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EYALET başkan adayı
Hristos Metios’un listesinden
seçimlere katılan azınlık
adayları, yayımladıkları ortak
basın açıklamasıyla
önceliklerinin bölgenin her
alanda kalkınması için
mücadele etmek olduğunu
vurguladılar. Açıklamada,
“Geçtiğimiz dönemde Eyalet
Başkanı Hristos Metios ile
birlikte eyaletimiz için bir çok
projeyi hayata geçirdik ve hem
bu projelerin devam etmesi
hem de yeni projelere imza
atmak için bu dönemde de
aday olduğumuzu mutlulukla
belirtmek isteriz.”   denildi.

»4

26 Mayıs Pazar günü
yapılacak AP seçimlerine
katılan DEB Partisi’nin Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
hedeflerinin 2014 seçimlerinde
sağladıkları başarıyı korumak
ve çıtayı daha da yukarıya
taşımak olduğunu söyledi.

Merhum Doktor Sadık
Ahmet’in 1991’de kurduğu ve
23 yıllık aradan sonra ilk defa
katıldığı 2014’teki AP
seçimlerinde büyük başarı
sağlayan DEB, 26 Mayıs’taki
seçimler için 18’i kadın 42 aday
gösterdi.

DEB, Türk azınlığının
sorunlarının Avrupa ve Atina
tarafından dikkate alınmasını
hedefliyor.  »4

“Kalkınma
mücadelesi
vereceğiz”

Domruköy’de
sahur,
Yahyabeyli’de
iftar
Rodop iline bağlı Domruköy’de ilk
sahur programı Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla Yahyabeyli’de düzenlenen
iftar da yoğun katılımla gerçekleşti.
»6

GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü ile
Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) tarafından düzenlenen iftara
yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 
»13

Müftülük ve
GTGB’den 
ortak iftar

“Azınlığımızın sesini 
duyurmak için varız”

Türkiye’den
Yunanistan’a
DHKP-C tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hami Aksoy, “DHKP/C, PKK ve FETÖ
gibi terör örgütleri bakımından
Yunanistan’ın güvenli bir sığınak
haline dönüştüğünü endişeyle
gözlemliyoruz.” dedi. 
»3

Pazar günü
sandık başına...

ÜLKE genelinde 26 Mayıs
Pazar günü yapılacak
seçimlerde, Avrupa
Parlamentosu’nda (AP)
Yunanistan’ı temsil edecek
milletvekilleri ile yerel
yönetimde (eyalet ve
belediyeler) görev alacak
yöneticiler belirlenecek.

Eyalet ve belediye
seçimlerinde ilk turda gerekli
çoğunluğun sağlanamaması
durumunda seçim yarışının
sonucu 2 Haziran Pazar günü
yapılacak ikinci tura kalacak.
Ancak eyalet ve belediye
meclislerinde görev yapacak
üyeler birinci turda seçilmiş
olacak. 

Oy kullanılacak okullarda
sınıflar A ve B olarak ikiye
ayrılacak (Örneğin; 150A ve 150
B). A sandıklarında AP ve
eyalet; B sandıklarında ise
belediyeler için oy
kullanılacak.

AP seçimlerinde
kullanılacak zarf açık mavi
renk olacak. Eyalet, belediye
ve muhtarlıklar için beyaz
zarflar kullanılacak. (Soldaki

fotoğrafta görüldüğü gibi).
Yerel yönetim için azınlıktan

da çok sayıda aday yarışa
katılmış bulunuyor. 

Rodop ilinde üç belediyede,
İskeçe ilinde ise bir belediyede
azınlık mensubu adaylar
belediye başkanlığı için
yarışıyor. 

Eyalet; Gümülcine ve İskeçe
belediye meclisleri için de çok
sayıda azınlık adayı seçim
yarışına katılıyor. Seçimlerin
son haftasına girilmesiyle
birlikte seçim yarışı da hayli
hızlanmış görünüyor. 

