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Meriç iline bağlı Musaköy sakinleri,
okullarının yeniden açılmasını bekliyor.
Üç yıl önce öğrenci azlığı gerekçesiyle
kapatılan Musaköy Azınlık
İlkokulu’nun açılması için köylüler üç
yıldır mücadele ediyor. Bu yıl 13
öğrenciye ulaşan Musaköy’de, köylüler
okullarının yeniden açılması için
yetkililerin harekete geçmesini
bekliyor.   » 15

Musaköy 
okulunu geri
istiyor!

Başkonsoloslukta
bayramlaşma
pazar günü
Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndaki
geleneksel bayramlaşma töreni, 3
Eylül Pazar günü (bayramın üçüncü
günü) saat 18:00 - 20:00 saatleri
arasında gerçekleşecek. 
Konuyla ilgili olarak
başkonsolosluktan yapılan açıklama
şöyle: “T.C. Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda Bayramlaşma
Töreni Kurban Bayramı’nın 3. günü
(03 Eylül 2017 Pazar), 18:00 – 20:00
saatleri arasında Başkonsolosluk
bahçesinde gerçekleşecektir. Tüm
halkımız davetlidir. ”

BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu,
anaokulu eğitimi konusuyla ilgili olarak

Türkçe – Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulu talebinin devam ettiğini

vurguladı. Hükümetin açıkladığı Batı
Trakya’daki altı devlet anaokulunda hayata

geçirilecek pilot uygulamayı değerlendiren
Danışma Kurulu, çift dilli (Türkçe – Yunanca)

anaokulu konusunda ısrarın devam ettiğini belirterek,
2010 yılında 211 azınlık temsilcisinin imzasıyla Eğitim

Bakanlığı’na verilen dilekçe hatırlatıldı.  »15

RODOP ili Demokratik
İttifak Milletvekili İlhan
Ahmet, Makedonya - Trakya
Eyaleti Eğitim Müdürü
Panayiotis Keramaris’le
görüştü. Yeni eğitim - öğretim
yılının başlamasına sayılı
günler kala gerçekleşen
ziyarette, okul kapatmalarıyla
ilgili son gelişmelerin ele
alındığı bildirildi.   » 2

İlhan Ahmet,
Keramaris’le
görüştü  

YENİ eğitim –
öğretim yılının
başlamasına sayılı
günler kala, Batı Trakya
Türk azınlık eğitimini
meşgul eden konuları
ele aldık. Hükümetin
yeni eğitim yılında
uygulamaya koyacağını
açıkladığı
anaokullarıyla ilgili
pilot uygulamayı ve
kapatılan azınlık
okulları sorununu, Batı
Trakya Türk azınlık
temsilcilerine sorduk. 

Anaokulu sorunu ile
kapatılan okullarla ilgili
gelişmeleri azınlığın
siyasi temsilcileri ve
eğitim dernekleriyle
değerlendirdik.  

»12, 13, 14, 15

Kanayan yara:
EĞİTİM!

Danışma Kurulu, Türkçe – Yunanca
azınlık anaokulu talebini yineledi

MUTLU VE SAĞLIKLI BAYRAMLAR

GÜNDEM

Gökçepınar’da
başarılı etkinlik

SON yıllarda adı sıkça duyulan
İskeçe’nin Mustafçova Belediyesi'ne
bağlı Gökçepınar köyü gençleri,
etkinliklerin bir yenisine daha imza
attı. Türkiye’de İlahiyat Fakültesi’ne
devam eden beş genç kızın
yönetiminde gerçekleşen etkinliği köy
halkı ve çok sayıda davetli izledi.   »2
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Gökçepınar
köyünde bir başarılı
etkinlik daha

SON yıllarda adı sıkça duyulan
İskeçe’nin Mustafçova Belediyesi'ne bağlı
Gökçepınar köyü gençleri, etkinliklerin bir
yenisine daha imza attı.

Türkiye’de İlahiyat Fakültesi’nde
öğrenimlerine devam eden Büşra Belço,
Arziye Cambaz, Emine Bozoğlu, Songül
Rongo ve İpek Sarı’nın yönetiminde
gerçekleşen etkinliği köy halkı ve çok
sayıda davetli izledi. 

İlahiler, şiirler ve Kur’an tilavetiyle
başlayan etkinlik tiyatro gösterileri ile
devam etti. Tiyatro gösterilerinde İslam
dini açısından namazın önemi işlendi.
Ayrıca hac ibadeti, maket Kâbe’nin
etrafında tavaf eden öğrenciler eşliğinde
canlandırıldı. Etkinliğin en çok alkış
toplayan gösterisi ise Kur’an kursu
öğrencileri tarafından yapılan semazen
gösterisi oldu. 

Etkinliğin son bölümünde ise protokol
konuşmaları yer aldı. Konuşmalarda ilk
sözü alan köy imamı Erkan Azizoğlu,
etkinliği herkesin gurur duyarak izlediğini
belirtti. Bu tür etkinliklerin gelecek adına
umut verici olduğunu söyleyen Erkan
Azizoğlu, Gökçepınar köyü halkını ve
emeği geçen herkesi tebrik etti. 

İskeçe Türk Birliği Başkanı ve DEB
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu da konuşmasına köyü tebrik
ederek başladı. Bizi biz yapanın
değerlerimiz ve kültürümüz olduğunu,
bunları da ancak kendi okullarımız olan
azınlık okullarında elde edebileceğimizi

söyleyen Ahmetoğlu, okullarımıza sahip
çıkmanın önemini vurguladı. Ahmetoğlu,
okullarımıza sahip çıkmanın meyvesinin
de böyle etkinlikler olduğunu söyleyerek
sözlerine son verdi. 

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza ise konuşmasında, etkinliğin
“mutluluğun ötesinde bir gurur”
olduğunu ifade ederek izleyicileri büyük
bir alkışa davet etti. Cemil Kabza,
“Düşüncelerinize dikkat edin, davranış
olur; davranışlarınıza dikkat edin,
alışkanlık olur; alışkanlıklarınıza dikkat
edin, karakter olur; karakterinize dikkat
edin, kader olur” ifadeleriyle bu tür
etkinliklerin düşünceden, yaşam tarzına
ne derece etkili olduğunun önemine
değindi. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de ilk
olarak çok zor şartlar altında böyle bir
gösterinin düzenlenmesinde emeği geçen
herkesi tebrik etti. İskeçe Müftüsü Ahmet
Mete, “Sen 40 Yaşındasın” şiirini
söylerken gözyaşlarını tutamayan Ege
Karahasan’la ilgili, “Bu çocuğun geleceği
parlak, hayatımda dinlediğim en iyi iki
şiirden biriydi” ifadelerini kullandı. 

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolusu Ali Rıza Akıncı
konuşmasında, Gökçepınar köyünün
Balkan kolunda her zaman çok önemli bir
merkez olduğunun altını çizdi. Akıncı
konuşmasını, “bu etkinlikten sonra
umutlu olmak için gerçekten çok fazla
sebebimiz var” ifadeleri ile noktaladı.

İsmet MOLLAOĞLUİsmet MOLLAOĞLU
Boya Market - İskeçe

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

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

RODOP ili Demokratik İttifak
Milletvekili İlhan Ahmet, Makedonya -
Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü
Panayiotis Keramaris’le görüştü. Yeni
eğitim - öğretim yılının başlamasına
sayılı günler kala gerçekleşen ziyarette,
okul kapatmalarıyla ilgili son
gelişmelerin ele alındığı bildirildi. 

İlhan Ahmet, Keramaris’e, Azınlık
İlkokulları Encümen Heyetleri ile
Yunanistan Öğretmenler
Federasyonu’ndan azınlık ilkokullarının
kapatılmasına yönelik uygulamaya
gelen tepkileri de iletti.

Görüşmede, Trakya’daki azınlık
ilkokullarının özel statüsüne dikkati
çeken milletvekili, eğitim protokolleri ve
antlaşmalardan doğan yükümlülükleri
hatırlattı. İlhan Ahmet, söz konusu
okulların işleyişiyle ilgili herhangi bir
yapısal değişikliğin, veliler ve okul
encümen heyetleri ile yapılacak
kapsamlı bir diyalog neticesinde olması
gerektiğini vurguladı.

“KRİTERLERİ YERİNE 
GETİREN OKULUN TEKRAR
AÇILMASI GEREKİR”
Milletvekili İlhan Ahmet eğitimde eşitlik
ilkesine de işaret ederek, “Devlet tüm
yurttaşlarının eğitim imkanlarından eşit
olarak yararlanmasını sağlamakla
mükelleftir. Bu kapsamda, azınlık
eğitimini her seviyede geliştirmek
devletin yükümlülüğüdür” diye
konuştu.

Okul kapatmalarıyla ilgili mevcut

mevzuatın, “İşleyiş şartlarını yerine
getiren okulların yeniden açılması”
yönündeki hükmünü de hatırlatan
milletvekili, “Yasa uygulayıcı, öğrenci
yeter sayısı gibi kriterleri sağlayan
okulları yeniden açma yükümlülüğünü
yerine getirmelidir.” dedi.

Eyalet Eğitim Müdürü Keramaris,
önümüzdeki günlerde tüm tarafların bir
araya geleceği bir toplantı hazırlığı
içinde olduklarını belirterek, ilgili tüm
birimler ile azınlık okulları encümen
heyetleri arasında diyalog sağlanması
için gayret sarfedeceğini ileri sürdü.

