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Seçim kazanı
kaynamaya başladı

Encümen
seçimlerinde
19 ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılacak yerel seçimler için seçim kazanı
değişiklik
kaynamaya başladı. Adaylar ve listeler yavaş yavaş netleşiyor
MAYIS ayında yapılacak
yerel seçimler öncesinde
siyaset kazanı kaynamaya
başladı. Belediye başkan
adayları son dönemde
birbiri ardına adaylıklarını
açıklıyor. Liste oluşturma
çalışmaları hızlanırken,
basında da seçimler ve
adaylıklarla ilgili haber ve
yorumlar artmaya başladı.
Adaylık konusunda resmi
açıklamada bulunmayan
bazı adaylar ise, seçimlerle
ilgili girişim ve temaslarda
bulunmayı tercih ediyor.
Eyalet seçimleriyle ilgili
olarak adaylığını açıklayan
bazı siyasetçilerin liste
oluşturma ve adaylık
sürecini sürdürme
konusunda zorlandıkları
gözleniyor.
»8

En yoksul
iller
İskeçe ve
Rodop!

Strazburg’a çalışma ziyareti
BATI Trakya Türk
azınlık temsilcilerinden
oluşan bir heyet Avrupa
Konseyi’ni ziyaret etti.
Çalışma ziyaretinde,
Yunanistan tarafından
on yıldır uygulanmayan
Rodop İli Türk Kadınları
Kültür Derneği ve diğer
Batı Trakya Türk azınlık
dernekleri ile ilgili
AİHM kararları ve
devam eden hukuki
süreç gündeme
taşındı. »9

9’da

bilim
AB'den
"Altın Vize"
uyarısı

»3

TOMİ’ler için
6,9 milyon
euro ayrıldı
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
yönetimi, bölgede faaliyet gösteren
Bölgesel Sağlık Birimleri (TOMİ) için
6,9 milyon euroluk kaynak ayırdı. İlgili
karar, eyalet başkanı Hristos Metios
tarafından imzalandı.

»4

YUNANİSTAN’ın en
yoksul illerinin İskeçe ile
Rodop illeri olduğu açıklandı.
Batı Trakya Türklerinin
yoğun olarak yaşadığı iki il,
bir kez daha ülkenin en
yoksul bölgeleri
sıralamasında ilk sırayı aldı.
»6

dünya

Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’daki
azınlık okulları encümen heyetlerinin
seçimleriyle ilgili kararnamede
değişikliğe gitti. Bakanlık Kararı,
209/2018 numaralı yeni kararla
değiştirilerek 17 Aralık 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi.

7’de

ekonomi
Huawei
P Smart’ı
inceleyelim

6’da

spor
En yoksul
iller İskeçe ve
Rodop!

15’de

Sala'nın
akıbeti merak
ediliyor

POTAMİ ve
KİNAL’da
Prespa çatlağı
Prespa anlaşması POTAMİ ve KİNAL
partilerinde çatlak yaşanmasına
neden oldu. POTAMİ meclis grubu
dağılırken, DİMAR partisi KİNAL’dan
ayrıldı.

»3
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Atina’da olaylı
“Makedonya” gösterisi
ATİNA’da Prespa Anlaşması protesto
edildi.
Başkent Atina’da, on binlerce kişinin
Makedonya ile imzalanan “isim
sorununa” yönelik anlaşmayı protesto
amacıyla düzenledikleri gösteride, polis
ile protestocular
arasında arbede
yaşandı.
Yunan ve Makedon
hükümetleri arasında
imzalanan “isim
sorununun”
çözümüne yönelik
“Prespa
Anlaşması”na karşı
çıkan göstericiler,
kent merkezindeki
Sintagma
Meydanı’nda
toplandı.
Ülkenin farklı
yerlerinden binlerce
kişi otobüsler ile
kente geldi.
Yunanistan
Kilisesinin de destek
verdiği gösteriye çok
sayıda rahip de
katıldı.
Ellerinde Yunan
bayraklarıyla göstericiler, “Makedonya
Yunan’dır, Makedonya’dan elinizi
çekin” sloganları attı.
Konuşmalar devam ederken Yunan
Meclisinin önündeki bir grup gösterici,
bina girişinde güvenlik önlemi alan
polislere molotof kokteyli ve taş attı.

Çevik kuvvet birimleri ise bu kişilere
karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası
kullandı.
Polisin müdahalesi sırasında kısa
süreli panik yaşanırken gazdan etkilenen
göstericilerin bir kısmı civardaki ara
sokaklara dağıldı.
Gösterilere ana
muhalefetteki Yeni
Demokrasi Partisi (YDP) ve
Makedonya sorunu nedeniyle
hükümetten ayrılan Bağımsız
Yunanlılar (ANEL) üyesi
birçok isim de destek
verdi. Eski Başbakan Antonis
Samaras’ın yanı sıra aşırı
sağcı Altın Şafak üyesi birçok
grup da gösterilerde yer aldı.

Yunan ve
Makedon
hükümetleri
arasında
imzalanan “isim
sorununun”
çözümüne
yönelik “Prespa
Anlaşması”na
karşı çıkan
göstericiler, kent
merkezindeki
Sintagma
Meydanı’nda
toplandı.

YOĞUN GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin
alındığı gösteriye emniyet
birimleri tarafından 140 bin
kişinin katıldığı açıklandı.
Organizatörler ise mitinge
katılımın 1 milyon civarında
olduğunu iddia etti.
Gösteri boyunca 2 binden
fazla polis çeşitli noktalarda
görev alırken, kent merkezine
çıkan yolların çoğu polis otobüsleriyle
sabah saatlerinden itibaren giriş çıkışlara
kapatıldı. Polis helikopterleri gün
boyunca havadan gözetim görevi yaptı.
Öte yandan, kent merkezine yakın bir
başka noktada da anarşist ve sol gruplar
tarafından karşıt gösteri düzenlendi.

Prespa Anlaşması’nı
protesto için Gümülcine’de
gösteri düzenlendi

Akropoli’ye Prespes
anlaşması karşıtı pankart

YUNANİSTAN Komünist Partisi
üyeleri 24 Ocak Perşembe sabah
saatlerinde Atina'nın sembolü olan
Akropoli’deki Parthenonas tapınağına
çıkarak, Makedonya ile Yunanistan
arasında imzalanan Prespes
Anlaşması'na karşı pankart açtı.
Komünist Partisi üyeleri sabah
saatlerinde Atina'nın sembolü Partenon
tapınağına çıkarak pankart açtı.
Makedonya ile Yunanistan arasında
imzalanan Prespes Anlaşması'na tepki

gösteren grubun açtığı pankartta,
"Anlaşmaya hayır, halkların dostluğuna
evet" ifadeleri yer aldı. Pankart bütün
Atina'dan görüldü.
Yunanistan ile Makedonya (FYROM)
arasında varılan Prespes anlaşması bu
akşam (24 Ocak Perşembe) Yunan
parlamentosunda oylanacak. Anlaşma
meclis tarafından kabul edilirse, komşu
ülkenin ismi 'Kuzey Makedonya' olarak
değişecek.

YUNANİSTAN ile Makedonya
arasında varılan Prespa Anlaşması’nı
protesto etmek amacıyla Gümülcine
şehir merkezinde gösteri düzenlendi.
Yaklaşık olarak 200 kişinin katıldığı
gösteride anlaşma ve anlaşmaya imza
atan SİRİZA hükümeti protesto edildi.
Gösteri sırasında yapılan
konuşmalarda Prespa anlaşmasının
milli çıkarlara ters düştüğü, anlaşma
mecliste onaylansa bile Yunan halkı
nezdinde geçersiz olduğu belirtildi.
Gösteride Yunan halkına bu anlaşmayı
protesto etmek amacıyla her gün
sokaklara inmesi çağrısında

bulunuldu.
Gösteri, Makedonya ile varılan
Pespa anlaşmasını protesto etmek
amacını taşısa da meydanda Türkiye
karşıtı pankartların bulunması dikkat
çekti.
Konuşmalarda ayrıca “Makedonya”
olayından sonra sıranın Batı Trakya’ya
geleceği ve Yunan halkının bu konuda
çok dikkatli olması gerektiği
vurgulandı.
Gösteri yapan grup son olarak
Yunan milli marşını okuyarak
bölgeden olaysız bir şekilde ayrıldı.
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Encümen seçimlerini düzenleyen kararname değiştirildi
EĞİTİM Bakanlığı, Batı Trakya’daki azınlık
okulları encümen heyetlerinin seçimleriyle ilgili
kararnamede değişikliğe gitti.
2002 yılında yayınlanan 620/2002 sayı ve tarihli
azınlık okulları encümenleri seçimiyle ilgili
Bakanlık Kararı, 209/2018 numaralı yeni kararla
değiştirilerek 17 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Bakanlık kararıyla yapılan değişiklikler
şöyle:
Kararın 8. maddesine göre encümen seçimlerine
aday olan heyet üyelerinden 15 kişiye kadar tercih
yapılabiliyordu. Yapılan değişikliğe göre bundan
sonra encümen heyeti seçimlerinde oy kullanan

veliler sadece bir adaya oy verebilecek. Yani tek zait
kullanılabilecek.
2. maddenin 3. fıkrasına göre bir öğrencinin
velisi, öğrenci okuldan ayrılsa veya mezun olsa
dahi encümen heyeti üyeliği sıfatını yitirmiyordu.
Yeni düzenlemeye göre, encümen heyetine
seçilenler, velisi olduğu öğrencinin okuldan
ayrılmasıyla encümen heyeti yöneticiliğinden
düşmektedir. Bu durumda birinci yedek yönetici
encümen heyetine dahil olmaktadır.
Yeni bakanlık kararı önümüzdeki günlerde
encümen heyeti seçimlerinin yapılacağı İskeçe
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nde uygulanacak.

POTAMİ’den iki milletvekili
ayrıldı, meclis grubu dağıldı

Prespa anlaşması
KİNAL’da çatlak oluşturdu
POTAMİ partisinden iki
milletvekili partiden
ayrıldığını açıkladı. Prespa
anlaşmasıyla ilgili oylama
öncesinde yaşanan gelişmeler,
meclisteki küçük partiler
arasında yer alan POTAMİ’nin
meclis grubunun dağılmasına
neden oldu. Mecliste
yapılacak oylamada “evet”
oyu kullanılmasını
kararlaştıran POTAMİ’nin bu
kararına karşı çıkan ve Prespa
anlaşmasına “evet” oyu
vermeyeceklerini açıklayan
Yorgos Amiras ve Grigoris
Psarianos partiden ayrıldı.
Sözkonusu gelişmeden sonra
beş milletvekili bulunan
POTAMİ’nin meclis grubu da
dağılmış oldu. 2015
seçimlerinde 11 milletvekiliyle
meclise giren POTAMİ

partisinde, Amiras ve
Psarianos’un ayrılmasıyla üç
milletvekili kaldı.
Partisinden ayrılan Yorgos
Amiras yaptığı açıklamada,
“Ülkeyi ilgilendiren çok
önemli milli bir sorunla ilgili
olarak partinin üst düzey
yöneticileriyle farklı bir
görüşte olup da parti adına
konuşmaya devam edemem.”
ifadesine yer verdi. POTAMİ
partisiyle Atina ikinci bölge
milletvekili seçilen Grigoris
Psarianos da sosyal medya
hesabından yayınladığı
mesajında, parti olarak üst
üste yaptıkları yanlışlarla
yüzde 7’lik partiyi neredeyse
sıfırladıklarını belirtti.
Psarianos ülkenin Cunta
döneminden bu yana en kötü
hükümet tarafından

BTAYTD genel kurulu 27 Ocak’ta
BATI Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD)
yıllık olağan Genel Kurulu 27
Ocak Pazar günü saat 11:00 ile
15:00 arası, Gümülcine Chris &
Eve Otel’inde yapılacak.
Genel kurul programı şöyle:
1.AÇILIŞ
2.DİVAN KURULUNUN
BELİRLENMESİ
3.YÖNETİM KURULUNUN

FAALİYET RAPORUNUN
OKUNMASI
4.DENETİM KURULU
RAPORUNUN OKUNMASI
5.ELEŞTİRİLER
6.AKLANMA
7.ÖNERİLER
8.YÖNETİM VE DENETİM
KURULU ADAYLARININ
BELİRLENMESİ
9.SEÇİMLER

yönetildiğini de sözlerine
ekledi.
Hatırlanacağı üzere geçen
hafta hükümete güvenoyu
oylamasında “evet” oyu
kullanan Spiros Danelis de
POTAMİ’nin parti meclis
grubundan çıkarılmıştı.
Meclis iç tüzüğüne göre bir
siyasi partinin meclis grubu
oluşturabilmesi ve meclis
komisyonlarında temsil
edilebilmesi için en az 5
milletvekilinin olması
gerekiyor. POTAMİ partisinin
meclis grubunun
dağılmasından sonra
parlamentodaki çalışma
komisyonlarında da
değişiklikler yapılacağı
açıklandı.

PRESPA anlaşması, KİNAL
partisinde çatlak oluşmasına
neden oldu. KİNAL’da yer alan
Demokratik Sol Parti (DİMAR)
başkanı ve milletvekili Thanasis
Theoharopulos’un Prespa
anlaşmasına “evet” oyu
vereceğini açıklaması üzerine,
KİNAL meclis grubundan ihraç
edildi. KİNAL Partisi Başkanı
Fofi Gennimata, oylamada
“evet” oyu kullanacağını
açıklayan Theoharopulos’u
partinin meclis grubundan
çıkardığını açıkladı.
Gennimata konuyla ilgili
açıklamasında “Sayın
Theoharopulos’un bu kararı
Çipras’ın planlarına hizmet
ediyor. Bu kabul edilemez bir
hareket.” ifadelerine yer verdi.
Bu arada DİMAR Partisi
Başkanı Thanasis
Theoharopulos partinin Merkez
Yürütme Kurulu’nda yaptığı
konuşmada Prespa
anlaşmasının onaylanmasının
milli açıdan yararlı olduğunu

SahİBİ:hülYaEmİn

GenelmüdürveYay›nYönetmeni:hülyaEmin
Yaz›‹şleri:Ozanahmetoğlu
adres:P.mavromihali4-6Komotini69100
Tel-Fax:2531070929
email:gundem@otenet.gr
websitesi:www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI

Y›ll›k(52say›)40Euro.Kuruluşlar:100Euro.

