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Gümülcine Devlet Hastanesi    Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na
Gümülcineli  diş hekimi Ekrem Hasan,
İskeçe Devlet Hastanesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na da
muhasebeci Birol Müminoğlu atandı.
» 5

Hastanelere
başkan
yardımcıları
azınlıktan

Başkonsoloslukta
bayramlaşma
perşembe günü
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda Kurban Bayramı
dolayısıyla düzenlenecek
bayramlaşma töreni bayramın
dördüncü günü yapılacak.
Gümülcine Başkonsolosluğu
tarafından yapılan yazılı açıklamada
şu ifadelere yer verildi: “T.C.
Gümülcine Başkonsolosluğu’nda
bayramlaşma, bayramın 4. günü (15
Eylül 2016 Perşembe), 11:00 – 13:00
saatleri arasında Başkonsolosluk
bahçesinde gerçekleşecektir.
Bayramlaşmaya tüm halkımız
davetlidir.”

RODOS, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, 31
Ağustos Çarşamba günü Yunanistan’dan sınır dışı edildi.

Bir çalışma ziyareti nedeniyle dernek Başkan Yardımcısı
Ahmet Kırevliyası ile birlikte 27 Ağustos’ta Rodos adası
üzerinden Yunanistan’a giriş yapan T.C. hususi pasaport
sahibi Kaymakçı, daha sonra gittiği İstanköy adasında 30

Ağustos  akşamı Yunan polisi tarafından tutuklanarak
nezarete kondu. Karakolda bir gece nezaret altında tutulan ve
pasaportuna el konulan Kaymakçı, ertesi gün öğleden sonra

saat 16:30’da Yunan polisinin eşliğinde, bindirildiği feribotla
Bodrum’a götürülerek burada Türk polisine teslim edildi.

Pasaportu da kendisine değil doğrudan Türk polisine
iade edildi. »13

İskeçe’nin ova bölgesindeki
köylerden Zeynelli’de azınlık
ilkokulunun kapatılmasıyla
ilgili ortaya konan tepkiler
sonuç getirdi ve okulun
kapatılmasından vazgeçildi.
TOPİROS  Belediyesi okulun
kapatılma kararına sert tepki
gösterdi. » 4

Tepkiler
sonuç verdi,
Zeynelli
ilkokulu
kapatılmıyor 

AĞUSTOS ayının son
günlerinde Doğu
Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürü
Panayotis Keramaris
öğrenci azlığı gerekçesiyle
Batı Trakya genelinde
dokuz azınlık ilkokulunun
kapatılmasını
kararlaştırdı. Karara,
azınlık kurumları sert
tepki gösterirken, söz
konusu karar, okulları
kapatılacak köylerde
üzüntüye neden oldu. 

Öte yandan, İskeçe
Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Ortaokulu’nda
Türkçe olarak yapılan
resim dersi kaldırıldı.
Türkçe ders sayısı da
azaltıldı.Konuyla ilgili
karar resmi gazetede
yayımlandı. »12

Yeni eğitim – öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, azınlık
eğitiminde yeni olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Eğitimde kan
kaybı sürüyor!

Rodos-İstanköy Türkleri Derneği
Başkanı Yunanistan’dan sınır dışı edildi

MUTLU VE SAĞLIKLI BAYRAMLAR

GÜNDEM

Alantepe’de
gelenek 
devam etti
Kozlukebir Belediyesi’nin organize
ettiği “Alantepe Yağlı Güreşleri ve
Kültürel Etkinlikleri” 2 – 4 Eylül
tarihleri arasında gerçekleşti.
Alantepe ağası, Kızılağaç köyünden
Mümin Karabekir oldu. 2016 Alantepe
Başpehlivanı unvanını ise Türkiye’den
Serkan Öğdüler kazandı.  »2
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Alantepe’de gelenek devam etti
KOZLUKEBİR Belediyesi’nin organize

ettiği “Alantepe Yağlı Güreşleri ve
Kültürel Etkinlikleri” 2 – 4 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşti. Alantepe ağası,
Kızılağaç köyünden Mümin Karabekir
oldu. 2016 Alantepe Başpehlivanı
unvanını ise Türkiye’den Serkan Öğdüler
kazandı. 

2 Eylül Cuma günü Alantepe ağası
Mümin Karabekir’in davul zurna
eşliğinde civar köyleri gezerek halkı davet
etmesi ile başlayan şenlikler, 4 Eylül
Pazar günü yağlı güreş karşılaşmalarının
finalleri ve kültürel etkinliklerle sona
erdi.

Etkinliklere Gümülcine, İskeçe,  Evros,
Selanik ve Türkiye’den güreşçiler katıldı. 

3 Eylül Cumartesi günü yağlı
güreşlerin ön eleme karşılaşmaları
yapıldı. Aynı gün Bursa Büyükşehir
Orkestrası konser verdi.

4 Eylül Pazar günkü program
Gümülcine Türk Gençler Birliği saz
ekibinin seslendirdiği türkülerle başladı
ve halk oyunları topluluğunun
gösterisiyle devam etti.  

Güreş karşılaşmaları sırasında yerel
güreşçilerden Mehmet Deli Hasan
boynundan yaralanarak  sağlık
görevlileri tarafından hastaneye
kaldırıldı. 

RIDVAN AHMET
Açılış konuşmasını yapan Kozlukebir
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,
yüzyıllardır devam eden Alantepe
şenliklerini gerçekleştirmenin gururunu
yaşadıklarını söyledi. Ahmet, geçen
günlerde Proto Thema gazetesinde
yayımlanan haberde kendisinin FETÖ ile
ilişkilendirilmesine de değinerek haberin
asılsız olduğunu vurguladı, gazeteyi ve
haberi yapan gazeteciyi kınadı. 

