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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

Miçotakis
cumhurbaşkanı
adayını açıkladı
Başbakan Kiriakos Miçotakis,
hükümetin cumhurbaşkanı adayının
Danıştay Başkanı Ekaterini
Sakellaropulu olduğunu açıkladı.
Meclisteki ilk oylama 22 Ocak
Çarşamba sabahı yapılacak.
SİRİZA’nın ve KİNAL’ın destek
açıklamasından sonra ülke
tarihindeki ilk kadın
cumhurbaşkanının seçimi kesinleşti.  
»4

Türkiye’de Edirne Trakya Üniversitesi
Balkan Araştırmaları Enstitü
Müdürlüğü’ne, Batı Trakyalı
akademisyen Doç. Dr. İbrahim Kelağa
Ahmet seçildi
»3

Balkan
Enstitüsü’ne, 
B. Trakyalı
müdür

“Türkü ve Şiir
Gecesi” 
İskeçe Türk Birliği’nin düzenlediği
“Türkü ve Şiir Gecesi” yoğun
katılımla yapıldı. Etkinlik, 11 Ocak
Cumartesi günü birlik lokalinde
gerçekleştirildi.
»2

6’da 7’de

ekonomi spor

Libya Konferansı 
19 Ocak’ta 

Berlin’de başlıyor

2019’da 
dünyanın en iyi

telefonu   9’da

Levent Sadık Ahmet
yeniden başkan 

seçildi 15’te

FB Sportif Direktörü
Damien Comolli 

istifa etti

TRAKYA Tütün
Üreticileri Kooperatifi,
tüccarların verdiği
fiyatların düşük
olduğuna dikkat
çekerek, fiyatların
iyileştirilmesi
konusunda kooperatife
üye üreticileri birlikte
hareket etmeye  davet
etti. 

Hüseyin Esat, tütün
üreticilerinin haksızlığa
uğradığını ve bunun da
önüne ancak direnerek
geçilebileceğini söyledi. 
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GEÇEN yıl İpsala – Kipi  ve
Pazarkule – Kastanies sınır
kapılarından toplam 755 binin
üzerinde Türk turist
Yunanistan’a geçiş yaptı. 2019
yılında 2018’e oranla 75 bin
daha fazla Türk turist
Yunanistan’ı ziyaret etti.
Yunanistan Bankasının
verilerine göre,  Makedonya ve
Trakya bölgesinde en fazla
harcama yapan yabancı
turistler Türkler oldu.
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Bir yılda 
755 bin Türk
turist geldi

bilimdünya

Düşük fiyata direnme çağrısı

Minare de olmasın, 
mühendis de olmasın!
BATI Trakya Türk Azınlığı’na karşı son dönemde artan “hedef
gösterme” ve “haksız uygulama” örnekleri bu kez yerel yönetim
alanında kendini gösterdi. 

MUSTAFÇOVA
Belediyesi’nde içme suyu
şebekesinin yenilenmesi
amacıyla hazırlanacak projede
çalışması için bir mühendisin
görevlendirilmesi talebi İskeçe
belediye meclisinde kabul
edilmedi. Söz konusu teklif;
İskeçe İmar Müdürlüğü’nden bir
mühendisin haftada bir gün
Mustafçova Belediyesi’ndeki
proje için çalışmasını
öngörüyordu. 

Öte yandan, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder
Mümin’in makam odasındaki
minare ve kilisenin göründüğü
fotoğraf eleştiri konusu oldu.
Yassıköy Belediyesi ana
muhalefet listesi Başkanı
Kiriakos Amucas, fotoğrafta
minarenin kiliseye göre daha
önde olduğunu ve daha net
göründüğünü iddia ederek
Belediye Başkanı’nı eleştirdi. 

»8
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İTB’den “Türkü ve Şiir Gecesi” 
İSKEÇE Türk Birliği’nin (İTB)

düzenlediği “Türkü ve Şiir
Gecesi” yoğun katılımla yapıldı.
11 Ocak Cumartesi günü İTB
lokalinde gerçekleştirilen
etkinlikte, İTB Halk Müziği
Korosu konser verdi. Ayrıca İTB
tarafından geçen yıl organize
edilen Mehmet Hilmi Şiir
Yarışması’nda dereceye giren
bazı şiirler ve diğer şairlerden
şiirler okundu. Bir saati aşkın bir
süre devam eden etkinlik,
katılanlar tarafından büyük
beğeniyle izlendi. 

Konuklar İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve dernek
yöneticileri tarafından
karşılandı. Etkinliğine katılanlar
arasında İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, İskeçe KİNAL Milletvekili
Burhan Baran, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu ve eşi Aslı Ömeroğlu,
DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman,
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı
Hüseyin Baltacı, İskeçe İli Türk
Kadınları Kültür Derneği
Başkanı Aysel Sağır, Hanımeli
Derneği Başkanı Aylin
Ahmetoğlu, Kırköy Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Fatma
Saliemin, Avrupa Batı Trakya
Türk Federasyonu kurucu
başkanı Cafer Alioğlu ve çok
sayıda soydaş yer aldı. 

“Türkü ve Şiir Gecesi”nin
sunuculuğunu İTB
yöneticilerinden Hüsniye
Arabacıoğlu yaptı. Etkinliğin
açılış konuşmasını yapan İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu,
koristlere ve şiir okuyan üyelere
teşekkür etti. 93 yıllık bir kültür
çınarı olan İTB’nin, Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın kültürünü ve
kimliğini yaşatmak adına

faaliyetlerine devam ettiğini
belirten Ahmetoğlu, “Bir yandan
kültürel ve sanatsal
çalışmalarımıza devam ederken,
öte yandan da 36 yıldır hukuk ve
demokrasi mücadelesini
sürdürüyoruz. Bu akşamki
etkinliğin hazırlanmasında
emeği geçen tüm dostları ve
yöneticilerimizi tebrik ediyorum.
Koromuzu bir kez daha
kutluyorum. Önümüzdeki
dönemde çok daha güzel ve
anlamlı faaliyetlere ve
çalışmalara imza atacağımıza
inanıyoruz.” dedi. 

İskeçe Milletvekili Dr. Burhan
Baran da konuşmasında, İTB’yi
faaliyetleri için tebrik ederek, bu
tür çalışmaların gelişerek devam
etmesinin önemli olduğuna
dikkat çekti. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
yorucu bir gün geçirmiş
olmasına rağmen İTB’nin
etkinliğine katılmak için
sabırsızlandığını belirterek, “Bu
gibi çalışmalar ve etkinlikler
bizim kimliğimizin,
kültürümüzün kanıtıdır. Bizim
yaşantımızın bir parçasıdır.
Burada hep birlikte olursak
anlam kazanır. Emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Müftü Mete, geçtiğimiz günlerde
tamamladığı Almanya
ziyaretinden izlenimlerini, Batı
Trakya’daki Türk azınlığın
durumunu karşılaştırarak
değerlendirdi. 

Konuşmalardan sonra İTB
Halk Müziği Korosu’nun konseri
ve şiir dinletisine geçildi. Müzik
öğretmeni Gönen Molla
yönetimindeki koronun
performansı etkinliğe
katılanlardan tam puan aldı.
Etkinlikte okunan şiirler de
beğeniyle dinlendi. Salim Hüseyin belediye başkan yardımcısı oldu

Yassıköy Belediye
Meclisi’nin en genç
üyesi Salim Hüseyin,
Yassıköy Belediye
Başkan Yardımcısı
oldu. Salim Hüseyin,
Belediye Başkanı
Önder Mümin
tarafından İdari
Reform, Şeffaflık ve
Elektronik
Yönetim'den
sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı
olarak atandı.
Yassıköy
Belediyesinde Orta
Öğretim Okulları
Kurul Başkanı olarak
görevini sürdüren
Salim Hüseyin, 8
Ocak Çarşamba günü
yeni görevini
devraldı. Belediye
Başkanı Önder
Mümin, Salim
Hüseyin’e yeni
görevinde başarı
dileklerinde bulundu.
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Balkan Araştırmaları
Enstitüsü, B. Trakyalı
akademisyene emanet 

TRAKYA Üniversitesi Balkan Araştırmaları
Enstitüsü Müdürlüğü’nü üç yıldır yürüten
öğretim üyesi Dr. Bülent Akyay görev süresinin
sona ermesi nedeniyle enstitüde düzenlenen
törenle görevi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’e
devretti.

Düzenlenen törene Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör
yardımcıları  Prof. Dr. Murat Yurtcan, Prof.
Ahmet Hamdi Zafer, dekanlar, yüksekokul ve

enstitü müdürleri ile Balkan Araştırmaları
Enstitüsü’nün akademik ve idari personeli
katıldı.

Törende konuşan rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Balkan Araştırma Enstitüsü
müdürlüğü döneminde yaptığı hizmetlerden
dolayı öğretim üyesi Dr. Bülent Akyay’a teşekkür
etti ve yeni müdür Doç. Dr. İbrahim Kelağa
Ahmet’e de başarılar diledi.

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı!

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

B aşbakan Kiriakos
Miçotakis, 15 Ocak
Çarşamba akşamı yaptığı

açıklamayla cumhurbaşkanlığı
seçimi sürecini başlatmış oldu.

Miçotakis, “ülkenin en yüksek
makamına bir kadının sahip
olmasının zamanı geldiği” mesajını
çok önceden vermişti. Bu konuda
verdiği sözü tutarak, ülkede bir
ilkin gerçekleşmesi için yolu açmış
oldu. 

Hükümetin cumhurbaşkanı
adayı, Danıştay Başkanı Ekaterini
Sakellaropulu, Yeni Demokrasi
çevresinden değil. Yani 1995
yılından bu yana uygulanan;
hükümet sol ise cumhurbaşkanının
sağ, hükümet sağ ise
cumhurbaşkanını sol çevrelerden
gelmesi geleneği sürüyor. Aynen
Stefanopulos, Papulias ve
Pavlopulos’un cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde olduğu gibi. 

Sol çevrelerden gelen
Sakellaropulu’nun gerek kişiliği,
gerekse kariyeri göz önüne
alınacak olursa, genel kabul
görecek bir aday olduğunu
söylemek mümkün.

Nitekim gerek SİRİZA, gerekse
KİNAL Sakellaropulu’nun adaylığını
destekleyeceğini açıkladılar. 

Sakellaropulu, ilk kadın
cumhurbaşkanı adayı (ve ilk kadın
cumhurbaşkanı) olmanın yanı sıra
Danıştay’ın başına geçen ilk kadın
yargıç olma özelliğini de taşıyor.
Üstelik SİRİZA hükümeti
döneminde bu göreve getirildi. Bu
nedenle SİRİZA’nın, bizzat göreve
getirdiği Sakellaropulu’nun
adaylığına itiraz etmeyeceği
düşüncesindeydim. Ana muhalefet
lideri her ne kadar Miçotakis’in
adaylık açıklama zamanlamasını
eleştirse de “muhalefet için
muhalefet yapmayacağım”
sözünün arkasında durdu ve
Sakellaropulu’ya destek
vereceklerini belirtti. KİNAL meclis
grubunda da oybirliğiyle destek
kararı çıktı. 

Sonuç olarak; SİRİZA ve KİNAL
cephesinden ülkenin ilk kadın
cumhurbaşkanı adayı konusunda
uzlaşı sağlandı.

Ülkenin en üst makamına aday
olan Sakellaropulu, 1956 Selanik

doğumlu. Hukukçu bir aileden
geliyor. Ailesinin kökeni de
İskeçe’nin Yeniköy’ünden
(Stavrupoli). Babası Nikos
Sakellaropulos Yargıtay (Arios
Pagos) başkan yardımcılığı yapmış,
Andreas Papandreu – Koskotas
davasının görüşüldüğü yüksek
mahkemede, ayrıca eski Ekonomi
Bakanı Yorgos Papakonstatinu’nun
yargılandığı özel mahkemede
görev almış bir hakim. 

Atina Kapodistria Üniversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu olan
Sakellaropulu, Fransa’da çevre ve
kamu hukuku alanında uzmanlık
almış. Ayrıca çevreci görüşleriyle
de tanınıyor. 

Bu arada, cumhurbaşkanlığı
makamının yeni sahibi için seçim
sürecinin tarihleri de netlik
kazandı. Meclis genel kurulu, 22
Ocak Çarşamba sabahı 10.30’da ilk
oylama için toplanacak. Açık
oylamada Sakellaropulu’nun
seçilmesi için üçte iki çoğunluğu
sağlaması gerekiyor. Yani 200 oya
ihtiyacı var. 

SİRİZA ve KİNAL’dan gelen
destekle birlikte Sakellaropulu’nun
ihtiyacı olan 200 oyun çok üzerinde
bir oyla yeni cumhurbaşkanı
seçileceği görülüyor. 

Son anayasa değişikliği,
cumhurbaşkanı seçimi için 5’er gün
arayla toplam beş oylama
öngörüyor.  İlk turda
cumhurbaşkanı seçilememesi
durumunda ikinci turda yine 200,
üçüncü turda 180 oya ihtiyaç var.
Dördüncü turda ise salt çoğunluk
aranıyor; yani 151 milletvekilinin
oyu gerekiyor. Beşinci tura ihtiyaç
duyulması halinde ise nispi
çoğunluk yeterli oluyor. 

Ancak son gelişmeler seçimin
ilk turdan biteceğini gösteriyor.  

2020 yılının ilk önemli siyasi
gelişmesinden bir ilk çıkacak.
Yunanistan tarihinde ilk kez bir
kadın cumhurbaşkanlığı makamına
oturacak. 

