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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

Erdoğan ve
Putin’den 
Libya’da
ateşkes çağrısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Rusya Devlet Başkanı Putin’in
İstanbul’daki görüşmelerinden sonra
yapılan ortak basın açıklamasında,
Libya’daki tüm taraflara, çatışmaları
12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla
durdurma çağrısında bulunuldu. 
»4

Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi,
Samos adasındaki Göçmen Kabul ve
Kimlik Belirleme Merkezi’nde
ebeveynlerinden uzak yaşayan beş
küçük sığınmacıyı haklı buldu.
»2

AİHM refakatsız
çocukların
sevkini istiyor

“İdealimiz
güçlü diaspora, 
güçlü Türkiye”
Türkiye’deki “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren, YTB’nin 2019 faaliyetlerinin
seyrini ve 2020’ye yönelik
hedeflerini değerlendirdi.
»104’te 7’de

ekonomi spor

AB’nin gündemi
“Brexit” ve 

“iklim politikaları” 

"Deneyim 
Çağı" 
nedir? 6’da

Banka kartıyla 
ödeme yapmayana 

vergi gelecek 15’te

Veteran takımları 
Erdal Mustafa’yı

unutmadı

Dr. Sebahattin
Abdurrahman’ın
kaleme aldığı
“Lozan’dan Günümüze
Batı Trakya Azınlık
Okulları” kitabı, Batı
Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’nde
düzenlenen etkinlikle
tanıtıldı. Abdurrahman
hem yazdığı kitap
hakkında, hem de
azınlık eğitiminin
yaşadığı sorunlar
hakkında bilgilerini
katılımcılarla paylaştı.
» 9

İKİ liderin başbaşa yaptığı
görüşmenin ardından basına
açıklamalarda bulunan
Başbakan Miçotakis,
görüşmenin son derece
olumlu geçtiğini, iki ülkenin
bir çok alanda işbirliği
konusunda kararlı olduğunu
söyledi.
Bu arada, ana muhalefet
partisi SİRİZA ziyareti eleştiren
bir açıklama yayımladı.
SİRİZA ABD ziyaretini
“fiyasko” olarak tanımladı.  »3

Miçotakis, 
Trump ile
görüştü

bilimdünya

Azınlık okulları kitabı tanıtıldı

Tatil bitti, vardiyalı
eğitim bitmedi!
Azınlık lisesinde bina sorunu çözüme kavuşturulmadığı için yılbaşı
tatili sonrasında da vardiyalı eğitime devam ediliyor. 

İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki vardiya sorunu devam
ediyor. 

Prefabrik sınıfların yılbaşı
tatiline kadar okula
getirilebileceği ve tatil sonrası
vardiyalı eğitimin sona ereceği
yönünde bazı yetkililerin verdiği
sözler yerine getirilmedi. Tatil
sonrası ilk ders günü olan 8 Ocak
Çarşamba günü öğrenciler
vardiyalı eğitime devam etti. 

Gerek bina sorununun tümüyle
çözüme kavuşturulması, gerekse
vardiyalı eğitime geçici çözüm
getirilmesi talebine yanıt
verilmemesi öğrenci ve velilerin
mağduriyetinin devam etmesine
neden oldu.

730 öğrencinin eğitim sorunu
karşısında bakanlığın ve
yetkililerin duyarsız kalması
velilerin tepkisine neden oluyor. 

Azınlık Ortaokulu – Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Erhan
Hüseyin Ali ile İskeçe Azınlık
Ortaokul – Lisesi Okul Aile Birliği
Başkanı İlker Topal son durumu
GÜNDEM Gazetesi’ne değerlendirdi.
»8



Kuzey Makedonya’da
geçici hükümet
kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump ile
yapacağı görüşme için Amerika’ya
giden Başbakan Kiriakos
Miçotakis, Florida eyaletindeki
diaspora toplantısında, dış
politika konusunda önemli
mesajlar verdi. Miçotakis,
Yunanistan’ın şu andaki en büyük
sorununun Türkiye olduğunu
iddia etti.

6 Ocak’ta Theofania (Acısu)
bayramını Florida eyaletindeki
Tarpon Springs şehrinde
diasporadaki Yunanlılarla
kutlayan Miçotakis, yurt dışında
yaşayan Yunanlıların oy
kullanması konusundan, dış
politikaya uzanan bir dizi sorulara
yanıt verdi. 

Yeni Demokrasi Partisi olarak
Prespes Antlaşması’na başından
beri karşı çıktıklarını söyleyen
Miçotakis, söz konusu anlaşmanın
onaylandıktan sonra
değiştirilmesinin çok zor
olduğunun da altını çizdiklerini
hatırlattı.

Miçotakis, “Biz anlaşmanın
uygulanmasını çok büyük bir
dikkatle izliyoruz. ‘Makedonya’
markasını koruyabilmek için
büyük bir mücadele veriyoruz ki,
böylece kuzey komşularımızla
başlayacak olan ticaret savaşında

bir adım önde olalım.” ifadelerini
kullandı. 

Miçotakis sözlerini, “Bugün
büyük sorunumuz - ve kesinlikle
dürüst olmalıyız - Türkiye.”
diyerik sürdürdü.  “İstediğimiz
gibi olmayan bir anlaşmaya
varmamızdan duygusal olarak
rahatsız olsak da, (en büyük
sorunumuz) Üsküp ve
kuzey komşumuz
değil.” diyen
Miçotakis, “Size
söyleyebileceğim,
ilk defa, bu
hükümetin yaptığı
diplomatik
eylemlerden sonra
ve gerçek bir
diplomatik
maratona girdikten
sonra, Türkiye
umutsuzca tecrit
edilmiş durumda.”
ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin uluslararası
alanda tecrit edilmesi için tüm
diplomatik silahları
kullandıklarını söyleyen
Başbakan Miçotakis, ABD’de
yaşayan Yunanlıların bu
konuda Yunan hükümetine
destek vermesini de istedi. 

Londra’da Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la yaptığı görüşmede,
NATO üyesi bir ülkenin bir diğer
müttefik ülkeye bu kadar
saldırgan olmasının ve
uluslararası hukuku ihlal
etmesinin nasıl mümkün
olduğunu sorduğunu söyleyen

Miçotakis, “Hepimizin yapması
gereken önemli bir

görevi var. Yunan
tezlerinin haklılığı

konusunda
Amerikan
kamuoyunu ve
Amerikan siyasi
önde gelenlerini
bilgilendirmek.”
diye konuştu.

KUZEY Makedonya’nın
bir önceki hükümetinde
İçişleri Bakanı olan Oliver
Spasovski’nin
başbakanlığındaki geçici
hükümet, meclisten
güvenoyu aldı.

120 koltuklu mecliste,
geçici hükümetin
onaylanması için yapılan
oylamada 101 milletvekili
“evet” oyu kullanırken,
“hayır” ve “çekimser” oy
kullanılmadı.

Geçici hükümette
başbakanlık görevini
yürütecek Oliver Spasovski,
oylamanın ardından
meclisteki konuşmasında,
ülkenin son derece önemli
bir dönemde bulunduğunu
ve kendilerinden tüm
kurumların engelsiz şekilde
çalışmasının beklendiğini
ifade etti.

Bu dönemde geçici
hükümeti yürütmenin hem
zorluk hem de kişisel ve
siyasi bir sorumluluk
olduğunu vurgulayan
Spasovski, “Vakit, adil ve
demokratik seçimlerin
düzenlenmesinin gerektiği
vakittir. Vakit, ülkemizin
Kuzey Atlantik İttifakının
tam üyesi olmasına yönelik
tüm gerekli faaliyetlerin
tamamlanması ve Avrupa
Birliği (AB) Konseyinin
AB’ye üyelik
müzakerelerinin
başlatılmasına yönelik
kararlarının izlenmesi
vaktidir.” diye konuştu.

Bir önceki hükümet
koalisyonunun başındaki
Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliğinden
(SDSM) Spasovski’nin
açıkladığı hükümet çalışma
programına göre, söz
konusu geçici hükümet,

gelecek hükümetin
seçilmesine kadarki
dönemde özgür, adil ve
demokratik erken
parlamento seçimlerinin
düzenlenmesi, Kuzey
Makedonya’nın NATO’ya
tam üyeliği, AB’ye üyelik
müzakerelerinin
başlatılması ve
yürütülmesiyle ekonomik
kalkınma gibi konuları
stratejik öncelik olarak
belirledi.

Muhalefet partisi olan İç
Makedon Devrimci Örgütü-
Makedonya’nın Ulusal
Birliği Demokratik Partisi
(VMRO-DPMNE) geçici
hükümette İçişleri
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile bazı
bakan yardımcılıkları
görevlerini yürütecek.

Seçimlerden 100 gün
önce geçici hükümetin
kurulabilmesi için görevi
bırakması gereken eski
Başbakan Zoran Zaev’in
istifası, gün içinde mecliste
onaylandıktan sonra Meclis
Başkanı Talat Caferi
tarafından Cumhurbaşkanı
Stevo Pendarovski’ye
iletilmişti.

Pendarovski ise İçişleri
Bakanı Spasovski’yi geçici
hükümeti kurmakla
görevlendirmişti.

Eski Başbakan Zaev, AB
Konseyinin Kuzey
Makedonya ile üyelik
müzakerelerinin
başlatılması yönünde karar
almamasının ardından
erken genel seçime
gidileceğini açıklamıştı.

Kuzey Makedonya’daki
siyasi partiler de erken genel
seçimin 12 Nisan’da
yapılması noktasında
uzlaşmıştı.

AİHM refakatsız çocukların
başka merkeze sevkini istiyor

“Türkiye’yi izole etmek 
için tüm diplomatik
silahlarımızı kullanıyoruz”

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
Samos adasındaki Göçmen Kabul ve Kimlik
Belirleme Merkezi’nde ebeveynlerinden uzak
yaşayan beş küçük sığınmacıyı haklı buldu. 

Sığınmacı çocuklar, STK’ların da desteği ile
kendileri için güvenlik önlemleri alınması
talebinde bulunmuştu. Yapılan bu başvuruya
ilişkin olarak AİHM, Yunan yetkililerden refakatsiz
çocukları başka bir misafirhaneye sevk etmelerini
istedi. Yunanistan’dan, Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’nin 3. maddesine uygun şartların da
sağlanması istendi. 

Söz konusu çocukların, yeterli bakım, tıbbi ve
psikososyal hizmetler, güvenlik, gıda ve sağlık
alanlarına kolay erişim gibi talepleri var. 

Samos’taki Göçmen Kabul Merkezi’nin
kapasitesi sadece 648 kişiyi ağırlamaya elverişli
iken, bugün burada yaşayan sığınmacı sayısı
yaklaşık 7 bin 500.
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Miçotakis, ABD’de
Trump ile görüştü

BAŞBAKAN Kiriakos
Miçotakis 7 Ocak Salı akşamı
ABD Başkanı Donald Trump ile
görüştü.

Miçotakis Yunanistan saati
ile 21:00’da Beyaz Saray’a geldi.
Başbaşa görüşme öncesinde
kısa süreliğine basın
mensuplarının sorularını
cevaplayan Miçotakis ve
Trump, iki ülke ilişkilerinin en
iyi dönemlerinden birini
yaşadığını ifade etti. 

Bir soru üzerine Libya’da
yaşanan gelişmeler hakkında
açıklama yapan Trump, ilgili
ülke liderleriyle görüştüğünü,
bu konuda Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Almanya Başbakanı
Angela Merkel ile kısa süre önce
konuştuğunu aktardı. Trump,
“Şu anda birçok ülkenin
Libya’da dahli var; Rusya’nın ve
diğer ülkelerin. Bu ülkelerle
görüşüyoruz. Bizim net bir
duruşumuz var. İşe yarayacak
bir barış planı üzerinde
çalışabilir miyiz diye buna
bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Konu hakkındaki görüşlerini
açıklayan Başbakan Kiriakos
Miçotakis, “Türkiye-Libya
anlaşması Yunanistan’ın

egemenlik haklarını ihlal ediyor
ve bölgede istikrarsızlığa neden
oluyor. Desteğinizi umuyoruz.”
ifadelerini kullanırken, ABD
Başkanı Trump’ın destek
konusunda bir yorum
yapmaması dikkat çekti.

İki liderin başbaşa yaptığı
görüşmenin ardından basına
açıklamalarda bulunan Kiriakos
Miçotakis, görüşmenin son
derece olumlu geçtiğini, iki
ülkenin bir çok alanda işbirliği
konusunda kararlı olduğunu
söyledi. Başbakan Miçotakis,
Yunanistan’ın F-35 savaş
uçakları programına dahil
olarak 2024 yılından itibaren
söz konusu uçaklardan satın
alma niyetinde olduğunu
vurguladı. Miçotakis ayrıca iki
ülkenin ekonomi ve eğitim
alanında da işbirliklerini
geliştireceklerini belirtti.

Açıklamasının devamında
Miçotakis, ABD Başkanı
Trump’a Doğu Akdeniz’de
yaşanan gelişmeler ve Libya
konusunda Yunanistan’ın
endişelerini açık bir şekilde
aktardığını söyleyerek, “Ülke
olarak bölgedeki egemenlik
haklarımızın ihlal edilmesine
müsamaha göstermeyeceğiz.”

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Bir azınlık okulunun 
hazin öyküsü...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

İ skeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi eğitim yılına
sorunlarla başladı. Okul

binasının eski olması bir yana,
okula başvuruda bulunan öğrenci
sayısının kapasitesinin çok
üzerinde olması yeni problemleri
de beraberinde getirdi. Yetkililer,
okul binasının yetersizliğine
çözüm olarak, öğrencilerin ve
velilerin karşı çıktığı vardiyalı
eğitim sistemini getirdiler.

Vardiyalı eğitim, Yunanistan’da
artık tarihe karışmış bir uygulama. 

Durum böyle olunca, azınlık
lisesinden yeni eğitim yılına
boykotla siftah yapıldı. İki hafta
devam eden eylemin ardından ise
23 Eylül’de, azınlık tarihine
geçecek dev bir yürüyüş
gerçekleşti. 2 binin üzerinde veli,
öğrenci ve İskeçeli soydaş,
vardiyalı eğitim sistemini protesto
etti ve çağın gereklerine uygun bir
okul binası talebini dile getirdi.

Yerel yetkililerle görüşmeler
yapıldı, Eğitim Bakanlığı’na
talepler iletildi. Geçici çözüm
olarak prefabrik üç sınıfın ek
binanın bahçesine yerleştirilmesi
istendi ve bu konuda vaatler
alındı. 

Ancak ne gelen prefabrik
sınıflar, ne de konunun peşinde
olan yöneticiler ve ilgililer var.

15 günlük Noel tatilinin
ardından okullar açılırken,
İskeçe’deki azınlık çocukları için
değişen hiçbir şey olmadı. Yani
eğitim yılı yarılandı, ama
sorunların çözümü konusunda bir
arpa boyu yol katedilmedi.
Üstüne üstlük ufukta bir çözüm
de görünmüyor.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nde 730 öğrenci eğitim
görüyor. Öğrenci sayısı
bakımından bölgenin en kalabalık
lisesi. 50 de eğitimci var.

Okul binasını bilenler
yukarıdaki rakamların ne kadar
korkutucu olduğunu
anlayacaklardır.

Deyim yerindeyse balık istifi bir
durum söz konusu…

Lisedeki sorunları

konuştuğumuz İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi Encümen
Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin Ali,
“Olması gereken şartlara sahip bir
okul binasında eğitim yapmak
gibi makul bir talep olamaz.” diye
serzenişte bulunuyor.