Belediyeler:150Euro.ResmiDaireler:200Euro.
Yurtd›ş›:100Euro.

belirterek, sorunun devam
etmesinin sadece Üsküp
yönetimine yarayacağını
söyledi. Theoharopulos,
mensup oldukları siyasi
hareketin her zaman bu
sorunun çözümünü
savunduğunu da hatırlattı.
Hatırlanacağı üzere PASOK,
POTAMİ ve DİMAR partilerinin
birleşmesiyle oluşan KİNAL
(Değişim Hareketi) partisinden
daha önce POTAMİ partisi
ayrılmıştı. Prespa anlaşmasına
“evet” oyu vereceğini
açıklamasından sonra DİMAR
başkanının da KİNAL meclis
grubundan ayrılmasıyla birlikte
KİNAL partisinde sadece
PASOK kalmış oldu. KİNAL
Başkanı Fofi Gennimata
yaşanan gelişmeler üzerine
Mart ayında KİNAL partisinin
tüzük kongresini toplayacağını
açıkladı. Kongre öncesinde ise
delegelerin belirleneceği
kaydedildi.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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Eyalet yönetimi TOMİ’ler için
6,9 milyon euroluk kaynak ayırdı
Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet yönetimi, bölgede faaliyet
gösteren Bölgesel Sağlık
Birimleri (TOMİ) için 6,9 milyon
euroluk kaynak ayırdı. İlgili
karar, eyalet başkanı Hristos
Metios tarafından imzalandı.
Bölgesel Sağlık Birimlerinin
kuruluş amacının vatandaşlara
ve özellikle de hassas nüfus
gruplarına kaliteli sağlık hizmeti
vererek, hastanelerde oluşan
yığılmayı azaltmak olduğu
belirtildi.
Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti’nde toplam 17 Bölgesel
Sağlık Birimi’nin (TOMİ)
oluşturulması planlanıyor. Şu
anda eyalet genelinde beş adet
Bölgesel Sağlık Birimi faaliyet
gösteriyor. Faaliyette olan
TOMİ’lerden ikisi Gümülcine’de,
birer TOMİ ise İskeçe, Kavala ve
Dedeağaç’ta bulunuyor. Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios, eyalet

genelinde faaliyet gösterecek
TOMİ’ler için 6,9 milyon euroluk
kaynak ayrılmasını öngören
kararı geçtiğimiz günlerde
imzaladı. Bölgemizde faaliyet
gösterecek Bölgesel Sağlık
Birimlerinin (TOMİ) personel
giderlerinin büyük bölümü üç
yıl boyunca eyalet yönetimi
tarafından karşılanacak.
İlgili ödeneğin
imzalanmasından sonra
Gümülcine’deki Birinci TOMİ’yi
ziyaret eden Eyalet Başkanı
Hristos Metios ve sağlıktan
sorumlu eyalet başkan
yardımcısı Kiriaki Alaca,
Bölgesel Sağlık Birimi’nin
faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve
incelemelerde bulundu. Eyalet
başkanı Metios, Gümülcine’deki
Birinci TOMİ’de görev yapan Dr.
Apostolos Manudis ve Dr. Metin
Mustafa ile görüşerek,
çalışmalar hakkında bilgi
edindi.

İbrahim Şerif Kozlukebir
belediye başkan
adaylığını açıkladı
Kozlukebir Belediyesi Gelecek
Listesi Başkanı İbrahim Şerif,
Mayıs ayında yapılacak yerel
seçimlerde Kozlukebir Belediye
başkanı adayı olacağını
açıkladı. Şerif, seçimlerde aday
olmayacağı yönünde çıkartılan
spekülasyonların kasten
yapıldığını belirterek, bu yönde
yapılan dedikodulara son
noktayı koydu.
Gelecek Listesi Başkanı
İbrahim Şerif konuyla ilgili
olarak yaptığı basın
açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:
“Kozlukebir Belediyesi’nin
kıymetli sakinleri, son
zamanlarda belediye başkan
adaylığım ile ilgili bazıları kasti
şekilde ‘aday olmayacak’
söylemlerini yaydığını dikkatle
takip etmekteyiz.
Herkesin bildiği bir gerçek
vardır ki, geçen dönem yerel
seçimlerde kaybettiğimizden
itibaren gelecek dönemde
Kozlukebir Belediyesi’ne tekrar
talip olduğumuzu dile getirmiş
ve adaylığımızı açıklamıştık.
Bu konuda hiçbir değişiklik
yoktur. Bugüne kadar
kararımızda sabit kaldık ve
kararımız doğrultusunda
hareket etmekteyiz.
Bölge halkımıza ve tüm
kamuoyuna şunu açık dille
belirtiyoruz ki, her ne kadar
birileri başkan adaylığım

konusunda kasti şekilde geri
adım attığımı, aday
olmayacağımı veya
olamayacağımı söylüyor olsa da
bu doğru değildir, tamamen
kandırmacadır.
Gelecek Listesi Başkanı
İbrahim Şerif olarak, halkımızın
desteğiyle yolumuza şaşmadan
devam ettiğimizi, seçim
çalışmalarımızı
sürdürdüğümüzü, belediye
başkan adayı olarak Gelecek
Listesi ekibimizle birlikte
Kozlukebir Belediyesi
Yönetimine talip olduğumuzu
bölge halkımıza ve tüm
kamuoyuna duyururuz.”

Ahmet Kurt belediye başkan adaylığını açıkladı
Aslen Mustafçova köyünden
olan avukat Ahmet Kurt
önümüzdeki yerel seçimlerde
Mustafçova Belediyesi için
başkan adaylığını açıkladı.
20 Ocak Pazar akşamı
İskeçe’deki Elisso otelinde
gerçekleşen etkinlikte
adaylığını açıklayan Ahmet
Kurt listesinin adını da “Büyük
Birlik Kardeşlik Hareketi”
olarak duyurdu.
Konuşmasında tanıtım
etkinliğine katılan herkese
teşekkür eden Ahmet Kurt
“Bugün burada hayatımın en
önemli kararlarından birini
paylaşmak için sizin karşınızda
bulunmaktayım. Bu akşam
itibariyle çok zorlu ve meşakatli
ama son derece onurlu ve
şerefli bir göreve talip oluyoruz.
Mustafçova Belediyesi
sakinlerine fazlasıyla
hakettiklerine inandığım
hizmeti sunmak amacıyla
ülkemizde gerçekleşecek olan
yerel seçimlerde Mustafçova
Belediye başkan adaylığımı şu
an itibariyle huzurunuzda
açıklamaktan büyük onur ve
gurur duyuyorum.” diye
konuştu.
Yaptığı konuşmada
listesinin ismini de açıklayan
Kurt şunları ifade etti: “Bugün
burada ‘Büyük Birlik Kardeşlik
Hareketi’nin doğuşuna tanıklık
ediyor olmanızın beni ayrıca
heyecanlandırdığını ve mutlu
ettiğini ifade etmek istiyorum.
Hareketimiz içindeki
dostlarımız, üyelerimiz ve
kardeşlerimiz ile birlikte azim,
arzu, istek ve heyecan duyarak,
hiç kimseyi ayırt etmeksizin
eşit ve doğru hizmet anlayışıyla
milletimize hizmet vermek için
tarih yazmaya aday
olduğumuzu ilan ediyorum.”

“ŞİMDİLİK ADAY İSMİ
AÇIKLAMIYORUZ”
Adaylık kararının bir günde
değil üzün süredir devam eden
çalışmalar sonucunda
alındığını söyleyen Ahmet
Kurt, şimdilik hiç bir meclis
üyesi adayının ismi veya
geleceğe yönelik herhangi bir
proje paylaşmayacağını belirtti.
Bunları açıklamak için
listelerin resmi açıklanma
tarihi olan 19 Nisan 2019
tarihinin daha uygun olduğunu
düşündüklerini söyleyen
Ahmet Kurt o tarihe kadar
yapacakları çalışmaları “Büyük
Birlik Kardeşlik Hareketi”
adına açılacak olan sosyal
medya hesaplarından halk ile
paylaşacaklarını duyurdu.
Ahmet Kurt daha sonra
kendi biyografisini okuyarak
kendisini tanıttı.

“LİSTEMİZ BÖLGE VE KÖY
AYRIMI YAPMAYACAK”
“Büyük Birlik Kardeşlik
Hareketi” Başkanı Ahmet Kurt
liste olarak öncelikli
amaçlarının hiç bir bölge ve
köy ayırımı yapmadan bütün
Mustafçova Belediyesi
sakinlerine eşit hizmet etmek

olduğunu belirterek bir çok
sorunla karşı karşıya olan
bölgenin sorunlarını çözmek
için var güçleriyle
çalışacaklarını söyledi. “Bir çok
zorlukla karşı karşıya olan bir
belediyeye başkan adayı
olduğumuzun farkındayız. Bu
sorunları çözeceğimize
inandığımız için aday olduk.
Ben başkan adayı olarak tüm
listem adına belediyemizdeki
sorunları ilk etapta azaltmak
uzun vadede tamamen çözmek
için gece gündüz
çalışacağımıza dair
huzurlarınızda söz veriyorum.”
ifadelerini kullanan Ahmet
Kurt hem kendisi hem de
listedeki dava arkadaşları
olarak rakip belediye başkan
adayları ve meclis üyesi
adayları hakkında asla kötü söz
söylemeyeceklerini, hakaret
dilini kullanmayacaklarını
belirtti.
Ahmet Kurt son olarak yerel
seçim yarışının kardeşçe ve bir
demorasi bayramı şeklinde
geçmesi dileğinde bulunarak
tüm katılımcılardan kendisine
ve listesine destek olma
çağrısında bulundu.
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Prespa anlaşması ve
siyasi sisteme etkisi

Y

unanistan bir haftadır adeta Prespa
anlaşmasıyla yatıp kalkıyor. Sadece
30 yıllık bir sorunun çözümü değil
sözkonusu olan. Ülkenin siyasi yapısı da
deyim yerindeyse yeniden şekilleniyor.
SİRİZA Başkanı ve Başbakan Aleksis
Çipras zor bir dönemece girmiş olmasına
rağmen, kritik bir döneme girmiş olmasına
rağmen bugüne kadar durumu iyi idare etti.
Yunanistan’da “milli meseleler”
önyargılarla yorumlanır. Birçok kez fobiler,
realitenin önüne geçer. Bu hastalıklı
durumdan yıllardır nasibini alan Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak
ülkemizde “milli mesele”nin ne türlü
değerlendirildiğini biliriz. Zira, azınlığın
sorunları, azınlığın haklı ve demokratik
talepleri, beklentileri de bu “milli mesele”
perspektifinden değerlendirilir.
İşte bu konulardan biri de “Makedonya”
meselesidir. 1990’ların başlarından itibaren
baş gösteren ve çok kısa zamanda “milli
mesele” , “milli sorun” haline gelen bir
konu. Malum; Makedonya denen coğrafi
bölge üç ülkeye ayrılmış durumda. Bu

bölgenin bir kısmı Yunanistan’da, bir kısmı
Bulgaristan’da bir kısmı da eski ismiyle
Yugoslavya’daydı. Bu ülke dağılıp ortaya
yeni devletler çıkınca bu devletlerden
birinin adı da “Makedonya” oldu.
Yunanistan buna itiraz etti. Hem de öyle
böyle bir itiraz değil. Makedonya’yı ve
Makedon kimliğini kendi tekelinde gören
ve bunu tarihi bir hak olarak kendine
tanıyan Yunanistan, Makedonya ve
Makedon sözcüklerini başka bir devletin
kullanamayacağını iddia etti. Sorunun
başladığı dönemlerde 1990’lı yılların
başlarında Miçotakis’in başbakanlığı
döneminde çözüme yaklaşılsa da
Yunanistan’daki milliyetçi akımın etkisiyle
çözüm önerisi reddedildi.
Taa ki bir iki yıl öncesine kadar sorun
devam etti. Yunanistan komşu ülkeyi
anayasal ismi olan “Makedonya
Cumhuriyeti” adıyla tanımadı. Uluslararası
kuruluşlara üye olmasını veto etti. Onu,
“Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya”
kısaca (FYROM) olarak tanıdı. Bayrağına,
sembollerine karşı çıktı, tepki gösterdi.

Tabii, Yunanistan’ın kendi topraklarında da
bir “Makedon azınlığı” tanımadığını ve bu
isimle kurulmak istenen sivil toplum
kuruluşlarını da tanımadığını ve bu konuda
çıkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını uygulamadığını da hatırlatmak
gerekir.
Bundan bir süre önce, özellikle de
batının teşvikiyle iki ülke arasında
görüşmeler yeniden başladı. Adım adım
giden görüşmeler sonucunda ülkenin
“Kuzey Makedonya” ismini alması ve
komşu ülkenin anayasasında bazı
değişiklikler yapmasını öngören “Prespa
anlaşması” imzalandı. Anlaşmanın iki
ülkede de kabul edilmesinden sonra
sorunun ortadan kalkması ve “Kuzey
Makedonya”nın AB ve NATO gibi
kuruluşlara üye olması öngörülüyor.
Anlaşma Makedonya’da kabul edildi.
Sıra geldi Yunanistan’a. Bu satırlar
“Prespa anlaşması”nın Yunanistan
meclisinde oylanmasına kısa bir süre kala
yazıldı. Bu anlaşma sadece iki ülke
arasındaki sorunun çözümüne yönelik bir
anlaşma olarak hatırlanmayacak. Zira, iki
haftadır Yunanistan’da hiç de alışık
olmadığımız hızda siyasi olaylar yaşanıyor.
Yaşanan olayların tümü “Prespa
anlaşması”nın doğurduğu ortamın bir
sonucu olarak görülüyor.
Aslında şöyle bir değerlendirecek
olursak anlaşmanın Makedonya meclisinde
onaylanıp, oylama sırası Yunanistan’a
geldiği günden itibaren oldukça ağır bir
bilançonun ortaya çıktığını görürüz. İlk
olarak dört yıldır ülkeyi yöneten koalisyon
hükümeti dağıldı. Daha doğrusu
koalisyonun küçük ortağı ANEL ve lideri
Kammenos hükümetten ayrıldı. Ancak
ANEL bu işten ağır yara aldı. Çünkü ANEL’in

5

bazı üyeleri hükümette kalmayı ve
partilerinden ayrılmayı tercih etti.
Siyasi kimlik arayışında kendine net bir
çizgi çizemeyen POTAMİ partisi belki bu
süreçten en çok zararı gören parti oldu. 11
milletvekiliyle meclise giren partide
yaşanan “güvenoyu” ve hemen ardından
“Prespa anlaşması” kriziyle milletvekili
sayısı 3’e düştü. POTAMİ’nin meclis grubu
dağıldı. Parti adeta yok olmaya doğru yol
almaya başladı.
Prespa sürecinden olumsuz etkilenen bir
diğer parti de KİNAL oldu. KİNAL; PASOK,
POTAMİ, DİMAR ve KİDİSO’nun
birleşmesiyle ortaya çıkmış bir yapı. Daha
önce POTAMİ’nin ayrılmasıyla zaten bir
yara alan KİNAL, Prespa sürecinden de yara
aldı. DİMAR başkanının anlaşmaya “evet”
oyu vereceğini açıklamasıyla DİMAR’ın
başkanı da KİNAL meclis grubundan ihraç
edildi. Sonuç olarak DİMAR da KİNAL’dan
ayrıldı. Geriye PASOK kaldı.
Öte yandan mecliste temsil edilen
Merkez Birliği partisinin de uzun zamandır
anketlerde oy oranının eridiğini hatırlatmak
gerekir.
“Prespa anlaşması”nın küçük partileri
daha da küçülttüğünü ve hatta erimeye
ittiğini söylemek mümkün. 2010 yılında
başlayan ekonomik kriz Yunanistan
siyasetinin iki büyük partisini küçültmüş ve
birçok küçük partinin ortaya çıkmasına
neden olmuştu. Son dönemde yaşadığımız
süreç ise küçük partilerin erime sürecini
hızlandırmışa benziyor. Politik gelişmeler
eski parti düzenine doğru gidildiğini
gösteriyor. İki büyük kutuplu siyasi sisteme
geri dönüldüğüne dair sinyallerinin oldukça
güçlü olduğu bir konjonktür sözkonusu.

