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Semiha Yıldırım
soydaş kadınlarla
GTGB’de buluştu
Türkiye Başbakanı’nın eşi Semiha
Yıldırım ile Çalışma Bakanı’nın eşi
Faize Müezzinoğlu ve Ulaştırma Bakanı
Ahmet Arslan’ın eşi Habibe Arslan,
Batı Trakya Türk azınlığı kadın
kuruluşlarının temsilcileri ve
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu’nun eşi Hülya Akıncı
tarafından karşılandılar.  »5

Ramazan Bayramı nedeniyle
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndaki bayramlaşma
töreni 25 Haziran Pazar günü
(bayramın birinci günü) yapılacak.
Başkonsolosluğun bahçesinde
gerçekleştirilecek tören saat 18:00’de
başlayacak ve saat 20:00’ye kadar
devam edecek.  »2

Konsoloslukta
bayramlaşma
pazar günü

TÜRKİYE Başbakanı Binali
Yıldırım’ın Batı Trakya
ziyaretine eşlik eden Türkiye
Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı
Ahmet Arslan, 19 Haziran
Pazartesi günü işadamı Levent
Sadık Ahmet’e ait YAKA IKE
Kiraz Paketleme ve Şoklama
Tesisi’nin açılışını
gerçekleştirdi. Sendelli
köyündeki tesisin açılışına
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Amanatidis de katıldı.
»2

Bakan Aslan
YAKA IKE’nin
açılışını yaptı 

BAŞBAKAN Aleksis
Çipras'ın daveti üzerine
Yunanistan'a çalışma ziyareti
gerçekleştiren Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım, 19
Haziran Pazartesi sabahı
Atina’ya geldi. Atina
temaslarının ilk durağında
Başbakan Çipras ile bir araya
gelen Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Pavlopulos
ile görüşmesinde, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Yunanistan’a
resmi bir ziyaret
gerçekleştirme arzusunu
iletti.  »4, 5

Mustafçova’da
“Türkçe bilen
personel” krizi
MUSTAFÇOVA Belediyesi’nin,
belediyeye alınacak personelden
aranan kriterler arasında Türkçe
bilme şartının dahil edildiği personel
ilanı iptal edildi. AB programının
finansmanıyla oluşturulacak “Sosyal
Merkez” için alınacak personelde
aranan Türkçe bilme kriterini içeren
ilan, önce ASEP tarafından onaylandı,
tepkiler üzerine yine aynı kurum
tarafınan iptal edildi.  »2

Atina’da olumlu görüşmeler

TÜRKİYE Başbakanı
Binali Yıldırım, Batı Trakya’yı
ziyaret etti. Yıldırım ve
beraberindeki heyet, 19
Haziran Pazartesi günü
Atina’ya yaptığı ziyaret
sonrasında Batı Trakya’ya
geldi. 

Başbakan Yıldırım’a Batı
Trakya ziyaretinde, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Ulaştırma –
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan,
Başbakan Binali Yıldırım’ın
Dış Politika Başdanışmanı
Büyükelçi Kerim Uras,
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Yaşar Halit Çevik, Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı
ve diğer yetkililer eşlik etti. 

»12, 13, 24

Batı Trakya’da
Yıldırım coşkusu
Türkiye Başbakanı Batı Trakya Türkleriyle kucaklaştı

MUTLU VE SAĞLIKLI BAYRAMLAR

GÜNDEM
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Mustafçova Belediyesi’nde 
“Türkçe bilen personel” krizi

MUSTAFÇOVA
Belediyesi’nin, belediyeye
alınacak personelden aranan
kriterler arasında Türkçe bilme
şartının dahil edildiği personel
ilanı iptal edildi. Avrupa Birliği
programının finansmanıyla
Mustafçova Belediyesi’nde
oluşturulacak “Sosyal Merkez”
için alınacak personelden
aranan Türkçe bilme kriterini
içeren ilan önce ASEP tarafından
onaylanmıştı. Olayın basına
yansıması ve tepkiler üzerine,
ilan ASEP tarafınan iptal edildi. 

Mustafçova Belediye
Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı
karar uyarınca belediye
bünyesinde oluşturulacak
“Sosyal Merkez”de
görevlendirilecek toplam üç
personelden Türkçe bilme
kriterinin de aranmasını
öngören ve yasalara uygun bir
şekilde hazırlanan ilan, İdari
Genel Sekreterlik ve ASEP
(Devlet Memurluğu Sınavı)
tarafından onaylandı. İlanın
basında duyurulmasından sonra
bazı çevreler ve bazı siyasi
partiler, belediyenin Türkçe
bilme şartını da dahil etmesine
ve bunu Atina Üniversitesi veya
Ankara Üniversitesi’ne bağlı
TÖMER tarafından
belgelendirme şartına sert tepki
gösterdi. Bunun üzerine İskeçe
Savcılığı, Belediye Başkanı Cemil
Kabza hakkında soruşturma
başlattı. Geçtiğimiz günlerde ise
ASEP’in Selanik’teki

bürosundan gönderilen yazıyla,
sözkonusu personel alım
ilanının iptal edildiği bildirildi. 

Konuyla ilgili GÜNDEM’in
sorularını yanıtlayan Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil Kabza
şunları söyledi: “Daha önce de
defalarca söylediğim gibi;
belediye meclisinin oybirliğiyle
aldığı karar uyarınca ilanımızı
hazırladık. Personel alınacağına
dair ilanı kanunlara uygun bir
şekilde hazırladık. Zaten bu
hazırlanan ilanı İdari Genel
Sekreterlik de, ASEP de inceledi
ve onayladı. Bu kurumlar
onayladıktan sonra ilanın
duyurusu yapıldı. Ancak daha
sonra tepkiler başladı.
Soruşturma açıldı. Geçtiğimiz
günlerde de ASEP’in Selanik
bürosundan gönderilen yazıyla
bu ilanın iptal edildiği  bize
bildirildi. Bu doğrultuda bizden
de iptal kararını belediye
meclisinden geçirmemiz istendi.
Ancak yazıda iptal gerekçesi
açıklanmıyor. Biz de bunun
gerekçesinin ne olduğunu yazılı
bir şekilde sorduk. Onlar da bize
cevap verdi. Bizden ilanı iptal
etmemizi istiyorlar. Bu ilanı
tekrar inceleyeceklerini
söylüyorlar. Aslında iptal
gerekçesi pek net bir şekilde
ifade edilmiyor. Fakat tekrar
ediyorum, biz kanuna aykırı bir
şey yapmadık. Bu personel alımı
konusu tekrar meclisimize
gelecek, biz de bunu görüşüp
tekrar kararını alacağız.” 

Türkiye Ulaştırma Bakanı Arslan 
YAKA IKE Tesisi’nin açılışını yaptı

TÜRKİYE Ulaştırma ve
Denizcilik Bakanı Ahmet
Arslan, Gümülcine’deki YAKA
IKE Kiraz Tesisi’nin açılışını
yaptı. 

Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım’ın Batı Trakya
ziyaretine eşlik eden Bakan
Arslan, 19 Haziran Pazartesi
günü işadamı Levent Sadık
Ahmet’e ait YAKA IKE Kiraz
Paketleme ve Şoklama
Tesisi’nin açılışını
gerçekleştirdi. 

Gümülcine’nin Sendelli
köyündeki tesisin açılışına
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Amanatidis, Türkiye
Başbakanlık Dış Politika
Başdanışmanı Büyükelçi Kerim
Uras, DEB Partisi Onursal
Başkanı Işık Sadık Ahmet,
Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, T.C. Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
T.C. Ziraat Bankası Gümülcine
Şube Müdürü Mustafa
Karabulut, T.C. Ziraat Bankası
İskeçe Şube Müdürü Onur
Felent, Türk Hava Yolları
Selanik Şube Müdürü Utku
Yazan ve diğer yetkililer katıldı.
Tesisin açılış kurdelesi yetkililer
tarafından birlikte kesildi. 

Türkiye Ulaştırma ve

Denizcilik
Bakanı Ahmet Arslan kiraz
tesisinin açılış töreninde yaptığı
konuşmada, Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
selamlarını iletti. Bakan Arslan
şöyle konuştu: “Merhum lider
Dr. Sadık Ahmet ailesinin bu
kadar güzel işler yapıyor olması
ve bizlerin sizlerle buluşmasına
vesile olması onur vericidir.
Sizlerin bu bölgede ekonomik
kalkınması adına çalışmalar
yapan, iş kapısı, fabrikalar açan
bu aileyi tebrik ediyoruz.
Bizlerin buradaki değerli

soydaşlarımızdan
ve işadamlarımızdan ricamız;
Sadık Ahmet’i örnek alsınlar ve
sizler burada ekmeğinizi
çıkarmış olun ve geçiminizi
burada sağlamış olun. Böylece
ülkenin kalkınmasına da katkı
sağlamış olun. Levent beyi
tebrik ediyorum. Bu bölgede
bölgenin insanı için bir ömür
sarf etmiş, bir hayat mücadelesi
vermiş Sadık Ahmet’i rahmetle
yad ediyorum. Ne kadar güzel.
Onun çocukları, sizlerin iş
sahibi olabilmeniz adına örnek
bir projeye imza atmışlar.”

