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BATI Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, 29 Ekim
Pazartesi günü Gümülcine
Emniyet Müdürlüğü’nde ifade
verdi. İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda “15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü” nedeniyle yaptığı
konuşmayla ilgili olarak
ifadeye çağrıldı. »11

bilimdünya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından açılan Akademi Lise’ye, Dr.
Sadık Ahmet’in ismi verildi. »5

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonu, 29 Ekim Pazartesi günü
Gümülcine’de gerçekleştirildi.
Resepsiyona Batı Trakya genelinden
binlerce kişi katıldı. »8

Cumhuriyet
resepsiyonuna
yoğun ilgi

Dr. Sadık
Ahmet’in adı
İzmit’te liseye
verildi

İSKEÇE ilindeki tek azınlık belediyesi olan Mustafçova
Belediyesi Başkanı Cemil Kabza, belediye olarak yaptıkları
çalışmalar ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan
“Mineral Paths” (Mineral Yollar) projesi hakkında GÜNDEM’e
konuştu. Kabza, belediye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek
uluslararası bir proje olan ve “İnterreg Yunanistan – Bulgaristan”
programı çerçevesinde hayata geçirecekleri “Mineral Paths”
(Mineral Yollar) adlı proje hakkında bilgi verdi. Mustafçova
Belediyesi’nin lider partner olarak yer aldığı projenin,

Kavala’daki Dimofelia, Bugaristan’ın Haskovo bölgesindeki
Mineralni Bani Belediyesi, Yakoruda Belediyesi,

Sofya’daki Neofit Rilski Üniversitesi ve bir STK olmak
üzere toplam altı ortağı var.

»9, 10

Gümülcine çarşısı
yenileniyor
Azınlık esnafının da yoğun olduğu Gümülcine’nin tarihi çarşısı, hayata
geçirilecek projeyle yeni bir görünüme kavuşacak. Avrupa Birliği’nden
finanse edilecek proje 1,9 milyon euro tutarında.

PROJENİN 1,5 milyon
euroluk bölümü
Gümülcine Belediyesi,
geriye kalan 400 bin
euroluk kısmı ise
Gümülcine Ticaret Derneği
tarafından hayata
geçirilecek. Proje
kapsamında Ermu
Caddesi, Kanari Sokağı,
Sobacılar Sokağı ve
Sultantepe bölgesindeki
çevre düzenlemesinin yanı
sıra işyerleri de projenin
öngördüğü şekilde
yenilenebilecek. Projeyi,
Yerel Kalkınmadan
Sorumlu Belediye Başkan
Yardımcısı Cihan
İmamoğlu ile Gümülcine
Belediyesi Kültür ve Spor
Şirketi Başkan Yardımcısı
Emre Ahmet GÜNDEM’e
anlattı. »4

Müftü
İbrahim Şerif 
polise ifade
verdi

“OHİ” Bayramı
törenlerle
kutlandı
28 Ekim 1940’ta İtalyan ordusunun
teslim olma çağrılarına “OHİ –
HAYIR” yanıtının verildiği 
tarihin yıl dönümü, tüm ülkede
olduğu gibi Batı Trakya’da da
kutlandı. »3

“Mineral Yollar”da bir ilk
gerçekleşiyor
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Keşan’da Ekonomi Forumu

KEŞANLI Yönetici ve
İşadamları Derneği, (KEYİAD) ile
Keşan Ticaret ve Sanayi
Odası’nın organize ettiği Keşan
Ekonomi Forumu 26 Ekim Cuma
günü yapıldı. Keşan’daki foruma
Batı Trakyalı iş insanı Levent
Sadık Ahmet de katıldı. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Yunanistan İş Konseyi
Başkanı iş insanı Levent Sadık
Ahmet, “Yerel ürün ve hizmetler
ile ekonomide çıkış yolu”
konulu forumda konuştu. 

Ayrıca foruma konuşmacı
olarak katılanlar arasında DEİK
Türkiye – Lüksemburg İş
Konseyi Başkanı Pınar
Eczacıbaşı, BigChefs Kurucusu
Gamze Cizreli, Birleşmiş
Markalar Derneği Başkanı Sinan
Öncel yer aldı.

Forumun açılış konuşmasını
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Şapçı yaptı. Daha sonra KEYİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Eler’in moderatörlüğünde ilk
sözü BigChefs kurucusu Gamze
Cizreli aldı. Sektöre nasıl
başladığını anlatan Cizreli,
BigChefs’n ilk olarak Ankara’da
2007 yılında kurulduğunu
söyledi. Türkiye’de 50, yurt
dışında 9 şube olmak üzere,
toplamda 59 şubeleri olduğunu
ve bu şubelerde 2 bin 480 kişinin
istihdam edildiğini anımsatan
Cizreli, Türkiye’nin ekonomisine
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

“KALKINMANIN YOLU İYİ
BİR EĞİTİMDEN GEÇER”
DEİK Türkiye – Lüksemburg İş
Konseyi Başkanı Pınar
Eczacıbaşı, Türkiye’nin içinde
bulunduğu ekonomik
koşullardan bahsetti. İhracatın
ithalatı karşılayamadığını
söyleyen Eczacıbaşı, bugünkü
ekonomik koşullara
bakıldığında finans sektöründen
ziyade, reel sektörün yaşadığı
bir kriz değerlendirmesinde
bulundu. Eczacıbaşı, bugün
finans sektörünün ayaklarının
yere bastığını, sanayi
sektörünün ise bir borç
çıkmazında olduğunu belirtti.
Hükümetin almış olduğu
ekonomik önlemlerin önemli
olduğunu anımsatan Eczacıbaşı,
Türkiye’nin yeni bir resimle
karşı karşıya olduğunu ve
güçsüz olanların bu krizi
atlatamayacağını ifade etti.
Türkiye’nin çıkışının girişimcilik
ve iyi iş planı girişimciliğinin

desteklenmesinden geçtiğini
kaydeden Eczacıbaşı, “Bu
girişimcilik adımlarıyla biz
Türkiye’yi özellikle de
teknolojiyi kullanarak daha
ileriye taşıyabiliriz. Uzun ve orta
vadede kalkınmanın yolu da iyi
bir eğitimden geçmektedir.”
ifadelerini kullandı.

“TRAKYA BÖLGESİNİN
TAMAMI SERBEST BÖLGE
İLAN EDİLMELİ”
“Önemli olan ekonomik
anlamda bütün sıkıntıları akıl
yoluyla çözmektir” diyen
Birleşmiş Markalar Derneği
Başkanı Sinan Öncel de
konuşmasında ülke
ekonomisinin çok dalgalı bir
tavır sergilediğini ifade etti. Bu
durumun girişimcileri
zorladığını hatırlatan Öncel, yurt
içinde 70 bin mağaza, yurt
dışında da 4 bin mağazaları
olduğunu söyledi. Öncel,
ekonomideki sıkıntılardan çıkış
yolunun ihracatın arttırılması
olduğunu ve bu yüzden de dış
satım yapılmasının gerektiğini
ifade etti. Son olarak Trakya
bölgesinin tamamının Serbest
Bölge ilan edilmesi gerektiğinin
altını çizen Öncel, bunun
Türkiye ekonomisine önemli
katkıları olacağını vurguladı.

LEVENT SADIK AHMET:
“TİCARETTE
HESAPLAMALAR 
ÇOK ÖNEMLİDİR”
DEİK Yunanistan İş Konseyi
Başkanı Levent Sadık Ahmet,
Türkiye ve Yunanistan
ekonomilerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan’ın son 5 yılda çok
büyük bir ekonomik kriz
geçirdiğini hatırlatan Sadık
Ahmet, para kontrolleri başta
olmak üzere ekonomik anlamda
sıkı bir kontrol mekanizmasının
hayata geçirildiğini söyledi.
Ancak ticarette hesaplamaların
önemli olduğunu ifade eden
Sadık Ahmet, üçüncü bir borç
kaynağından gelecek olan
parayla iş yapmanın risklerinin
çok iyi hesaplanması ve bu
risklerden kaçınılması
gerektiğini dile getirdi. Türkiye
ekonomisinin sıkıntılı bir
süreçten geçtiğini anımsatan
Sadık Ahmet, bu krizin bir
şekilde atlatabileceğine
inandığını söyledi. Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ticaret
hacminin 5 milyar dolar
seviyelerine ulaştığını, şu anda

bu rakamın 3,1 milyar dolar
civarında olduğunu belirten
Sadık Ahmet, ancak eski
rakamlara ulaşmak için hep
birlikte gayret göstermeye
devam edeceklerinin altını çizdi.
Firma olarak uluslar arası
pamuk ticareti yaptıklarını
belirten Sadık Ahmet, bu
alandaki çalışmalarına
donanımlı ve güçlü bir kadroyla
devam ettiklerini söyledi.

“İYİ NİYETLİ
İNSANLARLA 

İŞ YAPIN”
Gümülcineli bir azınlık mensubu
olduğunu, bununla da gurur
duyduğunu ve çok zor şartlar

altında büyüdüğünü hatırlatan
Sadık Ahmet gençlere
seslenerek, “İyi niyetli
insanlarla iş yapın, dürüst
insanlarla iş yapın, geriye
kalanlarla hiç zaman
kaybetmeyin, az kişiyle
ticaretiniz olsun, ama düzgün
olsun. Çünkü dürüst insanlarla
çalışırsanız; onun değerini daha
iyi anlarsınız, kontratınız iptal
olmaz. Bunun neticesinde hiçbir
sektörde size kötü gözle
bakılmaz.” ifadelerini kullandı.

“ZORU GÖRDÜĞÜMÜZDE
İTHALATI DÜŞÜNMEYELİM,
SÜREKLİ İHRACATI
DÜŞÜNELİM”

Gümülcine’de hayata geçirdiği
YAKA İKE Kiraz tesisinin
kuruluşundan ve
çalışmalarından bahseden
Levent Sadık Ahmet, söz konusu
tesisin Avrupa’da uluslar arası
standartlar seviyesinde hizmet
veren bir tesis olduğunu belirtti.
Sadık Ahmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Zoru
gördüğümüzde ithalatı
düşünmeyelim, sürekli ihracatı
düşünelim. Düzgün ve dürüst
insanlarla, planlı ve programlı
çalışmak son derece önemlidir.
Bunu kendimize ilke
edinmeliyiz. Başarı bu şekilde
gelir.”

DEİK Yunanistan İş Konseyi
Başkanı Levent Sadık Ahmet,

Türkiye ve Yunanistan
ekonomilerine ilişkin

değerlendirmelerde bulundu. 

Çinlilerden Yunanistan’daki gayrimenkullere yoğun ilgi
YUNANİSTAN, gayrimenkul yatırımı

konusunda Çinlilerin ilgi odağı haline geldi.
Gayrimenkul fiyatlarının düşük olması, “altın

vize” uygulaması ve Airbnb programının
sağladığı kolaylıklar sayesinde ülkede yatırıp
yapmak isteyen kişi sayısında önemli artış
yaşandı. Çin’de faaliyet gösteren emlak sitesi
Juwai’de yılın ilk üç ayında Yunanistan’da
gayrimenkul arayışının iki katına çıktığı, ikinci
üç ayda ise yıllık bazda üç kat fazla talep olduğu
bilgilerine yer verildi.

Reuters haber ajansında yer alan haberde ise,
Yunanistan’daki emlak fiyatlarının düşük olması
ve satışa çıkarılan emlak sayısının fazlalığı başta
Çinli olmak üzere yabancı yatırımcıların ilgilisini
çektiği belirtildi. Haber ajansına konuşan Çinli
Lian Yuenmin yaptığı açıklamada “Atina’nın
merkezinde ‘altın vize’ uygulamasından
yararlanmak için taban fiyat olan 250 bin euroya
iki, hatta üç tane daire satın alma imkanına
sahibim. Pekin’in merkezinde ise aynı paraya 30
metrekare büyüklüğünde tek bir daire ancak
alınabiliyor. Fark gerçekten çok fazla.”
ifadelerini kullandı.

Atina Emlakçılar Birliği Başkanı Lefteris
Potamianos ise yaptığı açıklamada, başta Çin
olmak üzere yurt dışından artan talepler
sebebiyle emlak fiyatlarında yükselişin
başladığını belirtti. Söz konusu talepler
nedeniyle Atina ve çevre bölgelerindeki emlak
fiyatlarında yıllık bazda yüzde 5 ile yüzde 7
civarında bir artış öngörüldüğünü belirten

Potamianos, son 12 ay baz alınarak yapılan
araştırmada ülke genelindeki fiyat artışının ise
yüzde 8,4’e ulaştığını vurguladı.

Yabancı yatırımcılar açısından Yunanistan’ı
öne çıkaran bir diğer sebebin ise daha önce Çinli
yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören ABD,
Kanada ve Avustralya’nın göçmen
politikalarında getirdikleri yeni sınırlamalar
olduğu belirtiliyor.
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Batı Trakya okumalı!

H atırlarsanız, geçen
haftalarda kitap
okuma alışkanlığı

üzerine bir yazı kaleme
almıştım. Bu haftaki yazım da
aslında bir fikri takip yazısı.
Kısacası, yazdıklarımın,
söylediklerimin peşindeyim.

Kitap okumak bir kültür
meselesi. Yani kazanılacak bir
alışkanlık ve ne yazık ki toplum
olarak biz bu alışkanlıktan bir
hayli yoksunuz.

Yoksun olmamız, bu
alışkanlığı kazanamayacağımız
anlamına gelmiyor. Tam tersine
bunun hayatımızın ayrılmaz bir
parçası, bir rutini olması için yol
ve yöntemler bulmalıyız.

Son yazımdan sonra ne yalan
söyleyeyim, bir kurumumuz bu
konuya el atar diye bir hayale
kapılmıştım. Ama anlaşılan o ki,
vermek istediğim mesajı yerine
ulaştırmakta başarılı
olamamışım.

Bu nedenle görüşlerimi,
düşüncelerimi sizlerle
paylaşmaya devam ediyorum.
Benim de gazeteci olarak
görevim bu zaten.

Kitap okumak bir alışkanlık
demiştim ya… İşte bu
alışkanlığın edinilmesi için
hedef kitlemizi herşeyden önce
çocukların oluşturması
gerekiyor. “Ağaç yaş iken eğilir”
boşuna dememişler. Ama bu
ağaçların doğru yetişmesi için
önlerinde doğru rol modellerin
olması gerekiyor. Yani kitap
okuma alışkanlığının ilk
aşılanabileceği yer ev ortamı.
Çocuğun kitap okuması için
anne – babasını kitap okurken
görmesi gerekiyor. Çocuklarımız
bizim aynamızdır. Ne verirsek,
karşılık olarak onlardan onu
alırız. Onlar üzerinde asıl etkili
olan da, söylediklerimizden çok
yaptıklarımızdır.