Çok haklı… Ama konu azınlık
olunca ne hak, ne hukuk söz
konusu. 

İskeçe Azınlık Ortaokulu –
Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı
İlker Topal da, “Devletin neden bu
şekilde davrandığına bir anlam
veremiyorum. Çocuklar adeta
cezalandırılıyor. Böyle bir durum
olmamalı ve olamaz diye
düşünüyorum.” diyerek yakınıyor.

Çok haklı… Mantıklı her
insanının cevap bulmakta
zorlandığı bir durumdan
bahsediyoruz.

Ama konu azınlık olunca aklı
selim ortadan kalkıyor; neden -
niçin sorularına cevap bulmak
zorlaşıyor. 

“Çocuklarımız da, aileler de
böyle bir ilgisizliği hiçbir şekilde
hak etmiyor. Bu bize yapılan çok
büyük bir haksızlıktır.” diyerek
tepkisini dile getirmeye devam
ediyor İlker Topal. 

Evet, bir ülke vatandaşı, hele
hele o ülkenin çocukları, gençleri
böylesi bir muameleyi asla hak
etmiyorlar. Üstelik Avrupa’nın
ortasında, Avrupa Birliği’nin
kolları arasında yaşarken.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’nin içler acısı durumunu
bilmeyen, görmeyen yok. Altyapı
açısından yetersizlikleri gün ışığı
gibi ortada. 

Ama görmek isteyene…
Sırf azınlık okulu olduğu için

okulun yetersizliklerini
görmezden gelmek, azınlık
okulunu seçtikleri için öğrenci ve
velilerin sorunlarına,
şikayetlerine, taleplerine kulak
tıkamak hiçbir şekilde
çağdaşlıkla, medeniyetle, iyi
niyetle bağdaştırılamaz.

Ne yazık ki burada net bir
şekilde KASIT var… 

ifadelerini kullandı.

SİRİZA’DAN ELEŞTİRİ
Başbakan Kiriakos Miçotakis
ABD ziyaretinin son derece
olumlu ve başarılı geçtiğini
söylerken, ana muhalefet
partisi SİRİZA ziyareti eleştiren
bir açıklama yayımladı.

SİRİZA yaptığı açıklama ile
Başbakan Miçotakis’in ABD
ziyaretini “fiyasko” olarak
tanımladı. 

Parti tarafından yapılan
açıklamada, ABD Başkanı
Trump’ın iki liderin kameralar
önündeki görüşmesi sırasında
Miçotakis’i adeta görmezden
gelerek tek başına yaklaşık 20
dakika basın mensuplarına
açıklamalarda bulunmasının
sadece Başbakan Miçotakis’e
karşı değil, Yunanistan’a karşı
bir “hakaret” olduğunu
savundu. 

Açıklamada, ABD Başkanı
Trump’ın söz konusu 20
dakikalık konuşmasında,
Türkiye’nin belki de son 20
yılın en saldırgan ve tehlikeli
hamleleri hakkında tek bir
kelime bile etmemesinin ciddi
bir sorun olduğu vurgulandı.

SİRİZA’nın açıklamasında,
Başbakan Miçotakis’in ABD
ziyaretinin diplomatik bir
başarısızlıkla sonuçlandığı
belirtildi.
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Erdoğan ve Putin’den 
Libya’da ateşkes çağrısı

ORTAK AÇIKLAMA
“Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya
Federasyonu Cumhurbaşkanları Ortak
Açıklaması”nda, iki ülke
cumhurbaşkanları olarak, karşılıklı saygı
temelinde, geniş bir yelpazede, yapıcı
ikili ilişkiler geliştirildiği ifade edilerek, 8
Ocak Çarşamba günü İstanbul’da açılışı
gerçekleştirilen TürkAkım Doğal Gaz
Boru Hattı’nın da karşılıklı fayda
sağlayan bu ilişkinin somut bir örneği
olduğu vurgulandı.

İş birliğinin, halkların ortak
menfaatlerine hizmet etmesinin yanı sıra,
bölgesel meselelerin çözümüne de katkı
sağladığını görmekten memnuniyet
duyulduğu vurgulanan açıklamada
şunlar kaydedildi:

“ABD ve İran arasındaki gerilimin
artmasından ve Irak’taki olumsuz
yansımalarından derin endişe
duyuyoruz. İran Devrim Muhafızları
Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım
Süleymani’yi ve beraberindekileri 3 Ocak
2020’de Bağdat’ta hedef alan ABD hava
operasyonunun, bölgedeki güvenlik ve
istikrarı olumsuz etkilediğini
değerlendiriyoruz. İran’ın Irak’taki
koalisyon askeri üslerine 8 Ocak 2020’de
gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları
ışığında, hangi tarafça yapılırsa yapılsın,
karşılıklı saldırılar ve güç kullanımı, Orta
Doğu’daki karmaşık sorunlara çözüm
bulunmasına katkı sunmayacak, aksine,
yeni bir istikrarsızlık döngüsüne yol
açacak ve nihayetinde herkesin
çıkarlarına zarar verecektir. Dış
müdahalelere, tek taraflı askeri eylemlere
ve mezhepsel çatışmalara her zaman
karşı olduk. Bu doğrultuda, bölgedeki
mevcut gerilimin düşürülmesine dair
bağlılığımızı ifade ediyor, tüm taraflara
itidalli ve sağduyulu hareket etme ve
diplomasiye öncelik verme çağrısında
bulunuyoruz.”

SURİYE
Ortak açıklamanın Suriye başlığında ise
“Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı,
siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün
muhafazasına olan bağlılığımızı teyit
ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, “Terörizmin tüm şekil ve
tezahürleriyle mücadele etme ve
Suriye’deki ayrılıkçı gündemleri boşa
çıkarma yönündeki kararlılığımızı
vurguluyor ve bu çerçevede, 17 Eylül 2018
ve 22 Ekim 2019 tarihli Muhtıraların tüm
unsurlarıyla hayata geçirilmesinin
önemini teyit ediyoruz. İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi’nde sükunetin, İdlib’le
ilgili bütün anlaşmaların tüm
unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle
sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
2254 sayılı kararıyla uyumlu kalıcı siyasi
çözüm bulunmasına yönelik olarak
Astana Mekanizması çerçevesinde
çalışmaya ve Anayasa Komitesi’ni
destekleme taahhüdüne bağlıyız. Tüm
Suriyelilere insani yardımı ayrım
yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön
koşul ileri sürmeksizin artırma ihtiyacını
vurguluyoruz.” değerlendirmesi yapıldı. 

Açıklamada, başta Trablus çevresinde
artan çatışmalar olmak üzere, uzun
süredir savaştan muzdarip olan
Libya’daki gelişmelerin büyük bir
endişeyle izlendiğine vurgu yapılarak,
“Libya’da kötüleşen durum, geniş
mücavir bölgenin, tüm Akdeniz
bölgesinin ve Afrika Kıtası’nın
güvenliğini ve istikrarını sarsmakta,
düzensiz göçü, silahların daha fazla
yayılmasını, terörizmi ve yasadışı
kaçakçılık dahil diğer suç faaliyetlerini
tetiklemektedir. Libya’nın egemenliğine,
bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve
ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı
yineliyoruz.” denildi.

Ülkede kalıcı barış ve istikrarın, ancak
Libyalılar arasında samimi ve kapsayıcı
diyaloga dayanan, Libyalıların

öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği
bir siyasi süreçle sağlanabileceğine
dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere
yer verildi:

“Libya’da süregiden çatışmalara askeri
bir çözüm aramak sadece daha fazla
acılara sebep olmakta ve Libyalılar
arasındaki bölünmüşlüğü daha da
derinleştirmektedir. 2015 tarihli Libya
Siyasi Anlaşması’na, 2259 sayılı BMGK
Kararına ve diğer ilgili BMGK Kararlarına
dayanarak, Libyalılar arasında BM
himayesinde kapsamlı bir siyasi süreci
başlatmak için en önemli önceliği,
ateşkesin derhal sağlanması teşkil
etmektedir. BM kolaylaştırıcılığında
yürütülen siyasi süreci canlandırmak için
elverişli bir ortam yaratmayı amaçlayan
Berlin Süreci’ne desteğimizi teyit eder ve
sürecin ancak Libyalıların ve komşu
ülkelerin katılımı ve bağlılığıyla somut
sonuçlar verebileceğini hatırlatırız.”

12 OCAK SAAT 00:00
İki liderin açıklamasında Libya’daki
sürece ilişkin şu çağrı yapıldı: 

“Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili
BMGK Kararlarının ortaya koyduğu
amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar
verdik. Bu çerçevede, arabulucular
olarak, Libya’daki tüm taraflara
çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00
itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın
sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde
günlük hayatın normalleştirilmesi için
gereken önlemlerle desteklenen
sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek,
Libya halkının acılarına son vermek ve
ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek
için derhal bir müzakere masasının
etrafında bir araya gelme çağrısında
bulunuyoruz. Libyalıların, istisnasız
bütün vatandaşlarının çıkarlarını hesaba
katan ulusal çapta bir diyalog
çerçevesinde, vatanlarının geleceğine
bağımsız bir şekilde karar
verebileceklerine dair inancımız tamdır.”

Türkiye
Cumhurbaşkanı

Erdoğan ile Rusya
Devlet Başkanı

Putin’in
İstanbul’daki

görüşmelerinden
sonra yapılan ortak

basın açıklamasında,
Libya’daki tüm

taraflara, çatışmaları
12 Ocak günü saat

00:00 itibarıyla
durdurma çağrısında

bulunuldu.
Açıklamada şu

ifadelere yer verildi:
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E ylül ayının ilk günleriydi.
Okulların açılmasına birkaç gün
kalmıştı. İskeçe Azınlık

Ortaokulu – Lisesi’ndeki durum azınlık
toplumu arasında konuşulmaya
başlanmıştı. Öğrenci sayısının tüm
rekorları kırıp 740’ın üzerine çıktığı
haberi bir yandan mutluluk, diğer yandan
ise endişeli bir bekleyişe neden
oluyordu. Çünkü ortada basit bir soru
vardı: “Bu kadar öğrenci nereye
sığacak?” 

Nitekim 11 Eylül Çarşamba günü ilk zil
çaldı ve yeni eğitim yılı başladı.
İskeçe’nin tek azınlık ortaokulu –
lisesinde vardiyalı eğitime dönüleceği
haberleri adeta ışık hızıyla yayıldı.
“Dönüleceği” diyorum çünkü 3 yıl önce
okulun ana binası yetersiz gelmiş,
öğrenci sayısının artması nedeniyle ilk
kez “vardiyalı” eğitime geçilmişti. O
dönemde Başbakan Aleksis Çipras İskeçe
ziyareti sırasında azınlık lisesine de
gelmiş ve “sorunu” yakından görmüştü.
İskeçe ilinin en kalabalık okulunun en

küçük okul bahçesinde yaptığı
konuşmada “normal” eğitim sürecine
geçebilmek için bazı adımlar atacaklarını
söylemişti. O küçük okul bahçesinde
başbakanın yaptığı konuşmayı
duyanlardan biri olarak “galiba yeni okul
binası yapılacak” diye düşünmüştüm.
Hatta buna inanmıştım da. Zira, İskeçe
Azınlık Ortaokul – Lisesi’nin küçücük
bahçesinde yakından gördüğüm ve
konuşmasını dinlediğim başbakanın
yüzünde, okulla ilgili olarak yıllardır
süregelen “olumsuz durumun” ve
yıllardır süregelen “haksızlığın” idrakine
varmış olmanın yansımasını gördüm.
Belki de böyle olmasını istediğim için,
olayı ve durumu bu şekilde yorumlamış
olabilirim. 

Aradan bir süre geçti ve azınlık lisesi
için İskeçe Vakıf İdaresi’ne ait tek katlı bir
yapının, ek bina olarak tahsis edileceğini
öğrendik. Tahsis edilen bina eski Hürriyet
mahalle azınlık ilkokulu binasıydı. Bu
binaya yapılacak birkaç sınıf sayesinde
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi

öğrencileri ve öğretmenleri vardiyalı
eğitimden kurtulacaklardı. Amaç buydu.
Vardiyalı eğitime olan gereksinimin
ortadan kaldırılmasıydı amaç. Benim
umduğum gibi, sandığım gibi ve inanmak
istediğim (azınlıktan birçok kişinin de
inandığı ve umduğu) gibi “yeni ve
modern bir okul binası” falan yoktu
planlarda. İhtiyaçlara cevap verecek,
öğrencilerin eğitim, spor ve sosyal ve
kültürel aktivite alanlarındaki
ihtiyaçlarına cevap verecek, onlara
olması gereken eğitim hakkını
sağlayacak bir okul binası yapılması için
gereken karar, irade ve kararlılık için
“şartlar” olgunlaşmamıştı! Vardiyalı
eğitim ortadan kalksındı, yeterdi şimdilik!

Neyse o da “kötünün iyisiydi” veya
“iyinin kötüsüydü” diyerek sineye çektik
ve kabullendik. Azınlık kabullendi, birçok
şeyi kabullendiği gibi. Ama herkes bunu
geçici bir çözüm olduğunu ve sorunun bir
süre sonra yine karşımıza çıkacağını
biliyordu, hissediyordu. Ve nitekim o
“bildiğimiz” ve “hissettiğimiz” durum
2019 yılının Eylül ayında karşımıza çıktı.
Okulun birinci sınıfına yapılan kayıtlar
artınca öğrenci sayısı yine yükselmiş ve
yeni bir rekor kırılmıştı. 740’ın üzerine
çıkan öğrenciler ana bina ve ek binadan
taşıyordu. Durum o kadar net ki: “İskeçe
yeni bir azınlık ortaokul – lise binası
istiyor!” diye adeta haykırıyordu. Ama
nafile. Karşımızdaki “devletimiz” bizi
görmüyor ve duymuyordu. Öğrenci
velilerinin kararıyla boykot başladı. Hem
de eğitim yılının ikinci günü. Eylemlere,
boykotlara alışık olmayan, bu konuda
hiçbir tecrübesi olmayan Türk azınlık
insanı sesini duyurabilmek, yaşadığı
soruna çözüm talep edebilmek için sesini
yükseltti. Sabahın köründe çocuğuyla

birlikte köyden çıkan anneler azınlık
lisesinin önüne taşındı günlerce. En
sonunda da son derece dinamik,
heyecanlı ve coşkulu bir protesto
yürüyüşü yaptı azınlık insanı. O gün o
eyleme katılan annelerden birçoğu
hayatının ilk eylemine, ilk protesto
yürüyüşüne katılmıştı. Ne için, ne
uğruna? Evladının eğitimi uğruna.
Kendisine verilmeyen eğitimi, oğlunun
kızının alabilmesi için, insanca şartlarda
eğitim görebilmesi için hayatında ilk kez
eyleme katıldı birçok anne! Hatta belki de
biraz çekinerek, yürüdü, hatta slogan
attı. Ne için? Çocuğunun daha iyi
şartlarda bir eğitim alabilmesi için.
Çocuğunun vardiyalı eğitime tabi
tutulmaması için. 

Eylem, yerel yöneticilerin ve özellikle
de eyalet başkanı Hristos Metios’un
Atina’ya giderek sorunu yetkili
bakanlıklara aktarması ve vardiyalı
eğitimin sona ermesi için prefabrik
sınıfların okulun ek binasına getirileceği
yönünde taahhütler üzerine son buldu.
Dersler iki haftalık bir boykot sonrasında
başladı. Ancak verilen sözler veya
taahhütler çabuk unutuldu. Hatta azınlık
milletvekillerinin meclise sorduğu
sorulara bile Batı Trakya tabiriyle “suya
salarcasına” yanıtlar verildi. Devletimiz
bir kez daha Batı Trakya Müslüman Türk
Toplumu’nun taleplerine kulaklarını
tıkadı. 