Başkonsoloslukta
bayramlaşma 
Pazar günü

TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’ndaki geleneksel
bayramlaşma töreni bayramın birinci günü gerçekleşecek. 

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndaki bayramlaşma töreni 25 Haziran Pazar günü
(bayramın birinci günü) yapılacak. Başkonsolosluğun bahçesinde
gerçekleştirilecek tören saat 18:00’de başlayacak ve saat 20:00’ye
kadar devam edecek. 

Gümülcine Başkonsolosluğu’ndaki geleneksel bayramlaşma
törenine herkesin davetli olduğu belirtildi. 

İskeçe’ye bağlı Alıtçılar köyünde
toplam 733 metrekarelik bahçeli ev

sahibinden satılıktır. 
Bilgi için telefon numarası 

0090 212 6190856 , 2541091953
(Mustafa Haşim) 

SATILIK EV
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SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

CEMİL KABZA
Mustafçova

Belediye Başkanı

Mus taf ço va 

Be le di ye  

Bafl ka n› 

CEMİL KABZA, 

Mec lis Üye le ri

ve gö nül 

dost la r›; Ba t›

Trak ya 

Müs lü man Türk

az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n›

kut lar, sa€ l›k, mut lu luk, ba fla r› ve

hu zur  do lu gün ler di ler ler.

İBRAHİM ŞERİF
Gümülcine Müftüsü

AHMET METE
İskeçe Müftüsü

Ba t› Trak ya 
Müslüman Türk 
az›n l› €› n›n ve 
tüm İslam aleminin
Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, 
ba r›fl, hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

Ba t› Trak ya 
Müslüman Türk 
az›n l› €› n›n ve 
tüm İslam aleminin
Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, 
ba r›fl, hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

GÜMÜLCİNE AVCILAR DERNEĞİ  
Gümülcine Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Muzaffer

Ahmet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm  Müslüman
üyelerinin Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Dr. Hüseyin BALTACI
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› n›n
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

ASTRON CENTER, 5. KAT  İSKEÇE

Dr. FEYZULLAH DAHİL
Ço cuk Doktoru

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Thiras 10, ‹SKEÇE

gundem_1019_Layout 1  27.06.2017  15:38  Page 3



GÜNDEMhaber 23 Haziran 20174

BAŞBAKAN Aleksis Çipras'ın daveti
üzerine Yunanistan'a çalışma ziyareti
gerçekleştiren Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım, 19 Haziran Pazartesi sabahı
Atina’ya geldi. 

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak
"ANA" ile saat 10.00'da başkent Atina'ya
ulaştı. Başbakan Yıldırım ile
Yunanistan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak da geldi. Binali Yıldırım’a,
Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi
Kerim Uras ve aslen Gümülcineli Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik
etti. 

Başbakan Yıldırım'ı, Atina
Uluslararası Eleftherios Venizelos
Havalimanı'nda, Dışişleri Bakan Vekili
Yorgos Katrugalos, Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin
Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik,
Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar ile
diğer yetkililer karşıladı. 

ÇİPRAS’LA GÖRÜŞME 
Türkiye Başbakanı Yıldırım, Atina
temaslarının ilk durağında Başbakan
Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Çipras,
Türk mevkidaşını Başbakanlık binasında
karşıladı. İki lider baş başa görüşme
öncesi selamlama konuşması yaptı. 

Başbakan Yıldırım, "Biz komşuyuz,
bizde bir tabir vardır; komşu komşunun
külüne muhtaçtır. Aynı coğrafyayı
paylaşıyoruz, bu demektir ki aynı kaderi
paylaşıyoruz. Şüphesiz zaman zaman
sorunlar olabilir, sorunların çözümü de
aklıselimle, konuşarak karşılıklı
diyalogla halledilebilir" ifadesini
kullandı. 

Son yıllarda Yunanistan'ın zorlukları
olduğunu, Türkiye'nin de güney
sınırlarında, Suriye'de, Irak'ta iç savaşın
devam ettiğini hatırlatan Yıldırım,
"Dolayısıyla zorluklarımız var, bu
zorlukları dayanışmayla karşılıklı iyi
niyetle anlayışla çözebileceğimize
inanıyorum. Birlikte yapacağımız olumlu
çalışmalar, fırsatlar, sorunlarımızdan
daha fazla. Dolayısıyla fırsatlara daha
fazla yoğunlaşmak, sorunları da zamana
yayarak iyi komşuluk, adalet içinde,
diyalogla çözmek her zaman
mümkündür. Bunun gayreti içinde
olmamız gerekir" diye konuştu. 

"BEN DE MÜHENDİSİM, SİZ DE” 
Yıldırım, Çipras'ın, "İkimiz de
mühendisiz, bu nedenle sorunlara hızlı
ve olumlu çözüm bulma imkanımız var
diye düşünüyorum." ifadesi üzerine,
"Katılıyorum, ben de mühendisim, siz de
mühendissiniz, dolayısıyla daha
pragmatik, analitik yollarla konuları ele
alıp pratik çözümler geliştirebiliriz. Ön
yargılar, yanlış algılar bizim, konuların
üzerine cesaretle gitmemizi
engellememeli. Ümit ediyorum bu
ziyaretimizde var olan iyi komşuluk
ilişkilerimizi daha da ileri düzeye hem
ticari hem de beşeri ilişkiler bakımından
geliştirmek için fırsat olur."
değerlendirmesinde bulundu. 

Ziyaretin "ilginç ve güzel" bir dönemde

yapıldığını söyleyen Çipras, "Hem ikili
hem bölgedeki gelişmeler açısından çok
önemli bir ziyaret olduğuna inanıyorum.
Son görüşmemizde çok olumlu noktaları
olan bir ajanda açılmıştı. Bu güzel
ilişkilerin devamını dilediğimizi önemle
arz etmek istiyorum." diye konuştu. 

Çipras iki ülkenin ciddi sorunlarla
karşılaştığına ve zor dönemlerden
geçtiğine işaret ederek, "Ancak iyi komşu
ülkeler olarak birbirimizin zorluklarını
istismar etmeye değil, yardım etmeye
koştuk. Bunu yapmaya devam etmemizi
umuyorum. Bu önümüzdeki sorunları,
yapıcı bir yaklaşımla çözüme
yaklaştırmak bizim için çok önemli."
ifadelerini kullandı. 

İki başbakan daha sonra baş başa
görüşmeye geçti. Basına kapalı
gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat
sürdü. Baş başa görüşmenin ardından iki
başbakan heyetler arası görüşmeye
başkanlık ettiler. Başbakanlık
Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen
görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

ORTAK BASIN TOPLANTISI
Heyetler arası görüşmeleri, iki ülke
başbakanının düzenlediği ortak basın
toplantısı izledi. 

Başbakan Aleksis Çipras tarafından
sıcak bir şekilde karşılanan Yıldırım, “AB
ile yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç
yapmak istiyoruz” dedi. Çipras, mülteci
anlaşması ve Türk vatandaşlarına AB
vizesinin kalkması, vaat edilen mali
desteklerin sağlanması için Türkiye’nin
çok sıkı bir müttefiki olacağını söyledi. 

İki başbakan, Ege’de tansiyonun
düşmesi, 28 Haziran’da İsviçre’de
başlayacak 2’nci Kıbrıs konferansının
başarıya ulaşması için önümüzdeki
dönemde doğrudan iletişim halinde olma
konusunda anlaştı. 

KAZAN - KAZAN 
Türkiye Başbakanı Yıldırım düzenlenen
basın toplantısında şunları söyledi:
“Görüş ayrılıklarımızın olduğu değil,
anlaştığımız konuları öne alarak ilişkileri
ileriyle taşımalıyız. Ancak sorunları da
görmezlikten gelemeyiz. Bu da kazan-
kazan prensibiyle olmalı. Ege’de üst
uçuşlar, ihlaller tek taraflı olmuyor,
karşılıklı oluyor. Amacımız bunları asgari
düzeye indirmek. Olayı tırmandırmamak
gerek. Bunun yolu da, doğrudan iletişim
içinde olacağız. Zaman zaman biz
buluşacağız. Bakanlarımız,
danışmanlarımız ve askeri yetkililerimiz
bir araya gelerek bu konuda bir ortak akıl
bulmak için gayret gösterecekler.” 

KIBRIS’TA ÇÖZÜM 
“Kıbrıs’ın çözülmesi gereken bir mesele
olduğunu biliyoruz. Çipras da aynı
düşünceler içinde. Çözüm, Kıbrıs’ta Türk
ve Rum toplumlarının meselesidir.
Garantör güç konumundaki Türkiye ve
Yunanistan’ın başbakanları olarak Kıbrıs
sorununun çözümü için gereken her türlü
katkıyı yapmaya karar verdik. Doğu
Akdeniz’deki enerji kaynakları insanlığın
ortak mirasıdır. Çalışmaların, Kıbrıs’ın
kuzeyi, güneyi, bütün haklar korunarak
yapılması gerektiğini ortaya koyduk.” 