Küçük çocuklarımıza
akşamları uyumadan önce kitap
okumak, onlarla birlikte kitap
almaya gitmek, ailece ortak
okuma saatleri belirlemek,

okuduklarıyla ilgili
paylaşımlarını ilgiyle dinlemek
gibi küçük detaylar, onları
okumaya teşvik etme açısından
hayli önemlidir.

Kitap okuma alışkanlığının
kazandırılmasında ev ortamı
kadar okul ortamının da önemi
büyüktür. Okullarda, özellikle
dil derslerinde, çocuklara kitap
okutulması birçok ülkede
uygulanan bir metottur. Ortak
okunan bir kitap, üzerine
yapılacak tartışmalar
öğrencilerin ufkunu açacak,
onları düşünmeye sevk
edecektir.

Okul Aile Birlikleri ve Okul
Encümen Heyetleri benzer bir
girişimin bizim okullarımızda da
hayata geçirilmesi için girişimde
bulunabilir.

Kitap okuma alışkanlığının
kazandırılmasında, azınlık
kurum ve kuruluşlarına da
önemli görevler düştüğünün bir
kez daha altını çizmek
istiyorum. Küçük - büyük, çocuk
- yetişkin demeden toplumu
kitap okumaya teşvik etmek için
birçok yönteme başvurulabilir.

Kitap kampanyaları
başlatılabilir; kitap tanıtımları
yapılır, okuyucu ile yazarları
buluşturulabilir, imza günleri
düzenlenebilir. 

Bana “imkansız, olmaz”
demeyin! Olmayacak,
yapılmayacak hiçbir şey yoktur.
İlk çabalarda başarının yüzdesi
de düşük olabilir. Olacaktır da!..
Bu tür etkinlikler ilk başta az
sayıda insana cazip gelecektir.
Bunların süreklilik göstererek
devam etmesi ise mutlaka
olumlu sonuçları da
beraberinde getirecektir.

Okuyan çocuklar, okuyan
yetişkinler olur. Okuyan
yetişkinler de daha aydın bir
toplum demektir. 

“Her gün kitap için 10
dakika”, “Batı Trakya Okuyor”…
İsmine ne derseniz deyin. Bu
konuda kampanya başlatacak
bir kurum aranıyor. 

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

PAZAR günü ülke genelinde gerçekleştirilen
törenlerde, öğrenciler ve askeri birlikler resmi
geçit yaptı.

Gümülcine’deki törene hükümeti temsilen
Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Bilgi
Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Florentis, azınlık
milletvekilleri Mustafa Mustafa ile İlhan Ahmet ve
Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu
İbrahim Sakli de katıldı.

İskeçe’deki törene ise hükümeti temsilen
Ekonomi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı ve İskeçe
SİRİZA Milletvekili Stathis Yannakidis, İskeçe
SİRİZA milletvekili Yorgos Stoyannidis, yerel
yöneticiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri

katıldı.
Kutlamalar çerçevesinde öğrenciler, dernekler

ve askeri birlikler resmi geçit törenleri yaptı.
28 Ekim OHİ bayramı nedeniyle yapılan geçit

törenine Gümülcine’de azınlık ilkokullarıyla,
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi ile Hayriye
Medresesi öğrencileri de katıldı. İskeçe’de de
azınlık ilkokulu, Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi ile medrese öğrencileri de
resmi geçitte yer aldı. 

Bu arada, İskeçe’deki hava muhalefeti
nedeniyle geçit törenine okulların bayrak takımı
dışındaki öğrenciler katılmadı. 

“OHİ” Bayramı
törenlerle kutlandı

28 Ekim 1940’ta İtalyan ordusunun teslim olma
çağrılarına “OHİ – HAYIR” yanıtının verildiği 
tarihin yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi 

Batı Trakya’da da kutlandı.

Atina savaş tazminatı istiyor
YUNANİSTAN, Almanya’dan

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki
Nazi işgali nedeniyle 288 milyar
euro tazminat talebi konusunda
ısrar ediyor.

Nazilerin verdiği zarar ve
Yunan Merkez Bankası’nın
Almanlara verdiği faizsiz
kredinin ülkenin modern bir
ülke olarak toparlanmasını

geciktirdiği öne sürülüyor.
Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier, iki
hafta önce Yunanistan’a yaptığı
resmi ziyarette Nazilerin işlediği
suçlar nedeniyle özür dilemişti.
Ancak Yunanistan’ın ekonomik
krizden çıkması için daha önce
kredi sağlayan Almanya, savaş
tazminatı ödemeyi reddediyor. 
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Gümülcine çarşısı yenilecek
AZINLIK esnafının da yoğun olduğu

Gümülcine’nin tarihi çarşısı, hayata
geçirilecek projeyle yeni bir görünüme
kavuşacak. Avrupa Birliği’nden finanse
edilecek proje 1,9 milyon euro tutarında. 

Bunun 1,5 milyon euroluk bölümü
Gümülcine Belediyesi, geriye kalan 400
bin euroluk kısmı ise Gümülcine Ticaret
Derneği tarafından hayata geçirilecek.
Proje kapsamında Ermu Caddesi, Kanari
Sokağı, Sobacılar Sokağı ve Sultantepe
bölgesindeki çevre düzenlemesinin yanı
sıra işyerleri de projenin öngördüğü
şekilde yenilenebilecek. 

Gümülcine çarşısında hayata
geçirilmesi planlanan projeyi,
Gümülcine Belediyesi meclis üyesi ve
Gümülcine Belediyesi Kültür ve Spor
Şirketi Başkan Yardımcısı Emre Ahmet
ile Yerel Kalkınmadan Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Cihan İmamoğlu
GÜNDEM’e anlattı. 

EMRE AHMET
Gümülcine çarşısının 1,9 milyon euroluk
bir projeyle yeniden yapılandırılacağını
ve yeni bir görünüm kazanacağını
anlatan Gümülcine Belediyesi Kültür ve
Spor Şirketi Başkan Yardımcısı  Emre
Ahmet, amacın çarşının geleneksel
halini ön plana çıkartarak turizm
hareketliliğine katkı sağlamak olduğunu
söyledi. 

Emre Ahmet şöyle konuştu:
“Gümülcine şehrinin geleneksel çarşısı
dediğimiz Ermu caddesi ve civarındaki
bazı sokak ve caddelere Avrupa
fonlarından yararlanılarak Gümülcine
Belediyesi’nin bir alan düzenleme
müdahalesi olacak. Daha ayrıntılı
konuşmak gerekirse halk arasında
Sobacılar Sokağı dediğimiz, Leblebiciler
Caddesi dediğimiz ve Ermu Caddesi
dediğimiz bölgeye ESPA programından
yararlanılarak 1.9 milyon euroluk
yenilenme, alan düzenleme dolayısıyla
çarşının kültürel özelliğini, çok kültürlü
ve geleneksel özelliğini ön plana çıkaran
ve bu sayede Gümülcine şehrinin turistik
ve kültürel kalkınmasını hedefleyen bir
projeden bahsetmemiz mümkün. Şu
anda proje Gümülcine Belediye
Meclisi’nden onaylanmış durumda.
Projenin nihai bir şekilde onaylanması
için Doğu Makedonya - Trakya eyaleti
bünyesinde faaliyet gösteren ESPA
programlarından sorumlu kuruma bir
başvuru yapılması gerekiyor. Bunun için
projenin bütün tasarımları ve ayrıntıları
Gümülcine Belediyesi ve Gümülcine
Ticaret Derneği tarafından ortak şekilde
hazırlandı ve belediye meclisi tarafından
onaylandı. Şu anda ESPA fonları
tarafından onaylanması bekleniyor.
Gelinen aşama budur. ESPA fonları
tarafından projenin onaylanmasının en
kısa zamanda olmasını ümit ediyoruz.
Çok fazla gecikme olmayacağını tahmin
ediyoruz. Amacımız ve çalışmalarımız
projenin 2019 yılı içinde başlaması
yönünde.” 

“Program çerçevesinde çarşıda tam
olarak ne gibi değişiklikler ve
düzenlemeler yapılacak? Esnafımız bu
konudan ne kadar etkilenecek?”
sorusunu yanıtlayan Emre Ahmet, “Şu
anda bulunduğumuz aşamada projenin
ana planları belirlenmiş durumda. Hangi
sokakta ne tür bir düzenleme yapılacağı
ayrıntılı olarak daha sonradan ortaya

çıkacak. Şu anda ana hatlar ve hedefler
belirlenmiş durumda. Bu ana hatlar
içinde yer alan değişikliklerden
bahsedecek olursak öncelikle araç
trafiğine kapalı alanların yani yaya
yollarının arttırılması, araç trafiğine açık
sokaklarda bazı sınırlandırmaların
getirilmesi ve bana göre son derece
önemli olan bir konu da kültürel, sosyal
ve spor alanlarının yapılması
planlanıyor. Bu çerçevede, engelli
vatandaşlarımız için özel alanların
yapılması, açık hava spor alanlarının
oluşturulması, bütün elektrik tesisatının
ve kablolarının yer altına alınması,
bölgenin tamamını kapsayacak internet
ağı yani wifi alanının oluşturulması, çöp
kutuları konusunda da yer altına
gömülü çöp kutuları sistemine geçilmesi
yapılacak olan çalışmalardan en
önemlileri. Tüm bunlar yani kamusal
alanda yapılacak çalışmalar toplam 1.5
milyon euroluk bir proje. Bunlar
belediyenin üstleneceği projeler olacak.”
dedi.  

Emre Ahmet projenin Gümülcine’ye
pozitif katkıları olacağını vurgulayarak,
“Kısacası bu proje ile Gümülcine’nin
tarihi çarşısı dediğimiz bölgenin daha
homojen bir yapıya kavuşturularak,
insanlarımızın daha çok ilgisini çekecek,
onlar için daha cazip hale gelecek bir
çarşının oluşturulması amaçlanıyor.”
diye konuştu.  

CİHAN İMAMOĞLU
Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Cihan İmamoğlu da
projenin hayata geçmesi halinde
Gümülcine çarşısının önemli ölçüde
yenileceğini söyledi. “Bu proje belediye
başkan yardımcılığı dönemimde Avrupa
programlarından sorumlu kadronun
çalışmasıyla birlikte ilerledi ve ESPA’ya
yani Avrupa programlarına sunum
yapılacak hale getirildi.” diye konuşan
İmamoğlu, yapılacak çevre
düzenlemelerinin ve altyapı
çalışmalarının yanı sıra esnafı ve
işyerlerini ilgilendiren çalışmaların da
yer alacağını anlattı. 

Cihan İmamoğlu şöyle konuştu:
“Proje hayata geçirilirken en önemli
müdahale çevre düzenlemesi ve alan
yenilenmesiyle alakalı olacak. Tarihi
çarşı geleneksel ve kültürel zenginliği ön
plana çıkartılarak yenilecek. Bir cazibe
merkezi haline getirilecek. Bunun
çarşımıza bir hareket ve zenginlik

getireceğine inanıyorum. 
Bir de bunların dışında bölgedeki

esnafı doğrudan ilgilendiren ve Ticaret
Derneği tarafından yürütülecek olan
çalışmalar olacak. Bunun için projenin
400 bin euroluk bir kısmı ayrılmış
durumda. Bu programa dahil olmak
isteyen dükkan sahiplerine 2 bin euro
civarında bir para verilecek. Bununla
işyerlerinin ön cephelerini, yani
dükkanların dış görünümlerini bu
projeye uygun hale getirmeleri
sağlanacak. Bu sayede projeye uygun
homojen bir çarşı görünümü
oluşturulması sağlanmak isteniyor.  Bu 2
bin euroluk yardıma ek olarak belki
zaman içinde bir miktar ek yardım
yapma imkanı da olabilir. Ancak bu şu
anda belli olan bir durum değil.” 

Belediye Başkan Yardımcısı
İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu proje hayata geçirildiğinde tabii
bölgede bazı çalışmalar yapılacak. Bu
dönemde doğal olarak esnafımız biraz
sıkıntı yaşayabilir. Bu kaçınılmaz bir
durum. Ama ortaya çıkacak olan sonuç
bu sıkıntıyı çekmeye değecek bir sonuç
olacak. Projenin uygulaması bölgedeki
esnafın ekonomik olarak mümkün
mertebe etkilenmeyeceği şekilde
planlandı. Plan bütün çarşıda aynı anda
çalışma yapılması değil de bölge bölge
yenilenme çalışması yapılması şeklinde
yapıldı. Yani çarşının belirli bir bölümü
yenilenecek. Bu yenileme çalışmaları
bitecek, ondan sonra diğer bölüme
geçilecek. Amaç esnafımızı ekonomik
zarara uğratmadan adım adım projenin
tamamlanması. Bunun da mümkün
mertebe kısa zamanda
sonuçlandırılması amaçlanıyor.”

Emre Ahmet
Cihan İmamoğlu
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Turizmde Balkanlar’ın yükselen yıldızı Edirne
EDİRNE, turizm alanında her

geçen gün aşama katediyor. 
Yılın ilk 10 ayında gelen turist

sayısının 3 milyonu geçtiği
Edirne’ye, dövizde artan kur farkını
avantaja çevirmek için Yunan ve
Bulgarların akını sürüyor. 

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) ise turistleri daha fazla
kentte tutabilmek için yeni bir
alışveriş projesi hazırladı. ‘Beyaz
geceler’ isimli proje kapsamında, yıl
içerisinde birkaç kez, 3’er gün saat
03.00’e kadar dükkanlar açık
kalacak.

3 MİLYON TURİST GELDİ
Bulgaristan ve Yunanistan’ın sınır
komşusu Edirne, kur farkını
avantaja çevirmek isteyen yabancı
turistlerin akınına uğruyor.
Alışveriş merkezleri ve halk
pazarları, özellikle hafta sonları
Yunan ve Bulgar turistlerle
dolarken, günlük alışverişlerin yanı
sıra artık ziyaretler de konaklamalı
hale geldi. Türkiye’de en çok turist
artışı Antalya ve İstanbul’un
ardından Edirne’de yaşanırken,
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet Hacıoğlu, ilk 10 ayda
kente gelen turist sayısının 3
milyonu aştığını söyledi. 