DEB Partisi nezaket ziyaretlerine başladı
DEB Partisi yeni yönetimi azınlık kurumlarına
nezaket ziyaretlerine başladı.
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve Yönetim Kurulu
üyeleri nezaket ziyaretlerine 22 Ocak Salı günü
başladı.
DEB Partisi yönetimi ilk ziyaretini 22 Ocak Salı
günü Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en üst temsil
organı olan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nun Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif’e gerçekleştirdi.
DEB Partisi yöneticileri 23 Ocak Çarşamba
günü ziyaretlerine İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
ile devam etti.
DEB Partisi yöneticileri aynı gün İskeçe Türk
Birliği’ni ziyaret ederek, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve dernek yönetimiyle
görüştü. DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu ve parti yönetim kurulu üyeleri
Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni de ziyaret
ederek, başkan Necat Ahmet’le görüştü.

“EYALET BAŞKANI RANDEVU VERMEDİ”
DEB Partisi yönetiminin nezaket ziyaretlerine
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet Başkanı
Hristos Metios’la başlamak istediği ancak eyalet
başkanının randevu talebine cevap vermediği
belirtildi. Konuyla ilgili olarak DEB Partisi’nden
yapılan açıklamada “Partimiz bölgemizin en
büyük mülki idare amiri olan Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanlığı’na randevu talebinde
bulunmuş ancak nedenini bilmediğimiz
sebeblerden dolayı talebimiz cevapsız kalmıştır.
Nezaket ziyaretinde bulunmak amacıyla
yaptığımız randevu talebine dahi cevap
vermeyen Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı’nın azınlığımıza ne kadar önem
verdiği buradan anlaşılmaktadır.” ifadelerine
yer verildi.
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Yunanistan’ın en yoksul
illeri İskeçe ve Rodop!

cevatabdurrahman@hotmail.com-pativet@hotmail.gr

Veteriner hekimlikte
etik ve deontoloji

E

tik eski yunanca olan
Ethos (örf – adet gelenek) kelimesinden
köken alır.
Deontoloji ise yine eski
yunanca olan Deontoslogos
(Görev - Bilim) kelimesinden
köken alır.
Ethos Moral (ahlak)
kelimesinden üretilmiştir.
Etik, genel anlamda meslek
ahlakı anlamına gelmekle
beraber, ilkeleri kapsayan,
çoğunluğun kabul ettiği ve
sadece kişiyi bağlayan, yoruma
açık bir olgudur.
ETİK İLKELER
* Zarar Vermemek: Kliniğe
gelen hasta hekimin yanına
geldiği durumundan daha kötü
bir durumda ayrılmamalıdır.
Yapılacak müdahale klinik
şartlarında
gerçekleştirilemiyorsa hasta
acilen daha teşekküllü bir
hastahane veya polikliniğe
gönderilmelidir. Hekim
uzmanlık alanı dışındaki
uygulamaları mecbur kalmadığı
sürece yapmamalıdır.
Burada dikkat edilmesi
gereken temel noktalar;
Var olan zararın
engellenmesi,
Zararın ortadan kaldırılması,
Hayvanın mutlak şekilde şifa
bulmasının sağlanmasıdır.
Kliniğe gelen hastaların ilk
önce varsa ağrısı dindirilmeli,
gereken acil müdahaleler
yapılmalı yani hayati tehlike
bertaraf edilmelidir. Daha sonra
diğer muayenelere geçilmelidir.
* Yararlılık: Veteriner hekim
hiçbir şekilde hiçbir koşulda
hayvana zarar veremez , yararlı
olmak zorundadır. Hekimin
dikkat etmesi gereken nokta

hasta sahibine yararlı olalım
derken hayvanın sağlığı
tehlikeye atılmamalıdır.
Veteriner hekim için ilk
sorumluluk hasta olan
hayvandır. Hasta sahibi daha
sonra gelir.
* Gizlilik: Daha çok tıp
hekimliğini ilgilendirir. Hiçbir
hekim hastalarının sırlarını bir
başkasına anlatmamalıdır.
Ancak yasal mercilerden gelen
resmi talepler sonrasında
hekim gerekli gördüğü
bilgilendirmeleri etik
kurallarına ters düşmeyecek
şekilde yapabilir.
* Adalet / Eşitlik: Kliniğe
gelen her hasta hayvana ve
hasta sahibine eşit
davranılmalıdır. Gerekli bilgiler
net ve açık şekilde verilmelidir.
* Özerklik
(Otonomi): Veteriner hekim
hasta sahibine hiçbir koşulda
baskı yapmamalıdır. Hasta
sahibine hayvanın hastalığı ile
ilgili tüm bilgiler anlayacağı bir
şekilde anlatılmalı ve tedavinin
ne kadara mal olacağı
söylenmelidir. Eğer hasta sahibi
kabul ederse tedaviye
başlanmalıdır.
* Dürüstlük /
Açıklık: Veteriner hekim hasta
sahibine yapılacak müdahaleler
sonucunda hayvanın başına
gelebilecekleri söylemelidir.
Veteriner hekimler her
zaman;
Vicdanlarına
Meslektaşlarına ve
Yasalara karşı
sorumludurlar.
* Saygı:
Veteriner hekim her zaman;
Hastalarına
Hasta sahiplerine
Meslektaşlarına karşı saygılı
olmalıdır.

Yunanistan’ın en yoksul illerinin İskeçe ile
Rodop illeri olduğu açıklandı. Batı Trakya
Türklerinin yoğun olarak yaşadığı iki il, bir kez
daha ülkenin en yoksul bölgeleri sıralamasında ilk
sırayı aldı.
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSAT) kişi
başına düşen gelire göre ülke sıralamasını
açıkladı. İstatistik Kurumu’nun verilerine göre kişi
başına düşen gelir dikkate alındığında
Yunanistan’ın en yoksul ili İskeçe. Bu sıralamaya
göre ikinci en yoksul il ise Rodop ili.
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın yoğun olarak yaşadığı iki ilin
ülkenin en yoksul bölgeleri olması dikkat çekiyor.
Açıklanan verilere göre başkent Atina’nın da dahil
olduğu Attiki bölgesi kişi başına düşen 22.204 euro
ile ilk sıradayken, Attiki bölgesini 17.769 euro ile
güney Ege bölgesi ve 15.182 euro ile İyon adaları

bölgesi takip ediyor. Sıralamaya göre; orta
Yunanistan 14.727 euro, batı Makedonya 14.361
euro, Tesalya 12.662 euro, kuzey Ege 12.266, batı
Yunanistan 12.058 euro ve Epir bölgesi 11.785 euro
ile devam ediyor. Kişi başına düşen gelir
sıralamasında sonuncu sırada ise Doğu
Makedonya Trakya bölgesi var. Bu bölgede kişi
başına düşen gelir ortalama olarak 11.432 euro.
Açıklanan verilere göre Doğu Makedonya –
Trakya Eyaleti’nde en yüksek kişi başına gelir
Kavala’da. Kavala ili eyalet genelinde 13.410 euro
kişi başına gelirle ilk sırada yer alıyor. Kişi başına
düşen gelir sıralamasında Yunanistan İstatistik
Kurumu’nun rakamlarına göre eyalette Evros ili
12.403 euro ile ikinci, Drama ili 10.466 euro ile
üçüncü, Rodop ili 10.026 euro ile dördüncü ve
İskeçe ili ise 10.015 euro ile son sırada yer alıyor.

Gütersloh Derneği’nde seçim
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi Gütersloh Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği, 24 Aralık 2018
tarihinde 19. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu
gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan seçimler
sonucunda derneğin yeni yönetim kurulu
aşağıdaki şekilde oluştu:
YÖNETİM KURULU
Başkan: Münevver Turgut
İkinci Başkan: Kenan Ramadan
Sekreter: Şeyda Süleyman
Kasadar: Zeycan Salim
Kültür ve Organizasyon Sorumlusu: Sevgi
Top
Gençlik ve Teşkilatlandırma Sorumlusu:
Ayhan İsmail
Danışma – Rehber: İbrahim Süleyman

Kalfa’da marangoz dükkanı yangında kül oldu
Gümülcine’ye bağlı Kalfa köyünde
marangoz dükkanında yangın çıktı. Bir
dönem Gümülcine Belediyesi’nde
başkan yardımcılığı yapan köyün
sevilen simalarından Ali Ali ve kardeşi
Muzaffer Ali’nin çalıştırdığı marangoz
dükkanında yangın çıktı.
19 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:30
civarından başlayan yangının sebebi
bilinmiyor. Yangını fark eden köy
sakinleri Gümülcine İtfaiyesi’ne haber
verdi.
Olay yerine giden yedi itfaiye
aracının yangına müdahale ettiği

bildirildi. Ancak dükkanda bulunan
malzemelerin kolay ve çabuk yanan
malzemeler olması ve ayrıca yanıcı
boyaların olması, söndürme
çalışmalarını zorlaştırdı.
Yangın uzun süre kontrol altına
alınamazken, dükkanın çatısı kısa
sürede çöktü. Yangının dükkana
yakın evlere sıçrama olasılığı olay
yerinde büyük paniğe neden oldu.
Yangın söndürme çalışmaları saat
23.00’e dek aralıksız devam etti. Yangın
ancak saatler sonra kontrol altına
alınırken, işyeri tamamen yandı.
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Huawei P Smart 2019’u inceleyelim
HUAWEİ, P Smart’ı yeniledi ve bir kez
daha fiyat/performans modeli yarattı.
Peki, P Smart nasıl?
Huawei’nin Aralık 2017 yılında tanıttığı
ve ülkemizde 2018 yılı boyunca
fiyat/performans konusunda büyük rağbet
gören Huawei P Smart akıllı telefonu,
elbette yeni yılla beraber yenilendi ve
karşımıza 2019 modeliyle bir kez daha
çıktı. Tasarım dilinden özelliklerine kadar
pek çok noktada güncellenen yeni model,
bu sene de muhtemelen yine büyük rağbet
görecek bir akıllı telefon olacak. Zira
fiyatıyla ve sunduklarıyla oldukça dengeli
durduğunu ilk baştan söyleyebileceğimiz
Huawei P Smart (2019), şimdi bakalım
bizlere neler sunuyor...
Huawei P Smart (2019), tasarımıyla
geçen seneki modele göre büyük yenilik
getiriyor. 3D kavisli gövde ile yenilenen
Huawei P Smart, seramik hissi veren bir
dokuya sahip. Gece Siyahı, Aurora ve Safir
Mavisi, Coral Kırmızısı gibi birbirinden
güzel renk seçenekleriyle bulunabilen P
Smart, elimizde Aurora Mavisi renkli
modeiyle bulunuyor.
Telefon yalnızca renkleriyle değil,
tasarımıyla selefine kıyasla baştan
tasarlanmış. Bu değişiklik her yönüyle
göze çarpıyor. Ekran boyutuyla da
genişleyen P Smart, 6.21 inç büyüklüğünde
bir ekrana kavuşmuş. Ekranın üstünde
damla şeklinde bir çentik yer alıyor ve bu
sayede ekran – gövde oranı da selefine
kıyasla artıyor. Yani, yeni P Smart,
eskisine göre daha geniş bir görüntü alanı
sunuyor bizlere.
8 mm kalınlığında olan telefonun
ağırlığı 160 gram. Elinize aldığınızda gayet
hafif olduğunu düşüneceğinizden
şüphemiz yok. Zira bizde yarattığı izlenim
bu şekilde oldu.
Şimdi telefonun çevresine bakalım. Üst
tarafta hibrit şekilde yer verilmiş microSD
kart ile SIM kart çekmecesine rastlıyoruz.
Yani bu nedek? microSD kart

kullanmadığınız durumlarda, bu telefona
çift SIM kart yerleştirebiliyorsunuz.
Sağ tarafta standart olarak ses ve güç
butonların bulunduran telefon, alt
bölümde de 3.5 mm kulaklık bağlantısına
yer veriyor. Onun yanında da microUSB
girişi ile hoparlör mazgalı mevcut. Evet,
yeni P Smart, bu konuda bir değişiklik
göstermiyor. Hoparlör yine mono ve USB-C
bu modelde yok.
Yeni P Smart, ekranıyla gayet güzel
görünen bir model olmuş doğrusu.
Eskisine kıyasla daha geniş bir ekran ve
daha geniş görüntü taşıyan ekran, IPS LCD
penalden oluşuyor ve 1080x2340 piksel
çözünürlük sağlıyor. 415 ppi piksel
yoğunluğu bulunan ekran, tam orta
alanda 458 kandela parlaklık gösteriyor ki,
bu da kabul edilebilir bir değer.
Ekranın IPS panel olması sebebiyle
farklı açılardan da görüntü kaybı
yaşatmayan telefonun ekranı görüş alanı
itibariyle de 19.5:9 oranında. Ayrıca önemli
bir diğer veri de yüzde 83.1’lik ekrangövde oranına sahip olması oluyor. Böylesi
yüksek değere ekran kenar çerçevelerini
bir hayli incelterek ulaşan telefon, 6.21 inç
boyutundaki ekranının üzerinde
halihazırda çizilmelere karşı direnç
göstersin diye bir koruma filmi de içeriyor.
Huawei P Smart’ın işletim sistemi
Android 9.0. Böylece en güncel işletim
sistemin sahibi olan telefon, EMUI
arabirimiyle de elbette selefine kıyasla
yenilenmiş durumda. EMUI 9 arayüzünü
çalıştıran telefon, yine kullanıcı dostu bir
arabirimle karşımızda.
P Smart’ın özelliklerine geldiğimizde,
elbette kadro olarak selefine kıyasla yine
güncellendiğini görüyoruz. 12nm’li Kirin
710 işlemciden güç sağlayan P Smart, 8
çekirdekli bu işlemcisiyle iyi bir
performans gösteriyor. Teknik altyapıda
2.2 GHz frekanslı 4 Cortex-A73 ve 1.7 GHz
frekanslı Cortex-A53 yongalarını çalıştıran
telefon, 3 GB RAM sahibi. Telefonun

BULMACA
GEÇENHAFTAK‹
BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ
Soldan Sa€a: 1)
Atlamak, Ora 2) Ra,
Kahraman 3) Aksan, İş,
Pt 4) Kıt, Gazino 5)
Anafor, Yara 6) Ate,
İkaz 7) Ski, Ezan, Ta 8)
Kefal, Tam 9) Rb, Me,
Fauna 10) Faiz, Sadme
11) Klima, Ab 12) Pa,
Karavana 13) Erk, Lale,
Ak 14) Kainat, Tema.
Yukar›dan Aﬂa€›ya:
1)Araka, Sarf, Pek 2)
Takınak, Bakara 3)
Statik, İl, Ki 4) Aka, Fe,
Emzik 5) Mango, Efe,
Mala 6) Ah, Ariza, Sarat
7) Kriz, Kalfa, Al 8)
Aşiyan, Adavet 9) Om,
Naz, Tumba 10) Rapor,
Tane, Nam 11) Ant,
Aşama, Laka.