KERAMARİS: PİLOT 
ANAOKULU PROJESİ YETKİ
SINIRLARIMDA DEĞİL
Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Şapçı -
Yassıköy - Kuşlanlı bölgelerindeki
okulların “ulaşılması zor okullar”
kategorisinde yer almasıyla ilgili
girişimini de dile getirerek, konuyla
ilgili sunduğu soru önergesine Eğitim
Bakanı Gavroglu tarafından verilen
cevabı Keramaris’e iletti. Eğitim
Müdürü, söz konusu taleple ilgili
yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Görüşmede İlhan Ahmet, Eğitim
Politikası Enstitüsü tarafından Rodop ve
İskeçe illerinin azınlık yerleşim
bölgelerinde hayata geçirilecek pilot
anaokulu programı hakkında
çekincelerini de iletti. Keramaris’in yetki
sınırları dışında olduğunu söyleyerek
konuyla ilgili yorum yapmaktan
kaçındığı öğrenildi.

İlhan Ahmet,
Keramaris’le görüştü
İlhan Ahmet: “Azınlık eğitimiyle ilgili tüm
birimler, en başta encümen heyetleri ve
veliler ile diyalog halinde olmalı”

ELEFSİNA Belediye Başkanı Çukalas,
saldırıda hafif yaralandı.

Başkent Atina yakınlarındaki Elefsina
Belediyesi Başkanı Yorgos Çukalas,
uğradığı bıçaklı saldırıda hafif
yaralandı. 

Haber ajansı ANA-MPA, Çukalas'ın
belediye binasındaki ofisinde eski bir
belediye çalışanının bıçaklı saldırısına
uğradığını duyurdu. 

Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan
Çukalas, hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan 35 yaşındaki
saldırganın, eskiden sözleşmeli olarak
belediyede çalıştığı ve daha önce
psikolojik sorunları nedeniyle tedavi
gördüğü belirtildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Panos
Skurletis, Elefsina belediye başkanına
yapılan saldırıyı kınadı.

Belediye başkanına
bıçaklı saldırı
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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 mü ba rek 
Kurban 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
mübarek Kurban
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
mübarek Kurban
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 Kurban 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
Kurban Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

ASTRON CENTER, 5. KAT  İSKEÇE

Dr. Muharrem KARAHASAN
Dahiliye Uzmanı

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

Thermopilon 7,  İSKEÇE
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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 

Kurban 

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 
KURBAN
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  

Kurban 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 
Kurban Bay ra m›’n› kut lar, 

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

Ba t› Trak ya

Türk le ri’nin

Kurban

Bay ra m›’n›

kut lar, 

sa€ l›k ve

mut lu luk lar

di ler.

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

Batı Trakya Türkleri’nin ve 
müşterilerinin Kurban Bayram›’n› 
kutlar, mutluluk dolu günler diler. 

Ba t› Trak ya

Türk le ri’nin

Kurban

Bay ra m›’n›

kut lar, 

sa€ l›k ve

mut lu luk lar

di ler.

KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN
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Diş He ki mi
Mus ta fa İMAM
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 

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

AVU KAT
Ah met Ka ra

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

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Müşterilerimizin ve 

Batı Trakya Müslüman Türkleri’nin

KURBAN BAYRAMI’nı kutlar, 

esenlikler dileriz. 

PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR
YUNANİSTAN ANA BAYİSİ

GÜNER MUSTAFA
Ba t› Trak ya 

Türk le ri’nin ve tüm 
müşterilerinin

Kurban Bayramı’nı
kutlar, 

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

HELAL KESİM

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 
Kurban Bay ra m›’n› kut lar,  

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

SE-TA Muhasebe şirketi
kurucuları Sedat ve Tamer

siz değerli halkımızın
mübarek Kurban Bayramı’nı

en içten dileklerle kutlar;
sevdiklerinizle birlikte daha
nice sağlık, bolluk-bereket,

huzur ve mutluluk dolu
bayramlar dileriz.

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 Kurban 

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. 

KO RAY HA SAN
Gümülcine Türk Gençler Birliği Eski Başkanı

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

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

Cafe - Espresso Bar

DIVERSO
Müşterilerimizin ve tüm halkımızın

Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık
ve esenlik dolu günler dileriz
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Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› n›n 
Kurban
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 
Kurban Bayram›’n›
kutlar, tüm
insanl›€a bar›fl,
sa€l›k ve 
mutluluk dilerim. 

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
Kurban Bayram›’n› 
kutlar, bar›fl, 
huzur ve 
mutluluk dolu 
günler dilerim.

Bi rol İn ce meh met

Eyalet Meclis Üyesi

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

İnşaat Mühendisi

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

Tüm 
Müslümanların 
Kurban
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

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

gundem_1020kbayramı_Layout 1  04.09.2017  12:09  Page 6



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

İl han Ah met
Ro dop Demokratik
İttifak Mil let ve ki li

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

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

1 Eylül 2017 GÜNDEMkutlama 7

TANER FEYZULLAH
MİMAR - MÜHENDİS

Ba t› Trak ya Müs lü man 

Türk az›n l› €› n›n 

Kurban 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 

Kurban 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

Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €› n›n 
Kurban 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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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

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

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin 

Kurban Bayram›’n›
kutlar,  esenlikler

dilerim.

MUSTAFA MUSTAFA
Yassıköy Belediyesi 

Meclis Başkanı

Dr. Selma GİROĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t› 
Trak ya Müs lü man Türk

az›n l› €› n›n 
Kurban 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 

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

Müslüman 
hemşehrilerimizin 
Kurban Bayram›’n› 

en içten dileklerimizle 
kutlar, mutluluklar dileriz.

Hristos Metios 
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı 

ve Meclis Üyeleri 

Çift çi le ri mi zin ve 
Ba t› Trak ya Türk 
az›n l› €› men sup la r› n›n   
Kurban 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 
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Diş He ki mi
Tah sin Bo za cı oğ lu

Ba t› Trak ya Türk le ri’ nin 

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

ve esen lik do lu gün ler di ler.

“To SPİTİ KO” Bö rek çi si

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya Türkleri’nin

Kurban Bayram›’n› kutlar, 

mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

Ther mo pi lon 1, ‹s ke çe

Kozlukebir Be le di ye Başka nı

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

Yas sıköy Be le di ye Başka nı

İsmet Kadı
ve Mec lis Üye le ri 

Bat› Trakya 

Türk az›nl›€›n›n

Kurban Bayram›’n›

kutlar, sa€l›k, baflar›

ve mutluluk dolu 

günler diler. 
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Avukat 
CANER İMAM

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

GÜNDEMkutlama10 1 Eylül 2017

Yassıköy Belediyesi 
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı 

ERDOĞAN SAİT
Susurköy Eski Belediye Başkanı

Bat› Trakya 

Müslüman Türk

az›nl›€›nın  

Kurban Bayram›’n› 

kutlar, esenlikler 

dilerim.

TURGAY MÜMİN
Mimar-Mühendis

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Kurban 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 
Kurban 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
Kurban Bay ra m›’n›
kutlar, sağlık, 
mutluluk ve 
esenlikler diler. 

Ercan Ahmet
Batı Trakya Azınlık Okulları 
Encümenler Birliği Başkanı

Okul Encümenlerimizin ve Ba t› Trak ya Türk 
top lu mu nun mü ba rek Kurban 
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. 
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FO TO CEN TER
İs ma il ve Me sut kar deşler

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

ve esen lik ler di ler.

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; meslektaşlarının, öğrencilerin ve
bütün Batı Trakya azınlığımızın Kurban

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

Not: Üyelerimizle bayramlaşmak için Derneğimiz, 
3 Eylül 2017 Pazar günü (Bayramın 3. günü) 
saat 17.00 ’den 18.30’a kadar açık olacaktır.

BAŞKAN

Salih AHMET

GENEL SEKRETER

Hakkı HACI

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

KURU KAHVECİ KURU KAHVECİ 

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

Kurban 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 Kurban Bay ra m› ’n›

kut lar, esen lik ler di le r.

Ba t› Trak ya 

Müs lü man 

Türk az›n l› €› n›n 

Kurban 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 

SAMİ HASAN SALİH
Mustafçova Belediyesi 

Başkan Yardımcısı

Ba t› Trak ya  

Müslüman

Türkleri’nin

Kurban Bay ra m›’n›

kutlar, sağlık, 

mutluluk ve 

esenlikler diler. 

AHMET İBRAM
Eyalet Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Kurban Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.
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Azınlık eğitimde son durum 

HÜSEYİN ZEYBEK 
İSKEÇE SİRİZA
MİLLETVEKİLİ
İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, hükümetin azınlık eğitimi
konusunda bazı adımlar attığını dile
getirerek, anaokulları konusundaki pilot
uygulamanın süreç içinde görüleceğini
ve değerlendirileceğini söyledi. 

Azınlık eğitiminin yıllarca sorunlar
yaşadığına dikkat çeken Zeybek, bu
sorunların yeni olmadığını ve bunları
çözmeye çalıştıklarını anlattı. Zeybek
şöyle konuştu: “Azınlık eğitimi ne yazık
ki yıllarca sorunlar yaşıyor. Öğretmen
sorunu, bina sorunu, müfredat sorunu,
kitap sorunu. Bunları çözmeye
çalışıyoruz. Geçen eğitim yılında ilk defa
azınlık okulları da, diğer okullar da
zamanında kitaplarına ve
öğretmenlerine kavuştu. Bu yıl da bu
uygulama devam edecek.” 

