kadar azınlık için hangi başarıyı elde
ettiniz? Bana göre eğer bir toplumun
ekonomik anlamda durumu iyi değilse, o
toplumun sahip olduğu bazı değerlere
sahip çıkabilmesi mümkün değildir. İşte
durum ortada. Kendi yağımızla
kavrulmaya devam ediyoruz.”

SÜLEYMAN AHMET

“YAŞANAN SEL FELAKETİYLE
BİRLİKTE, TARLALARIMIZ
GİRİLEMEZ DURUMA GELDİ”
“Bu yıl bölgemizde tütünlerimiz
maalesef perişan durumda. Hepimizin
bildiği gibi Ramazan ayının ilk haftası
bölgede etkili olan yağmur sonrası
büyük sel felaketleri yaşandı. Bu başta
tütünlerimiz olmak üzere birçok ekili
alana zarar verdi. Özellikle yağmurun
olduğu tarihlerde birçok aile henüz daha
tütün ekimini tamamlamamıştı. Sel
felaketiyle birlikte, tarlalarımız girilemez
duruma geldi. Dolayısıyla tütünlerimizi
ekemez duruma geldik. Özellikle
Domruköy, Satıköy, Kalenderköy
bölgeleri bu felaketten en çok etkilenen
bölgeler. Siz bir aile düşünün ki geçim
kaynağı sadece tütüne dayalı olsun ve
başka da hiç bir geliri olmasın. Maalesef
böyle ailelerin zarar gören
bölgelerimizde oldukça fazla olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu aileler nasıl
bir yıl boyunca geçimlerini
sağlayabilecek, nasıl çocuğunu okula
gönderebilecek. İsmini vermek
istemediğim bir yakınımın çocuğu
üniversitede okutuyordu. Maalesef bu

çocuk ailesinin maddi imkansızlıkları
sebebiyle bu yıl sınavlara gidemedi ve
okuldan hala mezun olamadı. Belki
bizim bilmediğimiz bunun gibi bir çok
örnek var.”

“ETRAFIMIZDAKİ HER ŞEY ATEŞ
PAHASI OLMUŞ DURUMDA”
“Bir de tütüne verilen prim konusuna
biraz değinmek istiyorum. Bizler tütüne
verilen prim sayesinde bu tütüncülük
işiyle uğraşıyor ve ekiyoruz. Ancak son
yıllarda yapılan kesintilerle birlikte
tütüne verilen prim oldukça azaldı. Ben
yaklaşık sekiz yıl önce 12 bin euro tütün
primi alıyordum. Şimdi bu rakam
neredeyse 4 bin euroya kadar düşmüş
durumda. Fakat buna karşılık tüccarlar
tarafından tütüne verilen fiyatlarda çok
ciddi bir artış yaşanmadı. Oysa milletin
alım gücüne baktığımızda alım gücü çok
azaldı. Etrafımızda her şey ateş pahası
olmuş durumda. Bizi yönetenler, ‘biz
tütüncüler için mücadele veriyoruz’ diye
nutuk atmaya devam ediyorlar. Ancak
maalesef durumumuz ortada. Bu yıl
tütün fiyatlarının geçen yıla oranla daha
yüksek olacağını söylüyorlar. İnşallah
öyle olur. Ama doğruyu söylemek
gerekirse bu duruma pek inanasım
gelmiyor. Size şunu hatırlatmak isterim;
şu anda hiç bir tütün tüccarı tütün
alımına başlamadı, hiç bir alım mağazası
açılmadı. İnşallah bugünlerde başlar.
Bunun sebebini her tütün üreticisi gibi
ben de çok merak ediyorum. İnşallah bu
hepimiz için hayırlı olur diye
düşünüyorum. Ama şuna da inanıyorum
artık. Eğer birileri çıkıp Batı Trakya’daki
bu durum için ciddi bir şeyler yapmazsa
bu tütüncülük böyle devam eder gider.
Yani bizim Batı Trakya deyişiyle
söyleyecek olursak; bu tütün bu şekilde
yani bu şartlarda bizi oldurmaz da,
öldürmez de.”

İBRAHİM MOLLA
İSMAİLOĞLU

“TÜTÜN İŞİYLE UĞRAŞIYORUZ,
FAKAT ZOR VE MEŞAKKATLİ BİR İŞ”
“Yıllarca Türkiye’de okudum ve
üniversiteyi bitirdim. Daha sonra ailemin
yanına dönerek çiftçilikle uğraşmaya
başladım. Ailem ben kendimi bildim
bileli tütüncülükle uğraşıyor. Kısa bir
dönem babam büyükbaş hayvancılık ile
uğraştı. Hayvanlarda elde ettiğimiz sütü
komşularımıza satıyorduk. Daha sonra
bu işin, oldukça hijyen istediği için
tütünün yanında zor olmaya başladığını
gördük. Şu anda tütün işiyle
uğraşıyoruz. Oldukça zor ve meşakkatli
bir iş. Üstelik tamamen insan gücüne
dayanan bir iş. Bu yıl ektiğimiz
tütünlerin bir kısmı hastalandı, bir
kısmından da hava koşulları nedeniyle
beklediğimiz randımanı alamadık. Bana
göre tütün, maalaesef azınlık insanı için
önümüzdeki yıllarda bir gelir elde
edilebilecek ürünler arasında yer
alamayacak. Çünkü tütüne verilen prim
bu şekilde kesildiği takdirde bu tütünü
kimse ekemeyecek duruma gelecek.
Tüccarların tütüne verdikleri fiyat
ortada. Yunanistan’da bütün ürünlerde
fiyat artışı yaşanırken, tütünün fiyatı
yıllarca aynı seviyede olmaya devam
ediyor. Bu da düşündürücü.”

“GENÇ NÜFUSA YÖNELİK İŞ
İMKANLARI NEREDEYSE YOK
DENECEK KADAR AZ”
“Ben üniversite mezunuyum, bir çok
işletmeye iş başvurusunda bulundum.
Ama maalesef ne arayan var, ne soran
var. Genç nüfusa yönelik, özellikle
Trakya bölgesinde iş imkanları
neredeyse yok denecek kadar az. Ailesi
olan bir genç şu anda tatmin edici bir iş
bulup ailesini geçindiremez. Ya da çok
zor geçindirir. Durum böyle olunca genç
nüfus dış ülklere göç etmek zorunda
kalıyor. Şu anda bir çok arkadaşım
ekonomik sebeplerle diğer ülkelere göç
etmiş durumda.” 

HATİCE İSMAİL

“SON DÖRT YILDAN BERİ BABAM
SİGORTA PARALARINI BİLE
ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİ”
“Orta ve liseyi okuduktan sonra ailemin
yanında tütün çalışmaya başladım. Bu
yıl tütünlerimiz çok iyiydi. Tütün ekimini
henüz yeni bitirmiştik. Ancak bölgemizi
vuran felaketten bizler de nasibimizi
aldık. Ailem yaklaşık 18 dönüm tütün
ekmişti ve bunun yaklaşık sekiz
dönümlük olan bölümü şiddetli yağmur
suyuyla birlikte yok oldu. Yeniden ikinci
kez ekmeye çalıştık. Ama tütün arzu
edilen seviyeye gelemedi. Çünkü ekili
olan arazi sel sularıyla birlikte iyice
yıkanmış. Her yıl yaklaşık olarak 2.300
kilo civarında tütün elde ediyorduk. Ama
maalesef bu yıl bu mümkün olmayacak.
Son yıllarda aileme defalarca herhangi
bir ülkeye işçi olarak gidelim diye
tekliflerde bulundum. Ama babam buna
hep karşı çıktı. Son dört yıldan beri
babam sigorta paralarını bile ödeme
konusunda çok sıkıntı çekiyor. Çünkü
elde ettiğimiz kazanç ailenin diğer
masraflarına denk geliyor.”

“BİRAZ RAHATLARIZ DİYE
DÜŞÜNMÜŞTÜK AMA OLMADI”
“Bu yeni dönemde biraz rahatlarız diye
düşünmüştüm. Umutlarımız vardı. Ama
olmadı. Verilen sözler tutulmadı. Biz
çiftçi kesimi olarak vergiler azalır,
masraflar düşer diye ümit ettik. Ama
bunlar vaatten öteye bir şey değilmiş.
Benim için tütünün artık bir önemi
kalmadı. Tarlaya gittiğimde içimden hiç
bir iş yapmak gelmiyor. Oysa eskiden
nasıl bir yaprak daha fazla toplarız diye
uğraşırdık. Şu anda bu tütünü aile
olarak dört kişiyle birlikte çalışıyoruz.
Tütüne prim olmasa, emeğimizin
karşılığını hiç alamayız. Çünkü
tüccarların tütüne verdiği fiyatlar
düşük.”
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Bolaris: “Tarım politikamızı
değiştirmek zorundayız”

TARIM Bakan Yardımcısı
Markos Bolaris, 10 – 11 Ekim
tarihlerinde Batı Trakya’yı ziyaret
etti. Bolaris ziyaretine İskeçe
ilinden başladı. İskeçe’de
temaslarda bulunan Bolaris, 10
Ekim Pazartesi günü İskeçe'nin
Mustafçova Belediyesi'ni de
ziyaret etti.

İskeçe Milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ile Stathis Yannakidis ve
beraberindeki heyetle
Mustafçova Belediyesi’ni ziyaret
eden Bolaris'i Belediye Başkanı
Cemil Kabza ve meclis üyeleri
karşıladı.

Mustafçova Belediye Meclis
salonunda Başkan Cemil Kabza
ve meclis üyeleriyle görüşme
imkanı bulan Bolaris'e
belediyenin sorunları, tütün,
hayvancılık, tarım sigortası gibi
konulardaki sorunlar aktarıldı.

Bolaris, dağlık bölgedeki
çiftçilerin biyolojik ürün
üretimine ağırlık vermesi
gerektiğini ve tütünün yanı sıra
farklı ürünlere yönelmesi
gerektiğini dile getirdi. Dağlık
bölgedeki küçük ve  büyük baş
hayvanların, üretilen ürünlerin
çoğunun organik olduğunu
söyleyen Bolaris, ancak bunların
belgelenmediğini söyledi. 

Bolaris İskeçe’de yaptığı
konuşmada, Tarım Tazminatları
Kurumu’nun (ELGA) 2016 yılı
Mart ayında yaşanan afet ve
zararlar için tazminatları
ödediğini belirterek, geçmişte
ELGA’nın tazminatları ödeme
konusunda iki yıla kadar
geçikme olduğunu söyledi.
Çiftçilerin ödeyeceği vergi
oranları konusunda ise Bolaris,
çiftçilerin sadece yüzde 10’unun
daha fazla vergi ödeyeceğini
kaydetti.

RODOP İLİ 
Tarım Bakan Yardımcısı Markos
Bolaris, 11 Ekim Salı günü Rodop
iline geçerek burada bir dizi
temaslarda bulundu. Bolaris,
Maronya’da balıkçılarla biraraya
geldi, sanayi bölgesinde bazı
tesisleri ziyaret etti. Akşam
saatlerinde ise Rodop Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nda tütün
üreticileri, hayvan besicileri ve
arıcılarla buluştu. 

“TARIM POLİTİKAMIZDA
STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNE
GİTMEMİZ GEREKİYOR”
Tarım Bakan Yardımcısı Markos
Bolaris, Yunanistan’ın tarım ve

hayvancılık alanında büyük
imkanlara sahip olduğuna
inandığını ifade ederek, “Tarım
politikamızla ilgili olarak strateji
değişikliğine gitmemiz
gerekiyor. Yeni bir stratejiye
ihtiyacımız var. Hükümetimiz bu
yönde çalışıyor.” dedi. 

Bolaris aynı akşam basın
toplantısı düzenledi. Bolaris,
Trakya bölgesine
gerçekleştirdiği iki günlük
ziyaretin verimli geçtiğini
söyledi. Yunan ticaret
insanlarının 4 bin yıldır bölgede
aktif olduğunu anlatan Bolaris,
“Ancak ne yazık ki son yıllarda
ülkemizde üretim yok oldu. Bu
nedenle işsizlik başladı.
Ülkemizin yeni bir programa
ihtiyacı var. Eski sistem yıkıldı ve
yok oldu. Yeni bir strateji
geliştirmemiz lazım. Hükümet bu
kararlılıkta. Trakya ziyaretimiz de
bu kapsamda yapıldı. Başbakan
bunu söyledi. Yeni bir sisteme
geçiyoruz dedi. Ülkenin üretim
kapasitesini ve kalitesini
bildiğimiz için bunu başarmak
zorundayız. Ülkemizin gücü de
var, imkanları da var.” dedi. 

Bölgede çok kaliteli tesisleri
ziyaret ettiğini kaydeden Bolaris,
“Çok değerli insanlarımız var.
çok önemli işlere imza atıyorlar.
Hükümet olarak bizim bu
örnekleri çoğaltmamız gerekiyor.
Ödül almış insanları, şirketleri
gördüm. Tekrar söylüyorum.
Çiftçilikte ve hayvancılıkta
anlayış değişikliği gerekiyor.”
ifadelerini kullandı. 

“PAMUKTA KALİTE ÇOK
ÖNEMLİ”
Pamuk üretimiyle ilgili olarak
daha önceki yıllarda “Büyük
kilolar ve bütün paralar”
anlayışının yanlış olduğunu
vurgulayan Bolaris şunları
söyledi: “Bakanlık bir zamanlar
çiftçiye ürettiğin tüm pamuğu
getir, nasıl olursa olsun ben
satın alacağım dedi. Sana da bu
pamuğun primini vereceğim
dedi. Bu anlayış pamuk
üretiminde kalitenin düşmesine
neden olmuştu. Bu doğru bir
strateji değildi. Biz kaliteye
önem vermek zorudayız.” 

“DÜNYANIN EN İYİ FİYATI 
TRAKYA’DA ÜRETİLEN
BASMA TÜTÜNÜNE
VERİLİYOR”
Tütün üretimiyle ilgili olarak
soruları yanıtlayan Tarım Bakan

Yardımcısı Markos Bolaris,
üreticinin basma tütününün
değerini bildiğini ifade ederek,
basmanın dünyadaki en kaliteli
tütün olduğunu vurguladı.
Bolaris, “Trakya’da üretilen
basma tipi tütün en iyi tütündür.
Bu nedenle de bu bölgedeki
üreticiler çok iyi fiyat alıyor.
Dünyadaki en iyi fiyatı alıyorlar.
Dünyada Trakya’daki basma tipi
tütünden daha iyi fiyat alan
başka bir tütün yoktur. Hükümet
tütün konusunda ne yaptı?
Dünyanın en büyük firmasıyla
anlaşma imzaladı ve bu firmanın
önümüzdeki yıllarda da bu
bölgede üretilen tütünü almasını
sağladı. Önümüzdeki dönemde
ikinci ve üçüncü büyük firmayla
da görüşeceğiz. Bu da üretimin
garanti altına alınması
demektir.” ifadelerine yer verdi. 

Bolaris, dağlık bölgedeki
üreticilerin farklı ürünlere
yönelmesi gerektiğini ve  bu
imkanların olduğunu söyledi.
Bolaris, “Mustafçova
belediyesine gittiğimizde bu
konular da konuşuldu. Sattığınız
et organik mi diye sordum, evet
dediler. Peki belgeli mi diye
sordum, hayır dediler. İşte sorun
bu. Artık organik ürünlere
yönelmek ve bunu belgelemek
zorundayız. Dağlık bölgedeki
insanları sadece tütün üretimiyle
bırakmamalıyız. İşte anlayış
değişikliği derken bunu
kastediyoruz.” diye konuştu. 

“BİZ EK DESTEĞİ ÜLKE
OLARAK 
ZATEN VERİYORUZ”
Hükümetin tütün üreticilerine ek
prim verme konusunda nasıl bir
politika izleyeceği konusundaki
soruyu yanıtlayan Bolaris şöyle
konuştu: “Dağlık bölgedeki
insanları sadece tütün üretimine
hapsetmemeliyiz. Gelirlerini
yükseltmeleri için başka

alternatifler de sunmalıyız.
Bildiğiniz gibi tütüne verilen fiyat
hükümet tarafından
belirlenmiyor. Avrupa Birliği’nin
geri kalmış bölgelere ve dağlık
bölgelere destek verdiğini
söyledim. Bu zaten veriliyor.
Avrupa Birliği Tarım Komiseri

sayın Hogan bu konuda net
konuştu. Ülkenin dağlık
bölgelere ve geri kalmış
bölgelere ek destek
verebileceğini söyledi. Ülke
olarak biz bunu zaten
yapıyoruz.” 

Tarım Bakan Yardımcısı: “AB
Tarım Komiseri dağlık ve geri
kalmış bölgelere ek destek
verebileceğimizi söyledi. Biz bunu
zaten veriyoruz.”