SOLDANSAĞA
1) Tokmakla çalınan çalgı – Süprüntü atma kabı 2)
İlave – Arıtım evi, tasfiyehane 3) Ayı balığı – Yüz 4)
Transformatör’ün kısaltması – Açığa çıkmış, duyulmuş 5) Kurlağan – Lityum’un simgesi 6) Bir göz
hastalığı, katarakt – Nikel’in simgesi 7) Osmanlıların
Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad –
(halk dili) Sinema sanatçısı 8) Tantal’ın simgesi –
İstif edilmiş mal – Apansız 9) Bir işi gerçekleştirmek
için yapılan nesne – İri dişli törpü 10) Yapıların
üzerindeki kiremit kaplı bölüm – Alşimi 11) Rus kazakların başbuğu – Protaktinyum’un simgesi 12)
Baryum’un simgesi – Geminin baş bölümü, ön tarafı
– Kırmızı 13) Doğum yaptıran kadın – Gelinin güveye
verdiği para veya mal 14) Turnagillerden, Avrupa ve
Kuzey Afrika’da toplu olarak yaşayan, göçebe iri bir
kuş – Tİ elementi.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kağıt
yaprakları – (eski) Tıp bilgisi 2) Çalgıyı ayarlama –
Bakı – Tekinsiz 3) Nal çivisi değiştirme işlemi – Tavır,
davranış – Rütbesiz asker 4) Tümör – Bir nota –
Metal, tahta vb. Üzerine kazıldıktan sonra basılan
resim 5) Laboratuvar görevlisi – Iskarta mal 6)
Demir’in simgesi – Çok ısıtılmış olan – Aydınlık, ışık,
parıltı 7) Para, mal – Telsi doku – Motor güç birimi 8)
Kaba bir biçimde – Akıl – Osmanlıda atlı asker 9)
Alçak, aşağılık – Tutku ile sevme – Bir bitki türü 10)
Namus, haya – İdare lambası – Lakin, faat 11) Danışık
spor karşılaşması yapma – Olağandan hacimli –
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge.

depolama birimi ise 64 GB kapasitesinde.
Dileyen kullanıcılar microSD kart
kullanarak hafızayı
512 GB daha
genişletebiliyorlar.
Pil ömrü
konusuna da
elbette değinmek
gerekiyor. Yeni P
Smart’ta 3400
mAh
kapasitesinde bir
batarya yer alıyor.
Selef modelde
3000 mAh
kapasitesinde bir
batarya yer
alıyordu
hatırlarsanız. Yeni
modelde fazladan
400 mAh alan
daha yer alıyor ve
bununla beraber 2
günü çok rahat
çıkartıyorsunuz.
Öyle ki telefona
uyguladığımız
gerçek dünya
testlerinde sabah
saat 8’de telefonu
şarjdan
aldığımızda, bir
sonraki gece saat 11’e
kadar şarja takma gereği duymadık. Yani
günlük kullanımlar için oldukça uygun
yapıda bir model olmuş P Smart.
Evet, Huawei P Smart’ın yeni modelinde
de tıpkı selef modelde olduğu gibi arkada
çift kamera, önde ise tek selfie kamerası
yer alıyor. Telefonun kameralarının teknik
altyapısı selef modelle benzer. Yine arka
yüzde 13 MP ana kamera ve 2 MP
ölçüsünde derinlik sensörünün yer
aldığını görüyoruz. 13 MP kameranın f/1.8
diyafram açıklığına sahip olduğunu ve faz
algılamalı otofokus bulundurduğunu da

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

1

2

3

4

5

bu noktada söyleyelim.
Ön kameraya geldiğimizdeyse, burada
da 8 MP ve f/2.0
diyaframlı bir ön
kamera görüyoruz.
HDR desteği
kazanan ön
kamera ile 1080p30
kare, arka kamera
ile de 1080p30/60
kare video kaydı
yapabiliyorsunuz.
Telefonun
kameraları geçen
seneki modele
kıyasla Yapay Zeka
desteği de
kazanmış elbette.
Böylece sahne
tanıma özelliği
gelen P Smart’ta, 22
kategoride 500
farklı senaryoya
uygun tanılama
yapılabiliyor ve bu
da otomatik modda
yapacağınız
fotoğraf
çekimlerinde daha
iyi sonuçlar
almanızı sağlıyor.
Telefonun
kameralarıyla alan
derinlikli fotoğraflar çekebiliyor, yine
portre kareleri de yakalayabiliyorsunuz.
Gün içinde olduğu kadar gece yapacağınız
çekimlerde de kategorisi için fazlasıyla
başarılı sonuçlar ortaya koyan P Smart,
güçlü flaşı ve gece modu ile neredeyse
ışıksız ortamlarda bile renkleri
canlandırma yeteneğiyle
fiyat/performansa oynadığını rahatlıkla
söyleyebiliriz. Öte yandan özellikle AI
modu açık olduğunda size asist sağlıyor. O
nedenle bu modu aktif olarak
kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

6

7

8

9
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Seçim kazanı kaynamaya başladı
MAYIS ayında yapılacak yerel
seçimler öncesinde siyaset kazanı
kaynamaya başladı. Belediye başkan
adayları son dönemde birbiri ardına
adaylıklarını açıklıyor. Liste oluşturma
çalışmaları hızlanırken, basında da
seçimler ve adaylıklarla ilgili haber ve
yorumlar artmaya başladı. Adaylık
konusunda resmi açıklamada
bulunmayan bazı adaylar ise, seçimlerle
ilgili girişim ve temaslarda bulunmayı
tercih ediyor.
Eyalet seçimleriyle ilgili olarak ise
adaylığını açıklayan bazı siyasetçilerin
liste oluşturma ve adaylık sürecini
sürdürme konusunda zorlandıkları
gözleniyor.

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ
Gümülcine Belediyesi, oldukça yüksek
sayıda adayın bulunduğu bir belediye.
Şu ana kadar liste oluşturacağını
açıklayan aday sayısı altı. İlk adaylığını
açıklayan Andonis Gravanis oldu.
Listeside yer alacak bazı adayları
açıklayan Gravanis’in Şubat ayı içinde
bir grup adayı daha açıklayacağı
belirtildi.
Mevcut belediye başkanı Yorgos
Petridis’in liste başkanlığına seçilen
Yannis Garanis Gümülcine belediye
başkanlığı yarışına katılan ikinci aday.
Mevcut belediye meclis üyelerinin
önemli bir bölümünü aday gösterecek
olan Garanis’in listesine yeni isimleri de
almak istediği ifade edildi.
Gümülcine belediye başkanlığı için
adaylığını açıklayan isimler arasında
eski belediye başkanı Tasos Vavaciklis
de var. Vavaciklis’in Şubat ayı başında
listesinde yer alacak ilk adayları
kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.
Geçen seçimlerde SİRİZA partisinin
desteğiyle Gümülcine belediye başkan
adayı olan Eleni Lafçi, 2019 seçimlerinde
de aday olacağını açıkladı.
Bir diğer belediye başkan adayı ise
Yunanistan Komünist Partisi destekli
Yannis Leventis.
Kostas Karaiskos başkanlığındaki
Spartakos listesi de Mayıs’ta yapılacak
seçimlerde yarışa katılacak listeler
arasında yer alıyor.

İSKEÇE BELEDİYESİ
İskeçe Belediyesi’nde de şu ana kadar
adaylık yarışında yer alacağını söyleyen
altı isim var. Bunlardan bazılar resmi
açıklama yaparken, bazı isimler de
henüz resmi açıklama yapmasa da
adaylık için çalışmaya başladı.
Mevcut belediye başkanı Haralambos
Dimarhopulos’un önümüzdeki
seçimlerde de aday olmak istediği
biliniyor. Ancak Dimarhopulos’un kendi
listesini hangi ölçüde birlik içinde
tutacağı soru işareti. Zira aynı listede yer
alan iki kişinin daha belediye başkan
adayı olacağı konuşuluyor. Bunlardan
biri İskeçe belediye yönetiminin önemli
isimlerinden biri olan belediye kültür
merkezi sorumlusu ve belediye meclis
üyesi Pashalis Liracis. Liracis’in
önümüzdeki haftalarda resmi açıklamayı
yaparak, yarışa başlaması ve listesinde
yer alacak adayları duyurması
bekleniyor. Mevcut belediye
yönetiminde yer alan, yılların
tecrübesine sahip olan ve adı belediye
başkan adaylığı için duyulan bir diğer
isim ise Manolis Çepelis. İskeçe’nin

Kireççiler köyünden olan Çepelis’in
Mayıs ayında yapılacak seçimlerde
İskeçe belediye başkan adayı olacağı
söyleniyor.
PASOK partisinin desteğiyle belediye
başkan adayı olarak seçimlere giren
Hristos Pulios’un istifasından sonra
başkanlığı devralan Thanasis Ksinidis’in
de bu görevden ayrılmasıyla
anamuhalefet listesinin başkanlığı
Manolis Fanurakis’e kalmıştı. Ancak
önümüzdeki dönemde sözkonusu
listenin başına eski il eğitim müdürü
Savas Melisopulos’un geçeceği ifade
edildi. Hatta Melisopulos’un adaylığıyla
ilgili olarak resmi açıklamayı yapacağı
etkinliğin hava muhalefeti nedeniyle
ertelendiği ve açıklamanın önümüzdeki
günlerde yapılacağı kaydedildi.
SİRİZA ise önümüzdeki seçimlerde il
örgütü genel sekreteri Yorgos
Hacitheodoru’yu destekleyecek.
Hacitheodoru’nun önümüzdeki
haftalarda listesinde yer alacak adayları
açıklaması bekleniyor.
Hacitheodoru’nun azınlıktan da bazı
isimlerle görüştüğü belirtildi.
İskeçe belediyesi için başkanlık
adaylığını açıklayan bir diğer isim ise
İskeçe Gönüllü Kan Verenler Derneği
Başkanı Yannis Papahronis. İskeçe’nin
en önemli sivil toplum kuruluşlarından
birinin başkanı olan Papahronis’in sivil
toplum kuruluşundaki başarısını yerel
yönetime de taşımak istediği açık.
Yunanistan Komünist Partisi’nin
destekleyeceği İskeçe belediye başkan
adayının ise daha önce milletvekili adayı
da olan Kostas Voyacis olduğu ifade
edildi.

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
Batı Trakya’daki üç azınlık
belediyesinden biri olan, İskeçe’de ise
tek Türk azınlık belediyesi olan
Mustafçova belediyesinde de adaylıklar
konusu netleşmeye başladı.
Mustafçova belediyesinde mevcut
belediye başkanı Cemil Kabza’nın
yanısıra dört aday daha bulunuyor.
Geçen seçimlerde de liste kurarak seçim
yarışına katılan Rıdvan Delihüseyin,
Mayıs ayında yapılacak seçimlerde de
aday.
Adaylığını gerçekleştirdiği bir
toplantıyla açıklayan ve Cemil Kabza’nın
listesinden belediye meclis üyesi seçilen
avukat Adnan Peçenek adaylığını
nispeten erkenden açıklayan siyasetçi
oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise avukat Ahmet
Kurt, İskeçe’de düzenlediği toplantıyla
Mustafçova belediye başkan adaylığını
resmen açıklayan bir diğer isim oldu.
Henüz adaylığını yazılı bir şekilde
açıklamayan ancak bu yönde
çalışmalara başlayan bir diğer isim de
Önder Meçoğlu. Geçen seçimlerde
belediye başkan adayı Mustafa Cukal’ın
listesinden aday olan ve belediye meclis
üyesi olan Önder Meçoğlu’nun Yeni
Nesil Hareketi’nin başkan adayı olarak
resmi adaylık açıklamasını yapması
bekleniyor.

YASSIKÖY BELEDİYESİ
Rodop ilindeki iki Türk azınlık
belediyesinden biri olan Yassıköy
belediyesinde de şu anda adaylığını
açıklayan üç yerel yönetici var. Mevcut
belediye başkanı İsmet Kadı’nın
yanısıra, adaylığını Kasım ayında
düzenlediği toplantıyla duyuran avukat
Önder Mümin çalışmalarına devam
ediyor. 2014 yılındaki seçimlerde eyalet
meclis üyesi seçilen Önder Mümin,
birkaç gün önce listesinde yer alacak ilk
17 adayı açıkladı.
Yassıköy belediyesinde adaylığına
kesin gözüyle bakılan bir diğer isim ise
üç seçimdir aday olan Kiriakos Amucas.
“Aday olmayabilir” yönünde ortaya
çıkan spekülasyonlara son vermek
isteyen Amucas geçtiğimiz günlerde
katıldığı bir radyo programında
önümüzdeki seçimlerde aday olacağını
açıkladı.
Yerel seçim kulislerde konuşulan bir
diğer isim ise eski Susurköy belediye
başkanı Erdoğan Sait. Erdoğan Sait’in de
tavrını önümüzdeki günlerde
netleştirmesi bekleniyor.

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Rodop ilindeki ikinci Türk belediyesi
Kozlukebir’de de adaylık ve liste
oluşturma çalışmaları hızlandı.
Mevcut belediye başkanı Rıdvan
Ahmet’in adaylığının devam edeceği
kesin. Rıdvan Ahmet’in listesine yeni
isimleri katmak istediği ve belediyedeki
görevinin yanısıra adaylık çalışmalarına
önümüzdeki haftalarda ağırlık
verebileceği kaydedildi.
Kozlukebir belediye başkan
adaylarından biri de eski belediye
başkanı İbrahim Şerif. “Gelecek
Listesi”yle seçime katılmaya hazırlanan
İbrahim Şerif, listesini oluşturmak için
de çalışmalara başladı.