AB İLE YENİ BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ 
“15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında
bazı Avrupalı dostlarımız maalesef
beklediğimiz tepki ve desteği
göstermediler. Darbe sonrası yaşananlar
ve anayasa değişikliğine yönelik süreç
içinde de AB olumsuz tavır içerisine girdi.
Bunların, ilişkilerimizin gelişmesine
hiçbir katkısı yok. Bunlar geride kaldı.
Türkiye, AB ile yeni bir vizyonla yeni bir
başlangıç yapmak istiyor.” 

FETÖ’CÜ ASKERLER 
“Darbecilerin iade edilmesini arzu ederiz,
isteriz. Darbeciler, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki ilişkilere darbe vurmasın.
Türkiye zor günler geçirdi.” 

TERÖRLE MÜCADELE 
“Avrupa’nın bir şehrinde ya da dünyanın
bir yerinde terör olayı olmayan gün
geçmiyor. Bu nedenle terör olayına
bakarken, farklı standartları bırakıp,
terörün insanlığın ortak tehdidi olduğu
gerçeği ile hareket etmeliyiz. Özellikle
Suriye ve Irak’ta yaşananlar, Türkiye’nin
terör konusunda karşı karşıya kaldığı
riskleri dikkate alırsak, Avrupa’nın
güvenliğinin Türkiye ve Yunanistan’dan
geçtiğini söylememiz yanlış olmaz.” 

ALEKSİS ÇİPRAS 
Başbakan Çipras da basın toplantısında,
görüşmenin kritik bir dönemde
gerçekleştiğini belirtti. İki ülke arasındaki

iş birliğinde çok yönlü ve çağdaş bir
boyut bulunduğuna işaret eden Çipras,
uzun zamandır devam eden sorunları
görüşme fırsatı yakaladıklarını dile
getirdi. 

Çipras, karşılıklı ekonomik ilişkilerin
gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek,
Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP)
ve Trans Anadolu Boru Hattı Projesi
(TANAP) ile çok yönlü enerji iş birliğini
teşvik ettiklerini söyledi. 

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin
önemine özellikle göçmen akınının
durdurulması ekseninde değinen Çipras,
"Yunanistan, Türkiye'nin AB yönelimini
sabit bir şekilde desteklemektedir." dedi. 

Çipras, sadece Türkiye'de demokratik
reformların yapılması açısından değil,
özellikle bölgedeki kalkınma açısından
da Türkiye'nin AB üyeliğini
desteklediklerine vurgu yaparak, "Avrupa
konusunda Türkiye'nin çok yakın bir
müttefiki olacağımızı vurguladık. Türkiye
ile vizelerin kaldırılması konusunda da
destek vereceğimizi vurguladık. Bu
konuda daha önce söz vermiştik." diye
konuştu. 

KIBRIS MÜZAKERELERİ 
Kıbrıs müzakereleri kapsamında 28
Haziran'da İsviçre'de başlayacak zirveye
ilişkin Çipras, bölgedeki
istikrarsızlaşmadan dolayı Kıbrıs
sorununun çözümünün daha da önem
kazandığını ifade etti. 

Binali Yıldırım’ın Atina temasları
olumlu ortamda geçti
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Çipra  sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun BM
kararları ve AB kazanımları çerçevesinde
birleşmiş bir Kıbrıs'a yönelik olması
gerektiğini ifade ettim. Tüm Kıbrıs halklarının
güvenliğine yönelik bir çözüm bulunması
gerektiğini ve üçüncü güçlerin müdahalesi
olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade
ettim." 

DARBECİLERİN İADESİ 
Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin
bir soru üzerine Çipras, Yunanistan'da idare ile
hukuk arasında bir ayrım bulunduğunu
belirterek, "Yargı tamamen bağımsızdır. Bu
karara katılsak da katılmasak da saygı
duyuyoruz. Onların siyasi iltica başvuruları
var. Bu da Yunan adaletine bağlı bir konu."
dedi. Çipras, Türk makamlarıyla terörizmle
mücadele konusunda iş birliklerinin
sürdüğünü anlatarak, "Ancak siyasi tutum
olarak biz Türkiye'de yaşanan darbe girişimini
kınadığımızı belirttik. Türkiye'de demokrasiye
yönelik yapılan bu hareketin ve darbecilerin
hoş karşılanmadığını belirttik." ifadelerini
kullandı. 

CUMHURBAŞKANI PROKOPİS
PAVLOPULOS’LA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir
araya gelen Yıldırım, görüşme öncesi yaptığı
konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Kısa süre
önce Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Toplantısı'nda Pavlopulos'la tanışma fırsatı
bulduğunu söyleyen Yıldırım, "Yunanistan'ın
seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak uzun
yıllardan sonra, 65 yıl sonra, Türkiye'ye
ziyarette bulunmanız bizi ziyadesiyle memnun
etti. Cumhurbaşkanı'mız bu yıl içerisinde
mutlaka bir resmi ziyaret gerçekleştirmeyi arzu
ediyor." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Recep
Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya olası ziyaretine
ilişkin, bunu büyük bir memnuniyetle
karşılayacağını söyledi. Yıldırım'ın,
"Cumhurbaşkanımız bu yıl içerisinde mutlaka
bir resmi ziyaret gerçekleştirmeyi arzu ediyor"
sözlerini yanıtlayan Pavlopulos, "Büyük bir
memnuniyetle Sayın Erdoğan'ın bu arzusunu
karşılamak isterim. Bu benim de arzumdur."
diye konuştu. Pavlopulos, Türk-Yunan
ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için
ziyaretin önceden çok iyi hazırlanılması
gerektiğini söyledi. 

Yunanistan'ın Türkiye'nin AB'ye açılan bir
kapısı olduğunu söyleyen Pavlopulos, iki
ülkeyi birleştiren özelliklerin ayıranlardan çok
daha fazla olduğunu dile getirdi. Türkiye
Başbakanı Yıldırım, iki ülkenin farklı
düşündüğü konuların yanı sıra ortak yapacağı
çok iş olduğunu ifade ederek, "Olumlu
gündeme yoğunlaşmamız her iki ülkenin halkı
için de, geleceği için de çok daha faydalı.
Karşılıklı saygı çerçevesinde, haklarına karşı
gereken hassasiyeti göstererek, konulara
diyalog yoluyla mutlaka çözümler üretebiliriz.
Coğrafyamız ortak, ortak coğrafyayı
kullanıyoruz, dolayısıyla 'Coğrafya kader'
derler, kaderimiz de ortak. Bunun bilincinde
olarak karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri ve
hükümranlık haklarına saygı esasında her
konuda yapacağımız çok şey olduğunu
düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

KİRİAKOS MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME
Atina’yı ziyaret eden Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım, başkentteki son temasını ana
muhalefet partisi lideriyle gerçekleştirdi.
Yıldırım, anamuhalefetteki Yeni Demokrasi
Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türk –
Yunan ilişkileri, Kıbrıs ve göçmen sorununun
ele alındığı ifade edildi. 

Başbakan Yıldırım Atina’daki temaslarının
ardından Batı Trakya ziyareti için Dedeağaç
Havaalanı’na geldi. 

Semiha Yıldırım 
GTGB’yi ziyaret etti 

TÜRKİYE Başbakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha
Yıldırım, Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni (GTGB) ziyaret
etti. 

Başbakan Yıldırım’ın Batı Trakya ziyaretine eşlik eden
Semiha Yıldırım ile Çalışma Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun eşi Faize Müezzinoğlu, Ulaştırma Bakanı
Ahmet Arslan’ın eşi Habibe Arslan, GTGB’yi ziyaret etti. 

19 Haziran Pazartesi günü uçakla Dedeağaç Havaalanı’na
gelen konuklar, karayoluyla Gümülcine’ye geçti. Konuk
heyet, havaalanında Batı Trakya Türk azınlığı kadın
kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı
tarafından kaşılandı. 

Başbakan ve bakan eşleri Gümülcine GTGB’de kadın
örgütleri ve geleneksel kıyafetli kızlar tarafından çiçeklerle
karşılandı. 

Semiha Yıldırım ve diğer bakan eşleri, Gümülcine Türk

Gençler Birliği’nde, İskeçe ve Gümülcine’deki biçki dikiş
nakış ve el sanatları kursları tarafından hazırlanan el
sanatları sergisini gezdi. Semiha Yıldırım sergideki eserler
hakkıında kurs öğretmenlerinden bilgi aldı. Konuk heyet
ayrıca, Batı Trakya’nın geçmişten günümüze kültürünü
yansıtan ve geleneksel giysilerden oluşan defileyi izledi.
Defile, konuk heyet tarafından ilgiyle karşılandı. GTGB’deki
etkinlikte ayrıca halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. 

Sunuculuğunu Zeynep Tevfikoğlu’nun yaptığı GTGB’deki
etkinlikte ev sahibi GTGB Kadınlar Kolu Başkanı Elmas
Hüsemoğlu ve Batı Trakya Türk Kadın Platformu Sözcüsü
Sibel Osmanoğlu birer konuşma yaptı. 

Semiha Yıldırım başkanlığındaki kadın konuklar daha
sonra Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcilerinin eşleriyle
biraraya geldi. 

Heyet aynı akşam Kurcalı’da düzenlenen iftar
programına katıldı. 