Batı Trakyalı iş adamı 
Şükrü Şankaya anıldı

BATI Trakyalı iş adamı Şükrü Şankaya, ölümünün 11. yılında
Bursa’da Ahmetpaşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, eski Devlet Bakanı ve Nergis Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Şankaya’nın yeğeni Cavit Çağlar, Şükrü
Şankaya’nın oğlu Şenol Şankaya, kardeşi Kadir Şankaya,
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Deneği Bursa Şube Başkanı Şükrü Köse’nin
yanı sıra Bursa’nın siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen
isimleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulucami imam ve vaizlerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim ve
edilen duaların ardından bir konuşma yapan Cavit Çağlar,
anmaya katılanlara tüm aile fertleri adına teşekkür ederek,
“Allah nur içinde yatırsın. Hatırası ve emeği büyük üzerimizde.
İyi insandı, güzel bir insandı. Hepimizin geleceği yer burası.
Allah hepimize böyle anılmak nasip etsin. Bizi yalnız
bırakmayan değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. Hepiniz
sağolun varolun” dedi.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Beyaz Etin Faydaları

S
ağlıklı bir vücut ve sağlıklı
yaşam için, en önemli
etken yeterli ve dengeli

yani, sağlıklı beslenmektir. Yeterli
ve dengeli beslenmek için,
karbonhidrat, protein ve yağlar ile
vitaminler, mineraller ve suyun
yiyecekler yoluyla vücudun
ihtiyacı kadar alınması gereklidir.
Günlük harcadığımız enerjinin
ortalama %12-20 sinin
proteinlerden karşılanması
gerekir. İhtiyacımız olan proteinin
de en az yarısının hayvansal
kaynaklı yani iyi kalite
proteinlerden karşılanması
sağlıklı ve dengeli beslenmenin en
önemli unsurudur.

Beyaz et denildiğinde, başta
tavuk eti ve balık olmak üzere, son
yıllarda  üretim ve tüketim
potansiyeli olarak üst sıralarda
yer alan hindi eti olmak üzere
bıldırcın, kaz, ördek, vb kanatlı
kümes hayvanları akla
gelmektedir.

Sağlıklı beslenme açısından
beyaz et; kaliteli protein, düşük
yağ ve vitamin-mineral içeriği
nedeniyle son derece iyi bir
kaynaktır. 

TAVUK ETİ
Tavuk eti yüksek derecede

biyolojik değere sahiptir. Kolay
sindirilebilir özellikte olan tavuk
etleri, yüksek kalitedeki protein
elzem aminoasitlerini, elzem yağ
asitlerini diğer etlerle aynı
oranlarda içerir. Tavuk eti aynı
zamanda B grubu vitaminlerinin
ve demirinde iyi bir kaynağıdır.
Enerji değerinin düşük olması,
liflerinin kısalığından dolayı kolay
çiğnenebilir ve kolay sindirilebilir
olması nedeni ile tavuk etleri,
çocuk ve yaşlıların beslenmeleri
dahil tüm yaş grupları için birçok
özel diyette yer alabilecek
özelliktedir.

Kanatlı etleri özellikle de tavuk
eti dünyada beslenmede önemli
yeri olan et grupları içerisinde en
çok kabul görenlerden birisidir ve
proteinin en önemli kaynağıdır.

Tavuk etlerinin enerji içeriği de
diğer etlere kıyasla düşük olur.
Beslenmemizde yağlar enerjimizin
önemli bir kaynağını oluşturur.
Yağlar doymuş ve doymamış
olarak ikiye ayrılır ve her iki türün
de kandaki kolesterol seviyesi
üzerine değişik etkileri vardır.
Tavuk, balık gibi beyaz etlerin
içerdikleri yağlar dışındaki
hayvansal yağların çoğu
doymuştur ve kolesterol düzeyini
artırır. Günümüzde ölüm
nedenlerinin başında gelen
koroner kalp hastalıklarından
korunmanın en önemli yolu
doymuş yağ asitlerince zengin
yağların tüketiminden
kaçınmaktır.

İşte tavuk eti içerdiği
doymamış yağ asitlerince zengin

yağlarla koroner kalp
hastalıklarının oluşumunda risk
grubunu oluşturan kırmızı
etlerden farklı önemli bir özellik
gösterir.

BALIK ETİ
Herkes için yararlı olan A, B ve

D vitaminleri bol miktarda
bulunmaktadır. İçerdiği koruyucu
yağ asidi ile kalp hastalarının
sofralarından hiçbir zaman eksik
etmemesi gereken bir besin
kaynağıdır.

Ayrıca balık eti, kırmızı ete
oranla daha az yağlıdır ve bazı
özel yağ asitleri içermektedir. EPA
ve DHA adı verilen bu özel asitler;
et, süt, peynir gibi diğer
besinlerde bulunmamaktadır. Bu
asitler kanın pıhtılaşmasını önler.
Atardamarın tıkanmasını önler. Bu
yüzden kalp krizi ve felç riskini
azaltır. Ayrıca tansiyonu da
düşürür. Balık etini, şeker
hastalarının daha çok yemesi
gerektiği öngörülür. Çünkü bu tip
rahatsızlığı olanlar kalp ve felç
gibi risklerden daha çok
etkilenmektedirler.

Balığın kılçığındaki yüksek
oranda kalsiyum ve fosfor kemik
sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca,
balık etinde bulunan omega 3 yağ
asitleri, zeka gelişiminde önemli
bir yer tutar.

HİNDİ ETİ
Tüketilen etler arasında yağı en

düşük olanlardan biri hindi etidir.
Hindi etinde bolca bulunan B
vitaminlerinin birçok yararı söz
konusudur. Örneğin;
karbonhidratları enerjiye çeviren
B3 vitamini (Niasin), özellikle sinir
sistemi işlevleri ve sindirim için
son derece faydalıdır. Hindi eti
aynı zamanda B12 vitamini
açısından da zengindir. B12
vitamini alyuvar yapımındaki
faydasıyla, kansızlığın önlenmesi
ve hücre gelişimi için gereklidir.
Hindi etinde bulunan başlıca
minerallerden çinko; bağışıklık
sistemi, yaraların iyileşmesi,
vücudun yağ, protein ve
karbonhidratları sindirmesi için
son derece önemli bir mineraldir.
Hindi etinde aynı zamanda fosfor,
potasyum, magnezyum ve
hindinin siyah etinde önemli
miktarda demir bulunur.

Hindide bulunan az miktardaki
selenyum, insan sağlığı için çok
önemli  bir koruyucu mineraldir.
Tiroit hormon metabolizmasında,
antioksidan savunma sisteminde
ve bağışıklık işlevlerinde rol
oynar.

Hindi protein açısından da son
derece zengindir. Bütün temel
aminoasitleri içerdiği için, vücut
gereksinimlerini en iyi biçimde
sağlar.

Ayrıca hindi eti, içerdiği lifler
sebebiyle hazmı kolaylaştırır.
Yaşlanmaya karşı da direnç
oluşturmaktadır.

VETERİNER BAKIŞI

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

Hüseyin Esat’ın 
Atina temasları...

TRAKYA Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, OPEKEPE Başkan Yardımcısı
Yorgos Kendros ile Atina’da görüşerek, tütün
üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

5 - 7 Ekim tarihleri arasında Atina’da
gerçekleştirdiği temaslara değinen Hüseyin Esat,
OPEKEPE Başkan Yardımcısı Yorgos Kendros ile
çok önemli bir görüşme yaptığını söyledi. İlk
olarak “Balkan Primleri” olarak bilinen destek
primlerinde yaşanan sıkıntıların ele alındığını
ifade eden Esat, OPEKEPE başkan yardımcısının
söz konusu aksaklıkların giderildiğini ve
ödemelerin yapılacağını söylediğini kaydetti.
Ağıl izinleri ve otlak sorunlarının da görüşmede
değinildiğini dile getiren Esat, diğer destek
programlarındaki sıkıntıların da görüşülen
konular arasında yer aldığını ifade etti. 

Yeni düzenlemeye göre, dağlık bölgeler için
“13,1”; geri kalmış bölgeler için “13,2” diye bir
kodlama sistemine geçildiğini anlatan Esat, söz
konusu bölgelere verilen primin dışında dönüm
başına 10 euro para ödeneceğini söyledi. Bu
düzenlemeye gelişmiş bölgelerin dahil
olmadığının altını çizen Esat, konuyla ilgili kısa
örnekler vererek bazı köyleri şu şekilde sıraladı:
Gelişmiş bölgeler; Sirkeli, Kozlukebir, Kalfa, Hacı
Mustafa köy gibi. Esat, bu köylerin dönüm
başına 10 euroluk destek progamına dahil
olmayacağını söyledi. Geri kalmış bölgelere,
Dolapçılar, Yeniköy, Semetli, Çeribaşköy gibi
köyleri gösteren Esat, bu köylerin 10 euroluk
destek kapsamında yer alacağını belirtti.

Bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak Tütün Üst
Kurulu’nun 2015 yılında talepte bulunduğunu
hatırlatan Esat, ilgili düzenlemenin SİRİZA
hükümetinin kararıyla olduğunu belirtti. Gelecek
yıldan itibaren Tarla Bildirimleri’nin (Dilosi
Kalliergias) bu kodlama sistemi üzerinden
olacağını söyleyen Kooperatif Başkanı,
görüşmede prim konularının da ele alındığını
dile getirdi.

PRİMLER ÖDENMEYE BAŞLIYOR
OPEKEPE Başkan Yardımcısı Yorgos Kendros’un
Avrupa’dan gelen primlerin kesinlikle
kaybolmasına izin vermeyeceklerini ve geçen yıl
Tarla Bildirimleri’ni yapmış olan kişilere
primlerin %7’sinin 31 Ekim’e kadar, geriye kalan
% 50’lik kısımının da yılbaşına kadar
ödeneceğini söylediğini açıklayan Esat, herhangi
bir sorunla karşılaşan üreticilerin kendilerini
anında bilgilendirmek kaydıyla söz konusu
sorunlarla yakından ilgileneceği sözünü

verdiğinin altını çizdi.
Tarım Bakan Vekili Markos Bolaris’in

Gümülcine ziyareti sırasında kendisine bir
mektup verdiğini söyleyen Hüseyin Esat,
mektupta başta primler konusu olmak üzere
tütüncülerin sorunlarını dile getirdiğini kaydetti.
Esat, mektupta Yunanistan’da da İsviçre
Modeli’nin uygulanmasını istediği, devletin
sigaradan %89 civarında vergi aldığını ve bu
alınan vergiden hiç olmazsa tütün üreticilerine
%5’lik bir kısmının ödenmesini istedi. Bunun
İsviçre’de uygulandığını anlatan Esat, tütüne
prim verilmeye devam edilmemesi halinde ise,
bölgedeki insanları çok zor günlerin beklediğini
söyledi. 

Esat bakana verdiği mektupta, ilaç
makinalarının bakım yetkisinin kooperatife
verilmesini istediğini, bu işi kooperatifin de
yapması halinde bunun üreticilerin lehine
olacağını belirtti.

Hüseyin Esat, Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi olarak 7 Kasım 2016 tarihinde
Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek
tütün fuarına katılacaklarını da açıklayarak,
bölge tütününü bu fuarda yeniden tanıtma
imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
11 Ekim Salı günü itibarıyla Rodop ilinde tütün
alımlarına başlandığını söyleyen Başkan
Hüseyin Esat, Bekirli köyü ile Çepelli köyü
bölgelerinde Socotab firmasının tütün alımlarına
başladığını belirtti. Tütünde ilk ellerin (dip) ve
orta ellerin (ana) 2,5 ile 3,5 euro fiyat aralığında
olduğunu kaydeden Esat, bu fiyalatların geçen
yıla oranla 0,50 euro yüksek olduğunu belirterek,
fiyatın önümüzdeki günlerde tütünün diğer elleri
(uçaltı ve uç) teslim edilmeye başlandığında
daha yüsek seviyede olmasını beklediklerini
ifade etti.

“GEÇEN YIL 7 BİN TON TÜTÜN, BU YIL 
6 BİN TON TÜTÜN TESLİM EDİLDİ”
Bu yıl tütüne daha çok ihtiyaç duyulduğunu
hatırlatan Kooperatif Başkanı Hüseyin Esat,
geçen yıl 7 bin ton tütün teslim edildiğini, bu yıl
ise bu rakamın 6 bin ton civarında olmasını
beklediklerini söyledi. Üretimde yüzde 15
civarındaki düşüşün hava koşullarına bağlı
olduğunu belirten Esat, bu yılki tütün alımlarıyla
ilgili olarak diğer firmaların da teminat paralarını
yatırıp tütün alımlarına başlayabileceklerini dile
getirdi.
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Gear IconX nasıl çalışıyor?
SAMSUNG'un kablosuz

kulak içi kulaklığı Gear IconX
nasıl çalışıyor, ne sunuyor?
İnceledik!

Mobil müzik artık daha
mobil. Zira artık kablosuz kulak
içi kulaklıklar hayatımıza
giriyor ve böylece kablolara
takılmaksızın müzik
dinleyebiliyoruz. Bunlara ilk
örneklerden olan Samsung Gear
IconX, bugün inceleme
konumuz. IconX'in yanı sıra
Samsung'un önemli rakibi
Apple da AirPods olarak kendi
kablosuz kulak içi kulaklıklarını
tanıttı bildiğiniz gibi.Elbette
iPhone kullanıcıları AirPods'u,
Android kullanıcıları da IconX'i
tercih edeceklerdir.

Evet, şimdi yavaş yavaş
IconX'e geçelim. Bakalım
Samsung'un kulak içi kablosuz
kulaklıkları bizlere neler
sunuyor. İlk durağımız cihazın
tasarımı ve konforuna ilişkin
olacak.

Şık ve konforlu
Gear IconX, tasarımıyla çok

şık ve cool bir görünüme sahip.
Her ne kadar Samsung
tarafından "kablosuz Fitness
kulaklığı" olarak
kategorilendirilse de, müziği
seven her kullanıcı tarafından
tercih edilebilir kanaatindeyiz.

IconX, elimizdeki modeliyle
mavi renkli bir gövdeye sahip.
Ayrıca siyah ve beyaz gibi farklı
renk seçenekleri de raflarda yer
alıyor, onları da tercih
edebilirsiniz.

IconX'i kabaca iki parçaya
ayırabiliriz. Bunlar Eartip, yani

kulaklık ucu, bir diğeri de
Wingtip, yani kulaklığın
kulağınıza sabitlenmesini
sağlayan aparat. Bunlar elbette
silikon malzemeden oluşuyor ve
kutu içeriğinde büyük, küçük,
orta şeklinde üç farklı kulak
tipine uygun olarak muadilleri
yer alıyor. Size uygun olanı
rahatlıkla bulabiliyorsunuz.

Elbette sporcuların cevabını
en merak ettiği soru, "IconX
kulağımdayken rahatlıkla
koşabilir miyim," olacaktır.
Bunun cevabını yekten, "Evet,"
şeklinde cevaplayabiliriz. Zira
koşuya çıktığımda özellikle bu
anlamda IconX'ten fazlasıyla
memnun kaldım. IconX, üst
kenarında yer alan Wingtip'ler
sayesinde kulaktan düşme
endişesi yaratmıyor.

Biz IconX'i bir süredir
kullanıyoruz ve bu süre zarfında
da sağladığı konfordan dolayı
oldukça memnun kaldık
doğrusu. Öte yandan kullanım
kolaylığı da üst düzeyde.
Bundan bahsedeceğiz, ancak
önce kutu içeriğinden çıkan
"muhafaza" kutusuna da
değinelim.

Evet, kutu içeriğinden,
IconX'i kullanmadığınız
durumlarda kaybolmasın diye
koyabileceğiniz bir muhafaza
kutusu bulunuyor. Fakat bu
kutu, aynı zamanda bir şarj
ünitesi ve kendi bataryası var.
Yani kulaklıkları bu kutunun
içine yerleştirdiğinizde hemen
şarj olmaya başlıyorlar. Elbette
kutunun şarjı bitince, onu da
microUSB kablosu yoluyla şarj

etmeniz gerekiyor. IconX'in pil
performansından da az sonra
etraflıca bahsedeceğiz. Şimdi
IconX'in nasıl kullanıldığına
geçelim.

Nasıl kullanılıyor?
IconX'in kullanımı çok basit.

Bu cihazı kullanmak için illa
Samsung telefon sahibi olmanız
gerekmiyor, bunu baştan
söylemek gerek. Android 4.4 ve
üzeri hemen her cihazla
çalışabilen IconX, S Healt
uygulaması üzerinden fitness
verilerinizi sizinle paylaşıyor.