Anaokullarındaki pilot uygulamanın
ilk defa hayata geçirildiğine vurgu yapan
Milletvekili Zeybek, “Bu uygulamayı
göreceğiz. Olumlu ve olumsuz yönlerini
göreceğiz. Tabii burada amaç
çocuklarımızın Yunanca’yı daha iyi
öğrenebilmeleri için anadilde eğitimin
olması. Bu bana göre önemli bir olay.

Tabii bunu uygulamada görmemiz lazım.
O şekilde daha rahat konuşabiliriz.
Herşeye rağmen ben bunu görelim
diyorum.” ifadelerine yer verdi. 

“AZINLIK EĞİTİMİ KAN
KAYBEDİYOR, ANCAK AZINLIK
EĞİTİMİNİN DESTEKLENMESİ
GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”
Azınlık eğitimindeki en önemli amacın
eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu
belirten Zeybek, “Bunun için de en
büyük görev şu anda görevli olan
öğretmenlerimize düşüyor. Ben
inanıyorum ki onlar da
performanslarının üzerine çıkarak
üzerlerine düşeni yerine getirecekler. Ne
yazık ki azınlık eğitimi kan kaybetmekte.
Öğrenci velileri devlet okullarını tercih
etmektedir. Bu da onların hakkı. Ancak
ben herşeye rağmen azınlık eğitiminin
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.
Hükümetin de bu  yönde adımları var.
Mesela; Selanik’teki azınlık eğitimi
bölümünün açılması. Bu olumlu bir
adımdı. Asıl sorun, azınlık velilerinin
azınlık okullarını tercih etmemesi. Bunu
hep birlikte çözüme kavuşturmamız
lazım.” diye konuştu. 

Kapatılan okullar konusuyla ilgili
soruyu da yanıtlayan Hüseyin Zeybek,
“Evet bu yıl da okul kapatıldı. Bu tabii ki
üzücü. Ancak İskeçe ilimizde okul
kapatılmadı. Bu işin sevindirici yanı.
Kimse okul kapatmak istemez. Sadece
azınlık okulları kapatılmıyor. Devlet
okulları da kapatılıyor. Elbette iki
öğrencili bir okul açık kalamaz. Önemli
olan var olan okulların kalitesini
arttırmak. Bütün okullarımızın en
azından dört veya altı derslikli olması
lazım. Ne yazık ki maaliyet olayı bu
durumu zorlaştırıyor. Burada prosedürde
de bir yanlış var. Çünkü okulların asıl
sahibi encümen heyetleridir. Onlarla
iletişim ve diyalog kurmak gerekir.
Unutmayalım ki, bu yıl encümen
seçimleri de yapılacak. Velilerimizin
okullarına sahip çıkmaları gerekiyor.
Şunu söylemek isterim ki; hükümet
olarak azınlık eğitiminin iyileştirilmesi
için önlemler almaktayız.” dedi. 

“İSKEÇE AZINLIK LİSESİ
VARDİYADAN KURTULACAK”
Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için yapılan
ek binanın da yeni eğitim yılına
yetişitirileceğini belirterek, “Okul
binasına yakın bir mesafedeki ek bina
hemen hemen hazır. Eğitim yılına
yetişecek. Dört sınıflı bir bina olacak.
Dolayısıyla İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi vardiyalı
eğitimden kurtulacak. Yani öğleden
sonra eğitimi olmayacak. Birkaç yıl
öncesinde olduğu gibi sadece sabah
eğitim yapılacak. Yani normal sürece
dönecek.” diye konuştu. 

İLHAN AHMET 
RODOP İLİ DEMOKRATİK
İTTİFAK MİLLETVEKİLİ
Rodop ili Demokratik İttifak Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, bugüne kadar
meclise 66 soru ve yazılı rapor
sunduğunu belirterek, bunların üçte
birinin azınlık eğitimiyle ilgili olduğunu
söyledi. 

Hükümetin anaokullarla ilgili hayata
geçirmeye hazırlandığı pilot
uygulamanın azınlığın talebi ve
beklentisiyle ilgisi olmadığını söyledi.
“Bu yapılmak istenen şey ne ölçüde
pedagojik?” diyen İlhan Ahmet, burada
görev alacak azınlık mensuplarının
görev ve rolünün ne olacağı konusunda
hala soru işaretleri olduğuna dikkat
çekti. Milletvekili Ahmet şöyle devam
etti: “Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu anaokullarındaki pilot
uygulamayla alakalı bir açıklama
yayınladı. Çok açıkça ifade edildi ki;
azınlığın talebi Türkçe – Yunanca azınlık
anaokullarıdır. Dolayısıyla biz
sözkonusu pilot uygulamayı kabul
etmiyoruz. Azınlığımızın talebi bu değil.
Bundan on yıl önce de söylendi. Birkaç
yıl önce de söylendi. İlkokulu modelinde
olduğu gibi, Türkçe – Yunanca azınlık
anaokulları istiyoruz. Çalışacak
memurların yapacağı iş belli olacak.
Nasıl ders yapacakları belli olacak.
Azınlığın istediği budur. Yunanca

öğretmeni ile Türkçe öğretmeninin eşit
şartlarda olması ve eşit bir şekilde eğitim
sürecine katkı sağlaması gerekiyor.
Dolayısıyla pilot uygulama azınlık
toplumunun istediğinden uzaktadır.” 

“OKUL KAPATILMALARINDA
KANUNSUZ HAREKET EDİLİYOR”
Milletvekili Ahmet, kapatılan okullar
konusunda hükümetin kanunsuz
hareket ettiğini ve azınlık eğitimi ve
azınlık okullarıyla ilgili yasal
düzenlemelerin dikkate alınmadığını
söyledi. İlhan Ahmet, “Okul
encümenlerinin uzun bir açıklaması
vardı. Okul Encümenleri Birliği’nin bu
açıklamasını meclise ve bakanlığa
ilettim. Sonuçta ben milletvekili olarak
azınlığımızdaki kurum ve kuruluşların
taleplerini ve açıklamalarını hükümete,
Atina’ya iletmek ve aktarmak
durumundayım. Şu ana kadar buna bir
cevap almış değilim. Azınlığın talebinin
bu olduğunu ifade ettim. Bundan birkaç
yıl önce de azınlığımızın temsilcileri
tarafından imzalanan bir azınlık
anaokulları talebiyle ilgili dilekçenin
meclise ve hükümete sunulduğunu
hatırlıyoruz. Biz hükümetten cevap
bekliyoruz. Neden okullarımızı
kanunsuz bir şekilde kapatıyor. Gerek
encümenler birliğinin, gerekse diğer
azınlık kuruluşlarının sorusu ve cevap
beklediği mesele bu. Umarız hükümet
cevabını verir.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ 
DEB PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Mustafa Ali Çavuş, azınlık
eğitimi konusunda hükümetten
demokratik bir yakşalım beklediklerini
söyledi. “Öncelikle bu hükümet veya
diğer hükümetlerden beklediğimiz şey;
azınlığa ve azınlık eğitimine demokratik
bir şekilde yaklaşmasıdır. Otoriter bir
tutumla bu meseleye yaklaşmak çok
büyük yanlıştır” diyen Ali Çavuş, 
hükümete azınlığın taleplerine olumlu
yanıt vermesi çağrısında bulundu. 

Yeni eğitim –
öğretim yılının
başlamasına sayılı
günler kala, Batı
Trakya Türk azınlık
eğitimini meşgul
eden konuları ele
aldık. Hükümetin
yeni eğitim yılında
uygulamaya
koyacağını açıkladığı
anaokullarıyla ilgili
pilot uygulamayı ve
kapatılan azınlık
okulları sorununu,
Batı Trakya Türk
azınlık temsilcilerine
sorduk. 
Anaokulu sorunu ile
kapatılan okullarla
ilgili gelişmeleri
azınlığın siyasi
temsilcileri ve eğitim
dernekleriyle
değerlendirdik. 
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“HÜKÜMET AZINLIK EĞİTİMİNE
DEMOKRATİK BİR 
ŞEKİLDE YAKLAŞMIYOR”
Altı devlet anaokulunda pilot
uygulamaya geçilecek olmasını
değerlendiren Mustafa Ali Çavuş şöyle
konuştu: “DEB Partisi olarak, eğitim
meselesini, Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığının en önemli sorunlarından biri
olarak görüyoruz. Ne yazık ki hükümet
bu meseleye demokratik bir bakış
açısıyla yaklaşmıyor. Kararları kendi
alıyor ve uygulamaya geçiyor. Bize de bu
alınan kararlara uymamız için dolaylı da
olsa baskı yapılıyor. Azınlığımız
anaokulu konusunda talebini 10 yıl önce
dile getirdi. Bu süre içinde de defalarca
tekrarlandı. Nasıl azınlık ilkokulları
varsa, aynı şekilde azınlık anaokulları
istiyoruz. Çünkü artık anaokulu eğitimi
zorunlu. Ve ülkemiz de bize azınlık
anaokulu açmak zorunda. Buraya nokra
koymak istiyorum. Yani bu pilot
uygulama, bizi oyalamaya ve hedef
şaşırtmaya yönelik. Hükümetin bu
iradeyi göstermesi gerekiyor. Azınlık,
milletvekili seçimlerinde iktidar
partisine büyük destek verdi. Hükümet,
üç azınlık mensubu SİRİZA partisi
milletvekili sayesinde ayakta duruyor.
Azınlığın taleplerine olumlu yanıt
vermek bu ülkenin zaafı olmaz. Tekrar
söylemek gerekirse, azınlık Türkçe –
Yunanca azınlık anaokulları istiyor.”