Gerek Miçotakis’in aday olarak
bir kadını göstermesi, gerekse
diğer partilerin bu kadın aday
konusunda uzlaşıcı bir yaklaşım
içinde olmaları, ülkenin siyasi
tarihinde güzel bir örnek olarak
yerini alacak. 

Türkiye’de Edirne Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırmaları Enstitü Müdürlüğü’ne, Batı Trakyalı

akademisyen Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet seçildi.

“Azınlıkları Koruma Paketi” 
imzaları Avrupa Komisyonu’nda

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) asil
üyesi olduğu Avrupa Milletleri
Federal Birliği’nin (FUEN)
“Azınlıklar Koruma Paketi
(MSPI)” başlıklı Avrupa
Vatandaşları Girişimi için
toplanan destek imzaları, 10
Ocak 2020 tarihinde Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu’nun
çevrimiçi sisteminde kayıt
altına alındı. 

Girişim için FUEN tarafından
koordine edilen imza
kampanyası Nisan 2017’de
başlamış ve AB Komisyonu
tarafından belirlenen ulusal
eşik değerlerine 11 ülkede
ulaşılarak bir yıllık süre
zarfından toplanan 1.288.385
imzanın geçerliliği AB üyesi 28
ülkenin resmi makamları
tarafından onaylanmıştı.

Avrupa’da yaşayan ulusal ve
dilsel azınlıklara mensup
kişilerin korunmasını

iyileştirmeye ve AB içerisinde
kültürel ve dilsel çeşitliliğin
güçlendirilmesine yönelik bir
dizi yasal tasarruf alması için
AB Komisyonu’na çağrıda
bulunan girişim ile ulusal ve
dilsel azınlıklar için AB
düzeyinde koruma ve
destekleme araçları ve
mekanizmaları yaratılmasını
amaçlamaktadır.

Bundan sonraki süreçte,
imzaların çevrimiçi yoluyla
sunulmasını takip eden bir ay
zarfında, AB Komiserleri ve
Genel Müdürleri ile girişimin
Vatandaşlar Komitesi ve FUEN
temsilcilerinin bir araya

geleceği özel bir toplantı
yapılacak. Ardından AB
Komisyonu’nun, altı ay
içerinde girişimde belirtilen
taleplerle ilgili yasama
sürecine dair karar vermesi
gerekmektedir. Bu süre
zarfında Avrupa
Parlamentosu’nda (AP)
kamuoyuna açık bir tartışma
oturumu da düzenlenecek,
ayrıca girişim AP Genel
Kurulu’nda da görüşülecek.
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YENİ Demokrasi hükümeti, Göç ve İltica
Bakanlığının kurulduğunu duyurdu. Yeni
bakanlığın başına Sakız (Hios) Adası Milletvekili ve
Sosyal Güvenlik konularından sorumlu Bakan
Yardımcısı Notis Mitarakis getirilirken, bakan
yardımcısı da Atina Milletvekili ve Vatandaşı
Koruma Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos oldu.

15 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı
Konutu’nda, Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos’un huzurunda gerçekleşen yemin
töreninde Başbakan Kiriakos Miçotakis de hazır
bulundu. 

Göç ve İltica Bakan Yardımcısı Kumuçakos,
yemin töreninin hemen ardından Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri
Angel Gurria ve Fransa İçişleri Bakanı ile görüşmek
üzere Paris’e gitti. 

“Hükümet, başından beri mülteci – göç
konusunda farklı bir politika izlemiştir.” diyen
Hükümet Sözcüsü Stelios Peças ise, söz konusu
politakanın eksenlerini, “sınırların korunması”,
“iltica prosedürünün hızlandırılması, “artan
iadeler” ve “kapalı geçici yerleşim merkezleri”

olarak sıraladı. 
Başbakanlıktan sızan bilgilere göre, hükümetin

göçmenler konusundaki öncelikli amacı göç
akışlarını durdurmak olacak. Bu da sınırların etkili
bir şekilde korunması, yeni iltica süreci ve konuyu
uluslararası alana mal etmeye çalışma
girişimlerinin devam etmesiyle sağlanacak. 

Aynı kaynaklar, hükümetin adalardaki
yoğunluğu da iltica sürecinin hızlandırılması, iltica
hakkı olanların adalardan anakaraya taşınması,
iltica hakkına sahip olmayanların ülkelerine ya da
geldikleri ülkeye iade edilmeleriyle azaltacağını
belirtiyorlar.

Göç ve İltica Bakanlığı’nın kurulması, muhalefet
partilerinin hükümeti eleştirmesine neden oldu.
Ana muhalefetteki SİRİZA’nın basın sözcüsü Aleksis
Haricis, “Bay Miçotakis, yarattığı kargaşayı altı ay
gecikmeyle kabul etti ve kaldırdığı bakanlığı
yeniden kurdu.” ifadeleriyle hükümeti eleştirdi. 

KİNAL da Yeni Demokrasi’nin iptal ettiği Göç
Bakanlığı’nı yeniden kurarak yaptığı yanlışı
kabullendiğini belirtti.

BAŞBAKAN Kiriakos
Miçotakis, hükümetin
cumhurbaşkanı adayının
Danıştay Başkanı Ekaterini
Sakellaropulu olduğunu açıkladı.

Miçotakis, televizyonlardan
yaptığı halka sesleniş
konuşmasında, Yunanistan'da ilk
defa bir kadının cumhurbaşkanı
adayı olduğunu belirtti.

Danıştay Başkanı
Sakellaropulu'yu aday
göstermeye karar verdiklerini
açıklayan Miçotakis,
Sakellaropulu'nun uluslararası
alanda tanınan partiler üstü bir
kişi olduğunu ifade etti.

Miçotakis, "Ülkemizin en
yüksek makamda bir kadına
sahip olmasının zamanı geldiğini
düşünüyorum. Yunan
toplumunda halen kadınların
aleyhinde birçok ayırım söz

konusu. Bu artık tepeden
başlayarak değişiyor. 21. yüzyılın
başında Yunan kadını layık
olduğu yeri alıyor." ifadesini
kullandı.

SİRİZA ve KİNAL da
Sakellaropulu’nun adaylığını
destekleyeceklerini açıkladılar.

Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos'un görev süresi 15
Şubat'ta sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİ 22 OCAK'TA 
Cumhurbaşkanı seçimi için
tarihler netlik kazandı. Yunan
Meclisi’ndeki ilk oylama, 22
Ocak Çarşamba günü saat
10.30’da başlayacak.
SİRİZA ve KİNAL’ın destek
açıklamasından sonra
cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk
turda bitmesi bekleniyor.

Miçotakis cumhurbaşkanı adayını açıkladı

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ  9   ΚΟΜΟΤΗΝΗ  69100
ΤΗΛ : 25310 82910  ΦΑΞ : 2531082912

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 14-1-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.   13660 

DUYURU

Değerli Tütün Üreticileri 
Kooperatifi üyeleri, 
30/12/2019 tarihine kadar tüccarlar

2,415,564 kg tütün almışlardır. Alınan bu
tütünlerin ortalaması 3.80 eurodur , bizler her
zaman tüccarlara bu fiyatların hiç iyi
olamadığını her defasında ilettik. Tüccarlar ,
yeni yıldan itibaren fiyatlarda düzenleme
yapılacağını ve daha yüksek fiyata tütün
alacaklarını söylediler, fakat 13/1/2020
tarihinde başlattıkları tütün alımında fiyatlarda
artış olmadığını görmekteyiz. 

Saygıdeğer tütün üreticileri kooperatifi
üyeleri , mevcut ortalamanın daha iyi seviyeye
gelebilmesi için hep birlikte hareket edip
direnmemiz gerekmektedir. Kısacası
olabildiğince tütün teslim etmeyelim ve son
zamana kadar beklememiz bizim yararımıza
olacaktır.

TÜCCARLARLA YAPILAN FİYAT ANLAŞMASI
ŞU ŞEKİLDEDİR:

8.30 – 5.20 – 4.25 – 2.25

TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİİ KOOPERATİFİİ
YÖNETİM KURULU

Göç ve İltica 
Bakanlığı kuruldu
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B atı Trakya’daki korku
edebiyatının “klasikleri”
arasındadır minare tartışmaları.

Aslında buna tartışma demekten çok
fobi “pompalaması” demek daha doğru
olacaktır. Malum; Batı Trakya’daki Türk
köylerindeki camilerin minareleri ve
özellikle de minarelerin uzunluğu
geçmişte (ve maalesef günümüzde)
tartışma konusu olmuştur. 

Üniversitede okuduğumuz dönemde
İskeçe’nin Koyunköy camisinin minare
inşaatı nedeniyle yaşanan olayları,
memleketten gelen gazetelerimizden,
bazen de Türkiye basınında yer alan
haberlerden öğrenirdik. Minarenin
uzunluğu 16 metre olacak diye inşaat
durdurulmuş ve Koyunköy camisi
kapatılmıştı. Evet, evet doğru
okudunuz. Köy camii onbirbuçuk ay bu
nedenle kapalı tutulmuş ve köylü bir
depoyu ibadethane olarak kullanmıştı.
Ne zaman bir minare boyu haberi veya
tartışması olsa 1990’larda yaşanan
Koyunköy olayı aklıma gelir. 

Yine öyle oldu. Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin’in makam
odasındaki minare ve kiliseli büyük
fotoğraf tartışma ve dolaylı olarak da
olsa azınlığı birşeylerle “itham etme”
malzemesi olarak kullanıldı. Önce
belediyedeki anamuhalefet lideri,
sonra bazı basın yayın organları,
sözkonusu fotoğrafta minarenin daha
önce olduğunu, daha net göründüğünü,
daha parlak çıktığını ve dolayısıyla
minarenin çok daha “ön plana”
alındığını savundular. Yani “siz kiliseyi
geri plana itiyorsunuz, camiyi, minareyi
öne çıkarıyorsunuz” imasında
bulunuyorlar. Böylece “Siz Türklük,
Müslümanlık propagandası
yapıyorsunuz” demeye getiriyorlar.
Yassıköy belediyesi çoğunluğu
Türklerden oluşan bir belediye. Keşke
çoğunluğu Yunanlı hemşerilerimizden
oluşan diğer belediye başkanları da
cami ile kilisenin veya azınlık okulu ile
devlet okulunun aynı karede
bulunduğu fotoğraflara yer verse.
İsterse kilise veya çan kulesi daha önde
görünsün! 

Azınlığı tehdit ve tehlike olarak
göstermek, kendi kültürel değerlerimizi
sergilemek istememizi, hatta kendi
kimliğimizi ve kültürümüzü yaşamak
istememizi dile getirmek bu ülke için,
bu devlet için tehlike değildir. Tehdit
hiç değildir. Bunu en azından
bölgemizde yaşayan ve Türklerle yan
yana yaşayan yerel yöneticiler
benimsemez ise kim benimseyecek?
Soruyorum kim? 

Gelelim daha vahim olan olaya.
Gazetemizin manşet haberinde de var.
İskeçe Belediyesi hafta başında yılın ilk
meclis toplantısını yapıyor. Yılın ilk
toplantısı olması hasebiyle yapılan
tören, kesilen yeni yıl çöreği, hafiften
bir bayram havası. Ancak toplantı
başlayıp dakikalar geçtikçe, bayram
havası gidiyor, tartışma ve kavga
ortamı geliyor. Bu toplantıda halk
sağlığını ilgilendiren, nüfusu tamamen
Müslüman Türk azınlık üyelerinden
oluşan Mustafçova Belediyesi’ndeki bir
proje de gündeme geliyor. Konu; İskeçe
İmar Müdürlüğü’nden bir mühendisin
haftanın bir günü Mustafçova
Belediyesi’ndeki içme suyu
şebekesinin iyileştirilmesi için hayata
geçirilecek proje için çalışması. Bunun
için belediye meclisi kararı gerekiyor.
Bu karar geçmiyor!

Evet, doğru okudunuz. Bu karar
kabul edilmiyor. Mustafçova
Belediyesi’ndeki içme suyu
şebekesinin iyileştirilmesi, yenilenmesi
için hazırlanan projede bir mühendisin

çalışmasına izin verilmiyor! Hem de
haftanın sadece bir günü için! Halk
sağlığını yakından ilgilendiren bir konu
için, belediye meclis üyeleri bu teklife
“evet” oyu veremiyorlar. Bu bölge
Müslüman Türk azınlık üyelerinden
oluştuğu için mi? Belediye başkanı ve
tüm belediye meclis üyeleri azınlık
insanından oluştuğu için mi? İskeçe’nin
8 kilometre kuzeyinden başlayan ve
Bulgar sınırına kadar olan bölgeyi ve bu
bölgedeki köyleri sevmedikleri için mi?
Yoksa İskeçe İmar Müdürlüğü’ndeki
işlerin, buradaki bir mühendisin
haftanın sadece bir gününde başka bir
belediyede çalışacağından ötürü,
aksayacağını düşündükleri için mi?
“İşlerin aksayacağı için bunu yaptılar”
diyenlere kargalar da, leylekler de
güler! Ayıp denen bir şey var. İçinde
milliyetçilik olan her türlü “gerekçe” ve
“bahaneyi” bir kenara bırakalım ve
böyle bir şeyin olmadığını varsayalım.
Mustafçova Belediyesi’ndeki insanlar
bu ülkenin, bu ilin, İskeçe’nin kaçıncı
sınıf vatandaşı? Bu soruya birilerinin
cevap vermesi gerekiyor. Bu teklife
“evet” demeyip de, “çekimser” kalan,
hatta daha da vahimi “hayır” diyen bu
“efendiler”in ne yaptıklarından
haberleri varsa durum çok ama çok
vahim. Biz bir miktar iyi niyetimizi
koruyalım ve bu sorumsuzca hareketi
azınlık karşıtlığına bağlamayalım. En
azından şimdilik! 