AYHAN KARAYUSUF
Rodop SİRİZA Milletvekili Ayhan
Karayusuf, “Yıllardır burada değişik
vasıflarla  sizlerle buluşuyoruz. Yerel
yönetici olarak veya milletvekili olarak.
Ancak beni burada duygulandıran
sizlerden biri olarak sizin yanınızda
olmaktır. Burası siyaset meydanı değil, er
meydanıdır.” diye konuştu.

İLHAN AHMET
Rodop POTAMİ Milletvekili İlhan Ahmet,
azınlığın büyük bir ekonomik sıkıntı
içinde olduğunu belirterek, tarım
alanında, özellikle de tütün üretimiyle

ilgili olarak verdiği mücadeleyi anlattı. 
H ac ibadeti için kutsal topraklara

gideceğini dile getiren İlhan Ahmet,
soydaşlardan helallik istedi. 

ÖNDER MÜMİN
Eyalet Başkan Yardımcısı Önder Mümin,
600 yıllık bir geleneği yaşatan ve kültürel
mirasımıza sahip çıkan ve etkinliklerin
gerçekleşmesinde payı olan herkese
teşekkür etti. Önder Mümin
konuşmasında eyalet yönetiminin
icraatlarını anlattı. 

MUSTAFA ALİ ÇAVUŞ
DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, konuşmasında azınlık açısından
her yılın bir önceki yılı aratır olduğunu
söyledi. Azınlığı yok etmeye çalışan bir
politikanın olduğunu ifade eden Ali
Çavuş, “Ben size bir çağrıda
bulunuyorum. Değerli milletvekilleri ve
eyalet meclis üyeleri. Gelin okulların
önünde açlık grevine başlayalım. Var
mısınız? Meseleleri kökten çözelim. İyi
eğitim alacakmışız, bunlar hikaye.
Kozlukebir’e bir azınlık okulu yaptın da
mı iyi eğitim vereceksin? Yıllardan beri
Harmanlık insanı ‘okul, okul’ diyor, ama
okul yok. Devlet bu konuda kararlı. Biz
gerçek anlamda mücadele verecek miyiz,
vermeyecek miyiz? Gemi su almaya
başladı. Vermezsek 10 sene sonra inanın
yok olacağız.” dedi. 

DAVUT OCAK
Türkiye’nin Gümülcine Muavin
Konsolosu Davut Ocak, Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı’nın selamlarını iletti. Ocak,
“Bu gibi etkinlikler geleneklerin yeni
nesillere aktarılmasında çok önemlidir.
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
kimliğini belirleyen bu tarihi ve kültürel
etkinliklere sahip çıktığını görmek,
hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir.
Hepiniz biliyorsunuz ki, anavatanımız 15
Temmuz gecesi, demokrasi ve halka karşı
olan FETÖ adlı silahlı bir terör örgütünün
saldırısına maruz kaldı. Ancak Türk
milleti bu saldırının, kalkışmanın
karşısında büyük iradesiyle durdu ve
bunu engelledi. Bu çerçevede Batı Trakya
azınlığının da anavatanın yanında
olmasından, bizlere destek çıkmasından
büyük memnuniyet duyduğumuzu ayrıca
belirtmek isterim.” diye konuştu. 

Konuşmalardan sonra Başkonsolos
Davut Ocak’a, Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Koray Hasan’a ve

etkinliğin sponsoru Güner Mustafa’ya
katkılarından dolayı plaket verildi. 

Ayrıca bu yıl ilk defa katılımcılara
pilav ve ayran dağıtıldı. 

Kategorilerde güreşen ve dereceye
giren pehlivanlar ise şöyle:

MİNİKLER
1- Athanasios Kumanidis
2- Andonis Krunos
3- Yunus Halit

TOZKOPARAN
1- Binik İoannidis
2- Mehmet Deli Hasan
3- Panayotis Triandafilidis

KÜÇÜK ORTA
1- Baki Kara
2- Yuri Buka
3- Emrah Raskov

BÜYÜK ORTA
1- Zafer Dama
2- Kadir Karaman
3- Caner Kuşum

BAŞPEHLİVANLIK
1- Serkan Öğdüler
2- Müren Mutlu
3- Ayhan Çelik

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Gümülcineli Zekiye Molla Ahmet, 10 Ağustos 2016

Çarşamba günü 77 yaşında  Allah’ın rahmetine
kavuşmuştur. Aynı gün yapılan cenaze törenine

katılarak acımızı paylaşan, yurtdışından telefonla
arayarak, mesaj göndererek başsağlığı dileyen tüm

akraba, dost ve yakınlarımıza teşekkür ederiz. 

Eşi Faik Mola Ahmet

Kızı Necla Mustafa

Oğlu Güner Molla Ahmet
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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.

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

MUHASEBE BÜROSU
Gülfidan BURBUN

Bat› Trakya Müslüman  Türkleri’nin Kurban Bayram›’n›
kutlar,  esenlikler diler.

Thermopilon 29,  İSKEÇE

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 tüm Müslüman üyelerinin

Kurban Bay ra m›’n› kut lar,  
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.
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Tepkiler sonuç verdi, Zeynelli
ilkokulu kapatılmıyor... 

TOPİROS (İnhanlı) Belediye
Bşkanı Thomas Mihoglu,
Zeynelli Azınlık İlkokulu’nun
kapatılma kararına sert tepki
gösterdi. Mihoglu, yeni eğitim
yılı öncesinde kapatılma kararı
alınan dokuz azınlık okulu
arasında yer alan Zeynelli
köyündeki okulun durumunu
belediye meclisine taşıdı. Eyalet
Eğitim Müdürü Panayotis
Keramaris’in kararına karşı
çıkan Belediye Başkanı, Zeynelli
ilkokulunun kapatılma kararının
gerekli diyalog yapılmadan ve
kimseye haber verilmeden
gerçekleştiğini ve bunun kabul
edilemez olduğunu belirtti.
Mihoglu, Zeynelli ilkokulunda
Trakya Dimokritos
Üniversitesi’nin çalışmasıyla
sıcak su projesinin pilot
uygulama olarak hayata
geçirildiğini, okulun kapanması
halinde bu projenin de yarıda
kalacağını ifade etti. 