Bluetooth üzerinden hızlıca
eşleşen IconX, her iki kulaklık
üzerinde de üst yüzeyiyle
dokunmatik bir alan
bulunduruyor. Bu alanlara
tıklayarak cihazı ve dolayısı ile
müziği yönetebiliyorsunuz. Tek
tıkladığınızda müziği durdurup
sürdürebiliyor, çift
tıkladığınızda sonraki şarkıya
geçiş yapabiliyor ve
telefonunuza gelen aramaları
cevaplayabiliyorsunuz. Eğer 3
kez tıklarsanız önceki şarkıya
dönebildiğiniz IconX,
parmağınızı yüzey üzerinde ileri
– geri kaydırdığınızda sesi açıp
kısıyor.

IconX, yalnızca bir Bluetooth
kulaklık olarak kullanılmıyor.
Beraberinde getirdiği 4 GB'lık
dahili hafızası sayesinde bir
MP3 çalar olarak da hizmet
veriyor. Böylece içine
şarkılarınızı atabilir ve spor
yaparken, müzik dinlemeyi
sürdürebilirsiniz.

Kulaklık suya karşı da
korumalı yapıda. Fakat bu,

onunla havuza dalabileceğiniz
anlamına gelmiyor. Su
sıçramalarına karşı, ter ve neme
karşı dayanıklı yapıda olan
kulaklık, elbette yağmurda da
sizinle beraber.

Ses performansı nasıl?
Açıklası IconX, yüksek ses

beklentisinde olan müzik
severleri memnun edecek bir
cihaz değil. Zira ses seviyesi bir
hayli düşük. Yani, kablolu kulak
içi kulaklıklardaki gibi,
dinlediğiniz şarkının içine
düşemiyorsunuz. O nedenle bu
anlamda memnun
kalmayabilirsiniz.

Kulaklık düşük bir ses
profiline sahip. Buna, kulaklıkla
hem Bluetooth üzerinden hem
de dahili depolama üzerinden
müzik dinlerken şahit olduk.
Fakat kulaklığı bir "fitness
kulaklığı" olarak
değerlendirecek olursak,

yüksek ses profiline sahip
olmamasını olumlu bir özellik
şeklinde değerlendirebiliriz.
Özellikle koşuya çıktığınızda,
şehir içinde, çevreyi duymanız
gerekebiliyor. Tabii keşke cihaz
yüksek ses profilinde olsaydı
da, bunu biz optimize etseydik;
o da ayrı...

Pil ömrü
Peki, IconX'in pil ömrü nasıl?

Burada ilginç değerler
karşımıza çıktı desek yeridir.
Öncelikle kulaklıkların 47 mAh
kapasitesinde bataryaya sahip
olduğunu, şarj kutusunun ise
315 mAh kapasitesinde
olduğunu söyleyelim.

IconX'i kullandığımız süre
boyunca tek şarjla maksimum 2
saate kadar kullanım
sağlayabildik. Ancak genel
olarak 1 saat 30 dakika civarı bir
performans aldığımızı da ilave
edelim.
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SOLDANSAĞA
1)Uygulama, Pratik – (halk dili) Yalan 2) Alıntı,
iktibas – En çok, çoğu kez 3) Rubidyum’un simgsei
– Bitki öz suyu 4) Vakit – Sürekli 5) Ezgi, makam,
Mavi 6) O yer – At üretilen çiftlik – Zirkonyum’un
simgesi 7) Dar ve kalın tahta – Babanın kız kardeşi,
hala 8) Neptünyum’un simgesi – Oyunda berabere
kalma – Ün, şöhret 9) Baharat satan dükkan, aktar
– Bir ay adı 10) Rütbesiz asker – Hoşnutluk 11)
Sütün yüzündeki yağlı katman – Bir suçu
bağışlama 12) Tantal’ın simgesi – Dostlar –
Arsenik’in simgesi 13) Kudret, iktidar – Una benzer
madde 14) Klakson – Ayak direme.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Özel oluş veya davranış biçimi, stil – Yerinde
sağlam durmayan – Eşi olmayan, biricik 2)
Kaymak taşı, su mermeri – Platin’in simgesi – Dört
köşe döşeme taşı 3) Tulyum’un simgesi – Anlam –
Deriden sızan tuzlu sıvı – Kripton’un simgesi 4)
Çatı kirişi tahtası – Cihaz 5) Açar, açkı – Anlam 6)
Engel – Hz. Muhammed’in niteliklerini oven kaside
– Okuyucu 7) Üzüntü, dert – Lakin, fakat –
Hastalığın mikrobuyla hazırlanan eriyik 8) Boşa
çıkarma, rast getirememe – (kısaca) Avrupa Birliği
– Bir ağaç türü 9) Bir sanat dalı – Savurganlık,
tutumsuzluk – Stronsiyum’un simgesi 10) (halk
dili) Şarkı – Tutanak – Baba, cet 11) Kir ile kaplı
olan – Cerahat – Bir işin sırasını gösteren plan.

B U L  M A  C A
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Asabiye, Gem 2) Nifak,
Korna 3) İr, Saf, Badi 4)
Moka, Larva 5) Akarsu,
Uyma 6) Torna, Eke 7)
Sarig, Rey 8) Pa, Blok,
Na 9) Bakkal, Ate 10)
Ay, Aneztezi 11) Us,
Gurk 12) Kamera, Adak
13) Oba, Ulu, İti 14)
Tarif, Tiran.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Animato, Barkot 2)
Siroko, Pay, Aba 3) Af,
Karsak, Umar 4)
Basarna, Kase 5) İka,
Sarban, Ruf 6) Flu,
İllegal 7) Ek, Ego, Su,
Ut 8) Obur, Katra 9)
Gravyer, Tekdir 10)
Endam, Enez, Ata 11)
Mai, Arya, İlkin.
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Kalemin öyküsü sivri uçlu malzemelerin resim yapmak ve yazı yazmak
için kullanılmasıyla başladı. Daha sonra mürekkep ve kağıdın
bulunmasıyla kamış, tüy ve metal uçlu kalemler kullanıldı. Zamanla farklı
kalem çesitleri geliştirildi. 

Tüy kalem 6. ve 18. yüzyıllar arasında en çok kullanılan kalem türüydü.
Bu kalemler büyük kuşların tüylerinden hazırlanırdı ve mürekkebe
batırılarak kullanılırdı. Ancak tüy kalemler pek dayanıklı olmadıklarından
kullanım süreleri oldukça kısaydı. Ayrıca kalem olarak kullanılacak tüyün
ucunun sertleştirilmesi ve sivrileştirilmesi de emek gerektiren, uzun süren
bir işti. Zaman içinde tüy kalemler yerini yine mürekkebe batırılarak
kullanılan metal uçlu kalemlere bıraktı. 

Kurşun kaleminin öyküsü ise 16. yüzyılda İngiltere’de çok zengin bir
grafit kaynağının bulunmasıyla başlar. Yumuşak, siyah renkteki bu madde
sürüldüğü yerde koyu bir iz bırakır. Grafit ilk önceleri koyunların
sahiplerini belli etmek için koyunları işaretlemede kurşun yerine
kullanıldı. Yumuşak bir yapıda olmasından ve çok çabuk kırılmasından
dolayı grafitle yazı yazmak çok zordu. Grafit parçaları etrafları iple
sarılarak daha dayanıklı hale getirilmeye çalışıldı. Daha sonra grafit iki
tahta parçasının arasına yerleştirildi.

1795 yılında Fransız buluşçu Nicolas – Jacques Conte grafiti
sertleştirmek için kil ile karıştırdı. Elde ettiği karışımı fırında pişirdi. Daha
sonra şeritler halinde kesti. Ardından içi oyulmuş tahta parçalarının
arasına yerleştirdi. Böylece günümüzdeki kurşun kalemlerin ilk örneği
ortaya çıktı. Bugün de kurşun kalem uçları grafit ile kil karışımı
kullanılarak üretiliyor.

18. ve 19. yüzyıllarda mürekkep kartuşu kendi içinde olan dolma
kalemleri geliştirildi. Ancak mürekkeplerinin akması ve kullanışsız
tasarımları nedeniyle bu kalemler çok rağbet görmedi. 1884 yılında ABD’li

Lewis Edson Waterman günümüzde kullandığımız
ilk dolma kalemi geliştirdi. Waterman geliştirdiği

dolma kalemin metal ucuna,
mürekkep kartuşuna hava girişini
sağlamak ve kullanılırken bükülen
metal ucun kırılmasını önlemek
için bir delik ekledi.

Tükenmez kalem ilk defa 1888
yılında ABD’li buluşçu John Loud
tarafından geliştirildi. Loud bu
kalemi tahta, deri, karton gibi
sert yüzeylerin üzerine işaret
koymak için kullandı. Bu
kalem kalın uçlu olduğu için
kağıt üzerine yazı yazarken
kullanılmadı. Daha sonra
yazı yazmaya uygun
tükenmez kalemler
geliştirilmeye çalışıldı. Ancak
bunların hiçbiri kullanılan
mürekkebin çok sıvı
olmasından ve akıp etrafa
bulaşmasından dolayı ilgi
görmedi. Macar gazeteci
Laszlo Biro gazete basımında
kullanılan mürekkebin
çok çabuk kuruduğunu
ve etrafa bulaşmadığını
fark etti. Daha önceki
tükenmez kalemlerin
tasarımını geliştirdi ve
gazete basımında
kullanılan bu mürekkebi
tasarladığı tükenmez
kalemde kullandı. 

Tükenmez kalemlerde

kalemin içindeki önce bir tüpte bulunan mürekkep kalemin ucundaki
bilye aracılığıyla kağıda aktarılır. Kalemin ucu kağıda sürtüldüğünde
bilye döner ve mürekkep kağıda taşınır. Böylece tükenmez kalem
yazar.

İlk keçeli kalem 1910’da Lee Newman tarafından
geliştirildi. Keçeli kalemlerin içinde, emici özelliği
sayesinde mürekkebi tutan silindirik bir parça vardır.
Bu parça kalemin keçeden yapılmış ucuna
bağlıdır. Keçe uç kağıtla temas ettiğinde
yazmaya başlar.

Keçeli kalemlerin mürekkebi çabuk
kuruduğu için kapaklarının açık
bırakılmaması gerekir. Değişik
kalınlıkta ve şekillerde çeşitleri olan
keçeli kalemler yazı yazmak, işaretlemek, resim ve
boyama yapmak için kullanılır.

Sevgiyle kalın,
Cem abiniz.

Sevgili kardeşlerim
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Bir
tarla kuşu
varmış. Buğdaylar
yeşerirken kendisine bir yuva
yapmış. Her gün birer
yumurta yapıp üzerine
yatmış.

Bir süre sonra yavruları
yumurtadan çıkmış. Ama bir
türlü uçmayı öğrenememişler.
Tarla kuşu bundan dolayı çok
üzgünmüş. Yiyecek aramaya
giderken yavrularını sık sık
uyarırmış. : 

- Aman yavrularım
gözünüzü dört açın. Yarın
tarla sahibi gelince kulak
verip dinleyin. Ne
konuştuklarını öğrenin. Biz de
ona göre davranalım..`

Tarla kuşu gidince, tıpkı
söylediği gibi tarla sahibi ve
oğlu gelmiş. 

Oğluna dönüp : 
- Tamam , buğdaylar

olgunlaşmış. Bugün git
komşulara haber ver. Babam
ekinleri biçmek için sizleri
imeceye çağırıyor, de. Yarın
erkenden orakları alsın
gelsinler, demiş.

Tarlakuşu
yuvasına
dönünce yavrularının
telaş içinde olduğunu görmüş. 

- Ne oldu? Çiftçi . neler
söyledi?, diye sormuş.
Yavruları, tarla sabibinin
komşularına haber verdiğini,
yarın sabah yardıma
gelmelerini söylediğini
anlatmışlar. 

Tarlakuşu : 
- Öyleyse hiç korkmayın,

demiş. Yer değiştirmemiz için
daha vakit var. 

Yarın gene
dinleyin

bakalım ne 
konuşacaklar?

Ertesi gün tarla
kuşu gene yiyecek

toplamaya gitmiş. Tarla
sahibi gene oğluyla birlikte
gelmiş. 

- Ekinler çok olmuş. Artık
bu halde bekletemeyiz.
Gördün mü komşuların bize
ettiğini? Git bari akrabalara
haber ver , yarın sabah
erkenden burada olsunlar,
demiş.

Yavrular bu
defa daha çok

korkmuşlar.
Anneleri
gelince

herşeyi
anlatmışlar.
Tarlakuşu
gene
aldırmamış.

- Siz
rahatınıza

bakın,

demiş.
Yemlerini yiyip

uyumuşlar..
Ertesi gün tarlakuşu gene

gün doğmadan yiyecek
toplamak için yola çıkmış. Bir
süre sonra çiftçi oğlu ile
gelmiş. Gelip gidenin .
olmadığını görünce oğluna
dönmüş: 

- Biz hata ettik oğlum,
demiş. Komşuya, akrabaya
güvenmeyecektik. Dostun,
akrabanın da en iyisi insanın
kendisidir oğlum, bunu hiç
unutma. Yarın çoluk çocuk
orakları alıp işe kendimiz
girişelim. Ne zaman biterse
bitsin. İşin en iyisi bu, demiş.

Akşam yuvasına dönen
tarlakuşu bu haberi alınca : 

- Şimdi iş ciddi. Hemen
açalım kanatları, demiş.
Yavrularını peşine takıp
terketmiş yuvasını.

Hani ne derler insanın
dostu da kendisidir, düşmanı
da. 

İnsan önce kendine
güvenmeli.

Çok eskiden tarla faresi ile
şehir faresi arkadaş olmuş.
İkisi birbirlerini çok severmiş.
Aralarında güzel bir dostluk
kurulmuş. Şehir faresi sık sık
tarla faresini ziyaret edermiş.
Birlikte kırlarda güle oynaya
vakit geçirirlermiş. Diledikleri
kadar koşar, zıplar,
yuvarlanırlarmış.

Bir gün şehir faresi
arkadaşını yemeğe davet
etmiş.

-Bu akşam bize gel. Sana
güzel bir sofra hazırlayayım.
Azıcık miden bayram etsin,
demiş.

Bu davete tarla faresi çok
sevinmiş. Yiyeceği yemeklerin
hayalini kurmaya başlamış.
Bütün gece rüyasında
peynirler, tatlılar, pastalar
görmüş. 

Bu arada şehir faresinin
evinde bir telaş, bir telaş...
Çeşit çeşit yiyecekler, pastalar
hazırlanmış. Bütün gün
koşturup durmuş.

Akşam tarla faresi kalkıp
gelmiş. Bakmış, masanın üzeri
çeşit çeşit yiyeceklerle dolu.
Masada hiçbir şey eksik
değilmiş. Hemen sofraya
oturmuşlar. Ziyafet neşeli
başlamış.

Tarla faresi önce pastadan
bir lokma alacakmış. Tam
çatalını uzatmış, dışarıdan
sesler gelmiş.

Şehir faresi hemen deliğine
kaçmış. Ardından da tarla
faresi kendini zor atmış
deliğe.

Korkudan kalpleri küt küt
atıyormuş.

Tarla faresi sormuş:
-Evin kedisi olabilir mi?
Şehir faresi cevap vermiş:
-Sanırım onun

gürültüsüydü.
Yeniden sofraya

oturmuşlar. Ama artık
neşeleri kaçmış, tedirgin
olmuşlar.

Tarla faresi bu kez çatalını
böreğe uzatmış. Tam lokmayı
ağzına atacakmış,
yine sesler
işitmişler.
Apar topar
ikisi de
kendilerini
deliğe atmış. Yüzleri korkudan
sapsarı olmuş.

Korkudan tir tir
titriyorlarmış.

Tarla faresi sormuş:
-Evin hanımı olabilir mi?
Şehir faresi cevaplamış:
-Belki odur, bilemem.
Sesler kesilince delikten

çıkmışlar.
Şehir faresi:
-Kusura bakma. Bazen

böyle şeyler oluyor. Haydi

yemeğimize devam edelim,
demiş.

Tarla faresi:
-Bu kadar yeter! Korku

içinde yemek istemem, demiş.
Yarın sen bana gel. Kuru
ekmek yeriz belki, ama kimse
de bizi korkutamaz.

Şehir Faresiyle 
Tarla Faresi

Sizin köşeniz                                        Beren Mehmetali - 5 yaş

İSKEÇE

Konu:
Ben doğayı
çok 
seviyorum.
Bulutları,
ağaçları,
çiçekleri ve
evimizi 
çizdim.

Tarla kuşu
ile yavruları
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AİLESEL yatkınlığı ve şeker
hastalığını bir kenara bırakacak olursak,
günümüzde damar sertliğine neden olan
ve bireylerin yaşam tarzıyla kısmen veya
tamamen ortadan kaldırılabilen beş
önemli risk faktörü bulunuyor. Bunlar;
yüksek kan basıncı, yüksek kan yağları,
tütün alışkanlığı, obezite ve hareketsiz
(sedanter) yaşam olarak sıralanıyor.