Umarız konu çok daha büyümeden,
toplumu derinden yaralayacak boyuta
gelmeden çözüme kavuşur ve bu vahim
durum ortadan kalkar!!!

Ozan AHMETOĞLU

Minare, mühendis, azınlık…

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

AB Komisyonu verilen sözlerin tutulmasını istiyor
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı

Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkeleri
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın
katılım müzakerelerinin başlatılması için
kendilerinden istenen kriterleri yerine
getirdiğini belirterek, “Şimdi sıra verdiğimiz
sözleri tutmakta.” ifadelerini kullandı.

Leyen, 1 Ocak’ta AB Konseyi dönem
başkanlığını devralan
Hırvatistan’a
gerçekleştirdiği ziyaret
kapsamında Başbakan
Andrej Plenkovic ile
görüştü.

AB Komisyonu
heyetiyle gerçekleştirdiği
temasların ardından
Plenkovic ile ortak basın
toplantısı düzenleyen
Leyen, görüşmelerinde
Hırvatistan’ın dönem
başkanlığı boyunca
üzerinde durulacak
konuları ele aldıklarını
aktardı.

Görüştükleri konular
arasında Irak ve İran’daki gelişmelere karşı
ortak bir AB görüşü ortaya konulması ve
Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılım
süreçlerinin de bulunduğunu belirten
Leyen, “Önümüzdeki aylar Balkanlar ile
ilişkilerimiz açısından oldukça önemli.”
dedi.

Yeni katılım şartlarının, mayıs ayında
Zagreb’de yapılacak zirve öncesi
kamuoyuna tanıtılacağını söyleyen Leyen,
“Yeni koşullar, Batı Balkan ülkelerinin
yerine getirdikleri şart ve kriterleri
etkilememeli. Arnavutluk ile Kuzey

Makedonya katılım müzakerelerinin
başlatılması için istenen kriterleri yerine
getirdi. Şimdi sıra verdiğimiz sözleri
tutmakta.” diye konuştu.

DEPREMZEDELER İÇİN 
BAĞIŞ PROGRAMI
Leyen, geçen kasımda yaşanan depremde

büyük hasar gören Arnavutluk
için 17 Şubat’ta bir bağış
programı düzenleyeceklerini de
açıkladı.

ABD ile İran arasındaki
gerilime de değinen Leyen,
“Şiddetin arttığı durumlarda
çözüm müzakeredir. Her
çatışmanın kaynağı müzakere
eksikliğidir. Daha önce
denenmiş etkili iletişim
kanallarını kullanmak gerek.
AB, kriz zamanlarında
kullandığı bu tür etkili
kanallara sahip.”
değerlendirmesinde bulundu.

Brexit meselesi hakkında da
konuşan Leyen, Birleşik Krallık

ile AB arasında çok sayıda ortak görüş ve
çıkar olduğunu belirterek, “Eski dostlarla
yeni başlangıçlar söz konusu.” dedi.

Plenkovic de Hırvatistan hükümeti ile AB
Komisyonu arasında sıkı bir iş birliği
olduğunu kaydederek, bugünkü görüşmede
en güncel meseleleri ele aldıklarını ve
Hırvatistan’ın dönem başkanlığındaki
öncelikleri görüştüklerini aktardı.

Plenkovic ayrıca, Brexit meselesinin
henüz Schengen bölgesine dahil olmayan
Hırvatistan’a somut bir etkisi olmayacağını
da sözlerine ekledi.

AB Komisyonu
Başkanı Ursula
von der Leyen:
“Arnavutluk ile

Kuzey
Makedonya

katılım
müzakerelerinin
başlatılması için
istenen kriterleri
yerine getirdi.” Tom Hanks ve ailesine “onursal vatandaşlık”

HÜKÜMET, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Oscar ödüllü sinema
oyuncusu Tom Hanks ve tüm
ailesine, 2018 orman yangınları
kurbanlarına yönelik yardım
çalışmaları nedeniyle onursal
vatandaşlık verdi.

Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos tarafından imzalanan,
Hanks ve ailesinin Yunan
vatandaşlığı kazanmasına izin veren
fahri vatandaşlık emri, 14 Ocak Salı
günü resmi gazetede yayımlandı.
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Kedi ve köpeklerde 
anal kese rahatsızlıkları

B u haftaki konumuz; kedi
ve köpeklerimizde
rastladığımız, anal kese

rahatsızlıkları ile ilgili olacaktır.
Ekzokrin bir salgı bezi olan anal

keseler; iki adet olup, anüsün her
iki tarafında ve anüsten biraz daha
aşağıda yer alır. Akıtıcı bir kanalla
anüsün başlangıç, rektumun ise
son bölümünden dışarıya açılan bu
bezden salınan salgı, dışkının rahat
bir şekilde dışarıya çıkışını sağlar. 

Anal keselerin anatomik ve
fizyolojik yapısı kedi ve köpeklerde
aynı olmakla birlikte patolojileri
farklılıklar gösterir. Özellikle
köpeklerde anal kese hastalıkları
kedilere oranla daha sık
görülmektedir. Defekasyon
(dışkılama) sırasında, dışkının kese
üzerine yaptığı basınçla kanallar
açılır ve salgı dışkı ile birlikte dışarı
atılır. Ancak çeşitli nedenlere bağlı
olarak bu salgı dışarıya
akıtılamaması halinde kese içinde
birikerek anal keseye ait
hastalıkların şekillenmesine neden
olabilir. 

Anal keseler de görülebilen
rahatsızlıklar tıkanma, enfeksiyon
ve apsedir. Ayrıca anal keselerde
kötü huylu bir tür tümör olan
adenokarsinomlar da şekillenebilir.
Bu tümör paratroid hormon benzeri
bir madde salgılayarak
hiperkalsemiye (hypercalcemia)
neden olabilir. 

Tıkanma, enfeksiyon ve apse
birbirini takip eden evrelerdir.
Öncelikle akıtıcı kanalın çeşitli
nedenlerle tıkanması ve
sekresyonun dışarı akıtılamaması
söz konusudur. Kanalın
tıkanmasına neden olan etkenler,
yabancı cisim, dışkı ve kirlerin
kanalda birikmesi ya da çevre
dokularda şekillenen yangı veya
tümörlerin kanala basınç
uygulamasıdır. Ayrıca kanalın
patolojik olarak dar olması,
sekresyonun koyu kıvamlı olması,
anal kasların güçsüzlüğü ve
yetersiz kasılması, beslenmeye
bağlı olarak dışkının yumuşak
formda olması, uzun süren ishaller
de kesenin boşalmasını engelleyen
faktörlerdir. 

Tıkanan kese içerisinde biriken
salgı, zamanla yoğunlaşarak
enfekte olur. Enfeksiyonun
şekillenmesine Streptococcus
fecalis, Escherichia coli,
Clostridium welchii, Proteus spp ve
Staphilococcus spp türü bakteriler
neden olabilir. Şekillenen
enfeksiyon ve kese içinde birikerek
sertleşen içerik kesede irkiltiye ve
yangıya neden olur. Zamanla
enfeksiyonun ve yangının
şiddetinin artmasıyla kese
apseleşir. Gerekli tedavi
yapılmadığında ise apseli kese
kendiliğinden patlayabilir. 

Anal kesede zincirleme bir

reaksiyon formunda, birbirini takip
eden etkileşimler sonunda gelişen
bu patolojik durum genel olarak
anal kese yangısı olarak
adlandırılır. Tümöral oluşum
dışında tedavisi kolay olan bu
rahatsızlığın tespit edilmesi halinde
dikkat edilmesi gereken en önemli
konu nükslerdir. Tam bir iyileşme
sağladıktan sonra dahi devam eden
anal kese sekresyonu ve
giderilemeyen oluşum faktörleri
(kanalın darlığı, sekresyonun
kıvamının yoğun oluşu gibi)
nedeniyle nüksler hemen hemen
kaçınılmazdır. Bu nedenle de
düzenli olarak veteriner hekim
tarafından kesenin kontrolünün
yapılması ve dolgun keselerin
boşaltılması gerekir. 

Özellikle Poodle, Chihuahua,
Terrier gibi küçük ırklarda sık
görülmekle beraber tüm ırklarda
görülebilir. Klinik belirtiler ve
yapılan fiziksel muayene ile
hastalığın tanısı oldukça kolaydır. 

Başlangıçta görülebilecek en
belirgin bulgu irritasyona bağlı
olarak şekillenen kaşınmadır. Bu
nedenle sık sık bölgeyi yere sürme
ve yalama isteği belirgindir.
İlerlemiş vakalarda bölgede
şişkinlik, kızarıklık ve ağrı tespit
edilebilen belirgin bulgulardır.
Kesenin enfekte, yangılı ve aşırı
dolu olduğu durumlarda ağrılı ve
zor bir defekasyon görülebilir.
Ayrıca dışkıya, kan ve irinli içerik
bulaşabilir. 

Anal kesenin akıtıcı kanallarının
tıkanmış olduğu durumlarda
şiddetli bir ağrı ve apseleşme
görülebileceği gibi, kesenin
patlayarak sürekli irinli bir akıntının
geldiği fistül oluşturması da
mümkündür. 

Kedi ve köpeklerde anal kese
hastalıklarına bağlı olarak
şekillenen en önemli problem
konstipasyondur. Bu bozukluk
genellikle ilerlemiş yangılı
vakalarda gözlenir. Ağrı nedeniyle
dışkılamadan sakınma söz
konusudur ve zamanla bu durum
pekliğin yani kabızlığın oluşumuna
neden olur. 

Anal kese hastalıklarında tedavi
hastalığın evresine bağlı olarak
değişir. Hafif bir şişkinlik, kaşıntı ve
kızak hareketiyle beliren irritasyon
söz konusu olduğunda kesenin
boşaltılması sorunun
çözümlenmesi için yeterli olacaktır.
Ancak enfeksiyonun söz konusu
olduğu durumlarda kesenin
boşaltılması ve kese içinin
yıkanması yanında uygun medikal
bir tedaviye de ihtiyaç vardır. Daha
komplike bir durum olan
apseleşme, fistülleşme ve kanalın
tıkanıklığının giderilemediği
durumlarda ise tedavi ancak
kesenin operatif yöntemlerle
çıkarılması ile yapılabilir.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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LİBYA’nın geleceğinin masaya yatırılacağı
Libra Konferansı, 19 Ocak Pazar günü Berlin’de
başlıyor.  Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19
Ocak’ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Alman hükümetinin Basın ve Enformasyon
Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada,
Almanya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel
Temsilcisi Ghassan Salame’nin çalışmalarına
eşlik etmek amacıyla Libya’ya ilişkin istişare
sürecine Eylül ayından beri zaman zaman ev
sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Buradaki hedefin bir grup ülke ve uluslararası
örgütlerle Libya’daki uzlaşma süreci için BM’yi
desteklemek olduğuna dikkat çekilen
açıklamada, son aylarda Libya konusunda
Berlin’de çalışma düzeyinde çok sayıda toplantı
yapıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, bu bağlamda Başbakan

Merkel’in, BM Genel Sekreteri Guterres ile
görüşerek 19 Ocak’ta devlet ve hükümet
başkaları seviyesinde Libya Konferansı için
Berlin’e davette bulunmaya karar verdiği
aktarıldı.

11 ÜLKE, 4 ULUSLARARASI 
KURULUŞ KATILIYOR
Konferansa, ABD, Rusya, Türkiye, İngiltere,
Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo
Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra
BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap
Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki
meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın
doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri
Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği
belirtildi.

Yunanistan’a açıklama...
ALMANYA hükümeti, 19 Ocak Pazar günü

Berlin’de gerçekleşecek Libya Konferansı’na
Yunanistan’ın niye davet edilmediği konusuna
açıklık getirdi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike
Demmer, Yunanistan’ın Libya’nın geleceği ile
ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını
ancak düzenlenecek Libya Konferansı’nda
ülkelerin deniz sınırları ve Akdeniz’deki
hakları konularının ele alınmayacağını söyledi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Rainer
Breul de, Berlin Konferansı’nın bir sonuç değil
bir başlangıç zirvesi olacağını ve bu zirvenin
altyapısının uzun
süredir yürütülen
çalışmalar
sonucunda
oluşturulduğunu
açıkladı. 

BM’in Libya
Özel Temsicisi
Ghassan
Salame’nin uzun
süredir yürüttüğü
çalışmalar
sonucunda Libya

Konferansı’nın düzenlendiğini hatırlatan
Breul, bir çok ülkenin Libya’nın geleceği ve
ülkelerin deniz sınırları konusunda
endişelerini bildiklerini ancak bu konferansta
ülkelerin deniz sınırları ve Akdeniz’deki
hakları konularının ele alınmayacağını
vurguladı. 

Breul, Berlin’deki Libya Konferansı’nın
sadece bir başlangıç olduğunu, çalışmaların
bundan sonra da devam edeceğini, konferansa
davet edilmeyen ancak konu ile ilgili endişesi
olan ülkelerin bundan sonraki çalışmalara
katılma şanslarının olabileceğini söyledi. 