“OKUL KAPATMALARINA 
KARŞIYIZ, BU KONU AZINLIKLA
MUTLAKA GÖRÜŞÜLMELİ”
Kapatılan okullar konusunda da
konuşan DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali
Çavuş şunları ifade etti: “Azınlık
eğitiminin kendine has bazı özellikleri
var. Sadece azınlık okulları kapatılmıyor,
devlet okulları da kapatılıyor anlayışına
katılmıyoruz. Azınlık okulu başka, devlet
okulu başka. Azınlık eğitiminin farklı bir
mevzuatı var. Ancak hükümetlerin bu
mevzuatı son yıllarda görmezden
geldiğini görüyoruz. Bu da hukuki
açından çok büyük bir yanlış. Bu
noktada en önemli konu azınlık
toplumuyla diyalog yapılmaması. Eyalet
Eğitim Müdürü bir karar imzalıyor ve şu
okulu kapattım diyor. fakat aynı
rahatlıkla okul açılması için hareket
etmiyor. Okul açılacağı zaman bu beni
aşar şeklinde bir yaklaşım sergiliyor.
Sayın Kerameris’e bir çağrıda bulunmak
istiyorum. Azınlık eğitimiyle alakalı
konularda, özellikle de okul kapatmaları
veya açılmaları mevzusunda azınlığın
kurumlarıyla diyaloğa girsin. Artık daha
demokratik bir anlayış bekliyoruz.” 

ERCAN AHMET 
BATI TRAKYA
AZINLIK OKULLARI
ENCÜMENLER BİRLİĞİ
BAŞKANI
Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler
Birliği Başkanı Ercan Ahmet, anaokulları
konusunda Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun yayımladığı
açıklamayı hatırlatarak, “Bu konuda
azınlık söyleyeceğini yıllar önce
söylemiştir. Hükümetin bunu dikkate
almasını bekliyoruz.” dedi. 

Batı Trakya’daki altı devlet
anaokulunda hayata geçirilecek pilot
uygulamanın, tercümanlı eğitim
sisteminden bir farkı olmadığını belirten
Ercan Ahmet, “Aynı öneri bundan iki yıl
önce de yapıldı. Yani anaokuluna
çocukların anadilini bilen birilerinin

görevlendirilmesi önerildi. Şimdi aynı
şey pilot uygulama olarak karşımıza
çıkıyor. Bakanlık tercümanlı eğitimi
önermişti, azınlık da tepki göstermiş ve
reddetmişti. Bu proje bizim beklentimizi
tabii ki karşılamıyor. Biz tercümanlı
eğitim değil, azınlık anaokulu istiyoruz.
Aynen ilkokullarımızda olduğu gibi.
Model odur. Bu pilot uygulamaya olumlu
bir bakışımız yok.” ifadelerini kullandı. 

“BU PROJENİN GEÇİŞ SÜRECİ
OLDUĞUNA İNANMIYORUZ”
Bunun bir geçiş süreci olduğuna da
inanmadıklarını söyleyen Ercan Ahmet,
“Şimdi bunun bir geçiş süreci olduğunu
ve daha sonra buradan farklı bir
uygulamaya geçileceğini söyleyenler
veya düşünenler olabilir. Bizim talebimiz
çok net. Aynen ilkokullarımızda olduğu
gibi anaokulu eğitimi istiyoruz. Bu
ülkemiz Yunanistan’ın da
zorunluluğudur. Eğer Türkçe – Yunanca
anaokulu olursa, çocuk Türkçe –
Yunanca ilkokulda da daha başarılı
olur.” diye konuştu. 

Ahmet sözlerine şöyle devam etti:
“Ayrıca bu gibi hayati bir meselede
hükümetin ve bakanlığın azınlıkla neden
diyalog yapmadığını da bir türlü
anlamıyoruz. Böyle hayati bir konuda
neden azınlığın görüşü alınmıyor? Bu
çok yanlış bir anlayış. Bu anlayışın
mutlaka değişmesi gerekiyor. Azınlığa
neden danışılmıyor?”

“OKULLARIMIZ KANUNSUZ
ŞEKİLDE KAPATILIYOR”
Kapatılan azınlık okulları sorunuyla ilgili
olarak da konuşan Encümenler Birliği
Başkanı Ercan Ahmet, “Ne yazık ki son
yıllarda 60 azınlık okulumuz kapatıldı.
Gerekçe öğrenci azlığı. Ancak şunu
açıkça söylemek gerekiyor ki; azınlık
okulları ilgili mevzuata uygun bir şekilde
kapatılmıyor. Daha doğrusu mevzuata
uyulmuyor. Encümen heyetlerinin onayı
alınmıyor. Azınlık okulları kanuna aykırı
bir biçimde kapatılıyor. Durum ne yazık
ki bu. Bakın okullar kapatılıp, öğrenciler
komşu köylere gönderilince de değişen
bir şey olmuyor. Örnek olarak
Kozlukebir’i verelim. Üç köy okulu
kapatıldı ve buradaki öğrenciler
Kozlukebir okuluna geldi. Daha önceki
derslik sayısı yine artmadı. Okulun araç

gereçlerinde, eğitimin
kalitesinde bir
şey değişmedi.

Hep aynı
sistem

devam
ediyor.” 
Çocuk

sayısı

artan
okulların da

yeniden
açılması

gerektiğini
vurgulayan
Ercan Ahmet,
“Bu da ayrı bir
sorun. Yani köyün
okulu kapatılıyor.
Çocuk sayısı artınca
da yeniden
açılmıyor. İnsanımız
okulunun
kapatılmasına tabii
ki karşı. Bu olaya en
iyi örnek Musaköy

okuludur. Öğrenci sayısı artmış, köylü
okulunu istiyor, ancak şu ana kadar
olumlu cevap verilmiyor? Neden
verilmiyor? Eğer Musaköy okulunu
açarsak, Hasanlar okulu kapanır
deniyor. Öyle bir şey yok. Musaköy
okulunun açılması, Hasanlar okulunun
da açık kalması gerekiyor.” diye konuştu. 

HÜKÜMET AZINLIK EĞİTİMİNİ
İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPIYOR? 
Azınlık eğitiminde her zaman bir
tartışma olduğunu ve bu tartışmanın
ardında da azınlık eğitiminin içeriğinin
yattığını ifade eden Encümenler Heyeti
Başkanı Ercan Ahmet şöyle konuştu:
“Biz şu anda anaokulunu veya kapatılan
okulları konuşuyoruz. Bir de tabii ki
azınlık eğitiminin içeriği var. Bu ne
durumda? Azınlık okullarının
binalarından bahsetmiyorum. Azınlık
eğitiminin kalitesinden bahsediyorum.
İktidar partisinin milletvekili çeşitli
basın yayın organlarında çıktı ve ‘Türkçe
eğitimi veren öğretmenler Türkçe’yi
yeterince bilmiyor’ diye bir iddiada
bulundu. Azınlık öğretmenlerinden
sorumlu iki danışman görevlendirildi. O
zaman bu danışmanlar  ne iş yapıyor?
Eğer sayın Zeybek’in söyledikleri
doğruysa kendi partisi ne yapıyor,
bakanlık ve hükümet bu durumun
iyileştirilmesi için ne yapıyor? Ne gibi
önlemler alınıyor? Mesela bu
öğretmenler yıllarca eğitim seminlerleri
istiyorlar. Bu konu ne olacak? Ben bunu
Eyalet Eğitim Müdürü sayın Keramaris’e
de aktardım. Bu konuda gelişme
beklediğimizi söyledim. Eğer gerçekten
Türkçe’yi bilmeyen öğretmenler varsa,
yetkililer olarak bazı işlemleri hayata
geçirmelerini bekliyoruz.”

AYDIN AHMET
BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER 
BİRLİĞİ BAŞKANI
Batı Trakya’da altı anaokulunda
başlatılacak pilot uygulama konusunda
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Aydın Ahmet şunları söyledi:
“Yunanistan’da Eğitim Bakanlığı’na
bağlı Eğitim Politikaları Enstitüsü, Batı
Trakya Türk azınlığına mensup
çocukların öğrencisi olduğu altı devlet
anaokulunda, yükseköğretim
kurumlarından mezun, her iki dili bilen
muhtemelen anaokulu öğretmeni bir
azınlık üyesinin, anaokulu sınıfında
görevli öğretmenle birlikte çalışmasını
öngören pilot uygulamayı hayata
geçireceğini açıkladı. Enstitü tarafından

yapılan açıklamaya göre,
altı devlet

anaokulunda
uygulamaya

girecek pilot
uygulama ile devlet

anaokuluna gitmekten
başka seçenekleri
olmayan azınlık
çocuklarının
anaokula daha

kolay uyum sağlaması hedefleniyor.
Enstitü, İskeçe’de 3 ve Gümülcine’de 3
olmak üzere 6 okul ile başlayacak
uygulamayı gelecek eğitim yılında 12
anaokuluna genişletileceğini
açıklayarak, pilot programın
sonuçlarının eğitim yılı sonunda
değerlendirileceğini ve bakanlığa gerekli
önerilerin sunulacağını duyurdu.