İskeçe’de 220 metrekarelik çok iyi durumdaki işyeri sahibinden uygun
fiyata satılıktır. Zemin katta ve 7 metre yüksekliğe sahip işyerinde ısı
yalıtımı yapılmıştır. Sözleşmesi sona ermiş olan ve iyi fiyata kiracısı

bulunan işyeri yatırım amaçlı da satın alınabilir. 
Bilgi için telefon numarası: 6942017820

SATILIK İŞYERİ
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Bat› Trakya
Müslüman 
Türk az›nl›€›n›n
Ramazan Bayram›’n› 
en içten dileklerimle
kutlar, sa€l›k ve 
baflar›lar dilerim.

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan
Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n 
Ramazan Bayram›’n›
kutlar, tüm
insanl›€a bar›fl,
sa€l›k ve 
mutluluk dilerim. 

İl han Ah met
Ro dop Demokratik

İttifak Mil let ve ki li

Ga lip Ga lip
Ro dop 

Es ki Mil let ve ki li

HÜ SE YİN ZEY BEK
İs ke çe Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n
Ramazan Bayram›’n› 
kutlar, bar›fl, 
huzur ve 
mutluluk dolu 
günler dilerim.

Bi rol İn ce meh met

Eyalet Meclis Üyesi

Tüm 
Müslümanlar’ın 
Ramazan
Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

AYHAN KARAYUSUF
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Yas sıköy Be le di ye Başka nı

İsmet Kadı
ve Mec lis Üye le ri 

Bat› Trakya 

Türk az›nl›€›n›n

Ramazan Bayram›’n›

kutlar, sa€l›k, baflar›

ve mutluluk dolu 

günler diler. 
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Ah met Ha cıos man 
BAKEŞ Başkanı ve 

Ro dop Sabık Mil let ve ki li
Ba t› Trak ya
Müslüman
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n›
kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu 
gün ler di le rim.

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n 
Ramazan
Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, bar›fl ve
mutluluklar 
dilerim.

Yurt içinde ve 
yurt dışında 
yaşayan Batı Trakya
Müslüman Türk 
azınlığının 
Ramazan Bayramı’nı
kutlar, barış, huzur ve
mutluluk dolu 
günler dilerim.

İnşaat Mühendisi

Mesut Meh met
Gü mül ci ne Be le di ye si Yerel 

Meclis Başkanı 

Dr. Meh met Emi noğ lu
Hemetli Eski Nahiye Başkanı
Kozlukebir Belediyesi Meclis Üyesi

23 Haziran 2017 GÜNDEMkutlama 7

TANER FEYZULLAH
MİMAR - MÜHENDİS

Ba t› Trak ya Müs lü man 

Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve 

hu zurlu gün ler 

di le rim.

Yurt içindeki ve yurt
dışındaki tüm insanlarımızın
bayramını en içten
duygularla kutlarım. Ülke
olarak, toplum olarak çetin
koşullarda onurlu bir yaşam
mücadelesi verdiğimiz bu
günlerde bayram aramızdaki
bağları, dayanışmayı
güçlendirmeye, zorluklara
ortakça, dimdik göğüs
germemize, geleceğe
umutla, iyimserlikle
bakmamıza vesile olsun.

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk, hu zur ve 
ba r›fl do lu 
gün ler di le rim.

İB RA HİM ŞE RİF
Koz lu ke bir Eski Be le di ye Başka nı 
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Müslüman 
hemşehrilerimizin 

Ramazan Bayram›’n› 
en içten dileklerimizle 

kutlar, mutluluklar dileriz.

Hristos Metios 
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı 

ve Meclis Üyeleri 

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin ve tüm 

ö€ ren ci le ri mi zin Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,

sa€ l›k ve ba fla r› lar di le riz.
HA KAN MÜ MİN ER CAN AH MET KAH YA

CUL TU RE 
Ders ha ne le ri

Çift çi le ri mi zin ve 
Ba t› Trak ya Türk 
az›n l› €› men sup la r› n›n   
Ramazan Bay ra m›’n›  
kut lar, sa€ l›k l›, mut lu
ve ba fla r› l› gün ler 
di le rim. 

Trakya Tü tün Üre ti ci le ri
Ko ope ra ti fi  Baş ka nı

HÜ SE YİN ESAT
ve Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri 

İs ke çe’de ki 

SEN LİNO
Be bek araç-ge reç le ri ma ğa za la rı

Tüm müfl te ri le ri nin ve Batı Trak ya Türk le ri’ nin

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, esenlikler diler.  

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n› kutlar,
esenlikler dilerim.

MUSTAFA MUSTAFA
Yassıköy Belediyesi 

Meclis Başkanı

Bat› Trakya 

Türk az›nl›€›n›n

Ramazan Bayram›’n› 

kutlar, bar›fl, 

huzur ve 

mutluluk dolu 

günler dilerim.

Hüseyin Mehmet Usta

Eyalet Meclis Sekreteri
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Bat› Trakya 
Türk az›nl›€›n›n
Ramazan
Bayram›’n› 
kutlar, bar›fl, 
huzur ve 
mutluluk dolu 
günler dilerim.

Mustafa Katrancı
Eyalet Mecis Üyesi

Ba t› Trak ya Müs lü man 

Türk Az›n l› €› n›n 

Ra ma zan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk, hu zur ve 

ba r›fl do lu gün ler 

di le rim.

İSMAİL HÜSE
Eyalet Meclis Üyesi

Dr. Selma GİROĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Hastalarının ve 
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk

az›n l› €› n›n Ramazan 
Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve 
mut lu luk lar di ler.

Avu kat 
Gün gör İl yas
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.
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Dr. DİLEK EMİN
Ço cuk Sağ lığı ve Has ta lık la rı Uz ma nı

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Yassıköy Belediyesi 
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı 

ERDOĞAN SAİT
Susurköy Eski Belediye Başkanı

Bat› Trakya 

Müslüman Türk

az›nl›€›nın  

Ramazan Bayram›’n› 

kutlar, esenlikler 

dilerim.

TURGAY MÜMİN
Mimar-Mühendis

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve hu zur
do lu gün ler di le rim.

HALİT MEHMET
Kozlukebir 

Eski Belediye Başkanı

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €›nın 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu gün ler 
di le rim.

ZEYNEP TEFİKOĞLU
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Gümülcine Belediye Kültür Eğitim ve 
Spor Şirketi Başkan Yardımcısı

Ba t› Trak ya  
Türkleri’nin
Ramazan Bay ra m›’n›
kutlar, sağlık, 
mutluluk ve 
esenlikler diler. 

KO RAY HA SAN
Gümülcine Türk Gençler Birliği Eski Başkanı

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve 
esen lik ler di ler.

Diş He ki mi
Mus ta fa İMAM
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu gün ler di ler.

“To SPİTİ KO” Bö rek çi si

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya Türkleri’nin

Ramazan Bayram›’n› kutlar, 

mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

Ther mo pi lon 1, ‹s ke çe
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Ro dop - Me riç İl le ri 
Se la nik Özel Pe da go ji Aka de mi si 

Me zu nu Öğ ret men ler Der ne ği
Rodop – Meriç (Evros) İlleri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu;

meslektaşların, öğrencilerin ve bütün Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığımızın 

Ramazan Bayramı'nı içtenlikle tebrik eder;
sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dileriz.

Not: Üyelerimizle bayramlaşmak için Derneğimiz, 25 Haziran
Pazar günü (Bayramın 1. günü) saat 17:00’dan 18:30’a kadar

açık olacaktır.
YÖNETİM KURULU ADINA

Avukat 
CANER İMAM

Ba t› Trak ya  
Türk az›n l› €›nın 
Ramazan 
Bay ra m›’n› 
kut lar, sağlık, 
mutluluk ve
başarı do lu gün ler 
di le rim.

BAŞKAN

Salih AHMET
GENEL SEKRETER

Hakkı HACI

KURU KAHVECİ KURU KAHVECİ 

ŞERAFETTİNŞERAFETTİN
Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk ve esen lik ler di ler.

BA TI TRAK YA AZINLIĞI YÜKSEK
TAHSİLLİLER DERNEĞİ

Üyelerinin ve Batı Trakya 
Türk az›n l› €› nın Ramazan 

Bay ra m› ’n› kut lar, esen lik ler di le r.

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
ve belediye başkan 
yardımcıları, 
belediye sakinlerinin ve
tüm İslam aleminin
Ramazan Bayram›’n› 
kutlar, sa€l›k, baflar› ve
mutluluk dolu 
günler diler. 

AHMET İBRAM
Eyalet Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Ramazan Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.

Ba t› Trak ya 

Müs lü man 

Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk, hu zur ve 

ba r›fl do lu 

gün ler di le rim.

ADNAN SALİ
Kozlukebir Belediyesi 
GÜVEN listesi Başkanı 
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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım 
Batı Trakyalı soydaşlarla kucaklaştı

TÜRKİYE Başbakanı Binali
Yıldırım, Batı Trakya’yı ziyaret
etti. Yıldırım ve beraberindeki
heyet, 19 Haziran Pazartesi
günü Atina’ya yaptığı ziyaret
sonrasında Batı Trakya’ya geldi. 