Breul son
olarak,
Yunanistan’ın
da üyesi olduğu
Avrupa Birliği
temsilcilerinin
zirvede
bulunacağını ve
birlik üyesi tüm
ülkeleri temsil
edeceklerini
belirtti.
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GERİDE kalan 2019’da çıkan
en iyi altı telefonu seçtik ve
sizin için sıraladık

Hayatımızın önemli bir
parçası haline gelen akıllı
telefonlar belirli bir
olgunluğa
ulaştığından, artık tek
bir telefonu öne
çıkarmak ve “dünyanın
en iyi telefonu budur”
demek pek mümkün
değil. En iyi telefon
hangisi, bu biraz da sizin
beklentilerinize ve
ihtiyaçlarınıza göre
değişiyor.

En İyi Cep Telefonu Hangisi?
Galaxy S10 Plus, iPhone 11

Pro, OnePlus 7T Pro, Huawei
P30 Pro gibi telefonlar
piyasadayken dünyanın en iyi
telefonu hangisi, bunu
söylemek oldukça zor. Ancak
sizi kırmadık ve geride
bıraktığımız yılın en iyi telefonu
seçtik. Yine de yılın en iyi
telefonu hangisi merak
ediyorsanız, cevabı bu
yazımızda bulacaksınız. İşte en
iyi telefon 2019...

1. Samsung Galaxy S10 Plus
Bugün piyasadaki en iyi

Android’li telefonu arıyorsanız,
işiniz çok zor olmayacak.
Samsung Galaxy S10 Plus, hem
en üst seviye teknik özelliklerle
geliyor, hem de rakibi
iPhone’dan farklı bir görünüme
sahip. Delikli Infinity-O ekran

tasarımı belki kusursuz değil
ancak ekran alanını artırmak
için şimdilik bundan iyi bir
yol yok.

2. Huawei P30 Pro
6,47 inç OLED ekranla gelen

Huawei P30, güçlü
kameralarıyla öne çıkıyor.
Ekran çözünürlüğü belki en

yükseği değil
ancak P30 Pro
neredeyse her
yönüyle
mükemmel bir
telefon.

3. OnePlus 7T Pro
OnePlus 7T Pro, hem

tasarımıyla, hm de teknik
özellikleriyle 2019’da
gördüğümüz en iyi
telefonlardan biriydi. Açılır
kamerası, 6,67 inçlik müthiş
ekranı ve Android’in üzerinde

hoş geliştirmeler yapan
OxygenOS’un tek büyük
dezavantajı, daha önce çıkan
OnePlus 7 Pro’dan çok farklı
olması.

4. Samsung Galaxy Note 10
Müthiş bir 6,3 inç Super

AMOLED ekranla gelen
Samsung Galaxy Note 10’un iyi
olmadığı bir yanı yok. Note 10
Plus’a göre birkaç eksiği olsa
da, daha makul boyutları ve
daha uygun fiyatıyla çok çekici
bir model.

5. Apple iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro, büyük pil,

yepyeni A13 yonga seti, iOS
13’le gelen güç geliştirmeleriyle

şu an alabileceğiniz en gelişmiş
iPhone. Tek şarjla bütün günü
rahatça çıkaran telefon, OLED
ekranı ve üçlü arka kamerasıyla
rakiplerinin gerisinde
kalmadığını gösteriyor.

6. Google Pixel 4 XL
Ekimde çıkan Pixel 4 XL,

90Hz 19:9 6,3 inç ekranı, iki
arka kamerası, yüzle kilit açma
işlevi ve daha iyi ekranıyla
dikkat çekiyor. Parmak izi
sensörünün yerini yüzle kilit
açmaya bırakması belki iyi bir
tercih değil, ancak kamera
konusunda hayal kırıklığına
uğramayacağınızdan emin
olabilirsiniz.

2019’da dünyanın en iyi telefonu   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SOL DAN SA ĞA
1) Bozgun, yenilgi – Motor güç birimi 2) Kırmızı –

Kaldıraç 3) Ev, yurt – Titan’ın simgesi – Kripton’un
simgesi 4) Kalın, kaba kumaş – Güreşte bir oyun 5)
Duman ve koku yaydığı için baş ağrısı yapan odun
kömürü – (Zooloji) Tırpana 6) Mum – Hattat cilası 7)
Üst deri ürünü olan ipliksi uzantı – Hadise, vaka –
Nobelyum’un simgesi 8) Bir ülkeye başka
ülkelerden mal getirme veya satın alma – Olgun
olmayan meyve 9) Bir nota – (fizik) Elektrik direnç
birimi – Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü,
direy 10) Paylama – Öge, unsur 11) (edebiyat)
Dördül – Evropiyum’un simgesi 12) (kısaca) Anadolu
Ajansı – Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi
mantarı 13) Şırası alınmış üzüm posası – Prinçten
büyük tepsi – Bir nota 14) Geleneksel – (ticaret)
Trampa.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Yıkanılacak yer, ısı dam – Başlıca belirtisi

irade dışı hareketler olan bir hastalık – Aşırı sevgi ve
bağlılık duygusu 2) Oyunda arkadaşlarına baş olan
çocuk – Can alan melek 3) Damalı, satrançlı –
Altın’ın simgesi – Bir nota 4) Dolaylı olarak anlatma
– Samaryum’un simgesi – Poşet 5) Bir yemek adı –
Elektrik direnç birimi – İnatçı, hırçın 6) İki yüzey
arasıdaki uzaklık – Bir pamuk türü – Yüz, el, kol
hareketleriyle düşünceyi anlatma 7) Ad, unvan –
Lifleri ip, çuval ve kağıt yapımında kullanılan bir
bitki – En kısa zaman 8) Saydam pencere süslemesi
– Lenf düğümleri iltihabı 9) Bir bağlaç – Kumandan –
Sınır 10) (kimya) Parafin – Güzel kokulu bitki –
Telefonda hitap sözü 11) D. Anadolu’da çalınan bir
çalgı türü – Hoş koku – Bir ekin biçme aracı. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Ezeli,
Aylık 2) Pire, Ata, Su 3)
Oy, Görelik 4) Pagoda,
Plak 5) Ur, Smaç 6)
Manita, Eza 7) Şat,
Fars, An 8) Uğraş, Taun
9) Ba, Fayans 10) Erat,
Ev, Ten 11) Ah, Flama
12) Edepli, Ar 13)
Kanuni, Alma 14) Saka,
Katrak.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Epope, Şube, Aks 2)
Ziya, Mağara, AA 3) Er,
Guatr, Ahenk 4) Legorn,
Aft, Dua 5) Öd, İfşa, Fen
6) Arasta, Yelpik 7) Ate,
Martaval 8) Yalpa, San,
Miat 9) İlçe, Usta, Lr 10)
Iska, Zan, Ama 11) Ku,
Klan, Anorak.
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BATI Trakya Türk Azınlığı’na
karşı son dönemde artan “hedef
gösterme” ve “haksız
uygulama” örnekleri bu kez
yerel yönetim alanında kendini
gösterdi. 

Mustafçova Belediyesi’nde
içme suyu şebekesinin
yenilenmesi amacıyla
hazırlanacak projede çalışması
için bir mühendisin
görevlendirilmesi talebi İskeçe
belediye meclisinde kabul
edilmedi. Söz konusu teklif;
İskeçe İmar Müdürlüğü’nden
bir mühendisin haftada bir gün
Mustafçova Belediyesi’ndeki
proje için çalışmasını
öngörüyordu. 

Öte yandan, azınlığın
“hedef” gösterilmesine örnek
olacak bir başka olay da
Yassıköy Belediyesi’nde
yaşandı. Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin’in
makam odasındaki minare ve
kilisenin göründüğü fotoğraf
eleştiri konusu oldu. Yassıköy
Belediyesi ana muhalefet listesi
Başkanı Kiriakos Amucas,
fotoğrafta minarenin kiliseye
göre daha önde olduğunu ve
daha net göründüğünü iddia
ederek Belediye Başkanı’nı
eleştirdi. 

Yassıköy Belediye Başkanı ve
yönetimine bir eleştiri de
belediyenin bölgedeki
vatandaşları Keşan’a götürmek
için otobüs tahsis ettiği
yönünde oldu. 

MÜHENDİS
GÖREVLENDİRİLME
ÖNERİSİNE “HAYIR” 
İskeçe Belediyesinden bir
mühendisin, su şebekesinin
yenilenmesi projesinin
hazırlanmasına katkıda
bulunmak amacıyla Mustafçova

Belediyesinde görevlendirilmesi
teklifi, İskeçe belediye
meclisindeki muhalefet
üyelerinin ret oyu kullanması
sonucunda kabul edilmedi. 

Mustafçova’daki su
şebekesinin yenilenmesi
projesine katkıda bulunması
için İskeçe Belediyesinden bir
mühendisin haftanın bir iş
gününü bu projeye ayırması
önerisine, oylamaya katılan 26
meclis üyesinden 19’u “evet”,
ikisi “hayır” oyu verirken, beş
üye ise “çekimser” oy kullandı.
Teklifin kabul edilmesi için 21
“evet” oyuna ihtiyaç olduğu
ifade edildi. 13 Ocak Pazartesi
akşamı gerçekleşen oylamaya
katılan Türk meclis üyelerinin
tamamının ise “evet” oyu
kullandığı belirtildi. 

Teklif, muhalefetteki
Dimarhopulos, Papahronis ve
Liracis’in listelerindeki bazı
belediye meclis üyelerinin ret ve
çekimser oy vermesi nedeniyle
kabul edilmedi. 

Konuyla ilgili GÜNDEM’e
konuşan İskeçe Belediye
Başkan Yardımcısı Levent
Karaosman şunları söyledi:
“Mustafçova Belediyesi’nde
hayata geçirilmek üzere bir
projenin hazırlanması için
İskeçe Belediyesinden bir
mühendisin görevlendirilmesi
ne yazık ki kabul edilmedi.
Bunun bazı meclis üyelerinin
ret oy kullanması sonucunda
olduğunu vurgulamak
gerekiyor. İskeçe İmar
Müdürlüğü’nden bir
mühendisinin Mustafçova
Belediyesinde görevlendirilmesi
istendi. Mühendisin yapacağı
görev ise su şebekesinin
yenilenmesi için projenin
hazırlanması için çalışmak
olacaktı. Haftanın bir günü

Mustafçova’daki proje için
çalışacaktı. Bu proje Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen
bir proje ve belli bir zaman
diliminde hayata geçirilmesi
gerekiyor. Aksi takdirde projeyi
kaybetme ihtimali var. Ancak
ne yazık ki ana muhalefet
listelerine mensup bazı azaların
‘hayır’ oylarıyla bu teklif kabul
edilmedi ve mühendisin
haftanın bir günü orada
görevlendirilmesi mümkün
olmadı. Oylamada ana
muhalefet lideri Haralambos
Dimarhopulos’un listesinden
Dimarhopulos’un yanı sıra
Thomas  İliadis ‘ret” oyu verdi.
Yannis Papahronis’in
listesinden Vasilis
Papadopulos, Mihalis Spanidis
ve Dimosthenis Georgiadis,
Pashalis Liracis’in listesinden
ise Sofia Papa ve Konstandinos
Kafecis ise ‘çekimser’ oyu verdi.
Bunun sonucunda teklif

reddedildi. Dolayısıyla,
Mustafçova Belediyesi’ndeki
içme suyu şebekesiyle ilgili
projenin hazırlanması zora
girmiş oldu. Bazıları da bunun
gerekçesi olarak İskeçe İmar
Müdürlüğünde personel
sıkıntısını öne sürdü.
Mühendisin kendisi istekli
olmasına rağmen, oradaki halk
için son derece önemli bir proje
olmasına rağmen böyle bir
kararın çıkmış olması çok
düşündürücü. Olay gerçekten
üzücü. Su şebekesi gibi önemli
bir olayda neden böyle bir tavır
takındıklarını anlamak
mümkün değil. Su şebekesi gibi
toplum sağlığı açısından,
insanların günlük yaşamı
açısından önemli bir olayda
İskeçe Belediyesindeki bazı
kişilerin, bazı meclis üyelerinin
böyle bir tavır takınmış olmaları
gerçekten çok üzücü. Olayla
ilgili konuları ve gelişmeleri
takip etmeye devam edeceğiz.” 

YASSIKÖY’DE MİNARE VE
KEŞANA GEZİ ODAKLI
ELEŞTİRİ 
Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin’in makam
odasındaki minare ve kilisenin
göründüğü fotoğraf eleştiri
konusu oldu. Yassıköy
Belediyesi ana muhalefet listesi
Başkanı Kiriakos Amucas,
fotoğrafta minarenin kiliseye
göre daha önde olduğunu ve
daha net göründüğünü iddia
ederek eleştirdi. 

Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin ise yayımladığı
açıklamada, Yassıköy
Belediyesi ana muhalefet listesi
Başkanı Kiriakos Amucas ve
bazı internet sitelerinin ırkçı
söylemlerde bulunduğunu
söyledi.

Keşan’a giden vatandaşlara
otobüs tahsis ettiği iddialarıyla
kendisini eleştiren ana
muhalefet listesi başkanına
yanıt veren Belediye Başkanı
Önder Mümin, Amucas’ın
söylemleriyle bölgenin
uyumuna zarar verdiğini dile
getirdi. Makamındaki minare ve
kilise fotoğrafıyla ilgili olarak
Önder Mümin, “Makamımda
bulunan fotoğraftaki minare ve
çan bölgemizin çok
kültürlülüğünü ve ayrı dinden
insanların bir arada huzur
içindeki yaşamlarını
simgelemektedir.” dedi. 