Damar sertliğine neden olan
etkenlerden sedanter yaşam, çağımızın
en önemli sorunları arasında yer alıyor.
Oysa sedanter yaşamdan kurtularak,
sporu günlük yaşamın bir parçası haline
getirmek, koroner kalp hastalıklarından
korunmada önemli olduğu kadar; bu
nedenle ameliyat olan hastalar için de
hayati önem taşıyor. 

SPOR KORONER ARTER
HASTALIĞINDAN VE 
FELÇTEN KORUYOR
Koroner bypass ameliyatı geçirenlerin,
tekrar aynı hastalıkla karşılaşmamak
için temel risk faktörlerinden biri olan
sedanter yaşam alışkanlıklarından
vazgeçmesi gerekiyor. Bunun yolu da
düzenli spor yapmaktan geçiyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; düzenli
sporun kalp krizi ve felç riskini
azalttığını gösteriyor. Bu durum koroner
bypass ameliyatı için de geçerli. Bu
araştırmalarda, koroner bypass ameliyatı
sonrası, düzenli yapılan sporun yeni
hastalık oluşması riskini yüzde 27 ila 31
oranında düşürdüğü belirtiliyor.

HER KALP HASTASI AYNI 
SPORU YAPAMAZ!
Koroner arter hastalıklarında, üç farklı
tedavi seçeneği söz konusu. Bunlar;  ilaç
tedavisi, koroner balon ve/veya stent
uygulaması ile koroner bypass
ameliyatıdır. Hastanın ve hastalığın
durumuna göre tedavi seçeneğinde nasıl
farklılık söz konusuysa, uygulanan
tedavinin şekli, etkinliği ve sonuçlarına
göre de egzersiz programları farklılıklar
gösterebiliyor.  

Koroner kalp hastalarının, tedavi
sonrasında, mutlaka doktorunun
önereceği sürede ve ağırlıkta bir hastane
dışı egzersiz programı uygulaması
gerekiyor. Doktor, yapacağı detaylı

değerlendirme sonrası, hasta için uygun
olan bir egzersiz programı öneriyor.
Hastanın, doktorunun önerdiği bu
programın dışına çıkılmaması hayati
önem taşıyor. 

KORONER BYPASS 
AMELİYATI OLANLAR 
EGZERSİZ PROGRAMINA
ISINMADAN BAŞLAMAMALI,
SOĞUMADAN BIRAKMAMALI

-Koroner bypass ameliyatı sonrasında,
doktorun belirleyeceği egzersiz
programı, büyük kas gruplarını
hareketlendiren ve devamlılık arz eden
bir sportif aktivite olabilir. Örneğin;
yürüyüş, hızlı yürüyüş, bisiklete binme,
yüzme, grup aerobik gibi.

-Alt ekstremiteleriyle ilgili engeli
olanlar (eklem ve iskelet sistemi
hastalıkları veya bacak damarlarında
tıkanıklık gibi), kol ve
omuzlara
odaklanan
ergonomik
hareketlerle
egzersiz
programını
oluşturabilirler.

-Egzersiz öncesi
mutlaka 10 dakika
ısınma ve gerilme için ayrılmalı.

20 DAKİKADAN AZ OLMASIN
-Planlanan egzersiz programı her gün

uygulanmalı. Program, kişisel faktörlere
göre, günler içinde, kolaydan zora doğru
artırılmalı.

-Temel egzersiz aktivitesi 20-40 dakika
sürmeli. 

-Egzersiz sonunda, daha yavaş ve
daha az efor gerektiren, 5-10 dakikalık bir
soğuma periyodu bulunmalı.

-Baş dönmesi, ritim bozukluğu,
fiziksel aktiviteyle ilgili olmayan nefes
darlığı, göğüs ağrısı veya baskı hissi
olduğunda spor hemen kesilmeli. 

-Ateşli bir hastalık varsa spora ara
verilmeli.

KORONER BYPASS OLANLAR 
SPOR YAPARKEN DİKKAT!

ARA SIRA YÜRÜMEK YETMEZ:
Günlük işleriniz için yaptığınız ve

süreklilik arz etmeyen,
ev içinde veya

bahçedeki aralıklı
yürüyüşleri spor programınızın bir
parçası olarak görmeyin.

ASLA KOŞMAYIN: Egzersiz amacıyla
asla koşmayın. Koşma fizyolojisi ile
yürüyüş arasında önemli farklılıklar
vardır; kemik ve iskelet sistemimiz zarar
görebilir. 

İLK ALTI HAFTA YOKUŞ YASAK:
Koroner bypass ameliyatından sonraki
ilk altı hafta düz yolda yürümeyi tercih
edin. Bu dönem sonunda, bireysel
kapasitenize göre, hafif yokuşları da
çıkmayı deneyebilirsiniz.

KUMSALDA YÜRÜMEYİN:
Ameliyattan sonraki ilk 4-6 hafta
dengenizi sağlamakta güçlük
çekebilirsiniz. Bu nedenle engebeli arazi
ve kumsalda yürüyüşlerden kaçının. 

BOŞ MİDEYLE SPOR YAPMAYIN:
Spordan 1-2 saat öncesi yemek yemeyin.
Egzersize başlamadan önce, size kalori
sağlaması için, midenize yük olmayacak,
küçük atıştırmalıklar yiyebilirsiniz. 

SPOR ÖNCESİ KAHVE VE ALKOL

YOK: Kafeinin uyarıcı etkisi nedeniyle
egzersiz becerileriniz olumsuz
etkilenebilir. Alkol alımı ise koroner
arterlerdeki kan akımını yavaşlatarak
zararlı olabilir.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN: Egzersiz
sırasında yeterli sıvı, tercihen su almaya
özen gösterin.

DUŞU 15 DAKİKA SONRA YAPIN:
Ritim sorununa neden olabileceğinden,
saunada bulunmaktan, aşırı soğuk ve
sıcak duş almaktan kaçının. Fiziksel
aktiviteden 15 dakika sonra duş
almanızın daha uygun olacağını
unutmayınız.

SPORU DOĞRU ZAMANDA 
DOĞRU GİYSİLERLE YAPIN
Çok sıcak ve soğuk havalar, koroner
bypass ameliyatı olanların egzersiz
programını olumsuz etkileyebilir. Bu
nedenle seçilen spor zamanı ve giysiler
önemlidir. Hava çok sıcak ise sabahın
erken veya günün geç saatlerini tercih
edilebilir. Çok soğuk havalarda, günün
daha sıcak olan öğle saatleri daha uygun
olur. 

GÜNDEMsağlık 14 Ekim 2016

Kalp hastaları mutlaka spor yapmalı!
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KOÇ (21 Mart-20
Nisan) Sürekli bir

fleyleri ertelemek ifllerinizi
daha da zorlaflt›r›yor. Öte

yandan partnerinize güzel bir hediye
alabilir, ona sürprizler

haz›rlayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan-21
Mayıs) Aflk hayat›nız

gündemde olacak. Sevgilinizle
birlikte güzel vakit geçirebilir,

duygusal anlar yaflayabilirsiniz. Baz›
konularda risk almak için aceleci

olmay›n. 

İKİZLER (22 MayIs-21
Haziran) İyimser ve anlayışlı

olduğunuz bir dönemden
geçiyorsunuz. Çevrenizde çıkabilecek
tartışmalarda gerginlikleri önleyecek ve
ortamda kontrolü 

YENGEÇ (22 Haziran-
22 Temmuz)

Çevrenizde değer verdiğiniz
insanlarla bir araya gelebilir,

yararlı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. 

ASLAN (23 Temmuz-23
A€ustos Hedeflerinize
odaklanabilir ve bu konuda

neler yapabileceğinizi
tartabilirsiniz. Akılcı olduğunuz bir
dönem. Sevdiğiniz kişiden de büyük
destek alacaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül)
Her zamanki gibi oldukça
mükemmeliyetçi
davranıyorsunuz. Bu tavrınız
işinizde yaptığınız

çalışmalarda sizi başarıya
taşıyacak. İlişkinizde ise eleştirel
partnerinizi kızdırıyor.

TERAZİ (23Eylül-
23Ekim)
İyimser ve olumlu

tavrınız kendinizi,
duygularınızı açıkça ifade
etmenize yarıyor. Öte yandan
çıkabilecek bazı olumsuz olaylara

karşı hazırlıklı olun. 

AKREP (24 Ekim-22
Kasım) İletişim

kopuklukları, yanlış
anlaşılmalar yaşayabilirsiniz.

Düşüncelerinizi, beklentilerinizi açıkça
dillendirmelisiniz. İçinize kapanmak sizi
hep zor durumda bırakıyor. 

YAY (23 Kasım-21 Aralık)
İdealleriniz, yapmak
istedikleriniz sizin için önemli

olacak. Sabırlı olmalı ve doğru
zamanı kollamalısınız.

OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak)
Olumsuz bazı duygulara
kapılabilirsiniz. Karamsar
olmamaya özen

göstermelisiniz. Sevdiğiniz kişi
sizi teselli edecek.

KOVA (21 Ocak-18 Şubat)
Aile bireyleri arasındaki ilişkiler,
beklentiler değerlendirilebilir.
Öte yandan aşk hayatınızda

olumsuz giden bazı konularda
yaşanacak gelişmeler sizi mutlu edecek.

BALIK (19 fiubat-20
Mart) Çevrenizdekilere
karşı konuşmalarınıza,
ses tonunuza, hitap
şeklinize dikkat edin.

Düşüncelerinizi açıklarken daha
yapıcı olun. Olası tartışma ve
gerginliklerden uzak durun.b

u
rç
la
r.
..
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Ekonomide “umut yok”

ALCO kamuoyu araştırma şirketinin
gerçekleştirdiği anket sonucu, Yunan
ekonomisinin geleceği konusunda
vatandaşların yüzde 81’nin kötümser
olduğunu ortaya koydu.

Atina Ticaret ve Sanayi Odası adına
yapılan ankete katılanların sadece yüzde
9’u ekonominin geleceğiyle ilgili iyimser
olduklarını belirtti; yüzde 10’luk bir kesim
ise sorulan sorulara yanıt vermedi. 

“Ekonomik Barometre” adı altında
yapılan araştırma, ankete katılanların
yüzde 83’ünün kendi ekonomik
durumlarının geleceği konusunda da
ümitsiz olduklarını gösterdi. Bu konudu
olumlu görüş belirtenler oranı ise yüzde
10’la sınırlı kaldı. Yüzde 7’lik bir kesim ise
yanıt vermemeyi tercih etti.

Ankete katılanların yüzde 48’i,

özelleştirmelerin devletin içinde
bulunduğu ekonomik duruma önemli bir
katkı sağlamayacağı görüşünde. Yüzde
22’lik bir oran ise özelliştirmelerin kamu
bütçesine katkı sağlayacağına inanıyor.
Özelleştirmelerle ilgili soruya yüzde 30
gibi bir oranın cevap vermemesi ise
dikkat çekti. 

Ankete katılanlara yöneltilen,
“Hükümetin önceliği ne olmalı? Vergi
kaçakçılığının önlenmesi mi, vergi
katsayılarının düşürülmesi mi?” sorusuna
yüzde 41’lik bir oran “her ikisi de”
yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 49 ise , özel
üniversitelere karşı görüş belirtti. 

Yunanistan çapında telefon yoluyla
gerçekleştirilen anket 3 – 7 Ekim tarihleri
arasında yapıldı. 

TÜRKİYE’deki Köy TV’de “Köy’de
Arıcılık” programı yapımcısı biyolog
Yalçın Sezer Batı Trakya’yı ziyaret
ederek, Gümülcine’deki arıcılarla bir
dizi görüşmelerde bulundu. 

Gümülcine’deki Çevreci Arıcılar ve
Arı Sevenler Derneği’nin davetlisi
olarak 8 Ekim Cumartesi günü
Gümülcine’ye gelen Sezer, arıcılık
hakkında eğitim verdi. 

Ziyaretle ilgili olarak dernek
tarafından yapılan açıklamada,
“Bölgede aynı zamanda televizyon
çekimleri de yapılarak bölge
arıcılarımız dünyaya tanıtılma fırsatını
bulmuştur.” denildi. 

Eğitime 50’nin üzerinde arıcının
katıldığını bildiren dernek başkanı
Halit Halil İbram, çalışmaların çok
verimli geçtiğini söyledi.

Arıcılık uzmanı Yalçın
Sezer Batı Trakya’da...

İSTANBUL AVRASYA HASTANESİ’nde sağlı sollu 
FITIK ameliyatım başarı ile gerçekleştirildi. Beni sağlığıma

kavuşturan HEMŞEHRİMİZ OPR. DR. EROL KAŞİFOĞLU’NA, ameliyat
öncesi kalp muayenelerimi yapan Kardiyolog 

UZM. DR. CEMAL GÖLGELİ’YE, diğer gerekli tahlilleri yapan
doktorlara, ameliyatta uyutan REANİMASYON ve 

ANESTEZİ UZM. DR. IŞIL SOYSAL beye ve cerahhi bölümü
hemşehrilerime TEŞEKKÜR eder başarılarının devamını dilerim.

AYDIN HAKKI SÜTÇÜ

TEŞEKKÜR

ÜLKEDE TÜFE yüzde 1 azalarak,
deflasyonda üç buçuk yıldan fazla süreyi
geride bıraktı

Eylül ayında tüketici fiyat endeksi
(TÜFE), yıllık bazda yüzde 1 azalarak,
deflasyonda 43üncü ayı geride bıraktı. 

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun
(ELSTAT) açıkladığı verilere göre, TÜFE
bir önceki aya göre ise yüzde 1,8 artış
yaşadı. 

Tüketici fiyatlarında, son 12 aylık
dönemde ise bir önceki döneme kıyasla
yüzde 0,9 düşüş gerçekleşti. 

Avrupa Birliği (AB) ile harmonize fiyat
endeksi de üç ay aradan sonra gelen
düşüşle yüzde 0,1 azaldı. 

Fiyatlarda en önemli düşüş yüzde 4,1
ile konutta yaşanırken, ev eşyaları yüzde
1,9, yiyecek ve alkolsüz içeceklerde
fiyatlar yüzde 1,6 azaldı.

Giyim ve ayakkabı da fiyatlar yüzde 2,2
artış yaşarken, vergi zammının ardından
tütün ve alkollü içeceklerde fiyatlar yüzde

1,5 yükseldi.

YUNANİSTAN AĞUSTOSTA 
DAHA AZ ÜRETTİ
Sanayi üretim endeksi, ağustosta yıllık
bazda yüzde 0,3’lük düşüş gösterirken,
yılın ilk sekiz ayında yüzde 2 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi, dört aylık
yükselişin ardından ağustos ayında yıllık
bazda yüzde 0,3 düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT)
verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında ise
sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 2 arttı. 

Ağustosta sanayi üretimi bir önceki aya
göre ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

İmalat sanayi üretiminde artış yüzde
2,1 olurken, madencilikte üretim yüzde
13,7 düşüş gösterdi. 

Ülkede sanayi üretimi, temmuz ayında
yüzde 4,7 olarak revize edilirken, haziran
ayında son yılların en yükseği olan yüzde
7,9 ile önemli bir artış göstermişti. 

TÜFE yine azaldı
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İSTANBUL Zeytinburnu’nda
düzenlenen “Yöresel Günler”
etkinliğinde Batı Trakya rüzgarı esti.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Zeytinburnu Şubesi, Zeytiburnu
Belediyesi tarafından düzenlenen “13.
Yöresel Günler” etkinliğine katıldı. 

Yöresel Günler etkinliği çerçevesinde
oluşturulan Batı Trakya standını
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın, Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin
Hüseyin, Teşkilat Başkanı ve Vakıf
Başkanı Musa Yurt, BTTDD Zeytinburnu
Şube Başkanı Besim İsmailbaşa,
İstanbul Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü Başkanı Hakan Güler, Genel
Merkez yönetim kurulu üyesi Adnan
Apti, Kadın Kolları Başkanı Gülşen
Kocaahmet, Dernek ve Spor Kulübü
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda
Batı Trakyalı katıldı.

Batı Trakya'nın yöresel damak
tatlarından patetnik ve klin böreği,
bademli kurabiye, keçi bacağı, yöresel
kek ve tatlılar ziyaretçilere ikram edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın, "Bu yıl Zeytinburnu'nda Yöresel
Günler Şöleni’nin 13'incisinde
beraberiz. Türkiye'miz hassas
günlerden geçiyor. Terör olaylarından
dolayı can kayıplarımız oluyor, şehitler
veriyoruz. Yöresel etkinliğimizi tüm
ölmüşlerimiz için ve şehitlerimiz için
Kur'an-ı Kerim okuyarak başlattık.
Zeytinburnu'muz Türkiye'nin farklı
bölgelerinden, Doğu Türkistan,
Afganistan ve Rumeli'den gelen
kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir
ilçedir. Burada adeta Türk dünyasının,
kültür havamızın özeti yaşamaktadır.

