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Gün dem
oku, 

gün de mi 
ya ka la...

İskeçe Türk Birliği çatısı altında, 6 – 13
yaş grubundaki çocuklar ve annelerine
yönelik etkinlik ve aktiviteler
gerçekleştirmek üzere oluşturulan
Yumurcaklar Kulübü, bir ay içinde 12
faaliyete imza attı.  » 2

Yumurcaklar
etkinliğe
doymuyor

Başkonsoloslukta
bayramlaşma
Çarşamba günü
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda Kurban Bayramı
dolayısıyla düzenlenecek
bayramlaşma töreni bayramın ikinci
günü yapılacak.
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan
yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verildi: 
“Kurban Bayramı münasebetiyle 22
Ağustos, Çarşamba günü (Bayramın
ikinci günü) 10:00 – 12:00 saatleri
arasında Başkonsolosluğumuzda
bayramlaşma töreni düzenlenecektir.”

YEDİ asırlık SEÇEK yaylası ve SEÇEK etkinlikleri bu yıl
ayrışma ve gerilime sebep olurken, bölgeye getirilen
polis ve çevik kuvvet ekipleri Seçek Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği’nin yaylaya girmesine izin vermedi.
Bunun üzerine dernek yöneticileri de Seçek şenliklerini
Mehrikoz köyü futbol stadına taşıdı. 

Seçek derneğinin tek etkinlik yapma önerilerine
olumlu yanıt vermeyen Seyyid Ali Sultan Dergahı
Koruma Heyeti’nin 3 – 5 Ağustos tarihlerinde düzenlediği
panayır sonrası, Seçek derneğinin yaylaya girmesinin
engellenmesi için traktörler getirildi ve yaylada nöbet
tutuldu. 

»12, 13, 14

EDİRNE’de Yunanistan
sınırındaki Kastanies
Karakolu’ndan çıktıkları
devriye sırasında Türkiye’ye
geçtikleri için 5.5 ay tutuklu
kaldıktan sonra 14 Ağustos
Salı günü tahliye edilen
teğmen Angelos Mitretodis
ile astsubay çavuş Dimitris
Kuklazis’in, özel uçakla
geldikleri Selanik’te törenle
karşılandı. » 15

Yunanlı
askerler
tahliye 
edildi  

Er meydanı Seçek’te gerilim,
ayrışma ve polis engeli!

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

GÜN DEM

HASENE
yangınzedeler
için Atina’da 

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde
olan HASENE İnternational e.V.
geçtiğimiz ay Atina’nın Mati
bölgesinde çıkan yangın sonucunda
zor durumda bulunan yangınzedelere
yardım malzemelerini teslim etti.  
»15

Müftü naipleri
belli oldu...
Tayinli müftüler Şinikoğlu ve Meço’nun emekliliğe sevkedilmelerinin
ardından yerlerine geçecek  müftü naipleri belli oldu.

MAKEDONYA – Trakya
Merkezi Yönetimlerinden
Sorumlu Hükümet Temsilcisi
İoannis Savvas imzalı karara
göre, Gümülcine’de Cemali
Meço’nun yerine müftü naibi
olarak Cihat Halil, İskeçe tayinli
müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu’nun yerine de müftü
naibi olarak Bilal Kara Halil
atandı.  

Hatırlanacağı üzere hükümet,
bundan bir süre önce meclisten
geçirdiği yasa ile Rodop ve
İskeçe tayinli müftülerini 67
yaşını doldurdukları
gerekçesiyle mecburi emekliliğe
sevk etmişti. 

Tayinli müftüler Cemali Meço
ve Mehmet Emin Şinikoğlu’nun
bu karara itiraz ederek
mahkemeye başvurmaya
hazırlandıkları gelen bilgiler
arasında.

»2
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Müftü naipleri 
belli oldu...

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.

İSKEÇE ve Gümülcine’deki tayinli
müftüler Mehmet Emin Şinikoğlu ile
Cemali Meço’nun zorunlu emekliliğe
ayrılmalarının ardından yerlerine
geçecek olan müftü naipleri belli oldu. 

Makedonya – Trakya Merkezi
Yönetimlerinden Sorumlu Hükümet
Temsilcisi İoannis Savvas imzalı karara
göre Gümülcine’de Cemali Meço’nun
yerine müftü naibi olarak Cihat Halil
atanırken, İskeçe tayinli müftüsü
Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yerine ise
İskeçe Müftü naibi olarak Bilal Kara
Halil atandı. 

Hatırlanacağı üzere bundan bir süre

önce hükümet meclisten geçirdiği yasa
ile Rodop ve İskeçe tayinli müftülerini
67 yaşını doldurdukları gerekçesiyle
mecburi emekliliğe sevk etmişti. Bu
durumda Rodop tayinli müftüsü Cemali
Meço’nun yerine Cihat Halil, İskeçe
tayinli müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu’nun yerine ise Paşevik
köyünden Bilal Kara Halil, 17 Ağustos
Cuma itibariyle müftü naibi olarak
atandı. 

Tayinli müftüler Cemali Meço ve
Mehmet Emin Şinikoğlu’nun bu karara
itiraz ederek mahkemeye başvurmaya
hazırlandıkları gelen bilgiler arasında.

KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

“Yumurcaklar Kulübü”
bir ayda 12 etkinlik
gerçekleştirdi

İSKEÇE Türk Birliği
(İTB) çatısı altında
oluşturulan “Yumurcaklar
Kulübü”, çocukların
vazgeçilmezi olma
yolunda hızla ilerliyor. 
İTB yönetim kurulunun

kararıyla 6 – 13 yaş
grubundaki çocuklar ve
annelerine yönelik
etkinlik ve aktiviteler
gerçekleştirmek üzere
oluşturulan Yumurcaklar
Kulübü, bir ay içinde 12
faaliyete imza attı. İlk
etkinliğini 13 Temmuz
tarihinde gerçekleştiren
İTB Yumurcaklar Kulübü,
10 Ağustos Cuma gününe
kadar 12 etkinliğe imza
attı. 

Yaz tatilinden
yararlanarak İTB
Yumurcaklar Kulübü
tarafından dernek
lokalinde çocuklara
yönelik olarak
gerçekleştirilen
faaliyetlerde; kitap
okuma, geri dönüşüm
kutuları, el beceri
oyunları, çeşitli resim
teknikleri, oyuncak –
kolye – kalemlik yapımı,
çeşitli oyunlar, skeçler

gibi etkinlikler yapıldı. 
Çocukların aktif olarak

katıldığı etkinlikler bir ay
boyunca haftada üç kez
gerçekleştirildi. İTB
Yumurcaklar Kulübü
tarafından bir ay boyunca
yapılan etkinlik ve
aktivitelere 60 çocuk
katıldı. İTB Yumurcaklar
Kulübü’nün faaliyetinden
son derece memnun olan
çocuklar ve aileleri,
benzer etkinliklerin okul
döneminde de

gerçekleştirilmesini
istiyor. İTB Yumurcaklar
Kulübü de bu talepler
doğrultusunda
faaliyetlerine yeni eğitim
yılı boyunca da belirli
aralıklarla devam edecek. 
İTB yöneticilerinden

Zeynur Bargan’ın
koordinatörlüğünü
yaptığı Yumurcaklar
Kulübü’ne İTB Kadınlar
Kolu ile İTB Gençlik Kolu
da aktif destek verdi.
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SA H! B!: 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.