Yunanistan ve Bulgaristan’daki
milli bayramların Edirne’de
yoğunluğu artırdığına dikkat çeken
Hacıoğlu, şunları söyledi: “Sınır
kapılarımızdan giriş yapan
gurbetçilerimizin kent merkezine
girmesi için çalışmalar yaptık.
Onları kent merkezini çekmeyi

başardık. Yunanistan ve
Bulgaristan’daki milli bayramların
bize yansıması çok güzel. Kısa süreli
bayramlarda kur farkından dolayı
otelleri rezerve ediyorlar ve bu
anlamda müthiş bir yoğunluk
yaşanıyor. Son 6 aydır hafta sonları
otellerde yoğunluk oranı yüzde
100’e ulaştı. Geçen yılla
kıyasladığımızda ilk 10 ayda il
genelinde turist sayısı 2 milyon 500
bin civarındaydı. Bu yıl bu rakamı
geçerek 3 milyonun üzerine çıktık.
Bunda gurbetçiler de var. İstanbul’a
yakın olması, sıcak havaların
devam etmesi, Edirne’nin güvenilir,
güler yüzlü insanları, gastronomisi
yerli ziyaretçi çekiyor. En önemlisi
kur farkından dolayı 15 kilometre
mesafede Bulgaristan ile 5 kilometre
mesafedeki Yunanistan’dan çok
önemli oranda yoğunluk
yaşıyoruz.”

BALIK PAZARINA İLGİ 
Edirne’ye alışveriş yapmak
amacıyla Yunanistan ve
Bulgaristan’dan günübirlik giden
turistlerin çoğu balık pazarından
alışveriş yapmadan kentten
ayrılmıyor.

Hem balık çeşitliliği hem de
esnafın güler yüzüyle karşılaşan
turistler, tezgahlara günlük gelen
balıkları almadan ülkelerine
dönmüyor. Balık pazarı esnafı da
Bulgarca ve Yunanca “canlı balık,
taze balık, günlük balık” şeklinde
seslenerek turistleri tezgahlarına
çekmeye çalışıyor.

Hayvan besicilerine yardım yapılacak
KÜÇÜK baş hayvan besicilerine acil

ekonomik yardım yapılacağı açıklandı. 
Basında yer alan haberlere göre, Tarım

Bakanı Stavros Arahovitis’in süt fiyatları
nedeniyle zor bir dönemden geçen hayvan
besicilerine yönelik hayvan başına ekonomik
yardım yapılacağını açıkladığı bildirildi.
Yardım, dağlık bölge ve adalarda yaşayan
koyun ve keçi sahiplerini öngörüyor.

Yardım miktarının hayvan başına yaklaşık
5 euro olacağı ifade edildi. Daha önce
hayvan başına 2 euro olarak düşünülen

yardım miktarının yükseltilerek 5 euroya
çıkartıldığı kaydedildi. Söz konusu yardımın
son dönemde süt fiyatlarında yaşanan düşüş
nedeniyle planlandığı belirtildi. Hayvan
besicilerine yapılacak yardımın 15 bin
euroyu aşamayacağı vurgulandı. 

Geçtiğimiz aylarda Girit adasının bazı
bölgelerinde yaşanan hayvan ölümleri
sonucunda zarara uğrayan besicilere ise
hayvan başına 30 euro acil yardım yapılacağı
bildirildi. 

TÜRKİYE’de Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi
tarafından açılan Akademi
Lise’ye, Dr. Sadık Ahmet’in ismi
verildi. 

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na
bağlı, lise ve mezun öğrencilere
okula hazırlık ve sosyal eğitim
programı adı altında ücretsiz
hizmet veren Dr. Sadık Ahmet
Akademi Lise’si, 25 Ekim
Perşembe günü düzenlenen
törenle hizmete girdi. 

Dr. Sadık Ahmet Akademi
Lise’nin bahçesinde
gerçekleşen açılış törenine Batı
Trakya’dan DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Dr.
Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet, Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği
İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur
ve dernek yöneticileri, AK Parti
İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz,
DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu,
Rumeli Balkan Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Halit

Gökalp Küçük, veliler,
öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı.

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in
soyadını taşımanın gurur verici
olmakla birlikte çok ağır bir
sorumluluk olduğunu dile
getiren eşi Işık Sadık Ahmet,
“Çok onurlu ve gururlu bir
soyada sahibim. Onun Batı
Trakya’da en büyük düşüncesi
eğitim ve ekonomik olarak
güçlü olmaktı. 24 sene
evvel Türkiye’ye geldim. Büyük
Türkiye devletinde yaşamak
bize gurur veriyor. Batı
Trakya’nın sorunlarını dile
getiriyoruz. Başkanımız İbrahim
Karaosmanoğlu’ndan Allah razı
olsun. Buraya Dr. Sadık
Ahmet’in isminin verilmesi Batı
Trakya Türkleri için çok büyük
bir onur. Tüm evlatlarımıza
başarılar diliyorum.” dedi. Işık
Sadık Ahmet, Başkan İbrahim
Karaosmanoğlu’na kalem ve
kitap hediye etti.

“Tek derdimiz güçlü bir
gençlik yetiştirmek” diyerek
sözlerine başlayan Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı

İbrahim Karaosmanoğlu,
“Geleceğimizin büyükleri olan
gençlerimizi hayata çok iyi
hazırlamak istiyoruz. Geleceğe
güçlü, irade sahibi,
haksızlıklara karşı direnen,
güzel şeyleri tasnif eden,
uygulayan gençler olarak
yetiştirmek istiyoruz. Bizim tek
derdimiz bu. Dünyanın her
yerinde derdimiz eğitim. Eğitim
derken kastımız sadece okul
değil. En önemli değerlerimizi
çocuklarımıza kazandıracağız.”
ifadelerini kullandı. 

Bu arada, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık
Sadık Ahmet,  Uluslararası
Köprü Derneği yönetim kurulu
üyeleri, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmit
Şubesi’ne ziyarette bulundu ve
Derneğin Başkanı Lütfü Bodur
ve yönetim kurulu üyeleri ile
Batı Trakya’nın sorunları
hakkında fikir alışverişinde
bulundular.

İZMİT’TE PANEL
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi tarafından organize
edilen “Batı Trakya Mücadelesi
ve Dr. Sadık Ahmet’’ konulu
panelde Batı Trakya
Türkleri’nin sorunları ele alındı. 

Uluslararası Stratejik İletişim
Ajansı (USIA) Başkanı ve
televizyonda yayınlanan bir çok
dizinin danışmanı olan gazeteci
– yazar Ertan Özyiğit’in
yönettiği panele DEB Partisi
Onursal Başkanı ve merhum Dr.
Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık
Ahmet,DEB Partisi Genel

Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Rumeli Balkan
Federasyonu Genel Başkan
Yardımcısı Halit Gökalp Küçük
ve araştırmacı – yazar Yıldırım
Ağanoğlu konuşmacı olarak
katıldı. 

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in
hayatı, idealleri ve Batı Trakya
davası için verdiği mücadelenin
detayları ve örnekleriyle
anlatıldığı panele yaklaşık 300
kişinin katıldığı bildirildi.

Dr. Sadık Ahmet’in adı
İzmit’te liseye verildi
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VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Av köpeklerinde beslenme...
Bu haftaki konumuzu,

bölgemizde avcılığın yoğun
olması nedeniyle av
köpeklerine ayırdık. Daha
doğrusu av köpeği beslemenin
püf noktaları nelerdir?... Bu tür
köpekleri beslemede yapılan
hatalar nelerdir?... Kısaca
değinelim:

Av köpeklerini bir sporcuya
benzetebiliriz. Aktif, bedensel
aktiviteleri en üst düzeyde ve
ava gittiklerinde her zaman
formda olmaları gereken
sporcular... Yapılan yaygın bir
yanlış, av köpeklerinin diğer ev-
bekçi köpekleri gibi
değerlendirilip, beslenme
şekillerinin daha çok bu yönde
yapılarak sonucunda hatalı
beslenmeye bağlı sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Hepimiz
biliriz. Av dönemi geldiğinde
köpeklerde bir zayıflama söz
konusudur. Bu durum aslında,
avcının köpeğini av
dönemindeki ihtiyaçlarını göz
önünde tutmadan, normal
dönemde besler gibi
beslemesinden
kaynaklanmaktadır. Buna göre
av köpeklerinin beslenmesini iki
temel döneme ayırabiliriz.

1-Av dönemi besleme
2-Sezon dışı besleme
Bu iki dönem arasında en

belirgin fark, fiziksel aktivite
yoğunluk farkıdır. Av
sezonununda köpeğimizin,
normal gıdaları alarak
performans ihtiyaçlarını
karşılamasını beklemek
yanlıştır. Özellikle bu
sezonlarda bu tür köpeklerinin,
proteini yüksek ve enerji
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
gıdalarla beslenmesi bizlere her
zaman pozitif bir durum olarak
yansıyacaktır. Bunun yanında,
sezon dışındaki beslemede ise,
minumum ihtiyaçları
karşılanacak şekilde beslenme
ve egzersizler ile köpeklerin
kondisyonları
korunabilmektedir. Ucuz  kuru
mamalar çoğu zaman gerekli
maddeleri içermediğinden
beslenme sorunlarının
yaşanmasında önemli bir paya
sahiptirler. Peki köpeğimize
mama seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?...

Ev yemekleri ile de
köpeklerimizi beslemek
mümkündür. Ancak burda
unutulmaması gereken, tek
yönlü beslenmenin önüne

geçilmesi gerekliliğidir.
Köpekler ne kadar etçil
olsalarda, bitkisel kaynaklı
gıdalara da ihtiyaç duyarlar. Bu
nedenle ticari kuru mamalarda
bu ihtiyaçlar hazır olarak
sunulmaktadır. Yani kuru
mamalar bizleri zahmetten
kurtarmak için üretilmiş ticari
ürünlerdir. Hazır mama
kullanımında belirleyici olan
etken ise malesef fiyatlar
olmaktır. Bu son derece yanlış
ve hatalı bir durumdur. Ucuz,
kalitesiz bir mama ile
köpeğinizin midesini ve
barsaklarını doldurmak ne size
ne de köpeğinize fayda
sağlamaktadır. Peki kaliteli
mamalar illa en pahalı olanlar
mıdır? Tabiki değil... Elbette
profesyonel üst düzey mamalar
pahalıdır ancak orta kalite
mamaların fiyatları da son
derece uygundur. Peki
mamaların kalitesi nasıl
anlaşılır? Mamanın kalitesini
belirleyen en önemli faktör,
köpeğin yediği mama miktarı ile
dışkı miktarı arasındaki farktır.
Kalitesiz mama ile beslenen
köpeklerin dışkıları genelde
kötü kokuludur. Bu mamalarla
beslenen köpekler sık
dışkılarlar. Ayrıca köpeğinizdeki
tüylerinin matlığı, tüylerin
dökülmesi, derinin matlığı ve
kuruluğu, kepeklenmesi,
köpeğinize yedirdiğiniz
mamanın kalitesiz olduğunu
aklınıza getirmelidir.
Hipermarketlerde satılan
mamalar genelde kalitesiz olup,
mama seçiminde mutlaka
veteriner hekiminizle diyaloğa
geçmenizi tavsiye ediyorum. Av
dönemlerinin yoğunlaştığı
dönemlerde hayvanlara verilen
mamanın %26 protein %17 yağ
içermesi gerekir. Bunun altında
değerdeki mamalar köpeğinizin
ihtiyaçlarını karşılayamaz. 12 ila
18 aylığa kadar köpekler,
yetişkinlere oranla daha dikkatli
beslenerek, gelişim süreçleri
sağlıklı bir biçimde
tamamlanmalıdır.

Köpeklerimiz, aile
bireylerinden biri gibi
algılanmalı, nasıl ki sağlık ve aşı
durumlarıyla ilgileniyorsak,
beslenmeleri ile de
ilgilenmeliyiz. Çünkü bizler bu
sadık dostarın vazgeçemediği
ailesiyiz...

Hepinize sağlık dolu günler
diliyorum...

VETERİNER BAKIŞI

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

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
anayasa değişikliği planlarına
ilişkin, “Yunan devletinin dini
tarafsızlığının anayasa içinde
net bir şekilde belirlenmesinin
zamanı geldi.” dedi.

Çipras, partisi SİRİZA’nın
genel kurulunda yaptığı
konuşmada, Ortodoks Kilisesi ve
devlet arasındaki ilişkilerin
belirlenmesine ilişkin anayasa
değişikliği planlarını anlattı.

Vatandaşların daha fazla
demokratikleşme yoluyla siyasal
sisteme yeniden güvenmelerinin
sağlanması gerektiğini
vurgulayan Çipras, “Ülkenin
yeni bir sayfa açtığı bir
dönemde, daha radikal, daha
ezber bozan adımlar atmanın
zamanı.” diye konuştu.

Çipras, anayasa reformuna
ilişkin 2016 yazından bu yana

kurulan ulusal komite
aracılığıyla bu konudaki teklif ve
fikirlerin değerlendirildiğini
belirterek, “Sanıyorum, devlet,
siyaset dünyası, vatandaşlar,
kilise ve inananlar da bu
ilişkilerin rasyonelleşmesini
kabul edecek gerekli mantık ve
hassasiyete ulaştıran bir
olgunluğa erişmişlerdir.”
ifadelerini kullandı.

Kilise ve devlet ilişkilerinde
yeni bir döneme geçilmesi için
geniş çaplı bir uzlaşının
bulunduğunu söyleyen Çipras,
“Gerek kilise gerek devletin
rollerini belirleyecek yeni bir
çerçeve arzu ediyoruz. Yunan
devletinin dini tarafsızlığının
anayasa içinde net bir şekilde
belirlenmesinin zamanı geldi.”
değerlendirmesinde bulundu.

Çipras’tan 
laiklik sinyali

İbrahim Şerif  ve İsmail
Hüse adaylıklarını açıkladı

KOZLUKEBİR eski Belediye Başkanı
İbrahim Şerif, 2019 Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimlerde belediye başkanlığı için
adaylığını koyacağını açıkladı.

Dündarlı köyünden olan İbrahim Şerif
adaylığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,
“2019 yılının Mayıs ayında yapılacak olan
seçimlerde Kozlukebir Belediyesi başkan
adayıyım. Uzun yıllardan beri yerel
yönetimlerde aktif görevde bulundum ve
halkıma hizmet etmeye çalıştım. Bundan
sonraki dönemde de bu siyasi tecrübelerimi
ortaya koyarak bölge halkına hizmet etmeye
devam edeceğim.” ifadelerine yer verdi. 

İSMAİL HÜSE 
Bu arada, hafta içinde Kozlukebir belediyesi
için ikinci bir adaylık açıklandı. Doğu
Makedonya – Trakya eyalet meclis üyesi
İsmail Hüse Mustafa, gelecek yıl yapılacak
yerel seçimlerde Kozlukebir Belediyesi için
başkan adayı olacağını açıkladı.

İsmail Hüse Mustafa yaptığı açıklamada,
“2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde
Kozlukebir Belediyesi’ne başkan adayıyım.
Beni bölge halkı çok iyi tanıyor. Yıllarca yerel
siyasetin içindeyim. Bölge halkına bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
Kozlukebir Belediye Başkanı olarak hizmet
etmek istiyorum.” diye konuştu.