Öte yandan, Yunanistan’ın
AP’ye göndereceği 21 aday da
bu pazar yapılacak seçimlerde
belirlenecek. 

2014 yılında yapılan AP
seçimlerine ilk kez katılan
Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi
büyük bir başarı kazanmış,
Rodop ve İskeçe illerinde
birinci olurken, eyalet
genelinde de üçüncülüğü
almayı başarmıştı. DEB
Partisi’nin  başarısı ulusal
Yunan basınını da uzun süre
meşgul etmişti.  
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Türkiye’den
Yunanistan’a
“DHKP-C
davasında
beraat” tepkisi

TÜRKİYE  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Hami Aksoy, Yunanistan’da
mahkemenin, ülkede Kasım 2017’de
yakalanan DHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin
“terör örgütü üyesi olmak”
suçlamasından beraatine karar
vermesine ilişkin değerlendirmesinde,
DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri
bakımından Yunanistan’ın güvenli bir
sığınak haline dönüştüğünü endişeyle
gözlemlediklerini belirtti. 

Aksoy, Yunanistan’da tutuklanan
DHKP-C mensuplarının beraat etmesine
ilişkin bir soruya yazılı verdiği yanıtta
şunları bildirdi: “DHKP/C, PKK ve FETÖ
gibi terör örgütleri bakımından
Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline
dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz.
Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası
terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı
biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve
yardım kabul edilemez.”

Açıklamada, “Sayın
Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde
bulunma yolundaki ciddi
emareler üzerine,
Yunan polisi
tarafından 2017
yılında yakalanan,
haklarında
Türkiye’de de
yakalama kararı
bulunması
çerçevesinde
iadesini talep
ettiğimiz 9
DHKP/C
mensubuna
yönelik bugün

verilen beraat kararı, bu terör
unsurlarının neden Yunanistan’da
yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır.”
denildi.

DHPK/C’nin, AB’nin de terör örgütleri
listesinde yer aldığını hatırlatan Aksoy,
“Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı
bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele
çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.”
ifadelerini kullandı.

Atina Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesi,
Kasım 2017’de yakalanan DHKP-C ile
iltisaklı 9 kişinin “terör örgütü üyesi
olmak” suçlamasından beraatine karar
verdi. 

Kasım sonunda Atina’da üç hücre
evine düzenlenen operasyonla yakalanan
DHKP-C üyeleri, “patlayıcı madde ve
silah bulundurmak”, “terör örgütü üyesi
olmak” ve “sahte belge bulundurmak”
suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye
çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin
operasyonunda, bomba yapımında

kullanılan malzemeler, patlayıcı
madde ve sahte kimlik de ele

geçirilmişti.
Türkiye, sanıkların

iadesini talep etmiş, ancak
Yunan yargısı iade
taleplerini reddetmişti.

Yunan basınındaki
haberlerde, örgüt üyelerinin,

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Aralık 2017’deki ziyaretinde
saldırı hazırlığı içerisinde
olduklarına yönelik bulgular

bulunduğu ifade edilmişti. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hami Aksoy:“DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi

terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın
güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü

endişeyle gözlemliyoruz.”

gundem_1061.qxp_Layout 1  28.05.2019  12:11  Page 3



8 Mart 2019GÜN DEM haber4 22 Mayıs 2019GÜN DEM haber4

“Azınlığımızın sesini 
duyurmak için varız”

26 Mayıs Pazar günü yapılacak
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine
katılan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB)
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
hedeflerinin 2014 seçimlerinde
sağladıkları başarıyı korumak ve çıtayı
daha da yukarıya taşımak olduğunu
söyledi.

Merhum Doktor Sadık Ahmet’in
1991’de kurduğu ve 23 yıllık aradan
sonra ilk defa katıldığı 2014’teki AP
seçimlerinde büyük başarı sağlayan
DEB, 26 Mayıs’taki seçimler için 18’i
kadın 42 aday gösterdi.