Yoksul bölgelerdeki köylerde
okulların kapatılmasının utanç
verici olduğunu ifade eden
Topiros Belediye Başkanı,
Zeynelli Azınlık İlkokulu
konusunu gündem dışı olarak
belediye meclisine getirdi. 

Belediye meclisinde
oybirliğiyle kabul edilen konuyla
ilgili bildiri, Eğitim Bakanlığı
başta olmak üzere tüm ilgili
kurumlara gönderildi.
Belediye
meclisinin
bildirisinde
Zeynelli Azınlık
İlkokulu’nun
yeniden
faaliyete
geçirilmesi
talep edildi. 

Bu arada,
İskeçe SİRİZA

Milletvekili Hüseyin Zeybek de
okulun yeniden faaliyete
geçmesi için girişimde bulundu. 

TEPKİLER SONUÇ VERDİ
Zeynelli azınlık ilkokulunun
kapatılması için dile getirilen
tepkiler sonuç verdi. Eğitim
Bakanı Nikos Filis’in 2 Eylül
Cuma günü Belediye Başkanı
Thomas Mihoglu ile temasa
geçip ilkokulun normal bir
şekilde faaliyetine devam
edeceğini söylediği belirtildi.
Gelişmeden dolayı
memnuniyetini ifade eden
Belediye Başkanı Mihoglu,
Eğitim Bakanı Nikos Filis,
milletvekili Hüseyin Zeybek ve
öğrenci velilerine teşekkür etti. 

MİLLETVEKİLİ 
ZEYBEK’İN 
AÇIKLAMASI
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, okuldaki
öğrenci sayısının artması
nedeniyle okulun faaliyetine
devam edeceğini kaydetti.
Milletvekili Zeybek’in sosyal
medya hesabından yaptığı
paylaşım şöyle: “Zeynelli
ilkokuluna dört yeni öğrenci
kaydı yaptırıldığından, okulun
açık kalabilmesi için gereken 9
öğrenci sayısı aşılmıştır. Eğitim
Bakanlığı’yla yaptığımız
görüşmeler sonucunda,

Bakanlık Zeynelli ilkokulunun
eğitim ve öğretimine devam
etme yönünde karar
vermiştir. Resmi karar en
kısa zamanda Eğitim
Bakanlığı tarafından
açıklanacaktır.” 

İskeçe’nin ova bölgesindeki
köylerden Zeynelli’de azınlık
ilkokulunun kapatılmasıyla ilgili
ortaya konan tepkiler sonuç getirdi
ve okulun kapatılmasından
vazgeçildi. 

Mustafçova Belediye Meclisi: “Azınlık okullarının
kapatılmasına son verilmelidir”

MUSTAFÇOVA Belediye
Meclisi, azınlık okullarının
kapatılması uygulamalarına son
verilmesini istedi. Konuyla ilgili
mecliste kabul edilen bildiri
yetkililere gönderildi.

Aralarında Mustafçova
Belediye sınırları içindeki
Sandonitsa ve Zümbülmahalle
azınlık ilkokulunun da
bulunduğu Batı Trakya’daki 9
azınlık ilkokulunun
kapatılmasıyla ilgili karardan
sonra Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, konuyu
belediye meclisine taşıdı.
Belediye meclisinde oybirliğiyle
kabul edilen bildiride, okulların
kapatılma uygulamasına son
verilmesi istendi. Belediye
meclisinde kabul edilen bildiri
Eğitim Bakanlığı, İskeçe
milletvekilleri Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis, Grigoris
Stoyyanidis, Doğu Makedonya -
Trakya Eyalet Eğitim Müdürü ve
İskeçe Eğitim Müdürlüğü'ne
iletidi. 

Mustafçova Belediyesi’nin
bildirisi şöyle: “Doğu
Makedonya - Trakya İlk ve Orta
Öğretim Bölge Eğitim
Müdürlüğü, önceki yıllarda
olduğu gibi Mustafçova Belediye
Meclisi’nin görüşünü almadan,
2016 – 2017 öğretim yılı için
Mustafçova Belediyesi’nde
bulunan Sadnovitsa (Kiknos)
Azınlık İlkokulu ile Sümbül
Mahalle (Zoumpouli) Azınlık
İlkokulu’nun geçici olarak
faaliyetlerini askıya alma kararı
almıştır. 

Sözkonusu karar, önceki
yıllarda verilen benzeri
kararların devamı olarak eksik
olan azınlık eğitiminin haksız
olarak parçalanmasını
amaçlamaktadır. Önceki yıllarda
olduğu gibi bu yıl da

hoşnutsuzluğumu bildirerek her
iki okul hakkında verilmiş olan
faaliyetlerin geçici olarak
durdurulması kararına karşı
olduğumuzu beyan ediyoruz.
Zira önümüzdeki yıllarda
öğrenci sayısında beklenen artış
yeterli sayıda olmayacağından,
Azınlık İlkokulları hakkındaki
geçici olarak faaliyetlerinin
askıya alması kararları
kesinleşerek ve tamamen
faaliyetleri durdurulacaktır. Bu
yıl söz konusu karar, Belediye
Meclisimizin görüşü alınmadan
verilmiştir. Bu asla kabul
edilemez. 

Azınlık ilkokullarının öğrenci
sayısındaki yetersizliğinden
dolayı faaliyetlerinin askıya
alınması, kapatılması veya
birleştirilmesini öngören
kanundan istisnai olarak muaf
tutulmasını, tek öğrenci ile dahi
bütün köylerimizdeki okulların
faaliyetlerine devam etmesini
talep ediyoruz. Aksi takdirde,
köylerimiz eğitim yokluğu
nedeniyle göç vermeye devam
edecektir. Okul birleştirmelerinin
çocuklarımızın eğitim seviyesini
düşürdüğünü de unutmamak
lazım. 