ὺ2ιοκτΤτ ιαΟ-κ2 τ ια: ουλΕιὰ -ρ9ν
5ΧνικΤ .ιΧυΙςντ ια: ουλΕιὰ -ρ9ν
Γυντὰκτ61: μΔὰν 3ερΝτοΕλου
Αχ 4αυ οριεὰλ6 δΟγ Μμ4μὶΚ Κ γ7ὴ00
ὶ6λ Ο ζαΣ: η ὸὴ0 Η07η0
ΜΠ2ικ 1: ηΗγδ

CEMİL KABZA
Mustafçova

Belediye Başkanı
Mus taf ço va 
Be le di ye  
Başkanı
CEMİL KABZA, 
Mec lis Üye le ri
ve gö nül 
dost la rı; 
Ba tı Trak ya 
Müs lü man Türk
Azınlığı’nın mü ba rek 
Kurban Bay ra mı’nı kut lar, sağlık,
mut lu luk, başarı 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, 3. 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

Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya Müslüman
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.

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 GayrımenkulGümülcine Belediyesi Gayrımenkul

Malvarlığı Yönetim Şirketi Kurul BaşkanıMalvarlığı Yönetim Şirketi Kurul Başkanı

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 
kurucuları Sedat ve
Tamer, siz değerli

halkımızın
Kurban Bayramı’nı en
içten dileklerle kutlar;

daha nice sağlık, kazanç
ve mutluluk dolu 
bayramlar diler.

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. 

FİZYOTERAPİST

Nail İmamoğlu - Cemile Onbaşı

Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya Müslüman 
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

Dr. Cihat Bayram
Dahiliye 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.

P. Tsaldari - 109 -  !SKEÇE

Klemanso 26, !s ke çe Tel: 2541553123
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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

Batı Trakya 
Türk Azınlığı’nın 
Kurban Bayramı’nı
kutlar, sağlık, barış
ve mutluluklar 
dilerim.

İnşaat Mühendisi

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

Kurban
Bay ra m›’n›zı 
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.
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Tüm az›nl›€›mızın
Kurban Bayram›n› 
kutlar, 
bayramlarımızın  
birlik ve 
beraberliğimize vesile
olmasını dilerim.

İl han Ah met
Ro dop Demokratik İttifak

Mil let ve ki li 

Yurt içinde ve 
yurt dışında 
yaşayan Batı Trakya
Müslüman Türk 
Azınlığı’nın 
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

17 Ağustos 2018 GÜN DEM kutlama 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.

Kurban Bayramımız kutlu
olsun. Toplumumuzda ve tüm
dünyada sevgi, dayanışma,
hoşgörü duygularının hakim
olmasına vesile olsun.

Kurban Bayramımız bu yıl
ülkemizin Düyunu Umumiye
illetinden, alacaklıların

mengenesinden, vesayetinden kurtulma sürecinin
başlangıcıyla çakışıyor. On yıllık bu çile döneminde
tüm sıkıntılara katlanan, cesaret ve metametle yaşam
kavgasında dik duran tüm insanlarımıza daha iyi,
daha rahat koşullarda nice bayramlar dilerim.

Umut, yaşama bağlılık ve iyimserlik bundan
sonraki yolumuzda yoldaşımız, yardımcımız ola.

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.

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

Av. Önder Mümin
Doğu Makedonya - Trakya 

Bağımsız Eyalet Meclis Üyesi

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.
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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 Bayramı’nı 

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.

GÜN DEM kutlama10 17 Ağustos 2018

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, 
22 Ağustos Çarşamba günü (Bayramın 2. günü) 

saat 09.30 ’den
11.00’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
Azınlığı’nın Kurban Bay ra mı ’nı

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 

Av. Ahmet Kara
DEB Partisi Başkan Vekili

İskeçe Belediyesi Meclis Üyesi

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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Uzlaşma olmayınca iki panayır yapıldı

SEYYİD Ali Sultan Dergahı Koruma Heyeti
tarafından düzenlenen Seçek etkinlikleri 3 – 5
Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dergah
Koruma Heyeti, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da,
1997’den bu yana etkinlikleri düzenleyen Seçek
Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’nden bağımsız bir
etkinlik gerçekleştirdi. 

Etkinlikler 3 Ağustos Cuma günü “Kızıldeli
Yayla Hizmeti” adı altında başladı. Aynı akşam ise
Ruşenler köyünde sahne programı yapıldı. 4
Ağustos Cumartesi günü Dergah’ın belirlediği
Seçek ağası Hüseyin Bakkal, Seçek Yaylası’na çıktı
ve aynı gün yağlı güreş müsabakalarının elemeleri
yapıldı. 

Seyyid Ali Sultan Dergahı Koruma Heyeti
tarafından organize edilen Seçek etkinliklerinin
son günü 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi.
Yağlı güreşlerin final karşılaşmalarının yapıldığı
etkinlikte protokol konuşmaları da gerçekleştirildi. 

Çok sayıda Yunanlı yetkilinin de katıldığı
etkinliğe SİRİZA partisi Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ile Ayhan Karayusuf, Evros
milletvekilleri Dimitris Rizos ile Natasa Gara, Evros
YDP milletvekili Anastasios Dimoshakis, Sofulu
Belediye Başkanı Evangelos Pulilios’un yanı sıra
Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı
belirtildi. 

Seçek panayırına Türkiye’den ünlü sanatçı
Sebahat Akkiraz’ın yanı sıra, Hasan Öztürk, Seval
Eroğlu ve Mehmet Karabudak katılarak konser
verdiler. 

5 Ağustos Pazar günü yapılan yağlı güreş
müsabakaları finallerinde Gümülcineli Niyazi İbiş
başpehlivan oldu. Üsküp’ten gelen Muhammed
Veyseli ikinci, İstanbul’dan İsmet Karabulut ise
üçüncü oldu. 

Bu arada Seyyid Ali Sultan Dergahı Koruma
Heyeti, gerçekleştirdiği etkinlikten sonra
yayınladığı açıklamayla Seçek yaylasında başka
etkinliğe izin vermeyeceğini duyurdu ve yayla
traktörlerle kapatıldı. 

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’nin tarihi Seçek yaylasında düzenleyeceği etkinlik
polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından engellenince, panayır Mehrikoz köyü futbol
stadına taşındı. Seyyid Ali Sultan Dergahı Koruma Heyeti’nin düzenlediği Seçek etkinlikleri
ise 3 – 5 Ağustos tarihlerinde Seçek yaylasında yapıldı.