Yunanistan’da AP seçimlerine katılan
40 siyasi parti arasında yer alan DEB,
Türk azınlığının sorunlarının Avrupa ve
Atina tarafından dikkate
alınmasını hedefliyor.

DEB Partisi’nin “Hep
Birlikte Daha
Güçlüyüz” sloganıyla
sürdürdüğü seçim
kampanyası
kapsamında
gruplar halinde
kent ve köyleri
gezen Türk
milletvekili
adayları, seçim
konuşmalarında
Türk oylarının
DEB’de
toplanmasının
Türk

azınlığın sorunlarının Avrupa’da
duyulmasına yardımcı olacağını ifade
ediyor.

ÇİĞDEM ASAFOĞLU
DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, hedeflerinin 2014 seçimlerinde
sağladıkları başarıyı korumak ve çıtayı
daha da yukarıya taşımak olduğunu
söyledi.

Asafoğlu, DEB bünyesinde toplanacak
her oyun, Batı Trakya’da Türk varlığının
bir göstergesi olacağına ve aynı
zamanda Atina’nın Türk azınlık üzerinde
uyguladığı politikaya bir tepki anlamı
taşıyacağına dikkati çekerek, “Sandıktan
çıkacak oylar her şeyden önce bizim

buradaki varlığımızın bir göstergesi
olacak. Batı Trakya’da Türk

kimliğini açıkça savunan DEB’e
verilecek oylar aynı zamanda

burada, Batı Trakya’da Türk
kimliği varlığının kanıtı
olacak. Tabii ki Lozan
antlaşmasından
kaynaklanan haklarımızın
iadesi için de mücadele
verdiğimizi gösterecek.”
diye konuştu.

Alınacak oyların
Avrupa’da daha önce
ulaşılamayan bazı
kapıların

aralanmasında
belirleyici
olacağını
anlatan
Asafoğlu,
“DEB olarak
ne kadar
çok oy
toplarsak,
hem
Atina’da
hem de

Avrupa’da sesimizi daha güçlü bir
şekilde duyurabileceğiz.” dedi.

Asafoğlu, DEB’in, 2014’teki AP
seçimlerindeki başarısından sonra
Avrupa’da bazı kuruluşlara üye olarak
kabul edildiğini hatırlatarak şunları
kaydetti: “Bunlardan biri Avrupa
Parlamentosu’nda 12 milletvekili
bulunan   Avrupa Hür İttifakı (EFA).
Daha önce üyelik başvurumuza cevap
bile vermeyen EFA, 2014 seçimlerinden
sonra gelip kendileri kapımızı çaldılar ve
bizi üye yapmak istediklerini söylediler.
DEB’in şu anda üyesi olduğu EFA
Avrupa Parlamentosu içerisinde siyasi
bir grup. EFA’nın milletvekilleri bizim de
milletvekillerimiz sayılır. Bugüne kadar
EFA aracılığıyla AP’ye Türk azınlığı
sorunlarıyla ilgili iki soru önergesi
sunduk. Hedefimiz, seçimlerden güçlü
bir şekilde çıkmak ve Avrupa’da EFA gibi
kuruluşlarla çalışmalarımızı devam
ettirmek.”

OZAN AHMETOĞLU
DEB  Partasi AP milletvekili adayı ve
İskeçe İl Teşkilatı Seçim Komisyonu
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, DEB’in AP
seçimlerine katılmasındaki temel
amacın Batı Trakya bölgesinde yaşayan
Müslüman Türk azınlığın sesini ve
sorunlarını duyurmak, gündeme
getirmek olduğunu söyledi.