Etkinliğimizin 13'üncü yılındayız. Biz
ülkemizin birlik ve beraberliğine
burada bir arada olarak katkı veriyoruz.
Bu yetkiyi bana veren Zeytinburnu
halkına, değerli hemşehrilerimize
teşekkür ediyorum. Bizi yalnız
bırakmayan derneklerimize, dernek
yönetimlerine, başkanlarına ve
Zeytinburnulu hemşehrilerimize
teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Başkan Necmettin Hüseyin de
stand ziyareti sırasında geleneksel hale
getirilen etkinlik nedeniyle belediye
başkanını kutladı. Hüseyin, sivil toplum
örgütlerinin katkısı ile bir aile ortamının
oluştuğunu ve kucaklaşmayı
sağladıklarını belirtti. Ayrıca bu yıl
katılımın yoğunluğu ve
organizasyondaki başarısı nedeniyle
Zeytinburnu Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa ve üyeleri de sosyal
etkinliklere katılımda gösterdikleri
hassasiyet için tebrik etti. 

Zeytinburnu Şube Başkanı Besim
İsmailbaşa'da tüm katılım ve
ziyaretçilere teşekkür ederek, “Kendi
kültürümüzü, örf adetlerimizi
yaşatmanın ve lezzetlerimizi
paylaşmanın keyfini yaşıyoruz.
13’üncüsü düzenlenen etkinlikte,
birlikte yaşadığımız ilçemizin kardeş
dernek ve yörelerinin kültürü ile
birlikteliğimizi, devam eden yıllarda da
sürdürmeye devam edeceğiz. Kadın
kollarımıza ve gençlik kollarımızada
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

Etkinliğe katılan TRT sanatçısı
Rüstem Avcı da konser öncesi Batı
Trakya standını ziyaret etti ve Batı
Trakyalılarla sohbet etti.

Batı Trakya “Yöresel
Günler” etkinliğinde…

16

MALİ krizle mücadele temelinde
uygulanan reformlar çerçevesinde 6 yıl
içinde devlet memurlarının sayısının
yüzde 18 azaltıldığı bildirildi.

Yunanistan İdari Reformlar
Bakanlığı, Yunanistan'ın, kreditörleri
ile (Avrupa Birliği, Avrupa Merkez
Bankası ve Uluslararası Para Fonu)
mali destek karşılığında imzaladığı
memorandum çerçevesinde yapılan
uygulama sonucu kamu çalışanlarının
sayısı her yıl ortalama 21 bin kişi
azaltılırken, 2009 yılında 692 bin 907
olarak belirlenen memur sayısının 2015
yılı sonunda 566 bin 913’e
düşürüldüğünü açıkladı.

İdari Reformlar Bakanlığı'nın Kamu
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
internet sitesinde yayımlanan verilere
göre, yüzde 61’i sağlık sektörü
çalışanları, eğitimciler, din adamları ve
üniformalı memurlardan (polis,
itfaiyeci, sahil güvenlik memurları)
oluşan kadrolu memurların yüzde
39,68’i üniversite, yüzde 9,35’i teknik
okul, yüzde 49,08’i ise lise mezunu.

DİN ADAMLARININ SAYISI
DOKTORLARDAN ÇOK
Medyaya yansıyan haberlerde, memur
sayısının azaltılmasının daha çok
sözleşmelerin yenilenmemesi ve
emekliye ayrılanların yerine az sayıda
yeni memur alma şeklinde olduğu
belirtilirken, uygulama kapsamında
memur sayısında önemli düşüş olduğu
ancak kamuda görevli din adamlarının
sayısında yeterince azalma olmadığı ileri
sürüldü. 

Kamu kurumlarında görev yapan ve
maaşları devlet tarafından ödenen
ruhban sınıfının devlet hastanelerindeki
doktorlardan daha çok olduğu ifade
edilen haberlerde, Yunanistan Sağlık
Sistemi’nde (ESY) çalışan 7 bin 271
doktora karşılık, kamu kurumlarında 9
bin 298 din adamının görevli bulunduğu
kaydedildi.

Yunanistan’da büyük mal varlığı olan
ve ekonomik özerkliği bulunan Yunan
Kilisesi üyesi Ortodoks din adamları
(papazlar, kilise görevlileri) 1945 yılında
iç savaş döneminde devlet memuru
statüsüne alınmıştı.

Devlet 
memurlarının
sayısı 6 yılda
yüzde 18 azaltıldı

Yaklaşık 10 aydan beri verdiği yaşam mücadelesine 
11 Ekim Salı günü yenik düşen biricik ANNEMİZ EMİNE KABZA,

12 Ekim Çarşamba günü Dolaphan’da defnedildi. Hastalığı boyunca
sürekli bizlere moral depolayıp ziyarette bulunanlara, bu acı

günümüzde uzaktan ve yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayıp
bizzat cenaze merasimine katılan başta akraba, dost ve

arkadaşlarımıza, telefon ederek veya mesaj yayınlayarak bu
ACIMIZIpaylaşan herkese teşekkürü bir borç biliriz. 
Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

AİLESİ ADINA
Eşi: Cemali, Çocukları: Muzaffer, Mehmet ve Seyha

VEFAT ve TEŞEKKÜR
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Varlığın sebebi sevgidir

D
ünyaya geliş gayemiz, kin
ve nefreti kaldırıp sevgiyi
hakim kılmaktır. Dinimiz

İslâm da sevgi üzerine
kurulmuştur. İmanın güvenle,
güvenin samimiyet ve sevgiyle
doğrudan bağlantısı vardır. 

İnce, zarif ve olgun dediğimiz
kimseler iç dünyalarına sevgiyi,
saygıyı, hoşgörüyü yerleştiren,
onları günlük hayatlarına geçirip,
her an ve her vesileyle
uygulayanlardır. Onlar bütün
cihanı, evrensel bir sevgiyle
kucaklayanlardır. Güzellik kâinatın
altın anahtarıdır. İç dünyalarında
güzelliğe yer vermeyenler,
isteseler de gönüllerin kilidini
açamazlar. Önemli olan sevgi ile
kâlpleri yumuşatmaktır. Yunus bir
şiirinde “Taş gönülden ne biter”
diye sorar, Yunus’un sevdiği su ve
güldür, yumuşaklık ve tatlılık,
güzellik insanları gerçeğe ve
Allah’a, sertlik ve katılıktan daha
kolay, daha çabuk götürür.
Kur’ânda Allah Hz. Musa’yı,
Firavun’u Hakk’a davetle
görevlendirirken “Yumuşak ve tatlı
söyle. Olur ki aklını başına alır
yahut hiç değilse biraz çekinir.”
(Taha-44) buyurur. 

Kur’an’ın irşad metodunun en
özlü bir şekilde tatlı dilde
olduğunu şu âyette ifade edildiğini
görmekteyiz: “(Ey
Muhammed!) Sen, Rabbin yoluna
hikmet ve güzel öğütle çağır ve
onlarla en güzel şekilde mücadele
et. Çünkü Rabbin, kendi yolundan
sapanları en iyi bilendir ve O,
hidayete erenleri de en iyi
bilendir.” (Nahl, 16/125)

Allah yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağırmayı ve en güzel
biçimde mücadele etmeyi emreden
bu âyet, İslam’da tebliğ metodunu
ortaya koymaktadır.

Bir gün İslamiyet’e tam
ısınmamış bir bedevî, Hz.
Peygamber’in huzuruna gelerek
O’ndan bir şeyler istedi. Rasûlullah
da bu fakir adama yardımda
bulundu. Adam kalkıp giderken Hz.
Peygamber ona: “Seni memnun
edebildim mi?” dedi. Adam: “Hayır
memnun değilim, bunlar da bir şey
mi sanki!” diye söylendi. Adamın
bu nezaketsiz davranışına karşı
orada bulunan Sahabîler, son
derece kızdılar ve onun üzerine
yürümek istediler. Hz. Peygamber,
onlara durmalarını işaret ederek,
evine gidip bu adama başka şeyler
daha getirip verdi. Tekrar ona:
“Şimdi seni memnun edebildim
mi?” diye sordu. Adam da: “Evet
yardımda bulundun, Allah, ehline
ve aşiretine hayır versin.” dedi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber ona:
“Öyleyse gel, biraz önce
kızdırdığın insanlara bu

memnuniyetini açıkla da, sana
olan kızgınlıkları gitsin.” dedi.
Adam içeri girip Müslümanların
huzurunda Hz. Peygamber’den
memnun olduğunu belirtti.

Kendi özünü bulmak ve bütün
varlıkla, kâinatla bir ve beraber
olmak... İşte varoluşun, yaşamanın
özeti... İşte o zaman “Yunus bir
haber verir, işitenler şadolur”
deriz. Varolmanın çılgın heyecanını
yaşar, “Sevelim, sevilelim, dünya
kimseye kalmaz” deriz.  

Hayatın sonsuz güzelliği ve
cömertliği karşısında,
insanoğlunun yaşadığı boş ve sefil
hayat ürperticidir. Sevgiden,
dostluktan, incelikten ve
güzelliklerden uzak yaşayanlar ne
kadar zavallıdırlar. Arif olan şikayet
etmez. Ruhî tekamül şikayet
ikliminden uzaklaşmakla başlar.
Günlük hayat, koşuşturmalar,
gevezelik, dedikodu, oyunlar, içki,
sigara ve diğer kötü alışkanlıklar
bize varlık muammasını
unutturuyor. Gerçek sanat,
doğanın ve sanatın güzellikleri,
bizi yeniden, asıl kaynaklarla karşı
karşıya getiriyor. Allah’ın insanla
buluşma yeri kâlptedir. Varlığın
sebebi sevgidir. Varedene sevgi ile
ulaşılır. Dünyaya gelişin sebebi ve
amacı sevgidir. Sevgiye ulaşmanın
yolu da insan gönlünden geçer.
Hepimiz O’ndan geldik O’na
gidiyoruz. Varolan Hak’tır. Gayrısı
yoktur. İçimiz kin ve nefretle
doluysa eşyanın esaretinden
kurtulamamışsak, mutlu ve
huzurlu olmamıza imkan yoktur.
Biz kendimizin olmadan, hayat
bizim olamaz. Sıkıntı ve
bunalımlarımızın asıl sebebi,
insanın kendi kendisi
olamamasıdır. Kendi aslından,
özünden uzaklaşan, kendi kendine
yabancılaşan insan, kesinlikle
huzur bulamayacaktır. Gerçek
aydınlanma insanın kendi
kendisiyle yüz yüze gelmesidir.
Kâinatın en büyük sarayı, içi sevgi
ile dolu kâlptir. İnsan âlemde
insanları sevdiği müddetçe huzurlu
yaşar. İyi bilelim ki, açık kâlple
verdiklerimiz, sonunda bize döner,
insan ektiğini biçer, gönül erinin işi
mahlukta kalmak değil, Halika
varmaktır. Çok konuşmak,
gevezelik etmek, sırf zaman
öldürmek için malayani konuşmak,
içten mücadeleyi engeller. Etki
gücünü son derece azaltır. Sükûta
sarılan kurtulur. Kurtuluş, diline
sahip olmaya bağlıdır. Söz
gümüşse, sükût altındır. Sükûttan
daha güzel şeyler söyliyeceksek,
hayır ve güzelliği konuşacaksak
ağzımızı açmalıyız. Hayatın birçok
güzelliklerini görmeden geçiyoruz.
Dünya, öylesine güzelliklerle dolu
ki… Güzellikleri görmek dileğiyle…

DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLUİskeçeliler Göynüklü
mahyasında buluştu... 

İSKEÇE ova bölgesinin tarihi
geleneklerinden biri olan
Göynüklü Mahyası, 9 Ekim
Pazar günü gerçekleştirildi.
Güzel havanın da yardımıyla
mahyaya İskeçe genelinden
çok sayıda soydaş katıldı.
Göynüklü köyündeki etkinlikte
mevlid okundu ve dualar
edildi.

Mahya etkinliğine kalabalık
soydaş topluluğunun yanı sıra
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
İskeçe milletvekilleri Hüseyin
Zeybek ve Stathis Yannakidis,
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
Topiros Belediye Başkanı
Thomas Mihoğlu, Belediye
Başkan Yardımcısı Sunay
Hüseyinoğlu, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt,
DEB Partisi yöneticileri ile

belediye meclis üyeleri katıldı.
Köy camiinde okunan

Mevlid-i Şerif, İskeçe Müftüsü

Ahmet Mete'nin duasıyla son
buldu. Mahyaya katılanlara etli
pilav ve ayran ikram edildi.

Ders zili sığınmacı 
çocuklar için çaldı

İLK etapta bin 500 çocuğun
katılacağı, altı kamp ve 20
okulda başlayacak eğitim
programında, dil, matematik ve
müzik gibi dersler yer alacak

Göç Politikaları Genel
Sekreteri Papadopulos:

"Burada, Suriye, Irak,
Afganistan ve diğer birçok
ülkeden çocukları görüyoruz.
Onlara eğitim hakkı vermek
bizim borcumuz"

Midilli Belediye Başkanı
Galinos:

"Bazı aileler
dezenformasyon sebebiyle aşırı
tepki verdi. Çocukların eğitimi
olumlu bir gelişme. Onları
mahrum etmek tamamen
irrasyonel olur. Onlara her
zaman kapımız açık"

Avrupa'ya açılan rota
üzerindeki ülkelerin sınırlarını
kapatmalarının ardından
Yunanistan'da sıkışıp kalan
sığınmacı çocuklar 10 Ekim
Pazartesi
günü ders
başı
yaptı. 

Eğitim, Araştırma ve Din
İşleri Bakanlığı’ndan
yetkililerce yapılan
açıklamalara göre, ülkedeki altı
kampta ve 20 devlet okulunda
ilk etapta bin 500 sığınmacı
çocuk eğitim alacak. Bu sayının
ay sonuna kadar 20 bine
ulaşması hedefleniyor.

Öğleden sonra başlayacak
günlük dört saatlik eğitim
programında, Yunanca ve
İngilizcenin yanı sıra
matematik, bilgisayar, beden
eğitimi ve müzik gibi dersler
yer alacak.

Yaklaşık 800 öğretmenin bu
kapsamda işe alınacağı
bildirildi. Ulaşım gibi
masrafların ise Uluslararası
Göç Örgütü ve Avrupa
Komisyonu tarafından
sağlanan fonlarla karşılanacağı
belirtildi. 

Göç Politikaları Genel
Sekreteri Vasilis Papadopulos,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Burada, Suriye,
Irak, Afganistan ve diğer birçok
ülkeden çocukları görüyoruz.
Onlara eğitim hakkı vermek
bizim borcumuz." diye
konuştu. 

Papadopulos, çocukların
eğitimine yönelik tepkilerin
genel olarak olumlu olduğuna
işaret ederek "Bazı ufak

olumsuz tepkiler ise
basitçe cehaletin

bir sonucu."
ifadelerini
kullandı.

Bazı
okullarda,

okul aile

birlikleri sığınmacı çocukların
kendi çocuklarıyla aynı
okullarda eğitim alacak
olmalarına tepki göstermişti.

Hükümet yetkilileri ise bu
tepkileri "kabul edilemez"
olarak nitelendirmişti.

Başkent Atina'daki 72'nci
İlkokulda okul aile birliği üyesi
Mirto Anastasopulu da, "Bizce
çocuklar için eğitim
yadsınamayacak bir haktır.
Bazı okul aile birliklerinin
yabancı düşmanı kararlarına
tamamen karşıyız." dedi.

Basına yansıyan bir başka
olayda ise geçen hafta sonu
Midilli Adası'nda bazı aileler
bir okulun kapılarını
zincirleyerek sığınmacı
çocukların eğitimine karşı tepki
gösterdi.

AA muhabirine konuşan
Midilli Belediye Başkanı Spiros
Galinos, meselenin
çözüldüğünü belirterek, "Bazı
aileler dezenformasyon
sebebiyle aşırı tepki verdi.
Çocukların eğitimi olumlu bir
gelişme. Onları mahrum etmek
tamamen irrasyonel olur.
Onlara her zaman kapımız
açık." değerlendirmesinde
bulundu.