Batı Trakya Türk azınlığına mensup
çocukların öğrencisi olduğu altı devlet
anaokulunda Türkçe ve Yunanca bilen
azınlık üyesinin çalışmasını öngören
pilot uygulama, azınlığımızın iki dilli
Türkçe Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulları talebini ne yazık ki hiç
karşılamıyor. Azınlığın talebi ısrarla göz
ardı ediliyor. Hükümet makamlarının
azınlığımızın eğitim alanında sahip
olduğu özel statüyü dikkate almalarını
ve azınlık için son derece önemli olan bu
alanda alınacak kararlarda azınlık
yöneticileri ile istişare etmelerini
hasretle bekliyoruz. Azınlık kurum ve
kuruluşlarıyla görüşmeden, azınlığın
eğitim haklarını hiçe sayarak, dayatmacı
bir mantıkla karar almalarını kabul
etmiyoruz. Azınlık olarak devlet
anaokullarına gitmekten başka seçenek
sunulmayan çocuklarımız için Yunanca-
Türkçe bilen yükseköğretim mezunu bir
azınlık mensubunun Yunan anaokulu
öğretmeni ile birlikte çalışmasını değil,
azınlık okul sistemi içerisinde iki dilli
Türkçe Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokullarının açılmasını istiyoruz.
Böyle bir uygulamanın içinde bizzat
bulunmuş bir öğretmen olarak
söylüyorum ki, bu pilot uygulamanın
olacağı anaokullarında görev alacak
arkadaşlarımız sadece tercümanlık
yapacaklar. Bu uygulama ana dilin
geliştirilmesine bir katkı sunmayacaktır.
Bir yıl sonra iki dilli Türkçe - Yunanca
eğitim veren ilkokullara gidecek
çocukların, bu iki dilde anaokulu eğitimi
almalarını ve ilkokula hazırlanmalarını
engelleyen mantığı inanın ki anlamakta
zorluk çekiyorum. Aklımızla, bilgimizle
ve tecrübemizle alay eden bu mantığı iyi
niyet yoksunu olarak açıklayabiliyorum.
Talebimiz gayet nettir. Bizler azınlık
olarak Türkçe - Yunanca eğitim verecek
ve her iki öğretmenin de birbirine paralel
müfredatla çalışacağı azınlık anaokulları
istiyoruz.”

Devamı 14. sayfada
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KAPATILAN OKULLAR
Kapatılan okullar sorununa da değinen
BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, eğitim yılı
öncesinde üç okulun daha kapatıldığını
hatırlattı. 

Ahmet sözlerini şöyle devam etti:
“Doğu Makedonya Trakya Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis Keramaris imzasıyla
11 Temmuz 2017 Salı günü yayımlanan
karar uyarınca yine üç azınlık okulumuz
kapatılıyor. Rodop iline bağlı Karakurcalı
ve Kızılağaç azınlık ilkokulları ile Meriç
iline bağlı Kütüklü azınlık ilkokulunun
öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılacağını
üzülerek öğrendik. Daha önce kapatılan
okullarımızda olduğu gibi ne azınlık
yetkilileri, ne de velilerle istişare edildi.
Yine azınlık okullarının özel statüsü
dikkate alınmadan üç azınlık
okulumuzun sessiz sedasız zillerinin
susturulmasına tepkiliyiz ve bu tutumu
kınıyoruz.”

“Öğrenci azlığı gerekçesiyle geçici
olarak kapatıldığı söylenen
okullarımızın bir daha asla açılmayacağı
gerçeği, Evros iline bağlı Musaköy
azınlık ilkokulunun yeterli sayıda
öğrenci sayısına ulaşması ile ortaya
çıktı” görüşünü savunan BTTÖB Başkanı
Aydın Ahmet, “Devletin bu hususta
samimi olmadığını hep birlikte
yaşayarak görüyoruz. Musaköy azınlık
okulunda 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılında 13 öğrenciye ulaşılmasına ve
velilerin okullarının açılması yönünde
ısrarlı taleplerine rağmen olumlu yanıt
verilmiyor.  

Azınlık okullarının bir bir kapatılması,
azınlığımızın geleceği açısından son
derece endişe vericidir. Hepimizin, her
azınlık bireyinin bu hususta kafa
yorması elzemdir. Çocuklarımızı azınlık
okullarına göndermeyerek, dolaylı
olarak bu okul kapanmalarına olanak
sağlayan azınlık mensuplarını da bir kez
daha ciddiyetle düşünmeye davet
ediyoruz. 

Azınlık okullarının öğrenci azlığı
sebebiyle kapatılması, taşıma sistemi ile
çocuklarımızın başka okullara taşınarak
çok sınıflı okulların oluşturulması
maalesef eğitim kalitesini yükseltmiyor.
Bu hususta eğitim alanındaki tüm
yetkililere azınlık okullarında eğitim
kalitesini yükselmek için farklı
çalışmalar yapmak gerektiğini
hatırlatıyoruz. Bunun yapılması için de
azınlık mensupları ile istişare edilmesi
gerektiğinin bir kez daha altını
çiziyoruz.” dedi.  

SALİH AHMET 
RODOP EVROS SÖPA
MEZUNU ÖĞRETMENLER
DERNEĞİ BAŞKANI 
Rodop – Evros SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet, azınlığın yıllarca ortaya koyduğu
“Türkçe – Yunanca Anaokulları”
talebinden uzak bir uygulamanın hayata
geçirilmeye çalışıldığını belirterek,
“Bizim isteğimiz Türkçe ve Yunanca
eğitim veren azınlık anaokullarıdır.”
dedi. 

“NORMAL VE ADİL OLANI TÜRKÇE –
YUNANCA AZINLIK ANAOKULUDUR.”
Salih Ahmet şöyle konuştu: “Pilot
uygulama ile, devlet anaokullarında
öğrenim gören azınlık mensubu
öğrencilere Yunanca’nın daha iyi
öğretilmesi için, tercüman öğretmen
tarafından Türkçenin yardımcı dil olarak
kullanılması öngörülmektedir.  Bunun,

bizim yıllardan beri istediğimiz çift dilli
anaokullarıyla, yani Türkçe ve
Yunanca’nın eşit olarak kullanılacağı
azınlık anaokuluyla uzaktan yakından
bir alakası yoktur. İstediğimiz, Türkçe ve
Yunanca eğitim veren çift dilli azınlık
anaokullarının kurulmasıydı. Normali ve
adil olanı da buydu. Çünkü çocuğun
anadilini en azından diğer dille eşit
oranda kullanma şansı olacaktı.
Böylelikle azınlık ilkokuluna geçiş daha
sağlıklı olacaktı. Sözü edilen yeni
uygulamanın, sadece Yunancanın iyi
öğrenilmesi mantığına dayanması,
devamında azınlık ilkokullarına gidecek
öğrenciler için bir dezavantaj
oluşturacaktır. Çünkü öğrenciler kendi
anadilleri olan Türkçeyi iyi kullanabilme
becerisinden mahrum olarak ilkokula
başlayacaklar, bu durum onları Türkçe
müfredatında başarısızlığa itecektir.
Azınlık eğitimindeki çift dillilik esasını
da zedeleyen bu uygulama, ancak ve
ancak devlet ilkokullarını tercih
edenlerin işine yarayacaktır. Diğer bir
ifadeyle bu yeni sistem, devlet
ilkokuluna geçiş için bir ön hazırlık, bir
basamak sayılmaktadır. Bu noktada
şunu belirtmekte fayda var: Biz
çocuklarımızın Yunanca öğrenmesinden
rahatsız değiliz. Tam aksine Türkçe
kadar Yunancayı da iyi bir şekilde
öğrenmelerini istiyoruz. Bu mümkündür.
Uygun metod ve uygulamalarla, çocuk
her iki dili de iyi öğrenebilir ve
konuşabilir. Yanlış olan, bir dil
öğretilirken diğerinin göz ardı
edilmesidir. Biz buna karşıyız. Burada
göz ardı edilen bir başka husus ise
azınlık okulunun varlığıdır. Sanki azınlık
ilkokulu yokmuş gibi davranılmaktadır.
Eğer azınlık eğitimi, devlet eğitim
sisteminin resmen içindeyse ve eğer artık
anaokulları mecburi eğitim kapsamında
olup ilköğretimin bir parçasıysa, o
zaman azınlık okullarına gidecek
öğrencilerin de ilköğretime en iyi şekilde
hazırlanacakları bir okul öncesi
eğitimine ihtiyaçları vardır. Bu da ancak
azınlık ilkokuluna benzer bir sistemle
mümkün olur. Başka arayışlara girmek
beyhude ve vakit kaybıdır. Çocuklarımız
deneme tahtası olmaktan çıkarılmalıdır.
Bir an önce devlet tarafından da tescilli
azınlık ilkokulu modelinde çift dilli
anaokulları faaliyete geçirilmelidir. Hem
işin doğası, hem mevzuat bunu
gerektirmektedir.”