Başbakan Yıldırım’a Batı
Trakya ziyaretinde, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Ulaştırma –
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan,
Başbakan Binali Yıldırım’ın Dış
Politika Başdanışmanı
Büyükelçi Kerim Uras,
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Yaşar Halit Çevik, Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve
diğer yetkililer eşlik etti. 

Yıldırım özel uçakla öğleden
sonra Dedeağaç Havaalanı’na
indi. Başbakan Yıldırım’ın ilk
durağı Gümülcine’de
Kırmahalle oldu. Yıldırım,
Kırmahalle’ye girişinde
soydaşlar tarafından karşılandı.
Türkiye Başbakanı’nı görmek
isteyen soydaşlar yollara çıkıp,
heyeti selamladı. 

KIRMAHALLE’DE BÜYÜK 
BİR KALABALIK
TARAFINDAN KAŞILANDI
Yıldırım’ın Kırmahalle Camii’ne
girişi sırasında izdiham yaşandı
ve kalabalık camiye sığmadı.
Çok sayıda kişi cami avlusunda
ve sokakta bekledi. Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım’a,
Gümülcine Kırmahalle
ziyaretinde Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yannis Amanatidis
de eşlik etti. Yıldırım ve
Amanatidis burada kendilerini
bekleyen soydaşlara birer
konuşma yaptılar. 

Binali Yıldırım kendilerini
karşılayan herkese teşekkür
ederek, Atina’da verimli
görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Yunanisan’la birlikte yapılacak
işbirliğinin sorunlardan çok
daha fazla olduğunu kaydeden
Yıldırım, “Sorunlarımızı,
konuşarak, diyalog yaparak
çözüme kavuşturacağız. Siz
bizim soydaşlarımız,
dindaşlarımızsınız. Aynı
zamanda da Yunanistan’ın
vatandaşlarısınız. Yaşadığınız
ülkenin kalkınması için
çalışacaksınız, gayret
edeceksiniz. Bu ülkenin
sorunlarını kendi sorunlarınız
olarak göreceksiniz. Diğer
yandan da değerlerinizi,
inançlarınızı da yaşatacak ve
çocuklarınızı da bu şekilde
yetiştireceksiniz. Bunlar bizim
Türkiye’de yaşayan Rum
vatandaşlarımız için de geçerli.

Azınlıklar, bizim ilişkilerimizi
geliştirmede köprü görevi
yapıyor. Azınlıkları bir sıkıntı
olarak görmüyoruz.
Yunanistan’la ilişkilerimizi daha
da geliştirmek istiyoruz.
Sorunlarımızı konuşarak,
görüşerek çözeceğiz. Ege’de
sorunlarımız var, çözeceğiz.
Sizinle ilgili sorunlar var;
eğitimle ilgili, müftülerle ilgili
sorunlar var. Aynı şekilde
Yunanistan’ın Ruhban
Okulu’yla ilgili sorunları var.
Tüm bunları konuşarak,
diyalogla çözeceğiz. İnsanlar
konuşa konuşa anlaşır.”
ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKAN
YARDIMCISI AMANATİDİS
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Amanatidis de
Kırmahalle Camii’nde yaptığı
konuşmada, azınlık
mensuplarına hayırlı
Ramazanlar diledi. Başbakan
Binali Yıldırım’la yolda gelirken
çok verimli bir sohbet
yaptıklarını anlatan
Amanatidis, Türkiye Başbakanı
Binali Yıldırım’ın kendisine
hediye ettiği kehribar tezbihi
gösterdi. Amanatidis
konuşmasında şöyle dedi:
“Bugün sayın Başbakan Binali
Yıldırım’ı konuk ediyoruz. Sayın
Başbakanın ziyareti,
Trakya’daki Müslümanlarla
olan işbirliği ve birlikte yaşamın
Avrupa ve tüm dünya için örnek
alınması gerektiğini ispat
etmiştir.”  

DANIŞMA KURULU
ÜYELERİYLE BULUŞTU
Başbakan Yıldırım daha sonra
Türkiye’nin Gümülcine

Başkonsolosluğu’na geçti.
Yıldırım burada Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
üyelerini kabul etti. Başbakan
Yıldırım ve beraberindeki bakan
ve milletvekillerinin Danışma
Kurulu üyeleriyle yaptığı
görüşme 40 dakika sürdü. 

KURCALI’DA COŞKULU
KARŞILAMA
Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım ve beraberindeki heyet
iftar programına katılmak üzere
Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı
Kurcalı köyüne gitti. Heyet
burada beş binin üzerinde
soydaş tarafından büyük bir
coşkuyla karşılandı. Başbakan
Yıldırım, kalabalık nedeniyle
protokol için ayrılan yere
ulaşmakta zorlandı. 

Kurcalı köyü ile Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
tarafından organize edilen iftar
programına Batı Trakya
genelinden soydaşlar katıldı. 
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Kurcalı köyündeki iftar duasını
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
yaparken, ilk konuşmayı ev
sahibi Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
gerçekleştirdi. 

Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif de yaptığı konuşmada,
Türkiye Başbakanı Binali
Yıldırım’ı ve beraberindeki
heyeti ağırlamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek,
ziyaretinden dolayı Başbakan
Yıldırım’a teşekkür etti. 

MEHMET MÜEZZİNOĞLU:
“VATANDAŞI OLDUĞUMUZ
ÜLKEYE SAYGI DUYARAK HAK
VE HUKUKUMUZA SAHİP
ÇIKACAĞIZ”
Aslen Kozlukebir köyünden
olan Türkiye Çalışma Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, komşu
köy Kurcalı’daki iftarda yaptığı
konuşmada doğduğu
topraklarda bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Başbakan Binali
Yıldırım’a kendi memleketini
ziyaret ettiği için teşekkür eden
Müezzinoğlu şöyle konuştu:
“Gerek anavatanda, gerekse
başka yerlerde güzel insanlarla
temsil edilen bir Batı Trakya var.
Çok güzel bir Batı Trakya
kültürü var. Birbirimizi severek,
güçlenerek, birbirimize destek
vererek geleceğe bakmalıyız.
Vatandaşı olduğumuz ülkeye
saygı duyarak, kendi hak ve
hukukumuza sahip çıkacağız.
Asla karamsarlığa düşmeden,
haksızlıklara yenilmeden, dik
duruşumuzu, onurlu
duruşumuzu Batı Trakya’da
göstermeye devam etmeliyiz.
Farklı düşüncelerde, farklı
siyasi görüşlerde olabilirsiniz.
Ancak sizler Batı Trakyalı
olmakta birleşmelisiniz. Batı
Trakyalı olmak sizin ortak
noktanızdır. Trakya insanı
yanlış yapmaz. Doğduğu
büyüdüğü topraklara da
yapmaz, Vatanına da yapmaz,
anavatanına da yapmaz.
Kimliğinden de vazgeçmez,
kültüründen ve geleneklerinden
de vazgeçmez.” 

Mehmet Müezzinoğlu
konuşmasını, “Sizlere,
sevdiklerinizle, yakınlarınızla,
komşularınızla mutlu huzurlu
bayramlar diliyorum. Bayramın
İslam alemine de hayırlar
getirmesini diliyorum.” diyerek
tamamladı. 

TÜRKİYE BAŞBAKANI
YILDIRIM: “SİZLERİN 
DERDİ, BİZİM DERDİMİZ”
Başbakan Yıldırım, Kurcalı
köyündeki iftar programında
yaptığı konuşmada, mübarek
ramazan ayında iftar vesileyle
Batı Trakya Türkleri ile bir araya
gelmekten büyük onur ve
mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
başbakan olduğu dönemde
Atina'ya bir ziyaret
gerçekeleştirdiğini, ardından da

Batı Trakya'ya geldiğini
anımsatan Yıldırım, bugün
aynısını yaptıklarını belirterek,
vatandaşlara Erdoğan'ın
selamlarını iletti.

Yıldırım,  Başbakan Aleksis
Çipras’ın davetine icabetle bu
ziyareti yaptıklarını, heyetler
olarak güzel, verimli ve yapıcı
bir görüşme
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan
arasındaki Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi
Toplantısı'nın beşincisini
gelecek sonbaharda Selanik'te
yapmaya karar verdiklerini
anlatan Yıldırım, bir kez daha
Yunanistan'ı ve Batı Trakya'yı
ziyaret etme imkanının
olacağını aktardı.

Geçen Mayıs ayında
Türkiye'nin başkanlığında
yapılan Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Toplantısı'na
Yunanistan Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos'un da
katıldığını hatırlatan Yıldırım
sözlerine şöyle devam etti: "Öyle
ki 65 yıl sonra ilk defa
Yunanistan'dan cumhurbaşkanı
ülkemizi ziyaret etti. Bunları
niçin söylüyorum? Yunanistan
ve Türkiye, iki komşu ülke,
birlikte yapacağımız çok şey var.
Bu ilişkilerin geliştirilmesinin
en önemli çıkış noktası da siz
soydaşlarımız. Siz Yunanistan
ile Türkiye arasındaki ilişkilerde
bir köprü vazifesi görüyorsunuz.
Onun için değerli soydaşlarımız
sizlerin buradaki mutluluğu,
bizim mutluluğumuzdur.
Sizlerin derdi, bizim derdimiz.
Yunanistan ile diyalog süreci
1999'da başladı. O günden
bugüne ilişkilerimizde önemli
gelişmeler oldu. Ticaret,
ekonomi, turizm, ulaştırma
alanında iş birlikleri gelişti. Bu
dönemin en büyük
kazanımlarından biri de diyalog
sürecinin bir alternatifinin
olmadığı ve sorunların zaman
içinde çözümünün ilişkilerin
gelişmesine bağlı olduğunu bize
göstermesidir. Yunanistan ile
aramızdaki sorunları
görüşmeler yoluyla çözme ve
ilişkilerimizi olumlu gündem
temelinde ilerletme çalışmamızı
kararlılıkla sürdürüyoruz."