Son 21 yıldır “SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri”ni düzenleyen Seçek Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği’nin tarihi Seçek yaylasında
düzenleyeceği etkinlik polis ve çevik kuvvet ekipleri
tarafından engellenince, panayır Mehrikoz köyü futbol
sahasına  taşındı. 

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından 10-
12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan
etkinliklerin ilk günü olan 10 Ağustos Cuma
günü, okutulacak Mevlid-i Şerif’e katılmak için Seçek
Yaylası’na hareket eden soydaşlar polis engeliyle karşı
karşıya kaldılar.

Seçek Derneği yönetimi ve beraberindeki soydaşların
uzun süre beklemelerine ve tüm taleplerine rağmen yola
barikat kuran polis güçleri ve çevik kuvvet yolu açmadı. 

Bunun üzerine Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin 1997 yılından bu yana düzenlediği Yağlı
Güreşler ve Kültürel Etkinlikleri’nin Mehrikoz köyündeki
futbol stadında yapılacağı ilan edildi. 

Polis güçlerinin Seçek yaylasına giriş izni vermemesi
üzerine etkinliklerinin ilk gününde Seçek Yaylası’nda
mevlid-i şerif okutulamadı, Cuma namazı kılınamadı ve
ilk günü programı gerçekleştirilemedi.

SEÇEK ETKİNLİKLERİ 
MEHRİKOZ’DA YAPILDI
Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri, 11 Ağustos
Cumartesi günü, panayır ağası Hüseyin Bekirusta’nın
dernek yönetimi ve bölge halkıyla davul zurna eşliğinde
etkinlik alanına gelmesi ve halkı selamlamasıyla
başladı.

Yağlı güreşlerin ön elemelerinin yapılmasının
ardından, Türkiye’den gelen Düzce Belediyesi halk
oyunları ekibi sahne alarak katılımcılara muhteşem bir
gösteri sundu.

Program daha sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Solisti Uğur Sercan Karataş konseriyle devam etti.

Etkinliğin son günü bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Protokol konuşmalarında, Seçek Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Mesut Şerif, Batı Trakyalı
soydaşların Seçek etkinliğinin ilk günü Cunta
döneminden kalma uygulamalarla karşı karşıya
kaldıklarını söyledi. Mesut Şerif konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:

“Çok güzel bir atasözümüz vardır, ‘Her işte bir hayır
vardır.’ Evet belki de iktidarın faşist cuntacı tutumu Batı
Trakya halkının birbirine bir kez daha kenetlenmesine
sebebiyet verdi. Yüzyıllardır Bektaşisi, Sünnisiyle
bölgede huzur içinde yaşayan bu halkı bölmek için
ekilmek istenen ayrılıkçı tohumlara sanırım en iyi cevap
buradaki birlik ve beraberliğimizdir. Öncelikle burada

bizleri, derneğimizi, Batı Trakyalı soydaşlarımızı en iyi
bir şekilde ağırlayan ve hiç bir ihtiyacımızı eksik
etmeyen Mehrikoz halkına, Mehrikoz gençlerine
teşekkürlerimi sunarak başlıyorum.

Asırlardır kesintisiz bir şekilde düzenlenmiş bu
etkinliklerin, bundan sonra da kesintisiz devam
edeceğinin en iyi ispatı bugünkü bu alanda
sergilediğimiz birlik ve beraberliğimizdir. Bölgemizde
son 2 yılda vuku bulan bazı nahoş olaylar tabii ki
sonsuza kadar devam etmeyecektir. Umarım aklıselim
düşünce üstün gelir ve bazı kimseler en kısa zamanda
girdikleri bu yanlış ve bölücü yoldan dönerler.
Dönüleceğinden de eminim. Olayların ayrıntılarına
girip, sizleri burada boğmanın bizlere birşey
kazandırmayacağının bilincindeyim. Tek mutluluğum
Batı Trakya Azınlığımızın tüm kurumlarıyla yanımızda
olması. Sanırım bu bizim için en büyük kazançtır.”

SEÇEK AĞASI HÜSEYİN BEKİRUSTA
2018 Seçek Ağası Hüseyin Bekirusta bu görevin kendisi
için onur ve gurur kaynağı olduğunu belirterek,
“Yüzyıllardır devam eden şenlikler bu yıl yine tarihteki
yerini aldı. Desteklediğiniz için tüm halkı selamlıyor ve
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

KOZLUKEBİR BELEDİYE BAŞKANI
RIDVAN AHMET 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet
konuşmasında şunları kaydetti: “Yıllardan beri devam
eden kültürel etkinliğimizin bütün engellemelere ve
tehditlere rağmen, gerçekleştirilmesinin mutluluğunu
yaşıyoruz. Öncelikle dün (Cuma günü) yaşanan
engellemeleri taraflı ve maksatlı tutumları şiddetle
kınıyor ve böyle çirkin bir olayın bir daha
yaşanmamasını diliyorum. Aynı zamanda dün yapılan
bütün tahriklere, provokatif eylemlere rağmen
sağduyusunu kaybetmeyen ve birilerinin çok istediği
çatışma ve kavga ortamının sağlanmaması için var
gücüyle çalışan ve her şeye rağmen uzlaşmacı tavır
takınan başta derneğimizin başkanı ve yönetim
kurulunu, kadın, erkek, genç ihtiyar demeden oraya
gelen bütün bölge halkını özellikle tebrik ediyorum.
Önemli olan kültürel etkinliklerin her nerede olursa
olsun gerçekleştirilmesidir Seçek’i Seçek yapan bu
meydanlara anlam katan sizlersiniz, bütün bölge 
halkıdır, birliktir, beraberliktir, dostluktur, kardeşliktir.
Bunlar olduktan sonra ister Hilia’da, ister 1000 metrede,
isterse 2000 metrede olsun bize her yer Seçek’tir. Bir
sonraki yıl derneğimiz bize neresini gösterirse bize orası
Seçek’tir. Yeter ki bir olalım beraber olalım, hep birlikte
güçlü bir azınlık olalım.”
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Tarihi er meydanı SEÇEK’te 
gerilim, ayrışma ve polis engeli!

SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’nin gerçekleştireceği Seçek
etkinliği polis engeline takıldı. 10
Ağustos Cuma günü Seçek yaylasına
çıkan soydaşlara, yayla girişinde
bekleyen çevik kuvvet
polisi izin vermedi. 

Seçek etkinliklerine
katılmak üzere çok
sayıda araçla bölgeye
gitmek isteyen halk,
polis tarafından
durduruldu ve Seçlek
Yaylası’na geçişlerine
izin verilmedi. 