“Yılbaşı tatiline kadar prefabrik
sınıfların getirilebileceği” yönünde sözler
uçtu gitti. Biz de gazete olarak konuyu,
daha doğrusu bu büyük sorunu bu
haftaki manşetimize taşıdık. Çünkü
malum: “TATİL BİTTİ FAKAT VARDİYALI
EĞİTİM BİTMEDİ!”

Ozan AHMETOĞLU

Vurdumdumazlık mı, 
bilinçli ve kasıtlı politika mı?

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı
RUS doğal gazını Türkiye’ye ve

Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek
TürkAkım (TurkStream) doğal gaz boru
hattı törenle hizmete açıldı.

TürkAkım doğal gaz boru hattının
hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen törene, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarının
salona girişinin ardından TürkAkım
Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin tanıtım
videosu gösterildi.

Açılışta, Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Putin’in yanı sıra Türkiye Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı
Aleksander Novak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Russkaya
Kompresör İstasyonu’ndaki Gazprom
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg
Aksyutin ve Kıyıköy Alım Terminali’ndeki
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile
video konferans aracılığıyla bağlantı
kuruldu. Aksyutin ile Özcan, projeye
ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Vucic, Bulgaristan
Cumhuriyeti Başbakanı Borisov, Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM

Başkanı Şentop, Eski TBMM Başkanları
İsmail Kahraman ile Binali Yıldırım,
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Türkiye Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Enerji
Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye Eski
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve Gazprom Üst Yöneticisi Alexey
Miller açılış sırasında sahnede yer aldı.

Erdoğan, Putin, Vucic ve Borisov’un
sembolik vanayı açmasıyla
TürkAkım’dan Türkiye’ye gaz arzı
başladı. Açılış sırasında ekranda doğal
gaz akış animasyonu gösterildi. 

Açılıştan sonra Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet

ve hükümet başkanları ile aile fotoğrafı
çektirdi.

Öte yandan, törene yerli ve yabancı
çok sayıda basın mensubu katıldı.

Töreninin ardından, Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet
Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan
Cumhuriyeti Başbakanı Borisov onuruna
verdiği yemeğe geçildi.

BORU HATTI 31 ARALIK’TA GAZ
AKIŞINA HAZIR HALE GETİRİLDİ 
Rusya’nın Anapa şehrinden Kıyıköy’e
uzanan ve 935’er kilometre
uzunluğundaki iki hattan oluşan

TürkAkım’ın inşaat süreci sona erdi.
Anapa’da bulunan Russkaya Kompresör
İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım
Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye’ye
iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık
2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale
getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp
olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp
gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın 15,75
milyar metreküp kapasiteli ilk hattı
Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı
kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa’ya
gaz gönderilecek.
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POLİSİN “dur” ihtarına
uymayan kaçak göçmenin
kovalamaca sonrasında
Gümülcine’de yakalandığı
bildirildi. Olay 8 Ocak
Çarşamba günü yaşandı. 

İskeçe ile Gümülcine
arasındaki Porto Lagos
bölgesinde yolda bekleyen

polis kontrol nokrasında
durmayan Suriyeli kaçak
göçmenin yakalanması için
kovalamaca başladı. Kontrol
noktasından tek başına
kullandığı araçla geçen
göçmen, polisin dur ihtarına
uymayarak hızla bölgeden
uzaklaştı. Suriyeli göçmenin

peşine düşen polis, aracı
Gümülcine’ye kadar kovaladı. 

Göçmenin şehir içinde
kaçmaya çalışırken başka bir
araçla çarpıştığı ve bunun
sonucunda polis tarafından
yakalandığı belirtildi. Suriyeli
göçmen polisler tarafından
gözaltına alındı. 

Banka kartıyla
ödeme yapmayana
vergi gelecek

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Hayvan üreticilerinin 
sağlığını tehtit eden zoonoz

B u haftaki konumuzu yine
bir zoonoz  ve de
özellikle hayvan

üreticilerin ve veteriner
hekimlerin sağlığını  tehdit eden
ve ateşe sebebiyet veren  bir
hastalık olan brucella
enfeksiyonuna ayırdık. Brucella
(koyun) hastalığı  nasıl bir
hastalıktır? Nasıl bulaşır?
Brucelladan  korunma yolları ve
yapılması gerekenler nelerdir?
Kısacası bu sorularımıza yanıt
arayalım:

Halk arasında “koyun
hastalığı” olarakta bilinen
hastalığa Gram(-) bakteri olan
Brucella ve türleri sebebiyet
verirler. Yaygın olarak sığır,koyun
ve keçilerde görülmektedir.Bu
hastalık aynı zamanda
domuz,köpeklerde de tespit
edilmiştir. Brucella
mikroorganizmaları değişik
isimlerde sığır, koyun ve
keçilerde yavru atmalara
sebebiyet vererek, işletmelerde
büyük ekonomik kayıplara neden
olurlar. Brucella
Abortus,sığırlarda, Brucella
Mellitensis, koyun ve keçilerde
malta humması denilen hastalığı
yaparak, gebe koyun ve keçilerin
2 ila 4 aylık arasında yavru
atmalarına sebebiyet verir.
Brucella hastalığı, bir yetiştirme
hastalığı olup, hiçbir belirti
göstermeyen hayvanlar, gebeliğin
ilerlemiş safhalarında yavru
atarlar.

Brucella enfeksiyonları, risk
olarak gösterilen Akdeniz havzası
ülkelerinde yaygın olarak
görülmektedir. Özellikle bu
bölgelerde “köy peyniri”
dediğimiz ve pastörize olmayan

sütlerden üretilen ve belli süre
bekletilmeden tüketime sunulan
peynirler, büyük risk taşırlar.

Brusella hastalığı hasta
hayvanların eti, sütü ve sütünün
ürünleriyle temas eden insanlara
bulaşabilir. Özellikle keçiden
geçer. Keçinin kaynatılmayan
sütünden ve kaynatılmamış
sütten yapılan peynirinden
bulaşır. İnsanlarda, çok yüksek
olmayan ve zaman zaman titreme
şeklinde bir ateş yapar. Gece
terlemelerinde ateş normale
düşer.  Hasta olan kişiler çabuk
yorulur ve çok sık terlerler.
İştahsızlıkta bu hastalıkla birlikte
ortaya çıkan belirtilerdendir.
Antibakteriyel ilaçlarla tedavi,
semptomların süresini azaltır ve
komplikasyon riskini düşürür.
Nüksleri önlemek için tedavi uzun
süreli uygulanır.
• En etkin ilaç grubu
tetrasiklinlerdir.

Hastalıktan korunmak için süt
ürünleri hazırlanmadan önce ,
sütler iyice kaynatılır veya
pastörize edilerek mikroplar
öldürülür. Kaynatılmış veya
pastörize sütlerden yapılan süt
ürünleri hastalık kaynağı
oluşturmaz.

İnsanı Brusella’dan koruma
çaresi hayvanlarda hastalığın
mücadelesi ile mümkündür.
Hastalığa yakalanan kişiler
hemen bir hekime başvurmalıdır
ve tedavisini başlatmalıdır.

Koyunlarda kitle halinde yavru
atma görüldüğünde, vakit
geçirilmeden veteriner hekime
başvurulmalı ve gereken önlemler
alınmalıdır.

Hepinize sağlıklı günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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Kontrol noktasında 
durmayan göçmen
Gümülcine’de yakalandı

2020 yılında vergi mükelleflerinin vergi
cezası almamaları için banka veya kredi
kartlarıyla daha fazla alışveriş yapmaları
gerekecek.

Maaşlı çalışanlar, emekliler, serbest meslek
sahipleri, çiftçiler ve gayrimenkullerden gelirleri
olanların, yıllık toplam gelirlerinin yüzde 30’u
değerinde banka veya kredi kartıyla ödeme veya
alışveriş yapmaları gerekiyor.

Bu oranı tutturamayanlar, aradaki fark için

yüzde 22 oranında vergi ödeyecekler.
Örneğin yıllık geliri 20 bin euro olan bir

kişinin 2020 yılı boyunca banka veya kredi
kartıyla 6 bin euro değerinde ödeme veya
alışveriş yapması gerekiyor. Eğer bu vergi
mükellefi kartla 6 bin yerine 5 bin euroluk
alışveriş yaparsa, aradaki 1.000 euro’luk farkın
yüzde 22’si oranında yani 220 euro oranında
vergiye tabi tutulacak.

Almanya’da inşaat sektöründe 
çalışacak DEMİRCİ aranıyor. 

İşçilere sigorta (AOKA) ve barınma 
imkanı sağlanacaktır. 

Bizimle çalışmak isteyen kişiler 
aşağıdaki telefonlardan irtibata geçebilir. 

697 691 83 94 , 0049 151 685 409 34

ALMANYA’DA ÇALIŞACAK
İŞÇİ ARANIYOR
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SAMSUNG Electronics Tüketici
Elektroniği Başkanı ve CEO'su H.S. Kim,
CES Fuarı'ndaki açılış konuşmasında
"Deneyim Çağı"nı duyurdu. H.S. Kim
yaptığı konuşmada, hayatı daha rahat,
daha keyifli ve daha anlamlı hale getiren
kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmak
için donanım ve yazılımı sorunsuz bir
şekilde birleştiren on yıllık insan merkezli
yenilikleri müjdeledi.

Deneyim Çağı, kendimize ve ailemize
nasıl önem verdiğimizi, evlerimizi bireysel
ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde nasıl
özelleştirebileceğimizi ve daha güvenli,
sürdürülebilir akıllı şehirleri nasıl inşa
edebileceğimizi şekillendirecek. Samsung
bu amaçla fuarda robotik, Yapay Zeka, 5G
ve İleri Seviye Algoritma alanındaki en son
gelişmelerini sergiledi. Samsung
Electronics Tüketici Elektroniği Bölümü
Başkanı ve CEO'su H.S. Kim, "Deneyim
Çağında, yaşam tarzlarımıza uyum
sağlamak için gerekli olan alanı yeniden
düşünmemiz gerekiyor. Samsung'un insan
merkezli yenilik üzerine inşa edilmiş
felsefesi, bu yöndeki yaklaşımını benzersiz
kılıyor. Sorunları çözmek ve insanların
yaşamlarını geliştirmek için inşa ediyor ve
yaratıyoruz." dedi.

H.S. Kim burada sizi anlayan, sizi
destekleyen ve evin her yerinde aktif olarak
gereksinimlerinize cevap veren küçük,
yuvarlanan bir robot olan Ballie'yi tanıttı.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı
ve Baş Bilim Araştırmacısı Sebastian Seung
ise Ballie hakkında ayrıntılı bilgiler
paylaştı. Seung, cihazın üzerindeki Yapay
Zekâ kabiliyetleri sayesinde bir fitness
asistanına ve insanların değişen
ihtiyaçlarına çözüm arayan mobil bir
arayüze dönüştüğünü aktardı. 

Samsung ayrıca gelecekteki ev
anlayışına da bir bakış sundu. Samsung
Tasarım İnovasyon Merkezi Baş Tasarım
İnovasyon Yöneticisi Federico Casalegno;
evlerin Yapay Zekâ, sensörler ve veri analizi

gibi en son yenilikler sayesinde benzersiz
ve sürükleyici deneyimler sunacağını
belirtti. Dr. Casalegno, "Yaşayan bir
organizma olan akıllı ev; ihtiyaçlarımıza
göre, her birimiz için deneyimlerimizi
uyarlayan tamamen kişisel bir alan
olacak." dedi. Dr. Casalegno'ya göre
alanların bu şekilde birbirine geçmesi
nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde evler
de değişecek.

Dr. Casalegno ayrıca Samsung'un GEMS
(Yürüyüşü Destekleme ve Motive Etme
Sistemi) teknolojisini içeren ilk sürükleyici
tanıtım gösterisini de yönetti. Bu tanıtım,
tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik gözlükleri
ile odalarının konforunda sanal bir kişisel
antrenörle çalışmasını, bir dağa
tırmanmasını veya su altında yürüyüş
yapmasını nasıl mümkün hale getirdiğini
gösterdi. GEMS ayrıca kişiselleştirilmiş
deneyimler sunmak için de sonuçları
toplayarak analiz ediyor.

Şirket ayrıca evde bahçe ürünleri
yetiştirme ve robotik bir gıda hazırlama
asistanı Bot Chef'i de tanıttı.

Artan küresel kentleşmeye işaret eden
Samsung; akıllı cihazlar, platformlar ve
veriler tarafından sağlanan akıllı
sistemlerin şehir hayatını daha güvenli ve
daha kolay hale getireceği akıllı şehirler
vizyonunu da özetledi. Samsung Kıdemli
Başkan Yardımcısı ve NEXT Global Müdürü
Emily Becher, "Çocuklarımızın ve onların
çocuklarının şehir hayatını çoğumuzun
sevdiği kadar sevebilmesi için şehir
yaşamını daha çekici, güvenli ve verimli
hale getirecek akıllı sistemler oluşturmak
için gerekli araçlara ve bilgiye sahibiz.
Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve 5G'yi
kullanan akıllı şehirler, çevre ile
etkileşimimizi daha da kolaylaştıracak ve
daha fazla keyif almamızı sağlayacak."
şeklinde konuştu.

Akıllı binalarla akıllı bir şehir yaratma
hedefini gerçekleştiren Samsung, açık iş
birliğinin önemini de vurguladı. Samsung,

akıllı bina çözümlerini geliştirmek için ABD
merkezli lider bir küresel emlak müteahhit
firması olan Greystar Real Estate Partners
gibi inşaatçılar ve emlak yöneticileri ile
ortaklıklar kurmak amacıyla çalışmalar
yapıyor. Greystar Başkanı ve CEO'su Bob
Faith, "Akıllı binalarla bölge sakinlerinin
deneyimi daha akıllı, daha verimli, daha
etkili olacak. Bu yüzden daha az enerji
kullanacaklar. Samsung, tüm teknolojileri
bir araya getirme yeteneğine sahip ve
teknolojilerin tek bir yerde birleşmesi
gerçekten kritik." dedi.

Şirket için ileriye dönük üç önemli alanı
vurgulayan H.S. Kim, bu alanları şu şekilde
sıraladı: Güvenlik ve gizlilik, iyilik için
teknoloji ve vatandaşlık.

H.S. Kim, bir endüstri lideri olarak
şirketin veri güvenliği ve kişisel gizliliğe
olan bağlılığının değişmeyeceğini ve
teknoloji ilerledikçe güvenlik ve gizliliğin
korunmasının en büyük öncelikleri
olacağını da belirtti. En önemli şeyin
insanların kendi bilgilerini kendilerinin
kontrol etmesi olduğunu kaydeden H.S.

Kim, "Samsung, verilerinizi önceden ve
doğrudan onayınız olmadan üçüncü
taraflarla asla paylaşmayacaktır." dedi.

H.S. Kim, ayrıca şirketin güvenlik
alanındaki özgün platformu Samsung
Knox'un mobil ve TV'lerden ev aletlerine
kadar tüm Samsung cihazlarını korumak
için gelişmeye devam edeceğini de söyledi. 