“AZINLIKLARI BİRER 
DOSTLUK KÖPRÜSÜ 
OLARAK GÖRÜYORUZ”
Türkiye Başbakanı Yıldırım,
başlatılan bu diyalog sürecinin
daha ileri noktalara
taşınacağını, bunun yolunun
sorunlarla yüzleşmekten
kaçmak değil, her iki ülkenin
hükümranlık haklarına saygı
duymak kaydıyla sorunları
kazan-kazan esasına göre
çözmek olduğunu dile getirdi.
Bu bakımdan bu temasların, üst
düzey ziyaretlerin öneminin bu
şekilde ortaya çıktığına dikkati
çeken Yıldırım, "Sorunların
çözümüne katkı sağlamak için
daha fazla çaba göstermeye
ihtiyaç var. Bugün Atina'da
görüştüğümüzde bu konuları
bir bir ele aldık ve sayın

Başbakan'a, Batı Trakya'dan
eğitim ve müftülerin
durumlarıyla ilgili konuları
anlatma fırsatı bulduk. Üst
düzey diyaloğumuzu
sürdürmeye kararlıyız. Bu
çerçevede yine bugün sayın
Yunanistan Cumhurbaşkanı ile
de görüşmeleri gerçekleştirdik.
Biz Türkiye ile Yunanistan
arasındaki, soydaşlarımızı, iki
ülkedeki azınlıkları birer
dostluk köprüsü olarak
görüyoruz, bu şekilde
değerlendiriyoruz." diye
konuştu.

Yıldırım, Batı Trakya'daki
soydaşların, bir yandan sadık
Yunanistan vatandaşları olarak
ülkenin refahına katkı
sağlamaya devam ettiklerini,
diğer taraftan da dinlerine,
kimliklerine ve geleneklerine,
her türlü zorluğa rağmen sahip
çıktıklarını vurguladı.

Bunun için soydaşlara
teşekkür eden Yıldırım, "Bu
çabalarınızda Türkiye her
zaman yanınızdadır, yanınızda
olmaya devam edecek."
ifadesini kullandı.

“AB ÜYESİ ÜLKENİN
NİMETLERİNDEN
YARARLANMANIZ
GEREKMEKTEDİR”
Ziyareti dolayısıyla Batı
Trakya'daki soydaşlarla gönül
bağını canlı tutmanın gayreti
içinde olduklarını vurgulayan
Yıldırım, "Sorunları,
beklentileri dinledik,
müftülerimizle istişare
heyetimizle görüştük, bundan
sonra da bu samimi diyaloğu
sürdüreceğiz. Tabii siz sadece
Yunanistan vatandaşı
değilsiniz, aynı zaman Avrupa
Birliği vatandaşısınız. Böyle de
bir ayrıcalığınız var. Bu
ayrıcalığı da en şekilde
kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Eğitimden kalkınmaya her
alanda Avrupa Birliği üyesi bir
ülkenin nimetlerinden de
yararlanmanız gerekmektedir."
ifadelerini kullandı.

Devamı 24. sayfada
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Ma ki na Mü hen di si

Hasan Hasan
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Müfl te ri le ri nin ve Ba t›

Trak ya Türk top lu mu nun

mü ba rek Ramazan 

Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k l›, mut lu, ba fla r› l› 

ve hu zur lu ni ce 

bay ram lar di ler. 

Kar di yo lo ji Uz ma nı

Dr. OR HAN ÇA KIR
Ba t› Trak ya 

Müs lü man 

Türk top lu mu nun 

Ramazan 

Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk

di ler.

Ku lak Bu run Bo ğaz 
Has ta lık la rı Uz ma nı

Opr. Dr. Ha kan Me met
Ba t› Trak ya 
Türk az›n l› €› n›n 
RAMAZAN
BAY RA MI’nı kut lar, 
sa€ l›k, mut lu luk 
ve hu zur do lu 
gün ler di ler.
‹fl tel: 25311-01108
Cep: 6946931464

İn şa at Mü hen di si MEH MET ME SUT
Elek trik Mü hen di si 

AY HAN HÜSKOĞLU
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› n›n,  

Ramazan Bay ra m›’ n› kut lar, esen lik ler di le riz.

Dr. İsmail Yakupoğlu
Göz Hastalıkları Uzmanı

Thermopilon 6 - İskeçe

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

Bat›
Trakya

Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

dileriz.

Ba t› Trak ya

Türk le ri’nin

Ramazan

Bay ra m›’n›

kut lar, 

sa€ l›k ve

mut lu luk lar

di ler.

SAA DET TİN ŞA KİR HÜ SE YİN
Koz lu ke bir Be le di ye si 

Top lum sal Ha re ket Lis te si Başkanı

Bat› Trakya 
Türk az›nl›€› 
mensuplar›n›n
Ramazan Bayram›’n› 
en içten duygularla
kutlar, 
bar›fl ve huzur 
dolu günler dileriz.
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AVU KAT
Ah met Ka ra

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Tüm üyelerimizin ve Ba t› Trak ya 
Müslüman Türk azınlığı mensuplarının 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
hayırlara vesile olmasını dileriz.

BAYRAMLAŞMA
Derneğimizde bayramlaşma 25 Haziran Pazar

günü (Bayramın birinci günü) 
17:00-21:00 arası dernek lokalinde yapılacaktır. 

Müşterilerimizin ve 
Batı Trakya Müslüman Türkleri’nin

RAMAZAN BAYRAMI’nı kutlar,
esenlikler dileriz. 

PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR
YUNANİSTAN ANA BAYİİ

GÜNER MUSTAFA
Ba t› Trak ya 

Türk le ri’nin ve tüm 
müşterilerinin

Ramazan
Bayramı’nı kutlar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve
esen lik ler di ler.

HELAL KESİM

Ercan Ahmet
Batı Trakya Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği Başkanı

Okul Encümenlerimizin ve Ba t› Trak ya Türk 
top lu mu nun mü ba rek Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k l›, mut lu, ba fla r› l› 
ve hu zur lu ni ce bay ram lar di leriz. 

Diş He ki mi
Tah sin Bo za cı oğ lu

Ba t› Trak ya Türk le ri’ nin Ramazan

Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k l›, mut lu ve 

esen lik do lu gün ler di ler.

Ba tı Trak ya Ca mi le ri 
Din Gö rev li le ri Der ne ği

Bafl ka n Sadık Sadık ve Yö ne tim Ku ru lu üye le ri 
tüm Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› men sup la r› n›n 

mü ba rek Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
ha y›r la ra ve si le ol ma s› n› di ler.

Tüm müşterilerimizin ve Batı

Trakya Türk azınlığının 

RAMAZAN BAYRAMI’nı kutlar,

sağlık ve mutluluklar dileriz. 

NE DİM 
PAS TA NE Sİ
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Diş HE KİMİDiş HE KİMİ
Tuncay Tuncay 
ÇAVUŞ ÇAVUŞ 

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  

sa€ l›k ve mut lu luk do lu 

ni ce gün ler di ler ler.

NE Oe lec tricNE Oe lec tric
Be yaz Eş ya Ma ğa za sıBe yaz Eş ya Ma ğa za sı

Müşterilerimizin ve

Batı Trakya Türk 

azınlığının 

RAMAZAN BAYRAMI’nı

kutlar, sağlık, 

mutluluk ve başarı

dolu günler dileriz.

Fizyoterapi Uzmanı 

Türkeş HacımemişTürkeş Hacımemiş
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k l› ve hu zur do lu gün ler di ler.

SİNEM KIR TA SİYESİNEM KIR TA SİYE
(Ser kan Se fer)

Müfl te ri le ri nin ve Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

mut lu luk ve hu zur do lu gün ler di ler.

Si BEL MUS TA FA OĞLUSi BEL MUS TA FA OĞLU
Gümülcine Belediyesi Meclis ÜyesiGümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  

sa€ l›k ve mut lu luk do lu 
ni ce gün ler di lerim.

İşa da mı İşa da mı 

Şaban BandakŞaban Bandak
Batı Trakya

Türkleri’nin ve 
müşterilerinin

Ramazan
Bayram›’n› kutlar,

huzur ve 
mutluluk dolu 

günler diler. 