“EKONOMİK KRİZ VE ÖĞRENCİ
AZLIĞI BAHANE EDİLEREK
OKULLARIMIZ KAPATILMAKTADIR”
Kapatılan azınlık okulları sorunuyla ilgili
olarak  soruyu da yanıtlayan Salih
Ahmet, yasal düzenlemeler dikkate
alınmadan sadece ekonomik
gerekçelerle okulların kapatıldığını
söyledi. Ahmet şunları kaydetti:
“Derneğimizin son yönetimi, kardeş
kuruluş İskeçe SÖPA Mezunu Öğretmen
Derneği’yle birlikte, okul kapatmalarıyla
ilgili büyük mücadele vermiş ve
vermektedir. Ekonomik kriz ve öğrenci
azlığı bahane edilerek, manasız ve boş
yere okullarımız bir bir kapatılmaktadır.
Bu iş yapılırken ne topluma
danışılmakta, ne de okulların cografi
konumu göz önünde
bulundurulmaktadır. Plansız
kapanmalardan dolayı, çocukların bazen
aylarca yeni okullarına gidemediklerini,
bazen yıl boyu aileleri tarafından
taşındıklarını, bazen yağmur çamur
altında saatlerce otobüs beklediklerini
görmekteyiz. Öte yandan kendi okulları
kapanınca yeni okula giderek daha iyi
eğitim görecekleri ümidiyle yavruları için
bu meşekkatlere göğüs geren ailelerin,
değişen bir şey olmadığını gördüklerinde
yaşadıkları hayal kırıklığı ise ayrı bir

konu. Çünkü kapatılan okul az sınıflıydı.
Fakat gittikleri okul da yine az sınıflı.
Değişen tek şey; dün çocuğu evinden
okuluna yürüyerek gidiyordu, bugün
taşıtla gidip geliyor. Bir de evinden daha
erken çıkıp, daha geç gelmesi bir başka
değişiklik. Bütün bunların yanında, asıl
olması gereken değişiklik oldu mu? Yani
eğitim açısından bir şey değişti mi?
Hayır. Peki okul niçin kapandı o zaman?
Ek çile çekmek için mi?”

ENCÜMENLERE VE YEREL
YÖNETİME DANIŞILMIYOR 
Azınlık okullarının encümenlere ve yerel
yönetimlere danışılmadan kapatıldığına
işaret eden dernek başkanı Salih Ahmet,
“Biz her okul kapatıldığında üzülüyoruz.
Çünkü her ne kadar adına ‘faaliyeti
geçici olarak durdurulma’ dense de,
aslında hep birlikte şahit olduğumuz bir
durum var: Ne kapanan okul bir daha
açılıyor, ne de yeni azınlık okulunun
açılmasına müsaade ediliyor. Musaköy
Azınlık Okulu örneğinde gördüğümüz
gibi, faaliyeti üç yıllığına dondurulan
okul statüsünde olup yeterli öğrenci
sayısına ulaşmış olmasına rağmen,
çalışmasına izin verilmiyor. Ülkenin
diğer yerlerinde de okullar kapatılıyor,
ama ihtiyaç olan yerlerde yenileri
açılıyor veya mevcut okullara ek
derslikler yapılıyor.  Bizde ise sadece
kapanıyor, yenisi açılmıyor. İhtiyaç olan
yerlere ilave derslikler yapılmıyor.
Çocuklarımızın üst üste olduğu bazı
okullarımız mevcut. Rodop vilayetinden
örnek vermek gerekirse, Mastanlı,
Kırmahalle ve Kozlukebir (Arriana)
okullarında yığılmalar olmasına rağmen
ek derslikler yapılmıyor. Daha birçok
yerlerden benzer örnekler vermemiz
mümkündür. Bütün bunlar gösteriyor ki,
eğitim haricinde başka maksatlarla
okullarımız  kapatılıyor.  Biz onun için
okul kapatmalarına başından beri karşı
olduk ve olacağız da. Çünkü okul
kapatmalarının eğitim sorununa bir
çözüm getirmediğini ve varolan eğitimin
kalitesini arttırmadığını görüyoruz. Oysa
çağımızda bu iş sadece daha iyi eğitim
adına, sadece eğitim amaçlı
yapılmalıydı.  Kaldı ki, biz azınlık
okullarından bahsediyoruz. Bu okulların
farklı bir statüye sahip olduğunu
hepimiz biliyoruz. Kapatmalar ne amaçla
yapılırsa yapılsın, okul kaç çocukla
kapanırsa kapansın, bu işlemin ailelere
danışılmadan, ailelerin rızası alınmadan
yapılması yanlıştır. Son yıllarda gerek
encümen kurullarına, gerek yerel
yönetimlere danışılmadan  tepeden inme
kararlarla okullarımızın kapanması artık
moda haline gelmiş durumda. Bundan

az zaman öncesine kadar bir okul
kapatılırken encümen kurulunun onayı
ve yerel yönetimlerin fikir beyanı
isteniyordu. Nedense artık bütün
bunlara ihtiyaç duyulmuyor.  Artık buna
bir dur denilmesi ve okullarımızın bu
şekilde harcanmaması beklentimizdir.
Eğer istenen eğitimde kaliteyse, kalitenin
okul kapatmakla gelmeyeceğini, kalite
için daha farklı ve daha cesaretli
adımların atılması gerektiği
inancındayım.” diye konuştu. 

NURETTİN KIYICI 
İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ
BAŞKANI
Yıllardan bu yana azınlığın anaokulu
eğitimi konusunda yaptığı çağrılara
cevap verilmemesinin üzücü olduğunu
kaydeden İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Lozan Antlaşması uyarınca
Türkçe – Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokullarının olması gerektiğini
belirtti. 

Kıyıcı şöyle konuştu: “İskeçe İli SÖPA
Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler
Derneği, yıllardan beri eğitim
bakanlıklarına ve hükümet yetkililerine
gönderdiğimiz yazılarda ve  son olarak
da Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na
hitaben 6 Nisan 2017 tarihinde
göndermiş olduğumuz yazıda, azınlık
üyelerine yönelik olarak Batı Trakya’da
Türkçe ve Yunanca eğitim yapılacak
ilkokul modelinde iki dilli
anaokullarının açılmasını talep ettik. 6
Nisan 2017 tarihinde iki öğretmen
derneği tarafından eğitim bakanının
yanı sıra bölge milletvekilleri ile azınlık
eğitiminden sorumlu yetkililere de
gönderdiğimiz yazıda, azınlık
ilkokullarındaki eğitimin, Lozan
Antlaşması uyarınca Türkçe ve Yunanca
olmak üzere iki dilli olduğunu
hatırlatarak, bu nedenle, zorunlu
eğitime dahil edilmiş olan anaokulu
eğitiminin de azınlık çocukları için iki
dilli olması gerektiğini  tekrar
vurgulamıştık. Ülkemizde okul öncesi
öğretim zorunlu olduğu halde ve azınlık
çocukları anaokulundan sonra çift dilli
azınlık ilkokullarına devam ettiklerinden
ötürü, öğrencileri okul hayatı için
hazırlayacak her iki müfredat
programında eşit şartlarda eğitim -
öğretim görebilmesi amacıyla azınlık
ilkokulların bulunduğu yerlerde çift dilli
azınlık anaokulları açılmalıdır.Çift dilli
anaokulları artık bir zarurettir ve bu
azınlık toplumunun en doğal hakkıdır.”
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Anaokulu eğitimiyle ilgili pilop uygulamaya
tepki gösteren ve bunu kabul etmediklerini
söyleyen dernek başkanı Kıyıcı sözlerine şöyle
devam etti: “Hükümetin açıkladığı Batı
Trakya’daki altı devlet anaokulunda hayata
geçirilecek pilot uygulamaya gelince,
kesinlikle bunu kabul etmiyoruz ve pedagojik
bulmuyoruz. Bu yıllardan beri azınlık
toplumunun çift dilli anaokulları talebini hiçe
saymaktır, azınlığı susturmaktır. Dünyanın
neredeyse bütün ülkelerinde iki dilin
konuşulduğu anaokulları mevcut. Ancak
böylesi tercümanlı bir uygulama dünyanın
hiçbir ülkesinde görülmemiştir.Bu uygulama
çocuklarımızın kendi dilini, dinini ve
kültürünü öğrenmelerine mani olmaktadır. Bu
uygulamanın azınlık eğitimi için olumlu bir
tarafı yoktur, tam aksine var olan sorunlara
yenilerin eklenmesine neden olacaktır.
Derneğimizin, anaokulu konusunda talebi
değişmemiştir; ilkokul modelinde çift dilli
(Türkçe – Yunanca) anaokulu ısrarını devam
ettirecektir.”

“AZINLIK OKULLARININ KAPATILMASI,
AZINLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN OLUMSUZ
SONUÇLAR DOĞURACAKTIR”
İskeçe ili SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği
Başkanı Nurettin Kıyıcı 2010 yılından bu yana
kapatılan azınlık okulu sayısının 60’a
ulaştığını belirterek, bunun azınlık eğitimine
büyük yaralar açtığını vurguladı. 

Nurettin Kıyıcı şöyle konuştu: “Bölge
Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris, 11
Temmuz 2017 tarihli kararıyla yine Batı Trakya
azınlığının üç okulunu daha kapatmıştır.
Karara göre, Rodop İli Karakurcalı (Krovili)
Azınlık İlkokulu, Kızılağaç (Ragada) Azınlık
ilkokulu, Meriç İli Kütüklü (Mikrakion) Azınlık
İlkokulu 2017 - 2018 eğitim yılında öğrenci
yetersizliği bahanesiyle kapatılmıştır. Yine

azınlık okullarının özel statüsü dikkate
alınmadan ve  azınlık toplumuna
danışılmadan üç azınlık ilkokulunun daha
kapatılması kararı, azınlık eğitim camiasında
ve okulları kapanan köy halkımıza büyük
üzüntü yarattı. Azınlık okullarının
kapatılması, azınlık eğitimi açısından yine
son derece olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
Çünkü kapatılan okullar ücra ve ulaşım
şartlarının zor olduğu bölgelerde ve bu
bölgelerde yaşayan öğrenci velilerinin de en
düşük gelir seviyesine sahip insanlarımızdır.
İşin en kötüsü de kapanan okullarımız bir
daha açılmamasıdır.” 