Azınlık eğitimi, Trakya’da
uygulanan eğitim sisteminden
farklı olarak özel bir konuma

sahiptir. Bölgemizdeki coğrafi
koşullar da öğrencilerin
taşınmasına pek elverişli
olmadığını hatırlatarak,
yukarına zikredilen nedenlerden
dolayı Trakya’da Azınlık
İlkokulların birleştirilmesi veya
kapatılması uygulamalarının son
bulmasını talep ediyoruz. 

Geçmişte alınan benzeri
birleştirme, geçici olarak
faaliyetinin durdurulması veya
kapatılması kararları,
öğrencilerin bazı merkezlere
toplanması ve azınlık
öğretmenlerinin sayısının
azaltılmasını da amaçladığını
açıkça ispatlamaktadır. Bu tür
uygulamalar aslında azınlık
eğitim sisteminin kalitesini
düşürmektedir. 

Bu kararların öğrenci
velilerini bölge insanını ve
öğretmenler derneklerini
telaşlandırdığını da ifade etmek
isteriz. 

Her azınlık ilkokulunun
faaliyetinin durdurulması,
birleştirilmesi veya kapatılması
azınlık eğitim sistemini ağır bir
şekilde yaralamakta ve bölgenin
insanlar tarafından terk
edilmesine neden olmaktadır. 

Azınlık eğitimi ve azınlık
öğrencileri üzerine oynanan
oyunlara artık son verilmeli.” 

Zeynelli Azınlık İlkokulu
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Mustafa Ali Çavuş: “Azınlık
okullarının kapatılmasını 
sineye çekemeyiz”

DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, 5 Eylül Pazartesi akşamı
okulları kapatılacak olan köyler
arasında yer alan Durhasanlar ve
Dolapçılar köylerini ziyaret etti. 

Mustafa Ali Çavuş, Durhasanlar
ve Dolapçılar köy ilkokullarının
haksız kapatılma kararına
üzüldüklerini, konuyu köy halkı ile
görüşmek istediklerini, bu sebeple
de bu köyleri ziyaret ettiklerini
söyledi. Ali Çavuş, Lozan
Antlaşması’na aykırı olan kapatma
kararının hukuksuz olduğunu,
özerk bir eğitim hakkına sahip olan azınlık okullarının kapatılmasını kabul etmediklerini söyledi.
Durhasanlar ve Dolapçılar halkının bu konu ile ilgili alacağı her kararın kendileri tarafından
destekleneceğini ve köy halkının yanında olacaklarını ifade eden Ali Çavuş, alınan kapatma
kararlarının azınlık eğitimine ağır bir darbe vurduğunu ve asimilasyona kapı araladığını söyledi.

Ali Çavuş, azınlık olarak bunu sineye çekemeyeceklerini, bu nedenle Alantepe’de tüm
seçilmişleri ortak bir eyleme davet ettiğini hatırlattı.

Köy halkı da okullarının kapatılmasını asla kabul etmediklerini, bu karara karşı duracaklarını ve
bunu yetkililere ilettiklerini dile getirdiler.

Necmettin Hüseyin: “Batı Trakya Türkleri
yeni hak gaspları ile karşı karşıya”

“AZINLIK OKULLARININ
KAPATILMASI ANLAŞMA VE
PROTOKOLLERE AYKIRIDIR”
Hüseyin, “Batı Trakya Türkleri son
dönemde yine akla mantığa sığmayacak
hak gaspları ile karşı karşıya. Daha önce
defalarca yazılı ve sözlü olarak dile
getirdiğim tablonun daha vahimi ile
bugün yine karşı karşıyayız. 1923 Lozan
Antlaşması ile kazanım olan yasal
haklarının bugüne kadar defalarca gasp
edilmiş olması karşısında yürütülen hak
arama mücadelesi devam ederken
Yunan Devleti dur durak bilmeden yeni
hak gasplarını yaratmaya devam ediyor.
24 Temmuz 2016 tarihinde Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi’nin
öncülüğünde tüm Batı Trakya sivil
toplum kuruluşlarının destek verdiği ve
binlerce Batı Trakya Türk’ünün katılımı
ile gerçekleşen Gümülcine’deki hak
arama yürüyüşünün üzerinden daha
sayılı günler geçmişken, bugün yenileri
ile karşı karşıyayız. Doğu Makedonya -
Trakya İlk ve Orta Derece Bölge Eğitim
Müdürü’nün, Rodop ilinde 5, İskeçe
ilinde 3 ve Evros ilinde 1 Azınlık
okulunun kapatılması kararının

uygulamaya sokulması, Lozan
Antlaşması’nın ve Türkiye ile Yunanistan
arasında mevcut olan ikili protokollerin
açık ihlalidir.” dedi. 

“İERODİDASKALOSLARI
KINIYORUM”
“240 İmam Yasası” çerçevesinde azınlık
öğrencilerine yönelik Yunanca İslam dini
dersi öğreticilerinin atanmasına da
değinen Necmettin Hüseyin şu ifadelere
yer verdi: 

“Bu kararın üzerine bir de ‘240 İmam
Yasası’ çerçevesinde görev yapacak din
öğreticilerinin (ierodidaskalos) atanması
işin tuzu biberi olmuştur. Batı Trakya
Türk toplumunun kabul etmediği ve
Lozan Antlaşması’na göre garantör
devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
tanımadığı, Batı Trakya’daki üç tayinli
müftülüğe bağlı olarak görev yapacak ve
azınlık çocuklarına İslam dinini Yunanca
öğretecek din öğreticilerinin isimlerini
içeren liste, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Eğitim Müdürlüğü’nün internet
sitesinde duyuruldu. Bu listede yer alan
ve Rodop, İskeçe ile Meriç ilinde görev
yapacak din öğreticilerinin açıklanan
listedeki sayısı 123.  ‘İçimizdeki

İrlandalılar’ diye tanımlayabileceğimiz
sözde azınlık üyesi olan bu kişileri de
kınıyorum.”