Bu arada, Seyyid Ali
Sultan Dergahı
geçtiğimiz günlerde
yaptığı açıklamada,
Seçek yaylasında başka
etkinliğin yapılmasına
izin vermeyeceğini
duyurmuştu. Söz
konusu açıklamada şu
ifadere yer verilmişti:
“Seyyid Ali Sultan
Dergahı koruma heyeti
tarafından Secek az.eğ
ve kültür derneğinin
alternatif bir yayla yapmasına müsaade
edilmeyeceği kararı alınmıştır. Bölge
halkımız henüz seçeği terketmemiştir.
Seçekte tatsız olaylar yaşanmaması
adına hafta sonu Seçek yaylasına
hiçkimsenin yaklaşmamasını önemle
rica ediyoruz.” 

Öte yandan, 10 Ağustos Cuma günü
Seçek yaylasına gelen çevik kuvvet
polislerinin iki taraf arasında kavga
yaşanmaması için orada olduğu ifade
edilse de, Seçek derneğinin
gerçekleştireceği etkinliğe katılmak için

yaylaya gelen soydaşlara izin vermemesi
soru işaretlerine neden oldu. 

NASIL BU NOKTAYA VARILDI?
Olayın asıl sebebi Seyyid Ali Sultan

Dergahı Koruma Heyeti ile
Seçek Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği arasındaki
gerginliğe dayanıyor.
Hatırlanacağı üzere
Dergah Koruma Heyeti ile
Seçek Derneği geçen yıl
yaşanan ayrışma
sonrasında ayrı ayrı Seçek
panayırı düzenlemişti.
Geçen yıl Ağustos ayının
başında Seçek derneği
tarafından yapılan
etkinlikten bir hafta sonra
Dergah yönetimi de kendi
panayırını
gerçekleştirmişti. 

Bu yıl ise iki tarafın
uzlaşması ve tek Seçek
Panayırı gerçekleşmesi için
yapılan girişimler
sonuçsuz kalmıştı. Tek
etkinlik gerçekleştirme
yönünde yapılan teklifler

Dergah Koruma Heyeti tarafından
reddedildi. Son olarak Dergah’ın
gerçekleştireceği panayıra kısa bir süre
kala Seçek Derneği Başkanı Mesut Şerif
ile Seyyid Ali Sultan Dergahı Koruma
Heyeti Başkanı Ahmet Karahüseyin bir
radyo programına katılmış, Karahüseyin
dernek başkanı Mesut Şerif’in teklifini
reddetmişti. 

Daha önce ise Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu iki kurum
temsilcilerini toplantıya çağırmış, bu
toplantıda da uzlaşma sağlanamamıştı. 

SEÇEK Azınlık
Eğitim ve Kültür

Derneği’nin
gerçekleştireceği
Seçek etkinliği
polis engeline

takıldı. 10
Ağustos Cuma

günü Seçek
yaylasına çıkan

soydaşlara, yayla
girişinde

bekleyen çevik
kuvvet polisi izin

vermedi. 

DEB PARTİSİ YÖNETİCİSİ 
YEŞİM HASAN
DEB Partisi Yönetim Kurulu üyesi Yeşim
Hasan, “Bir siyasi parti olarak her zaman
birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik
diyoruz. 700 yıldır devam eden bu
kültürel etkinliğin olması bizleri
gönülden mutlu etmektedir. Herkesi
kutluyorum.” diye konuştu. 

EYALET BAŞKAN YARDIMCISI
AHMET İBRAM
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram da
Seçek geleneği ve etkinliklerinin 700
yıldır her türlü güçlüğe rağmen, bölge
inanının göğüs germesiyle devam

ettiğini belirtti. 
Ahmet İbram, “Unutmayalım ki, tarih

boyunca bizi ayakta tutan, milli ve
manevi değerlerimizdir. Daha
öncelerinde olduğu gibi, her zaman
birlik ve beraberliğimizi bozmaya
çalışanlar olacaktır. Bu çabalar sağduyu
sahibi, saygılı ve medeni Batı Trakya
insanımızın sağlam ve sarsılmaz imanı
karşısında başarıya ulaşamayacaktır.
Tarih boyunca yaşanan ve bugün de
dünyanın bir çok bölgesinde
yaşanmakta olan felaketlerden ders
alalım. Hepimizin bildiği gibi huzur ve
güven içinde yaşayabilmemiz için daima
güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın
en önemli şartı milletçe dayanışma,
birlik ve beraberlik içinde bulunmaktır.”

diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet ise
konuşmasında, sabırlı, kararlı ve bilinçli
tavırlarından dolayı bölge halkını tebrik
ettiğini vurguladı.
İlhan Ahmet şu ifadelere yer verdi:

“Ben İlhan olarak, sizin milletvekiliniz
olarak, bu milletin hak ve hukukunu
yasal çerçevede savunuyorum. Asla
hukukunuz hakkında geri adım
atılmasına müsaade etmedim.

Sevgili canlar! Anayasa’ya göre, her
dernek, her kuruluş, özel kamu kuruluşu
olsun, serbestçe toplanıp etkinlik yapma
ve birlikte olma hakkına sahiptir. Bu hak
önceden izne bağlı değildir. Anayasa’nın
11. maddesi bunu söylüyor. Bunun tek
bir kısıtlaması var. 2. paragrafta,
yapılacak olan gösteri, etkinlik kamu
düzenini, sağlığı, barışı tehdit ederse, o
zaman gerekçeli kararla kısıtlanabilir.
Böyle bir şey olmadığı sürece bu
etkinliklerin kısıtlanması, yasaklanması
asla mümkün değildir. Aynı zamanda
Anayasası’nın 9. maddesi din
özgürlüğünden bahsetmektedir. 13.
maddesi de şahsi haklardan
bahsetmektedir. Hal böyle olunca
burada biz barış içerisinde bir etkinlik
düzenliyoruz. Bunun herhangi bir
şekilde hukuken kısıtlanması, hukuk
devletine uygun değildir ve

yakışmamaktadır. Ben, bir milletvekili
olarak yasal bir mücadelenin
arkasındayım. Sizleri bu tutumunuzdan
dolayı tekrar tebrik etmek istiyorum.
Yapılan yanlış yoktur. Her şey yasal.
Cuma günü çok değerli belediye
başkanıyla birlikte ben de sizlerle
birlikteydim. Sizlerle birlikte bu
yasaların uygulanması ve hak hukukun
yerine gelmesi için oradaydık.
İnanıyorum ki bundan sonraki

dönemde bu kırgınlıklar aşılacaktır.
Herkes aklı selim düşünerek bu
gerçekleri görecek ve tahriklerden uzak
kalacaktır.” 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 
VE YAĞLI GÜREŞLER
Konuşmalardan sonra etkinlik
Türkiye’nin Düzce Belediyesi halk
oyunları topluluğunun gösterileriyle
devam etti.