Lozan Antlaşması’nın en önemli
kazanımlarından birinin eğitim konusunda
olduğunu dile getiren dernek başkanı Nurettin
Kıyıcı, “2010 yılından bu yana öğrenci azlığı
bahanesiyle 60 azınlık ilkokulumuz
kapatılmıştır. Türkçe eğitimi, Lozan
Antlaşması’yla azınlığa verilen en önemli
haklardandır. Azınlık toplumu Türkçe’nin ve
azınlık okulları sayesinde günümüze kadar
varlığını sürdürmüştür. Azınlık okullarımızın
rolleri çok önemlidir. Bu okullarda
çocuklarımız sadece Türkçe ve Yunanca değil,
aynı zamanda kendi değerlerini de öğrenirler.
Şunu çok iyi anlamalıyız, toplum olarak
varlığımızı ve kültürümüzü sürdürebilmemiz,
sadece azınlık okullarımızın faaliyetiyle
mümkündür. Eğitim meselesi hepimizin
meselesidir ve herkes üzerine düşen görevini
üstlenmelidir. Toplumumuzun kurum ve
kuruluşlarının katkıları ve destekleriyle birlik
ve beraberlik içinde, yardımlaşarak azınlık
eğitimindeki tüm sorunları çözebileceğimize
inanıyoruz. Radyo ve televizyon kanalları
aracılığıyla birbirimizi suçlamakla ve iftira
atmakla azınlık eğitiminin sorunları
çözülemez. Azınlık okulunu korumak ve
desteklemek hepimizin görevidir.” 

Konuyla ilgili olarak Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu’nun açıklaması
şöyle: 

“Batı Trakya Türk Azınlığı Genişletilmiş
Danışma Kurulu, 07/08/2017 Pazartesi günü
saat 19:00’da toplanmıştır. Toplantının
gündem maddelerinden birisi olan Eğitim
Bakanlığı Eğitim Politikaları Enstitüsü’nün,
Azınlık mensuplarının yoğun yaşadığı
bölgelerde, Devlet anaokulu öğretmenine
yardımcı olmak üzere, azınlık mensubu
anaokulu öğretmenlerini tayin etme kararı
hakkında görüşme gerçekleştirildi. Karşılıklı
görüş alışverişinden sonra aşağıdaki karar
oybirliği ile alınmıştır. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak,
Lozan Antlaşması’ndan doğan haklarımız
gereği çift dilli (Türkçe-Yunanca) Anaokulu

eğitim konusunda ısrarımız devam
etmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki,
Azınlık ilkokullarıyla aynı statüye sahip
Türkçe ile Yunanca eğitim yapacak
anaokullarının açılma talebi doğrultusunda,
211 imzalı dilekçe 17 Şubat 2010 tarihinde
Azınlık milletvekilleri tarafından o dönemin
Milli Eğitim Bakanı Sayın Anna
Diamantopoulou ve Azınlık Eğitiminden
sorumlu Özel Sekreter Sayın Thalia
Dragona’ya teslim edilmiştir. Azınlığın talebi
aynıdır, bundan geri adım atılmamıştır. Üstü
kapalı bir şekilde bize sunulan sistemin
sakıncalı olduğunun farkında olmakla
beraber, bunu da değerlendirdiğimizi ve bu
konunun takipçisi olduğumuzu da belirtmek
isteriz. 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.” 

Danışma Kurulu,
Türkçe – Yunanca
azınlık anaokulu
talebini yineledi
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, anaokulu eğitimi

konusuyla ilgili olarak Türkçe – Yunanca eğitim verecek azınlık
anaokulu talebinin devam ettiğini vurguladı. Hükümetin açıkladığı
Batı Trakya’daki altı devlet anaokulunda hayata geçirilecek pilot
uygulamayı değerlendiren Danışma Kurulu, çift dilli (Türkçe –
Yunanca) anaokulu konusunda ısrarın devam ettiğini belirterek, 2010
yılında 211 azınlık temsilcisinin imzasıyla Eğitim Bakanlığı’na
verilen dilekçe hatırlatıldı. 

Musaköy, okulunu
geri istiyor! 

MERİÇ iline bağlı Musaköy
sakinleri, okullarının yeniden
açılmasını bekliyor. Üç yıl önce
öğrenci azlığı gerekçesiyle
kapatılan Musaköy Azınlık
İlkokulu’nun açılması için köylüler
üç yıldır mücadele ediyor. Bu yıl 13
öğrenciye ulaşan Musaköy’de,
köylüler okullarının yeniden
açılması için yetkililerin harekete
geçmesini bekliyor. 

Şu ana kadar üç kez okulun
açılması için Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ne
dilekçe veren Musaköylüler,
öğrenci sayısının 13’e ulaşmasıyla
iyice umutlandılar. 

“Okulumuzun bir an önce
açılması için sabırsızlanıyoruz”
diye konuşan öğrenci velilerinden
Ersoy Ömer şöyle konuştu:
“Okulların açılmasına çok az bir
süre kaldı. Biz dilekçemizi Eyalet
Eğitim Müdürlüğü’ne vermiştik.
Hem de Mayıs ayında vermiştik.
Üzerinden uzunca bir süre geçti.
Şimdiye kadar bir cevap alamadık.

Öğrenci sayımız şu anda 13.
Önümüzdeki yıl bu sayı artacak.
Biz Musaköy olarak dilekçemize
olumlu yanıt verilmesini ve
okulumuzun bu Eylül ayında
yeniden açılmasını bekliyoruz.” 

“OKULUMUZUN ÇOCUK
SESLERİYLE DOLACAĞI
GÜNLERİ BEKLİYORUZ”

Sadece öğrenci ve velilerin değil,
tüm köyün bu konuda büyük bir
beklenti içinde olduğunu dile
getiren Ersoy Ömer, “Yetkililer
okullarımız kapatılırken, yeterli
sayıya tekrar ulaşıldığı takdirde
okulların yeniden açılacağını
söylemişlerdi. Biz geçen sene 10
öğrenciyle dilekçe yaptık. Ondan
önceki sene ise 9 öğrenciyle dilekçe
verdik. Bu sene 13 öğrenciye
ulaştık. Mayıs ayında dilekçemizi
verdik. Sonuç olarak Eylül ayında
okulumuzun açılmasını ve yeniden
zil sesinin duyulmasını
bekliyoruz.” diye konuştu. 

İSKEÇE’li genç psikolog Erkan
Mustafa bürosunu açtı. 

1986 yılında İskeçe’ye bağlı
Koyunköy’de  dünyaya gelen Erkan
Mustafa, ilkokulu kendi köyünde
tamamladıktan sonra İskeçe İkinci
Ortaokulu ve İkinci Lisesini bitirdi.
Daha sonra Atina Pantio
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü
kazanan Erkan Mustafa, 2011
yılında fakülteden mezun oldu. Bir
yıl süreyle Atina Amerikan
Koleji’nde eğitim gören Mustafa,
psikolojik danışmanlık alanında
uzmanlık yaptı. 

Erkan Mustafa daha sonra
İngiltere’ye giderek iki buçuk yıl
Londra’da kaldı. Erkan Mustafa bu
süre içinde İngiltere NHS Devlet
Hastanesi Psikoloji Bölümü’nde
çalıştı. 2017 yılında memleketi
İskeçe’ye dönen Erkan Mustafa

geçtiğimiz günlerde kendi işyerini
açtı. Psikolog Erkan Mustafa’nın
bürosu Thermopilon sokağı 2
numarada, ikinci katta bulunuyor. 

Genç psikolog 
Erkan Mustafa 
bürosunu açtı
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Diş HE KİMİDiş HE KİMİ
Tuncay Tuncay 
ÇAVUŞ ÇAVUŞ 

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Kurban 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 

KURBAN 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 

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

İşa da mı İşa da mı 

Şaban BandakŞaban Bandak
Batı Trakya

Türkleri’nin ve 
müşterilerinin

Kurban 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 

Kurban Bay ra m›’n› kut lar, 

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

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Dr. DİLEK EMİN
Ço cuk Sağ lığı ve Has ta lık la rı Uz ma nı

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

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

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

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

BAYRAMLAŞMA
Derneğimizde bayramlaşma 3 Eylül Pazar günü

(Bayramın 3. günü) 
18:00-21:00 arası dernek lokalinde yapılacaktır. 
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HİLMİ TOPALHİLMİ TOPAL

Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri’nin 
Kurban 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 

Kurban 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 

Kurban 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 
Kurban 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 

Kurban 

Bay ra m›’n› kut lar,  

esen lik ler di le rim.

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

Kurban 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 Kurban 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 
Kurban Bay ra m›’n› kut lar, Kurban Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve sa€ l›k ve 
ba fla r› do lu gün ler di ler.ba fla r› 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 Kurban Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di le r.

Thermopilon 23, İSKEÇE

24 SAAT KESİNTİSİZ
HİZMETİNİZDEYİZ

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

SİRİZA İl Örgütü Üyesi SİRİZA İl Örgütü Üyesi 

Tüm halkımızın 

Kurban Bayramı’nı kutlar, 

sağlık ve mutlululuklar 

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

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun 
Kurban 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 

Kurban 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 Kurban 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 
Türk az›n l› €› n›n 
Kurban 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 Kurban 
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 Kurban Bay ra m›’n› 
kut lar, sa€ l›klı, başarılı ve mutlu 

günler diler. 