“İKTİDAR PARTİSİ VERDİĞİ SÖZLERİ
UNUTTU”
İktidar partisinin azınlığa verdiği sözleri
unuttuğunu kaydeden Necmettin
Hüseyin, “Son dönemde Yunan
hükümetinin en büyük açılımı olarak
Atina’ya cami yapılması projesine verdiği
onayı düşününce, Atina’ya cami
yapımına izin verenler, ne yaman
çelişkidir ki kendi vatandaşı olan Batı
Trakya Türk azınlık mensuplarının dini
vecibelerini yerine getirmesini
engelleyecek projeleri de yürürlüğe
soktuğu görülmektedir. Daha önce
defalarca değindiğim gibi Yunanistan’da

son yapılan genel seçimlerde neredeyse
azınlık mensuplarının 4’te 3’ünün
desteğini alan iktidar partisi, verdiği
sözleri bir bir unutmakta ve sosyal
demokrat bir parti olarak kendisinden
beklenmeyecek şekilde radikal kararlar
alarak Batı Trakya Türk azınlığını hayal
kırıklığına uğratmaktadır. Bu sebeple
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
olarak, Batı Trakya Türk toplumunu ve
tüm yetkileri camilerimiz elden
gitmeden, okullarımıza sahip çıkmaya ve
bu konuda canla başla mücadele eden
DEB Partisi ve sivil toplum
kuruluşlarının yanında olmaya,
okullarımıza,  dilimize ve dinimize tüm
gücümüzle sahip çıkmaya davet eder,
her daim yanlarında olduğumuzu beyan
ederim.” dedi.

Batı Trakya’da son günlerde yaşanan
azınlık okullarının kapatılması ve 240
İmam yasası çerçevesinde İslam dinini
Yunanca öğretmek adına atanan 123 din
eğiticisi hakkında, Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Necmettin Hüseyin yazılı bir açıklama
yayımladı.

GÜMÜLCİNE ve İskeçe
devlet hastanelerine ilk
kez Türk azınlıktan
başkan yardımcısı atandı.
Gümülcine Devlet
Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı’na
Gümülcineli diş hekimi
Ekrem Hasan, İskeçe
Devlet Hastanesi Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcılığı’na da
muhasebeci Birol
Müminoğlu atandı. 

Sağlık Bakanı Andreas
Ksanthos ve Bakan Vekili
Pavlos Polakis’in
kararıyla, Gümülcine ve
İskeçe’deki  devlet hastanelerinin
beş kişilik yönetim kurulu üyeleri
belirlendi. 

Gümülcine hastanesinin
yönetim kurulu başkanlığına
Trakya Dimokritos Üniversitesi
Sosyal Yönetim Bölümü mezunu
Yorgos Filippidis getirilirken,

başkan yardımcılığına
diş hekimi Ekrem
Hasan getirildi. Diğer
yönetim kurulu üyeleri
ise Konstandinos
Vuzukidis, Eleni
Karanikolau ve Maria
Maggalu oldu. 

İSKEÇE DEVLET
HASTANESİ
Ahilleas Geropulos
İskeçe Devlet
Hastanesi’nin yönetim
kurulu başkanı olurken,
uzun yıllar boyunca
Yunanistan Kızıkhaç
Kuruluşu’nda aktif

görev yapan muhasebeci Birol
Müminoğlu, hastanenin yönetim
kurulu başkan yardımcılığına
getirildi. Diğer yönetim kurulu
üyeleri ise şöyle: Vasiliki
Agurastu, Hristos Hacidimitriu ve
Paraskevi Mitraku Georgiu. 

Gümülcine ve İskeçe 
devlet hastanelerine başkan
yardımcıları azınlıktan
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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 

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 

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
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Bat› Trakya 
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 

POTAMİ 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

9 Eylül 2016 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

Ah met Ha cıos man
Ro dop Eski 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.
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Müslüman 
hemşehrilerimizin 
Kurban Bayram›’n› 

en içten dileklerimizle 
kutlar, mutluluklar dileriz.

Yorgos Pavlidis
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı 

ve Meclis Üyeleri 

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 Üyesi

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.

Alantepe Panayır Ağası 
Mümin KARABEKİR

Ağabeyim, ilkokul öğretmenim olan emekli öğretmen

Mehmet KARABEKİR ve ağabeyim emekli avukat Adem

BEKİROĞLU ile Ba t› Trak ya Türk le ri’ nin Kurban

Bay ra m›’n› kutl ar, sa€ l›k l›, mut luluk do lu gün ler di leriz.
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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.

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.

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 

Tüm müşterilerimizin ve 
Batı Trakya Türk azınlığının 

KURBAN BAYRAMI’nı 
kutlar, sağlık ve mutluluklar

dileriz. 

NE DİM 
PAS TA NE Sİ

“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

Yüksel AHMETOĞLU
Fizyoterapi 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.

Miauli 5, kat 1,   İSKEÇE

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 9 Eylül 2016

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.

AHMET İBRAM
Eyalet Meclis Üyesi

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Kurban Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.

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. 
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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, 15 Eylül
2015 Perşembe günü (Bayramın 4. günü) saat 9-30 ’dan 11-

30’a kadar açık olacaktır.

Avukat 
Önder Mümin

Eyalet Başkan Yardımcısı

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.

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. 
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Eğitimde kan kaybı sürüyor!

EYALET Eğitim Müdürü Keramaris’in
kararı doğrultusunda Rodop ilinde
Sendelli, Lefeciler, Durhasanlar,
Dolapçılar ve Susurköy azınlık
ilkokulları kapatılıyor. Aynı kararla
İskeçe ilinde de Zümbülmahalle, Zeynelli
ve Sadnovisa köylerindeki azınlık
ilkokulları ile Meriç iline bağlı Kartunca
azınlık ilkokulu kapatılıyor. Yoğun
tepkiler sonucunda İskeçe’nin Topiros
Belediyesi’ne bağlı Zeynelli ilkokulunun
kapatılmayacağı açıklandı. 