Samsung görme engellilere yardımcı
olabilecek Relumino; itfaiyecilerin
çalışmalarını daha güvenli hale
getirmelerine yardımcı olacak IGNIS ve
yaşlılar ile engellilerin hareket etmesine
yardımcı olacak GEMS. gibi teknolojilerle
nasıl "iyilik" için yenilikler yaptığını
gösterdi.

Samsung, "Yarın için Hep Birlikte!
İnsanları Etkinleştirme" isimli KSS
vizyonunun bir ayağı olarak 2020 yılında
Samsung İnovasyon Kampüsü programının
genişletildiğini de duyurdu. Samsung,
kampüsün 2019'daki lansmanından bu
yana 13 ülkeden 20.000'den fazla öğrenciyi
eğittiğini ve bu yıl bu sayının iki katına
çıkacağını açıkladı.

"Deneyim Çağı" nedir? 
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SOL DAN SA ĞA
1) Başlangıcı olmayan – Bir ay içinde olan veya

bir ay süren 2) Asalak bir böcek – Baba, cet –
Başlıca içeceğimiz 3) Rey – Bağıntı, izafet 4) Uzak
Doğu ülkelerindeki tapınaklara verilen ad – Metal
nesne, plaka 5) Tümör – Voleybolda topa vuruş
şekli 6) Argoda sevgili – Üzme, sıkıntı verme 7) Sığ
sularda, ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz
tekne – Güldürmeyi amaç edinen oyun – En kısa
zaman 8) Mücadele – Veba hastalığı 9) Baryum’un
simgesi – Duvarları kaplayıp süslemek için
kullanılan levha 10) Erler – Hane, konut – Bedenin
dış yüzü 11) Beddua, ilenme – Küçük işaret bayrağı
12) Uslu, terbiyeli – Namus, haya 13) Yasal – Alıntı,
iktibas 14) Evlere su taşıyan kimse – Tomruk biçme
makinesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Destan – Bir kurumun alt mevkilerindeki iş

yerlerinden her biri – Dingil 2) Işık, aydınlık – Yabani
hayvan barınağı – (kısaca) Anadolu Ajansı 3)
Rütbesiz asker  Boyun hastalığı, guşa – Uyum 4)
Beyaz tüylü bir tavuk ırkı – (tıp) Pamukçuk –
Tanrı’ya yakarma 5) Sıvı safra – (eski) Açığa
çıkarma, yayma – Bilim, bilgi 6) Çarşılarda aynı işi
yapan esnafın bulunduğu bölüm – Balgamlı
öksürükle ortaya çıkan göğüs hastalığı, nefes
darlığı 7) Tanrı tanımaz kimse – Yalan, uydurma söz
8) İki yana sallanarak yürüme – Ün, şöhret –
Kullanma süresi 9) Kaymakamlık – Mahir, becerikli
– Lorentiyum’un simgesi 10) Boşa çıkarma, rast
getirememe – Sanı – Lakin, fakat 11)
Kurçatovyum’un simgesi – (sosyaloji) Boy – Başlıklı,
su geçirmeyen spor ceket. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1)
Arifane, İma 2) Rulo,
Alaten 3) Ag, Tartma 4)
Fason, İnanç 5) Nakit,
Eti 6) Po, Baz, Yb 7)
Klape, Cihar 8) AA, İşçi,
Aza 9) Kg, Kalem 10)
Baobap, Laso 11)
Filateli 12) Kart, Ram,
Ra 13) Eke, Ziyafet 14)
Tütün, Anane.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Araf, İka, Buket 2)
Rugan, Laka, Akü 3) İl,
Sapa, Gofret 4)
Fotokopi, Bit 5) Ani,
Eşkal, Zn 6) Nar, Tb,
Çapari 7) Elti, Acil, Taya
8) Amnezi, Eleman 9)
İtaat, Hamal, Fa 10) Me,
Niyaz, Siren 11) Anaç,
Brovo, Ate. 
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İSKEÇE Azınlık Ortaokulu –
Lisesi’ndeki vardiya sorunu devam ediyor.
Azınlık ortaokul ve lisesinin bina
sorununun çözüme kavuşmaması
nedeniyle, öğrenciler yılbaşı tatili
sonrasında da vardiyalı eğitime devam
etmek zorunda kalıyor. 

Eğitim yılı başında vardiyalı eğitime
karşı yapılan ve yeni okul binası talebinin
de dile getirildiği boykotun devam ettiği
dönemde verilen sözler yerine getirilmedi.

Üç aydan fazla bir süre geçmiş olmasına
rağmen vardiyalı eğitime geçilmemesi için
yetkililerden talep edilen prefabrik
sınıflarla ilgili olarak herhangi bir çalışma
yapılmadı.

2019 – 2020 eğitim yılı başında öğrenci
sayısının artması nedeniyle ana bina ve üç
yıl önce hizmete giren ek binanın yetersiz
gelmesiyle ortaöğretim müdürlüğü İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi’nde sabah ve
öğleden sonra olmak üzere vardiyalı eğitim
uygulamasının başlatılmasını
kararlaştırmıştı. Söz konusu karara tepki
gösteren öğrenci velileri eğitim yılının ilk
gününden itibaren dersleri boykot kararı
almıştı. Boykot iki hafta devam etmiş ve 23
Eylül 2019 Pazartesi günü  2 binin üzerinde
soydaşın katılımıyla protesto yürüyüşü
yapılmıştı. Vardiya ve okul binası
sorununun çözümü için Doğu Makedonya
– Trakya Eyalet Başkanı Hristos Metios’un
Atina’da yaptığı görüşmelerle ilgili olarak
okul yönetimine ve velilere bilgi
vermesinin arsından 26 Eylül tarihinde
boykot sona erdirilmişti. Ancak aradan
geçen üç aylık süre içinde bina sorununun
çözüme kavuşturulması için bir adım
atılmadığı gibi, vardiyalı eğitim için geçici
çözüm olabilecek prefabrik sınıf talebi de
yetkililer tarafından görmezden gelindi. 

Prefabrik sınıfların yılbaşı tatiline kadar
okula getirilebileceği ve tatil sonrası
vardiyalı eğitimin sona ereceği yönünde
bazı yetkililerin verdiği sözler yerine
getirilmedi. Tatil sonrası ilk ders günü olan
8 Ocak Çarşamba günü öğrenciler vardiyalı
eğitime devam etti. 

730 öğrencinin eğitim sorunu karşısında
bakanlığın ve yetkililerin duyarsız kalması
velilerin tepkisine neden oluyor. Gerek
bina sorununun tümüyle çözüme
kavuşturulması, gerekse vardiyalı eğitime

geçici çözüm getirilmesi talebine yanıt
verilmemesi öğrenci ve velilerin
mağduriyetinin devam etmesine neden
oldu. 

“PREFABRİK SINIF KONUSUNDA DA,
YENİ OKUL BİNASI KONUSUNDA DA
TALEPLERİMİZE CEVAP VERİLMEDİ”
Konuyla ilgili GÜNDEM’e konuşan İskeçe
Azınlık Ortaokulu – Lisesi Encümen Heyeti
Başkanı Erhan Hüseyin Ali, tatilin sona
erdiğini ancak vardiyalı eğitimin ne yazık
ki devam ettiğini vurguladı. 

Encümen Heyeti Başkanı Erhan
Hüseyin Ali şöyle konuştu: “Ne yazık ki
beklentilerimiz yerine getirilmedi.
Okulumuzdaki bina sorununun çözümünü
yıllardır bekliyoruz. Olması gereken
şartlara sahip bir okul binasında eğitim
yapmak gibi makul bir talep olamaz.
Bunun yanı sıra Eylül ayı başından
itibaren vardiyalı eğitim uygulamasının
olmaması için prefabrik sınıfların
getirilmesini ve ek binamızın bahçesine
yerleştirilmesini istedik. Bu talebimiz, yeni
ve çağdaş bir okul binası yapılana kadar
geçici bir çözüm getirecekti. Bizlere
yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda
bu sorunun, yani prefabrik sınıf
konusunun yılbaşı tatiline kadar
halledilebileceği söylenmişti. Şu ana kadar
ne yazık ki hiçbir girişim olmadı. Gerekli
bir adım atılmadı. Prefabrik sınıfların
getirilmesi için ve vardiyalı eğitimin sona
ermesi ve normal eğitim sürecinin
başlaması için maalesef adım atılmadı. 730
öğrenci ve 50 eğitimcinin durumunu
iyileştirecek talebimize karşı ne yazık ki bir
duyarsızlık var.” 

Encümen Heyeti Başkanı Erhan
Hüseyin Ali, neredeyse her gün velilerin
sorularıyla muhatap olduklarını ifade
ederek, “Bizi gören velilerin yüzde 90’ı
bina sorununu ve vardiyalı eğitim
uygulamasını soruyor. Bir gelişme var mı
diye merak ediyorlar. Doğal olarak
sorunun çözüme kavuşmasını bekliyorlar.
Gerek okula gelen veliler, gerekse dışarıda
bizi gören anne babalar aynı soruyu
soruyor. Biz de şu ana kadar bir gelişme
olmadığını söylemekten adeta yorulduk.”
dedi. 

“MEVCUT DURUMU
DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Encümen Heyeti Başkanı Hüseyin Ali
sözlerini şöyle sürdürdü: “İskeçe Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin bina sorunu ve
vardiyalı eğitim problemiyle ilgili olarak
velilerimizle bir araya geleceğiz. İskeçe
merkezde ve belki de bazı büyük
köylerimizdeki velilerle toplantı yapıp,
mevcut durumu değerlendireceğiz. Bunun
neticesinde de önümüzdeki dönemde bu
büyük sorunun çözüme kavuşabilmesi için
neler yapabileceğimizi konuşacağız. Biz
mevcut problemin çözüme kavuşmasının şart
olduğunu düşünüyoruz. Bu çok açık ve net.
Bunun için yetkililerin iyi niyet
göstermelerini ve verilen sözlerin tutulmasını
bekliyoruz. Bunu çocuklarımız için talep
ediyoruz.” 

“NEDEN BUNU BİZDEN
ESİRGİYORLAR, ANLAYAMIYORUM”
İskeçe Azınlık Ortaokul – Lisesi Okul Aile
Birliği Başkanı İlker Topal da sorunun
çözümü için harekete geçmek gerektiğine
inandıklarını söyledi. 
Vardiyalı eğitimin olmaması için öğrenci
velileri olarak bir mücadele verdiklerini
hatırlatan Topal, “Ne yazık ki o dönemde dile
getirdiğimiz talepler yerine getirilmedi.
Çocuklarımız hala vardiyalı eğitime devam

ediyor. Devlet ve bakanlık okulumuza üç
adet prefabrik sınıfı getiremedi. 
Aslında getirmedi demek daha doğru olur
sanırım. Çünkü geçici olarak getirilecek
prefabrik sınıflar çocukların da, ailelerin de
sorununu çözecekti. Neden bunu bizden
esirgiyorlar, anlayamıyorum. Öğrenci
fazlalığı nedeniyle bu yıl sabah ve öğleden
sonra eğitim yapılacağını söylediler. Bu
durum okulumuzdaki bina sorununun
yıllarca çözülmemesinden kaynaklanıyor.
Devletin neden bu şekilde davrandığına bir
anlam veremiyorum. Çocuklar adeta
cezalandırılıyor. Böyle bir durum olmamalı
ve olamaz diye düşünüyorum.” diye konuştu. 

“ASIL SORUN, BİNA SORUNUNA
ÇÖZÜM GETİRİLMEMESİ”
Öğrencilerin yanı sıra anne babaların da
mağdur olduğunu anlatan İlker Topal şöyle
devam etti: “Vardiyalı eğitim olayı yıllar
öncesinde sona erdi. Artık böyle bir
uygulama yok. Bu tip uygulama olan
okullarda da geçici de olsa çözüm getirilip
kısa sürede normal eğitim sistemine
dönülüyor. Bunun örneklerini bu yılın
başında da gördük. Atina’da bazı okullarda
gördük. Ne yazık ki bize böyle bir çözüm
getirilmedi. Yıllar öncesinde kalan bir
uygulama bizim için uygulanıyor ve biz bu
durumdan mağdur oluyoruz. Bizim
okulumuzun tabii ki asıl büyük sorunu
vardiyalı eğitim değil. Büyük sorun 700’ün
üzerinde öğrencinin bulunduğu bir okul için
eski bir binada eğitim yapılması. Gerekli
şartlara sahip olmayan bir binada 700’ün
üzerinde öğrenciye eğitim verilmemeliydi. Bu
soruna bugün dahi çözüm bulunmaması bizi
üzüyor, kahrediyor. Bütün veliler bu durumu
soruyor. Biz de çaresiz bir şekilde gelişme
olmadığını söylemek zorunda kalıyoruz. Yani
asıl sorunumuz, büyük sorunumuz bina
sorunu. Yeni bir okul binasına ihtiyacımız
var. Bunu dile getirdik, getiriyoruz ve
getirmeye de devam edeceğiz.” 

“ÇOCUKLARIMIZ DA, AİLELER DE 
BU İLGİSİZLİĞİ HAK ETMİYOR”
İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Okul Aile
Birliği Başkanı İlker Topal, encümen
heyetiyle birlikte hareket ederek önümüzdeki
günlerde bazı girişimlerde bulunacaklarını
anlatarak, “Velilerle bir araya geleceğiz.
Zaten daha önce alınan karar da bu
doğrultudaydı. 730 öğrencinin bulunduğu
İskeçe’nin en kalabalık okuluyuz.
Vurdumduymazlığa ve ilgisizliğe karşı
harekete geçmemiz gerekir diye
düşünüyoruz. Çocuklarımız da, aileler de
böyle bir ilgisizliği hiçbir şekilde hak etmiyor.
Bu bize yapılan çok  büyük bir haksızlıktır.”
ifadelerine yer verdi. 

Gerek öğrenciler, gerekse veliler
tarafından encümen heyeti ile okul aile birliği
öncülüğünde önümüzdeki günlerde
yapılacağı açıklanan toplantıdan çıkacak
sonuç merakla bekleniyor. 

Tatil bitti, vardiyalı eğitim bitmedi!
GÜN DEM haber

ERHAN HÜSEYİN İLKER TOPAL

FOTO ARŞİV
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Dr. Sebahattin Abdurrahman
tarafından kaleme alınan “Lozan’dan
Günümüze Batı Trakya Azınlık Okulları”
kitabı, 7 Ocak Salı akşamı düzenlenen
etkinlikle tanıtıldı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) lokalinde gerçekleşen etkinlik
selamlama konuşmaları ile başladı. İlk
olarak sözü alan BTTÖB Başkanı Aydın
Ahmet, Dr. Sebahattin Abdurrahman’ı
azınlık eğitiminin tarihi sürecine ve
günümüzde yaşadığı sorunlara değinen
eserinden dolayı tebrik etti. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, kitabı okuma fırsatı
bulduğunu ve azınlık eğitiminin
sorunlarına dikkat çeken çok güzel bir
çalışma olduğunu vurgulayarak. Dr.
Sebahattin Abdurrahman’ı tebrik etti.
Murat Ömeroğlu, etkinliğe gösterilen
ilgiden duyduğu memnuniyeti de ifade
ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Selamlama konuşmalarının ardından
Dr. Sebahattin Abdurrahman’ın
özgeçmişi okundu.

Ardından
BTTÖB Başkanı
Aydın Ahmet’in
sorduğu sorular
doğrultusunda
Dr. Sebahattin
Abdurrahman
hem yazdığı
kitap hakkında,
hem de azınlık
eğitiminin
yaşadığı sorunlar
hakkında
bilgilerini
katılımcılarla
paylaştı. 