STELYOS MORAİTİS
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı

Esnaf, sanatkar, 
iş adamı 
ve bütün

Müslüman 
hemşehrilerinin

Kurban 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 

Kurban 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 Kurban 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 

Kurban 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 Kurban 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 

Kurban 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 Kurban
Bayram›’n› kutlar,

bar›fl ve huzur dolu
günler diler.

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

Kurban
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
Kurban Bayram›’n›

kutlar, bar›fl 
ve huzur dolu 
günler diler.

RAMADAN CEMALİ
İnşaat malzemeleri

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Kurban 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 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Tüm Ba t› Trak ya Türkleri’nin Kurban 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 Kurban 
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
Kurban 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 
Kurban Bay ra m›’nda   

esen lik ler di ler.

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

Kurban 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 

KURBAN
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
Azınlığı’nın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.  

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

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya
Türkleri’nin Kurban Bayram›’n› kutlar, 
mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

1 Eylül 2017 GÜNDEMkutlama 21

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

ORTODONTİ UZMANIORTODONTİ UZMANI
Dr. SEDEF İBRAMDr. SEDEF İBRAM

Ba t› Trak ya Türk Azınlığı’nın

Kurban Bay ra m›’n› kutlar,

sağlıklı ve mutlu nice 

bayramlar dilerim. 

Ersan SARI
Çocuk Doktoru

Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının

Kurban 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

Kurban
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

KÖFTECİ

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

Türk halkının  Kurban 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

Kurban 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

Harilaou Trikoupi-50 Gümülcine Tel:2531085666  

NECAT AHMET
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı

Ba t› Trak ya 
Türk le ri’nin 
Kurban 
Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k, mut lu luk
ve esen lik ler di ler.
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MUHASEBE BÜROSU

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Kurban
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

- BELGİN KARA

- NURAY KADRİ

- BEYHAN ALİOĞLU

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
Kurban 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
Kurban 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 
Kurban Bay ra m›’n› kut lar, 

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

P. Çaldari 5, İSKEÇE

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

Mustafa Katrancı
Eyalet Mecis Üyesi

Dr. NECATİ NECATİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

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

Mih. Karaoli, 13-A İSKEÇE

Tüm müşterilerimizin ve 
Batı Trakya Türk azınlığının 

KURBAN BAYRAMI’nı 
kutlar, sağlık ve mutluluklar

dileriz. 

NE DİM 
PAS TA NE Sİ

Erkan MUSTAFA
Psikolog

Batı Trakya

Müslüman Türk

Azınlığı’nın

Kurban Bayramı’nı

kutlar, sağlık ve

mutluluklar diler

Thermopilon 2 - İskeçe 
Tel: 2541073095 - 6977488716
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KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

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

Rodop Esnaf, Ticaret ve  Sanayi Dernekleri

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Rıdvan KABA
Gastroenteroloji – Hepatoloji Uzmanı 

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

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

M.Karaoli/ Elpidos - Cosmos Center - İskeçe 

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

Avu kat 
AHMET KURT

Bat› Trakya Müslüman Türk
toplumunun Kurban

Bayram›’n› kutlar, bar›fl ve
huzur dolu günler diler.

Dr. Eylem BAĞDATLI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Batı Trakya Müslüman

Türk Azınlığı’nın

Kurban Bayramı’nı

kutlar, sağlık ve mut-

luluklar diler

Vas. Pavlou 23 - kat:6 
(Sultan Tepe Karşısı Gümülcine) 

Tel: 2531 304460 - Cep: 69424588889
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Eğitim Bakanı, Atina camisi için  
7 kişilik yönetim kurulu atadı

ATİNA Camisi için yedi kişilik yönetim kurulu
atandı. Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu tarafından
atanan yönetim kurulunda sadece iki Müslüman
bulunuyor. Cami yönetim kurulunun diğer 5 adayı ise
Hıristiyanlardan oluşuyor. 

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri
Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 7 kişilik yönetim
kurulu üyelerine ilişkin karar Bakan Kostas Gavroglu
tarafından onaylandı. 

Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan birer
yetkili, Atina Belediye Meclisinin iki üyesiyle
Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos)
hakiminin yer aldığı listede, iki de Müslüman üyenin
bulunduğu ifade edildi.

CAMİNİN YÖNETİMİNDE 
SADECE İKİ MÜSLÜMAN 
Atina Camisi için atanan 7 kişilik yönetim kurulu şu
isimlerden oluşuyor: 

Başkan: Konstandinos Pittadakis (Eğitim Bakanlığı
Din İşleri Genel Sekreterliği Müdür Vekili) 

Başkan Yardımcısı: Stamatina Murelatu (Ekonomi
Bakanlığı çalışanı) 

İoannis Vakuntzuzis (Atina Belediyesi Müdürü) 
Kannela Papahela
Stefanos Vazakas
Elab El Sayed (Attiki bölgesinde yaşayan

Müslümanların temsilcisi) 
Ghulam Murtaza (Attiki bölgesinde yaşayan

Müslümanların temsilcisi)

GÖREV SÜRESİ 3 YILLIK
Eğitim Bakanı tarafından atanan 7 kişilik yönetim
kurulunun görev süresi üç yıllık olacak. 

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na
ait atıl bir yerleşkede devam eden cami inşaatı, Ağustos
2016’da meclis tarafından alınan kararın ardından
dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350 kişi
kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Bütçesi
yaklaşık 900 bin euro olan caminin planına göre cami
içerisinde çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak.

İNŞAAT YIL SONUNDA BİTECEK
Geçen yıl başlayan cami inşaatının Nisan ayında
tamamlanması planlanmış, ancak çeşitli gerekçelerle
üç kez ertelenmesinin ardından caminin açılışının bu
yıl sonuna kaldığı açıklanmıştı.

Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan
başkentlerden Atina’daki caminin yapımına, alınan
kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması,
hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri
nedeniyle başlanamamıştı.

Atina’da Müslümanlar, ibadetlerini kendi
imkanlarıyla kurdukları yeraltı mescitlerinde yapıyor.

Atina’nın ilk resmi camisi
için devlet tarafından ikisi
Müslüman, 7 kişilik yöne-
tim kurulu belirlendi.

Yunanistan’daki tarihi camiler müze olarak kullanılıyor
YUNANİSTAN’da, Osmanlı döneminden bugüne

kadar ayakta kalmayı başaran Türk-İslam mimarisine ait
çok sayıda cami, çoğunlukla müze ve sergi salonu olarak
kullanılıyor.

Zaman içinde Osmanlı’ya ait pek çok tarihi yapının
gerek doğal afetlerle gerek insan eliyle yıkıldığı ülkede,
ayakta kalan Osmanlı eseri birçok cami çoğunlukla müze
ve sergi salonu olarak hizmet verirken, bazı camiler ise
kaderine terk edilmiş durumda bulunuyor.

İbadete açık resmi camisi bulunmayan başkent
Atina’da, en eski cami olan Fethiye Camisi’nin geçen
hafta biten restorasyonunun ardından sanat galerisi
olarak kullanılacağının açıklanması, ibadete kapalı
camilerin kullanım şekillerini bir kez daha gündeme
getirdi.

Yunanistan’da, Türk-İslam mimarisine ait yaklaşık 10
bin eser ve eser kalıntısı bulunduğu tahmin ediliyor.
Halen ayakta olan onlarca caminin birçoğu ibadete
kapalı.

Bunların arasında yer alan bazı camiler farklı
amaçlarla kullanılırken, kimileri ise kiliseye çevrildi.
Ülkede Osmanlı döneminden kalma çok sayıda eski yapı
da adalet sarayı, vilayet konağı gibi hizmet binalarına
dönüştürülmüş durumda.

Atina’nın en eski camisi olarak kabul edilen Fethiye
Camisi ise kentin Osmanlı idaresinden ayrılmasının
ardından fırından depoya kadar birçok farklı amaçla
kullanıldı. Kentin simgesi Akropolis’in eteklerinde,
arkeolojik bölge içindeki Roma Agorası’nda yer alan
camide 2010 yılına kadar tarihi eserler depolandı.
Camide daha sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Fethiye Camisi’nin birkaç yüz metre ilerisindeki
Cizderiye Camisi’nin restorasyonu ise devam ediyor.
Kentin turistik yerlerinden Monastiraki Meydanı’nda
bulunan cami, ziyaretçilerine seramik müzesi olarak

hizmet veriyordu.
Öte yandan, Selanik, Drama, Kastoria, Eğriboz,

Kavala, Dimetoka, Koniça ve Serez bölgelerinin yanı sıra
başta Rodos ve Midilli adaları olmak üzere, bazı Ege
adalarında da Osmanlı mimarisine ait olup
bakımsızlıktan harabeye dönüşen çok sayıda cami,
türbe, köprü ve hamam gibi tarihi eser kalıntıları
bulunuyor.

Başta Selanik’teki Yeni Cami ve Alaca İmaret Camisi
olmak üzere ayakta kalanlar ise yine müze ve sergi
salonu olarak kullanılıyor.

Yunanistan’ın ilk başkenti Nafplio’da bir süre meclis
olarak hizmet veren, günümüzde ise kültür merkezi olan
Ağapaşa Camisi’nin yanı sıra Vuleftiko Camisi ise sinema
ve konferans salonuna çevrilmiş durumda. Yanya, Girit
ve Larisa gibi birçok önemli Yunan şehrindeki camiler de
aynı kaderi paylaşmaya devam ediyor. Rodos’taki Sultan
Mustafa Camisi de nikah törenlerine ev sahipliği yapıyor.
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