AZINLIK ORTAOKULUNDA TÜRKÇE
DERSLER AZALTILIYOR
Bu arada, son günlerde azınlık eğitimiyle
ilgili ikinci bir gelişme de İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Ortaokulu’nda
yaşandı. Okulda yapılan Türkçe ders

saatleri azaltıldı. Türk azınlık mensubu
öğretmen tarafından ortaokul birinci,
ikinci ve üçüncü sınıflara yönelik
yapılan resim dersi kaldırıldı. Haftada
birer saat yapılan resim dersinin bundan
sonra yapılmaması kararlaştırıldı.
Türkçe dersinin de ortaokul birinci ve
ikinci sınıflarda haftada birer saat
azaltıldığı belirtildi. Öte yandan Yunanca
ders saatlerinin ise arttığı ifade edildi. 

İSKEÇE AZINLIK LİSESİ’NDE BİNA
SORUNU DEVAM EDİYOR
İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’ndeki bina sorunu
yeni eğitim ve öğretim yılına girmeye
hazırlandığımız bugünlerde de çözüme
kavuşmadı. 500’ün üzerinde öğrencinin
eğitim gördüğü okulda tüm taleplere
rağmen yeni okul binası sorunu devam
ediyor. Yer sıkıntısı nedeniyle vardiyalı
eğitim sisteminin uygulandığı İskeçe
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde ek bina
konusu ise derslerin başlamasına birkaç
gün kalmış olmasına rağmen çözüme
kavuşmadı. Bu konuda girişimlerin
devam ettiği bildirildi. 

AZINLIĞIN TEPKİLERİNE RAĞMEN
“İERODİDASKALOS”LAR 
ATANMAYA DEVAM EDİYOR
Azınlık eğitimiyle ilgili bir diğer konu ise
“240 İmam Yasası” çerçevesinde hayata
geçirilen, Türk azınlık öğrencilerine
Yunanca İslam dini dersi uygulaması.
Devlet okullarına devam eden Türk
azınlık öğrencilerine yönelik Yunanca
İslam dini dersi, azınlığın tüm
tepkilerine rağmen devam ediyor. Bu
çerçevede devlet okullarında din
öğreticisi (ierodidaskalos) olarak görev
yapacak ve azınlık öğrencilerine din
dersini Yunanca anlatacak 123
“ierodidaskalos” Rodop, İskeçe ve Meriç
illerinde görev yapmak üzere atandı. 

EĞİTİMDE DİYALOG VE 
ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının
uluslararası ve ikili anlaşmalardan
kaynaklanan ve “kazanızılmış hak”
olarak kabul edilen azınlık eğitimine
karşı devletin tutum ve yaklaşımı,

azınlığın beklenti ve taleplerinden uzak
olmaya devam ediyor. Azınlık eğitimiyle
ilgili sorunlar adeta çözümsüzlüğe
mahkum edilirken, azınlık kurumları
devlete ve hükümete yönelik diyalog ve
eğitim problemleriyle ilgili çözüm
çağrılarına devam ediyor. 

Yeni eğitim –
öğretim yılının

başlamasına sayılı
günler kala, azınlık

eğitiminde yeni
gelişmeler

yaşanıyor. Ağustos
ayının son

günlerinde Doğu
Makedonya - Trakya

Eyalet Eğitim
Müdürü Panayotis
Keramaris öğrenci
azlığı gerekçesiyle

Batı Trakya
genelinde dokuz

azınlık ilkokulunun
kapatılmasını

kararlaştırdı. Karara,
azınlık kurumları

sert tepki
gösterirken, söz

konusu karar
okulları kapatılacak

köylerde üzüntüye
neden oldu. Eyalet

Eğitim
Müdürlüğü’nün

kararına, Topiros ve
Mustafçova belediye

meclisleri de
yayımladıkları

bildirilerle itiraz
ettiler.

İSKEÇE Muzaffer
Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu’nda Türkçe olarak
yapılan resim dersi kaldırıldı.
Türkçe ders sayısı da
azaltıldı.Konuyla ilgili karar
resmi gazetede yayımlandı. 

Ortaokullardaki ders
saatleriyle ilgili yeni
düzenleme sonucunda İskeçe
Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Ortaokulu’nda Türk azınlık
mensubu öğretmen
tarafından yapılan resim
dersi kaldırıldı. Ortaokul
birinci, ikinci ve üçüncü
sınıflara yönelik haftada birer
saat yapılan resim dersi yeni
düzenlemeye göre ders
programında yer almayacak.

Türkçe dersinin de ortaokul birinci ve ikinci sınıflarda haftada birer saat
azaltıldığı belirtildi. İskeçe Azınlık Ortaokulu’nda Yunanca ders saatlerinin ise
arttığı ifade edildi. 

Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu’nda ise resim dersi, Türk azınlık
mensubu resim öğretmeni olmadığından yapılmıyordu. 

Öte yandan, devlet ortaokullarında yapılan resim derslerinin devam edeceği ve
bu konuda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Azınlık Ortaokulu’nda 
resim dersi kaldırıldı, 
Türkçe ders saati azaltıldı
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Rodos-İstanköy Türkleri Derneği Başkanı
Yunanistan’dan sınır dışı edildi

BİR çalışma ziyareti nedeniyle dernek Başkan
Yardımcısı Ahmet Kırevliyası ile birlikte 27 Ağustos’ta
Rodos adası üzerinden Yunanistan’a giriş yapan T.C.
hususi pasaport sahibi Kaymakçı, daha sonra gittiği
İstanköy adasında 30 Ağustos  akşamı Yunan polisi
tarafından tutuklanarak nezarete kondu. Karakolda
bir gece nezaret altında tutulan ve pasaportuna el
konulan Kaymakçı, ertesi gün öğleden sonra saat
16:30’da Yunan polisinin eşliğinde bindirildiği
feribotla Bodrum’a götürülerek burada Türk polisine
teslim edildi. Pasaportu da kendisine değil doğrudan
Türk polisine iade edildi.