Basında yer alan haberlere
göre, 10 Ekim Pazartesi günü
Selanik yakınlarındaki bir köy
okulunda, yaklaşık 30
gösterici, bahçe kapılarını
kapatarak sığınmacı çocukların
okula girişini kısa bir süre
engellemek istedi. Yunan polisi
çocuklara okula girerken eşlik
etti.
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Γιατί δεν παίρνουν όσα δικαιούνται οι
καπνοπαραγωγοί της Θράκης;

Ε
χει αναπτυχθεί ένας διάλογος τους
τελευταίους μήνες στην Θράκη για
τον καπνό ο οποίος μετά και την

πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Μπόλαρη στην Κομοτηνή, παραμένει
ημιτελής καθώς δεν θεωρώ ότι δόθηκε μια
ξεκάθαρη απάντηση σε ένα απλό ερώτημα.
Σκοπεύει η κυβέρνηση να ενισχύσει τους
καπνοπαραγωγούς του μπασμά της Θράκης
με πρόσθετη ενίσχυση επί της βασικής τιμής
του προϊόντος, από την στιγμή που αποτελεί
μια καλλιέργεια με εξαγωγικό χαρακτήρα,
μοναδικής στο είδος της και επιπλέον
καλλιεργείται σε φτωχές, ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές με κίνδυνο αφανισμού
ολόκληρων χωριών εφόσον αυτή η
καλλιέργεια εκλείψει;                     

Η απάντηση του κ. Μπόλαρη ήταν ότι
ενισχύονται όλα τα προϊόντα που
παράγονται σε ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές και ότι ο καπνός ανατολικού τύπου,
μπασμάς, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος
καπνός στον κόσμο. 

Ας πάμε όμως να δούμε τα πραγματικά
στοιχεία τώρα τόσο για τις ενισχύσεις των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όσο και
για την πραγματική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης. 

Με ανάρτηση που έκανε πριν λίγες μέρες
στο Facebook, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας
Καπνοπαραγωγών Ροδόπης-Έβρου, Χουσείν
Εσάτ μας ενημερώνει ότι μετά από επίσκεψή
του στον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη

Αθήνα έλαβε τις εξής δεσμεύσεις από τον
συνομιλητή του, (τις παραθέτω όπως
ακριβώς γράφτηκαν): 

«Σχετικά με την εξισωτική αποζημίωση
έχει πλέον ονομαστεί Μέτρο 13,1 Χορήγηση
Αντισταθμικής Ενίσχυσης σε ορεινές
περιοχές και σε 13.2 Χορήγηση
Αντισταθμικής Ενίσχυσης σε μειονεκτικές
περιοχές, θα χορηγηθούν 10 ευρώ ανά
στρέμμα ασχέτως καλλιέργειας μόνιμης
κατοικίας και εισοδήματος παραγωγού μόνο
να μην ξεπερνά τα 3,000 ευρώ ανά Μέτρο (
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συνδυασμός
των δυο Μέτρων μπορεί να δώσει και πάνω
από 3,000 ευρώ ). Αυτό σημαίνει ότι τα
χωράφια χωρίζονται ανάλογα την
γεωγραφική τους ιδιότητα σε ορεινά και
μειονεκτικά.

Σχετικά με τους παραγωγούς που δεν
έχουν κάνει δήλωση καλλιέργειας για το 2015
ή είναι κάτω από 4 στρέμματα (25,000
Πανελλαδικά) μας διαβεβαίωσε ότι ο
ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσπαθήσει να μη χαθεί ούτε
ένα ευρώ από τα Κοινοτικά Κονδύλια που
ανήκουν στους παραγωγούς αλλά δεν
μπορούν να κάνουν πράγματα που
απαγορεύονται από τους κοινοτικούς νόμους
και κανονισμούς». 

Με άλλα λόγια θα χορηγηθούν ενισχύσεις
10 ευρώ ανά στρέμμα σε όλους όσους
καλλιεργούν σε ορεινές περιοχές και 10 ευρώ
σε  όλους όσους καλλιεργούν σε μειονεκτικές
περιοχές. Και αν κάποιος έχει ένα χωράφι σε
ορεινή και ένα χωράφι σε μειονεκτική
περιοχή, θα μπορεί να ενισχυθεί με 10 ευρώ

και από τα δύο μέτρα αρκεί το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης να μην ξεπερνά τις
3.000 ευρώ. 

Για να μπορέσει κάποιος
καπνοπαραγωγός να πάρει συνεπώς
ενίσχυση 3.000 ευρώ θα πρέπει να
καλλιεργεί συνολικά 300 στρέμματα Χ 10
ευρώ/στρέμμα= 3.000 ευρώ. Ή να διαθέτει
150 στρέμματα σε ορεινές περιοχές και 150
στρέμματα σε μειονεκτικές περιοχές
αθροιστικά. Διερωτώμαι αν υπάρχει ένας
(1) παραγωγός στην Ροδόπη που να σπέρνει
300 στρέμματα καπνά σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές. Αν υπάρχει, τότε
πράγματι αυτός ο τυχερός θα πάρει
ενίσχυση 3.000 ευρώ. Αν υπολογίσουμε
όμως ότι οι εκτάσεις των καλλιεργητών
μπασμά στην Ροδόπη δεν ξεπερνούν στην
καλύτερη περίπτωση τα 50 στρέμματα, τότε
κάποιος που έχει 50 στρέμματα θα πάρει
πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ. Ενώ αν έχει
20 στρέμματα, όπως συμβαίνει με τους
περισσότερους θα πάρει πρόσθετη ενίσχυση
συνολικά 200 ευρώ! 

Κι όμως υπάρχουν μια σειρά από
γεγονότα που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα
ως κράτος –μέλος της Ε.Ε., μπορεί να δώσει
πρόσθετες ενισχύσεις στον καπνό, αν το
επιθυμεί η πολιτική ηγεσία. Πώς; 

Σύμφωνα με τον διευθυντή Γεωργίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσο Χανιώτη «η
πρόταση που έγινε στην προηγούμενη
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, έδινε την
δυνατότητα στις χώρες-μέλη να
προσδιορίσουν τις ενισχύσεις που θέλουν
αγρονομικά και οικονομικά. Και μάλιστα
στην πρόταση είχε μπει και μία ιδέα για ένα
5% του συνολικού προϋπολογισμού που θα
μπορούσε να δώσει η χώρα-μέλος σε εκείνες
τις περιοχές που έκρινε ότι έχουν χάσει
όταν έγινε ή ανισοκατανομή. Μόνο μία
χώρα, έχει κάνει χρήση μέχρι τώρα αυτής
της δυνατότητας και είναι η Δανία.  Ή
Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ευρύτερες
περιοχές με κριτήρια που είναι κάπως
αντικειμενικά. Η Ελλάδα θα πρέπει λοιπόν
ενόψει της νέας χρονιάς να στείλει τα
στοιχεία από την εφαρμογή του πρώτου
χρόνου της μεταρρύθμισης. Θα υπάρχει
κάποιο υπόλοιπο αναδιανομής. Είναι ή
μεγάλη ευκαιρία δύο -τρεις ελληνικές
περιφέρειες μεταξύ των οποίων ξεκάθαρα

είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και
τα νησιά, με βάση οικονομικά κριτήρια να
πάρουν αυτό το πλεόνασμα στην
αναδιανομή, ειδικά για την Θράκη για την
ενίσχυση του καπνού». 

«Η Θράκη, θίγεται γιατί είναι
μονοκαλλιέργεια ο καπνός, παράλληλα,
όμως, ένα προϊόν που έχει αγορά. 

Κατά συνέπεια μπορείτε να αναπτύξετε
προγράμματα που δείχνουν από πλευράς
σεβασμού περιβαλλοντικών κριτηρίων και
κλιματικής αλλαγής και να είσαστε έτοιμοι
να κάνετε κάθε τι το αναγκαίο για να
βελτιώσετε τα προγράμματα που δίνουν την
δυνατότητα να στηριχθούν οι μειονεκτικές
περιοχές», κατέληξε ο κ. Χανιώτης. 

Στην απάντησή του ο επίτροπός
Γεωργίας της Ε.Ε.,Φιλ Χόγκαν, μετά από
ερώτηση του ευρωβουλευτή Μίλτου
Κύρκου για τις ενισχύσεις στον μπασμά
ανέφερε:  

«Το σύστημα των ποσοστώσεων
παραγωγής για τον καπνό καταργήθηκε το
2004 και οι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις
της ΕΕ χορηγούνται χωρίς καμία σύνδεση
με συγκεκριμένο είδος ή όγκο παραγωγής.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της
ΕΕ, οι εκτάσεις που προορίζονται για
οποιοδήποτε είδος παραγωγής μπορεί να
είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής
ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο III
του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013 , υπό
τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα
δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται
με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων»
(άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν
λόγω κανονισμού). Τα κράτη μέλη μπορούν
να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη
ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι
εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με
φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο
κεφάλαιο IV - άρθρα 48 και 49 του εν λόγω
κανονισμού.

Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη
επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να
χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα».

Τα συμπεράσματα δικά σας…

İstanbul’da “Avrasya
İslam Şurası”  

Nitekim bu hatalı yaklaşıma karşı uluslararası
düzeyde ilk tepkilerden biri 14 Eylül 2016 tarihli
açıklamasıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’nın genel
sekreterinden gelmiştir. İslam ülkeleri olarak
aramızdaki dayanışmayı pekiştirmemiz, bu
yasanın uluslararası terörle mücadeleye olası
tehlikelerine karşı ortak bir tutum belirlememiz
gerektiğine inanıyorum.” 

“BİZ DE ÇIKARACAĞIMIZ BİR PARLAMENTO
KARARI İLE AMERİKA’YI MAHKUM
EDEBİLİRİZ”
İslam ülkelerinin ABD kongresinin bu kararını
gözden geçirerek geri çekmesi için ortak bir tavır
ortaya koyacağını söyleyen Erdoğan, “Neden hep
sessiz kalınmıştı? Bir yanağa vurulmuştur öbür
yanak çevrilmiştir. Artık bizler haklarımıza sahip
çıkmasını bilmeliyiz. Bir terörist Müslüman
ülkeden çıkmış olabilir. Benim ülkemde Amerikalı
bir terörist bir yeri bombalarsa ki bombalıyorlar, o
zaman biz de çıkaracağımız bir kongre kararı ile,
parlamento kararı ile Amerika’yı mahkum etme
yoluna gidebilir miyiz? Aynı şeklide gideriz. Bu bu
demektir. Bunun yolunu bunlar açmış oluyorlar.
Suçların uluslararası hukukta şahsiliği ilkesi
vardır. Kimse suçu işleyen, bedelini o öder. Siz

bunu bir devlete ödetemezsiniz. Bireysel davalar
açılmaya başladı Suudi Arabistan’a. Sayın Obama
tek başına kaldı. 1 kişi daha ona katıldı. O da
‘bakın bu yarın size döner’ diye şerhinde bunu
ifade etmiş. Vaka da bu zaten döner.” diye
konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KİMSENİN BİR KARIŞ
TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK”
Benzer bir durumun da Irak ve Suriye’de
yaşandığını vurgulayan Erdoğan, “Teröristin iyisi
kötüsü olabilir mi. Senin teröristin iyi, benimki
kötü. Böyle bir mantık olabilir mi. Şu anda
Irak’taki bu gelişmeler karşısında Irak’a ırak
kalamayız. Oradaki kardeşlerimizin çağrısına
sağır kalamayız. Suriye ve Irak yönetimlerinin
ülkemize yönelik itham ve ifadelerinin hiçbir
makul tarafı bulunmuyor. Irak ve Suriye’de terörle
mücadele için bulundukların söyleyen çoğu
ülkenin derdinin buradaki insanlar olmadığını acı
bir şekilde gördük. Bu tablo karşısında azıcık
vicdanı olan, mensubu bulunduğu dine hürmeti
olan kimse Türkiye’ye destek olur. Buradan bir
kez daha ifade ediyorum. Türkiye’nin kimsenin bir
karşı toprağında gözü yoktur, egemenliğinde gözü
yoktur. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu
coğrafyada kaderimiz de, kederimiz de ortaktır.”
ifadelerini kullandı.

24. sayfanın devamı
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WASHİNGTON ve Moskova,
Suriye'de barışı sağlamak amacıyla
yapılan ve ay başında çöken
müzakarelerin Cumartesi günü yeniden
başlayacağını duyurdu.

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak
görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry bir araya gelecek.

Görüşmelere Türkiye, Suudi
Arabistan ve İran'dan temsilcilerin de
katılması bekleniyor.

Kerry, görüşmelerde Suriye'deki
krizin sona ermesi için "çok taraflı bir
yaklaşım" izleneceğini belirtti.

Taraflar sürdürülebilir bir
çatışmasızlık ve insani yardımların
devamı üzerinde anlaşmaya çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Lozan'ın
ardından İngiltere'nin başkenti
Londra'ya geçecek.

ABD ay başında, Moskova'nın
Suriye'deki ateşkes konusunda
taahütlerine uymaması gerekçesiyle,
Suriye'de barışı sağlamak amacıyla
Rusya ile yürütülen müzakelerin askıya
alındığını açıklamıştı.

Görüşmelerin durdurulmasının
ardından, Rusya ve Suriye hükümetinin
Halep'teki hava saldırılarının arttığı
bildiriliyor.

Muhalifler, Doğu Halep'e düzenlenen
saldırılarda son 2 günde en az 75 kişinin
öldüğünü bildirdi.

PUTİN SAVAŞ SUÇU 
İTHAMLARINI REDDETTİ
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın
Halep'teki bombardımanı nedeniyle

savaş suçlarıyla karşı karşıya
kalabileceği iddialarını reddetti.

Fransız medyasına konuşan Putin,
suçlamaları "retorik" diye tanımladı ve
Suriye'deki gerçekleri hesaba
katmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois
Hollande, Halep'teki Rus

bombardımanının savaş suçu
sayılabileceğini ifade etmişti.

Halep'in muhaliflerin elindeki doğu
kesimi, ateşkes anlaşmasının
çökmesinden sonra yoğun bir
bombardıman altına alındı.

ABD ve Rusya, Suriye görüşmelerine
yeniden başlıyor

Brexit İngiltere'de
Yüksek Mahkeme'nin
gündeminde

Trump'a cinsel taciz suçlaması

İNGİLTERE'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) çıkma kararı
(Brexit) Yüksek Mahkeme'nin
gündemine taşındı.

Mahkeme, Brexit sürecinin
Parlamento onayı olmadan
resmen başlatılıp
başlatılamayacağı hakkında
hüküm verecek.

Bir grup İngiltere vatandaşı,
Brexit kararının parlamento
onayı olmaksızın yürürlüğe
giremeyeceğini savunarak
konuyu mahkemeye taşımıştı.

Hükümet ise kendisine dış
ilişkiler, savunma ve milli
güvenlik alanlarında yetki
veren 19. yüzyıldan kalma bir
uygulamayı öne sürerek Brexit
süreci için parlamento onayına
gerek olmadığını savunuyor.

Tüm tarafların dinleneceği
oturuma yargıç Lord Roger
Thomas başkanlık edecek.

Hükümeti dava edenlerin
başında yatırım şirketi bulunan
Gina Miller, Londra'da
kuaförlük yapan Deir Dos
Santos, People's Challenge
isimli girişim ve Fair Deal for
Expats isimli kampanya grubu

geliyor.
Davacılar parlamento onayı

olmaksızın hükümetin
yetkilerini kullanmasının
parlamenter egemenliğe ve
ülkenin anayasal düzenine
aykırı olduğunu savunuyorlar.

Perşembe günü başlayan
duruşmada önce davacıların,
Pazartesi günü de hükümetin
avukatları dinlenecek.

İngiltere Başbakanı Theresa
May  Avam Kamarası'nda
yapılan oturumda Brexit üzerine
parlamento tartışmalarına açık

olduğunu söylemişti.
Ancak May sürecin

başlatılmasının parlamentoda
oylanmasına karşı çıkmıştı.

İngiltere, AB Lizbon
Antlaşması'nın birlikten
çıkmayı düzenleyen 50.
maddesini yürürlüğe soktuğu
tarihte ayrılma süreci başlamış
olacak.

May, lideri olduğu
Muhafazakar Parti'nin
konferansında bu süreci Mart
ayı sonundan önce
başlatacakların söylemişti.

ABD'de, Cumhuriyetçi Parti
Başkan adayı Donald Trump'a
iki kadın tarafından cinsel taciz
suçlamasında bulunuldu.
Trump ise iddiaları yalanladı.

Trump'ın kadınlar
hakkındaki müstehcen
ifadelerini içeren videonun
geçen cuma günü ortaya
çıkmasının ardından 74
yaşındaki Jessica Leeds ile
Rachel Crooks'un onunla ilgili
skandal iddiaları gündeme
geldi.

New York Times gazetesinin
haberine göre, Leeds ve
Crooks, Trump'ın kendilerine
cinsel tacizde bulunduğunu
ileri sürdü.

Leeds, olayın New York'a
uçuşu sırasında gerçekleştiğini
savundu. Crooks ise 22 yaşında

Trump Tower binasında
resepsiyonist olarak çalışırken
Donald Trump tarafından
tacize maruz kaldığını iddia
etti.