MARC Şirketi’nin “Proto Thema” gazetesi için
yaptığı kamuoyu araştırmasında, Yeni Demokrasi
Partisi (YDP) yüzde 31,2 oranı ile birinci parti
çıktı. Ankete göre, YDP yüzde 31,2 oranı ile 160
milletvekili çıkararak tek başına iktidar oranını
yakalıyor. Kamuoyu araştırmasında SİRİZA
Partisi ise yüzde 20 oranı ile ikinci parti
konumunda. 

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde
72,2’si hükümet ortağı ANEL Partisi’nin
hükümetten ayrıldığı andan itibaren seçimlere
gidilmesi gerektiği görüşünü belirtirken, yüzde
17,1’lik oran ise başka partilerin milletvekilleri ile
bağımsız milletvekililerinin dahil  olacağı yeni bir
hükümet kurulmasından yana. Savunma Bakanı
Panos Kammenos’un hükümete zarar verdiğini
düşünenlerin oranı ise yüzde 59,7. 

Kamuoyu araştırmasına göre, önümüzdeki
seçimlerde beş partili bir meclis oluşacağı
sonucu ortaya çıkıyor.

Ankete göre partilerin oy dağılımı şöyle:
YDP  %31,2, SİRİZA  %20, KİNAL  %7,1, Altın

Şafak  %6,5, KKE - %6,2, Merkez Birliği Partisi -
%2,4, Potami  %2, ANEL  %1,3, LAE - %1,3.

Son ankete göre 
YDP tek başına iktidar!

İbrahim Şerif
İsmail Hüse
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Samsung Galaxy Watch’ı inceleyelim

GÜN DEM bilim-teknik

SAMSUNG Galaxy Watch,
özellikle geleneksel saat
tasarımını benimsemesi ve iyi bir
kullanım sağlamasıyla fazlasıyla
başarılı bir saat oluyor. Çok
sayıda kullanabileceğiniz
uygulama sunması, çok sayıda
saat şekli ile özelleştirilebilir
yapıda olması ve elbette egzersiz
noktasında da tam destek
sunması önemli avantajlar.
Elbette ekranın güzel görünmesi,
limitli de olsa iOS desteği
sunması ve başarılı pil ömrü de
saatin diğer artıları. 

42 mm ve 46 mm olarak iki
farklı model olarak sunulan
Galaxy Watch’un, daire biçimli
form faktöründe kasasından,
çevresinde dönen bezeli ile
işletim sistemi içinde
gezinmenize imkan tanıdığından
artık uzun uzadıya bahsemeye
gerek yok. Samsung’un akıllı
saatleri uzunca bir süredir bu
şekli kullanıyor ve bununla da
gerçekten başarılı. Bu anlamda
maskülen bir akıllı saat
isteyenler Galaxy Watch’un 46
mm’lik modelinden memnun
kalacaklar. Ha, hanımlar da
unutulmamış. 42 mm’lik Pembe
Altın renkli model de gerçekten
hanımlara uygun ve çok şık
görünüyor.

Çelik kasaya sahip olan
Galaxy Watch, Samsung’un Gear
Sport modelinde getirdiği gibi 50
metre derinliğe kadar suya
dayanıklılık gösterebiliyor.
Elbette farklı kayış seçenekleriniz
yine mevcut. Saatin ağırlığı ise 63
gram seviyesinde. Gün içinde
rahat, ancak gece kolunuzdan
çıkartmak isteyebilirsiniz.

Galaxy Watch’un ekranı, daha

önceki Gear S3 frontier boyutuna
çekilmiş. Yeniden 1.3 inç
boyutunda bir ekran var.
360x360 piksel
çözünürlüğündeki bu ekran, yine
elbette her zaman açık olarak
kullanılabiliyor. Veya pil ömrünü
korumak istiyorsanız, normalde
ekranı kapalı da
tutabiliyorsunuz. Bu durumda
ekran, bileğinizi havaya
kaldırdığınızda açılıyor. Burada
tercih sizin.

Galaxy Watch’un
ekranı, Corning Gorilla Glass
DX+ ile korunuyor. Bununla
çizilmelere karşı dayanıklı
olduğunu söyleyebiliriz. Daha
önce kullandığımız Gear S3 ve
Gear Sport modellerinde de
Gorilla Glass’ın farklı versiyonları
yer alıyordu; kasti olarak saati
bir yere vurmadığınız sürece size
ihtiyacınız olan korumayı
sağlıyor.

Ekranda gördüğümüz arayüz,
artık alıştığımız Tizen platformu.
Ekranın çevresindeki bezeli
kullanarak arayüz içinde
dolaşmak hayli kolay bir
kullanım sağlıyor. Telefonunuza
gelen bildirimler elbette saatinize
de yansıyor. Saat üzerinden
cevaplamak da mümkün, ancak
yine de bunun için dar ekranı
kullanmayacağınız
kanaatindeyiz.

Saatin ekranını sağa
çektiğinizde, burada gelen
bildirimleri bir arada
görebiliyorsunuz. Sola
çektiğinizde ise, widget’larla
karşılaşıyorsunuz. Yine üstten
çektiğinizdeyse, hızlı ayarlar
burada yer alıyor. Saate daha
uygulama yüklemek için

telefonunuzdaki Samsung
Gear uygulamasından Galaxy
Apps’e göz atmanız yeterli. Bu
arada yine Galaxy
Apps üzerinden çok ama çok
fazla saat şekli
edinebiliyorsunuz. Bu da
telefonu o günkü kıyafetinize
veya modunuza göre
özelleştirme imkanı tanıyor. Saat
arayüzü konusunda oldukça
geniş bir arşiv mevcut. Bunların
elbette bazıları ücretli olarak
sunuluyor.

Samsung’un dijital
asistanı Bixby’e -pek
kullanmayacak olsanız da-
Galaxy Watch üzerinden
erişmeniz mümkün. Elbette
telefonunuza gelen çağrıları saat
üzerinden yapmanız da öyle.
Direkt saatiniz üzerinden rehbere
erişebiliyor ve çağrı
başlatabiliyorsunuz. Saat
üzerinden telefonla konuşmak,
her zaman kullanacağınız bir
özellik olmayabilir belki, ancak
telefonunuz yakınınızda değilse
işe yarar bir yöntem oluyor.
Ayrıca otomobil kullanırken de
saat üzerinden konuşmak hem
pratik hem güvenli. Elbette bir
Bluetooth kulaklık
kullanmıyorsanız. Ha, bu arada
saatte belki de en çok
kullanacağınız
uygulamalardan Spotify’ın da
entegre olduğunu söyleyelim.

Bu kısmı kapatmadan Galaxy
Watch’un iOS desteğinden de
bahsedelim. iOS desteği
bulundurmasıyla iPhone
kullanıcıları tarafından tercih
edilebilir bir saat olmasıyla
sevindirici. iOS 9 ve üzeriyle
uyum sağlıyor. Ancak tam

entegrasyon sağlanmamış. Yani
iMessage üzerinden gelen
bildirimleri okuyabiliyor, ancak
saat üzerinden cevap
veremiyorsunuz. Bu durum e-
posta, telefon ve mesajlaşma
uygulamaları için de geçerli.
Yani telefonunuza gelen
bildirimleri görüntülediğiniz bir
saat olarak kullanabilirsiniz
diyebiliriz kabaca. Elbette en iyi
uyumluluğu Android
platformu ile sağlıyor Galaxy
Watch. 

Kuşkusuz akıllı saatlerin çıkış
noktası telefonunuza gelen
bildirimleri size iletmesi olduğu
kadar adım ve kilometre ölçmesi,
uyku takibi yapması ve çok
hareketsiz kaldığınızda
uyarmasıydı. Buna birkaç özellik
daha eklenebilir. Ancak
geldiğimiz noktada Galaxy
Watch’ta tam 39 egzersiz ile
uyumluluk yer alıyor. Koşma,
yürüme, bisiklet, yüzme, ağırlık

çalışma, yoga, pilates ve daha
çok sayıda egzersiz türünü bir
arada görebiliyorsunuz.

Galaxy Watch, yalnızca
egzersizlerinizde yaktığınız
kalori miktarı, kalp atış hızı ve
diğer ilgili verileri S Health ile
kayıt ve analiz etmekle kalmıyor,
ayrıca egzersiz süresince de size
koçluk yapıyor. Sessel olarak
uyarıda bulunan ve set ve
tekrarları sayaç ile kaydeden
Galaxy Watch, iyi bir uyku takibi
de yapabiliyor. Burada çok fazla
sayıda seçenek ve uygulama yer
alıyor. Artık satın alanların
oturup keşfetmeleri gerekecek.

Gelelim Galaxy Watch’un pil
ömrüne. Galaxy Watch’un pil
ömrü gerçekten etkileyici. Zira
gün içinde aktif olarak
kullandığınızda, geceleri
uykudayken de taktığınızda ve
ekran parlaklığını 5’inci
kademede tuttuğunuzda, 4 – 5
günü rahat görüyorsunuz. 

2 Kasım 2018
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SOLDANSAĞA
1) Geniş gözlü bir tür balık ağı – Yassı demir çelik
ürünü 2) Dil bilgisi, yapı bilgisi – Alışılmışa uygun
olmayan 3) (halk dili) Şarkı – Bele bir uçkurla bağlanan
geniş üst donu 4) Klasik Türk müziğinde bir dizinin
işleniş biçimine verilen ad – Yerden uzaklığı az olan 5)
Postayı yerine ulaştırmakla görevli kimse – Para
saklanan çelik dolap 6) Gün doğmadan önceki alaca
karanlık – Küçük gümüş para – Yabani hayvan yakalam
işi 7) Bin kilogram – Her türlü kara taşıtı 8)
Neptünyum’un simgesi – (halk dili) Sinema sanatçısı –
İlgi eki 9) Acı, üzüntü – Bir gecelik faiz uygulaması 10)
Özen, ihtimam – Hatırlama 11) Gelip geçenlerin çok
olduğu, kalabalık yer 12) Bir yağış şekli – Avuç içi –
Sezyum’un simgesi 13) Hoş koku – Sırtlan 14) Damar
sıvısı – İnce perde veya örtü – Kül rengi, boz.

YUKARIDANAŞAĞIYA
1) Asma işi – Adet – Mihrak 2) Temelsiz eğreti yapı –
Kumaşta kıvrım – O yer 3) Lorentiyum’un simgesi –
Ağır, kalın ve sağlam – Kanuni ölçü modeli 4) Bir Oğuz
Türk boyu – OS elementi 5) Bir tür ak asbest –
Sodyum’un simgesi – Gerekenden eksik 6) Köpek, inek
yiyeceği – İlave – İri taneli bezelye 7) Bir ağaç türü –
Çözüm yolu – Altının saflık derecesi 8) Kireç taşı – Eşek
eğeri 9) Cam – Bir borca karşılık hesabı daha sonar
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme – Desigram’ın
kısaltması 10) Namus, haya – Sinirli – Kömür kırıntısı
11) Tilkinin ense postu – Protaktinyum’un simgesi –
Kayak. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Damak,
Payam 2) Ala, Otağ, Ra
3) İbret, Guatr 4) Raks,
Ba, Şen 5) Es, Amansız
6) Tasar, Arya 7) Tır,
Kamp, Ek 8) İtina, Ana
9) La, İn, Sal 10)
Karabaş, Au 11) Tava,
Erkan 12) Atari, Düş 13)
Mor, Deklare 14) Akala,
Arşiv. 

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Daire, Tül, Tema 2)
Albastı, Aka, Ok 3)
Mark, Ari, Avara 4)
Esas, İrat 5) Kot,
Makina, Ada 6) Baran,
Bere 7) Pagan,
Masarika 8) Ağu, Sap,
Aşk, Lr 9) Aşır, Al, Adaş
10) Artezyen, Anüri 11)
Marn, Akaju, Şev.
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Cumhuriyet Bayramı 
resepsiyonuna yoğun katılım

Cumhuriyetin yıl dönümü 
Atina ve Selanik’te de kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun
95. yıl dönümü Atina ve Selanik’te verilen
resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit
Çevik'in ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla düzenlenen
resepsiyona, Eğitim ve Din İşleri Bakanı
Kostas Gavroglu, Merkez Bankası Başkanı
Yannis Sturnaras, milletvekilleri, yabancı
misyon temsilcileri, Yunanlı davetliler ve
Atina’da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli
marşlarının seslendirilmesinin ardından
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
mesajı okundu.

Büyükelçi Yaşat Halit Çevik resepsiyonda
yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in
kazanımlarının kolay elde edilmediğini
vurgulayarak, bunun son örneğinin, 15
Temmuz darbe girişimine karşı Türk
milletinin demokrasisini ve vatanını
korumak için gösterdiği kararlılık olduğunu
söyledi. 

Atina'da ve kariyerindeki son resepsiyonu
olduğunu belirten Çevik, 2016'da başladığı
büyükelçilik görevinin sona erdiğini ve
Yunanistan'dan ayrılacağını açıkladı. 

Çevik, 1990'ların başında Atina'da görev
aldığını anımsatarak, hayatının ve
kariyerinin önemli bir kısmını Türk-Yunan
ilişkilerine adadığını kaydetti. 

SELANİK’TE CUMHURİYET 
BAYRAMI RESEPSİYONU
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu
tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet
Bayramı resepsiyonuna yoğun ilgi gösterildi.
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan ve eşinin verdiği resepsiyona
Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris, çok
sayıda Yunanlı davetli, iş insanları,
Selanik’te yaşayan Türk vatandaşları ve Batı
Trakyalı soydaşlar katıldı. 

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda
Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris de
bir konuşma yaptı. 

TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonu, 29 Ekim Pazartesi
günü Gümülcine’de gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna
Batı Trakya genelinden binlerce kişi
katıldı. Resepsiyona katılanlar
salona sığmayınca kalabalık
bahçeye taştı. 

Gümülcine’de yapılan
resepsiyona Batı Trakya Türk
Azınlığı mensuplarının yanı sıra,
bölgedeki Yunanlı yetkililer de
katıldı. 

Törene katılanlar, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu ve eşi Aslı Ömeroğlu ile
başkonsolosluk çalışanları
tarafından karşılandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı mesajını,
Muavin Konsolos İbrahim Sakli
okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
mesajı şöyle: “Ülkemizde ve yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız ile
bu gurur günümüzü bizimle
paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik
ediyorum. Cumhuriyetin ilanının
95. Yıl dönümünde, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere,
İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve
yeni devletin kuruluşuna öncülük
eden tüm kahramanlarımızı tazimle
yad ediyorum.