Basına yazılı açıklamada bulunarak
adaylığını açıklayan ve belediye başkan
adayı olacağını söyleyen İsmail Hüse
Mustafa’nın liste oluşturup
oluşturmayacağı ise kesinlik kazanmadı.
2014 yılında eyalet meclis üyesi seçilen
İsmail Hüse Mustafa’nın yeniden eyalet
meclis üye adayı olabileceği de iddia
ediliyor.
Basına resmi bir açıklamada
bulunmasa da Kozlukebir belediye
başkanlığına aday olacağına neredeyse
kesin gözle bakılan biri de Erdem
Hüseyin. Sirkeli köyünden olan eczacı
Erdem Hüseyin bir süredir yaptığı
görüşmelere köy ziyaretlerini de ekledi.
Bir süre öncesine kadar eyalet meclis
başkanlığı görevini yürüten Kozlukebir
köyünde ikamet eden Ahmet İbram’ın
yakına kadar Kozlukebir belediye
başkan adayı olabileceği konuşulsa da
Ahmet İbram’ın eyalette devam etmesi
kuvvetle muhtemel.
Toplumsal Hareket Listesi başkanı
Saadettin Şakir Hüseyin’in ise aday olup
olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

EYALET YARIŞI
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkanlığı yarışında ise adaylık
açıklamaları çok olsa da liste oluşturarak
aday olmayı başaracakların sayısı
azalıyor.
Buna göre mevcut eyalet başkanı
Hristos Metios’un listesini oluşturduğu
belirtiliyor. Metios’un beş ilden de yeni
isimleri listesine dahil etmesi bekleniyor.
Mevcut eyalet başkanı Metios, Yeni
Demokrasi Partisi’nin de desteğini almış
olmanın rahatlığıyla hareket ediyor.
Bir diğer iddialı isim ise Evros Ticaret
Odası Başkanı Hristodulos Topcidis.
Topcidis’in önümüzdeki günlerde
Kavala’da gerçekleştireceği etkinlikle ilk
adaylarını açıklaması bekleniyor.
Adaylığına ve liste oluşturacağına
kesin gözüyle bakılan bir diğer aday da
Kostas Simitsis. Kavalalı Simitsis KİNAL
Partisi’nin desteğini alarak yola çıkıyor.
Ayrıca SİRİZA’nın desteklediği
Gümülcineli Kostas Kacimigas da
listesini oluşturmaya çalışıyor.
Yunanistan Komünist Partisi, ANEL
ve Altın Şafak’ın destekleyeceği üç farklı
eyalet başkan adayı ve listenin de olması
bekleniyor. Eyalet seçimlerinin ikinci
tura kalacağı ise bugünkü şartlarda
neredeyse kesin gibi görünüyor.
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Batı Trakya Türk heyetinden
Strazburg’a çalışma ziyareti
Batı Trakya Türk azınlık
temsilcilerinden oluşan bir heyet
Avrupa Konseyi’ni ziyaret etti.
Çalışma ziyaretinde, Yunanistan
tarafından on yıldır uygulanmayan
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve diğer Batı Trakya Türk
azınlık dernekleri ile ilgili AİHM
kararları ve devam eden hukuki
süreç gündeme taşındı.
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF)
öncülüğünde Batı Trakya Türk
heyeti, Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi (AKPM) 2019
Kış Olağan Genel Oturumu
paralelinde 22-23 Ocak 2019
tarihlerinde Strazburg’a çalışma
ziyaretinde bulundu. ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu, Rodop
İli Türk Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Hülya Emin, Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Genel Müdürü ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği (BTAYTD) İnsan Hakları
Kolu Başkanı Dr. Pervin Hayrullah
ve ABTTF Uluslararası İlişkiler
Direktörü Melek Kırmacı Arık’tan
oluşan Batı Trakya Türk heyeti
Strazburg’da siyasiler, diplomatlar
ve avrokratlarla görüşmeler
gerçekleştirdi.
Batı Trakya Türk heyeti 22 Ocak
Salı günü Avrupa Konseyi
Nezdinde Norveç Daimi Temsilcisi
Yardımcısı Birger Gjelsten Veum,
“Ulusal azınlıklara mensup
kişilerin haklarının teşvik
edilmesi” başlıklı raporu kaleme
alan AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla
Mücadele Komisyonu Başkan
Yardımcısı Viorel Riceard Badea,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarının Avrupa
Konseyi üyesi devletler tarafından
tam ve etkili bir şekilde
uygulanmasını savunan
uluslararası sivil toplum kuruluşu
Avrupa Uygulama Ağı Direktörü
George Stafford, AKPM İsveç
Ulusal Delegasyonu Başkanı
Boriana Aberg ve AKPM Türk
Heyeti üyesi AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile
görüştü. 23 Ocak Çarşamba günü
Avrupa Konseyi ve AKPM
nezdindeki girişimlerine devam
eden Batı Trakya Türk heyeti,
Avrupa Konseyi Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM)
Kararları İcra Dairesi Başkanı
Fredrik Sundberg ve aynı dairede
görevli hukukçu Nikolaos
Sitaropulos, Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri Danışmanı

Matthieu Birker, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi Sekretaryası
Başkan Yardımcısı Geneieve
Mayer ve Sekretarya’da görevli
John Darcy ve AKPM Alman
Ulusal Delegasyonu Başkan Vekili
Frank Schwabe ile görüştü.
Görüşmelerde ABTTF Başkanı
Halit Habipoğlu ve Rodop İli Türk
Kadınları Kültür Derneği Başkanı
Hülya Emin, “Bekir Usta grubu
davaları” olarak bilinen Batı
Trakya Türk azınlık dernekleri ile
ilgili AİHM kararlarının
Yunanistan tarafından on yıldır
uygulanmadığını vurgulayarak
Yunan ulusal mahkemelerinde
devam eden hukuki süreç
hakkında bilgilendirmede
bulundu. Yunan
Parlamentosu’nda Ekim 2017’de
kabul edilen 4491/2017 sayı ve
tarihli yasanın getirdiği
kısıtlamalar ile kapatılan İskeçe
Türk Birliği ile kaydı yapılmayan
Rodop İli Türk Kadınları Kültür
Derneği ve Meriç İli Azınlık
Gençleri Derneği ile ilgili AİHM
kararlarının uygulanmasını
imkansız hale getirdiğine dikkat
çeken Habipoğlu ve Emin, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
“Bekir Usta grubu davaları”nda
Yunanistan’ı yakından
denetlemeye devam etmesini
istedi.
Görüşmelerde Batı Trakya Türk
toplumunun eğitim ve din
alanında yaşadığı güncel
sorunları da aktaran heyet,
Yunanistan’ın çeşitli yasa ve
uygulamalarla Batı Trakya Türk
toplumunun uluslararası ve ikili
antlaşmalarla garanti altına
alınan eğitim ve dini özerkliğini
açıkça ihlal ettiğini ifade etti. Batı
Trakya Türk heyeti, “Ulusal
azınlıklara üye kişilerin haklarının
teşvik edilmesi” başlık rapor ve
ilgili karar tasarısının AKPM Genel
Kurulu’nda yapılacak oylaması
öncesinde raportör Badea ile
yaptığı görüşmede de raporun
Yunanistan’a ilişkin bölümüne
dair Batı Trakya Türk toplumunun
görüş ve önerilerini aktardı.

AB'den "Altın Vize" uyarısı
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, üye
ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık
veya oturma izni vermelerine yönelik
uyguladıkları "Altın vize" programlarının
güvenlik tehdidi oluşturduğunu duyurdu.
AB Komisyonu, üye ülkelerin uygulamakta
olduğu altın vize programlarına ilişkin
raporunu yayınladı.
Raporda, "Altın vize" uygulamasının suç
örgütlerinin AB'ye sızma olasılığını, kara para
aklamayı, yolsuzluğu, vergi kaçakçılığını ve
güvenlik risklerini artırdığı ve "Altın vize"
başvuru sahiplerine uygulanan güvenlik
kontrollerinin yeterince sağlıklı
yapılmadığına işaret edilerek, üye ülkelerin
bu alanda daha fazla iş birliği yapmaları ve
denetimleri artırmaları gerektiği vurgulandı.
Yatırım programlarının şeffaf olmadıkları
belirtilen raporda, üye ülkelerden bu
programlara kimlerin başvurduğu, ne kadar

para toplandığı ve kimlere vatandaşlık
sağlandığı konularında daha fazla bilgi
paylaşımında bulunmaları istendi.
Raporda, AB Komisyonu'nun söz konusu
uygulamaların birlik yasalarına uygunluğunu
takip edeceği, gerekli önlemleri alacağı
belirtilerek, programların şeffaflığını,
yönetimini ve güvenliğini geliştirmek üzere
üye ülkelerin katılımıyla uzman grubu
kuracağı kaydedildi.
Öte yandan AB üyesi ülkelerin pek çoğu
yatırım karşılığında "Altın vize" programı
uyguluyor. Yunanistan, 250 bin euroluk
gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni
veriyor. Portekiz, 350 bin euroluk
gayrimenkul yatırımında oturma izni verirken
5 yıl sonunda vatandaş olma imkanı sağlıyor.
Diğer AB ülkelerinde de benzer uygulamalar
bulunuyor.
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SEÇEK Derneği’nin mali
kongresinde bölgede
yaşanan olaylar anlatıldı
“Ethniki şubelerinin
kapatılması bölge
halkını sıkıntıya
sokacak”
SEÇEK Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği, 2019 yılı mali
kongresini Mehrikoz köyünde
gerçekleştirdi.
Bölge sakinlerinin büyük ilgi
gösterdiği kongre 19 Ocak
Cumartesi akşamı yapıldı.
Kongreye civar köylerden
yüzlerce soydaşın katıldığı ifade
edildi.
Konuyla ilgili olarak SEÇEK
Derneği’nden yapılan
açıklamada kongreye katılan
soydaşların inanç farklılığı
gözetmeksizin dayanışma,
birlik ve beraberlik içerisinde
hareket ederek kongrenin
başarılı geçmesini sağladıkları
belirtildi.
Dernekten yapılan
açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “SEÇEK Azınlık Eğitim
ve Kültür Derneği Başkanı
Mesut Şerif, kongrede dernek
üyelerine bir konuşma yaptı.
Derneğin çalışmaları hakkında
bilgiler veren başkan Şerif,
derneğin üzerinde oynanan
oyunlar, savcılığa verilen
ifadeler ve açılan davalar
hakkında katılımcıları detaylı
bilgilendirdi.”
Dernek başkanı Mesut Şerif,
SEÇEK Derneği ile geçen yıl
oluşturulan Tekke Kurulu
arasında yaşanan olaylar ve
Seçek etkinlikleriyle ilgili

tartışmalar ve yaşanan adli
süreç hakkında bilgi verdi.
Mesut Şerif olayları tarihsel
sürecine göre aktardı.

DANIŞMA MECLİSİ, EĞİTİM
KOMİSYONU VE KADINLAR
KOLU OLUŞTURULDU
Derneğin mali kongresinde
dernek çatısı altında Danışma
Meclisi, ile Eğitim ve Kültür
Komisyonu kurulması oy
birliğiyle kararlaştırıldı.
Ayrıca 2019 yılında Seçek
Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinliklerin 2-3-4 Ağustos
tarihlerinde yapılması da
oybirliği ile kararlaştırıldı.
Mali Kongre toplantısında

uzun zamandan beri faal
olmayan Kadınlar Kolu yeniden
aktif hale getirildi ve yönetimi
belirlendi. SEÇEK Derneği
Kadınlar Kolu’nun yeni
yönetimi ve görev dağılımı şöyle
oluştu:
KADINLAR KOLU
YÖNETİMİ
Başkan: Esra Hasaki
Başkan Yardımcısı: Sevgi
Apti
Genel Sekreter: Havva
Mahmut
Kasadar: Emel Caferoğlu
Üye: Meliha Topal
Üye: Hatem Caferoğlu
Üye: Vahide Deli Bekir Çavuş

Avrupa Birliği’nde kamu
borcunun GSYH’ye oranı düştü
AVRUPA Birliği’nde (AB) kamu borcunun
GSYH’ye oranı, 2018’in üçüncü çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,8 oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine
göre, 28 üyeli AB’de yılın ikinci çeyreğinde yüzde
81 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, üçüncü
çeyrekte yüzde 80,8’e düştü.
Euro Bölgesi’nde ise kamu borcunun GSYH’ye
oranı, aynı dönemde yüzde 86,3’ten 86,1’e
geriledi.
AB üyesi ülkeler arasında yılın üçüncü

çeyreğinde kamu borcunun GSYH’ye oranının en
fazla olan ülke yüzde 182,2 ile Yunanistan olarak
belirlendi. Yunanistan’ı, yüzde 133’le İtalya,
yüzde 125’le Portekiz, yüzde 110,9’la Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi ve yüzde 105,4’le Belçika izledi.
Sözkonusu dönemde kamu borcunun GSYH’ye
oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8 ile Estonya
olarak kayıtlara geçti. Estonya’yı, yüzde 21,7 ile
Lüksemburg ve yüzde 23,1 ile Bulgaristan takip
etti.