“KORKMUYORUZ,
HEDEFİMİZDEN
ŞAŞMIYORUZ”
Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin’in yayımladığı
açıklamada şu ifadeleri
kullandı: “Bazı internet
sitelerinin ve Amucas’ın ırkçı,
aşırı sağcı söylemlerine karşı
şunu belirtiyorum: Sağlıklı,
kalkınma amaçlı bir Avrupa
Belediyesi komşu ülkelerle iş
birliği ve dayanışma içinde
olmakla mükelleftir. Ayrıca
turizm ve yerel ekonominin
kalkınması adına bu ülkelerden
talepkar olmalıdır. Makamımda
bulunan fotoğraftaki minare ve
çan bölgemizin çok
kültürlülüğünü ve ayrı dinden
insanların bir arada huzur
içindeki yaşamlarını
simgelemektedir. Amucas
ortamı aşırı söylemler ile
ateşleyerek bölgenin uyumu
açısından tehlike ve tehdit
oluşturmaktadır. Metodu
denenmiş ve hezimete
uğramıştır. Bir kez daha
kendisini istifaya davet
ediyorum. Korkmuyoruz,
hedefimizden şaşmıyoruz.”

Minare de olmasın, 
mühendis de olmasın!

GÜN DEM haber
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Bir yılda 755 bin Türk turist geldi

En çok parayı da 
Türkler harcadı

TRAKYA İşadamları ve Ticaret
Federasyonu tarafından açıklanan
verilere göre, 2019 yılında İpsala – Kipi
ve Pazarkule – Kastanies sınır
kapılarından toplam 755
binin üzerinde Türk
turist Yunanistan’a geçiş
yaptı. 2019 yılında 2018’e
oranla 75 bin daha fazla
Türk turist Yunanistan’ı
ziyaret etti. 

Türkiye – Yunanistan
arasındaki iki sınır
kapısından biri olan
İpsala – Kipi, turist
hareketliliğin en çok
yaşandığı gümrük oldu.
İpsala – Kipi sınır
kapısından geçen yıl
603.966 Türkiyeli turist
Yunanistan’a giriş yaptı.
Bu sayı bir önceki yıla
oranla yüzde 10 artışı
ifade ediyor. İki ülke
arasındaki ikinci
gümrük kapısı olan
Pazarkule – Kastanies
gümrüğünden ise 2019 yılında toplam 151

bin 283 Türk turist giriş yaptı. Bu da bir
önceki yıla oranla yüzde 16 oranında bir
artış anlamına geliyor. En çok Türk
turistin geldiği ay 129 bin 432 kişiyle

Ağustos ayı olurken, en az
turistin geldiği ay ise 30
bin 877 kişiyle Şubat ayı
oldu. Türkiye’den
Yunanistan’a gelen
turistlerin özellikle yılın
ikinci yarısında ciddi artış
gösterdiği ifade edildi. 

Öte yandan Trakya
İşadamları ve Ticaret
Federasyonu Başkanı
Konstandinos Hacimihail,
Türkiye’den gelen turist
sayısının artmasındaki en
önemli nedenin Türkiye
ekonomisinde son
dönemde yaşanan gelişme
olduğunu söyledi. 2019
yılının ikinci yarısında
Türk ekonomisinin
sabitleştiğini dile getiren
Hacimihail, bu durumun
turizme de olumlu bir

şekilde yansıdığını vurguladı. 

DOĞU Makedonya ve Trakya
bölgesinde en fazla harcama yapan
yabancı turistler Türkler oldu.

Yunanistan Bankasının verilerine
göre, 2019’un ilk üç çeyreğinde bölgede
turizmden elde edilen gelir önceki yılın
aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde
22 arttı.

547,9 milyon euro olarak açıklanan
turizm gelirine en büyük katkıyı 136,8
milyon euroluk harcamayla Türk
turistler sağladı.

Ekim 2019’a kadar bölgeyi ziyaret
eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi
başına ortalama 195 euro harcadı.

Listenin ikinci sırasında da sayıları

Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına
rağmen toplamda 116,9 milyon euro
harcama yapan Bulgar turistler yer
aldı. Sayıları 2,5 milyonun üzerinde
olan Bulgar turistler kişi başı 43,5 euro
bıraktı.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist
sayısı sıralamasında Romen turistler
üçüncü, Alman turistler dördüncü
sırada yer aldı.

Kara yoluyla Meriç bölgesinden
Yunanistan’a giriş yapan Türk
turistlerin büyük bölümü Dedeağaç
bölgesindeki destinasyonları tercih
ediyor.

Karayoluyla
Yunanistan’a
gelen turist

sayısı geçen yıl
yüzde 11

oranında arttı.
Bir yıl içinde
Türkiye’den
karayoluyla
Yunanistan’a
gelen turist

sayısı 755.000’i
geçti. 

ABD dışişlerinden Türk-Yunan
ilişkileri açıklaması

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü,
Türkiye - Yunanistan
ilişkilerindeki gerginliği
azaltmayı teşvik ettiklerini
belirterek, “Başarılı,
büyüyen, müreffeh ve
ekonomik olarak gelişen
bir Türkiye, yalnızca
Yunanistan için değil,
hepimiz için önemli.”
açıklaması yaptı.

Yunanistan resmi haber
ajansına göre, ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü cumartesi
akşamı yaptığı açıklamada,
Washington’ın Yunanistan ve Türkiye
arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için
diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. ABD’nin gerginliği azaltmak için
diplomatik kanallar yoluyla Türk ve Yunan hükümetleriyle temas kurmaya
devam ettiği bildirildi.

Levent Sadık Ahmet
yeniden başkan seçildi

İş insanı Levent Sadık
Ahmet ikinci kez Dış
Ekonomik İlişkiler
Konseyi’nin Türkiye-
Yunanistan İş Konseyi
Başkanı seçildi.

146 üye ülkenin iş
konseyleri başkanları ve
yürütme kurullarının seçimi,
11 Ocak Cumartesi günü
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

11’incisi düzenlenen DEİK
İş Konseyleri Seçimli Genel
Kurulu’nda Batı Trakyalı iş
insanı Levent Sadık Ahmet
ikinci kez Türkiye-Yunanistan
İş Konseyi Başkanı seçildi.

Levent Sadık Ahmet seçim
sonrası yaptığı kısa
değerlendirmede şunları dile
getirdi: “Türkiye ile
Yunanistan arasında artarak
devam eden ticari ilişkilerin
daha yüksek seviyelere
çıkartılması için
çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Türkiye’nin önde
gelen firmalarından oluşan
yeni yönetim ve yürütme
kurullarıyla, önümüzdeki iki
yıl içerisinde Türkiye –
Yunanistan arasındaki ticari
hacmi 8 milyar dolara
çıkartma hedefi ile karşılıklı
yatırımların arttırılması
yönünde yoğun gayret
göstereceğiz. Katılım sağlayan
ve destek veren tüm oy
kullanan üyelerimize teşekkür
ederiz.”



Sakız adasında göçmen
kampına “Hayır” 

SAKIZ (Hios) adası belediye
meclisi, adada yeni bir mülteci ve
göçmen kampı kurulmasını
reddetti.

Belediye meclisi, 13 Aralık
Pazartesi günü saatler süren
toplantıda, hükümetin Sakız (Hios)
ile Volissos yolu üzerindeki bir
araziye kapalı göçmen ve mülteci
kampı yapılması önerisini reddetti.

Meclis ayrıca, toplantıda yer alan
Çalışma Bakan Yardımcısı ve Sakız
(Hios) Milletvekili Notis Mitarakis’in
söz konusu kampın yapılması için
belediyeye ait bir arazinin tahsis
edilmesi önerisini de kabul etmedi. 

Meclis toplantısında yer alan
Bakan Yardımcısı Mitarakis yaptığı
konuşmada, yeni bir kapalı göçmen
kampı yapılması ile şu anda adada
var olan göçmen sorununu çözüme

kavuşturmayı amaçladıklarını
söyledi.

Belediye meclisi, daha önce
aldığı ve en fazla 500 kişi kapasiteli
bir göçmen kabul merkezinin
yapılmasını öngören kararında ısrar
ediyor. 

Meclis ayrıca 22 ve 23 Ocak
tarihlerinde Ege adalarındaki halk
tarafından yapılacak protesto
gösterilerine katılma kararı aldı. 

Bu arada, hükümetin kampı
yapmayı planladığı arazinin bir
kiliseye ait olduğu, konu ile ilgili
Sakız (Hios) Mitropoliti Marko’nun,
“Kanunla korunan kilise
mülkiyetinin ihlal edildiği”
gerekçesiyle Yunanistan Kilisesi’nin
konuya müdahalesini istediği
belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Öte yandan Bakan Yardımcısı
Mitarakis, meclis toplantısının
yapıldığı belediye binasına geldiği
sırada bina önünde toplanan halk
tarafından protesto edildi ve
yuhalandı. Mitarakis’in belediye
binasına girmesinin ardından
olaylar daha da büyüdü ve
göstericiler belediye binasına
girmek için binanın giriş kapısını
kırdı. Olaylara müdahale eden polis
iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar 14 Ocak
Salı günü savcılığa sevk edildi. İki
protestocuya savcılık tarafından,
“Kamu huzurunu bozmak ve
hükümet yetkililerine saldırma
suçları” yöneltildi. Daha sonra
serbest bırakılan protestocular
Ekim ayında hakim önüne çıkacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA)
Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden yapılan
açıklamada, Avustralya’daki yangınların yol açtığı
duman sütununun, yıl başında Güney Amerika’ya
ulaştığı, geçen hafta ise Dünya’nın etrafında yarım
turunu tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, “Dumanların, Dünya’nın etrafında
en az bir tam çember oluşturması bekleniyor.”
ifadesi kullanıldı.

Avustralya’daki büyük yangının, birçok gök
gürültülü fırtınaya neden olduğu vurgulanan
açıklamada, bunun da en yükseği yaklaşık 18
kilometreye kadar dumanların stratosfere
yükselmesine yol açtığı belirtildi.

Dumanın stratosfere bir kere ulaştığında, ilk
kaynağından binlerce kilometre uzakları
dolaşabildiği kaydedilen açıklamada, bunun da
atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği
aktarıldı.

Açıklamada, Güney Amerika’da gökyüzünün
renginin değişmesine neden olan dumanların,
hava kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve dağın
zirvesindeki karları gözle görülür biçimde
kararttığı belirtildi.

Dünya’nın
etrafında 
en az bir tur 
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Avustralya’da aylardır
orman ve çayırlık
alanlarda etkili olan ve
zaman zaman yerleşim
yerlerine de sıçrayan
yangınların neden olduğu
dumanların, Dünya’nın
etrafını en az bir kere
dolaşacağı bildirildi.

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin, Belçika’da
faaliyet gösteren
Thinkout adlı sivil
toplum kuruluşu ile
işbirliği içerisinde
Erasmus Plus Programı
için yaptığı proje
başvurusu onaylandı.

“Genç İnsanların
Hareketliliği” (Roaming
Young People) isimli
projenin amacı ise
gençlerin sosyal ve
siyasi hayata katılımını
sağlamak. 

Proje 14–18 Nisan
2020 tarihleri
arasında Gümülcine’de, BTAYTD’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek. Thinkout kuruluşunun getireceği
gençlerle bölgemizdeki gençler arasında toplantılar,
çalışmalar ve eğitim seminerleri yapılacak. Projeye yurt
dışından alanında önemli konuşmacılar da katılacak. 

Projeye bölgemizden toplam dokuz genç katılacak

ve öncelik İngilizceyi iyi bilen 18-25 yaş arası
öğrencilere verilecek.

Proje ile ilgilenen gençler, BTAYTD’da projeden
sorumlu olan kişilerle irtibata geçebilir:

Meltem Giritli: 698 610 9146
Onur Mustafa Ahmet: 694 878 5259
Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.

BTAYTD’nden “Erasmus Plus”
Programı nisanda
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Düşük fiyata direnme çağrısı
TRAKYA Tütün Üreticileri

Kooperatifi, tütün fiyatlarını düşük
bularak üreticileri direnmeye çağırdı. 

Konuyla ilgili yapılan yazılı
açıklamada, Aralık ayına kadar tüccarlar
tarafından satın alınan tütün miktarı ve
verilen ortalama fiyat konusunda
kamuoyu bilgilendirildi.

Tüccarların verdiği fiyatların düşük
olduğunu vurgulayan kooperatif
yönetimi, fiyatların iyileştirilmesi
konusunda kooperatife üye üreticileri
birlikte hareket etmeye ve direnmeye
davet etti. 

Konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
konuşan Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, tütün
üreticilerinin haksızlığa uğradığını ve
bunun da önüne ancak direnerek
ve mücadele ederek
geçilebileceğini
söyledi. 

Tüccarların
imzalanan
anlaşmalardaki
fiyatlara uymak
istemediklerini
ifade eden Esat,
“Ne yazık ki
bugüne kadar
verilen fiyat
düşük. Ortalama
olarak

beklediğimizin 40 – 50 lepta altında bir
fiyat söz konusu. Tütünümüz kaliteli.
Ancak tüccarlar çeşitli bahanelerle
düşük fiyat veriyor. Bu gerçekten yanlış
ve haksız bir durum.” diye konuştu.