İlk Meclis’ten bugüne kadar, milli
iradenin temsilcisi olarak ülkenin
kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi,
güçlenmesi için gayret sarf eden
milletvekillerimize şükranlarımızı
sunuyorum. Bin yıllık vatanımız
Anadolu topraklarının her karışında
kanı ve alın teri olan tüm ecdada,
şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Terörle
mücadelede ve 15 Temmuz’da
hayatlarını kaybeden güvenlik
güçlerimiz ile vatandaşlarımızın
aziz hatıraları, milletimizin
hafızasında ve devletimizin
kimliğinde daima yaşayacaktır.
Ülkemizi ‘muasır medeniyet
seviyesinin üzerine çıkarma’
mücadelemizde ileri demokrasi ve
güçlü ekonomi yönünde kat
ettiğimiz her mesafeyi, şanlı
geleceğimiz için yakılan bir ışık
olarak görüyorum.

Bugün açılışını yapmakta
olduğumuz İstanbul’daki yeni
havalimanımız da işte bu ışıklardan
biridir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve
oradan genç Türkiye
Cumhuriyeti’ne devreden tarihi
süreklilik içinde süren büyük
yolculuğumuzu, inşallah, 2023
hedeflerimizle taçlandıracak, 2053
ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst
seviyeye çıkartacağız. İşte bu
sebeple ülkemiz, dünyanın en
büyük 17. ekonomisi olduğu halde,
insani yardımlar konusunda milli

gelire göre ilk sırada yer alıyor.
Herkesin kapısını ve kalbini

kapattığı sığınmacılara evini ve
yüreğini açan, insani
sorumluluklarını bihakkın yerine
getiren tek ülke Türkiye olmuştur.
Tarihe, mazlumlara sırtını dönen
değil evini ve ekmeğini bölüşen, her
konuda tercihini haktan ve
adaletten yana kullanan bir ülke
olarak geçmenin şerefi bize yeter.
Bu duruşumuzdan asla taviz
vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir
sabotajın, hiçbir oyunun bizi
hedeflerimizden alıkoymasına
müsaade etmeyeceğiz. Bizler, 95. Yıl
dönümüne vasıl olduğumuz
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet
payidar kılmak için var gücümüzle
çalışmayı sürdüreceğiz. Bu
düşüncelerle bir kez daha 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımızı tebrik
ediyorum.”

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen resepsiyona; Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Rodop ili
milletvekilleri, Mustafa Mustafa ve
İlhan Ahmet, İskeçe milletvekili
Hüseyin Zeybek, DEB Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, DEB
Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık
Ahmet, Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Başkanı Hristos Metios,
Doğu Makedonya - Trakya Eyaleti
Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza,
eyalet meclis üyeleri, Gümülcine
Belediye Başkanı Yorgos Petridis,
Gümülcine Belediyesi İktidar Listesi
Başkan Adayı İoannis Garanis,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Şapçı
Belediye Başkanı Yannis Stavridis,
Avdira Belediye Başkanı Yorgos
Çitiridis, BAKEŞ Başkanı Ahmet
Hacıosman, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Ercan Ahmet, İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet, Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, DEİK Yunanistan İş Konseyi
Başkanı Levent Sadık Ahmet,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin,
Rodop ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, İskeçe ili SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı
Nurettin Kıyıcı, Güney Meriç
Derneği Başkanı Bekir Mustafaoğlu,
Dimetoka Müslümanları Derneği
Başkanı Süleyman Macır, Celal
Bayar ve Muzaffer Salihoğlu azınlık
liseleri öğrencileri, eski
milletvekilleri, azınlık dernek
başkanları ve yöneticileri, yerel
yöneticiler, öğretmenler, din
adamları ve çok sayıda soydaş
katıldı. 
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“Mineral Yollar” projesiyle 
kaplıca turizmi canlandırılacak

İSKEÇE ilindeki tek azınlık
belediyesi olan Mustafçova
Belediyesi Başkanı Cemil
Kabza, belediye olarak
yaptıkları çalışmalar ve yakın
zamanda hayata geçirilmesi
planlanan “Mineral Paths”
(Mineral Yollar) projesi
hakkında GÜNDEM’e konuştu. 

Yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Cemil Kabza şu
ifadeleri kullandı: “Bizler, 2014
yılında belediyeyi devraldığımız
andan itibaren geçmiş
yönetimlerden çekmecelerde
bulmuş olduğumuz hazır
projelerden bazılarını
değerlendirmeye çalıştık ve
Mustafçova’daki çocuk parkını
Tarım Bakanlığı’nın
programına dahil ettik. Bu proje
2015 yılında tamamlandı.
Arkasından Ilıca köyündeki
banyolarda yatırım yapmak
istedik ve yatırımlara yönelik
bir ivme kazandırdık. 630 bin
euroluk bir çevre düzenleme
projesini yine Tarım
Bakanlığı’nın programına dahil
ettik. O projemiz de
tamamlandı. Yine Ilıca
Banyolar Mahallesi’nde “yeşil
kasa” dediğimiz programa dahil
ettiğimiz eski otel binasının
yenilenmesi projesini hayata
geçirdik. Bu da tamamlandı. Bu
proje kapsamında otelin birinci
katına kadınlara ve erkeklere
ayrı olmak üzere iki Türk usülü
hamam yaptık. İnşaallah yakın
zamanda faaliyete geçecek.” 

“DURAKLAMA DEVRİ
YAŞANDI”
Yunanistan’da yaşanan
ekonomik kriz sebebiyle yerel
yönetimlerde bir duraklama
dönemine girildiğini söyleyen
Cemil Kabza, “Bu duraklama
döneminde  Yunanistan’da iki
genel seçim geçirdik, ardından
halk oylaması, sermaye
kontrolleri yani ‘capital
controls’ dediğimiz sıkıntılarla
uğraştık. Aynı zamanda ülke
genelindeki belediyelerde
olduğu gibi bizim
belediyemizde
de

bütçemizin kısıtlanması sorunu
ile uğraşmak durumunda
kaldık. Bunlar yetmiyormuş
gibi yerel yönetimlerle ilgili
kanun değişiklikleri de bizleri
bir duruklama dönemine
sürükledi.  Tabii bu sadece
bizim belediyemizde değil,
Yunanistan genelindeki yerel
yönetimlerde yaşanan ortak bir
sorundu. 

Maalesef bu dönemde, yani
2016 ve 2017 yıllarında Avrupa
Birliği’nin finansman
programları konusunda bütün
belediyelerde olduğu gibi bizde
de bir duraklama dönemi
yaşandı.” diye konuştu.

“KETENLİK’E BİYOLOJİK
ARITMA TESİSİ”
Ekonomik kriz dönemindeki
duraklama süresinde boş
durmadıklarını ve projeler
üreterek finansman aradıklarını
söyleyen Kabza şöyle konuştu:
“Bu çalışmalarımız neticesinde
belediyemizin en büyük köyü
olan Ketenlik köyüne 4 milyon
700 bin euro bütçeli biyolojik
arıtma tesisi projesini
tamamladık. Bu projenin
finansmanı Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Başkanlığı ESPA
programından sağlanacaktır ve
en kısa zamanda bu projeyi
ihaleye açacağız. Bu çok büyük
bir proje. Bilindiği üzere
Ketenlik köyünde atık sularla
ilgili ciddi bir sorun var. O
yüzden bizler bu projeye
öncelik verdik. 

Ardından yine 2015 yılı
itibariyle başlatmış olduğumuz
ve alınması gereken izinler
konusunda sıkıntı yaşadığımız
11 köyümüzde içme suyuyla
ilgili su depoları ve yaklaşık 15
kilometre iç ve dış boru
hatlarının değiştirilip
yenilenmesi projemiz var.
Toplam 1 milyon 920 bin
euroluk bu çalışmanın projesi
tamamlandı, ancak izinleri
konusunda bir gecikme
yaşandı. Çünkü hem Orman
Bölge Müdürlüğü’nden hem de
devletin ilgili birimlerinden
izinlerin alınması gerekiyordu.
Bu konuda son aşamaya geldik.
Doğu Makedonya -Trakya Bölge
Sekreterliği’nin ilan ettiği ve
son başvuru tarihinin 31 Ekim
olduğu konuyla ilgili programa
başvurumuzu yapacağız. Bu
konudaki her türlü hazırlığımız
tamamdır. Finansmanı
sağlandığı takdirde planımız bu
yılın sonuna kadar bu projemizi
de ihaleye çıkarmaktır. 

İskeçe ve Gümülcine’nin
ortaklaşa kurmuş olduğu
‘Kalkınma Ajansı’na da iki proje
sunduk. Bunlardan bir tanesi
Yassıören köyünde güzel bir
çocuk parkı yapılması. Diğer
proje ise alanında İskeçe’de
belki Doğu Makedonya - Trakya
eyalet genelinde ilk olacak bir
proje. Bu proje kapsamında
pilot olarak altı okul belirledik
ve bu okullarımıza otomatik
geri dönüşüm makineleri

konulacak. Bu otomatik geri
dönüşüm makineleri
Dolaphan, Mustafçova,
Ketenlik, Gökçepınar,
Şahin ve Paşevik
köylerindeki okullara
konulacak. Bu projeyle
çocuklarımızı,
gençlerimizi geri
dönüşüme alıştırmayı
hedefliyoruz.
Çocuklarımız bu
makinelere belirli
sayıda pet şişe attığı

zaman karşılığında, örneğin bir
dondurma alabilecek değerde
bir kupon sahibi olacak. Bu
konuyla ilgili projemizi de 12
Ekim tarihinde sunduk ve
onayını bekliyoruz. 

Okullarımız ile ilgili bir diğer
projemiz ise; İçişleri
Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu
‘Filodimos’ programı ile 132 bin
euro tutarındaki okullarımızı
tamir etme projemizi şu anda
uyguluyoruz. Bu proje
kapsamındaki çalışmalar
devam ediyor ve son aşamaya
gelmiş durumda. 

Dahil olduğumuz bir diğer
program ise 205 bin euroluk iş
makinesi alımı programı. Bu
projenin de ihalesi çok kısa
zamanda yapılacak ve bu
sayede bölgemize iki tane
küçük kar küreme makinesi
alınacak. 

Çoçuk parklarının onarımı
için de 216 bin euroluk
programa dahil olduk. Bu
programın projeleri de
tamamlanmak üzere. 

Bunların yanı sıra Kozluca
yolunda toprak kaymaları gibi
sorunlar sebebiyle yaşanan
tehlikeleri ve sıkıntıları
gidermek amacıyla 1 milyon 700
bin euroluk bir projenin
finansmanını sağladık. Bu
sayede o yol tehlikeli bir yol
olmaktan inşallah çıkacak.
Kısacası daha önce bahsettiğim
o zor dönemde bizler boş
durmadık. Projelendirme
çalışmalarına ağırlık verdik.
Bazı projelerimiz tamamlandı
ve ihaleleri yapıldı; bazı
projelerimiz ise tamamlanma
aşamasına geldi.”

Mustafçova Belediyesi uluslararası
projeye öncülük ediyor.

Devamı 10. sayfada
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“MINERAL PATHS” PROJESİ
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza belediye tarihinde bir ilki
gerçekleştirerek uluslararası bir proje
olan ve “İnterreg Yunanistan –
Bulgaristan” programı çerçevesinde
hayata geçirecekleri “Mineral Paths”
(Mineral Yollar) adlı proje hakkında bilgi
verdi. Cemil Kabza şu ifadeleri kullandı:
“Benim özellikle değinmek istediğim
proje, Mustafçova Belediyesi tarihinde
bir ilki yaşatacak olan projedir.
Mustafçova Belediyesi lider partner
olarak “İnterreg Yunanistan –
Bulgaristan” programı çerçevesinde adı
“Mineral Paths” olan bir projede yer
alacak. Bu projede Mustafçova
Belediyesi, Kavala’daki Dimofelia,
Bugaristan’ın Haskovo bölgesindeki
Mineralni Bani Belediyesi, Yakoruda
Belediyesi, Sofya’daki Neofit Rilski
Üniversitesi ve bir STK olmak üzere
toplam altı ortağız. 

Bu projemizi de gerekli mercilere
sunduk. Projenin onaylanması
hususunda biraz sıkıntı yaşadık. Uzun
süreli bir gecikme oldu. Bu projenin
onaylanması hususunda mücadelemiz
oldu ve nihayetinde başardık. Bu
mücadele aşamasında bize destek veren
gerek ESPA programlarını yürüten
birimlerin genel sekreterlerine, gerekse
bölgemiz milletvekillerine ve hassaten
milletvekilimiz Hüseyin Zeybek’e
teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda
bizlere çok yardımları olmuştur. 

Projenin onayını Ekim ayının başında
aldık. Bizim sunmuş olduğumuz proje
toplamda 1 milyon 420 bin tutarında bir
projedir. Tabii bu projenin finansmanı
konusunda ne kadarlık bir tutarın
karşılanacağı henüz kesin olarak
belirlenmedi. Belki tamamı onaylanır,
belki bir kısmı onaylanır. Şu anda
merkezi Selanik’te bulunan ilgili
sekreterlik projemizi incelemektedir.
Kendileri ile irtibat halindeyiz ve çok
yakında projenin nihai halini bizlere
gönderecekler. Bunun hemen ardından
bizler gerekli adımları hızlı bir şekilde
atacağız. Bu projede bizim için önemli
olan bir diğer konu ise projenin
yönetiminin tamamen Mustafçova
Belediyesi’ne ait olacak olmasıdır. Yani
diğer ortakların projelerini de belediye
olarak bizler yöneteceğiz. Bu çerçevede
bölgemizde yine bir ilk olarak “İntereg

Yunanistan – Bulgaristan” projesini
yönetecek bir büro oluşturacağız. Bu
büroda projeyi takip edecek bir veya iki
kişiyi istihdam etmiş olacağız. Bu sayede
diğer bütün ortakların hesapları dahi
bizim kontrolümüzde olacak. Şahsen bu
projeyi çok önemsiyorum. Çünkü bu
vesile ile hem bölgemizin tanıtımı
yapılacak hem de uluslararası alanda
yerel yönetimler arasındaki işbirliği
konusunda ciddi bir tecrübe edinmiş
olacağız.” 

“KAPLICA TURİZMİNE İVME
KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”
Projenin içeriği hakkında bilgi veren
Cemil Kabza, söz konusu proje ile
kaplıca turizmini canlandırmak
istediklerini söyledi. Cemil Kabza
sözlerine şöyle devam etti: “Projenin
içeriği konusuna değinecek olursak,
projede ortak olduğumuz dört
belediyede de kaplıca suları mevcut. Bu
projede ortağımız olan üniversite bizlere
teknik bilgi ve araştırma konusunda
destek verecek, diğer ortağımız olan STK
ise konu ile ilgili olarak yapılacak olan
araştırmalarda ve tanıtımlarda destek
olacak. Bu projedeki asıl amaç kuzeyden
gelecek olan bir turist Kavala’nın güneş
turizminden istifade edecek, ardından
sıcak su turizmine geçebilmesi için
Kavala’da yapılacak olan tesise
gidebilecek. Oradan Ilıca’ya gelecek.
Ilıca’dan Haskova’ya oradan da
Yakoruda’ya geçebilecek. Bu sebeple bu
projeye “Mineral Paths” yani “Mineral
Yolları” adını verdik. Bir turiste iki ülkeyi
kapsayan dört bölgedeki dört farklı
kaplıca sularından istifade etme imkanı
sağlayacak bir hizmeti sunmuş olacağız. 