27 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye’den Rodos
adasına giden Kaymakçı ve Kırevliyası, pasaport
kontrolünde bir sorunla karşılaşmadan Yunanistan’a
giriş yaptılar. Kaymakçı, önce Rodos’ta vefat eden bir
akrabasının yakınlarına başsağlığı için evlerine
taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra ise Kırevliyası
ile birlikte yürüttükleri bir çalışma için Türk toplumu
temsilcileri ile görüşmek üzere 30 Ağustos  Salı günü
İstanköy adasına geçti. Aynı günün akşamı bir
restoranda yemek yerken yanlarına gelen Yunan
polisi, Kaymakçı’nın Yunanistan’a giriş yasağının
bulunduğuna dair 18 Temmuz 2016 tarihli bir karar
bulunduğunu belirterek, kendisini sınır dışı etmek
zorunda olduklarını söyledi. Bunun üzerine
Kaymakçı, kendisinin böyle bir karardan kesinlikle
haberi olmadığını ve kararın kendisine
bildirilmediğini belirterek, Rodos adası üzerinden
Yunanistan’a girişinde hiçbir sorunla
karşılaşmadığını, böyle bir karar varsa örneğini yazılı
olarak görmek istediğini söyledi. Buna cevaben
Yunan polisi, söz konusu kararın yazılı olarak
ellerinde bulunmadığını ve Atina’dan kendilerine
ulaştığını belirterek Kaymakçı’yı orada tutukladı ve
İstanköy’deki polis merkezine götürdü. Yunan polisi,
ancak Kaymakçı’nın bu olayı ulusal ve uluslararası
mahkemeler önünde dava konusu yapmayacağına
dair bir belgeyi imzalaması halinde serbest
kalabileceğini kendisine aktardı. 30 metrekarelik
alanda 21 kişinin bulunduğu çok kötü koşullara
sahip nezarette bir gece tutulan Kaymakçı, hukuk
dışı olan söz konusu belgeyi imzalamasının ardından
31 Ağustos 2016 tarihinde serbest bırakılarak öğleden
sonra polis eşliğinde bindirildiği feribotla Türkiye’ye
dönmek üzere Yunanistan’dan sınır dışı edildi. Yunan
polisi, Kaymakçı’nın Rodos’ta kaldığı otele
uğramasına ve özel eşyalarını almasına da izin
vermedi.

Yunanistan’ın Rodos adasında 1945 yılında doğan
ve ailesiyle birlikte 5 yaşında Türkiye’ye göç ederek
İzmir’e yerleşen Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı,
1996 yılında kurulan Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
(ROİSDER) başkanlığını
yürütmektedir. Kaymakçı,
ROİSDER Başkanı olarak
Rodos, İstanköy ve
Onikiadalar’da yaşayan
Türk toplumunun
kültürel kimliğinin
korunması ve asimile
olmaması için
çalışmalar
yürütmektedir.

ABTTF’DEN 
KINAMA
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habipoğlu, “Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Prof. Dr. Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır
dışı edilmesi Yunan makamlarının Rodos, İstanköy
ve Onikiadalar’da yaşayan Türk toplumuna yönelik
doğrudan bir sindirme girişimidir. Bununla
halihazırda neredeyse 70 yıldır baskı altında tutulan
Türk toplumu mensuplarına gözdağı verilmek
istenmektedir. Olayın en can alıcı noktası ise
Kaymakçı’nın Atina’da 18 Temmuz 2016 tarihinde
alınan ve kendisine tebliğ edilmeyen Yunanistan’a
giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek tamamen
hukuk dışı olan bir belgenin kendisine
imzalattırılmasının ardından sınır dışı edilmesidir.
Diğer ilginç bir durum da şayet giriş yasağına ilişkin
böyle bir karar varsa bile Kaymakçı’nın Rodos
üzerinden Yunanistan’a girişine Yunan
makamlarınca izin verilmesi ve giriş tarihinden
ancak üç gün sonra İstanköy adasında
tutuklanmasıdır. Tüm bunlar Kaymakçı’nın sınır dışı
edilmesinin art niyetli ve planlı olduğunu
göstermektedir. Yaşanan bu durum, Yunanistan’ın
başka bir ayıbı olarak tarihteki yerini alacaktır.
ABTTF olarak ROİSDER Başkanı Kaymakçı’nın hukuk
dışı bir şekilde tutuklanmasını ve sınır dışı edilmesini
en sert şekilde kınıyor, kendisinin yanında
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” açıklamasında
bulundu.

AVRUPA
Halkları
Federal Birliği
(FUEN), üye
kuruluşu

olan Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa
Kaymakçı’nın tutuklanmasını kınadı.

FUEN tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Halkları
Federal Birliği (FUEN) üye kuruluşumuz Rodos, İstanköy
ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Mustafa Kaymakçı’nın derneğinin yeni projesi
için araştırma yapmak üzere gittiği İstanköy’de
tutuklanarak bir gece gözaltına alınması karşısında şoka
uğradı. Kaymakçı, daha sonra Yunanistan’dan sınır dışı
edildi ve ülkedeki kamu düzenine tehdit oluşturduğu
gerekçesiyle Yunanistan’a girişi yasaklandı. FUEN, Yunan
makamlarının tavrını şiddetle kınarken, Yunan
makamlarının bu hukuksuz ve aşağılayıcı eylemi
karşısında Kaymakçı’ya güçlü desteğini ilan eder.”
ifadeleri yer aldı.

FUEN Başkanı Loránt Vincze, “Sayın Kaymakçı FUEN
ailemizin saygın üyelerinden biri olarak mensubu olduğu
toplumun dilinin ve kültürünün korunması için mücadele
etmektedir. Toplumun bir liderini veya diğerini
Yunanistan’dan sınır dışı etmek, şüphesiz Yunan
adalarındaki veya Batı Trakya’daki Türk azınlığının on
yıllardır devam eden mücadelesini ortadan
kaldırmayacaktır. Çoğunluk ve azınlık arasında diyalog
hakim olmalıdır.  Yunan makamlarına, doğru ve Avrupai
bir yaklaşım olarak etnik azınlıklarca dile getirilen
sorunlara karşı açık olması çağrısında bulunuyoruz.”
dedi.