Yağlı güreşlere Yunanistan, Türkiye,
Bulgaristan ve Makedonya’dan (FYROM)
güreşçiler katıldı. Başpehlivanlık
finalinde Niyazi İbiş’i yenen Kırkpınar
şampiyonlarından Ahmet Yavuz, Seçek
2018 Başpehlivanlığını kazandı. Güreş
karşılaşmalarının sona ermesiyle
madalya töreni yapıldı. 

Gecenin son kültürel etkinliğinde ise
Türkiye’den gelen ünlü sanatçı Yavuz
Bingöl sahneye çıktı. Yavuz Bingöl
konserini binlerce kişi izledi.
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SOFULU Belediye Başkanı
Evangelos Pulilios ile emekli
korgeneral Athanasios Galanis,
tarihi SEÇEK etkinlikleri ile Batı
Trakya’daki Alevi – Bektaşi
inancına sahip Türk azınlık
mensupları hakkında ilginç
açıklamalarda bulundu. 

Belediye Başkanı Pulilios’un,
Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür
Derneği’ne devletin etkinlik
yapma izni vermemesi yönünde
çağrıda bulunması dikkat çekti.
20 yıl sonra ilk kez Seçek
etkinliklerine katıldığını ve
Dergah tarafından düzenlenen
panayırın desteklenmesi
gerektiğini belirten Pulilios,
Seçek derneğinin bu etkinlikleri
yapmayı hak etmediğini
söyledi.

Bu arada, Emekli Korgeneral
Athanasios Galanis de
Dedeağaç’tan yayın yapan yerel
Delta TV haber programına
konuk oldu. Galanis, Meriç ve
Rodop illerine bağlı köylerde
yaşayan Alevi - Bektaşi
soydaşlara yönelik
açıklamalarda bulundu.
Galanis, Batı Trakya’daki Alevi
– Bektaşilerin, Hıristiyanlık
değerlerine inandığı
iddialarında bulundu. 

Galanis’in açıklamaları
azınlık içinde tepki yarattı. 

PULİLİOS: “SEÇEK
DERNEĞİNE ETKİNLİK
YAPMA İZNİ
VERİLMEMELİDİR”
Sofulu Belediye Başkanı
Evangelos Pulilios, 20 yıl sonra
ilk kez katıldığı Seçek
panayırında ilginç
açıklamalarda bulundu. Seyyid
Ali Sultan Dergahı tarafından
düzenlenen panayırda yerel
Delta TV’ye konuşan Pulilos,
Seçek Derneği tarafından
gerçekleştirilen etkinliklere
katılmadığını, bu dernek
yöneticilerinin söz konusu
etkinlikleri gerçekleştirmeyi hak
etmediklerini iddia etti ve bu
nedenle de 20 yıldır panayıra
katılmadığını söyledi. Sofulu
Belediye Başkanı, Seçek
derneğinin etkinlik
gerçekleştirmek için gerekli izni
olmadığını ifade ederek,
derneğe etkinlik yapması için
izin verilmemesi gerektiğini
kaydetti. Bir geleneğin farklı
kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmesinin yanlış
olacağını dile getiren Pulilios,
Dergahın desteklenmesi
gerektiğini belirtti. Başka bir
derneğin farklı bir etkinlik
yapmak isterse yapabileceğini
kaydeden Pulilios, ancak yağlı
güreşlerin yapılmaması Seçek
adının kullanılmaması
gerektiğini, çünkü yağlı
güreşlerin Alevi geleneği
olduğunu ileri sürdü. Pulilios,
son 20 yıldır yapılan panayırın
amacından saptırıldığını ve
politika karıştırıldığını öne

sürdü. Pulilios, Yunanistan
devletinin Seçek etkinlikleriyle
ilgili olarak bugüne kadar
korkak davrandığını ve daha
aktif olması gerektiğini de
sözlerine ekledi. 

Bu arada dergah tarafından
düzenlenen panayıra SİRİZA
partisi Rodop milletvekilleri
Mustafa Mustafa ile Ayhan
Karayusuf, Evros milletvekilleri
Dimitris Rizos ile Natasa Gara,
Evros YDP milletvekili
Anastasios Dimoshakis’in
yanısıra Dışişleri Bakanlığı
temsilcisinin de katıldığı
belirtildi.

EMEKLİ KORGENERAL
GALANİS’DEN ALEVİ –
BEKTAŞİLER HAKKINDA
GARİP İDDİALAR
Emekli Korgeneral Athanasios
Galanis de Dedeağaç’tan yayın
yapan yerel Delta TV’nin haber
programına konuk oldu ve
Meriç ile Rodop illerine bağlı
köylerde yaşayan Alevi - Bektaşi
soydaşlara yönelik
açıklamalarda bulundu

Galanis, Alevi’lerin Rodop ve
Evros illeri dağlık bölgesindeki
köylerde yaşadığını ve
sayılarının 4 ila 6 bin arasında
olduğunu ve bu kitleye Alevi,
Bektaşi veya Kızılbaş dendiğini
belirtti ve bu grubun
Hıristiyanlık’taki birçok değere
inandığını iddia etti. 

“Bu insanlar Müslüman,
ancak Hıristiyanlıktan birçok
unsuru kabullenmişler” diye
konuşan Galanis, “Agia
Triada’ya benzer şekilde
Allah’a, Muhammed’e ve Ali’ye
inanıyorlar. Sihirli numaraları
var ve 7 rakamına saygı
duyuyorlar. Küçük Asya’daki 7
kiliseye benzer bir durum;
Laodiktia, Fiatera, Sarnis,
Efesos, İzmir, Bergama ve
Filadelfia, buna inanıyorlar.
Alevi – Bektaşiler Ramazan
orucuna inanmıyorlar, camiye
de gitmiyorlar. Kendilerine ait
kiliselere gidiyorlar.
Cemevlerine gidiyorlar.
Türkiye’nin de yasakladığı
cemevlerine ve özellikle de
manastırlara gidiyorlar. Bunlara
tekke diyorlar. Böyle bir
Manastır da Evros’un bir
köyünde, Ruşenler de var.
Orada Bektaşilerin tabur
kurucularının mezarları var.
Her yıl da Hilia’da (Seçek) yortu
yapıyorlar. Başka nedir bu
Aleviler? Genelde Türkiye’de
yaşıyorlar, Türkiye onları
kovuşturuyor, ibadethanelerine
müsaade etmiyor ve onları
Sünnilerle kazanmak istiyor.
Daha neye inanıyorlar, 12
Apostolos’a (havarilere)
inanıyorlar, onlara 12 İmamlar
diyorlar. İslam’ın 12 Papazı. 40
havarilere inanıyorlar. Nedir 40
havariler? Türkiye’nin
Sevastia’da (Sivas) çile çeken
Hıristiyanlar. Dikkat ediniz,

hepsi Hıristiyan unsurlarının
kopyalaması. Daha nelere
inanıyorlar; tek eşliliğe
inanıyorlar. Bayanlar, eğer var
ise veya var olan
ibadethanelere, tekkelere ve
manastırlara gidiyorlar.
Sorumlu kişiler olarak kızların
evlendirmelerinde
Müslümanların eski yıllarda
yaptığı gibi prika (başlık parası)
ile değiştirilmelerini asla kabul
etmiyorlar. Bütün ibadetleri,
türküleri ve aşkları Yunanca’ya
benziyor.” 