Öncelikle halletmemiz gereken bir alt
yapı sorunumuz var. Bina sorununu
halletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dört
belediye olarak bizler bu konulara
ağırlık vereceğiz. Bizler Mustafçova
Belediyesi olarak Ilıca’da yukarıda
bahsettiğim ve tamamlamak üzere
olduğumuz iki projeye ek olarak bu
program sayesinde turistlerin rahatlıkla
konaklayabileceği bir mekanı yapma
imkanına sahip olacağız. Ayrıntı vermek
gerekirse Ilıca bölgesindeki eski yıkık
halde bulunan bir reviri yenileyeceğiz.
En sıcak termal suyu kaynağının olduğu
bölgede bir çevre düzenlemesi
yapılacak. Memkova köyü üzerinde olan
iki tane tesisi yenileyeceğiz. Bu projenin
hayata geçirilmesiyle Ilıca bölgesinde
daha derli toplu modern bir yapıya

kavuşmuş olacağız.”  

“7 PROJE İÇİN 352 BİN EUROLUK
MADDİ DESTEK”
Yerel yönetimlerde teknik ekip ve
projelendirmenin önemine vurgu yapan
Cemil Kabza, “Ben burada yerel
yönetimlerde teknik ekibin ve
projelendirmenin çok önemli olduğunu
vurgulamak istiyorum. Çünkü teknik
açıdan hazır olduğunuz zaman
çıkabilecek olan finansmanları takip
etmeniz ve projeleri oraya dahil etmeniz
çok daha kolay ve hızlı oluyor. Böylece
bir çok fırsatı değerlendirme imkanına
sahip oluyorsunuz. Bizim açıkçası bu
konuda eksikliklerimiz vardı. Onları
gidermek için çalışmalar yaptık ve
yapmaya devam ediyoruz. Bu
çalışmalarımız sayesinde İçişleri
Bakanlığı’ndan yardım talebinde
bulunduğumuz yedi projemiz yine
milletvekillerimizin desteği ile bakanlık
tarafından onaylandı. Bu yedi proje için
bizlere 352 bin euroluk bir maddi yardım
yapıldı. Bu projelerle ilgili kısaca bilgi
verecek olursak; Dolaphan’daki derenin
islah edilmesi projesi, Mustafçova’daki
derenin bir bölümünün islah edilmesi
projesi ve belediye sınırları içindeki beş
bölgede spor tesislerinin yapılması
projeleridir. Bu projeler çok yakın
zamanda ihaleye açılmış olacak ve
bunların finansmanları büyük oranda
garanti altına alınmış durumda. Bana
göre bu büyük bir başarıdır. Çünkü 352
bin euroluk projeye maddi destek almak
kolay bir şey değil. Ayrıca Dolaphan’da
Futbol Federasyonu’nun belirlemiş
olduğu şartlara ve kurallara uygun, tüm
maçların yapılabileceği son derece
modern bir futbol sahasının inşaası
amacıyla sunduğumuz projenin
finansmanı için 85 bin euroluk bir
ödeneğin onaylanmasını bekliyoruz.
Onaylandığı an bu projemizi de hayata
geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı. 

“DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN
MADDİ DESTEK YETERSİZ”
Ekonomik kriz sebebiyle devletin
belediyelere maddi desteğinin ciddi
oranda azaldığına vurgu yapan Cemil
Kabza sözlerini şöyle sürdürdü:
“Okuyucularınız diyebilir ki, ‘Cemil
Kabza sürekli olarak projelerden
bahsediyor, ancak elle tutulur somut bir
şey yok.’ Şunu açıkça söyleyebilirim ki
durum aslında öyle değil. Örneğin son
yaptığımız meclis toplantısında son yılın
bütçe bilançosunu görüştük. Ortaya
çıkan sonuca göre bizim belediyeyi
devraldığımız dönemden itibaren
belediye hiç bir yıl zarara uğramamıştır.
Tam tersine bütçe fazlası vardır. Örneğin
bu sene  belediyemiz 155 bin euro artı
göstermiştir. Önceki senelerde 100 bin
euro civarında artı ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla tüm bu süreç içerisinde
belediyeye ait borçların ödenmesi
konusunda hiç bir sorun yaşanmamıştır.
Geçmiş yönetimlerin almış olduğu
krediler faizleri ile birlikte zamanında
ödenmektedir. Hiç bir memurumuza tek
kuruş borcumuz yoktur. Belediye
dışından işbirliği yaptığımız hiç kimseye
borcumuz yoktur. Artı kasamızda
kullanılmak üzere nereye kullanılacağı
belli olmak şartıyla 1 milyon 100 bin euro
da para bulunmaktadır. Kafalarda soru
işareti kalmaması için şunu açıkça ifade
etmeliyim ki bu paraların nerelerde
kullanılacağı belirlenmiştir. 

2010 yılından 2018 yılına kadar
Mustafçova Belediyesi’ne devlet
tarafından sağlanan maddi
yardımlardaki kesinti %63 oranına kadar
ulaşmıştır. Öncesine bakacak olursak,
2010 yılına kadar bugünkü Mustafçova
Belediyesi sınırları içindeki tüm
nahiyelere toplamda giren miktar 3
milyon euro civarındaydı. Bugün ise bu
miktar dediğim gibi 397 bin euroya kadar
düşmüştür. Bizler bu 397 bin euroluk
miktar ile köy ayırımı, insan ayırımı
yapmaksızın halkımızın temel
ihtiyaçlarına öncelik vererek hizmet
etmeye çalıştık, çalışıyoruz.” 

“SİYASET GELİP GEÇİCİDİR. KALICI
OLAN KARDEŞLİĞİMİZ, BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZDİR”
Önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak
yerel seçimelere de değinen  Cemil
Kabza, seçimlerin huzurlu bir ortamda
geçmesi tememennisinde bulunarak
şunları söyledi: “Mayıs ayında yapılacak
seçimlerde güçlü bir şekilde tekrar
milletimizin karşısına çıkacağız ve
onların desteğini isteyeceğiz. Çünkü
bahsettiğim tüm projeler için verilmiş bir
emek var. Bu emeklerin boşa gitmemesi
gerekiyor. Açıkçası bu emeklerimizin de
siyasi istismara alet olmasını
istemiyoruz. O yüzden de bu projeleri biz
uygulamak istiyoruz ve bunları
uygulamak için milletimizden
desteklerini isteyeceğiz. Umuyorum
başlattığımız tüm bu çalışmaları
tamamlamak da bizlere nasip olur. Biz
ne kendimizden, ne özümüzden ne de
bazı değerlerimizden ödün vermedik. Bu
şekilde de devam etmek istiyoruz. Tabii
önümüzdeki dönemde bir seçim
atmosferine gireceğiz. Bu dönemde
birbirimizi kırmamamız gerekiyor.
Paylaşamayacağımız hiç bir şey yok.
Siyaset gelip geçicidir. Kalıcı olan bizim
dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlik ve
beraberliğimizdir. Önümüzdeki
seçimlerde belediyemizde birliğimizin,
beraberliğimizin, kardeşliğimizin galip
gelmesini ve bölgemizin huzurlu bir
bölge olmasını temenni ediyorum.”

10. say fa nın de va mı
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İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

Maddi ve manevi temizlik

İ nsan; aklı, ruhu ve bedeniyle
bir bütündür. İnsanın her
yönüyle temiz kalması hem

bedenen hem de ruhen sağlıklı
olmasını sağlar. Temizlik bireyin
kendi sağlığı için olduğu kadar
toplumsal düzen ve huzurun
devamı için de gereklidir. Maddi
veya manevi temizliğe dikkat
etmeyen kişi, hem sağlığını
kaybeder, hem de yaşadığı sosyal
çevre tarafından dışlanır. İşte bu
sebeple temizliğin İslâm’da
önemli ve öncelikli bir yeri vardır. 

Temizlik, bir müslümanın
olmazsa olmaz bir zorunluluk; bazı
ibadetlerin şartı olmasının yanı
sıra günlük hayatın da
vazgeçilmez bir esasıdır. Sevgili
Peygamberimiz (sa.s.)’in şu sözleri
temizliğin İslâm dini açısından
önemini ortaya koymaktadır:

“Allah temizdir, temiz olanı
sever.” (Tirmizi, edep, 41)

“Müslüman asla pis olmaz.”
(Buhari, gusul, 23)

“Temizlik, imanın yarısıdır.”
(Müslim, taharet,1)

Nitekim Peygamberimiz kendisi
de bütün hayatı boyunca her
yönüyle temizliğe özel bir dikkat
göstermiştir. Örneğin topluluk
içine çıkarken temiz ve güzel
elbise giyinmeye, güzel koku
sürünmeye, soğan ve sarmısak
gibi başkasını rahatsız edebilecek
şeyleri yememeye daima dikkat
etmiş; abdest alırken çoğu zaman
misvakla dişlerini temizlemiş,
tarağını yanından eksik
etmemiştir. Aynı şekilde zihnini,
dilini, bedenini haramdan hep
uzak tutarak mânevi temizliğin de
en güzel örneği olmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
uygulmasından da anlaşılacağı
üzere temizliğin devamlı ve
istikrarlı olması da ayrı bir önem
taşır. Zira bedenimiz ve doğuştan
sahip olduğumuz temiz fıtrat,
Allah’ın bizlere verdiği bir
hediyedir. Yıpranmaması, sağlıklı
kalması, kirlenmemesi için sürekli
bir özene ihtiyaç vardır. Emaneti
en güzel şekilde korumak ve her
an sahibine teslim etmeye hazır
olmak üzerimizdeki kutsal bir
görevdir.

Bir gün Rasûlullah (s.a.s)
kabristana geldiler ve:

“Selâm size ey mü’minler
diyarının sâkinleri! İnşâallah bir
gün biz de sizin yanınıza
geleceğiz. Kardeşlerimizi
görmemizi çok isterdim”
buyurdular. Ashâb-ı kirâm:

“– Biz sizin kardeşleriniz değil
miyiz, yâ Rasûlallah?” diye
sordular. Rasûl-i Ekrem Efendimiz
(s.a.s.):

“– Sizler benim ashâbımsınız,
kardeşlerimiz henüz gelmemiş
olanlardır” buyurdular. Bunun
üzerine ashâb-ı kirâm:

“– Ümmetinizden henüz
gelmemiş olanları nasıl
tanıyacaksınız, ey Allah’ın
Rasûlü?” diye sordular. Rasûlullah
(s.a.v) onlara:

“– Bir adamın alnı ve ayakları
beyaz olan bir atı olduğunu
düşünün. Adam bu atını, hepsi de
simsiyah olan bir at sürüsü içinde
tanıyamaz mı?” diye sordular.
Sahâbe-i kirâm:

“– Evet, tanır ey Allah’ın
Rasûlü!” cevabını verince, Fahr-i
Kâinât Efendimiz şöyle
buyurdular:

“– İşte kardeşlerimiz de
abdestten dolayı yüzleri nurlu, el
ve ayakları parlak olarak
geleceklerdir. Ben, önceden gidip
Havuz’umun başında ikrâm etmek
için onları bekleyeceğim. Dikkat
edin! Birtakım kimseler yabancı
devenin sürüden kovulup
uzaklaştırıldığı gibi benim
Havuz’umdan kovulacaklardır.
Ben onlara «Buraya gelin!» diye
nidâ edeceğim. Bana: «Onlar
Sen’den sonra hâllerini
değiştirdiler, (Sen’in Sünnet’ini
takip etmeyip başka yollara
saptılar)» denilecek. Bunun
üzerine ben de: «Uzak olsunlar,
uzak olsunlar» diyeceğim.”
(Müslim, Tahâret, 39; Fedâil, 26)

Rasûl-i Ekrem Efendimiz,
muhtelif meclislerde, kendisine
kardeş olma vasfıyla
şereflenebilecek kimselerin
özelliklerini haber vermişlerdir.
Yukarıdaki hadis-i şerife göre
onların en başta gelen
hususiyetleri abdestle maddî ve
mânevî temizliği elde etmiş
olmalarıdır. Onlar yüzlerini ve
gönüllerini nurlandıran tertemiz
olan insanlardır. 

Temizliğin diğer bir çeşidi de
çevre temizliğidir. Çevreyi
kirletmek, başkalarını rahatsız
etmek, diğer insanlara zarar
vermek demektir. Halbuki
müslüman, başkalarına zarar
vermeyen, hiç bir canlıyı
incitmeyen insandır. Mesela
arabayla giderken camı açıp
içtiğimiz meşrubatın veya
yediğimiz herhangi bir şeyin
artığını gelişi güzel yola fırlatmak,
çevreyi kirletmektir ve bu
başkalarını rahatsız ettiği için kul
hakkına da girmektedir. Bu
nedenle Allah’ın bizi sevdiği kul
olmak istiyorsak; çevreyi
kirleterek başkalarının nefretini
değil, temizliğe dikkat ederek
herkesin sevgisini kazanmaya
çalışalım. Maddi manevi temizliğe
riayet edelim ki, hem bu dünyamız
hem de ahiretimiz cennet olsun.
Çünkü cenneti ancak temiz olanlar
hak etmektedir. Haydi! Dünyamızı
cennete çevirelim ki cenneti hak
edelim!

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, 29 Ekim Pazartesi günü Gümülcine Emniyet
Müdürlüğü’nde ifade verdi. İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda “15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
nedeniyle yaptığı konuşmayla ilgili olarak
ifadeye çağrıldı. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda

düzenlenen 15 Temmuz’u anma etkinliğinde
yaptığı konuşma sebebiyle savcılık tarafından
hakkında soruşturma açılan Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, avukatı Ercan Ahmet ile
Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne giderek yazılı
ifade verdi.

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif hakkında,
“halkı ayrıştırma” ve “şiddete teşvik etme”
suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

2 Kasım 2018

Müftü İbrahim Şerif 
polise ifade verdi

Önder Mümin adaylığını 
7 Kasım’da açıklıyor

DOĞU Makedonya – Trakya
bağımsız eyalet meclis üyesi
avukat Önder Mümin, Yassıköy
belediye başkanlığı için
adaylığını açıklamaya
hazırlanıyor.

Önder Mümin, adaylığını 7
Kasım Çarşamba akşamı saat
19:00’da Yassıköy’deki Astrea
düğün salonunda
düzenleyeceği toplantıda
açıklayacak.