Sebahattin
Abdurrahman
etkinlik sırasında
yaptığı
konuşmada,
kitabın
hazırlanması
aşamasında
yaklaşık 20 kişi
ile görüştüğünü
ve bu kişilerin
bilgi ve görüşlerinden yararlandığını
söyleyerek, azınlık okullarının tarihi
süreci ve bugünü hakkında bir çalışma
ortaya çıktığını söyledi. Azınlık eğitimi
hakkındaki görüşlerini de paylaşan
Abdurrahman azınlık okullarının
önemine vurgu yaparak, geliştirilecek
alanlar olmasına rağmen bu okulların
asla küçümsenecek okullar olmadığını,
bugün kendi alanında başarılı bir çok
kişinin azınlık okullarından mezun
olduğunu hatırlattı. 

Azınlık eğitiminin tarihi sürecinden
bahseden Sebahattin Abdurrahman, bu
alanda en olumlu gelişmelerin 1950 ile
1960 yılları arasında yaşandığını belirtti.
Bu yıllarda Türkiye ile Yunanistan
arasındaki dostluk ortamının azınlık
eğitimine de yansıdığını söyleyen
Abdurrahman, “Bunun en somut ve
önemli örneği Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu – Lisesi’nin açılmasıdır.”
dedi.

Bu yıllardan
sonra, özellikle
Yunanistan’daki
cunta yönetimi
ile birlikte azınlık
okullarına
olumsuz
müdahaleler
başladığını
vurgulayan
Abdurrahman,
Yunanistan’ın
1974 yılında
tekrar
demokrasiye
geçmesiyle
birlikte
beklenenin
aksine olumsuz
müdahalelerin

daha da arttığına dikkat çekti. Bu
dönemden itibaren azınlık çocuklarının
eğitimini geliştirmek yerine devletin
adeta bu konuyu görmezden geldiğini
söyleyen Sebahattin Abdurrahman,
bütün bu sorunlara son yıllarda zorunlu
anaokulu sorununun da eklendiğini
hatırlattı. Azınlık toplumunun Türkçe –
Yunanca olarak iki dilde eğitim verecek
anaokulları talebine olumlu
yaklaşılmamasının azınlık eğitimine
vurulan bir diğer darbe olarak öne
çıktığını ve bu sorunun hala devam
ettiğini kaydeden Abdurrahman, azınlık
toplumunun bu konuda mücadelesine
kararlılıkla devam etmesi ve azınlık
okullarından asla vazgeçmemesi
gerektiğini söyledi. 

Sorulan soru üzerinde son dönemde
azınlık toplumu arasında tartışma
konusu haline gelen “Frangudaki
Programı” hakkındaki görüşlerini de dile
getiren Sebahattin Abdurrahman, “Bu

konuda en son söyleyeceğimi en başta
söyleyebilirim. Benim açımdan bu
program kesinlikle olumlu bir
programdır.  Pedagojik açıdan
bakıldığında çocuklara ikinci bir dili
öğretmek için mutlaka ayrı bir yöntem
uygulanması gerekiyor. Ayrı kitabı, ayrı
programı olması gerekiyor. Söz konusu
programla da bu amaçlanmakta.
Programın asıl amacı bilindiği gibi
azınlık çocuklarına Yunancayı daha iyi
öğretmektir. Bu açıdan bakıldığında bu
programı başarılı buluyorum.”
ifadelerini kullandı.

Yazar, katılımcılardan gelen sorulara
cevap verdikten sonra Avrupa’nın
değişik ülkelerinde uygulanan azınlık
eğitimi programları hakkında bilgi ve
örnekler verdi.

Etkinliğin sonunda Dr. Abdurrahman,
kitabını imzaladı.

Kitap tanıtım etkiliğine Batı Trakya

Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif,
KİNAL Rodop Milletvekili İlhan Ahmet,
Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya
Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkanı
Hüseyin Bostancı, BAKEŞ Genel Müdür
Pervin Hayrullah, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat
Hasan, Rodop Meriç İlleri Selanik
Mezunu Öğretmenler Derneği’ni
temsilen Sayman İdris Hasan, Celal
Bayar Azınlık Lisesi Müdürü Tunalp
Mehmet, Gümülcine  Hayriye Medresesi
Okul Aile Birliği’ni temsilen Selahattin
Kesit, İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi
Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin
Ali, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Sadık Sadık, sivil
toplum kuruluşları yöneticilerinin yanı
sıra çok sayıda soydaş katıldı.

“Lozan’dan Günümüze Batı Trakya 
Azınlık Okulları” kitabı tanıtıldı



“İdealimiz güçlü 
diaspora, güçlü Türkiye”

TÜRKİYE’deki “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren, YTB’nin 2019 faaliyetlerinin seyrini
ve 2020’ye yönelik hedeflerini
değerlendirdi.

YTB’nin yurt dışındaki Türk
vatandaşlarına yönelik 2019’da
toplamda 239 sivil toplum kuruluşu ile
eğitim projesi hayata geçirdiğini belirten
Eren, Türk diasporasını edebiyat
alanında yeni açılımlara teşvik etmek
amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri”
yarışmasının düzenlediğini söyledi.

Eren, Türk diasporasının çocuklarına
ana dilleri Türkçeyi ve Türk kültürünü
öğretecek eğiticileri yetiştirmek
amacıyla da “Türkçe Öğretici Yetiştirme
Programları”nın hayata geçirildiğini
kaydetti.

Diasporanın Türkçe kaynaklara kolay
erişebilmesini sağlamak için “Anadolu
Okuma Evi” projesi altında yedi ülkede
30 kütüphane açıldığını belirten Eren,
edebiyat dünyasına yeni kalemler
kazandırabilmek için de sekiz ülkeden
katılımcılarla “Yazarlık Akademisi”
düzenlendiğini belirtti.

Başkan Eren, YTB’nin “Tez-
Araştırma”, “Türkçe Öğretimi Yüksek
Lisans”, “Aile ve Sosyal Hizmetler”,
“Lise Bitirme Başarı Ödülleri” ve “Fuat
Sezgin Üstün Başarı Ödülleri”
başlıklarıyla Türk diasporasına çeşitli
alanlarda burslar sağladığını anımsattı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türkçe
ve Türk kültürü dersi veren
öğretmenlerle buluşmalar
gerçekleştirildiğini söyleyen Eren,
Türkçe ve Türk kültürü
eğiticilerine, “Türkçe Saati
Proje ve Okul Öncesi Çift
Dilli Eğitimi Destek”
programlarıyla
öğreticilik
becerilerini
ilerletme imkanı
sunulduğunu dile
getirdi.

Eren, yurt
dışındaki Türk
vatandaşlarına,
ırkçı ve
İslamofobik
yaklaşımlara karşı
insan hakları ve
hukuk alanında
danışmanlık
hizmeti ve
eğitimler

verdiklerini belirtti.

GENÇLİK KAMPI, 
AKADEMİ, İFTAR VE 
İŞ DÜNYASI STAJLARI 
Gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak
onlarca proje hayata geçirdiklerini
kaydeden Eren, yaklaşık 5 bin gencin bu
projelerde yer aldığını söyledi.

Eren, Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt
dışından gelen 472 genci, ana
vatanlarıyla bağlarının güçlendirilmesi
için Türkiye’de düzenlenen gençlik
kampları ile buluşturduklarını söyledi.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Programı ile 3 bin 200 Türk gencinin
Türkiye’nin dört bir yanını gezme fırsatı
bulduğunu belirten Eren, Türkiye’nin
çalışma hayatını tanıma fırsatı sunan
“Türkiye Stajları” programına 144
gencin katıldığını kaydetti.

Eren, Fransa’nın Strazburg kentinde
düzenlenen ve Türkçe, tarih, kültür,
sanat ve çeşitli mesleki eğitimlerin
verildiği “Diaspora Gençlik Akademisi”
programına dünyanın dört bir yanından
42 gencin katıldığını kaydetti.

Başkan Eren ayrıca bulundukları
ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal
hayatında aktif olabilmeleri için
hazırlanan “YTB Genç Liderler”
programına da 56 gencin katıldığını dile
getirdi.

Viyana ve Strazburg’da
gerçekleştirilen 56 projeyle gençlik
buluşmaları organize edildiğini belirten
Eren, Paris, Viyana, Brüksel ve Köln’de
ramazan ayında “Gençlik İftarları”

organize edildiğini söyledi.
Eren, İsveç, Norveç, Almanya,
Fransa, Avusturya, Almanya,

Hollanda ve Belçika’da 4
binden fazla vatandaşın
katılımlarıyla ramazan
ayında iftar programları
organize edildiğini
belirterek yurt dışındaki

Alevi vatandaşlara yönelik
aşure ve muharrem iftarı
programları
gerçekleştirildiğini söyledi.

Eren, New York’ta YTB ve
Türk-Amerikan Ulusal

Yönlendirme Komitesi (TASC) iş
birliğiyle düzenlenen programa

ve iş gücü anlaşmalarının 50’nci
yıl dönümleri vesilesiyle

İsviçre’deki programa
Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip Erdoğan’ın katıldığını söyledi.
Eren, Balkanlar’dan Orta Asya’ya,

Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar çok geniş
bir coğrafyada yaşayan soydaş ve
akraba topluluklarla tarihi ve kültürel
bağların inşası ve daha da
güçlendirilmesinde de çok sayıda
projeye imza attığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerle
binlerce soydaş ve akraba topluluklara
mensup kişiye ulaşıldığını kaydeden
Eren, “Bu yıl ‘Bulgaristan’dan Zorunlu
Göçün 30. Yılı Anma Programı’ ve ‘Kırım
Tatar Sürgünü 75. Yıl Anma Programı’
icra edildi. Bunun yanında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımıyla ‘Ahıska
Sürgünü 75. Yıl Anma Programı’
gerçekleştirildi.” dedi.

Eren, “Türkiye’nin bu topluluklara
bigane kalması düşünülemez. Geçmişin
acı tecrübelerini tefekkür etmezsek
bunlar tekerrür eder.”

YTB’nin, “Gönül Coğrafyası Kültür
Buluşmaları” kapsamında Yunanistan,
Kuzey Makedonya ve Kosova halklarını
kardeşlik çatısı altında topladığını
belirten Eren, “Evlad-ı Fatihan Gezileri”,
“Bilim Seyyahları”, “Türk Edebiyatı
Rotası” ve “Balkan Gençlik Okulu”
kapsamında soydaş ve akraba
topluluklardan çok sayıda gençle bir
araya gelindiğini söyledi.

MEZUN DERNEKLERİ 
Eren, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine
dönen mezunların ülkelerinde
kurdukları “Türkiye Mezunları
Dernekleri” sayısının 30’a ulaşmasının
beklendiğini de belirtti.

BURSLARA 
REKOR BAŞVURU 
“Türkiye Bursları” programının, 2019’da
dünyanın dört bir yanından rekor sayıda
başvuru aldığını kaydeden Eren, 169
ülkeden 146 bin başvuru aldıklarını
söyledi.

Eren, öğrencilerin akademik, sosyal
ve kültürel yönden gelişmelerini
sağlamak amacıyla hazırlanan
“Uluslararası Öğrenci Akademisi”ne de
182 ülkeden 11 bin uluslararası öğrenci
katıldığını belirterek “Akademi
sayesinde öğrenciler Türkiye’nin
uluslararası duruşunu, Anadolu irfanını,
Türkiye’nin misafirperverliğini, ahlaki
ve kültürel değerlerimizi yakından
tanıma imkanı buluyor.” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BİR 
DİASPORA İSTİYORUZ”
Eren, son olarak şu ifadeleri kullandı:
“Biz kendi ayakları üzerinde duran
ancak Türkiye ile gönül bağını
kaybetmeyen güçlü bir diaspora
istiyoruz. Avrupa’da 60 yıllık Türk
varlığı bir başarı hikayesi. Buradaki
idealimiz ‘güçlü diaspora güçlü Türkiye’
ve biz YTB olarak nerede bir
vatandaşımız varsa oradayız; orada
olmaya devam edeceğiz.”

MİLLİ Savunma Bakanı Nikos
Panayotopulos özel bir televizyon
kanalında yaptığı açıklamada, ABD ile F-
35 savaş uçaklarının alınması için
görüşmelerin en kısa sürede
başlayacağını söyledi. 

Panayotopulos, F-16 uçaklarının
modernizasyonunun tamamlanması, F-
35 uçaklarının alınması ve Mirage
uçaklarının desteği ile birlikte Türkiye’ye
karşı üstünlüğü yeniden kazanma
durumunun ortaya çıkacabileceğini
iddia etti. Bakan, F-35’lerin alımının 2024
yılında başlayabileceğini sözlerine
ekledi.

Yunanistan ile Türkiye arasında son
dönemde yaşanan gerilimin düşmesi için
ABD’nin bulunacağı girişimler hakkında
da görüşlerini ifade eden Savunma
Bakanı, “Başkan Trump’ın telefonu açıp
Erdoğan ile konuşması şart değil.
Devreye sokulabilecek çok fazla iletişim
kanalı var.” dedi.

Yunan yetkililerin ABD yetkilileri ile
yaptığı görüşmelerde sunduğu “kırmızı
çizgiler” hakkındaki soruya cevap veren
Panayotopulos, bazı sınırlar olduğunu
açık ve net bir şekilde ortaya
koyduklarını belirterek, Türkiye,
Yunanistan’ın egemenlik haklarına karşı
çıkmaya devam ederse dinamik bir tepki
verme durumuna kadar varabileceklerini
söyledi.

Son olarak Başbakan Miçotakis ve
beraberindeki heyetinin, Amerikan
Kongresi ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile
yaptığı görüşmelere de değinen
Savunma Bakanı, özellikle ABD’nın dış
politikasında etkin kişilerin bulunduğu
Kongrenin Dış İlişkiler Komitesi ile
yapılan temasların son derece önemli
olduğunu söyledi.

“ABD ile F-35
görüşmeleri
en kısa
sürede
başlayacak”
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AB gündemini 2020’de “Brexit” 
ve “iklim politikaları” belirleyecek

AVRUPA Birliği (AB) gündeminde
2020’de İngiltere’nin Birlik’ten ayrılışı
(Brexit) ve iklim değişikliğiyle mücadele
üst sıralarda yer alacak.

Avrupa gündemini 3,5 yıldır meşgul
eden ve yılan hikayesine dönen Brexit’te
tünelin ucu gözüktü. 

Kara Avrupası’nın karşı kıyısında,
geçen aralık ayında yapılan erken
seçimlerde, Muhafazakar Boris
Johnson’ın tekrar Başbakan
seçilmesiyle, İngiltere 31 Ocak’ta
Birlik’ten ayrılacak.

İngiltere siyasi arenada bir değişiklik
olmaması halinde AB’yi terk eden ilk üye
olacak.

Öte yandan, Londra ile Brüksel
arasındaki “boşanmanın” ardından
devam edecek ticaret müzakerelerinin
sancılı geçmesi bekleniyor.

DOĞU – BATI AYRIŞMASI
DERİNLEŞİYOR
Vişegrad dörtlüsü olarak bilinen Çekya,
Macaristan, Polonya ve Slovakya belli
başlı konularda AB politikalarına
muhalif bir görüntü çizdi ve bu çizgiyi
sürdürmeleri bekleniyor.

Özellikle, Polonya ve Macaristan’da
yükselen göçmen karşıtlığı, sağcı
politikalar ve hukukun üstünlüğü
alanından yaşanan tartışmalar, Batı
ülkelerinin tepkisini çekiyor.