Üreticilerin daha bilinçli hareket
etmesi gerektiğini vurgulayan Kooperatif
Başkanı Hüseyin Esat, “Tütün üreticisi
ürününü kutulara koyup teslim edeceği
depolara gidiyor. Ürün tartılırken bile
takip etmiyorlar. Yani üreticimizin biraz
daha hassas olması ve hakkını araması
gerekiyor. Üreticimiz ucuza ürün
vermesin. Tütünümüz kaliteli tütün.
Tüccarın düşük fiyatına mutlaka
dirensin. Hakkını arasın. Eğer fiyatta
düzelme olmazsa, tütününü teslim
etmesin. Bu kadar basit ve net. Ne yazık
ki tüccarların yanı sıra simsarlar da bu

süreci olumsuz etkiliyor. 80 – 100
köy var. Her köyde simsarlar var.

Bu kişilerin yapması gereken
tütünümüzün düşük

kalitede olduğunu
söylemek değil, tütün
üreticisine malını hak

ettiği fiyatta satması için
yardımcı olmaktır.

İnsanımız bir yıl boyunca
çalışıyor, alın teri döküyor ve

sonunda hakkını alamıyor.
Tekrar söylemek istiyorum ki;

üreticimizin dikkatli olması
gerekiyor. Düşük fiyat veriliyorsa
tütünü teslim etmeyin. Birkaç

köyde bu olay yaşansa
göreceksiniz ki

durum hemen
değişecek.”

dedi.

Davos Zirvesi 
50. kez toplanıyor

İSVİÇRE’nin Davos kasabasında 21-
24 Ocak’ta gerçekleştirilecek 50. Dünya
Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş
adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil
toplum kuruluşu temsilcisine ev
sahipliği yapacak.

Dünya Ekonomik Forumu’nun
(WEF) düzenlediği Davos Zirvesi,
gelecek hafta İsviçre’nin Davos
kasabasında başlayacak. Zirveye,
Başbakan Kiriakos Miçotakis de
katılacak.

WEF, 21-24 Ocak tarihlerinde
İsviçre’nin Davos kasabasında
yapılacak zirveye ilişkin açıklama
yayınladı.

Buna göre, bu yıl 50’ncisi
düzenlenecek Davos Zirvesi’ne toplam
117 ülkeden 3 bin iş adamı, siyasetçi,
akademisyen ve sivil toplum kuruluşu
temsilcisi katılacak.

“Uyumlu ve sürdürülebilir bir
dünyanın tarafları” ana temasıyla
düzenlenecek zirvede, 400’den fazla
açık ve kapalı oturum yapılacak.

Davos’ta 50’den fazla ülke devlet
başkanı ve başbakan düzeyinde temsil
edilecek. 

Zirveye, ABD Başkanı Donald
Trump, Almanya Başbakanı Angela
Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe
Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen, İspanya Başbakanı
Pedro Sanchez, İsviçre Cumhurbaşkanı
Simonetta Sommaruga, Afganistan
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz, Kolombiya
Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya
Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis,
Hollanda Başbakanı Mark Rutte,
Norveç başbakanı Erna Solberg,
Pakistan Başbakanı İmran Han,
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreteri Antonio Guterres,
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez
Bankası (ECB) Başkanı Christine
Lagarde katılacak.

Zirvede Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası
Başkanı Murat Uysal’ın temsil etmesi
bekleniyor.

YASSIKÖY Belediye Başkanı Önder
Mümin, Yassıköy’de faaliyet gösteren
postane (ELTA) şubesinin kapatılmaması
için girişimde bulundu.

Önder Mümin, Ulaşım ve Altyapı
Bakanı Kostas
Karamanlis, Rodop ili
milletvekilleri ve Doğu
Makedonya–Trakya
Eyaleti Postane
Müdürü’ne gönderdiği
mektupta, Yassıköy
Elta (Postane)
şubesindeki kadro
yetersizliği probleminin giderilmesi ve
kapatılmasının önlenmesini istedi.

Önder Mümin mektubunda, “Tarihi bir
bölgenin parçası olan tarihi
postahanenin kapatılması, bölge
halkının hizmeti açısından büyük bir
sorun teşkil etmektedir. Yassıköy

postahanesi, belediyemizin kapsadığı 15
yerleşim bölgesine ve 12.000’den fazla
ikamet eden kişiye hizmet vermektedir ve
bunların arasında çok sayıda emekli
bulunmaktadır. Bölgemize en yakın

postahane şubeleri, 25
kilometre uzaklıkta
Gümülcine ve 30
kilometre uzaklıkta
İskeçe şehirlerindedir.”
ifadelerini kullandı.

Mektup, “Yassıköy
postahanesinin
faaliyet gösterebilmesi

ve bölgenin hizmetten mahrum
kalmaması için en az üç görevli, iki
dağıtıcı ve bir kasadar, gerekmektedir.
Tüm bunları göz önünde bulundurarak,
şubenin ayakta kalabilmesi için gereğinin
yapılmasını arz ederiz.” ifadeleriyle son
buldu.

Yassıköy Postanesi’nin
kapatılmamasını istedi
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Η κ. Σακελλαροπούλου εκλέγεται νέα
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Μ ε ευρεία πλειοψηφία πολύ
μεγαλύτερη των 200
βουλευτών που απαιτεί το

Σύνταγμα κατά την πρώτη ψηφοφορία
αναμένεται να εκλεγεί στις 22 Ιανουαρίου
η σημερινή πρόεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας κ. Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου στην θέση του
Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά την
πρόταση που κοινοποίησε με διάγγελμά
του αργά το απόγευμα της Τετάρτης ο
πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Να σημειωθεί ότι μετά την Ν.Δ. τόσο ο
ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κίνημα Αλλαγής
ανακοίνωσαν ότι θα ψηφίσουν την
πρόταση του πρωθυπουργού για το
ύπατο αξίωμα της χώρας.  Στο διάγγελμα
του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ
άλλων: 

«Προτείνω, λοιπόν, για Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, την πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η κυρία
Σακελλαροπούλου είναι μία εξαίρετη
νομικός με διεθνείς περγαμηνές, δικαστής
με λαμπρή πορεία στο ανώτατο
δικαστήριο, του οποίου έγινε η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος. Με πρόταση, μάλιστα,
του προηγούμενου πρωθυπουργού και με

ομόφωνη απόφαση της  κυβέρνησής του.
Έχει μακρά θητεία στο 5ο τμήμα του
δικαστηρίου, όπου διαμορφώθηκε μία
πρωτοποριακή νομολογία για τα σωστά
όρια μεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Η ίδια,
άλλωστε, διετέλεσε και Πρόεδρος της
Εταιρίας Δικαίου του Περιβάλλοντος.
Διακρίνεται για τη μετριοπάθειά της. Την
ευθυκρισία της. Αλλά και το ενδιαφέρον
της για την προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων, με τα οποία έχει ασχοληθεί
ιδιαιτέρως. Όλοι αναγνωρίζουν τις
δημοκρατικές αναφορές και την
κοινωνική ευαισθησία της. Και, από όσο
ξέρω, δεν προέρχεται από τη δική μας
πολιτική οικογένεια. Μία ανώτατη
δικαστής στο ύπατο αξίωμα της χώρας,
σηματοδοτεί την προσήλωσή μας στην
Δικαιοσύνη ως κεντρικού αρμού της
Δημοκρατίας. Τη διάθεση της κοινωνίας
να αρθεί πάνω από διχασμούς και
κομματισμούς και να ζήσει με κανόνες,
ασφάλεια και ευημερία. Αλλά και στο
μέτωπο των διεθνών μας σχέσεων,
αναδεικνύει το σταθερό προσανατολισμό
της Ελλάδος να αντιμετωπίζει τις εθνικές
προκλήσεις ειρηνικά και πάντα με
γνώμονα το Δίκαιο. Και ναι, η κυρία

Σακελλαροπούλου είναι γυναίκα.
Διακεκριμένη επιστήμων και ενεργός
πολίτης. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από
το δάχτυλό μας, η ελληνική κοινωνία
χαρακτηρίζεται ακόμα από πολλές
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Έ,
λοιπόν, αυτό αλλάζει, ξεκινώντας από
την κορυφή. Στις αρχές της τρίτης
δεκαετίας του 21ου αιώνα, η Ελληνίδα
παίρνει τη θέση που της αξίζει».  

Από την πλευρά του ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης
Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στον
πρωθυπουργό για την μεθόδευση της
εκλογής του Προέδρου της
Δημοκρατίας, γνωστοποίησε όμως
ταυτόχρονα την πρόθεση του κόμματός
του να ψηφίσει την κ.
Σακελλαροπούλου λέγοντας : « ειδικά
σε θέματα κρίσιμα για το πολίτευμα και
για τη θεσμική λειτουργία της
Δημοκρατίας μας, οφείλουμε να
ενεργούμε με υπευθυνότητα. Ο κος
Μητσοτάκης διέπραξε μέγα ατόπημα
που επί μήνες διέσυρε το θεσμό της
Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέγα
σφάλμα που επιλέγει να μην ανανεώσει
τη θητεία ενός πετυχημένου Προέδρου,
του Προκόπη Παυλόπουλου, σε μια
τόσο κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά
μας θέματα. Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ δε
πρόκειται να τον αντιγράψει ή να τον
ακολουθήσει στον ολισθηρό αυτό
δρόμο της ανευθυνότητας. Έχω δηλώσει
και από το βήμα της Βουλής ότι εγώ ως
αρχηγός της αντιπολίτευσης,
Μητσοτάκης δε θα γίνω. Δε θα κάνω
δηλαδή αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση. Και σήμερα δε
πρόκειται να κάνω ότι ακριβώς έκανε
εκείνος το 2015, που μόνος καταψήφισε
τη συναινετική επιλογή του Προκόπη
Παυλόπουλου για τη Προεδρία της
Δημοκρατίας. Παρά την απαράδεκτη
διαχείριση της διαδικασίας της

Προεδρικής εκλογής από πλευράς του.
Παρά το προφανές και μεγάλο του
σφάλμα, να μην ανανεώσει τη θητεία
του Προκόπη Παυλόπουλου, Εμείς δε
θα προσθέσουμε ένα ακόμη σφάλμα,
δίπλα στα πολλά σφάλματα του κου
Μητσοτάκη. Θα κρατήσουμε και τώρα
στάση ευθύνης, όπως έχουμε αποδείξει
ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες
επιλογές. Και θα δώσουμε τη
δυνατότητα η νέα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας να εκλεγεί με ευρεία
πλειοψηφία, καθώς έτσι αρμόζει για
όποιον αναλαμβάνει τη βαριά ευθύνη –
όπως το Σύνταγμα ορίζει- να είναι για
τα πέντε επόμενα χρόνια ο εκφραστής
της ενότητας του λαού και της
Δημοκρατίας μας».

Το Κίνημα Αλλαγής με ομόφωνη
απόφαση της Κοινοβουλευτικής του
ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου
αποφάνθηκε επίσης θετικά υπέρ της
πρότασης για την κ. Σακελλαροπούλου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Συντάγματος η εκλογή του Προέδρου
της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται
με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική
συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον
Πρόεδρο της Βουλής έναν τουλάχιστον
μήνα πριν λήξει η θητεία του εν
ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας,
κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει
την πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνολικού αριθμού των βουλευτών,
ήτοι 200 βουλευτές. Εάν δεν εκλεγεί
από την πρώτη ψηφοφορία ακολουθεί η
δεύτερη που χρειάζεται πάλι
πλειοψηφία διακοσίων βουλευτών, η
τρίτη 180, η τέταρτη 151 και η πέμπτη
με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Κάτι όμως που σε αυτή την περίπτωση
δεν θα χρειαστεί.         

Avrupa’da iklim için 1 trilyon euroluk kaynak
AVRUPA Birliği (AB)

Komisyonu, 2050’ye kadar karbon
salınımlarının en az seviyeye
indirilmesi için gelecek 10 yılda 1
trilyon euroluk yatırım
yapılmasına yönelik planını
açıkladı.

AB Komisyonu, “Avrupa Yeşil
Anlaşması” çerçevesinde kıtayı
2050’ye kadar
iklime
zararsız hale
getirmeyi
amaçlayan
yatırım
programını
yayımladı.

Buna göre,
iklim
hedeflerine
ulaşılması
için gerekli
olan
yatırımlar AB tarafından daha
fazla desteklenecek.

AB, çevre dostu, yeşil, rekabetçi
ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş
için gereken yatırımları teşvik
edecek.

AB’nin gelecekteki bütçesinin
yaklaşık 503 milyar euroluk kısmı
iklim ve çevre hedefleri ile uyumlu
programlara ve projelere
aktarılacak. 

Kamu ve özel sektör
ortaklığındaki projelerle de 279
milyar euro yatırım
gerçekleştirilecek.

Üye ülkeler ve AB ortak
finansmanı ile yapılan çevre dostu
projelere 114 milyar euro
sağlanacak.

Söz konusu yatırımlar ve
çarpan
etkileriyle,
Avrupa’da
gelecek 10
yılda iklim ve
çevre
alanındaki
sürdürülebilir
yatırımlar
için 1 trilyon
euroluk
kaynak
ayırılacak. 

Göreve 1
Aralık’ta başlayan AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen
çevre ve iklim konusuna öncelik
vereceğini açıklamıştı.

AB, 2050’ye kadar karbon
salınımların en az seviyeye
indirilmesi ve kalan salınımların
çeşitli tedbirlerle dengelenmesini
sağlayarak iklime zarar vermeyen
bir kıtaya dönüşmeyi hedefliyor.

İran’dan, Yunanistan’a protesto notası 
İRAN,  Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in

Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili
açıklamaları nedeniyle Yunan hükümetine
protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, katıldığı
bir televizyon programında konuyla ilgili
sorular üzerine, İran ile bu konuda
diplomatik bir sorun yaşandığını belirtti.