FUEN’den
Kaymakçı’ya
destek

DEB Partisi 
olayı kınadı
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)

Partisi, Rodos, İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği
(ROİSDER) Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı’nın
Yunanistan’dan sınır dışı
edilmesini kınadı. 

DEB Partisi’nden yapılan
yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verildi: “Yunanistan Rodos,
İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini esefle
kınıyoruz. 1996 yılında kurulan Rodos İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin o
günden bu güne Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mustafa
Kaymakçı’nın doğduğu toprakları ve akrabalarını ziyaret
ederken, bir AB ülkesi olan Yunanistan’da başına
bunların gelmesini üzücü, insanlık dışı ve kabul edilemez
bulduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız. İvedilikle bu
durumun açığa kavuşması ve çözümlenmesi için tüm
yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kaymakçı, 31 Ağustos Çarşamba günü
Yunanistan’dan sınır dışı edildi.
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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.

Bat›
Trakya

Müslüman
Türkleri’nin

Kurban
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

dileriz.

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

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

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.

Ba tı Trak ya MMMM 
Ce mi ye ti Baş ka nı 

Asım ÇA VU ŞOĞ LU

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

Dr. FEYZULLAH DAHİL
Ço cuk Doktoru

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.

Thiras 10, ‹SKEÇE

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. 

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

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

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

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

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

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

günü (Bayramın 4. günü) 
11:00-14:00 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 ÜyesiGümülcine Belediyesi Meclis 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,
işadamı 
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

gundem_986_Layout 1  20.09.2016  12:43  Page 20



9 Eylül 2016 GÜNDEMkutlama 21

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.

9 Eylül 2016 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.

ORTODONDİST - DİŞ HEKİMİORTODONDİST - DİŞ HEKİMİ
SEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - GümülcineSEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - Gümülcine

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun

Kurban Bay ra m›’n› en içten

dileklerimle kutlar, sağlık ve

mutluluk dolu 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

GTGB Yö ne tim Ku ru lu adı na

Başkan 
KO RAY HA SAN

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.

gundem_986_Layout 1  20.09.2016  12:43  Page 21



GÜNDEMkutlama22 1 Temmuz 2016GÜNDEMkutlama22 9 Eylül 2016

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Kurban
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

Avu kat 
AHMET KURT

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Kurban Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.

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

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. NECATİN NECATİ
Ortopedi 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.

Mih. Karaoli, 13-A 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
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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 SUNKURBAN 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.

Avu kat Mus ta fa Ha san
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.

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.

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.

M.Karaolis/ Elpidos - Cosmos Center - İskeçe 
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Altın Şafak’tan Levent Sadık Ahmet için soru
ALTIN Şafak Partisi  Atina  2. Bölge

Milletvekili İlias Panayotaros, iş adamı Levent
Sadık Ahmet’le ilgili meclise bir soru sundu.
“Sadık’ın Trakya’daki hareketleri” başlığı
altında parlamentoya sunulan soruda, “Sadık
Ahmet’in oğlu Levent Sadık Ahmet, Batı
Trakya Müslümanları yerine açıkça Batı Trakya
Türkleri diye söyleşiler yapmaya başlayarak,
Batı Trakya’daki aktivitelerini yoğun bir şekilde
geliştirdi” ifadelerine yer verildi.

5 Eylül tarihli soruda Altın Şafak milletvekili
Panayotaros, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a
şunları sordu: 

-Sadık’ın Trakya’daki hareketleri hakkında
bakanlık haberdar mı? Vatanımız için çok
tehlikeli olan siyasi faaliyetleri dışında, Levent
Sadık Ahmet’i pamuk üretiminin “Baronu”

ünvanını almasını sağlayan, ayrıca bölgede
kiraz ve tütün alanlarına da el atan girişimci iş
adamı kimliği hiç gözden geçirildi mi? 

- Yunan Müslümanlarını kendi işlerine
çekmek ve Yunanistan’daki ticari faaliyetlerini
geliştirmek amacıyla, Recep Tayyip Erdoğan’la
da yakın ilişkileri göz önünde bulundurularak
bu girişimci iş adamının Türk hükümeti
tarafından finanse edilip edilmediği gözden
geçirildi mi?

- DEB Partisi’nin Yunan topraklarında
sürekli olarak ve açıkça Batı Trakyalı Yunanlı
Müslümanlara Türk diye hitap etmemesi için
devlet müdahale edecek mi? Ayrıca bu hitap
şekillerinden dolayı Yunan Anayasası’na saygı
duymadıklarından seçimlere katılma hakları
ellerinden alınacak mı?

Şirin Karayusuf: Panellinies

sınavlarında çok istediğim Diş
Hekimliği bölümünü kazandım.Quantum
Dershanesine çok teşekkür ederim.Tüm

üniversiteye hazırlanan öğrencilere
harcayacakları emeğin karşılığını

almalarını dilerim.

Eda Ahmet Delice:
Hayal ettiğim bölümleri kazandığım

için mutluyum.Aileme, öğretmenlerime
ve Quantum Dershanesine teşekkür

ederim.

Aslı Ömer: Çalışmam ve Quantum

Dershanesi öğretmenlerinin yardımıyla
Panellinies sınavlarında ilk tercih ettiğim

bölüm ve şehri kazandım.Çok 
mutluyum.

Melis Ahmet: İdealim 

ve ilk tercihim olan bölümü farklı 
üniversitelerde kazandım. Emeği geçen

herkese ve Quantum Dershanesine
teşekkürler.

gundem_986_Layout 1  20.09.2016  12:43  Page 24