“DEVLET YABANCI
ÜLKELERİN MÜDAHALESİNE
İZİN VERMEMELİ”
Delta TV haber spikerinin
“Sofulu Belediye Başkanı
Evaggelos Pulilios’un 20 yıl
sonra ilk kez Seçek panayırına
katılmasını, milletvekilleri ve
devletin bu yapılan etkinlikte
hazır bulunmasını nasıl
yorumluyorsunuz, devletin
bundan sonra ne yapması
gerekir?” sorusuna cevap veren
Galanis şunları söyledi: “Bu
etkinlik Başkonsolosluğa
sadakatle bağlı olan Sünniler
tarafından yapılırdı. Devlet hiç
bir şey yapmamalı, sadece bu
insanları komşu ülkenin
Trakya’daki diplomatik
misyonları tarafından baskıya
maruz kalmalarından
korumalıdır ve bunu
yapmalarını yasaklamalıdır.
Aynen 3 yıl öncesine kadar
yaptıkları gibi. Bu yortu
yeniden başladı. Ancak yavaş
yavaş bunlar kendileri organize
oldular ve zannedersem üçüncü
yıl artık yortuyu kendileri
yapıyor. Cuma gününden
başlayıp köyde kurbanlar
kesiyorlar, dana etini
kazanların içinde pişirip
dağıtıyorlar. Ancak onların bir
özelliği de var, şarap ve rakı da
içiyorlar. Kızılbaşların kimler
olduğunu anlamanız için Hloi,
Ano Kambi, Kato Kambi,
Goniko, Derio, Mikraki,
Mesimeri ve Hilia tepesinde
(Seçek Yaylası) açıkça şarap ve
rakı içenlerdir. Tabii ki
başkaları da gidiyor bu
panayıra. Ne zaman tekkelerde
yortularını yapıyorlar?
Ruşenler’de bulunan Tekke’de
geceleri toplanıyorlar ve orada
kutsallaştırdıkları şarabın tadını
çıkarıyorlar. Ramazan orucunu
tutmuyorlar, camilerinde
imamları yok, cemevi var. Bu
yortu orada bu şekilde yapılıyor
ve devlet yardım etmeli.
Kendileri zaten inandıkları dine
uygun olarak tek başlarına
yapacaklar bunu. Belki de
sponsor olarak iletişim veya
şirketler tarafından maddi bazı
yardımlar verilebilir. Aynen
Yunan derneklerine verildiği
gibi panayırlarda olduğu gibi.
Yabancı ülkelerin
temsilcilerinin müdahale

etmelerine, aynen son yıllarda
olduğu gibi devlet müsaade
etmesin. Her yeni gelen
başkonsolosun ilk görevi
Hilia’yı (Seçek) ziyaret etmekti.
Burada yapılan yortuda
güreşler yapılıyor. Eskiden
bayanlar uzaktan seyrederdi,
artık yakından seyretmelerine
müsaade ediyorlar, çünkü

bunlar bu tür olaylara
kadınların ayrı yerde olmaları
taraftarı değiller.
Hıristiyanlıktan birçok şeyi
kopyalamış bir dindir, ilerici
insanlardır, kadını istiyorlar,
alkol içiyorlar; diğerleri içmiyor,
bunların dini bunu
yasaklamıyor.” 

SEÇEK ve Aleviler hakkında garip iddialar

Athanasios 
Galanis

Alevi – Bektaşiler
hakkındaki iddialara tepki

BATI Trakya’daki Alevi –
Bektaşi soydaşların kanaat
önderleri, yerel bir televizyon
kanalına konuşan emekli
subay Athanasios Galanis’in
Alevi – Bektaşi toplum üyeleri
hakkındaki iddiaları üzerine
bir açıklama yayımladı.

Mehmet Koç, Hasan Apti,
Apti Pencal, Ahmet Nalbant ve
Ahmet Paşa tarafından
imzalanan açıklamada,
Galanis tarafından yapılan
yorumların tüm Alevi-Bektaşi
canları üzdüğünü, bu nedenle
Batı Trakya’da yaşayan tüm
Müslüman Türk Azınlığı’ndan
özür dilemesini temenni
ettikleri belirtildi.

Ailevi-Bektaşi kanaat
önderlerinin açıklaması şöyle:

“Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı ve Yunanistan
kamuoyuna;

Biz Alevi-Bektaşiler kutsal
dinimiz İslam’ın,
peygamberimiz Hz.
Muhammed’in ve Ehl-i Beyt’
inin yolundan giderek
ibadetlerini gerçekleştiren,
inancını yaşayan ve yüce
Allah’ a ulaşmaya çalışan
Müslümanlarız. Yüce Allah’ın
kainatta ve yeryüzündeki her
dini kabulümüz ve saygımız
tamdır.

Geçtiğimiz Pazar akşamı
Delta TV’de yayınlanan
programdaki konu,
bölgemizde bulunan Seyyid Ali
Sultan Dergahı ve Alevilik-
Bektaşilik üzerine olmuştur.
Programa katılan
yorumcunun, kutsal dinimiz
İslam’ın içinde yer alan Alevi-
Bektaşilik ile Ortodoks
Hıristiyanlığın aynı dinin iki
yüzü olarak tanımlaması ve
diğer tüm ifadeler birer
benzetmeden ibaret, gerçek
dışı, mesnetsiz ve haddini aşan
bir açıklama olmuştur.

Yapılan bu açıklamalar,
Pir’imiz Hünkar’ımız Hacı
Bektaş-ı Veli’nin ‘incinsen de
incitme’ sözünü kural bilen
Seyyid Ali Sultan Dergahı’na
bağlı tüm Alevi-Bektaşi canları
üzmüş, derinden yaralamıştır.
Bu nedenle Batı Trakya’da
yaşayan tüm Müslüman Türk
azınlığından özür dilemenizi
temenni ederiz.

Seyyid Ali Sultan
Dergahı’na gönülden bağlı
Alevi-Bektaşi canlar adına
inanç önderleri;

Mehmet KOÇ
Hasan APTİ
Apti PENCAL
Ahmet NALBANT
Ahmet PAŞA”

Evangelos
Pulilios
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EDİRNE’de Yunanistan sınırındaki
Kastanies Karakolu’ndan çıktıkları devriye
sırasında Türkiye’ye geçtikleri için 5.5 ay
tutuklu kaldıktan sonra 14 Ağustos Salı günü
tahliye edilen teğmen Angelos Mitretodis (25)
ile astsubay çavuş Dimitris Kuklazis’in (29),
gece özel uçakla geldikleri Selanik’te törenle
karşılandı. 