Rodop Milletvekili İlhan
Ahmet, Ethniki Bank
tarafından yapılan Şapçı ve
Yassıköy şubelerindeki
faaliyetlerin önümüzdeki iki ay
içinde askıya alınacağına dair
açıklamanın ardından konuyla
ilgili girişimde bulundu.
Bu kararın, Rodop iline
bağlı Maronya - Şapçı ve
Yassıköy belediyelerinde
yaşayan vatandaşlarda
yaratacağı mağduriyete işaret
eden milletvekili İlhan Ahmet,
konuyla ilgili hazırladığı soyu
Devlet Bakanı Nikos
Flambuaris ile Ekonomi ve
Kalkınma Bakanı Yannis
Dragasakis’in dikkatine
sundu.
İlhan Ahmet, Rodop ilinde
Gümülcine dışında sadece
Şapçı ve Yassıköy’de bulunan
bu iki şubenin lokasyon olarak
önemine vurgu yaparak,
“Rodop ilinde biri doğusunda
diğeri batısında bulunan bu iki
şube, bölgede 60.000
vatandaşın günlük ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet
sunan çok önemli birimlerdir.
Bu yüzden de bu şubelerde
halka hizmetin ve işlemlerin
sorunsuz devam etmesi son
derece önemlidir. Zira bu
bölgeler, bölgesel kalkınmayı
destekleyecek girişimcilik ile
doğrudan bağlantılıdır.
Şapçı’daki Endüstri Parkı da
buna bir örnektir.
İlhan Ahmet ayrıca
Bulgaristan sınırına yakın,
dağlık yerleşim birimlerinde
yaşayan binlerce vatandaşın
da bu iki şubeden hizmet
aldığını hatırlattı.
“Banka şubelerinin
kapatılması, bölgenin
ekonomik çöküşünü
hızlandıracaktır” diyen İlhan
Ahmet, “Bu şubelerdeki
faaliyetlerin durdurulması,
Gümülcine’deki tek şubeye artı
60 bin vatandaşa hizmet

sunma yükümlülüğü
yükleyecektir.” ifadelerini
kullandı.
Milletvekili Ahmet, Devlet
Bakanı Nikos Flambuaris ile
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı
Yannis Dragasakis’e sunduğu
önergede, “Ethniki Bank’ın
Şapçı ve Yassıköy şubelerinde
faaliyetlerini askıya alma
kararını geri alması için,
hükümet olarak acilen ve etkili
bir şekilde bu duruma
müdahale etmeyi düşünüyor
musunuz?” diye sordu.
İlhan Ahmet sorusunda,
sözkonusu şube
kapatmalarının Başbakan
Çipras’ın Rodop ili ziyareti
esnasında bölge için verdiği
vaadlere de ters düştüğünü
hatırlatarak: “Böyle bir kararın
getireceği sonuçlar, Kasım
2017’de Gümülcine’de
gerçekleşen Kalkınma
Kongresi’nde Başbakanın ve
beraberindeki bakanlar
heyetinin dilinden dökülen
vaatlerle pek de
uyuşmamaktadır. Başbakan ve
beraberindekiler o zaman,
bölgemiz için çizilen sosyal ve
ekonomik gelişim modelinden
söz ederken, bölgemizin sahip
olduğu doğal avantajlar ile
jeostratejik önemine
değinerek, boru hatlarının
merkezinde yer almasıyla
gelişecek olan pazarına vurgu
yapmıştı. Bu bakımdan,
Trakya ve özellikle Rodop ili
gibi hassas, merkezden uzak
olmakla birlikte jeostratejik
konumuyla ülke gelişimine
katkı sağlayacak kilit noktada
bulunan bir bölge için Ethniki
Bank’ın buradaki varlığı
bankacılık sisteminin içinde
bulunduğu mevcut halde dahi
sosyal devletin kalkınma ve
gelişim misyonuna referans
noktası teşkil edecektir.”
ifadelerini kullandı.
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‘İLERİ’ LİSTESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
Adaylığını resmi olarak bugün
açıkladığımız tüm arkadaşlara
başarılar diliyor, listemizin
önderliğine şahsımı layık gördükleri
için bir kez daha minnet duygularımı
ifade etmek istiyorum. Allah
utandırmasın, yolunuz açık olsun...

Av. Önder Mümin İLERİ Listesi Başkanı
Yassıköy Belediye Başkan Adayı

ERKAN KINÇ
İş adamı Aluminyum Doğrama Ustası
Yassıköy Belediye Meclis Üyesi (2014-2019)
1985 doğumlu, Bekirli ikametli. Evli, 1 çocuk babası.

OKTAY YALUÇ
Serbest meslekBilgisayar TeknisyeniArabacıköy
Birlik Futbol Takımı Başkanı (2009-2016)1980
doğumlu, Bekirli ikametli. Evli, 2 çocuk babası.

ERCAN MÜEMİN
İş adamı Aluminyum Doğrama Ustası Yalımlıspor
Futbol Kulübü Başkanı Yalımlı Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Başkanı 1976 doğumlu, Yalımlı
ikametli. Evli, 2 çocuk babası.

MÜMİN ŞAKİR
Serbest Meslek Kahvehane sahibi Yassıköy Bölgesi
Muhtarı (2014-2017) Yassıköy Azınlık İlkokulu
Encümen Heyeti Üyesi 1974 doğumlu, Yassıköy
ikametli. Evli, 2 çocuk babası.

MUZAFFER KONTO
Özel sektör çalışanı, (2015 – 2018) Yassıköy Azınlık
İlkokulu Encümen Heyeti Kasadarı ve Batı Trakya
Azınlık Okulları Encümenler Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi, Yassıköy ikametli. Evli, 2 çocuk babası.

AYSEL AHMET
Kuaför
1966 doğumlu, Yalanca ikametli.
Evli, 2 çocuk annesi.

LEMONİA BATZİOU
Özel sektör çalışanı Sigortacı
1973 doğumlu, Karamusa ikametli.
Evli, 3 çocuk annesi.

DERYA MEHMETALİ
Özel sektör çalışanı Eczacı Asistanı
Gümülcine Meslek Enstitüsü İlaç Teknisyenliği
Bölümü mezunu 1988 doğumlu, Narlıköy ikametli.
Evli, 1 çocuk annesi.

MEHMET ARİF
İş adamı Oto - Traktör Tamir Atölyesi sahibi
Selanik Meslek Enstitüsü Mekanik Elektronik
Bölümü mezunu1986 doğumlu, Kozlardere ikametli.
Evli, 1 çocuk babası.

MÜMİN MÜMİN
YUSUF YUSUF
İş adamı Marangoz - Aluminyum ve Ağaç Doğrama
Muhasebeci – Mali Müşavir Kavala Teknik
Ustası Yassıköy Belediye Meclis Üyesi (2010-2014,
Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunuKavala
2014-2019)Yassıköy Belediye Başkan Yardımcısı
Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Ticaret Hukuku
Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi. Susurköy ikametli. (2013-2014)1966 doğumlu, Büyük Müsellim ikametli.

EMİN EMİN
AHMET HACI ALİ
Özel sektör çalışanıElektrik teknisyeni
Serbest meslek Nalburiye İşletmesi sahibi
Bulatköy Azınlık Kültür Derneği Asbaşkanı
1976 doğumlu, Eşekçili ikametli. Evli, 2
1981 doğumlu, Bulatköy ikametli. Evli, 2
çocuk babası.
çocuk babası.

HAKAN MEHMET
Serbest Meslek Kahvehane sahibi
1979 doğumlu, Sendelli ikametli.
Evli, 2 çocuk babası.

HAYAT VELİ
Özel sektör çalışanı
Trakya Dimokritos Üniversitesi Tarih ve Etnoloji
Bölümü mezunu
1994 doğumlu, Çepelli ikametli.

ÖZKAN RAİF
SigortacıSabık futbol hakemiGümülcine
Meslek Enstitüsü Bilgisayar Teknisyenliği
ve İletişim Ağları Bölümü mezunu.
1987 doğumlu, Gebecili ikametli.

MEHMET SALİ
Özel sektör çalışanı
1975 doğumlu, Yuvacılı ikametli.
Evli, 1 çocuk babası.
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Oι οδύνες
μιας δύσκολης πολιτικής σχέσης

ιστορική σχέση της
παραδοσιακής αριστεράς με την
ευρύτερη κεντροαριστερή
παράταξη στην Ελλάδα μόνο εύκολη και
ανέφελη δεν υπήρξε στα χρόνια που
ακολούθησαν την Μεταπολίτευση του
1974. Τότε, ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ από τον
Ανδρέα Παπανδρέου με συνθήματα και
πρόγραμμα που πολλές φορές
ξεπερνούσαν ακόμα και τις πιο
προωθημένες θέσεις της κομμουνιστικής
αριστεράς που από το 1968 και μετά
διχάστηκε σε δύο κυρίαρχα πολιτικά
ρεύματα· το ΚΚΕ και το ΚΚΕ
εσωτερικού. Το μεν πρώτο αποτελούσε
την φιλική προς την Σοβιετική Ένωση
εκδοχή της κομμουνιστικής αριστεράς
στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Tο
ΚΚΕ εσωτερικού από τη πλευρά του
εξέφραζε την λεγόμενη την εποχή εκείνη
«Ευρώπη των λαών», με κριτική διάθεση
απέναντι στο αλάθητο των Σοβιετικών
και την αποθέωση του συστήματος του
λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού».
Όμως, αυτά τα δύο κόμματα τελικώς
δεν κατόρθωσαν ποτέ να αποκτήσουν
πλειοψηφικά χαρακτηριστικά στην

ελληνική κοινωνία, καθώς συγκέντρωναν
αθροιστικά μέχρι και το 2012 σταθερά
από 7 έως 13%. Και αυτό συνέβαινε γιατί
το ΠΑΣΟΚ από το 1977 και μετά
κατόρθωσε να αναδειχθεί ως ένας από
τους δύο κεντρικούς πόλους του
πολιτικού μας συστήματος, να
συγκεντρώσει γύρω του μια ευρεία
κοινωνική συμμαχία που απορρόφησε σε
μεγάλο βαθμό και την προδικτατορική
δυναμική της ΕΔΑ καθώς και εκείνη της
Ενώσεως Κέντρου. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ
αποτέλεσε την μεγάλη παράταξη της
κεντροαριστεράς στην Ελλάδα στον
αντίποδα της Ν.Δ. η οποία
εκπροσωπούσε την μεγάλη παράταξη
του φιλελευθέρου και κεντροδεξιού
πολιτικού φάσματος.
Την πολιτική της περιθωριοποίηση
από το ΠΑΣΟΚ η παραδοσιακή
αριστερά ποτέ δεν τη αποδέχθηκε ως ένα
γεγονός αναπότρεπτο και δεν
συμβιβάστηκε με την λογική της
απορρόφησης της από το μεγάλο
συγγενές κόμμα της κεντροαριστεράς
που κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του
τόπου και κυβέρνησε συνολικά έως και

25 Ocak 2019

το 2014 για 25 έτη.
Οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τον ενιαίο
Συνασπισμό από το 1989 και μετά
πέρασαν μια πολύ μεγάλη κρίση από
την στιγμή ο Συνασπισμός συνέπραξε
μαζί με τη Ν.Δ. στην κυβέρνηση
Τζανετάκη, η οποία αποφάσισε την
παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου
στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο
Κοσκωτά. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ
κατήγγειλε τον Συνασπισμό ότι θέλησε
να το διαλύσει για να λάβει εκείνος την
θέση του ως ηγεμονική πολιτική δύναμη
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη
Ν.Δ..
Παρόλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ άντεξε και
επανήλθε στην εξουσία το 1993, την
οποία κράτησε αυτή την φορά για δέκα
συναπτά χρόνια. Την περίοδο εκείνη
τόσο το ΚΚΕ όσο και το εναπομείναν
κομμάτι του Συνασπισμού έφτασαν στα
όρια της εκλογικής τους επιβίωσης.
Μάλιστα, στην Βουλή του 1993-96 ο
Συνασπισμός δεν κατόρθωσε καν να
διαβεί το κατώφλι του 3% και
παρέμεινε για τρία χρόνια ως
εξωκοινοβουλευτικό κόμμα!
Μέχρι και το 2009 οπότε το ΠΑΣΟΚ
κέρδισε για τελευταία φορά
αυτοδύναμα την εξουσία με ποσοστό
44%, κανείς δεν μπορούσε να
φανταστεί ότι τα κόμματα της
παραδοσιακής αριστεράς θα
μπορούσαν να διεμβολίσουν τον
δικομματισμό και να παίξουν κάποιο
σημαντικό ρόλο σε επίπεδο
διακυβέρνησης πέρα από το να
υπάρχουν ως κόμματα διαμαρτυρίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές
του 2009, τις τελευταίες πριν από την
μεγάλη οικονομική κρίση που
συντάραξε τη χώρα, το ΚΚΕ είχε πάρει
7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ηγέτη τον

Soydaşlar göçmen sorunlarının
görüşüldüğü toplantıya katıldı

Αλέξη Τσίπρα το 4,5% των ψήφων!
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο
ηγέτης ενός κόμματος του 4,5% μέσα σε
τρία χρόνια θα γινόταν αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και στα
επόμενα 2,5 χρόνια που ακολούθησαν
πρωθυπουργός της χώρας;
Από το 2012 και μετά η κρίση
διέλυσε μεταξύ άλλων και το πολιτικό
σύστημα όπως το γνωρίζαμε τα
τελευταία 40 χρόνια. Η Ν.Δ.
συρρικνώθηκε αλλά δεν διαλύθηκε ενώ
το ΠΑΣΟΚ έφτασε από το 44% του
2009 στο 4,5% του Ιανουαρίου του
2015! Δεν υπάρχει ασφαλώς ιστορικό
προηγούμενο τόσο ραγδαίων πολιτικών
αλλαγών στον ευρωπαϊκό χώρο με αυτό
που συνέβη στην Ελλάδα από το 2009
έως το 2015.
Κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ κυριάρχησε
και έγινε κόμμα εξουσίας και το
ΠΑΣΟΚ υπέστη πολλές μεταμορφώσεις
ως Ελιά, Δημοκρατική Συμπαράταξη
και Κίνημα Αλλαγής εσχάτως,
προκειμένου να εξασφαλίσει την
πολιτική του επιβίωση. Και τώρα πια ο
ΣΥΡΙΖΑ πήρε την θέση της μεγάλης
πολιτικής δύναμης που φιλοδοξεί να
ηγεμονεύσει στον χώρο της
κεντροαριστεράς, εκεί που κάποτε
μεσουρανούσε το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό και
οι σχέσεις των δύο κομμάτων, παρά το
γεγονός ότι προέρχονται κατά βάση
από την ίδια ευρύτερη πολιτική
οικογένεια, παραμένουν και σήμερα
σταθερά ανταγωνιστικές έως και
εχθρικές. Και οι δύο γνωρίζουν πώς η
πολιτική τους επιβίωση περνά μέσα από
την ήττα του «ομογάλακτου»
αντιπάλου. Είναι γνωστό άλλωστε από
την ιστορία ότι οι εμφύλιες συρράξεις
είναι και οι πιο αιματηρές…

Evros’ta iki kişiye casusluk
suçlamasıyla gözaltı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt
Komisyonu’nun Bursa programı kapsamında Göç
İdaresi Bursa İl Müdürlüğü’nde düzenlenen
toplantıya BTTDD Bursa Şubesini temsilen STK
lardan sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Serdar
ve BTTDD Bursa Şubesi 2. Başkanı Ramadan
Eminoğlu katıldı.
Konuyla ilgili olarak Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Bursa Şubesi’nden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İktidar ve muhalefet milletvekillerinden oluşan
komisyon ile yapılan toplantıda Bursa ili Göçmen
Dernek ve Fedarasyon Temsilcileri ile birlikte uzman
akademisyenler, komisyon çalışanları ve Göç İdaresi
Bursa İl Müdürü de hazır bulundu.

Üç saat süren toplantı boyunca son dönemlerde
göçmenlerin karşılaştığı sorunlar ve bunların çözüm
yolları tartışıldı. BTTDD Bursa Şubesi’ nin görüş ve
fikirleri hakkında komisyonu bilgilendiren Dr. Ahmet
Serdar, çifte vatandaşların askerlik sorunları, Sgk
kapsamındaki uygulamalarda karşılaşılan sorunlar,
yurtdışı çalışma ve askerlik günlerinin emekliliğe
esas alınması alanında yaşanan problemler,
haymatlosların hukuki ve fiili statüleri, üniversite
sınavlarının tek merkezde yapılması ve üniversite
harçlarının tamamen kaldırılmasi gibi konularda
komisyona çeşitli çözüm önerileri iletti.
Hemşerilerimizin çeşitli sorunları hakkında
bilgilendirilen komisyon üyeleri bahse konu
taleplerin ilgili kurum ve makamlara çözüm önerileri
ile birlikte iletileceğini belirtti.”