Dendias, “İran tarafından bir protesto
girişimi oldu. Metni henüz görmedim.

Birazdan İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif ile
telefonda görüşeceğim. Zarif, aklı başında bir
insan. Yunan tezinin genel olarak ne şekilde
olduğunu anlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde,
Miçotakis’in ABD ziyareti sırasında, ABD’nin
Süleymani’yi öldürme kararını Yunanistan’ın
desteklediği yönünde açıklamalarda
bulunduğu belirtilmişti.
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“Türkiye Bursları”na
başvurular başladı

T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın (YTB) uluslararası öğrencilere
Türkiye’de yüksek öğrenim imkanı sunan
“Türkiye Bursları” programının 2020 yılı
başvuruları başladı. Türkiye Bursları
programıyla dünyadaki önemli eğitim
merkezleri arasına giren Türkiye, uluslararası
öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına da
katkı sağlıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye
Bursları” programı sağladığı imkanlarla
dünyanın en kapsamlı burs programı olarak
kabul ediliyor. Yüzlerce ülkeden öğrenciye ev
sahipliği yapan Türkiye, uluslararası çapta
eğitim olanakları sağlamanın yanı sıra sahip
olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle de
Türkiye’deki en prestijli üniversitelerin kapısını
açıyor. Bu fırsatı yakalamak isteyen dünyanın
dört bir yanından yüzbinlerce uluslararası
öğrenci ise her yıl Türkiye Bursları için
yarışıyor. Türkiye Bursları programının 2020 yılı
başvuruları ise 10 Ocak’ta başladı. Başvurular
20 Şubat tarihine kadar devam edecek. 

Başvurular “www.turkiyeburslari.gov.tr”
adresi üzerinden yapılıyor.

Türkiye Bursları programı, uluslararası

öğrencilerin Türkiye’de kamu kaynaklı
yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına
olanak sağlıyor. Türkiye Bursları markasının
2012 yılında YTB tarafından oluşturulmasının
ardından dünya çapında yapılan çalışmalar
neticesinde Türkiye’de eğitim almak
isteyenlerin sayısı giderek artış gösterdi.
Türkiye’de 2011 yılında kamu kaynaklı burslar
dünya çapında 8 bin başvuru alırken, 2012
yılında YTB tarafından Türkiye Bursları
markasının oluşturulması ve online başvuru
sistemine geçilmesiyle bu sayı 5 kat artarak 40
bine çıktı. Son olarak 2019 yılında Türkiye
Bursları 167 ülkeden 146 bin 600 rekor başvuru
aldı.

Türkiye’de bulunan üniversitelerin
gelişimine ve uluslararasılaşmasına büyük
katkı sunan Türkiye Bursları aynı zamanda
Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirdi.
Böylelikle 2011 yılında 30 bin civarı uluslararası
öğrenci Türkiye’de eğitim alırken şimdilerde ise
bu sayı 17 bini burslu olmak üzere 178 bine
çıkmış bulunuyor. Uluslararası eğitim ihraç
eden ülkeler arasına giren Türkiye artık burs
programlarının yanında kendi hesabına
okumak isteyen öğrencilerin de kariyer
planlamalarının arasında yer alıyor.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Evrende denge unsuru
“Yedi kat göğü birbiriyle tam

uyum içinde yaratan O'dur.
Rahman’ın yaratmasında hiçbir
nizamsızlık/dengesizlik
göremezsin. Gözünü çevir de bak:
Herhangi bir kusur görebilir misin?
Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de
bak, gözün bir kusur
bulamadığından, eli boş ve bitkin
geri döner.”  (Mülk Suresi, 3-4)

Evrendeki milyarlarca yıldız ve
galaksi mükemmel bir uyum içinde
kendileri için tesbit edilmiş
yörüngelerinde hareket eder.
Yıldızlar, gezegenler ve uydular
hem kendi etraflarında, hem de
bağlı oldukları sistemlerle birlikte
dönerler. Hatta bazen içinde 200 -
300 milyar yıldız bulunan
galaksiler birbirinin içinden geçip
giderler. Bu geçişte, evrendeki
büyük düzeni bozacak herhangi bir
çarpışma olmaz. 

Böylesine karmaşık ve hızlı bir
sistem içinde dev kazaların
oluşması normalde oldukça
mümkündür. Ancak, ayette dendiği
gibi, tüm bu sistem içinde hiç bir
'çelişki ve uygunsuzluk' yoktur.
Çünkü evren de, her şey gibi,
"başıboş"değildir ve Allah'ın
koyduğu dengeye göre
işlemektedir.

Kainattaki bütün varlıklar, bir
denge içinde hareket etmektedir.
Her grubun birlik ve intizamını,
denge kanunu ile ayakta
tutmaktadır. İnsan da kainatın bir
parçasıdır ve kendi içinde bu
muazzam bütünü simgeleyen
küçük bir evrendir.  Bundan
haraketle, Kur’ân insanı, düşünce
açısından da olgunlaştırmayı, onun
tutum ve davranışlarında ölçülü ve
dengeli olmasını hedefler.

Yüce Allah, bütün varlıkları
birbiriyle ilişkili bir şekilde çok
hassas bir denge üzerine yaratmış
ve yürürlüğe koymuş olduğu
kozmik dengenin önemini
belirterek, bozulmaması için azami
derecede gayret gösterilmesini
istemiştir. Aksi durumda,
varlıkların birisinde meydana gelen
bir bozulmanın, adeta bir makineyi
meydana getiren parçaların her
hangi birisindeki bir arızanın bütün
sistemi etkilediği gibi o zincirin
halkalarını oluşturan varlıklar
demetinde de aksamalar meydana
getirebileceğine işaret edilmiştir.
Bu durum çeşitli ayetlerde ve genel
bir ifade ile de Rahman sûresinin 7
ile 9’ncu ayetlerinde beyan
edilmiştir. Bu beyana aldırış
edilmemesi hâlinde ise, hüsrana
uğramanın kaçınılmaz olduğu
haber verilmiştir.

“Göğü yükseltti ve ölçüyü
koydu. Ölçüde haddi aşmayın.
Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik
tutmayın.” (Rahman suresi: 7-9)

Bu âyetlerde üç defa geçen ve
“denge, ölçü, eşyanın birbirine

nispetle ağırlığını tartma, tartı
aleti, terazi” mânalarına gelen
mîzân kelimesine, bulunduğu
bağlamlara göre şu anlamlar
verilebilir: 

a) Yüce Allah evrende denge
kanununu koymuştur; bütün varlık
ve oluşlar arasında, evrenin belirli
bir sistem dahilinde yürümesini
sağlayan bir genel denge
mevcuttur. 7. âyetin bağlamı
burada geçen mîzan kelimesiyle
bunun kastedildiğini
düşündürmektedir.  

b) İnsanın, hayatını insana
yaraşır biçimde düzenlemesi için
konmuş ilâhî yasalar bütünü olan
din de denge kanununun bir
tezahürüdür. Bunların özü,
genellikle kısaca “her şeyi lâyık
olduğu yere koymak” diye
tanımlanan adalet ilkesidir. Bu ilke,
bir taraftan kişinin Allah’tan başka
varlığa tanrılık yakıştırmamasını,
diğer taraftan da beşerî ilişkilerde
her hak sahibine hakkını vermesini
ifade eder. 8. âyetteki mîzan
kelimesi bu anlamda olmalıdır; zira
burada mîzanın ihlâl edilmemesi,
dengeden sapılmaması
istenmektedir.

c) 9. âyetin “ölçüyü düzgün
tutasınız” diye çevrilen kısmında,
genel denge kanununun hayat
olaylarına yansıtılması gereğini
ifade etmek üzere kullanıldığını
göstermektedir. Bu âyetin “eksik
tartmayasınız” şeklinde tercüme
edilen kısmı, aynı zamanda her bir
olayla ilgili uygulamanın yani
bütün davranışlarımızın âhiretteki
teraziyi aleyhimize çevirmeyecek
biçimde olması gerektiği şeklinde
de yorumlanabilir. 

İnsanın iç dünyasına nüfuz
edemeyen sistemler, onun
dengesini sağlamaya muvaffak
olamazlar. Kalp, akıl ve nefis
birlikte hareket edip aralarında bir
kaynaşma olunca, insan
davranışlarında bir bütünlük, bir
denge ve tutarlılık meydana
gelmektedir. İnsanın düşünceleri,
dengeye kavuştuğu zaman
eylemleri de sağlam ve emin olur. 

İfrat/aşırılık ve tefrit/eksiklik
kötülüklerin kaynağıdır.
İtidal/denge ise, bizzat fazilettir.
Bir anlamda davranışların kontrol
merkezi olan kalp, Allah’ı zikirle
huzura erdiği zaman dengeye
kavuşmuş demektir. Artık böylesi
kalp sahibi bir kimsenin, dengeli
çalışmalar ve dengeli davranışlar
zuhur eder. Vücudun motoru olan
kalbin sükun bulmuş hali adeta
dışa yansıyarak şu ayetin sırrı
tecelli etmiş olur. “Onlar, iman
etmiş ve kalpleri Allah zikriyle
yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin
ki, kalpler ancak Allah'ın zikri ile
yatışır (huzur bulur).” (Ra’d Suresi:
28)

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği’nin (BTAYTD) olağan genel kurulu
Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, tüzük
gereği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
de belirleneceği genel kurulunun 19 Ocak

tarihinde gerçekleştirileceği, çoğunluk
sağlanmaması halinde ise genel kurulun 26
Ocak  Pazar gününe kalacağı belirtildi. Genel
kurul Gümülcine’deki Chris & Eve Oteli’nde
yapılacak..

BTAYTD genel kurula
hazırlanıyor
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Emine Tabak

Çocuğumuzun hayali arkadaşı

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B ir çok ebeveyn,
çocuğunun tek başına
oynarken, yanında bir

arkadaşı varmış gibi, onunla
konuştuğunu söyleyerek
endişeye kapılır. Ancak bu
gayet normal bir durumdur.
Hatta bu hayali arkadaşın bir
adı bile vardır. Çocuk bazen
“anne bizim karnımız acıktı”
diye seslenebilir. “Siz
kimsiniz” diye sorduğumuzda
da gayet rahat,
“görmüyormusun Ali ile ben,
işte” diye cevap verebilir.

Hayali arkadaş, hayal ile
gerçek arasındaki farkın çok
belirgin olmadığı okul öncesi
dönemde sık görülen bir
durumdur. Çocuğun
gelişiminde de önemli rol
oynar. Yapılan araştırmalara
göre hayali arkadaşı olan
çocukların, zeki, yaratıcı ve
hayal güçlerinin son derece
gelişmiş olduğu tespit
edilmiştir.

Çocuğun gelişiminde hayali
arkadaşın pek çok faydaları
vardır. Bu arkadaş çocuğun
korkularını yenmesinde
yardımcı olur. Onun problem
çözme becerisini arttırır.

Çocuğun duygularını
öğrenebilmek için, onun hayali
arkadaşıyla olan
konuşmalarını dinlemek iyi bir
ipucudur. Özellikle aile içinde
yaşanan sıkıntılı dönemlerde,
anne – baba ayrılığı, yeni bir
kardeşin gelişi, aile içinde
yaşanan ölümler, sağlık
problemleri, yeni bir eve
taşınma, çocuğun yuvaya
başlaması ya da okul
değiştirmesi gibi olayların
yaşandığı zamanlarda hayali
arkadaşla oynanan oyunlar
daha sıklaşabilir. Bu sayede
çocuk iç sıkıntılarını dışarıya
atarak rahatlamaya
çalışmaktadır. Çocuğun hayali
arkadaşıyla konuşmaları, ona
hissettirmeden dinlendiğinde
sıkıntılarını öğrenmek

kolaylaşır. Çocuk bazen
annenin yerine geçerek,
annenin davranışlarını taklit
eder, bağırır, azarlar. Ya da
baba evde baskı uyguluyorsa,
o da hayali arkadaşına aynı
şekilde davranır. Ebeveyinler
kendi davranışlarını bu şekilde
izleyerek hatalarını
anlayabilirler.

Aile çocuğa hiç bir zaman bu
arkadaşıyla ilgili sorular
sormamalıdır. Çünkü o zaman
çocuk gizlemeye çalışıp tepki
verebilir. Bu da çocuğun
yaratıcılığına engel olabilir.

Ailenin bu konuda endişe
duyması gereken durum ise,
çocuğun başka arkadaşlarının
olmaması ya da başka
çocuklarla arkadaşlık
kuramama durumudur. O
zaman bunun sebeplerinin
araştırılması gerekir. Zira,
başka çocuklarla oynamak
istemeyen, arkadaşları
olmayan, tek başına kalmayı
tercih eden çocuğun başka
sorunları olabileceği
düşünülerek, bir uzmandan
yardım istemek daha doğru
olacaktır.

6 yaşından sonra artık
hayali arkadaşın devreden
çıkması gerekir. Çocuk artık ilk
okula başlamasıyla birlikte,
yaşıtları ile daha fazla zaman
geçirmenin ve oyun oynamanın
daha eğlenceli olduğuna
inanarak, hayali arkadaşını
unutur. Ayrıca ilkokula
başlamayla birlikte, çocuğun
birçok sosyal ve spor
faaliyetlerine katılması için aile
çocuğu teşvik ederek bunu
sağlamalıdır. Çünkü çocuğun
gerek okulda derslerinde,
gerekse arkadaşlık ilişkilerinde
başarılı olabilmesi için
sosyalleşebilmesi son derece
önemlidir. 