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılan askerler, işlemlerinin
tamamlanmasının ardından tahliye edildi.
Mitretodis ile Kuklacis, Edirne F Tipi
Cezaevi’ndeki işlemleri sonrasında sağlık
kontrolü için Edirne Sultan Murat Devlet
Hastanesi’ne getirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince geniş
güvenlik önlemleri alınırken, Yunan
askerlerin görüntüsünün alınmaması için acil
kapısına minibüsler çekildi, askerler camları
siyah bir minibüsle Tekirdağ’ın Çorlu
ilçesindeki havaalanına götürüldü. 

Burada Yunanistan’ın gönderdiği özel
uçağa bindirilen askerler Dışişleri Bakan
Yardımcısı Yorgos Katrugalos ve
Genelkurmay 2’nci Başkanı Konstantinos
Floros ile birlikte Selanik kentine indi.
Katrugalos, uçakta serbest bırakılan
askerlerin ilk fotoğrafını “Sonunda,

memlekete giden yolda!” şeklindeki yazısıyla
sosyal medyada paylaştı. Uçağa sivil
kıyafetlerle binen askerler, Yunanistan’da
uçaktan askeri üniformalarıyla indi.

SAVUNMA BAKANI VE 
AİLELER KARŞILADI
Selanik’te uçaktan inen askerler teğmen
Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris
Kuklacis’i ailelerinin yanı sıra Savunma
Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Ailelerine
sarılan askerlerden teğmen Angelos
Mitretodis, Yunan medyasına sağlık
durumlarının iyi olduğunu belirterek,
“Serbest kaldık, tutuksuz yargılanmaya
devam edeceğiz. Bize iyi baktılar, bir
sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti.”
ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından
adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunan
askerler için cep telefonları incelemesi de
tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Edirne
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı
tamamlayıp, Yunan askerler hakkında
iddianame düzenleyerek dava açacak.

Askerler özel uçakla
Yunanistan’a geldi

Tahliye kararı
siyasileri 
memnun etti

BAŞBAKAN Aleksis Çipras,
Edirne’de askeri bölgede
yakalandıktan sonra tutuklu
yargılanan Yunan ordusuna
mensup iki askerin tahliye
edilmesinin bölgede dostluk, iyi
komşuluk ve istikrarın
güçlenmesine katkı sağlayacağını
söyledi. 

Çipras, 1 Mart’ta yakalanan
Teğmen Aggelos Mitrodotis ile
Astsubay Çavuş Dimitris
Kuklacis’in,
Edirne’deki 2. Sulh
Ceza Hakimliğince
tutuksuz
yargılanmak üzere
tahliyesine karar
verilmesinin
ardından twitter
hesabından
paylaştığı
mesajında, iki
Yunan askerin
tahliyelerinin
“hukuki bir işlem
olduğunu”
kaydetti.

Başbakan Çipras
mesajında, “İki
Yunan askerinin
tahliye edilmesi,
bölgede dostluk,
iyi komşuluk ve
istikrarın güçlenmesine katkı
sağlayacak. İki subayımıza ve
ailelerine, çabalarımıza
gösterdikleri güven ve sabır için
teşekkür ve tebrik etmek istiyorum.
Aggelos ve Dimitris, vatana iyi
dönüşler.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da
sosyal medya hesabından
paylaştığı mesajında, iki Yunan
askerinin tahliye edilmelerinden
büyük sevinç duyduğunu ifade
ederek, “Büyükelçimiz Mavroidis’e,
elçilik müsteşarı Baltas’a ve
Konsolos Theoharidis’e büyük
tebrikler. Türk tarafından yardımcı
olan herkese de teşekkürler.
Gecenin en büyük kazananı
diplomasi oldu.” diye yazdı.

Konuyla ilgili Dışişleri

Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
“Türk makamlarının bu kararı
olumludur ve Türk-Yunan ilişkileri
ve halklarımızın dostluğuna katkı
sağlayacaktır. İki Yunan askerin
geçen mart ayında tutuklanması
nedeniyle ertelenen, Yunanistan’ın
İzmir’deki Başkonsolosluğu’nun
tarihi binasının bu yılın eylül
ayında resmi açılışının yapılması
da aynı yönde katkı sağlayacak.

Başbakanın, Dışişleri
Bakanlığı’nın ve
Yunanistan’ın,
Türkiye’deki
diplomatik ve
konsolosluk
misyonlarının sürekli
çabaları sonuç getirdi.
Diplomasi bir kez
daha en büyük
kazanan oldu.” 

Cumhurbaşkanı
Prokopis Pavlopulos
da, Türkiye’de
tutuklu yargılanan iki
Yunan askerin tahliye
edilmesinin
“mutluluk verici bir
gelişme” olarak
değerlendirdi.

Pavlopulos,
Meryem Ana’nın yıl

dönümüyle ilgili kutlamalar için
gittiği Karpathos Adası’nda yaptığı
konuşmada, “Meryem Ana’nın
ölüm yıl dönümü bayramının
silahlı kuvvetlerimizin iki mensubu
Dimitris Kuklacis ve Aggelos
Mitredotis’in serbest bırakılmasına
denk geldiğini vurgulamadan
edemem. Bu vesileyle, bu mutlu
gelişmenin Türk makamları
tarafından yapılan temel bir hukuki
işlem olduğunu bir kez daha
vurguluyorum. Bu, aynı zamanda,
Türkiye’nin, her zaman bu yönde
hareket ettiğini fiilen kanıtlayan,
Yunanistan ile dostluk ve iyi
komşuluk atmosferini
sağlayabilmesi için bundan sonra
izleyebileceği ve izlemesi gereken
yolu gösteriyor.” diye konuştu. 

MERKEZİ  Almanya’nın Köln şehrinde
olan HASENE İnternational e.V. geçtiğimiz ay
Atina’nın Mati bölgesinde çıkan yangın
sonucunda zor durumda bulunan
yangınzedelere yardım malzemelerini teslim
etti.

Konu ile ilgili olarak HASENE’den yapılan
açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde olan
HASENE İnternational e.V Atina’nın Mati
bölgesinde yüzlerce insanın yanarak can
verdiği yangından sonra  zor durumda
bulunan yangınzedelerin durumunada
duyarsız kalmadı.

Dünyanın birçok yerinde ve son yıllarda
bölgemiz Batı Trakya’da Kurban, Kumanya
kampanyaları ve Acil Durumlarda Yardım
kampanyaları ile mazlum ve mağdurların
yanında olan HASENE insani yardım derneği
Atina’da yangınzedelerin belirlenmiş
ihtiyaçlarının bir bölümünü, bölge Eyalet

Başbakanlığı ile bağlantıya geçerek
Atina’daki depolarına teslim etmiştir.