Toplantıya, Önder Mümin’in
başkanlığında kurulacak listede
yer alacak belediye meclis üyesi
adaylarının yanı sıra listesini
destekleyecek bölge
seçmeninin katılacağı bildirildi.

Önder Mümin’in
düzenleyeceği adaylık tanıtım
toplantısının tüm halka açık
olduğu ifade edildi. 

Önder Mümin, 2014 yılında
yapılan yerel seçimlerde Doğu
Makedonya-Trakya eyaleti
meclisine Yorgos Pavlidis’in
başkanlığında kurulan
“Yeniden Doğuş” listesinden
seçilmişti. 

Bir dönem Eyalet Başkan

Yardımcılığı görevini de
yürüten Önder Mümin, Yorgos
Pavlidis yaşamını yitirdikten
sonra yerine seçilen Hristos
Metios’un listesinden istifa
ederek, eyalet meclisindeki
görevine bağımsız meclis üyesi
olarak devam ediyor. 

“Bilim Seyyahları” projesi Batı Trakya’ya geliyor
TÜRKİYE’deki Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından

desteklenen “Bilim Seyyahları” projesi 3 Kasım Cumartesi
Gümülcine’de. 

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan proje ile yüzlerce lise öğrencisi
bilimin eğlenceli dünyası ile tanışacak.

“Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme” modelinin en etkin biçimlerinden
biri olan proje, temel bilimlere yönelik öğrenme ilgisini ve merak
duygusunu tetikleyici aktiviteleri, birbirinden farklı ve bir o kadar da
eğlenceli etkinlikleriyle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

“Bilim Seyyahları” 28 Ekim’de Şumnu, 30 Ekim’de de Mestanlı’daydı.
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Πετυχημένος υπουργός ή πρόβλημα
για την κυβέρνηση ήταν τελικά ο 
Ν. Κοτζιάς;     

Π ολύ μελάνι χύθηκε για τον
αποχωρήσαντα υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά τις

τελευταίες εβδομάδες. Πέτυχε ή απέτυχε
στο έργο του; Είναι ένα ερώτημα που αν
απαντηθεί αυτομάτως με ένα ναι ή με
ένα όχι, ίσως αδικήσει και στις δύο
περιπτώσεις τα έργα και τις ημέρες του
στο ΥΠΕΞ της Ελλάδος. 

Για παράδειγμα, δεν μπορεί παρά να
αποτιμηθεί ως ένα θετικό αλλά ημιτελές
συνάμα βήμα για την Ελλάδα και τα
Βαλκάνια η συμφωνία των Πρεσπών.
Ξεμπλόκαρε την εξωτερική πολιτική της
χώρας από μία ατέρμονη επανάληψη
αδιεξόδων για 30 σχεδόν χρόνια, χωρίς
όμως βέβαιη τελική έκβαση σε Αθήνα και
Σκόπια. Και το σημαντικότερο, χωρίς να
έχει επιχειρηθεί προηγούμενη
συνεννόηση με τον πολιτικό κόσμο της
χώρας ώστε να διασφαλιστούν ίσως
κάποιες ελάχιστες συναινέσεις, που δεν
θα έδιναν άλλοθι στην διόγκωση ενός
υπολανθάνοντος κλίματος εθνικισμού
στην βόρεια Ελλάδα.  

Θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον
επίσης στην Κομοτηνή την άλλη

εβδομάδα όπου προφανώς θα αναφερθεί
και στα ελληνοτουρκικά αλλά και σε
θέματα Μειονότητας της Θράκης. 

Είναι βέβαιο ότι και στην ατζέντα της
Θράκης οι κινήσεις του υπήρξαν
τουλάχιστον αντιφατικές. Ναι μεν
επιχείρησε να προωθήσει κάποιες τομές
σε συνεργασία και με τα καθ’ ύλην
αρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης,
Παιδείας και Εσωτερικών (ζητήματα
μειονοτικών συλλόγων, ιεροδικείου,
λειτουργίας Μουφτειών κ.λ.π ), φάνηκε
όμως εκ των πραγμάτων ότι
περιορίστηκε σε ένα στενό κύκλο
συνεργατών και συνομιλητών, συνήθως
μακριά από την πραγματικότητα της
Μειονότητας και των χρόνιων αιτημάτων
της.            

Σκιαγραφώντας την προσωπικότητα
και το πολιτικό προφίλ του Νίκου Κοτζιά
ο δημοσιογράφος Γιώργο Λακόπουλος,
παλαιός γνώστης των πολιτικών
παρασκηνίων της ελληνικής πολιτικής
ζωής, έγραφε μεταξύ άλλων προ ημερών
στο ιστολόγιο “anoixtoparathyro.gr”: «ο
Νίκος Κοτζιάς αποτελεί ενδιαφέρουσα
περίπτωση πολιτικού. Ξεκίνησε ως

θεωρητικός και ακτιβιστής της
παραδοσιακής Αριστεράς, με έμφαση
διανοούμενου και ακαδημαϊκό στάτους.
Γύρισε την πλάτη όταν το ΚΚΕ
συνεργάσθηκε με τη Δεξιά κατά του
Ανδρέα Παπανδρέου. Βρέθηκε στο
περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου,
όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών και
υπήρξε καθοδηγητής του στην
εσωκομματική αναμέτρηση  με τον
Βενιζέλο. Τα έσπασε μαζί του όταν
έγινε πρωθυπουργός και τελικά
βρέθηκε υπουργός Εξωτερικών στην
κυβέρνηση Τσίπρα, με χαρτοφυλάκιο
που τον έφερνε σε συνάφεια με το
αντίθετο του: τον Πάνο Καμμένο.

Το γεγονός ότι κατέληξε να φύγει
από την κυβέρνηση μέσω μια
σύγκρουσης με τον Π. Καμμένο -
στημένη για να τον εξωθήσει σε έξοδο ή
αυθόρμητη είναι άλλο θέμα- είναι
μάλλον φυσική κατάληξη για κάποιον
με τον χαρακτήρα του, που τον οδηγεί
να αδικεί μονίμως τον εαυτό του.
Συγκροτημένος, αλλά ευέξαπτος.
Ευρηματικός αλλά αλαζόνας. Επίμονος
αλλά παρορμητικός...

Ο Αλέξης Τσίπρας τον τοποθέτησε
στο υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις
πολλές εισηγήσεις να τον αποφύγει.
Δέχθηκε επιλογές που δεν θα έκανε
χωρίς αυτόν και αξιοποίησε ό,τι
μπορούσε να προσφέρει ειδικά στο
Μακεδονικό και το Κυπριακό. 

Ο Κοτζιάς έφυγε με σημαντικό
απολογισμό και καλό προφίλ από το
νεοκλασικό της Βασ. Σοφίας. Αλλά το
χούι φεύγει τελευταίο. Δεν υπήρξε
λάθος στο οποίο να μην οδηγήθηκε,
από τον χαρακτήρα του, βάλλοντας τον
εαυτό του, την κυβέρνηση που
υπηρέτησε, ενδεχομένως και τη χώρα.

Παρασύρθηκε σε συνεδρίαση του
υπουργικού συμβούλιο σε αναμέτρηση
με τον μόνο άνθρωπο που έπρεπε να
αποφύγει , καθώς η διαχείριση

Καμμένου εξ ορισμού ανήκει στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του
Πρωθυπουργού. 

Μετά την παραίτησή του, άρχισε να
παίζει με τα νεύρα του Τσίπρα, -για να
τον… τιμωρήσει-, διαρρέοντας
αποσπασματικά τμήματα της επιστολής
του κατά τρόπο που κανείς δεν
μπορούσε να ελέγχει, αλλά που
επέτρεπε σε ΜΜΕ να βάζουν σε
ενέργεια την φαντασία τους και τη ΝΔ
να κάνει εύκολη αντιπολίτευση. Και
ενδεχομένως υποχρεώνει και τον
εισαγγελέα να τον καλέσει για
εξηγήσεις…

Άρχισε την πολυλογία για τις
αναφορές Καμμένου σε «σχέσεις της
κυβέρνησης τον Σόρος», ενώ αυτές οι
αναφορές – στο μέτρο και με τον τρόπο
που έγιναν -στόχευαν τον ίδιο. Και
καθώς δεν έχουν βάση θα έπρεπε να τις
παρακάμπτει πρώτος ο Κοτζιάς αντί να
τις κρεμάει στα μανταλάκια.

Αν ως Πρωθυπουργός έχεις τέτοιον
υπουργό, δεν χρειάζεσαι εχθρούς. Ο
Νίκος Κοτζιάς, πιεζόμενος και ως
άνθρωπος, έχασε το μέτρο και το δίκιο
του μαζί. Διολισθαίνει σε αυτό που
καταγγέλλει: τι χειρότερο θα μπορούσε
να κάνει ο Καμμένος προς βλάβη του
Τσίπρα; Χωρίς να συναισθάνεται ότι η
δημοσιότητα που απολαμβάνει αυτές
τις μέρες είναι προσωρινή και
δηλητηριώδης», καταλήγει με αιχμηρό
τρόπο την ανάλυσή του ο Γ.
Λακόπουλος για την προσωπικότητα
του πρώην ΥΠΕΞ. 

Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς
μαζί του, είναι βέβαιο ότι και το
προσεχές χρονικό διάστημα, ο Νίκος
Κοτζιάς με τις δημόσιες παρεμβάσεις
του δεν μας αφήσει να πλήξουμε. Αρκεί
να μην καταλήξει ως ο αποδιοπομπαίος
τράγος του πολιτικού συστήματος όπως
συνέβη με την περίπτωση Βαρουφάκη.        

Washington Post: Cesedin
asitte eritilmiş olabileceği
olasılığı üzerinde duruluyor

BATISİAD yönetiminden Batı Trakya ziyareti
BURSA’daki Batı Trakya Yönetici,

Sanayici ve İşadamları Derneği
(BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Er ve beraberindeki işadamları
heyeti Batı Trakya’yı ziyaret etti.
Yunanistan’la ticari ve sosyal ilişkileri
geliştirmek amacıyla çeşitli temaslarda
bulunan BATISİAD yönetimi, azınlık
kurumlarını da ziyaret etti. 

Ahmet Er başkanlığında yaklaşık 15
kişiden oluşan BATISİAD heyeti
Gümülcine Sanayi ve Ticaret Odası,
Gümülcine Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
İskeçe Ticaret Odası’nı ziyaret ederek
görüşmelerde bulundu. BATISİAD
yönetimi 29 – 30 Ekim tarihlerinde
yaptığı gezi çerçevesinde Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu, Kozlukebir
Belediyesi, Yassıköy Belediyesi,
Gümücline Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete, Trakya İşadamları

Derneği, DEB Partisi, Gümülcine Türk
Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği’ni
ziyaret etti. Heyet, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından
verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
resepsiyonuna da katıldı. 

BATISİAD Başkanı Ahmet Er iki
günlük ziyaretle ilgili yaptığı
değerlendirmede şunları kaydetti:
“Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari
ilişkileri arttırmak bizim önceliğimizdir.
Amacımız özellikle Batı Trakya bölgesi
ile sosyal ve ticari ilişkileri arttırmak ve
geliştirmektir. Henüz genç bir dernek
olmamıza rağmen bu amaca fazlasıyla
hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Ziyaret
programımızda da ticari ve sosyal
işbirliklerinin temellerini attık. Kısa
vadede bu işbirliklerini geliştirmeyi
planlıyoruz.” 

ABD’de yayımlanan Washington Post
gazetesine konuşan üst düzey bir Türk
yetkili, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın
İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra
asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin
değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin,
Kaşıkçı’nın cesedinin başkonsolosluk
binasında ya da başkonsolosun
rezidansında asitte eritilmiş

olabileceğini, yapılan arama ve
incelemelerde elde edilen delillerin de
bu tezi desteklediğini ifade etti.

Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda
“Kaşıkçı’nın cesedinin gömülmesine
gerek yoktu” diye konuştu.

Çarşamba günü soruşturmayla ilgili
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 

“Boğularak öldürülmesinin ardından
(Kaşıkçı’nın) cesedi parçalanarak yok
edilmiştir.” açıklaması yaptı.
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Yunanistan İkinci Dünya Savaşı ve iç
savaştan henüz çıkmıştı.  

Bu badirenin dışında kalan Türkiye,
iki komşu ulus ve devlet arasındaki
ilişkilerin iyileştirilmesi amacına hizmet
ederek, Yunan Başbakanı’nın Ankara
ziyaretini en iyi şekilde değerlendirmiş ve
komşuluk bağını sağlamlaştırmak için
elinden geleni yapmıştır. 

Ankara bu bağlamda yapılan bu tarihi
ziyareti verimli bir şekilde
değerlendiriyordu.

İşte bu düşünceler çerçevesinde hem
ikili görüşmeler başarılı bir biçimde
yürütüyordu, hem genç Türkiye
Cumhuriyeti kendi misafirlerini kendine
yakışır bir şekilde ağırlıyor ve aynı
zamanda Türkiye’nin bazı tarihi ve

turistik zenginliklerini güzel bir şekilde
tanıtıyordu.

Bu düşünce çerçevesinde o zaman çok
meşhur olan Ankara’daki ‘ÇUBUK’  barajı
da ziyaret programına dahil edilmişti.

Bu ziyarete iki Batı Trakyalı Türk
milletvekili de katılmıştır. 

Ziyaret çok küçük bir grup tarafından
gerçekleştirilmiştir. 

Ziyaret sonunda yapılan suvari de çok
olumlu geçmiştir.

Yapılan temaslar iki ulusun birbirine
daha çok yakınlaşmasına vesile
olmuştur. 

Sizlerle paylaşmak istediğimiz
sohbetimiz iki bölümden oluşacaktır. Bu
hafta ilk bölümü okuyabilirsiniz.

RIZA KIRLIDÖKME
gundem@otenet.gr

Haftanın Sohbeti Başbakan Sofoklis Venizelos’un 
Türkiye seyahati - 3

    

gundem_1037.qxp_Layout 1  12/11/2018  15:01  Page 13



GÜN DEM haber 2 Kasım 201814

Emine Tabak

Aşırı korumacılığın 
çocuğa zararları

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

E vladını sevmeyen, onun
için endişelenmeyen anne
yoktur elbette, ancak

gereksiz korumacılık ve
müdahaleler, çocuğu korkak,
çekingen ve endişeli yapar.
Dolayısıyla, çocuğumuzu
korumaya çalışırken, onu bize
bağımlı olmadan, özgürlüğünü
kaybetmesine izin vermeden
korumaya dikkat etmemiz çok
önemlidir.