Doğu Avrupa ülkeleri ise Birlik
bütçesinden kendilerine yeterince
yatırım yapılmadığı veya bütçede kendi
ihtiyaçları olan kalemlere yeterince pay
ayrılmadığı konusunda şikayetçi.

AP’nin 2018’de, Macaristan için üye
ülkelere uygulanabilecek en ciddi
yaptırım olan 7’nci maddenin devreye

sokulmasını öngören kararı kabul
etmesi, Birlik içindeki çatlağı
derinleştirdi.

Üye ülkenin AB Konseyindeki oy
hakkının elinden alınmasını öngören ve
“nükleer seçenek” olarak adlandırılan
7’nci maddenin Polonya’dan sonra
Macaristan için devreye sokulması
ihtimaline Budapeşte, “Şantajlara boyun
eğmeyeceğiz.” yanıtını verdi.

Cezai yaptırım uygulanabilmesi için
ilerleyen süreçte diğer tüm üye
devletlerin onayı gerekiyor. Polonya ve
Macaristan’ın AB Konseyindeki nihai
oylamada birbirlerini desteklemesi
öngörüldüğünden 7’nci maddenin
işletilebilmesi uzak ihtimal olarak
değerlendiriliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖN PLANDA
Brüksel iklim değişikliği politikalarına
odaklanarak, dünyada bu konuda öncü
olmayı hedefliyor.

AB genelinde karbon salınımını
2050’ye kadar sıfırlamayı planlayan
AB’nin bu hedefinin önünde şimdilik
bazı engeller bulunuyor.

Örneğin, enerjide kömüre bağımlı
Polonya ve Birliğin daha yoksul ülkeleri,
karbon salınımıyla ilgili planların
uygulanması konusunda ek süre istiyor
ya da ayak diriyor.

TRANSATLANTİK İLİŞKİLER 
ALARM VERİYOR
ABD Başkanı Barack Obama döneminde
AB’nin “güvenilir müttefik” olarak
nitelendirdiği ABD, Başkan Donald
Trump döneminde ise “öngörülemez
müttefike” dönüştü.

Bunun nedenleri arasında, Trump’ın,
AB’nin sahiplendiği ve yoğun çaba
harcadığı İran Nükleer Anlaşması ve
Paris İklim Anlaşması’ndan çekilerek
Avrupalı müttefiklerini yarı yolda
bırakması sayılabilir.

Ayrıca Trump, Avrupa’nın önde gelen
devletlerini sık sık NATO’ya yeterince
finansal kaynak sağlamamakla suçluyor.

Başkan Trump’ın, Rusya’nın
Almanya’ya doğal gaz ihracatını
artırmayı hedefleyen Kuzey Akım 2 boru
hattının inşasında yer alan firmalara
yaptırım uygulanacağını öngören planı
da başta AB’nin lokomotif gücü
Almanya’nın tepkisine yol açtı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR)
direktörü Mark Leonard, ortak kaleme
aldıkları makalede, AB’nin gelecek
dönemde karşılaşacağı sınamalara
dikkat çekti.

Bildt ve Leonard, Rusya, Çin ve
ABD’nin uluslararası kurumları
sarsmasının Avrupa üzerindeki baskıyı
artıracağına dikkati çekerek, Trump
yönetiminin AB’ye karşı ticaret savaşları
kartını da sürekli masada tuttuğunu
anımsattı.

BİRLİĞİN YENİ YÜZLERİ
AP seçimlerinin ardından AB Komisyonu
Başkanlığına Alman Ursula von der

Leyen, AB Konseyi Başkanlığına
Belçikalı Charles Michel ve AP
Başkanlığına İtalyan David Sassoli
atandı.

Von der Leyen, Macar, Fransız ve
Rumen Komisyon üyesi adaylarının,
AP’de güvenoyu alamaması nedeniyle
göreve aralıkta, bir ay gecikmeyle
başladı.

Ayrılığın eşiğindeki İngiltere’nin de
Komisyonda görev yapacak bir isim
seçmesi gerekiyordu ancak Başbakan
Johnson, tüm ısrarlara rağmen kimseyi
aday göstermeyeceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankasının ilk kadın
başkanı ise Christine Lagarde oldu.

Bu isimler AB’nin gelecek 5 yılını
şekillendirecek.

AB’NİN GENİŞLE(YEME)MESİ
Balkanlar’da artan Rusya, Çin ve Türkiye
etkisinden rahatsız olan AB, bu
coğrafyada nüfuzunu artırmanın
yollarını arıyor.

Bu kapsamda AB ile üyelik
müzakerelerine başlayan Sırbistan (2011)
ve Karadağ (2013) üyelik yolunda
ilerlerken, Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk ise Brüksel’den
müzakerelere başlamak için verdiği sözü
tutmasını istiyor.

Birliğin genişlemesine karşı olan ve
bunun yeni kurallara bağlanmasını
isteyen Fransa’yı, Hollanda ve
Danimarka gibi üyeler de destekliyor.

Yeni AB Komisyonu Başanı von der
Leyen ise Birliğin kapısında bekleyen
Üsküp ve Tiran ile müzakerelerin
başlatılmasından yana.

DÖNEM BAŞKANLARI
Hırvatistan altı ay yürüteceği AB Konseyi
Dönem Başkanlığını Finlandiya’dan yıl
başında devraldı.

Bu ülkenin “Zorlu Bir Dünyada Güçlü
Bir Avrupa” sloganı ile yürüteceği
Dönem Başkanlığı süresince, Batı
Balkan ülkelerinin AB’ye
entegrasyonunun yanı sıra AB’nin 2021-
2027 dönemine ilişkin bütçesinin
belirlenmesi ve Brexit gibi önemli
kararların alınması bekleniyor.

Hırvatistan, AB’ye üye olduktan altı
yıl sonra devraldığı Dönem Başkanlığını
30 Haziran’da Almanya’ya devredecek.

• İngiltere, AB’den 31 Ocak 2020’de ayrılmış
olacak, daha sonra ticari müzakereler
odağında geçiş süreci başlayacak.
• AB, 2050’ye kadar karbon salınımlarının
en az seviyeye indirilmesini planlarken
iklime zarar vermeyen bir kıtaya
dönüşmeyi hedefliyor.

ELEMAN ARANIYOR
Merkezi Gümülcine’de bulunan ΚΑΤΙΟΥΠ& ΣΙΑ Ε.Ε

madeni yağ ve yedek parça şirketi, Rodop ve İskeçe illerinde 
çalışacak tecrübeli pazarlama elemanı alacaktır. 

Çalışacak elemana; maaş, bonus, otomobil ve 
cep telefonu imkanı sağlanacaktır. 

Aranan özellikler: araba ehliyeti sahibi olması, Türkçe bilmesi,
kolay iletişim kurabilme, profesyonellik bilinci, disiplinli çalışma. 

Çalışma şekli: tam gün. 
Bilgi için tel: 6932273772, email: info@katiou.gr 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Και ενώ το ταξίδι του πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε, μπαίνουμε
πλέον στην τελική ευθεία για σημαντικές
πολιτικές αποφάσεις που θα σφραγίσουν
το πρώτο τρίμηνο του 2020 και θα
οριοθετήσουν ίσως τις εξελίξεις και για
την προσεχή περίοδο. Στην ατζέντα της
κυβέρνησης και των κομμάτων της
αντιπολίτευσης κυριαρχούν η ψήφιση του
νέου εκλογικού νόμου καθώς και η
εκλογή του νέου Προέδρου της
Δημοκρατίας, την στιγμή που η πενταετής
θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου
ολοκληρώνεται έως τις αρχές Μαρτίου. 

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο η
θέση της κυβέρνησης όπως έχει
εκφραστεί και επίσημα από τα χείλη του
κ. Μητσοτάκη είναι η επιστροφή σε μία
παραλλαγή του εκλογικού συστήματος
που εφαρμόζεται σταθερά από το 2009 με
το μπόνους των 50 εδρών για το πρώτο
κόμμα, ενώ και στις εκλογικές
αναμετρήσεις του 2004 και του 2007
υπήρξε παρόμοιο σύστημα με την μόνη
διαφορά ότι το μπόνους τότε για το
πρώτο κόμμα περιοριζόταν στις 40 έδρες. 

Η Ν.Δ. επί της ουσίας επιθυμεί να
ψηφίσει έναν εκλογικό νόμο που θα
μπορούσε να εφαρμοστεί ιδανικά για την
ίδια από τις αμέσως επόμενες εκλογές. Η
απλή αναλογική που ψήφισε η
προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα δεν διασφαλίζει στο πρώτο κόμμα

ότι θα μπορέσει να σχηματίσει
αυτοδύναμη κυβέρνηση και παραπέμπει
σε πιθανές διπλές εκλογές προκειμένου
ακριβώς να καεί η απλή αναλογική και να
υπάρξει βιώσιμη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία μετά από δεύτερες εκλογές. 

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει
Συνταγματική πρόβλεψη η οποία απαιτεί
την υπερψήφιση ενός εκλογικού νόμου
από 200 βουλευτές προκειμένου αυτός να
εφαρμοστεί στις αμέσως επόμενες
εκλογές. Και η αριθμητική της παρούσας
Βουλής πολύ απλά δεν βγάζει το
άθροισμα των 200 βουλευτών που
απαιτούνται για να ισχύσει ο νέος
εκλογικός νόμος αμέσως και έτσι να μην
ισχύσει η απλή αναλογική. Συνεπώς,
όποιος και αν είναι ο νέος εκλογικός
νόμος που θα φέρει και θα ψηφίσει η
σημερινή κυβέρνηση, εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου οι επόμενες
εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της
απλής αναλογικής, δηλαδή με απόλυτα
αναλογική κατανομή των εδρών για τα
κόμματα ανάλογα με τα ποσοστά τους,
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπερβούν το
όριο του 3%. Για να έχουμε μία τάξη
μεγέθους για το τι θα σήμαινε η απλή
αναλογική εάν εφαρμοζόταν στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου, η Ν.Δ. θα λάμβανε 130
έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 103, το Κίνημα Αλλαγής
27, το ΚΚΕ 17, η Ελληνική Λύση 12 και το
ΜεΡΑ 25 11 έδρες.  Με άλλα λόγια η μόνη

περίπτωση να σχημάτιζε κυβέρνηση η
Ν.Δ. θα ήταν η σύναψη συνεργασίας με
το Κίνημα Αλλαγής αν υποθέσουμε πως
δεν θα υπήρχε περίπτωση να προκύψει
μεγάλος συνασπισμός μεταξύ των δύο
πρώτων κομμάτων. Στην
πραγματικότητα ο μόνος χαμένος από
την εφαρμογή της απλής αναλογικής
είναι το εκάστοτε πρώτο κόμμα αφού
όλα τα υπόλοιπα ενισχύουν τις έδρες
τους εις βάρος του πρώτου. Το Κίνημα
Αλλαγής φαίνεται να συζητά ένα
κλιμακωτό μπόνους εδρών ανάλογα με
τα ποσοστά του πρώτου κόμματος που
όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι
μεγαλύτερο από το 30. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ
και κόμμα Βαρουφάκη λογικά δεν
μιλούν για τίποτε άλλο εκτός από την
απλή αναλογική και στην σημερινή
Βουλή αυτά τα τρία κόμματα
αθροίζουν 110 έδρες. Άρα η περίπτωση
εύρεσης πλειοψηφίας 200 βουλευτών
που θα αποδεχθεί την πρόταση της
κυβέρνησης λογικά αποκλείεται.

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
τις επόμενες μέρες όλοι θα αναμένουν
με αγωνία την πρόταση του
πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι
μετά την πρόσφατη Συνταγματική
Αναθεώρηση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας
μπορεί στην τρίτη ψηφοφορία να
εκλεγεί και με απλή πλειοψηφία των
παρόντων βουλευτών. Αυτομάτως,
λοιπόν, η πρόταση του κ. Μητσοτάκη
οδηγεί σε εκλογή του προσώπου που θα
υποδείξει από την στιγμή που η Ν.Δ.
διαθέτει άνετη πλειοψηφία 158 εδρών.
Μπορεί δηλαδή να εκλέξει πρόεδρο
μόνη της!  Εδώ όμως υπεισέρχεται η
διακηρυγμένη βούληση του
πρωθυπουργού ο νέος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας να είναι πρόσωπο
ευρύτερης αποδοχής και να μην
προκύψει κατ’ ανάγκη ως αποτέλεσμα
της αυτοδυναμίας ενός κόμματος. 

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας προτείνει
ευθέως την επανεκλογή Παυλόπουλου
κάτι που θα έμοιαζε εύκολο για τον κ.
Μητσοτάκη από την στιγμή που η
επανεκλογή του θα συγκέντρωνε την

συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής
από τους βουλευτές των δύο μεγάλων
κομμάτων.

Όμως, κατά «διαβολική σύμπτωση» ο
νυν πρωθυπουργός υπήρξε το 2015 ο
μοναδικός βουλευτής της Ν.Δ. που δεν
ψήφισε τον κ. Παυλόπουλο στην Βουλή
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από
την πρόταση του κ. Τσίπρα τότε, γιατί
διαφωνούσε πολιτικά μαζί του σε μια
σειρά θεμάτων. Πως θα μπορούσε να
τον ψηφίσει σήμερα ως πρωθυπουργός
παρουσιάζοντας στην κοινή γνώμη μια
προσωπική δυσαρμονία λόγων και
έργων;

Από την πλευρά του, το Κίνημα
Αλλαγής ξεκαθαρίζει ότι δεν θα
ψηφίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας
προερχόμενο από την κεντροδεξιά,
δηλαδή από την Ν.Δ.. Η θέση αυτή του
κόμματος που ηγείται η κ. Γεννηματά,
πέρα από τις ιδεολογικές του αρχές,
υπακούει και στην πρόσφατη
κοινοβουλευτική μας παράδοση
σύμφωνα με την οποία συνηθίζεται ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να
προέρχεται από την αντίπαλη
παράταξη σε σχέση με εκείνη που
κυβερνά. Έτσι συνέβη στις περιπτώσεις
Στεφανόπουλου, Παπούλια και
Παυλόπουλου από το 1995 έως και το
2015. 

Τις τελευταίες ώρες ακούγεται
έντονα το όνομα της κ. Μαρίας
Δαμανάκη ως πιθανή  πρόταση του
πρωθυπουργού ενώ υπάρχει στο
τραπέζι και το όνομα της κ. Άννας
Διαμαντοπούλου με βάση σενάρια που
φέρουν τον κ. Μητσοτάκη να επιθυμεί
να προτείνει για πρώτη φορά γυναίκα
που να προέρχεται από την
κεντροαριστερά για το ύπατο αξίωμα
της χώρας. Ποιες θα ήταν όμως σε αυτή
την περίπτωση οι αντιδράσεις στο
εσωτερικό της κοινοβουλευτικής
ομάδας της Ν.Δ. που έχει διχαστεί
μεταξύ προτάσεων για την επανεκλογή
Παυλόπουλου και άλλων που μιλούν
για Σαμαρά ή ακόμα και τον Κ.
Καραμανλή; Γρίφος…                                                                                                  

Önder Mümin 
öğrencilerle buluştu

YASSIKÖY Belediye
Başkanı Önder Mümin ve
Başkan Yardımcısı Oktay
Yaluç, Yassıköy anaokulunu
ziyaret etti.

Anaokulu binasında
öğrencilerle bir araya gelen
Mümin, yıl sonu gösterilerini
izledikten sonra çocuklarla
sohbet etme imkanı buldu.