Çocuklarınızla aktiviteler
eşliğinde, mutlu bir hafta
geçirmenizi dilerim.

GAT’ın yeni başkanı
Tufan Bodur 

BATI Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) çatısı altında
faaliyetlerini yürüten Genç
Akademisyenler
Topluluğu 25. olağan
genel kurulu 3 Ocak
Cuma günü BTAYTD
lokalinde gerçekleştirildi.

Seçimlerden sonra
yapılan görev dağılımı
sonucunda GAT’ın yeni başkanı
Tufan Bodur oldu. 

Yeni yönetim kurulunundaki
görev dağılımı şöyle:

Başkan: Tufan Bodur
Asbaşkan: Serdar

Hacıoğlu
Genel Sekreter: Aslı

Karabekir
Kasadar: Emre Ömer

Üye: Semih Ömer
Üye: Oktay İbrahim

Üye: Emel İbram

Gümülcine’de trajedi!.. 

GÜMÜLCİNE’de bir evde çıkan yangında altı
yaşında bir kız çocuğu yanarak hayatını kaybetti.

Olay 10 Ocak Cuma günü sabaha karşı meydana
geldi. Gümülcine’nin Alankuyu Mahallesi’nde
derme çatma bir evde çıkan yangında, altı yaşında
küçük bir kız çocuğu alevlerin arasında kalarak
can verdi. Yangına beş araç ve 11 personelle
müdahale eden ekip yangını söndürdüğünde
talihsiz çocuğun yanmış bedeniyle karşılaştı.
Çıkan yangında ev tamamen yandı. 

Yangının meydana geldiği sırada evde
babalarıyla birlikte altı kardeşin bulunduğu ifade

edildi. Baba ve diğer beş çocuk evin dışına
çıkmasına rağmen altı yaşındaki kız çocuğunun
alevler arasında kaldığı bildirildi. 

İlk belirlemelere göre, yangının sobadan çıkmış
olabileceği üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili
olarak gerekli araştırma Gümülcine İtfaiye
Müdürlüğü tarafından yapılıyor. 

Bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay, bölgede
büyük üzüntü yaratırken, Alankuyu Mahallesi’nde
yaşayanların hayat şartları bir kez daha tartışma
konusu oldu. 
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FENERBAHÇE’DE, Sportif Direktör
Damien Comolli'nin akıbeti belli oldu.
Damien Comolli, yaşanan son gelişmeler
sonrası istifa etti.

Fenerbahçe'de Comolli dönemi resmen
sona erdi. Fenerbahçe Kulübü, sportif
direktör Damien Comolli'nin istifa ettiğini
açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde
Sportif Direktör olarak göreve başlayan
Sayın Damien Comolli bugün itibariyle
görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı
dönem boyunca özverili çalışmalarından
dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek
kariyerinde başarılar diliyoruz."

TWITTER HESABI AÇMASI SONU OLDU
Damien Comolli, Simon Falette transferine
gelen tepkilerin ardından Twitter hesabı
açmış ve transfere dair tüm detayları
açıklamıştı.

Comolli yaptığı açıklamada şu sözleri
sarf etmişti:

“Simon Falette transferinin benim
tarafımdan açıklanması gereken bazı
noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal
medyada konuşulan birtakım yanlış
ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için
bu hesabı açtım.

"TRANSFERİ ALİ KOÇ İSTEDİ".
Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık
olarak takıma kazandırmak istedi.
Başkanın böyle bir isteği olması saygı
görmeli. Aynı zamanda Falette de
taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.

Sosyal medyada konuşulan ve medyada
çıkan ‘Rogon Ajans’ ile olduğu varsayılan
ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim
onlarla hiçbir finansal bağım yoktur,

sadece Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci
transferlerinde kendileriyle ilerledik.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
Son olarak, benim hakkımda ‘Rogon Ajan’
haberi yapanlar ile hukuksal başvurumu
yaptım ve bu yalan/saçma açıklamaları
yapanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız.
Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne en iyi
dileklerimle.”

Malatyaspor'da ilk
aday Karaman
BTCTURK Yeni
Malatyaspor'da Sergen Yalçın
ile yolların ayrılmasının
ardından ilk teknik direktör
adayı Ünal Karaman oldu.
Süper Lig'de bu sezon 13.
teknik direktör ayrılığı Yeni
Malatyaspor'da yaşandı. Sarı-
siyahlı ekipte yönetim
kararıyla teknik patron
Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Karar sonrası konuşan Yalçın,
"Başkan takımın gidişatından
memnun olmadığını söyledi.
Karara şaşırdık ama saygı
duyuyoruz. Herkese hayırlı
olsun" dedi.
Yeni Malatya, 24 puanla ligde
8.sırada yer alırken, teknik
direktörlük koltuğu için ilk
aday Ünal Karaman olarak
gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör
Damien Comolli istifa etti

YUNANİSTAN Mali Suçlarla
Mücadele (SDOE) ekiplerinin
başkent Atina'nın Gudi semtinde
bulunan Yunanistan Futbol
Federasyonunun (EPO) merkez
binasına baskın düzenledikleri
bildirildi.

Basında çıkan haberlerde
baskının, Yunanistan Futbol
Federasyonunun 2017, 2018 ve
2019 dönemi mali durumu
hakkında ilgili savcılığa yapılan
şikayet üzerine gerçekleştirildiği
ifade edildi.

Aralarında iki savcının da
bulunduğu 30 kişilik ekibin
araştırmasının önümüzdeki
günlerde sonuçlanması
bekleniyor.

Konuyla ilgili federasyon
tarafından yapılan açıklamada,
Yunanistan Mali Suçlarla
Mücadele ekiplerinin mali
denetim amacıyla bir ziyaret
gerçekleştirdiği ve ekipler
tarafından talep edilen tüm
bilgilerin kendilerine sunulduğu
kaydedildi.

Luka Doncic NBA
tarihine geçti
DALLAS Mavericks forması
giyen Luka Doncic, bir
karşılaşmada 20 sayı, 15
ribaunt, 15 asist barajlarını
aşan en genç oyuncu olarak
NBA tarihine geçti. Dallas
Mavericks, deplasmanda
Sacramento Kings'i 127-123
yendi. Altı ismin çift haneli
skor ürettiği Mavericks'te
Luka Doncic, 25 sayı, 15
ribaunt, 17 asistlik
performansıyla öne çıktı. 20
yaşındaki Sloven oyun
kurucu, bir NBA maçında 20
sayı, 15 ribaunt, 15 asist
barajlarını geçen en genç
oyuncu oldu. NBA kariyerinin
109. karşılaşmasında 20. kez
üç istatistikte de çift haneye
çıkan Doncic, lig tarihinde 20
"triple double"a en kısa
sürede ulaşan ikinci oyuncu
olarak kayıtlara geçti. 

Yunanistan Futbol
Federasyonuna 
mali polisten baskın

İTALYA Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında
sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumuna
ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin
takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç
sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Maç sonrası Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri,
"Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne
olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir
sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden
biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Merih
Demiral'ın sakatlandığı andan itibaren başından
ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram
hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Dybala ise  Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları
koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı
paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun
sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü
ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir
şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'a Ronaldo
ve Dybala destek oldu
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Balkan ülkeleri iş gücünü
Batı Avrupa’ya kaptırıyor

BALKAN ülkeleri genç ve kalifiye iş
gücünü, daha iyi ekonomik imkanların
bulunduğu gelişmiş Batı Avrupa
ülkelerine kaptırıyor.

İşsizlik rakamlarının yüksek,
ekonominin zayıf olduğu Bosna Hersek,
Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey
Makedonya, Kosova ve Karadağ gibi
bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa
Birliği’nin (AB) son üyesi Hırvatistan da
iş gücü anlamında kan kaybetmeye
devam ediyor.

Farklı kaynaklardan derlenen
rakamlar, Balkan ülkelerinden her yıl
küçük bir şehir nüfusu kadar insanın
daha iyi ekonomik koşullar ve iş
imkanları nedeniyle Batı Avrupa
ülkelerine göç ettiğini gösteriyor.

Her yıl artarak devam eden göçün
başlıca nedenleri olarak bölge
ülkelerindeki düşük maaşlar, ağır
ekonomik koşullar ve yolsuzluk
gösterilirken, bu ülkelerin karşılaştığı
demografik değişimlerin bölgenin
geleceği için tehlike arz edebileceği
belirtiliyor.

Balkan insanının bulunduğu ortama
kolay adapte olabilmesi ve eğitimli iş
gücünün düşük maliyete gelmesi de Batı
Avrupa ülkelerinin iş gücü anlamında
ilk tercih olarak bu ülkelere
yönelmesinde etkili oluyor.

BOSNA HERSEK 2019’DA 
60 BİN İŞ GÜCÜ KAYBETTİ
Bosna Hersek’teki resmi makamlar,
artarak devam eden göçle ilgili rakam
açıklamazken, özellikle göç araştırmaları
üzerine yoğunlaşan Bosna Hersek
Sürdürülebilir Geri Dönüşler ve
Entegrasyon Birliğinin verileri tehlikenin
boyutunu gözler önüne seriyor.

Birliğin göç rakamlarını derlemeye
başladığı 2013’ten itibaren Bosna
Hersek’i çoğunluğu genç ve eğitimli 200
bin kişinin terk ettiği belirtilirken,
2018’de 40 binden fazla kişinin Batı
Avrupa ülkelerine göç ettiği ülkede, bu
rakamın 2019’da 60 bin seviyesini aştığı

ifade edildi.
Bu rakamlara göre, yaklaşık 3,5

milyon kişinin yaşadığı Bosna Hersek’te,
2013’ten itibaren nüfusun yüzde 6’sı
ülkeyi terk etti.

SIRBİSTAN’DAN YAKLAŞIK 
654 BİN KİŞİ AYRILDI
Bosna Hersek’in komşusu Sırbistan da
benzer sorunla mücadele ediyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatının (AGİT) rakamlarına göre,
2000’li yılların başından itibaren
Sırbistan’ı 654 bin civarında kişi terk
ederken, göç edenlerin büyük
çoğunluğunun 15 ila 24 yaşlarında
olması da meselenin büyüklüğünü
gösteriyor.

AGİT verileri ayrıca 2018’de AB
ülkelerine göç eden Sırbistan
vatandaşlarının sayısının 51 bin
olduğuna işaret ediyor.

Nüfusu 7 milyon civarında olan
Sırbistan’da ise göç edenlerin nüfusa
oranı yüzde 0,7.

AB ÜYESİ HIRVATİSTAN 
DA GÖÇ MAĞDURU
AB’ye 2013’te üye olan Hırvatistan da
komşuları Bosna Hersek ve Sırbistan gibi
iş gücü göçünden olumsuz etkileniyor.

Hırvatistan Devlet İstatistik
Kurumunun (DZS) verilerine göre; son 5
yılda 190 bin civarında kişi
Hırvatistan’dan diğer AB ülkelerine göç
etti.

Ülkedeki bazı küçük şehirlerde her 5
kişiden 3’ünün ülkeden ayrıldığının altı
çizilirken, 2017’de 50 bin kişinin göç
ettiği Hırvatistan’da bu rakamın 2018’de
40 bin seviyesinde olduğu belirtildi.

Dünya Bankası verilerine göre
Hırvatistan, AB ülkeleri arasında
Malta’dan sonra en yüksek göç oranına
sahip ülke konumunda.

Nüfusu 4 milyon civarında olan
Hırvatistan, son 5 yılda nüfusunun
yüzde 4,7’sini kaybetti.

ARNAVUTLUK’TAN 
62 BİN KİŞİ AYRILDI
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat)
rakamlarına göre, Arnavutluk’tan
2018’de yaklaşık 62 bin kişi AB
ülkelerine gitti. 2,8 milyon nüfuslu
Arnavutluk, göç nedeniyle bir yılda
nüfusunun yüzde 2,2’lik dilimini
kaybetti.

Göç, bir diğer bölge ülkesi Kuzey
Makedonya’nın da en büyük
sıkıntılarından biri. Eurostat verilerine
göre, 2018 yılında 24 bin 300 Kuzey
Makedonya vatandaşı ülkelerini terk
ederek, daha iyi bir yaşam umuduyla AB
ülkelerine gitti. 2 milyon nüfuslu Kuzey
Makedonya, sadece 2018’de nüfusunun
yüzde 1,2’sini kaybetmiş oldu.

Yine Eurostat’ın son açıkladığı 2018
rakamlarına göre Kosova’dan 34 bin 500,
Karadağ’dan ise yaklaşık 3 bin kişi farklı
AB ülkelerine gitti. 1,8 milyon nüfuslu
Kosova nüfusunun yüzde 1,8’ini, 630 bin
nüfuslu Karadağ ise yüzde 0,5’ini
kaybetti.

Bölge ülkelerinin küçük nüfusları ve
göç edenlerin sayıları dikkate
alındığında, bu ülkelerin her yıl aslında
küçük bir şehir büyüklüğünde insanını
kaybettiği görülüyor.

Öte yandan başta sağlık ve hizmet
sektörleri olmak üzere bölge ülkelerinde
birçok alanda kalifiye çalışan açığı
ortaya çıkarken, hizmet sektöründeki
işverenler, çalışan bulmakta zorluk
çekiyor.

Balkan ülkelerinden her yıl küçük 
bir şehir nüfusu kadar kişi daha iyi
ekonomik koşullara kavuşmak için 
Batı Avrupa ülkelerine göç ediyor.