Çocuklarının üstüne titreyen,
onları okulda bile yalnız
bırakmadan takip etmeye çalışan,
geceleri çocukla uyuyarak kendi
yatağını terkeden, onun yerine
kararlar veren anneler, aslında
çocuklarına ne kadar büyük bir
kötülük yaptıklarının farkında
olsalar, sanırım bu
hareketlerinden hemen
vazgeçerlerdi! Ama sonuçlar çocuk
büyüdüğünde farkedilebildiği için
telafisi de çok zor olmakta ne
yazık ki !

Aşırı korumacı annenin
çocuğunda verdiği mesaj ‘sen
daha küçüksün, bunu
beceremezsin’ şeklindeki
engellemelerdir. Bu da çocukta,
yetersizlik duygusunun
gelişmesine neden olmaktadır.
Ayrıca çocuğun kişilik gelişimi de
olumsuz yönde etkilenmektedir.
Çocuğun kendisinin
yapabileceklerinin anne ya da
baba tarafından yapılması,
çocukta başarısızlık hissini
doğurabilir. Sonuç itibariyle de
çocuk, başkalarına bağımlı olarak
yaşamaya alışır. Başkaları
tarafından kolay yönlendirilmeye,
‘hayır’ diyememeye başlar. Hayata
olumsuz bakış açısı geliştirir.
Mutsuz ve isteksiz olabilir.
Arkadaş edinmede sorunlar
yaşayabilir. Hayatta her şeyin
ailesi tarafından karşılanacağını
düşünerek ve bekleyerek,
sorumluluk almaktan kaçınır.

Bütün bu olumsuzlukların
yaşanmaması için de, öncelikle
çocuğu tehlikelerden korumak ve
ona yardım etmek ile, aşırı
korumacı tutum arasındaki farklı
iyi belirlemek gerekir. Elbette ki
anne baba olarak, her zaman
çocuklarımızın yanında olmalıyız.
Ancak bizim yardımlarımız, daha
çok onların gelişimini destekleme
şeklinde olmalıdır. Mesela, kendi
kendine giyinmesine ve yemek
yemesine izin verilmelidir.

Ödevlerine yardımcı olurken de,
zorlandığı zaman yardım istemesi
gerektiğini çocuk anlayabilmelidir.
Dolayısıyla çocuğa yapabileceği
işleri tek başına yapmasına izin
vermek, hissettirmeden de onu
kontrol etmek gerekir. Özellikle
okul önlerinde, teneffüslerde
çocukların anneleri tarafından
ziyaret edilerek yemek
yedirilmeye çalışması, son derece
yanlış davranışlardır. Bu tür
davranışlar, çocuğun kişilik
gelişimini olumsuz etkileyerek,
yetersizlik duygusu yaşamasına
neden olabilir. Yetersizlik duygusu
da, çocuğun olgunlaşmasını
geciktirecek başkalarına bağımlı
ve kendi kararlarını vermekte
zorlanan bir kişilik yapısı
geliştirmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, çocuklarımızı
becerebilecekleri şeyleri
yapmaları için teşvik ederek,
uzaktan, onlara hissettirmeden
kontrol edebilmeliyiz. Sosyal,
özgüveni gelişmiş, başarılı bireyler
yetiştirmek istiyorsak,
çocuklarımızın tek başına ayakta
durabilmeleri için onları teşvik
etmeliyiz. Doğru olan,
çocuğumuzun her düşüşünde
koşup kaldırmak yerine, kendi
başına kalkabilmeyi
öğretebilmektir.

Çocuklarınızla keyifli bir hafta
geçirmenizi dilerim.

RODOP milletvekili İlhan Ahmet, 26 Ekim
Cuma günü, Trakya Dimokritos Üniversitesi’ nin
Gümülcine’de bulunan rektörlüğünü ziyaret etti.
Milletvekili Ahmet yeni seçilen rektör ve
rektörlük yetkilileriyle yaptığı görüşmeden
sonra hem Trakya   Dimokritos Üniversitesi, hem
de üniversitenin yerel toplum ve kurum
kuruluşlarla olan ilişkisi açısından yeni bir
dönemin başladığını belirtti.

Yeni rektör Aleksandros Polihronidis,
milletvekilli   İlhan Ahmet’ i makamında
ağırladı. Rektör yardımcıları Zoi Gavriilidu ve
Maria Mihalopulu da görüşmede hazır bulundu. 

Milletvekili İlhan Ahmet, meclis çalışmaları
çerçevesinde üniversite ile ilgili yapmış olduğu
girişimleri rektöre aktardı. Ayrıca son üç yıllık
milletvekilliği sürecindeki çalışmaları içeren bir
kitapçığı da rektöre sundu. 

Görüşme esnasında, Trakya Dimokritos
Üniversitesi Pedagoji Fakültesi İlkokul
Öğretmenliği Bölümü’nün azınlık eğitiminde
üstleneceği role de atıfta bulunuldu.

Görüşmede, hükümetin Patra’da dördüncü
bir hukuk fakültesi açma düşüncesine de
değinildi ve milletvekili İlhan Ahmet’in konuyla
ilgili meclise sunduğu soru önergesi konuşuldu.

Milletvekili İlhan Ahmet görüşmede, bir
önceki dönemde, hükümetin ve bölge iktidar
milletvekillerinin sebep olduğu ve üniversitenin
imajına zarar vermiş olan tutumun değişmesi ve
üniversitenin tekrar prestijine kavuşması için

gösterilecek her çabaya destek vereceğine ilişkin
rektöre söz verdiğini de belirtti.

“Üniversite, hiç kimsenin parti ganimeti
değildir, tam tersine, bölgede çok önemli
manevi, bilimsel ve sosyal bir görevi
bulunmaktadır” diye konuşan Ahmet, geçmişte
oluşan olumsuzlukların ortadan   kalkması için,
“Trakya Dimokritos Üniversitesi, Trakya’ daki
azınlığa daha fazla yaklaşmalıdır” vurgusunu
yaptı.

Milletvekili İlhan Ahmet, “Geçmişteki yaraları
geride bırakmak için, bu yeni rektörlük
kadrosunun bir başlangıç oluşturduğunu
vurguladım. Yeni bir başlangıç. Trakya
Demokritos Üniversitesi’ nin azınlığa yapmış
olduğu gerekli açılım,

üniversitede var olan akademik ve bilimsel
olanaklar, hem üniversitenin geleceği için hem
de bölgemizin geleceği için çok önemli
motivasyonlardır. Sayın rektöre ve  yakın
çalışma arkadaşlarına da bildirdiğim üzere,
bugünkü hükümetin sebep olduğu ve Trakya
Dimokritos Üniversitesi hakkında oluşmuş olan
bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak için,
Atina’daki görevim çerçevesinde yardımcı
olmaya ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
Herhalükarda, bizler rektörlüğün çalışmalarını
yakından takip ediyor olacağız. Son yıllarda hiç
varolmayan sağlıklı ve sorumlu kurumsal bir
işbirliğinin temellerini atacağız.” ifadelerine yer
verdi. 

Milletvekili İlhan Ahmet
Dimokritos Üniversitesi
Rektörünü ziyaret etti

İTB’nin internetteki sesi “RADYO KULÜP” yayında
İSKEÇE Türk Birliğiz (İTB), internetten radyo yayınına başladı. Radyoya, İTB’ye halk arasında

verilen "Kulüp" isminden hareketle “Radyo Kulüp” adı verildi. 
"İskeçe Türk Birliği'nin İnternet'teki Sesi" sloganıyla yayın yapacak olan “Radyo Kulüp” yayını 24

saat boyunca internet ortamında kesintisiz olarak devam edecek. “Radyo Kulüp” yayınlarında
zamanla; İTB’nin çalışmaları ve faaliyetleri aktarılacak, İTB'deki halk oyunları, müzik, resim, spor
ve diğer kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilecek. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde bölgemizdeki
yerel sanatçılara ve müziğe gönül vermiş kişilere yer verilecek ve bu kişilerin yaşam öykülerinin
anlatıldığı programlar yayınlanacak. 

“‘Radyo Kulüp”ün web sayfasında yayın dinlenirken aynı zamanda İTB’yle ilgili eski fotoğraflar
da görülebilir. Dinleyiciler, Radyo Kulüp'e yazılı mesaj da gönderebilir. “Radyo Kulüp” web
sayfasının, önümüzdeki dönemde daha interaktif bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. 

“Radyo Kulüp” internet radyosuna http://www.iskeceturkbirligi.org/radyokulup adresinden
ulaşılabilir.
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LEİCESTER City Kulübü'nün
Taylandlı sahibi Vichai
Srivaddhanaprabha, 27 Ekim
Cumartesi günü yaşanan
helikopter kazasında hayatını
kaybetti.

West Ham United ile
oynanan karşılaşmanın
ardından
Srivaddhanaprabha'nın
helikopteri her zaman olduğu
gibi saha içinden havalanmış
ve kısa süre sonra King Power
Stadı'nın otoparkına
düşmüştü.

Kazanın ardından
helikopterde kimlerin
olduğuna dair bir süre resmi
açıklama yapılmamıştı.

Ancak Leicester City
Kulübü'nden yapılan
açıklamada helikopterde
bulunan kulüp sahibi ve
başkanı Vichai
Srivaddhanaprabha ile
beraberindeki dört kişinin
yaşamlarını yitirdiği, kazada
kurtulan olmadığı duyuruldu.

DÜŞEN HELİKOPTERDE
KİMLER VARDI?
Leicester polisi, kazada
hayatını kaybeden diğer
kişilerin Vichai
Srivaddhanaprabha'nın
ekibinden Nursara Suknamai
ile Kaveporn Punpare, pilot
Eric Swaffer ve uçuş görevlisi
Izabela Roza Lechowicz

olduğunu açıkladı.

SRİVADDHANAPRABHA
KİMDİR?
Srivaddhanaprabha, Forbes’in
zenginler listesinde toplam 4,9
milyar dolarlık servetiyle
Tayland’ın en zengin beşinci iş
insanı olarak yer alıyordu.

Ünlü milyarder, Tayland
merkezli duty free zinciri King

Power’ı 80’li yılların sonunda
kurarak yıllık geliri 3,3 milyar
dolar olan uluslararası bir
şirkete dönüştürmüştü.

2010 yılının Ağustos ayında
Leicester City Kulübü'nü satın
alan Srivaddhanaprabha, 2011
yılının Şubat ayından bu yana
kulüp başkanlığını da
yürütüyordu.

Real Madrid'de
beklenen ayrılık
REAL MADRİD, teknik direktör
Julen Lopetegui ile yollarını
ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada
kulübün hala sezon
hedeflerini
gerçekleştirebileceği
vurgulandı.
Ağır El Clasico yenilgisinin
ardından İspanyol teknik
adamın bileti kesildi. Takımın
başına geçici olarak yardımcı
antrenör Santiago Solari'nin
getirildiği duyuruldu.
İspanya A Milli Takımı'nda
görev başındayken Real
Madrid ile anlaşan Julen
Lopetegui, takımı Dünya
Kupası'na hazırlarken
görevden alınmıştı.
Bu sezona iyi bir başlangıç
yapan ve ligdeki ilk 3 maçını
kazanan Real Madrid, daha
sonra ligde çıktığı 7 maçta
yalnızca bir galibiyet
alabilirken, 2 beraberlik ve 4
mağlubiyet tattı. Madrid ekibi
10 maçta topladığı 14 puanla
La Liga'da 9'uncu sırada yer
alıyor.

Kulüp sahibi helikopter
kazasında hayatını kaybetti

2021 yılının Şampiyonlar Ligi
finali için Almanya'nın Allianz
Arena ile Rusya'nın Saint
Petersburg Stadı aday listesinde
yer aldı.

UEFA'nın üç büyük
organizasyonunun finallerine ev
sahipliği yapmak için 9 ülkeden
başvuru geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada,
2021 yılının Şampiyonlar Ligi,
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa
finalleri için 9 stat yarışacak.

Şampiyonlar Ligi için Alman
ekibi Bayern Münih'in stadı
Allianz Arena ile Rusya'nın
Petersburg kentindeki Saint
Petersburg Stadı aday
gösterilirken, UEFA Avrupa Ligi

finali için de Avusturya'nın
başkenti Viyana'daki Ernst Happel
Stadı, Gürcistan'ın başkenti
Tiflis'teki Dinamo Arena ve adı
daha sonra açıklanacak
İspanya'nın Sevilla kentindeki bir
stat aday listesinde yer aldı.

UEFA Süper Kupa finali için
Belarus'un başkenti Minsk'teki
Dinamo Stadı, Finlandiya'nın
başkenti Helsinki'deki Olimpiyat
Stadı, Kuzey İrlanda'nın başkenti
Belfast'taki Windsor Park ile
Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki
Metalist Stadı yarışacak.

Finallere ev sahipliği yapacak
statlar, UEFA'nın gelecek yıl
mayıs ya da haziran ayındaki
toplantısında açıklanacak.

Dünyaca ünlü kulübe
27'lik başkan
İTALYA Serie A takımlarından
Inter’in başına 27 yaşındaki
Steven Zhang getirildi.
Steven Zhang, Endonezyalı iş
insanı Erick Thohir’in yerine
Inter’in başına geçti.
Inter’in en büyük hissesine
sahip Suning Holdings
Group’un sahibi Zhang
Jindong’un oğlu olan Steven
Zhang, dünya devinin yeni
başkanı oldu. Steven
Zhang’dan önce Inter
başkanlığını yürüten Erick
Thohir, diğer işlerine ağırlık
vermek için başkanlık
görevinden ayrıldı.
Inter’de başkan yardımcılığı
görevinde Javier Zanetti’nin
devam edeceği belirtildi.
Inter’in Genel Müdürü ise
Alessandro Antonello oldu.
Asıl adı Zhang Qingyang olan
Steven Zhang Inter’in 21.
başkanı oldu.

UEFA finallerine 9
stat aday gösterildi

YUNANİSTAN Milli Takımı'nda Alman teknik
direktör Michael Skibbe ile yollar ayrıldı. Futbol
Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos, basına
yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Skibbe'nin görevine son
verildiğini duyurdu.

Grammenos, teknik direktörlük görevini Angelos
Anastassiadis'in devralacağını açıkladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Skibbe
yönetimindeki Yunanistan Milli Takımı, UEFA Uluslar C
Ligi 2. Grup'ta çıktığı 4 maçta topladığı 6 puanla ikinci
sırada yer alıyor.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve
Kardemir Karabükspor'u da çalıştıran Skibbe, 2015'te
Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Skibbe dönemi
sona erdi
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7 KASIM ÇARŞAMBA SAAT : 19.00’DA YASSIKÖY, ASTREA DÜĞÜN SALONU 

ADAYLIK TANITIM TOPLANTIMIZA TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

AV. ÖNDER MÜMİN
YASSIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DM-T BAĞIMSIZ EYALET MECLİS ÜYESİ
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