Jessica Leeds ve
Rachel Crooks, iddiaları
hakkında Trump'la ilgili yasal
işlem için herhangi bir
başvuruda bulunmadı.

Demokrat Parti Başkan
adayı Hillary Clinton'a karşı
başkanlık yarışında anketlere
göre en az 5 puan geride olan
Trump, haberin ardından
yaptığı açıklamada,
"Bunlardan hiçbiri
gerçekleşmedi." dedi.

Trump, iddia sahibi kadınlar
için "iğrenç insanlar" ifadesini
kullandı.
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HAS TA NE LER
De deağaç Has ta ne si: 
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Gü mül ci ne Has ta ne si: 
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‹s ke çe Has ta ne si: 
25413 51100
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Elek trik Ku ru mu (DE ‹): 1050
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De dea ğaç: 25510 26479
Gü mül ci ne: 25310 22912

‹s ke çe: 25410 22684

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

‹s ke çe: 25410 22581
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LÜ ZUM LU 
TE LE FON LAR Türk Akımı'nda imzalar atıldı

RUSYA doğal gazını Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı
Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için hükümetler
arası anlaşma, Türkiye Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rus
Enerji Bakanı Aleksander Novak tarafından
imzalandı.

İki hattan oluşacak proje, toplam 31,5
milyar metreküp kapasiteye sahip olacak.
Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak ve
Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer
hattın ise Rus gazını Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşıması planlanıyor. 

Anlaşma çerçevesinde, bu alanda
işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında
Türkiye'ye doğal gaz indirimi sağlanması
konusunda mutabık kalınmıştı.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, ilk
kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Putin
tarafından duyurulmuştu.

YILDIZ SARAYI’NDA GÖRÜŞME
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldıktan
sonra ikili bir görüşme gerçekleştirmek için
Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde biraraya
geldi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika görüşme
sonrası iki ülke arasındaki en önemli
ortaklıklardan biri olan Türk Akımı Doğal Gaz
Boru Hattı projesine imza atıldı. Proje ile ilgili
anlaşmayı Rusya Enerji Bakanı Alexander
Novak ve Türkiye Enerji Bakanı Berat
Albayrak imzaladı.

İmzaların atılmasından sonra bir açıklama
yapan Erdoğan, Putin'le dolu bir gün
geçirdiklerini belirterek, Türkiye ve Rusya
arasındaki normalleşme sürecinin devam
edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.
Erdoğan, bakanların ve uzmanların ikili
görüşmeleri sürdüreceğini ifade ederek,
"Bunun yanında ekonomik, siyasi, savunma,

turizm ve kültürel görüşmeler de olacak" dedi.
Erdoğan, Putin'le Suriye krizi ve Fırat

Kalkanı operasyonunu da görüştüklerini
açıkladı. 

“DOĞAL GAZ 
İNDİRİMİ YAPTIK”
Rusya Devlet Başkanı Putin de ikili ilişkilerde
normalleşme sürecinin tamamlanması için ek
çaba gösterilmesi konusunda Türkiye ile
görüş birliğinde olduklarına işaret etti.
Narenciye gibi bazı Türk tarım ürünlerine
uygulanan ithalat kısıtlamalarını
kaldırdıklarını da açıklayan Putin, bunların
Türkiye'den yeniden ithal edilmesi
durumunda Rusya'daki fiyatların düşeceğini
belirtti.

Putin, Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı
projesi çerçevesinde Türkiye'ye doğal gaz
indirimi yapılması konusunda mutabık
kaldıklarını da söyledi. 

Erdoğan'la Suriye konusunu görüştüklerini
dile getiren Putin, Rusya'nın da Türkiye'nin
de Suriye'de akan kanın durmasından yana
olduğunu söyledi. Putin, "Biz de Rusya'da,
Suriye'deki siyasi çözüme en hızlı şekilde
geçilmesini istiyoruz. Düşünüyoruz ki
Suriye'de barışı isteyen herkes bunu
desteklemeli" dedi.

Son iki ayda Erdoğan'la üç kez görüşen
Putin, uçak krizinden sonra ilk kez Türkiye'ye
geldi.

İNŞAAT İKİ YIL SÜRECEK
Türk Akımı boru hattıyla ilgili inşaatın iki
yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor.
Rusya'nın dört hat ve toplam 63 milyar
metreküp kapasitesinde olacağını açıkladığı
Türk Akımı Projesi'nde iki ülke arasında
yaşanan uzlaşmazlıklar sonrası hat sayısı
ikiye, kapasite de 31.5 milyar metreküpe
düşürülmüştü.

Türkiye ve Rusya arasındaki en büyük ortaklıklardan biri olan Türk
Akımı için imzalar İstanbul'da atıldı. Erdoğan ve Putin, iki ülke
arasındaki normalleşme sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Türk Akımı
projesi 
nedir?

• Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna
üzerinden satan Rusya, bu ülke ile
yaşadığı sorunlar ardından
doğalgazını alternatif bir yolla taşımak
istiyordu. Türk Akımı projesi bu
nedenle gündeme geldi. Doğalgaz
hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından
geçerek Türkiye topraklarına ve
buradan da Yunanistan üzerinden
Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

• Her biri 15 milyar 750 milyon
metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak
Türk Akımı’nın 910 kilometresi
Karadeniz’in altından geçecek.
Trakya’dan Türkiye topraklarına
girecek hattın kara bölümündeki
uzunluğu da 260 kilometre olacak.

• Boru hattının planlanan tahmini
taşıma kapasitesi yılda 63 milyar
metreküp. Türkiye'nin bu projeden
yılda yaklaşık 14 milyar metreküp
doğalgaz alması ve geriye kalan 49
milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç
edilmesi düşünülüyor.

Gazprom, Karadeniz’in altından
geçecek hattın tamamını kendisi inşa
edecek. Türkiye topraklarından
geçecek kısmın ortaklaşa yapılması
planlandı.

• Türk Akımı’nın 19 milyar dolara
mal olması bekleniyor.
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Haftanın Sohbeti

Muhterem hemşerilerim;
Bu haftaki alıntı sohbet yazım 22

Mart 1948’de Batı Trakya Türklerinin
tek yazılı sesi olan “TRAKYA”
gazetesinde neşredilmiştir. Biraz
zaman ayırıp okursanız göreceksiniz ki
üstad NURİ efendi sanki bu günkü,
gerek bölgesel, gerek dünyanın
gidişatını sanki o günden bu günü
görmüş gibi yazmıştır.

Biz, bugün yaşananları
değerlendirerek, namı ibret için, gerek
azınlık ailesi yöneticilerinin, gerek
bütün Yunanistan ilgililerinin ve
gerekse bugün bütün dünyayı
yönetenler bundan 68 yıl önce bir

insanlık kitabesi kabul edilebilecek bu
makaleyi okurlar ve paylarına düşeni
anlarlar ona göre hareket ederler diye
düşünüyoruz.

Ümidimiz o dur ki üstad NURİ
efendi milletvekilliğinin ikinci yılında
kitlesine, vatanına ve bugün dünyayı
yöneten insancıklara şöyle sesleniyor:

“ Sağanak halinde mütemadiyen
yağan, etrafında korkunç seller
yaratan, gürültülü çağlayanlar
doğuran bu yağmur altında, kırda
zayıf, saptan samandan bir çatı altında
tutulan bir adamın halini andırıyor.
Çatımızın yıkılma tehlikesi de var,
hafif geçen suların üstünde yatmak
tehlikesi de var. Puntaya  tutulmak
ihtimali de var” diyor devamında da:

“Afet uzun süreceğe benziyor;
***

Düşen yıldırımlar sizi uyutmuyor.
***

Boğanak dehşeti, komşu kulübesi
misafirperverdir ama, ara yerde azıcık

mesafe var.
***

Yollar çok çalılı. Dikenler büyük.
Ara sıra çakan şimşeklerden o semtler
de de kara, kesit görüyorsunuz.

***
Gök yüzü yere yıkılıyor. Kulübenin

içinde her zararı önlemek için
didiniyorsunuz, yorgun düşüyorsun.

***
Bazen umutsuzluk kaplıyor. Ne

olursa olsun dışarı fırlamak
istiyorsunuz.

***
Çok uzakta gökte bir açıklık ta

zaman zaman gözüne çarpıyor.
***

Gene bir yıldırım sesi düşüncenizi
gıpta ettiğiniz komşunun kulübesine
çeviriyor.

Bırakıp gitseniz yoldaki dikenlerde
elinizdeki paçavralarını da
bırakacaksın

***

Yağmur iliklerinize işleyecek.
***

Kulübenizde kediniz de, köpeğiniz
de, haşarat ta,  hayvanat ta serbest
kalacak.

***
Hayvanlar dağılmış, sırtındakiler

dikenlere takıldı. Kulübedeki kuru
ekmeği çakal, sabunu karga, balı
sinekler, şekeri karıncalar kapmış.

***
İşte bu gün bütün insanlık aşağı

yukarı bu vaziyette bulunmaktadır.
O zaman ne yapalım?
Herkes kulübesinin etrafından

uzaklaşmadan kasırga, bazen ne kadar
büyük olursa olsun insanlık kendi
kulübesine sığınarak ortalığın
yatışmasını ve selameti beklemesini”
üstadın bu çok manalı ve anlamlı
tavsiyesine uyarak herkez kendi
bahçesinde, kendi evinde güneşli
yarını beklemeli en akıllı iş olur
diyoruz. 
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Emine Tabak Ahmet

Okula yeni başlayan çocuklara 
nasıl yardımcı olunabilir

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

Y
eni eğitim öğretim
döneminde okula
başlayan küçükler için, ilk

zamanlar zorlu bir süreç
yaşanabilir. Bunun için de aile ve
öğretmenlerin çocuğa karşı olan
tutumları büyük önem
taşımaktadır.

Okula yeni başlayan çocuklar
özellikle ilk haftalarda uyum
sorunu yaşayabilirler. Anne
babasının özel ilgisine alışmış
olan çocuk, sınıfta da aynı ilgiyi
beklediği için hayal kırıklığı
yaşayabilir. Çünkü öğretmenini
diğer çocuklarla paylaşmak
zorundadır. Bunun yanısıra,
okulda kurallar vardır ve bu
kurallara uyum sağlamakta da
zorlanabilir. Evdeki gibi her
istediğini yapmayacak,
davranışlarını kontrol etmesi
gerekecektir. Bunların
sonucunda da çocuk, okula
gitmek istemeyerek tepkisini
gösterebilir. Sabahları evden
ayrılırken ağlamaların, “okula
gitmek istemiyorum” diye
sızlanmaların sebeplerinden biri
de budur. Ağlayarak amacı, anne
babasına kendisini acındırarak
evde kalmaktır.

Bütün bu tepkilerin
gösterilmesi, okula yeni
başlamış olan çocuklar için gayet
doğaldır. Çocuğa yardımcı
olabilmek için de anne babanın
kararlı ve tutarlı davranışları son
derece önemlidir. Çocuk ne
kadar olumsuz davranışlar
gösterse de, anne baba
üzüldüklerini belli etmemeli ve
geri adım atmamalıdır. Çünkü
çocuk, onların yüz ifadelerinden
yumuşayıp yumuşamadıklarını
anlayabilir. Anne baba kararlı
davrandıkları sürece, çocuk da
ikna olup okula gitmek zorunda
olduğunu kabullenecektir.

Okula yeni başlayan çocuğa
yapılan başka bir hatalı davranış
da, çocuk okuldan döndüğünde
kendisine hemen “okulda neler
yaptın, sıkıldın mı, dersi
anlayabildin mi?” gibi soruların
sorulmasıdır. Çocuk okulda neler
yaptığını kendisi anlatmadıkça,
onu sorgular gibi sorular
sorulmamalıdır. Tekrar tekrar

okulun ne kadar güzel ve faydalı
bir yer olduğunu anlatmak da
çocuğu sıkabilir. Anne baba,
rahat, tutarlı ve kendilerinden
emin bir şekilde çocuğa
yaklaştıkça, o da rahatlayacaktır.

Yapılan bir diğer hata da,
okula yeni başlayan çocuğa,
“bak sen artık okula gidiyorsun,
bundan sonra oyun yok, ders
var” gibi sözler söyleyerek onu
endişelendirmektir. Bunun için
de, çocuklara her zaman oyun
oynama fırsatı verilmelidir.

Aileler genellikle çocuklardan,
hemen okuyup yazmayı
öğrenmelerini beklerler. Sınıfta
“benim çocuğum daha önce
okumayı söktü” yarışı vardır.
Anne babalar şunu
unutmamalıdırlar ki, her çocuk
farklı bir bireydir ve her çocuğun
zeka ve yetenekleri gibi “okuma
olgunluğu” da farklıdır. Çocuk
çok zorlandığında ise okuldan
soğuyabilir.

Kısaca söylemek gerekirse ilk
yıl, anne babanın yaklaşımı,
öğretmenin tutumu, çocuğun
okulu sevmesinde önemli rol
oynar. Eğer çocuk ilk sene
okuldan soğursa, bu onun
gelecekteki bütün eğitim
hayatını olumsuz etkileyecektir.
Bu yüzden de çocuğa ders
çalışması için baskı yapmamak,
oyun oynamasına fırsat vermek,
onun kendisini rahat
hissetmesine yardımcı olacaktır.

Öğretmenler de okula yeni
başlayan çocuklara karşı
güleryüzle, yumuşak ve anlayışla
yaklaşmalıdırlar. Çünkü okula
yeni başlayan çocukların okulu
sevmesinde en önemli
faktörlerden biri de
öğretmenlerin davranış ve
tutumudur. Çocuğun başarılı
olabilmesi için aile ve öğretmen
işbirliği de son derece önemlidir.
Onların çocuklara sabırla
yaklaşımı sonucunda başarılı
öğrenciler karşımıza çıkacaktır.

Çocuklarınızla birlikte
sorunsuz ve başarılı bir eğitim
yılı geçirmenizi dilerim.

Hükümetten göçmen zirvesi

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği
arasındaki göçmen
mutabakatının ardından ilk
kez Yunan adalarında tutulan
göçmenlerin sayısı 15 bini
aştı.

Resmi verilerine göre,
adalara son 24 saat içerisinde
143 düzensiz göçmenin daha
ulaşmasıyla adalarda
bulunan toplam göçmen
sayısı 15 bin 67 oldu. Ekim ayı
başından bu yana adalara

ulaşan düzensiz göçmen
sayısı ise geçen aylara oranla
artış göstererek bin 232'ye
yükseldi.

Böylece, kayıt kabul
merkezleri bulunan Midilli'de
5 bin 873, Sakız'da 4 bin 186,
Sisam'da bin 990, İstanköy'de
bin 889, İleryoz'da ise 724
göçmen bulunuyor. Ayrıca,
bazı diğer adalarda da
yaklaşık 800 göçmen kalıyor.
Adalarda bulunan toplam

barınma kapasitesi ise
toplam göçmen sayısının
neredeyse yarısı kadar.

Barınma, yetersiz koşullar
ve adalardaki huzursuzluk
sebebiyle hükümet geçen
hafta yaptığı toplantıda, bir
kısım göçmenin Midilli
Adası'ndan anakaradaki
kamplara taşınmasına karar
vermişti. Ancak, bu konuda
henüz bir adım atılmış değil.

Adalardaki göçmen 
sayısı 15 bini aştı

ATİNA'da düzenlenen göçmen krizine
ilişkin toplantıda Midilli Adası'nda tutulan
bazı göçmenlerin taşınması kararı çıktı.

Denizcilik, Kamu Güvenliği, Göç
Politikaları bakanlarının yanı sıra yerel
yöneticilerin de katıldığı toplantıdan sonra
yapılan yazılı açıklamada, kararların, Türkiye
ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen
mutabakatının göz önüne alınarak
uygulanacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, mutabakat kapsamında
adalarda tutulan göçmenlerin sığınma
başvuru sonuçlarının hızlandırılması ve bu
süre zarfında yaşam koşullarının
iyileştirilmesine işaret edildi. 

Toplantıda alınan en somut karar ise,
Midilli'deki Moria kampında çıkan olaylarda
oluşan zararların giderilmesine yönelik üç ay
içerisinde ödeme yapılması oldu. Ayrıca, yerel
halkın karşılaştığı ekonomik ve sosyal
zorluklara dikkat çekildi. 

Mart ayında uygulanmaya başlanan

mutabakata göre, Türkiye üzerinden Yunan
adalarına geçen göçmenlerin adalardan
ayrılmalarına sığınma talepleri sonuçlanana
dek izin verilmiyor.

Sığınmacı kampında tecavüz ve gasp olayları kan dondurdu
MİDİLLİ Adası’ndaki Moria sığınmacı

kampında dehşet verici bir olay daha
yaşandı. 16 yaşındaki refakatsız Pakistanlı
bir çocuğun dört kişi tarafından tecavüze
uğradığı kaydedildi. 