Diş HE KİMİDiş HE KİMİ
Er dem Er dem 
Kİ RA CIKİ RA CI

Rodop İli Ticaret ve

Sanayi Odası Ticaret

Bölüm Başkanı

İbrahim Halil Hasan

P. Çaldari (Gümülcine Caddesi 74, İSKEÇE. Tel: 25410 63582

Avu kat Sa dık Ali
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.
ALİ ALİ & MUSTAFA HASAN ALİ ALİ & MUSTAFA HASAN 

Batı Trakya Türkleri’nin ve 
müşterilerinin Ramazan Bayram›’n› 
kutlar, mutluluk dolu günler diler. 
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HİLMİ TOPALHİLMİ TOPAL

Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sağlık, 

mutluluk ve esen lik ler di le r. 

Gö ğüs ve Ak ci ğer Has ta lık la rı Uz ma nı

Dr. Hik met İs ma il ko
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k l› gün ler di ler.

ŞÜK RİYE MAR KET
Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

ba r›fl do lu, hu zur lu ve sa€ l›k l› gün ler di ler.

Diş He ki mi
Mu rat İb ra him ko

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve ba fla r› do lu gün ler di ler.

Müfl te ri le ri mi zin 

ve Ba t› Trak ya 

Türk hal k› n›n 

Ramazan 

Bay ra m›’n› kut lar,  

esen lik ler di le rim.

Ba t› Trak ya Müslüman
Türk  az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,
huzur, mutluluk ve başarı dolu

günler dilerler. 

Dr. Hasan MALKOÇ
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Platonos, 12 - 14  İs ke çe

Ther mo pi lon 2, kat 3, ‹s ke çe

Ba t› Trak ya Türk Ba t› Trak ya Türk aaz›n l› €› n›n z›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve ba fla r› sa€ l›k ve ba fla r› 
do lu gün ler di ler.do lu gün ler di ler.

Astron Center, 2. kat, İs ke çe

Avukat İHSAN AHMET KAHYAAvukat İHSAN AHMET KAHYA Avukat RAİF USTAAvukat RAİF USTA

BERBER Cem Direk
Müşterilerinin ve Batı Trakya Türk azınlığı

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di le r.

Thermopilon 23, İSKEÇE

24 SAAT KESİNTİSİZ      
HİZMETİNİZDEYİZ

Ba t› Trak ya

Türk le ri’nin

Ramazan

Bay ra m›’n›

kut lar, 

sa€ l›k ve

mut lu luk lar

di ler.
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KÖŞK LO KAN TA SI
Mi zan lı-İs ke çe

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk do lu gün ler di le rim.

Diş He ki mi
Yü cel Dur muş
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

İnşaat Mühendisiİnşaat Mühendisi

İBRAHİM KAMİLİBRAHİM KAMİL
Ba t› Trak ya Müslüman Türk az›n l› €›  

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›klı, başarılı ve mutlu günler diler. 

Rıdvan Deli Hüseyin
Mustafçova Belediyesi Toplumsal 

Birlik ve Kalkınma Hareketi Başkanı

Ba t› Trak ya Müslüman 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

BA TI TRAK YA TÜRK 
ÖĞ RET MEN LER BİR LİĞİ

Ba t› Trak ya  Türk az›n l› €› n›n,  
ö€ ret men ve ö€ ren ci le ri mi zin Ramazan 

Bay ra m› n› kut lar, esen lik ler di le riz.

AŞÇI AŞÇI 
RIDVANRIDVAN

PAŞAOĞLUPAŞAOĞLU
Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya

Müslüman Türk az›n l› €›  
mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n›

kut lar, sa€ l›klı, başarılı ve mutlu 
günler diler. 

STELYOS MORAİTİS
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı

Esnaf, sanatkar,
işadamı 

ve tüm Müslüman 
hemşehrilerinin

Ramazan
Bayramı’nı kutlar,

sağlık ve 
mutluluklar diler. 

Diş He ki mi 
Mus ta fa Ha cı hü se yin
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri ’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve esen lik do lu gün ler di ler.

BERBER Murat Kara

Müşterilerinin ve Batı Trakya Türk azınlığı

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di le r.

Thermopilon 14, İSKEÇE
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Ce lal Ba yar Li se si En cü men He ye ti üye si

Diş He ki mi Saf fet Emin
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

AAvvuu kkaatt   
EE kkrreemm  SSeeffeerr   

Müşterilerinin ve tüm Ba t› Trak ya Türk 
az›n l› €›  mensuplarının Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

DE MİR MAR KET DE MİR MAR KET 
FA İK LERFA İK LER

Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve esen lik ler di ler.

İnşaat Mühendisiİnşaat Mühendisi

Levent İsmail 
Gümülcine Belediyesi Teknik ve Temizlik
İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun
Ramazan

Bayram›’n› kutlar,
bar›fl ve huzur dolu

günler diler.

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n  
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, mut lu luk,

hu zur ve ba r›fl do lu gün ler di ler ler.

HU KUK BÜ RO SU
AVU KAT 

KE NAN 

SOF TA

AVU KAT 
‹R FAN 

AR NA VUT

AVU KAT 

OR HAN 

AR NA VUT

AVU KAT

RA MA DAN 

N‹ ZAM

Dost luk Eşit lik Ba rış
Partisi

Bat› Trakya
Türkleri’nin 

Ramazan
Bayram›’n› kutlar, 

sa€l›k ve 
mutluluklar diler.

Avu kat 
Muzaffer Kabza

(İs ke çe Ba ro su Yö ne tim Ku ru lu Üye si)

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun
Ramazan

Bayram›’n› kutlar,
bar›fl 

ve huzur dolu 
günler diler.

RAMADAN CEMALİ
İnşaat malzemeleri

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ 
Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Tüm Ba t› Trak ya Türkleri’nin Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

AvukatAvukat
Emi ne SubaşılarEmi ne Subaşılar

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin  Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk lar di ler.

İskeçe İli SÖPA Me zu nu 
Öğret men ler Der ne ği 

Bütün dünyada sevgi ve barışın hakim
olması temennisiyle tüm halkımızın,

öğretmen, öğrenci ve velilerimizin
Ramazan Bayramı’nı en içten 

dileklerimizle kutlarız. 
Bu güzel bayramın İslam alemine 
ve tüm insanlığa huzur ve barış

getirmesini diliyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

G. Sekreter                            Başkan
İrfan KALFA      Nurettin KIYICI

Avukat 
Ha lil Mus ta fa

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› na 
Ramazan Bay ra m›’nda   

esen lik ler di ler.

EK LO Gİ Ki ta be vi
Tüm müfl te ri le ri mi zin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
mut lu luk ve esen lik ler di le riz.

Gü mül ci ne Be le di ye Başka nı

YOR GOS PET Rİ DİS
Tüm Müslüman
hemflehrilerinin 

RAMAZAN
BAYRAMI’n› 

kutlar, 
sa€l›k, mutluluk 

ve huzur dolu 
günler diler.

İSKEÇE 
MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ

AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ

Tüm öğretmen, öğrenci ile velilerimizin ve Batı Trakya Türk
Azınlığının Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.  

İSKEÇE GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME
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(Gü mül ci ne Cad de si - İs ke çe)

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya
Türkleri’nin  Ramazan Bayram›’n› kutlar, 

mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

23 Haziran 2017 GÜNDEMkutlama 21

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n ve müfl te ri le ri nin
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk lar di ler.

ORTODONTİST - DİŞ HEKİMİORTODONTİST - DİŞ HEKİMİ
SEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - GümülcineSEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - Gümülcine

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun

Ramazan Bay ra m›’n› en içten

dileklerimle kutlar, sağlık ve

mutluluk dolu nice 

bayramlar dilerim. 

Ersan SARI
Çocuk Doktoru

Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının

Ramazan Bay ra m›’n› 

en iç ten di lek lerimle kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di le rim.

Thermopilon -1- Astron Center İSKEÇE

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

KÖFTECİ

Cemal KURT
Müfl te ri le ri nin ve tüm Batı Trakya Müslüman

Türk halkının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,

sa€ l›k ve mut lu luk do lu gün ler di ler.

Dr. Hümeyra Ahmetoğlu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t›

Trak ya Müs lü man

Türk az›n l› €› n›n

Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve 

mut lu luk lar di ler.

Thermopilon Sokağı 10 -12, üçüncü kat - İs ke çe

NECAT AHMET
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı

Ba t› Trak ya 
Türk le ri’nin 
Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k, mut lu luk
ve esen lik ler di ler.
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Avu kat 
AHMET KURT

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun 
Ramazan Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve
huzur dolu günler

diler.

NE A ANİK Sİ Bö rek çi si
Müfl te ri le ri mi zin
ve Ba t› Trak ya

Müs lü man 
Türk Azınlığının
Ramazan Bay ra -

m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu -

luk lar di ler.

SUPER MARKETSUPER MARKET
(Süleyman Ramadan)

Müfl te ri le ri nin ve Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

mut lu luk ve hu zur do lu gün ler di ler.

P. Çaldari - 34 İs ke çe

UCUZLUK MARKET MURAT
(Molla Ahmet Murat)

Müşterilerimizin ve Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

P. Çaldari 5, İSKEÇE

Dr. Muharrem KARAHASAN
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k

ve mut lu luk lar di ler.