MERİÇ (Evros) ilinde, Türkiye sınırında bulunan
askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan
ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla
gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Evros ilinde Yeni Bosna (Nea
Vissa) kasabası yakınlarındaki askeri bölgede fotoğraf
çekerken yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Kumçiftliği (Orestiada) Savcılığına sevk edilen 25
yaşındaki İngiliz vatandaşı ve Yunan Hava Kuvvetleri
mensubu 29 yaşındaki başçavuş hakkında “devlet
sırlarını ihlal ve casusluk” suçlamasıyla cezai
kovuşturma başlatıldı.
Olayla ilgili Yunan gizli servisi tarafından da
soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Yunanistan’ın Veria bölgesindeki bir göçmen
kampında görev yaptığı belirtilen başçavuş ile aynı
bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu üyesi
olduğu belirlenen İngiliz vatandaşının insan
kaçakçılığıyla ilgili olması ihtimalinin de araştırıldığı
kaydedildi.
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Atina’daki caminin
açılışı için altıncı kez
tarih verildi!

13
DİN VE TOPLUM

Ahmet HRALOĞLU
İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Hakiki imana sahip olmak

İ

BAŞKENT Atina’daki cami açılışı yılan
hikayesine dönmek üzere. Atina’daki caminin
açılışı için şimdi de yeni bir tarih verildi.
Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu,
Atina’daki caminin daha önce 5 kez tarih verilen
resmi açılışının bu yılın Mart ayında
yapılacağını duyurdu.
Gavroglu, mecliste yaptığı konuşmada,
ibadete açık cami bulunmayan başkent Atina’da
açılışı uzun süredir ertelenen cami hakkında
bilgi verdi.
Binanın yapımının tamamlandığını ifade
eden Gavroglu, “Caminin açılışı Mart ayı içinde
gerçekleşecek.” dedi.
Gavroglu ayrıca, caminin giderleri için
ayrılacak kaynağa ilişkin partiler arasında
uzlaşma sağlandığını ifade etti.

BUGÜNE KADAR 5 KEZ TARİH VERİLDİ
Edinilen bilgiye göre caminin, bina ve
abdesthane inşaatı tamamlandı ancak çevre
düzenlemesi bürokratik nedenlerden dolayı
gecikti.
2017’nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan
caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir
türlü açılamamıştı.
Atina’nın Votanikos semtinde Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’na ait atıl bir yerleşkede
devam eden inşaat, Ağustos 2016’da meclis
tarafından alınan kararın ardından dörtlü
konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.
Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350
kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmayacak.

Plana göre, camide çocuk parkı ve şadırvan da
yer alacak. Cami için 887 bin euro bütçe ayrıldı.
Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen
bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki
engellemeler ve aşırı sağcı kesimin tepkileri
nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre,
cami yapımı için karar, ilk olarak 2006’da
alınmıştı.
İnşaatın tamamlanmasının ardından cami
yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından 2
devlet görevlisi, 2 belediye çalışanı, bir yüksek
mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman
cemaatlerden 2 temsilcinin bulunduğu 7 üyeli
bir kurula devredilecek.
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ayrıca, caminin
imamı için iş ilanı vererek adaylara başvuru
çağrısında bulunmuştu.
Yaklaşık 200 bin Müslümanın yaşadığı
tahmin edilen başkentte Müslümanlar,
ibadetlerini genellikle kendi imkanlarıyla
oluşturdukları mescitlerde yapıyor.

Oğlundan sonra
kendisi de intihar etti!
RODOP iline bağlı Mehrikoz bölgesi
Atmezarı mahallesinde ikamet eden Ahmet
Davut isimli soydaş kendi evinde intihar etti.
Birbuçuk ay öncesine kadar Gümülcine’de
yaşayan 1961 doğumlu Ahmet Davut,
mücadele ettiği hastalığın
ilerlemesinin ardından doğduğu yere Atmezarı
mahallesine döndü.
Edinilen bilgilere göre Ahmet Davut son
dönemde ailesiyle ilgili olarak üst üste üzücü
olaylarla karşı karşıya kaldı. Önce Davut’un
tek oğlu intihar etti. Daha sonra annesi vefat
eden soydaşın son olarak tansiyon hastalığıyla

mücadele eden eşini hastaneye götürürken
yolculuk esnasında hayatını kaybetti.
Yaşadığı ağır travmaların ardından köyden
ayrılıp Gümülcine’ye yerleşen Ahmet Davut
burada çalışmaya başladı.
1.5 ay önce işi bırakarak köyüne dönen
Ahmet Davut, 18 Ocak Cuma sabahı evinde
kendini asarak yaşanıma son verdi.
Olay yerine giden polisler akrabalarından
gerekli bilgileri aldıktan sonra Davut’un cesedi
otopsi için Gümülcine Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.

nsanın en kıymetli varlığı,
îmânıdır. Çünkü insanı
ebedî saadete erdirecek ve
amellerinin makbul olmasını
sağlayacak olan îmânıdır.
Kur’ân’da; îmânı olmayanların
amellerinin boşa gideceği
(Maide, 5/5), îmânsız amelin
kabul olmayacağı
bildirilmektedir. (Nisa, 4/38;
Bakara, 2/264; Tevbe, 9/17, 19).
Îmân etmeyenlere acıklı azap
hazırladığını bildiren (İsra,
17/10; Sebe’, 34/8), îmân edip
sâlih amel işleyenlere cennet ve
nimetlerini va’deden (Bakara,
2/82), îmân edenleri öven ve
îmân etmeyenleri yeren yüce
Allah, ancak kendisine yazık
edenlerin îmân etmeyeceklerini
haber vermektedir (En’am, 6/12,
20). Îmân eden hidayete ermiş
ve ebedî saadeti kazanmış olur.
İman sözlükte, "bir kişiyi
söylediği sözde tasdik etmek,
doğrulamak, söylediğini
kabullenmek, gönül huzuru ile
benimsemek, karşısındakine
güven vermek, güvenlikte
olmak, şüpheye yer vermeyecek
biçimde içten ve yürekten
inanmak" anlamlarına gelir.
Terim olarak ise, Hz.
Peygamber'i, Allah Teâlâ'dan
getirdiği kesin olarak bilinen
hükümlerde (zarûrât-ı dîniyye)
tasdik etmek, onun haber
verdiği şeyleri tereddütsüz
kabul edip bunların gerçek ve
doğru olduğuna gönülden
inanmak demektir. Buna göre;
imanın hakikati ve özü kalbin
tasdikidir.
Dinimizde öncelikli olan
imandır. Bundan sonra ise
imanın gerekleri olan namaz,
oruç, hac, zekât ve insanlık için
faydalı olan diğer güzel işler
gelmektedir. İman, kavram
olarak inanılması gerekli
esasların tümünün kalp ile
tasdik ve dil ile ikrarından
ibarettir
Ayet ve hadislerde îman
esasları altı olarak bildirilmiştir:
Bunlar; Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine,
âhiret gününe, kaza ve kadere –
hayır ve şerrin Allah’ın
yaratmasıyla meydana geldiğine
îman etmektir.
Îman, “lâ ilâhe illallah” tevhit
cümlesinde toplanmıştır. İman
sarayına bu cümle ile girilir.
Buna icmâlî (toptan) iman denir.
Ancak mümin icmâlî iman ile
yetinmez. Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine,
âhiret gününe, öldükten sonra
dirilmeye, cennet ve

cehenneme, sevap ve ikaba,
kaza ve kadere; Kitap ve Sünnet
ile Hz. Muhammed’in Allah
tarafından tebliğ ettiği kesin
haber ve hükümlerinin her birine
ayrı ayrı Allah ve Peygamberinin
istediği şekilde îman etmek.
Buna da tafsîlî îmân denir.
Bir îmanın kabul olması için
şu şartlar bulunması gerekir:
İmanda şüphe
bulunmamalıdır. İmanda
bütünlük olmalı, İman edilecek
şeylerin tamamına iman
edilmelidir. İmana şirk
karıştırılmamalıdır. İman son
nefese bırakılmamalıdır. İman
esaslarını kalp ile tasdik
edilmelidir. Ayetler ve dînî
hükümler alay konusu
yapılmamalı,
küçümsenmemelidir.
Mümin şartlarına uygun iman
etmeli, îmanın kendisine
yüklediği görevleri de eksiksiz
yapmaya çalışmalıdır. Çünkü
amel ve ibadetlerle
beslenmeyen iman zayıflar,
hatta kaybedilebilir. Kur’ân’da
pek çok âyette îmân sâlih amel
hep birlikte zikredilmiştir.
Allah’a inanan bir insan;
sadece O’na kul olur ve sadece
O’ndan yardım diler. Bütün
işlerinde hakkı gözetir ve
adaletli davranır. Açık ve gizli
her işinde doğru olur ve
dürüstçe davranır. İnsanları
sever ve sayar, herkese değer
verir. Ailesine karşı ve topluma
karşı sevgi duyar, yararlı işler
yapar. İnsanlara eşit ve saygılı
davranır. İnsan dışındaki diğer
canlı varlıkları da sever ve korur.
Çevreye karşı duyarlıdır, çevreyi
kirletmez ve başkaları tarafından
kirletilmesine razı olmaz.
O’ndan başka kimseye kul
olmaz ve boyun eğmez. Kimseye
haksızlık yapmaz ve haksızlık
yapılmasına razı olmaz. Açık
veya gizli, yanlış ve kötü işler
yapmaz. Kimseye karşı kin ve
nefret beslemez.
İman insan için huzur
kaynağıdır. Karanlık ile aydınlık
bir olmadığı gibi inanan insan ile
inanmayan insan da bir değildir.
İnanan insanın Allah katında
üstün değeri vardır. Allah mümin
olan kullarını sevdiği gibi,
insanların güvenini kazanan da,
bu inanan insanlardır. İman,
egoizmi ve bencilliği ortadan
kaldırır, insanlara neşe ve huzur
getirir. İman, dünyaya yönelik
bütün korkuları yok eder. İman,
insanlara tavır mükemmelliği
kazandırır.İman eden insan
kanaatkar olur.
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Kadınlar doğru beslenme
ve sağlıklı yaşam
söyleşisinde buluştu

Çocuğun resimlerle vermek
istediği mesajlar nelerdir?

Ç

ocuğumuzun
duygularını ve iç
dünyasında
yaşadıklarını anlayabilmemiz
açısından, onun çizdiği
resimler, bizim için çok anlamlı
ve önemlidir. Resimler
genellikle çocuğun kendi
deneyimleri ve zekasıyla
paraleldir. Her yaş dönemi
resimlerinin belli bazı
özellikleri vardır. Çocuklar
büyüyüp olgunlaştıkça
resimleri de daha gerçekçi ve
ayrıntılı olmaktadır.
1-4 yaş arası dönem
karalama dönemidir. Çocuklar
bu yaşlarda gelişigüzel
resimler yaparlar. 3 yaş çocuğu
‘insan çiz’ dendiğinde sadece
kafa, ayaklar ve yüz hatlarını
çizebilir. 4 yaş çocuğu da,
kolları ve ayakları olan çöp
adam çizebilir.
5-7 yaş arası dönem, ‘şema
öncesi’ dönemdir. Beş
yaşındaki çocuk daha belirgin
insan ve ev resimleri yapabilir.
6 yaş çocuğun
resimlerindeyse, artık konular
yer almaktadır. Ev çizdiğinde
içine eşyalar da koyabilir. 4-5
yaşlarındaki çocuklar,
genellikle renk ayrımı
yapmadan resimleri boyarlar.
Mutlu resimlerde genel olarak
sarı rengi, hüzünlü
resimlerdeyse kahverengi
kullanırlar. Daha çok da çocuk
kendisi hangi rengi seviyorsa,
o rengi kullanmayı tercih eder.
Resimlerinde ağırlıklı olarak
kırmızı kullanan çocuklar,
iddiacı ve saldırgan, pembe
rengi kullanan çocuklar
sevecen ve uyumlu çocuklar
olarak nitelendirilir. Siyah, gri,
kahverengi gibi soğuk renkleri
seçen çocuklar, genellikle
baskıcı aile ortamında yatişen,
çekingen, duygularını bastıran
çocuklar olarak düşünülebilir.
7-9 yaşlar arası dönem
‘şematik dönem’ dir. Resimler
daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk
bakışta resmin ne olduğu
anlaşılabilir. Bu dönemde ‘kuş
bakışı’ resim çizimleri
ağırlıktadır.
9-12 yaşlar ‘gerçekçilik
dönemi’ dir. Bu dönemde,
resimlerde gerçekçi bir
yaklaşım görülür. Resimlerin
konularında da kızlar ve
erkekler arasında farklılık
gözlenir. Kızlar daha çok bebek
resimleri, portreler, elbiseler

çizerler. Erkekler de araba,
gemi, uçak gibi kendi ilgi
alanlarını belirleyen resimler
çizerler. Bu dönemde çocuk,
genellikle yaptığı resimleri
beğenmeyerek eleştirir.
12-14 yaş arası dönem
‘doğalcılık dönemi’ dir. Çizilen
resimlerde şekiller orantılı,
renkler de uyumludur.
Çocuğun resimlerinden çoğu
zaman ruhsal halini
anlayabilmek de mümkündür.
Okul fobisi olan çocuklar,
resimlerinde daha çok aile
bireylerini çizerler. Okulla ilgili
şeyler çizmek pek istemezler.
Güven sorunu yaşayan,
özgüveni gelişememiş çocuklar
kağıdın sadece küçük bir
bölümünü kullanıp bir sürü
boşluk bırakarak resim çizerler.
Çoğu zaman da çizdikleri resim
eksiktir.
İnsan resmi çizdiğinde (5
yaşından sonra) el ve ayakların
çizilmemesi, çocuğun iletişim
eksikliğini ve uyum
güçlülüğünü gösterir.
Hiperaktif çocuklar ise taşkın,
çok büyük ve çok renkli
resimler çizerler. Genellikle de
karalamayı tercih ederler.
Çocuğun resimleri iyice
incelendiğinde aileyle sorunları
olup olmadığı anlaşılabilir.
Mesela aile resmi çizdiğinde
aile fertlerinden bazılarını
resmine koymaması, aile içi
iletişim sorunu olduğunu
gösterir. Yine anne babanın
çok büyük çizilmesi veya
birinin büyük ya da eksik
çizilmesi bir iletişim sorunu
olduğunu gösterir. Ya da küçük
kardeşin anne babanın yanında
olup, kendisini uzakta çizmesi,
kardeş kıskançlığını gösterir.
Çocuk rasimlerini
yorumlarken, dikkat edilmesi
gereken bazı noktalar vardır.
Sadece tek bir resimden yola
çıkarak yarumlamak yanlıştır.
Çocuğun diğer resimleri de
incelenmeli, aileyle olan
ilişkilerine bakmalı, genel
tutum ve davranışları da göz
önünde bulundurulmalıdır.
Çünkü çoğu zaman çocuklar
arkadaşlarının resimlerinin
aynısını da çizebilirler. Bunun
için de çocuğun bütün resimleri
incelenerek karar vermek daha
doğru olacaktır.
Çocuklarınızla sağlıklı,
mutlu bir hafta geçirmenizi
dilerim.