Okuldaki öğretmenlerle de
görüşen Mümin, verdikleri
emeklerden ötürü
öğretmenlere teşekkür etti.

Çocukların geleceğe
hazırlanmasında
anaokullarının önemine
vurgu yapan Önder Mümin,
“Bu noktada okul öncesi
eğitim, yavrularımızı
geleceğe hem zihinsel hem
de bedensel olarak hazırlıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak eğitim ve öğretimi her zaman
önemsiyoruz ve el üstünde tutuyoruz. Yıllardır yapı izni olmadan faaliyet gösteren
anaokulumuzu  4495/2017 sayılı kanuna uygun olarak resmileştirdik. Anaokulumuzda iç
düzenleme çalışmalarımızı başlattık ve yeni yıl hediyesi olarak velileri eşliğinde
çocuklarımıza  Drama “Rüya Şehir” gezisi armağan ettik.’’ ifadelerini kullandı.

İTB yılın ilk etkinliğine hazırlanıyor

İSKEÇE Türk Birliği (İTB),
“Türkü ve Şiir Gecesi” düzenliyor. 

11 Ocak  Cumartesi günü
gerçekleştirilecek etkinlikte, İTB
halk müziği korosu konser verecek.
Şiir dinletisi kısmında ise geçen yıl
İTB tarafından organize edilen
“Mehmet Hilmi Şiir Yarışması”nda

dereceye giren şiirler de
seslendirilecek. 

İTB’nin yeni yılda
gerçekleştireceği ilk etkinlik olan
“Türkü ve Şiir Gecesi”, saat
18.30’da dernek lokalinde
gerçekleşecek. Etkinlik herkese
açık olarak yapılıyor. 

Türkü ve Şiir Gecesi, 11 Ocak Cumartesi
günü dernek lokalinde gerçekleşecek.
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Korkunç kaza 
yürekleri dağladı! 

EGNATİA otoyolunda meydana gelen feci
kazada iki soydaş hayatını kaybetti. 28 Aralık
Cumartesi günü yaşanan kazada, aynı aileden
ikisi çocuk olmak üzere üç kişi de yaralandı. 

İskeçe’nin Mizanlı köyünde ikamet eden 43
yaşındaki Ahmet Ahmetçik adlı soydaşın; eşi,
iki çocuğu ve eşinin erkek kardeşiyle
Yassıköy’den İskeçe yönüne gittiği sırada,
otobanın sağındaki emniyet şeridinde bulunan
tıra arkadan çarptığı ifade edildi. Çarpışmanın
şiddetiyle aracın sağ tarafından oturan Ahmet
Ahmetçik’in aslen Bekirli köyünden olan 39
yaşındaki eşi Nurgül Ramadan ve kardeşi
Tayfun Ramadan hayatını kaybetti. Kazada
arabanın sürücüsü 43 yaşındaki Ahmet
Ahmetçik ve ailenin 14 ve 11 yaşlarındaki iki
erkek çocuğu ciddi şekilde yaralandı. Kazanın,
Arabacıköy gişelerinden az önce meydana
geldiği ifade edilirken, ailenin İstanbul’dan
döndüğü öğrenildi. 39 yaşındaki Nurgül ve 25
yaşındaki Tayfun Ramadan’ın hayatını
kaybettiği, araçtaki diğer üç kişinin ise ağır
yaralı olarak ambülansla hastaneye kaldırıldığı
ifade edildi. Kazayı 14 yaşındaki çocuğun cep

telefonuyla akrabalarını arayarak haber verdiği
belirtildi. 

Kaza sonrası polis yolu uzun süre trafiğe
kapattı ve otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. 

Kazada çenesi kıralan aracın sürücüsü
Ahmetçik, tedavisi için Selanik’e nakledildi.
Kazada yaralanan 11 yaşındaki çocuğun ise
ayağının kırık olduğu ve ameliyat edildiği
belirtildi. 

Kaza, Batı Trakya’da büyük üzüntü yarattı.
Olay, sosyal medyada geniş yer buldu. 

Bu arada, kazada hayatını kaybeden ve aslen
Bekirli köyünden olan Nurgül ve Tayfun
Ramadan’ın toplam 11 kardeş oldukları ve 10 yıl
önce bir erkek kardeşin de motorla geçirdiği
trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği
öğrenildi. 

Talihsiz kardeşler Nurgül ile Tayfun, 30
Aralık Pazartesi günü öğle namazından sonra
Bekirli köyünde toprağa verildi. Bekirli’deki
cenaze töreninde gözyaşı adeta sel oldu aktı. 

Yaralanan Ahmet Ahmetçik ve çocuklarının
hastaneden taburcu oldukları ve çocuklara
psikolojik destek verildiği ifade edildi. 

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Allah’ın rahmet kapısını arayalım

R ahmet; Allah’ın
insanlara yardım ve
merhameti demektir.

Merhamet sözcüğü; “acımak,
esirgemek, şefkat göstermek,
affetmek, bağışlamak”
anlamlarında kullanılmaktadır.
Rabbimizin Rahman ve Rahim
sıfatı da merhamet kelimesi ile
aynı kökten gelmektedir. Kur’an
âyetlerinde sadece Allah’ın Zatını
ifade etmek için kullanılan
Rahman sıfatı “Rahmeti her şeyi
kuşatmış olan, bütün
yaratılmışlar hakkında hayır,
rahmet ve güzellik dileyen,
sevdiğini sevmediğini ayırt
etmeyerek sayısız nimetlere
kavuşturan” anlamlarına gelir.  

Allah’ın Rahman sıfatını
kainatı saran yaratılış
mucizelerinde, insanın
yaratılışında, insan bedenindeki
milyarlarca detayda,
hayvanlarda, yiyeceklerde,
içeceklerde, suda, havada,
kısacası kainatın her zerresinde
görmek mümkündür. Allah her
gün toprağın içinden milyarlarca
tohumu filizlendiren, meyveler ve
sebzeler var eden, gökten
tonlarca su indiren, aynı anda
dünyanın her yerinde milyarlarca
canlıya rızık veren, hayatımızı
devam ettirmemize imkân
sağlayan oksijeni var edendir.
Rabbimiz sayısız nimetleriyle tüm
varlıkları çepeçevre sarmaktadır.
Dünya üzerinde O’nun insanlar
üzerindeki takdirini, fazl ve
ihsanını engelleyebilecek hiçbir
varlık bulunmamaktadır. Fatır
Sûresi’nde, Rabbimizin insanlar
üzerindeki sonsuz rahmeti şu
şekilde bildirilmektedir: “Allah,
insanlar için rahmetinden her
neyi açacak olsa, artık onu kısıp-
tutacak yoktur; her neyi
kısar-tutarsa, artık onu da ondan
sonra salıverecek yoktur. O,
üstün ve güçlü olandır, hüküm ve
hikmet sahibidir.” (Fatır Sûresi, 2)

Allah’ın Rahmeti ve merhameti
üzerimize tecelli ettiği zaman;
fikirlerimiz, çalışmamız  ölçülü ve
düzgün olur. İç dünyamız sevgiyle
dolu olur. Herşeyi Allah’tan ötürü
sevecek duruma geliriz. Allah’ın
gücü her şeye yettiğini gönülden
inanarak yalnız O’ndan yardım
dileriz. Böylece başarımızı
engelleyecek tüm gereksiz
şüphelerden uzak kalırız. Allah’u
Teâlâ’nın sunduğu nimetlerin
kıymetini daha iyi anlar, rahat ve
huzura kavuşur ve bu sayede
mutluluğun zirvesine ulaşırız.
Çünkü Rahmet; sıkıntıya giden
tüm yolları kapatmıştır.

İnsan eğer rahmeti
yakalamadıysa, dünya onun olsa,
o aslında kayıptadır. Dünyanın en
zengini olsa, makam ve mevki

olarak zirveye ulaşsa, rahat ve
huzur içinde değildir. Gerçek
mutluluğu asla yakalayamaz.
Çünkü o; elde ettiği bu şöhretini
kaybetme endişesi ile yaşar.
Geceleri sters ve sıkıntıdan
uykusuz, gündüzleri gereksiz
çaba ve çırpınıştan daima yorgun
olur. Müslüman ise, Allah’ın
rahmeti sayesinde hangi
durumda olursa olsun, Allah’tan
ümidini kesmez. Yeterki Allah’ın
rahmet kapılarını aralayabilsin.
İbrahim (a.s.) zalim Nemrut
tarafından ateşe atıldığı zaman,
Allah’ın rahmetini ateşte buldu.
Ateş, güllük gülistanlık oldu. Kehf
Eshabı uğradıkları zulümden
kurtulmak için Allah’ın Rahmetini
mağaraya sığınmakla ve orada
300 küsur yıl uykuya dalmakla
bulmuşlardır. Eyüp (a.s.)’ın
hastalıktan kurtulması yine
Allah’ın Rahmet ve merhameti
sayesinde olmuştur. Bizim de
hayatımızda da belki farkına
varmadan nice belalardan
kurtulmamız yine Allah’ın
üzerimize yağdırdığı rahmetiyle
olmuştur. 

Yeryüzündeki tüm canlılar gibi
insanın da yaşamını
sürdürebilmesi için her an
oluşması gereken pek çok şart
vardır. Nefes alabilmesi için
oksijene, bedeninin faaliyetlerini
sürdürebilmesi için su ve besine
ihtiyaç duyar. Ayrıca insan
bedeninde her saniye milyarlarca
işlem gerçekleşmekte, her bir
hücre yaşamın devamı için
Allah’ın emriyle kendi görevini
yerine getirmektedir. Yalnızca tek
bir insanın tüm fiziksel
ihtiyaçlarını gidererek varlığını
sürdürebilmesi bile sayısız
detaya bağlıdır. Sonsuz
merhamet sahibi olan Rabbimiz
her canlının gerek bedenindeki
gerekse dış dünyadaki
ihtiyaçlarını önceden belirlemiş
ve onlara sunmuştur. O, insanları
yaratmış, yaşamaları için en
elverişli olan mekâna
yerleştirmiştir. Bunun
karşılığında ise insanların
yapmaları gereken yalnızca Allah
(cc)’a kulluk etmektir. İnsanlara,
elçileri aracılığıyla hidayet
bulacakları İlahi kitaplar
yollaması ve peygamberlerin
âyetleri tek tek açıklamaları da
Rabbimizin Rahman ve Rahim
sıfatlarının bir tecellisidir. Bu
sayede bizler hidayet yolunu
bulursak rahmet kapısını da
aralamış olur ve böylece bu
dünya hayatının yaşama
sevincine erişmiş oluruz. Haydi,
vakit kaybetmeden bu rahmet
kapılarını aralayalım ki ruh
dünyamızda var olan bunalımlar
yok olsun...

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

GÜMÜLCİNE’de Harilau Trikupi
(Mahkeme Mahallesi) caddesinde bir soydaşa
ait mimar – mühendislik ofisinde yangın
çıktı.

Mimar - mühendis Saliha Hüseyin’in
ofisinde 7 Ocak Salı günü çıkan yangında ofis

kullanılamaz hale geldi. Saat 16:30 civarında
başlayan yangının nasıl ve neden çıktığı
bilinmiyor. 

Olay yerine gelen itfaye ekipleri yangına
müdahale ederek, diğer ofislere sıçramasını
engelledi. 

Gümülcine’de mühendislik
ofisinde yangın çıktı
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Emine Tabak

Çocuğun toplumsallaşmasında
kuralların önemi

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

T oplumsal kurallar
kişinin yaşadığı toplum
içinde uyması gereken

kurallardır. Her anne baba
çocuğun toplumsallaşma yaşı
olan 2 yaş ile birlikte ona bu
kuralları öğretmeye
başlamalıdır. Özellikle bizim gibi
Azınlık toplulukları buna daha
fazla ağırlık vererek örnek bir
toplum oluşturmak zorundadır.
Toplumumuzun iyi bir sosyal
statü oluşturabilmesi için, biz
aileler de buna gereken önemi
vererek, çocuklarımıza iyi örnek
ve model oluşturabilmeliyiz.

Çocuk bir yaşından itibaren,
yaşadığı toplum içinde neler
yapıp yapmaması gerektiğini
öğrenmeye başlar. Yaşadığı
toplum derken, bunu öncelikle
onun içinde bulunduğu ailesi ve
yakın çevresi oluşturmaktadır.
İki yaşından itibaren çocuk,
öğrendiklerini uygulamaya
başlar. Kuralları öğrenemeyen
ya da kendisine öğretilmeyen
çocuk, gerek okulda, gerekse
diğer sosyal yaşamında
uyumsuzluklar gösterir. 

Dolayısıyla, çocuğun bu
kuralları öğrenmesine çok erken
yaşlarda başlanmalıdır. Bu
eğitim, ailede başlayıp, okulda
devam eder. Çocuk aile içinde
gördüklerini öğrenir ve
benimser. Çocuğa iyi örnek
olabilmek için aile bireylerinin
gerek aile içi, gerekse toplum
içerisindeki davranışlarının
düzgün olması son derece
önemlidir. Çünkü çocuğun psiko
– sosyal gelişim süreci, taklit
üzerine kurulmuştur. Çocuk, aile
bireylerini ve yakın
çevresindekileri taklit ederek
sosyal yaşamını sürdürmeye
başlar. 

“Çocuktur, anlamaz” diye
düşünerek, onun yanında
yapılan tartışmalar, olumsuz
davranışlar, çocuk tarafından
kaydedilir. Nitekim anne baba
kendilerinin olumsuz
davranışlarını, çocuğun
davranışlarında yakalayabilirler.
Hatta kızarak çocuğa tepki
gösterebilirler. Genellikle de
çocuğun bu olumsuzlukları,
arkadaşlarından öğrendiği
söylenerek, ebeveyn suçu
kendinde aramaz.

Özellikle iki yaşından
başlayarak çocuk, aile içinde ve
sosyal çevresinde gördüğü,
öğrendiği her şeyi uygulamaya
girişir. Bunu gerek hareketleri,
gerekse sözleriyle yapmaktadır.
Örneğin, babası küfreden çocuk,

küfür öğrenir, şiddet gören
çocuk da arkadaşlarına şiddet
uygular. Kısacası, iyi
davranışlara tanık olmuşsa iyi
davranışlar, kötü davranışlara
tanık oluşsa da kötü davranışar
sergiler.

Dolayısıyla anne baba çocuğa
kural koyarken, öncelikle
bunlara kendilerinin uyup
uymadıklarına bakmalıdırlar.
Çocuğa, “arkadaşlarınla iyi
geçinmelisin”, derken, kendileri,
kendi arkadaşları hakkında kötü
konuştuklarında elbette ki
çocuğa kötü örnek olacaklardır.
Nitekim çocuk da kendi
arkadaşlarına onlardan gördüğü
şekilde yaklaşacaktır. Ya da
çocuğa, teşekkür etmiyor diye
kızan bir anne – baba, öncelikle
kendilerinin “teşekkür ederim”,
“özür dilerim”, “rica ederim”
gibi cümleleri ya da “lütfen”
kelimesini ne kadar sıklıkta
kullandıklarını sorgulamalıdır.
Aile içinde toplumsal kuralların,
görgü kurallarının
kullanılmasına yer vermek son
derece önemlidir. Çocuktan bir
şey istendiğinde asla
emretmeden, rica ederek
istenmesi, çocukta, “ben de
artık bir bireyim, bana da değer
veriliyor” düşüncesinin ve
duygusunun gelişmesine
yardımcı olur.