Thermopilon 7,  İSKEÇE

HÜSEYİN BAYRAM HÜSEYİNHÜSEYİN BAYRAM HÜSEYİN
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi veGümülcine Belediyesi Meclis Üyesi ve

SİRİZA İl Örgütü Üyesi SİRİZA İl Örgütü Üyesi 

Tüm halkımızın 

Ramazan Bayramı’nı kutlar, 

sağlık ve mutlululuklar 

dilerim

MUHASEBE BÜROSU
Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

- BELGİN KARA

- NURCAN KADRİ

- BEYHAN ALİOĞLU

Dr. Rıdvan KABA
Gastroenteroloji – Hepatoloji Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

M.Karaolis/ Elpidos - Cosmos Center - İskeçe 

FO TO CEN TER
İs ma il ve Me sut kar deşler

Ba t› Trak ya Türk hal k› n›n Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk 

ve esen lik ler di ler.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
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RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

HÜSEYİN KARA
Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €›n ın   
Ramazan 
Bay ra m›’n› 
kut lar, 
esen lik ler di ler.

Avu kat Mus ta fa Ha san
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve ba fla r› 
do lu gün ler di ler.

Rodop Esnaf, Ticaret ve  Sanayi Dernekleri

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. NECATİ NECATİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin Ramazan Bay ra m›’n›
kut lar, hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Mih. Karaoli, 13-A İSKEÇE

gundem_1019_Layout 1  27.06.2017  15:38  Page 23



Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
23 Ιουνίου 2017                                       ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 1019    Τιμή: 0.80 Ευρώ

Geleceğin teminatı
çocukların en iyi şekilde
eğitilmesinin öncelikli hedef
olduğunu belirten Yıldırım, "Bu
nedenle çocukların
yükseköğretime devam etmesi,
ufku, zihni açık bireyler olarak
yetişmesi için de azami gayret
göstermenizi bekliyoruz.
Türkiye bu konuda gençlerimize
ufuk açan imkanları da
sağlamaktadır. Çünkü en
verimli yatırım, insana yapılan
yatırımdır. Köprüler, yollar,
binalar yapabilirsiniz, nihayet
bunların bir ömrü var ama
insana yapılan yatırımın ömrü
nesilden nesile, sonsuza kadar
devam eder. Yeni nesilleri
uyumlu, müreffeh ve gerçek
anlamda Avrupa değerlerine
ulaşmış, hakkını aramayı bilen
kimseler olabilmelerinin yolu
eğitimden geçiyor."
değerlendirmesinde bulundu.

“İSTİHDAMA KATKI
SAĞLAYACAK PROJELER
GELİŞTİRİLMESİ 
ÖNEM TAŞIYOR”
Ramazan ayının birlik,
dayanışma ve kardeşlik ayı
olduğunu dile getiren Yıldırım
şunları kaydetti: "O yüzden az
önce sizin evladınız, bu
toprakların evladı Mehmet
Müezzinoğlu Bakan'ımızın da
ifade ettiği gibi şartlar ne kadar
zor olursa olsun, ne kadar
olumsuzluklar mevcut olursa
olsun hep birlik, beraberlik
içinde hareket etmek
durumundayız. Tabii ki
dünyada yaşanan ekonomik
krizden, bu bölgede yaşanan
ekonomik krizden sizlerin de
etkilendiğini biliyoruz ancak
soydaş girişimcilerimizin de
kendi bölgelerinde kalkınmaya,
istihdama katkı sağlayacak
projeler geliştirmesi önem
taşıyor. Tütün, pamuk,
hayvancılık gibi geleneksel
tarım ürünlerinin yanı sıra
katma değer oluşturacak,
soydaş toplumun ufkunu
genişletecek çeşitli projeler için
gayret gösterilmesi şüphesiz çok
büyük yarar sağlayacak. Türkiye
olarak bizler bu türlü
çabalarınızın yanında olmaya,
katkı sağlamaya devam
edeceğiz. 

Ticari konuda Yunanistan

kökenli iş adamlarıyla iş birliği
imkanlarını araştırmanızın
yararlı olacağını düşünüyorum.
Son aylarda özellikle hem
Türkiye'de Yunan ve Türk
yatırımcıları ortak işler
yapmaya başladılar. Bu iki
ülkenin ekonomik, iyi komşuluk
ilişkilerinin geliştirilmesi için
önemli bir gelişme. Aynı şekilde
Türk yatırımcıların, iş
adamlarının da Yunanistan'da
aynı fırsatlara sahip olması
şüphesiz iki ülke ekonomisine
önemli ölçüde katkı sağlayacak.
Yunanistan vatandaşı olarak
sizlerin bu ülkenin
kalkınmasına yapacağınız
katkı, ekonomik alanların
dışındaki talep ve
beklentilerinizin de Yunanistan
makamlarınca karşılanması
ciddi anlamda yardımcı
olacak."

“ELİMİZDEN GELEN 
DESTEĞİ SAĞLAMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Bölgede ticari faaliyetlerini ileri
noktalara taşıyan, bölgenin
refahına katkı sağlayan ve birçok
insana iş, aş imkanı veren iş
adamları olduğuna dikkati
çeken Yıldırım, soydaşların
moralini, yaşam standardını
yükselten bu örneklerin çok
daha fazla artması temenni
ettiklerini ifade etti.

Bu örneklerden sadece bölge
halkının değil, Yunanistan ve
komşu ülkelerin de
yararlanacağının altını çizen
Yıldırım, "Maşallah yol boyu
geldik, mümbit topraklar,
muazzam bir arazi, burada
bunun karşılığını görecek
çalışmalara çok daha fazla
zaman ve imkan hasletmeniz
gerekiyor. Önce de ifade ettiğim
gibi Türkiye olarak her konuda,
sizlere elimizden gelen desteği
sağlamaya, bu konuda teşvikler
vermeye devam edeceğiz. Bu
mübarek günde, bu mübarek
iftar sofrasında bizlere
gösterdiğiniz bu candan
karşılama, sevgi için şahsım,
bakan arkadaşlarım ve tüm
heyetimde bulunan
arkadaşlarım adına tekrar
teşekkür ediyorum, şükranlarımı
sunuyorum." dedi.

İftar yemeğine Türkiye
Başbakanı Binali Yıldırım, eşi
Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Gümülcine ve
İskeçe Seçilmiş Müftüleri, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu üyeleri ve çok sayıda
soydaş katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım iftar
yemeğinin verildiği köy
meydanına gelişinde Diriliş
Ertuğrul dizisinin müziği
eşliğinde soydaşların yoğun
ilgisiyle karşılandı. Yıldırım,
sevgi gösterisinde bulunan
soydaşlarla fotoğraf çektirdi.

KOZLUKEBİR’DE 
TERAVİH NAMAZI
Yıldırım, Gümülcine yakınındaki
Kurcalı köyünde Batı Trakya
Türkleri ile iftar yaptıktan sonra
Müezzinoğlu'nun köyü
Kozlukebir'e geçti.

Türkiye Başbakan Binali
Yıldırım ve beraberindeki heyet,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu'nun köyü
Kozlukebir'de teravih namazı
kıldı ve soydaşlarla sohbet etti. 

Başbakan Yıldırım,
beraberindeki Bakan
Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan ve vatandaşlarla teravih
namazı kıldı.

Teravihin ardından halka
hitap eden Yıldırım, şahsına ve
heyetine gösterilen ilgiden
dolayı Batı Trakya Türklerine
teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Müezzinoğlu'nun

doğduğu, okuduğu topraklarda
bulunduklarını hatırlatan
Yıldırım, Müezzinoğlu ile 65.
Hükümet'te ülkenin geleceği ve
refahı için çalıştıklarını belirtti.

Bu topraklarda doğup
büyüyen, buranın havasını
soluyan insanların öncelikle
Yunanistan vatandaşı, aynı
zamanda da Müslüman
soydaşlar olduğunu vurgulayan
Yıldırım şunları kaydetti: "Ait
olduğunuz ülkenin bir ferdi
olarak, geleceğiniz ve ülkenin
geleceği için gereken gayreti
gösterirken, diğer yandan da
inancınızın ve kültürünüzün
geçmişten geleceğe taşınması
için gerekli mücadeleyi
vereceksiniz. Gerek
Cumhurbaşkanımız, gerek biz,
gerekse bakanlarımız her
seviyede yaptığımız temaslarda
bir yandan Yunanistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin
nasıl daha ileriye
götürülebileceğini konuşurken,
diğer yandan sizlerin sorunlarını
da en üst düzeyde gündeme

getiriyoruz. Sorunların çözümü
konusunda takibimizi
sürdürüyoruz."

Başbakan Yıldırım, mübarek
Ramazan ayının son günlerine
gelindiğini anımsatarak,
soydaşların yaklaşan Ramazan
Bayramı'nı tebrik etti.

AMANATİDİS’LE GÖRÜŞME
Bu arada Türkiye Başbakan
Binali Yıldırım, Batı Trakya
ziyaretinde kendisine eşlik eden
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Yannis Amanitidis'le bir
görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım,
Kozlukebir köyündeki belediye
binasında Yannis Amanitidis ile
biraraya geldi. Görüşmede
taraflar, ziyaretin olumlu
geçmesinden dolayı birbirine
teşekkür etti. 

Görüşmede, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan da yer aldı.

13. say fa nın de va mı

“Sizlerin mutluluğu mutluluğumuz,
sizlerin derdi derdimizdir”
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