HASENE olarak resmi kurumlar ile
bağlantılarımızda bizlere yardımcı olan
İskeçe Milletvekili Sn. Hüseyin Zeybek’e ve
İskeçe Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Sn.
Cenan Çarıkçı ya teşekkürlerimizi sunarız.

HASENE Yunanistan sorumlusu 
Mehmetali Süleyman.”

HASENE yangınzedeler için Atina’da 

Çipras: 
“İki Yunan
askerinin
tahliye

edilmesi
bölgede

dostluk, iyi
komşuluk ve

istikrarın
güçlenmesine

katkı
sağlayacak.”
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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 
Azınlığı’nın 
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 - Milletvekili Adayı İşa da mı - Milletvekili Adayı 

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 22 Ağustos

Çarşamba günü (Bayramın 2. günü) 
10:00-13:00 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 tı Trak ya Müslüman
Türk  Azınlığı’nın 

Kurban Bay ra mı’nı 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, İs 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, !s 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.

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.
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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 tı Trak ya 
Türk Azınlığı’nın 
Kurban Bay ra mı’nı 
kut lar, ba rış, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

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 MORA!T!S
!skeçe 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, !!SKEÇE
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Diş He ki mi Saf fet Emin
Müşterilerinin ve 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.

AAvv uukkaatt   
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.

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

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun
Kurban Bayram›’n›

kutlar, bar›fl 
ve huzur dolu 
günler diler.

RAMADAN CEMALİ
İ!nşaat 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.

BTTÖB YÖNETİM KURULU
Üyelerimizin,
öğrencilerimizin
ve Batı Trakya
Müslüman Türk
Azınlığı’nın
Kurban
Bayramını 
kutlar, huzur ve
mutluluk dolu
günler dileriz.
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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
hemşehrilerinin 

KURBAN 
BAYRAMI’nı 

kutlar, 
sağlık, 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.

17 Ağustos 2018 GÜN DEM kutlama 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

Tüm Ba t› Trak ya Müslüman - Türk

Azınlığı’nın Kurban Bay ra m›’n› 

kutlar,sağlıklı 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, 3. kat - !s ke çe

Harilaou Trikoupi-50 Gümülcine 
Tel:2531085666/6946968590/6946680050  

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 Azınlığı’nın
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 !s ke çe

UCUZLUK MARKET MURAT
(Murat Molla Ahmet)

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, !SKEÇE

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 !SKEÇE

Tüm müşterilerimizin ve 

Batı Trakya Türk azınlığının 

KURBAN BAYRAMI’nı kutlar,

sağlık ve mutluluklar dileriz. 

NE DİM 
PAS TA NE Sİ

Dr. METİN HOCAR
Göz Hastalıkları Uzmanı

Hastalarının 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. Tsaldari 36, ikinci kat- !SKEÇE
Tel: 2541306666/ 6938064646

Dr. Hamdi Hamaç
Üroloji 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.

Thermopilon 1-3, Kat:3  !SKEÇE
KURBAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN
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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 - !skeçe 

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 

mutluluklar diler.

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

Tel: 2531 304460 - Cep: 69424588889
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Ketenlik’te binler buluştu
BU yıl 14’üncüsü

düzenlenen “Ketenlik Gençlik
Festivali” olağanüstü bir
katılımla gerçekleştirildi. 10 – 11
Ağustos tarihlerinde yapılan iki
günlük festival Ketenlik köyü
futbol stadında yapıldı. 

Festival, Ketenlik Gençlik
Derneği bünyesindeki Ketenlik
Gençlik Festivali Organizasyon
Komitesi tarafından düzenlendi.
“14. Ketenlik Gençlik Festivali”
10 Ağustos Cuma günü açılış
töreniyle başladı. Festivalin
açılış konuşmasını Ketenlik
Gençlik Festivali Organizasyon
Komitesi Başkanı Hüseyin
Karahus yaptı. Karahus, büyük
bir ekibin festivalin başarısı için
çalıştığını belirterek, tüm ekibe,
sponsorlara ve bu etkinliğe
sahip çıkan halka teşekkür etti. 

Daha sonra İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, DEB Partisi Başkan
Vekili Ahmet Kara, İskeçe
Gönüllü Kan Verenler Derneği
Başkanı Yannis Papahronis,
İskeçe SİRİZA milletvekilleri
Stathis Yannakidis ve Hüseyin
Zeybek ile Türkiye’nin
Gümülcine Konsolosu Neslihan
Altay birer konuşma yaptılar.
Festival yönetimi tarafından
tüm konuşmacılara plaket
verildi. 

Protokol konuşmalarından
sonra sahneye ilk olarak İskeçe
Türk Birliği halk oyunları ekibi
çıktı. Yapılan gösteri
seyircilerden büyük alkış aldı.
Daha sonra ise Ketenlik

gençlerinin hazırladığı skeçler
ve dans gösterileri sahnelendi. 
İlerleyen saatlerde ise

Türkiye’den gelen Koliva Grubu
konser verdi. Konseri çok sayıda
genç izledi. 

14. Ketenlik Gençlik
Festivali’nin ikinci gününde ise
Ketenlik’te Sinan Akçıl rüzgarı
esti. Türkiye’den gelen ünlü
pop sanatçısı Sinan Akçıl’ın
konserini binlerce Batı Trakyalı
izledi. 

GAT festivaline yoğun ilgi
BATI Trakya Azınlığı

Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) çatısı altında
faaliyetlerini yürüten Genç
Akademisyenler Topluluğu
(GAT), 19 Ağustos Pazartesi
günü Gümülcine şehir
merkezinde 8. Geleneksel GAT
Gençlik Festivali’ni düzenledi.

Festival GAT Başkanı Mutlu
Erkek’in selamlama
konuşmasıyla başladı. Mutlu
Erkek konuşmasında öncelikle
etkinliğin düzenlenmesinde
emeği geçen herkesi tebrik
ederek, katılanlara ve festivalin
sponsorlarına teşekkür etti. 

BTAYTD Başkanı Ercan
Ahmet yaptığı konuşmada,
dernek yönetimi olarak
gençlerin her zaman yanında
olduklarını, bundan sonra da
olmaya devam edeceklerini
ifade etti. Ercan Ahmet ayrıca
festivalin gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
etti. 

Konuşmaların ardından Batı
Trakya’nın çeşitli
bölgelerinden gençlerin
oluşturduğu Errorist grubu
sahne aldı.

Errorist grubunun ardından
Türkiye’den gelen Dj Erdem
Kınay ve sanatçı Merve Özbey
sahneye çıkarak dinleyicilere
bir müzik ziyafeti sundu.

Festivale, Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen
Muavin Konsolos İbrahim Işık,
DEB Partisi Başkan Vekili

Ahmet Kara, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, Gümülcine Belediye
Meclis Üyesi Sibel Mustafaoğlu,
Rodop - Meriç İlleri SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği’ni temsilen yönetim
kurulu üyesi Hüseyin Şakir
Hüseyin ve çok sayıda soydaş
katıldı.
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