İnsanlar arasındaki
kıskançlıklar, ikiyüzlülük,
dedikodu, samimiyetsiz
davranışlar, bir toplumun
gelişimini engelleyen olumsuz
özelliklerdir. Bunlara yer
vermeyerek, birbirimize empati
ile yaklaşarak, çocuklarımıza iyi
örnek olabilmemiz insanları
sevmelerini sağlayabilmemiz
açısından büyük önem
taşımaktadır. Onlara olumsuz
davranışlar ve duygular empoze
ettiğimiz sürece, toplumumuz
geri kalmaya, gelişmemeye
mahkum olacaktır.

Çocuklara, empatiyi,
yardımlaşmayı, insanları
sevmeyi ve onların başarılarını
takdir edebilmeyi öğretmeliyiz.
Kıskançlık kişinin hayatına
girdiğinde onun hem özel
hayatında, hem de sosyal
yaşamında başarılı olması
beklenemez.

Örnek bir toplum
oluşturabilmek için, örnek
çocuklar yetiştirebilmek
hedefimiz olmalıdır.

Hepinize, sağlıklı, huzurlu,
bereketli, barış dolu bir yıl
diliyorum.

“Sultanlar Şehri” Edirne
turistlerin gözdesi oldu

“Sultanlar Şehri, Şehirler
Sultanı” olarak anılan Edirne’yi
2019 yılında çok sayıda yerli ve
yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul ve Antalya’dan sonra
en çok turisti çeken Osmanlı
devletine başkentlik etmiş
Edirne; kültür, gastronomi,
inanç ve doğa turizmindeki
potansiyeliyle ilgi çekiyor.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri
olan ve UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’nde yer alan
Selimiye Camisi başta olmak
üzere, Eski ve Üç Şerefeli
camiler, Sultan II. Bayezid
Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk
İslam Eserleri Müzesi, kentteki
diğer müzeler, Edirne Büyük
Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi,
Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi
Alipaşa, Bedesten ve Selimiye
Arastası çarşıları ile Karaağaç
bölgesi yerli ve yabancı
turistlerin turizm rotasında yer
alıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, kentin
Türkiye ve dünyanın önemli
turizm destinasyonlarından
olduğunu söyledi.

Edirne’nin
Türkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan’ın buluşma
noktasında olduğunu, bu
kapsamda da yerli yabancı
turistlerin ilgisini çektiğini
belirten Bacıoğlu,
“Komşularımız Bulgaristan
ve Yunanistan’dan gelen
turistlerin sayısı her geçen gün
artıyor. Tarihi kentimiz cazip bir
turistik destinasyon olmasından
dolayı İstanbul başta olmak
üzere Türkiye’nin dört bir
yanından gelen turistlere ev
sahipliği yapıyor. Gerek
gastronomisi gerek el sanatları
gerekse Osmanlı İmparatorluğu
ve Roma döneminden kalan

eserlere turistler ilgi gösteriyor.”
diye konuştu.

Kapıkule, Pazarkule,
Hamzabeyli ve İpsala sınır
kapılarından geçen çok sayıda
yabancı turistin Edirne’ye
geldiğini ifade eden Bacıoğlu
şöyle devam etti: “Şehrimize
gelen turist sayısı gittikçe
artıyor. Geçen yıl sınır
kapılarımızdan 5 milyonun
üzerinde kişi Edirne’ye giriş
yaptı. Kentimiz özellikle son iki
yılda iç turizme yönelik
etkinliklerle tüm dünyadan
gelen turistlerin uğrak noktası
oldu. 2015 yılında şehrimize
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş
yapan tur otobüsü 200 iken 2019
yılında bu sayı 22 binlere ulaştı.
2018 yılında da 12 bin tur
otobüsü geldi. Turistlerin bir
kısmının alışveriş odaklı
kentimize geldiğini söylemek
mümkün.”

İstanbul merkezli tur
acenteleri aracılığıyla Uzak Doğu
ülkelerinden de turistlerin kenti
ziyaret ettiğini anlatan Bacıoğlu,
Uzak Doğulu turistlerin tarihi

eserlere ilgi gösterdiğini dile
getirdi.

“10 AYDA 920 BİN 
BULGAR TURİST”
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt da kenti Türkiye ve
dünyada birçok platformda
tanıtmaya devam ettiklerini
belirtti.

Sınır şehri olması dolayısıyla
Edirne’ye Bulgaristan’dan çok
sayıda turist geldiğini aktaran
Zıpkınkurt, “10 ayda 920 bin
Bulgar turist ağırladık. Bu
kapsamda da sınır
kapılarımızdaki stantlarda
kentimizi tanıtmaya devam
ediyoruz.” dedi. 

Zıpkınkurt, mart ayında
düzenlenecek “3. İstanbul
Global Gastroekonomi
Zirvesi”nde temanın Trakya ve
Edirne lezzetleri olduğunu, tarih
ve turizm tanıtımının yanı sıra
gastronomi alanında da kenti
dünyaya tanıtacaklarını
sözlerine ekledi.
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YUNANİSTAN, Türkiye ve
Bulgaristan’da daha önce amatör veya
profesyonel liglerde mücadele etmiş
futbolcular tarafından kurulan veteran
takımlarının oluşturduğu Elit Balkan
Master Ligi’nde maçlar devam ediyor. Lig
maçları kapsamında 4 Ocak Cumartesi
günü Gümülcine’nin Çepelli futbol
sahasında oynanan maçta Kozlukebir
Kartalları Veteran Takımı Türkiye’den
Çanakkale Veteran Takımını ağırladı.

Bir çok sporseverin yakından tanıdığı ve
geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden
Çepelli Kartalları Takım Başkanı Erdal
Mustafa’nın anısına da düzenlenen maçı
Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin’in
yanı sıra çok sayıda kişi izledi. 

Maçtan önce iki takım futbolcuları saha
ortasında bir araya gelerek geçen günlerde
hayatını kaybeden Çepelli Kartalları Takım
Başkanı Erdal Mustafa’nın anısına bir
dakikalık saygı duruşunda bulundu. Maç
Kozlukebir Kartalları’nın 2-1’lik
üstünlüğüyle sona erdi.                          

“ERDAL MUSTAFA'NIN ANISINI
ÇEPELLİ STADINDA YAŞATACAĞIZ”
Maçı izleyenler arasında bulunan Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin yaptığı
açıklamada, her iki takımı da Çepelli
stadında ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduklarını belirterek, takımların Erdal
Mustafa’nın adına maçı Çepelli stadında
oynama isteklerini çok anlamlı bulduğunu
söyledi. Önder Mümin, “Çok değerli bir
ağabeyimizi yitirdik. Senelerce amatör
futbola değer vermiş bir insandı Erdal
Mustafa. Ben acılı ailesine bir kez daha
başsağlığı diliyorum. Vefat ettiği gün
sosyal medyadan da bir açıklama

yapmıştım. Biz Erdal Mustafa’nın adını
Çepelli stadında yaşatacağız. Bu
doğrultuda gereken direktifi de ben zaten
Çepelli Muhtarlığı’na verdim. Belediye
meclisimize Çepelli stadının isminin Erdal
Mustafa olarak değiştirilmesini
önerecekler. İnşallah meclis olarak
oybirliğiyle bir karar alarak Erdal
Mustafa’nın anısını burada bu şekilde
yaşatmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ, DOSTLUĞUN VE
CENTİLMENLİĞİN PEKİŞMESİDİR” 
Maç sonrası ev sahibi Kozlukebir Kartalları
takım kaptanı olan Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Ahmet
İbram yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi: “Bugün Elit Master Ligi kapsamında
Kozlukebir Kartalları veteran takımı olarak
üçüncü maçımıza çıktık. Burada bir maçı

kazanmak ya da kaybetmek önemli değil.
Bizler turnuvaya katılan veteran takımları
olarak sporun everensel bütünlüğünden
yola çıkarak dostluğun ve centilmenliğin
pekiştirilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca
bugün burada bu turnuvamızı daha
anlamlı kılacak bir ilke imza attığımızı
düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde spor
camiasının da yakından tanıdığı, spora ve
özellikle futbola verdiği önemle bütün
sporseverlerin takdirini üzerinde toplamayı
başaran genç Erdal Mustafa anısına da bu
maçı oynadığımızı hatırlatmak istiyorum.
Bizler Kozlukebir Kartalları veteran takımı
olarak kendisini bir kez daha burada yad
etmek istiyoruz. Son olarak Çanakkale
veteran takım oyuncularını bölgemizde
ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduğumuzu belirtmek istiyor,
kendilerine hoşgeldiniz diyorum.”

Simon Falette
Fenerbahçe’de
FENERBAHÇE, Eintracht
Frankfurt forması giyen Gineli
savunma oyuncusu Simon
Falette'yi satın alma
opsiyonlu sezon sonuna
kadar kiraladı. Fenerbahçe
Kulübü, Almanya Bundesliga
ekiplerinden Eintracht
Frankfurt'ta forma giyen
savunma oyuncusu Simon
Fallette'yi sezon sonuna
kadar kiralık olarak renklerine
bağladığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi
internet sitesinden yapılan
açıklamada, oyuncunun satın
alma opsiyonuyla sezon
sonuna kiralandığı kaydedildi.
27 yaşındaki Gineli oyuncu bu
sezon Frankfurt formasıyla
sadece bir maçta görev
almıştı.

Veteran takımları 
Erdal Mustafa’yı unutmadı

YASSIKÖY Belediye Başkanı
Önder Mümin, bölgedeki bazı
köylerde bulunan statların
mühürlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya
hesabı üzerinden bir açıklama
yapan Önder Mümin şu ifadeleri
kullandı: “Kozlardere, Çepelli,
Gebecili, Eşekçili, Sendelli
köylerinde 5×5 futbol sahalarının
mühürlenmesi yönünde talimatı
teknik birimlerimize verdim.

Gerekli kararı yarın sabah
imzalayacağım.

Bu statların izinsiz ve kötü
malzeme kullanılarak yapıldığını
tespit ettik.

Tüm belediye mensuplarını bu
statları kullanmamaya,
çocuklarımızı korumaya davet
ediyorum.

En kısa zamanda gerekli izin ile
birlikte bu statlarımızı güvenli
kılacak çalışmaları başlatıyoruz.”

Cenk Tosun, Crystal
Palace yolunda
İNGİLTERE Premier Lig'in
'Kartallar' lakaplı takımı
Crystal Palace'ın Cenk
Tosun'u Everton'dan
kiralamak için son
görüşmeleri yaptığı yazıldı.
Cenk Tosun'un devre arasında
Everton'dan ayrılmasına kesin
gözüyle bakılırken
İngiltere'den ciddi bir iddia
geldi.
Daily Mail'in haberine göre
Cenk Tosun'un önümüzdeki
günlerde Crystal Palace'a
transfer olacağı öne sürüldü.
Roy Hodgson yönetimindeki
Crystal Palace'ın golcü
problemini çözmek ve
kadroda bu bölgede alternatif
yaratmak için Cenk Tosun'u
istediği ve anlaşmanın çok
yakın olduğu ifade edildi.

Yassıköy Belediyesi futbol
sahalarını mühürledi

SIRBİSTANLI eski futbolcu Darko Kovacevic,  silahlı
saldırıya uğradı. Başkent Atina'da kimliği belirlenemeyen
saldırganlar, Kovacevic'e ateş etti.

Ayağından yaralanan eski futbolcu, hemen hastaneye
kaldırıldı. Kovacevic'in hayati tehlikesinin bulunmadığı
belirtildi.

Darko Kovacevic, Real Sociedad'da Nihat Kahveci ile
birlikte çift forvet olarak görev almış ve Nihat ile
yakaladığı uyum dikkat çekmişti. 

2009'da futbolu bırakan Darko Kovacevic, son olarak
sportif direktörlük görevini yapıyordu.

Darko Kovacevic, silahlı
saldırıya uğradı!



Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
10 Ιανουαρὶου 2020                                     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 1079   Τιμή: 0.80 Ευρώ

Bir kıta yanıyor!!!

AVUSTRALYA’da Eylül’den bu yana
orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve
zaman zaman yerleşim alanlarına da
sıçrayan yangınlar nedeniyle10 milyon
hektara yakın alan kül oldu, 500
milyona yakın hayvan öldü, hayatını
kaybeden insanların sayısı ise 25’e
yükseldi. 

“news.com.au” adlı haber sitesinin
haberine göre, yalnızca Yeni Güney
Galler eyaletinde kontrol altına
alınamayan yangınlar nedeniyle
yaklaşık 5 milyon hektar alan kül
olurken, ülke genelinde yok olan alan
ölçüsü yaklaşık 10 milyon hektar olarak
kaydedildi.

BBC’nin haberine göre, Avustralya’da
eylül ayından bu yana yangınlarda
hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25’e
yükseldi, onlarca kişiden ise hala haber
alınamıyor. 

Yeni Güney Galler’de yetkililer,
yangınlar nedeniyle eyalet genelinde
1588 evin kül olduğunu, 653 evin de
hasar gördüğünü açıkladı. 

Yetkililer, yangınların Victoria
eyaletinde yaklaşık 200, diğer
eyaletlerde de 100’den fazla evi kül
ettiğini belirtti.

Yerel basında, Victoria ‘daki
yangınlarda 1 milyon hektardan fazla
alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler’de
yangınların 130 farklı noktada devam
ettiği, bunlardan yaklaşık 50’sinin
kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

24 KİŞİYE GÖZALTI
ABC News’in haberine göre, kasım
ayının başından bu yana, kasıtlı olarak
yangın çıkardıkları gerekçesiyle 24 kişi
gözaltına alındı.

Yeni Güney Galler emniyet yetkilileri,
eyalette hakkında yasal işlem yapılan
183 kişiden 24’ünün kasıtlı olarak yangın
çıkarmakla suçlandığını belirtti.

Yetkililer, kasten yangın çıkarmanın

ve yayılmasına sebebiyet verecek şekilde
umursamazlığın, 21 yıla kadar hapis
cezasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

HÜKÜMETTEN ÖDENEK SÖZÜ
Avustralya Başbakanı Scott Morrison,
ülkenin farklı noktalarında etkili olan ve
aylardır kontrol altına alınamayan
yangınlardan etkilenen bölgelerde
iyileştirme çalışmaları ve yangın
mağdurlarına destek için daha önce sözü
verilen on milyonlarca dolara ilaveten 2
milyar Avustralya doları (1,4 milyar
dolar) ödenek ayırma taahhüdünde
bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların,
yangından etkilenen bölgelerdeki
kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt
taşıdığını ifade etmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına
destek vermek üzere yangın bölgelerine
askeri birlikler sevk edilmişti.

Diğer yandan, nispeten azalan hava
sıcaklıkları ve yağmur, yangınla
mücadele çalışmalarını kısmen
rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın
büyük ve tehlikeli yangınları
söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden
artacağı uyarısında bulunmuştu.

YANGINLAR KOALALARIN YAŞAM
ALANLARINI DA ETKİLEDİ
Avustralya’nın simgelerinden ve en
sevilen hayvanlarından koalalara ev
sahipliği yapan Yeni Güney Galler
eyaletinde haftalardır süren yangınlarda
binlerce koalanın can verdiğinden
korkuluyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley,
yangınlar nedeniyle koalaların yaşam
alanının yüzde 30’unun yok olduğunu
belirterek, “Yangınlar söndürüldüğünde
(koala nüfusu hakkında) daha fazla bilgi
sahibi olacağız.” dedi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler
eyaleti 28 bin kadar koalaya ev sahipliği
yapıyor. 