Pakistanlı tecavüzcüler yaptıklarını cep
telefonlarıyla kaydederek, şiddet olayını ve
tacizi gözler önüne serdi.

Taciz olayı çocuğun kendisi tarafından
dile getirilince, mağdur çocuk doktor
muayenesinden geçirildi ve tecavüz
kanıtlandı.

4 PAKİSTANLI TUTUKLADI,
TELEFONLARINA EL KONULDU
Bunun üzerine dört Pakistanlı gözaltına
alındı, delil teşkil eden cep telefonlarına da

el kondu. Şok geçiren 16 yaşındaki çocuk
psikolog gözetimine alındı. Dört
Pakistanlının savunmasını üstlenen
avukatlar dava dosyasını okuduktan sonra
davadan çekildiler.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü
refakatsiz çocukların Moria sığınmacı
kampından uzaklaştırılmaları gerektiğini bir
kez daha tekrarladı.

Öte yandan, Midilli'nin Moria sığınmacı
kampında 19, 20 ve 24 yaşlarında üç
Cezayirli göçmen, bir Faslı göçmene cinsel
saldırıda bulundu. 25 yaşındaki gence
tecavüz eden ve 320 euro gasp eden
Cezayirliler polis tarafından yakalandı.
Çalınan paranın tümü 19 yaşındaki şahsın
üzerinde bulununca üçü de gözaltına alındı. 
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Katoliklerin ruhani lideri ve
Vatikan Şehir Devleti Başkanı
Papa Francesco’nun isteğiyle
Roma’da oynanan barış maçı,
Diego Maradona, Francesco
Totti ve Ronaldinho gibi yıldız
isimleri bir araya getirdi. Maça,
Maradona ile vatandaşı Juan
Sebastian Veron arasında
yaşanan gerginlik damgasını
vurdu.

"Barış İçin Birlik İçinde" adı
verilen etkinlik, Roma
Olimpiyat Stadı’nda dün
akşamgerçekleştirildi. Tüm
geliri Ağustos ayında İtalya’nın
orta kesiminde meydana gelen
depremin mağdurlarına
bağışlanacak olan
karşılaşmada, Maradona, Totti
ve Ronaldinho’nun yanı sıra,
Mondragon, Cafu, Aldair,
Burdisso, Candela, Taddei,
Carbone, Antonio Di Natale,
Aitor Karanka, Bizzarri,
Zambrotta, Marquez, Sanchis,
Abidal, Davids, Veron, Krkic,
Kanoute, Aldair, Crespo gibi
isimler de sahada yer aldı. 

Efsanevi futbolcu Maradona
da Roma’nın 40 yaşındaki
kaptanı Totti de, 10 numaralı
formayla sahaya çıktı. 80 dakika
oynanan müsabaka, Totti ve
Maradona’nın takımının,
Ronaldinho’nun takımına 4-3
yenilmesiyle sonuçlandı.

OĞLUYLA İLK KEZ 
BİRLİKTE SAHADA
Tüm zamanların en iyi
futbolcularından biri olarak
gösterilen ve 1997 yılında
sahalara veda etmiş olan
Maradona, maçın tamamında
forma giydi ve 22. dakikada
takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan
Totti’ye bir asist yaptı.

Maradona’nın, Napoli’de
oynadığı dönemde İtalyan bir
kadınla evlilik dışı ilişkisinden
olan ve yapılan DNA testiyle
2007 yılında resmen çocuğu
olarak kabul ettiği 30 yaşındaki
oğlu Diego Maradona Jr. da
karşılaşmanın ikinci yarısında
forma giydi.

Böylece baba-oğul ilk kez
birlikte oynamış oldu.

VERON’A KÜFÜR ETTİ
Öte yandan Maradona ve Veron
arasında barış maçına gölge
düşüren bir gerginlik yaşandı.
Maçın ilk yarısını bitiren
düdüğün ardından Maradona,
Veron’un yanına giderek
hararetli bir şekilde konuşmaya
başladı. Daha sonra sinirlendiği
gözlenen Maradona’nın,
Veron’la konuşurken parmağını
sallaması ve öfkeli bir şekilde
sahadanayrılması dikkat çekti.
Güvenlik görevlileri,

sakinleştirmeye çalıştıkları
Maradona’yı soyunma odasına
götürdü.

İki Arjantinli efsanenin
neden tartıştıkları ise
bilinmezken Maradona, maç
sonunda gazetecilerin buna
ilişkin sorusuna, "Veron’la
yaşadığımız aramızda kalacak.
Çok hayran olduğum bir
futbolcuya karşı konuşmak
istemiyorum" diye yanıt verdi.
Veron da bu konu hakkında
konuşmayı reddetti.

La Gazzetta dello Sport’un
aktardığına göre, saha
kenarında olanlar,
Maradona’nın net bir şekilde
Veron’a İspanyolca küfür
ettiğine şahit oldu. Maçı izleyen
Arjantinligazeteciler ise
Maradona’nın, Veron’un bu
organizasyonda yer almasını
istemediğini öne sürdü. İki
yıldız arasında, Veron’un
Arjantin Futbol
Federasyonu’ndaki görevinden
ötürü Temmuz ayında da bir
sürtüşme yaşandığı belirtildi.

MARADONA’NIN BARIŞ
MAÇLARI HEP VUKUATLI
Maradona, yine Papa’nın
teşvikiyle 2 yıl önce Roma’da
oynanan ve Emre Belözoğlu’nun
da katıldığı barış maçında da
vatandaşı Mauro Icardi’ye
çatmıştı.

Maçı 6-3 kaybetmesinde
katkısı olan, karşı takımda
forma giyen Icardi’ye tepki
gösteren Maradona, "O, futbol
ailesinin bir parçası değil"
diyerek, bir hayır maçında
skordaki farkı bu kadar
açmasından dolayı onu
eleştirmişti.

Maradona ayrıca,
Kolombiya’daki barış sürecine
destek vermek amacıyla geçen
sene düzenlenen gösteri
maçında daolay çıkarmıştı.

Ceza sahasında kendini yere
atıp penaltı yaptıran ve
ardından atışı gole çeviren
Maradona, bu golle takımına
galibiyeti getirmesine rağmen
maçtan sonra sinirli
hareketleriyle dikkati çekmişti.
Kendisini görüntüleyen
kameralara tepki gösteren
Maradona, bir güvenlik
görevlisini tekmelemişti.

BAŞKA BİR 
MARADONA GELİR Mİ?
Karşılaşma sonrası gazetecilere
konuşan Maradona, futbol
dünyasına başka bir
"Maradona" gelip
gelmeyeceğine ilişkin bir
soruya, "Geleceği görebilseydim
Maradona değil Papa olurdum"
diye esprili bir yanıt verdi.

"TOTTİ 50 YAŞINA 
KADAR OYNAMALI"
Maç öncesi konuşan Maradona,
bu sezon sonu sahalara veda
edecek olan ve "Roma’nın
bayrağı" diye nitelediği Totti’ye,
oynamaya devam etmesini
tavsiye edeceğini söyledi.

Totti ise buna gülerek, "O

Roma’nın başkanı mı ki?" diye
yanıt verdi.

Maç sonrası Totti’yle aynı
sahada oynamanın nasıl bir
duygu olduğu sorulan
Maradona, "O bir fenomen ve 50
yaşına kadar oynamalı. Eğer
şimdi futbolu bırakırsaben çok
sıkılırım maçları izlemekten"
diye konuştu.

Kroos'tan tarihi imza
Real Madrid, Alman orta saha
oyuncusu Toni Kroos'un
sözleşmesini 2022'ye kadar
uzattı. Kroos, vergiler dahil
yıllık 20 milyon euro alacak.
Real Madrid, Alman orta saha
oyuncusu Toni Kroos'un
sözleşmesini 2022'ye kadar
uzattı. Sözleşmesinin
bitimine 2 yıl kalan Kroos, bu
süre içerisinde vergiler dahil
yıllık 20 milyon euro
kazanacak. 
2014'te 30 Milyon euro
bonservis bedeliyle Bayern
Münih'ten İspanyol devine
gelen Kroos, tarihin en çok
kazanan Alman futbolcusu
ünvanını eline geçirdi.
Real Madrid'le 108 maça
çıkan ve dört kez rakip ağları
havalandıran 26 yaşındaki
oyuncu, Real'le, Şampiyonlar
Ligi, Kulüpler Dünya Kupası
ve UEFA Süper Kupası
kazandı. İngiliz basınında
başarılı ismi, Manchester
United ve Manchester
City'nin de istediği haberleri
çıkmıştı.

Maradona, barış maçında 
yine gerginlik çıkardı!

UEFA’nın en son güncellediği kulüpler listesi açıklandı. İşte
büyük sürprizlerin olduğu listede Türk takımlarının yeri:

1 - Real Madrid - 148.056
2 - FC Bayern Münih - 136.928
3 - FC Barcelona - 134.056
4 - Atletico Madrid - 119.056
5 - Juventus - 112.699
6 - Paris Saint-Germain - 111.399
7 - Borussia Dortmund - 107.928
8 - Chelsea - 104.249
9 - Benfica - 98.933
10 - Sevilla - 98.056
11 - Arsenal - 91.249
12 - Manchester City - 87.249
13 - Porto - 85.933
14 - Schalke 04 - 80.928
15 - Zenit - 78.266
16 - Napoli - 77.699
17 - Shakhtar Donetsk - 76.966
18 - Bayer 04 Leverkusen - 76.928
19 - Valencia - 73.056
20 - Basel - 73.055
25 - Galatasaray - 57.720
39 - Fenerbahçe - 43.720
56 - Beşiktaş - 30.720
72 - Trabzonspor - 26.220

UEFA
kulüpler 
sıralaması 
açıklandı

Romanya takımı
Kazakistan'da soyuldu
Romanya medyası,
Kazakistan'daki maç öncesi
Rumen milli takım
futbolcularının paralarının
çalındığını belirtti.
DolceSport televizyonundan
yapılan açıklamada,
Kazakistan'ın başkenti
Astana'da, Romanya Milli
Futbol Takımı'nın kaldığı
otelde 12 futbolcunun nakit
parası ve masörün tablet
bilgisayarının çalındığı
kaydedildi.
Öte yandan, parayı kimin
aldığını bilmedikleri söyleyen
Romanya Futbol Federasyon
Başkanı Razvan Burleanu'nun
danışmanı Andrei Vochin
"Açıkçası hırsızın
bulunmasıyla ilgili ümidimiz
yok." ifadesini kullandı.
Romanya ile Kazakistan
arasında bugün oynanan
2018 Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri E Grubu maçı 0-0
sona ermişti.
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“9. Avrasya İslam Şurası”
İstanbul’da yapıldı

İSTANBUL Dolmabahçe Sarayı’nda 33
ülkeden 120 temsilcinin katılımıyla bu yıl
9’uncusu düzenlendiği şura, “Avrasya’da
İslam, Din İstismarına Karşı Birlik,
Dayanışma ve Gelecek Perspektifi” ana
başlığı altında toplandı.

İslam dünyasında yaşanan
gelişmelerin de ele alındığı, “Küresel Bir
Tehdit Olarak FETÖ Hareketinin Avrasya
Yansımaları”, “Avrasya’da Dini Bilgi
Üreten Kurumlar”, “Yeni Medya ve Din
İstismarı”, “Küresel Tehdit ve Şiddet
Hareketi-DAİŞ”, “Din İstismarını
Önlemenin Yolları ve Çözüm Önerileri”
başlıklarının oturumlar halinde
tartışıldığı şuranın açış konuşmasını
Diyanet İşleri Başkanı Görmez yaptı.
Görmez, şuranın din istismarı gibi
önemli bir konunun masaya yatırılacağı
bir ikaz ve inkaz buluşması olduğunu
dile getirerek, Allah’ın dinini tanınmaz
hale getiren ve adeta dine karşı paralel
din icat eden yapılarla mücadelede
işbirliğinin ele alınacağını kaydetti.

Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Orta
Asya’dan dini liderlerin katıldığı şuranın
açış konuşmasını yapan Görmez şunları
ifade etti: “İslam ümmetinin teşekkül
sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen,
medeniyetimizin temellerini atan hicret-i
nebevinin 1438. yılı münasebetiyle idrak

ettiğimiz yeni hicrî yılınızı tebrik
ediyorum. Bu yılın topyekûn İslam âlemi
olarak savaştan barışa, zulümden
adalete, şiddetten merhamete, zilletten
izzete hicret ettiğimiz bir yıl olmasını;
coğrafyamıza ve bölgemize barış, huzur
ve esenlik umudu doğmasını Yüce
Allah’tan niyaz ediyorum. Avrasya İslam
Şurasını, 90’lı yıllarda Orta Asya, Rusya,
Kafkasya, Baltık Cumhuriyetleri ve
Balkanlar’da, bu coğrafyalarda uzun bir
fetret döneminden sonra yaklaşık 100
yıl, İslam’dan, kimliğinden,
kültüründen, örf ve adetinden mahrum
yaşamış Müslümanların, dini-sosyal
ihtiyaçlarından kaynaklanan bir
müzakere çabası olarak ortaya çıkmış,
tertip edildiği günden bugüne Avrasya
coğrafyasındaki Müslümanların barış
içerisinde birlikte yaşamalarına, kendi
kimliklerini inşa etmelerine, kendi dini
müesseselerini kurmalarına, din
görevlilerini yetiştirmelerine, dini
yayınlar, din hizmetleri ve din eğitimi
alanlarında işbirliği yapmalarına ve
tecrübe paylaşımında bulunmalarına
imkan sağlamıştır. Bu coğrafyada yıllar
içerisinde Müslüman dini liderleri bir
araya getiren en büyük istişare
platformlarından birine dönüşmüştür.
9’uncusunu tertip ettiğimiz bu şura, din
istismarı gibi önemli bir konuyu yeniden

masaya yatıracağımız bir ikaz ve inkaz
buluşmasıdır. Gönül isterdi ki, bu şurada
coğrafyamızda yüce değerleri tahrip
edilen din ve medeniyetimizin geleceğini
konuşalım. Gönül isterdi ki, bu şurada
bizden sonraki nesillerin barış ve güven
içerisinde İslami kimliklerini nasıl
devam ettireceklerini konuşalım. Gönül
isterdi ki, insanlığın vicdan ve merhamet
krizini Afrika’daki açlığı ve susuzluğu,
tabiatın dengesini bozan çevre
sorunlarını, göçlerle yaşanan dramları
ve mültecileri konuşalım. Gönül isterdi
ki, Semerkant’tan Kazan’a, Bakü’den
Saraybosna’ya, Buhara’dan Şumnu’ya
uzanan büyük bir hat üzerinde kurulmuş
eşsiz bir medeniyetin müntesipleri
olarak Endülüs’ün akıl ve hikmetini,
Maveraünnehir’in fıkıh ve tasavvufunu,
Mekke’nin, Medine’nin ve Kudüs’ün
maneviyatını ve ruhaniyetini, Anadolu
İslam Medeniyetinin adaletini, birlikte
yaşama ahlakı ve hukukunu bu çağın
idrakine nasıl taşıyacağımızı
konuşalım.” 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
şura sırasında yaptığı konuşmada, ABD
kongresinde kabul edilen terörizme
destek verenlere karşı adalet yasası ile
ilgili 56 ülkenin devlet ve hükümet

başkanlarına bir mektup göndereceğini
dile getirdi. Erdoğan, mektubun metnini
de okudu.

“ABD KONGRESİNDE 
KABUL EDİLEN YASAYA 
İLİŞKİN KAYGILIYIZ”
Erdoğan mektupta şu ifadelere yer verdi:
“En kalbi selamlarımı sunarak, ABD
kongresinde kabul edilmiş bulunan
terörizme destek verenlere karşı adalet
yasasına ilişkin kaygılarımı, çağrımı
sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuda
ülkem tarafından 23 Eylül 2016 tarihinde
yayınlanan ve tüm islam işbirliği teşkilatı
üyelerine dağıtılmış olan açıklamanın
vurguladığı üzere, bu yasanın
uluslararası hukuka, suçun şahsiliği
ilkesi başta olmak üzere BM şartında yer
alan temel ilkelere uygun olmadığı
inancındayız. Bunun yanı sıra çifte
standartlı yaklaşımların ürünü olan bu
yasanın, uluslararası işbirliğine ciddi
zararlar verme potansiyeli taşıdığını da
düşünüyoruz. Önemli tehlikelerle baş
etmeye çalışan uluslararası toplumun
ilgili yasanın yol açması muhtemel
bölünmelerden olumsuz
etkileneceğinden endişe etmekteyiz. 

“9. Avrasya İslam
Şurası” Türkiye
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan
Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Diyanet
İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet
Görmez’in
katılımıyla
İstanbul’da yapıldı.
Şuraya Batı
Trakya’dan
Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif ve
İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete katıldı. 

Devamı 18. sayfada
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