İSKEÇE Türk Birliği Kadınlar
Kolu ile Dinkler Hanımeli
Derneği, 11 Ocak Cuma günü
Dinkler köyünde kadınlarla bir
araya geldi.
Dinkler Hanımeli Derneği’nde
yapılan etkinlikte “Doğru
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam.”
adlı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşiye konuşmacı olarak
Beslenme Uzmanı – Diyetisyen
Binnur Alioğlu katıldı.
Dinkler Hanımeli Derneği
Başkanı Aylin Ahmetoğlu yaptığı

kısa konuşmada etkinliğe
katılanlara teşekkür ederek
konukları derneklerinde
ağırlamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
İTB Kadınlar Kolu Başkanı
Sevil Şerifoğlu da köylerde bu
tür etkinliklerin önemli
olduğunu dile getirerek
kendilerini köylerinde ve
derneklerinde ağırlayan Dinkler
köyü kadınlarına teşekkür etti.
Dinkler’deki etkinliğe katılan
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu’nun eşi Aslı Ömeroğlu
da yaptığı konuşmada davet için
tesekkür ederek köy kadınları ile
birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Sohbet ortamında geçen
etkinlikte diyetisyen Binnur
Alioğlu, Doğru Beslenme ve
Sağlıklı Yaşam konularında
kadınlara bilgi verdi ve
kadınların sorunlarını yanıtladı.

Kurcalı köyünde
halk sağlığı toplantısı
RODOP ili Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Kurcalı
Azınlık Kadınları Eğitim ve
Kültür Derneği çatısı altında
düzenlenen sağlık
toplantılarında dernek üyeleri ve
bölge kadınları uzman
hekimlerle buluştu.
Halk sağlığı bilgilendirmesi
kapsamında dernek bünyesinde
başlatılan sohbet toplantıları,
her hafta farklı bir uzmanın
katılımıyla gerçekleştirildi.
Dernek üyeleri ve Kurcalı
kadınlarının yanında çevre
köylerden kadınlar tarafında da
ilgiyle takip edilen toplantılarda
genel sağlık, kadın sağlığı,
çocuk sağlığı ve gelişimi
konularında bilgi verildi. Kendi
alanlarında uzman hekim ve
terapistlerin konuşmacı olarak
yer aldığı sohbet toplantılarına
yetişkinlerle birlikte çocuklar da
aktif katılım sağladı.

“AMACIMIZ HEM TANIŞMAK
HEM BİLGİLENMEK”
Kurcalı Azınlık Kadınları Eğitim
ve Kültür Derneği’nde yürütülen
toplantıları değerlendiren

dernek başkanı Dilek Osman,
“Alanlarında başarılı uzman
kadınları üyelerimizle ve bölge
kadınlarıyla buluşturmamıza
vesile olması bakımından bu
sağlık toplantılarını çok
önemsiyoruz” dedi.
Bugüne kadar farklı
konularda beş uzmanın
konuşmacı olarak katıldığı
toplantıların talep dahilinde
devam edeceğini söyleyen
dernek başkanı Dilek Osman,
“Halk sağlığı bilgilendirme
toplantılarımızın bir dizi halinde

gerçekleşmesini sağlayan,
davetimize icabet edip değerli
bilgilerini bizlerle paylaşan Dr.
Ayfer Ahmet, Dr. Eylem
Bağdatlı, Dr. Emine Osmanca,
Dr. Emel Hafız Ali ve Uzman
Terapist Özlem Softa’ya çok
teşekkür ediyoruz. Amacımız
hem karşılıklı tanışıklığımızı
arttırmak hem de yeni bilgiler
öğrenerek farkındalığımızı
arttırmak ve böylece sağlıklı
yaşamaya katkı sağlamak”
ifadelerine yer verdi.
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Tüm dünya Emiliano Sala'nın
akıbetini merak ediyor
CARDİFF City'nin rekor
transferi Emiliano Sala'yı
taşıyan uçaktan haber
alınamıyor. Öte yandan yıldız
golcüye ait bir ses kaydı ortaya
çıktı. Arama kurtarma ekipleri,
Sala'yı taşıyan uçağın
düştüğünü düşündüklerini
belirtti.
Premier lig ekiplerinden
Cardiff City'nin yeni transferi
Arjantinli Emiliano Sala'yı
taşıyan uçak radardan
kayboldu. Futbolcuyu taşıyan
uçaktan haber alınamıyor.
Pazartesi gecesi Fransa'nın
Nantes şehrinden Galler'in
başkenti Cardiff'e hareket eden
Piper Malibu marka jet ile
irtibat, Manş Denizi'nde
bulunan Guernsey Adası
yakınlarında kesildi.
Büyük Britanya Meteoroloji
Servisi ise uçuş sırasında hava
durumunun ve rüzgar hızının
çok kötü düzeyde olmadığı
ancak arama çalışmaları
esnasında yağış ve rüzgar
hızının yükseldiğini paylaştı.
Arama kurtarma çalışmaları
için "Channel Adaları, İngiltere

Neymar, sahadan
ağlayarak çıktı

ve Fransa'nın katılımıyla
yapılan 15 saatlik aramada
suda bazı nesnelere rastlandı."
ifadesi kullanıldı.
Bir süre ara verilen arama
çalışmalarına yeniden
başlandı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Sala'ya ait
olduğu doğrulanan bir ses

kaydı ortaya çıktı. Sala'nın ses
kaydı şu şekilde:
"Selam millet, nasılsınız?
Millet ben öldüm.
Nantes'deydim ve burada
işlerim vardı, işler asla
bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla.
Düşecekmiş gibi görünen bir
uçaktayım ve Cardiff'e
gidiyorum, çılgınlık. Yarın
başlamış olacağız, öğleden

sonra yeni takımımdaki
çocuklarla antrenmana
başlayacağız. Bakalım neler
olacak. Kardeşlerim sizler
nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat
içinde benden haber
alamazsanız, beni arayacak
birini gönderecekler mi
bilmiyorum çünkü beni
bulamazlarsa biliyorsunuz.
Baba, çok korkuyorum"

Mauricio Pochettino,
Premier Lig'de VAR'ın
ertelenmesini istiyor

STRASBOURG maçında
sakatlanan Paris SaintGermain'in yıldızı Neymar,
sahadan ağlayarak çıktı.
Fransa Kupası'nda Paris
Saint-Germain ile
Strasbourg'un kozlarını
paylaştığı mücadelede
Neymar şoku yaşandı.
Mücadelenin 62. dakikasında
ayak bileğinden sakatlanan
Neymar, oyuna devam
edemedi. Brezilyalı yıldız
oyundan çıkarken
gözyaşlarına hakim olamadı.
Karşılaşmanın ardından
Neymar hakkında açıklama
yapan teknik direktör Thomas
Tuchel, "Neymar şu an
hastanede. Endişeliyim çünkü
aynı ayak…" dedi.Geçtiğimiz
sezon Olympique Marsilya ile
oynanan lig maçında ayak
tarak kemiği kırılan Neymar
sezonu kapatmış ve bıçak
altına yatmıştı.

Usain Bolt, futbol
kariyerini noktaladı

Milan, yeni transferi
Krzysztof Piatek'e
imzayı attırdı!
SERİE A devi Milan, Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye
gitmesinden doğan boşluğu Genoa'nın 23 yaşındaki
golcüsü Krzysztof Piatek'i transfer ederek doldurdu.
Milano ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla
duyurduğu yeni transferi için imza töreni düzenledi.
Bonservisine 35 milyon euro ödenen genç santrfor,
kendisini 4,5 yıllığına Milan'a bağlayan sözleşmenin
altına imza attı.
İmza töreninde Milan'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne
taşımak için her şeyi yapacağını ifade eden yıldız isim,
"Sahada olduğum her maçta gol atmaya çalışacağım.
Sampdoria'yla oynayacağımız maçta da takımımın
galibiyetine katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta boy gösteren
Piatek, fileleri 19 kez havalandırırken 1 de asist
kaydetmişti.

TOTTENHAM Teknik Direktörü
Mauricio Pochettino, sistem
geliştirilinceye kadar VAR'ın
Premier Lig'de kullanılmasının
ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Tottenham Teknik Direktörü
Mauricio Pochettino, Video
Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
hakkında açıklamalarda bulundu.
Pochettino, VAR'ın kullanıldığı
maçları izleyenlerin mutlu
olmadığını söyleyerek, "Bu işin
önemli bir parçası olan taraftarlar
mutlu olmalı. Bir karar için 5
dakika durursanız, nasıl tepki
verecekler bilmiyorum" şeklinde
konuştu. VAR'ın Premier Lig'de
kullanılmasının ertelenmesi
gerektiğini belirten Mauricio

Pochettino, "VAR'ın Premier Lig'e
girişini geciktirmek iyi bir fikirdir.
Çünkü nasıl çalışacağını ve
sistemi nasıl daha iyi
geliştirebileceğimizi bilmiyorsak,
bir yıl daha durması iyi olur. Bu
sistemi nasıl geliştirdiğimize ve
nasıl kullandığımıza dikkat
etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Premier Lig 2018-2019
sezonunda da VAR test
aşamasında kullanılıyor. İngiliz
kulüpleri Premier Lig'de 2019-2020
sezonunda VAR sisteminin
kullanılması konusunda prensip
anlaşmasına varmıştı. İngiltere
Federasyon ve Lig Kupası'nda ise
VAR sistemi kullanımda
bulunuyor.

USAİN Bolt, futbolculuk
kariyerini noktaladığını
açıkladı. Bolt, "Spor hayatım
sona erdi, artık hayata
geçmeyi bekleyen projelerim
var." dedi.Altı Olimpiyat Altın
Madalyası sahibi Jamaikalı
kısa mesafe koşucusu ve 100
metre ile 200 metre dünya
rekorlarının sahibi Usain Bolt,
futbolu bıraktığını açıkladı.
Bolt açıklamasında, "İyi bir
deneyim oldu benim için.
Bitene kadar eğlenceliydi,
artık hayata geçmeyi
bekleyen projelerim var."
ifadelerini kullandı. Central
coast Mariners ile deneme
idmanlarına çıkan ve
karşılaşmaya ilk 11’de
başlayan Usain Bolt maçta iki
gol birden kaydetmişti.
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Akdeniz’de yılın ilk ayında
203 düzensiz göçmen öldü
ULUSLARARASI Göç Örgütü
(IOM), yılın ilk 20 gününde
Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya
çalışan 203 düzensiz göçmenin
yaşamını yitirdiğini bildirdi.
IOM’den yapılan açıklamada, 120 Ocak’ta deniz yoluyla Avrupa’ya
4 bin 883 düzensiz göçmenin
geçtiği, bunların 3 bin 429’unun
İspanya, bin 166 Yunanistan ve
kalan kısmının Malta ve Kıbrıs
sahillerine ayak bastığı aktarıldı.
Açıklamada, aynı dönemde
203 sığınmacının Avrupa kıyılarına
geçmeye çalışırken Akdeniz
sularında can verdiği belirtildi.
17 Ocak’ta İspanya – Fas
arasındaki Alboran Denizi’nde
düzensiz göçmenleri taşıyan botun
batması sonucu 53 kişinin yaşamını
yitirdiği anımsatılan açıklamada, bir
gün sonrasında İtalyan
donanmasının Akdeniz’de rapor
ettiği diğer bir deniz kazasında da
117 düzensiz göçmenin öldüğü veya
kaybolduğu kaydedildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri
Filippo Grandi, Akdeniz’de
meydana gelen yeni yılın en büyük
düzensiz göçmen facialarına ilişkin,
“Akdeniz’deki trajedinin devam
etmesine müsaade edilemez.
Avrupa’nın kapısı önünde ölen çok
sayıdaki insanı görmezden
gelemeyiz.” değerlendirmesinde
bulunmuştu.
Grandi, düzensiz göçmenlerin
kurtarılması için her türlü çabanın
gösterilmesi gerektiğini
vurgulamıştı.

AB ELEŞTİRMİŞTİ
Libya açıklarında ve İspanya – Fas
arasında öldükleri veya
kayboldukları belirtilen yaklaşık 170
kayıp düzensiz göçmen haberlerinin
ardından İtalya’dan gelen
açıklamalarda Avrupa Birliği (AB)
eleştirilmişti.
İtalya Savunma Bakanı Elisabetta
Trenta, sosyal medya üzerinden
yaptığı paylaşımda, “AB bu soruna
daha fazla izleyici kalamaz.”
ifadesini kullanmıştı.
Senato Başkanı Maria Elisabetta
Casellati de “Bu kadar zavallı
masumun ölümünü kabul
edemeyiz. Akdeniz barış denizi
olmalı, toplu mezar değil.” şeklinde
konuşmuştu.

İskeçe Türk Birliği’nden
“Mehmet Hilmi Şiir Yarışması”
İSKEÇE Türk Birliği (İTB) kurucuları arasında yer
alan öğretmen ve gazeteci Mehmet Hilmi adına şiir
yarışması düzenliyor.
Yarışma Ortokul-Lise öğrencileri ve yetişkinler olmak
üzere iki kategoride düzenlenecek. Konuyla ilgili olarak
İTB tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Yarışma, İskeçe Türk Birliği’nin kurucuları arasında
yer alan ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kültür
yaşamında önemli katkıları olan öğretmen ve gazeteci
merhum MEHMET HİLMİ adına gerçekleştirilecektir.
Yarışma; A- Ortaokul ve lise öğrencileri ile B- Yetişkinler
olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.
Yarışma iki etapta gerçekleşecek olup yarışmacılar
bunlardan dilediğine katılma imkânına sahiptir.
Bunlar;
A- Şiir okuma ve
B- Şiir yazma yarışmalarıdır.
Yarışmanın “şiir yazma” etabına katılmak
isteyenlerin kendilerine ait şiirlerini, 31 Ocak 2019
tarihine kadar İskeçe Türk Birliği’ne ulaştırmaları
gerekmektedir.
Yarışmanın “şiir okuma” etabına katılacak olanların
ise kişisel bilgileriyle birlikte okuyacakları şiirin de yer
alacağı başvurularını 31 Ocak 2019 tarihine kadar İskeçe
Türk Birliği’ne yapmaları gerekmektedir.
“MEHMET HİLMİ ŞİİR YARIŞMASI”nın sonuçları, şiir
okuma yarışmasının da gerçekleştirileceği etkinlikte
açıklanacaktır. Etkinlik tarihi ve yeri önümüzdeki
günlerde duyurulacaktır.
Daha fazla bilgi için İskeçe Türk Birliği’ne müracaat
ediniz...”