Türk azınlığın uluslararası
anlaşmalarla belirlenen hakların
ihlalinden kaynaklanan birçok soruna
son yıllarda ekonomik krizin etkilerinin
de eklendiğinin altını çizen Ahmetoğlu,
“1981 yılından bu yana Avrupa Birliği
üyesi olan Yunanistan ne yazık ki
azınlığımıza yönelik politikasında
gereken demokratikleşmeyi
sağlayamadı. Gereken açılımları
yapamadı. Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türkleri’nin yıllardır çözüm

bekleyen sorunları var. Tüm bunların
yanında geçmişte uzun yıllar siyasi ve
ekonomik baskı ve ayrımcılığa maruz
bırakılan Türk azınlık ekonomik krizle
birlikte çok zor bir duruma geldi.
Yunanistan’ın en yoksul ve işsizliğin
rekor düzeylerde olduğu bölgeyiz. Bu
sebeple köylerimizden büyük bir göç
yaşanıyor. Bu nedenlerle halkımızın
feryadına tercüman olmak amacıyla bu
seçim yarışına katılıyoruz. Gerek
Atina’ya ve Yunanistan kamuoyuna
gerekse Avrupa’ya Batı Trakya Türk
azınlığı olarak sesimizi duyurmak, güçlü
bir mesaj göndermek istiyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.

IŞIK SADIK AHMET
Sadık Ahmet’in eşi ve DEB’in Onursal
Başkanı Işık Ahmet ise AP seçimlerinde
Batı Trakya’da Türk oylarının Türk
adaylara gitmesi için ailece çalıştıklarını
vurgulayarak, “Bizler, her zaman DEB
partisinin yanında olduk ve olmaya
devam edeceğiz. Sadık Ahmet’in çizdiği
yolda devam ediyoruz. Bugüne kadar
Sadık Ahmet’in hatırasına sahip çıkan
Türk azınlığın bundan sonra da çıkmaya
devam edeceğine inanıyoruz. Önceki
seçimlerde büyük başarı gösteren DEB’in
bu seçimlerde daha büyük başarılara
imza atacağına ve sesimizi dünyaya
daha güçlü şekilde duyuracağımıza
inanıyorum.” diye konuştu.

AP seçimlerine 42 milletvekili adayı
ile katılan DEB’in yanı sıra Radikal Sol
İttifak (SİRİZA), Yeni Demokrasi Partisi
(YDP) ve Değişiklik Hareketi’nin (KİNAL)
listelerinde azınlık mensubu birer aday
bulunuyor.

DEB, 2014’te ilk kez katıldığı AP
seçimlerinde Rodop ve İskeçe illerinde
Türk seçmenlerin büyük bölümünü
bünyesinde toplayarak yaklaşık 43 bin
oyla birinci sırada yer almıştı.

DEB Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu:

“Sandıktan çıkacak
oylar her şeyden

önce bizim buradaki
varlığımızın bir

göstergesi olacak.
Batı Trakya’da Türk

kimliğini açıkça
savunan DEB’e

verilecek oylar aynı
zamanda burada,

Batı Trakya’da Türk
kimliği varlığının

kanıtı olacak.”
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“Bölgemiz için her alanda 
kalkınma mücadelesi vereceğiz”

EYALET başkan adayı Hristos
Metios’un listesinden seçimlere katılan
azınlık adayları, yayımladıkları ortak
basın açıklamasıyla önceliklerinin
bölgenin her alanda kalkınması için
mücadele etmek olduğunu
vurguladılar. 

Basın açıklamalarıyla halka
seslenen azınlık üyesi eyalet meclis
adayları, “Geçtiğimiz dönemde Eyalet
Başkanı Hristos Metios ile birlikte
eyaletimiz için bir çok projeyi hayata
geçirdik ve hem bu projelerin devam
etmesi hem de yeni projelere imza
atmak için bu dönemde de aday
olduğumuzu mutlulukla belirtmek
isteriz.” ifadelerini kullandılar. 

Ahmet İbram,Tarkan Multaza, İlhan
Mehmet, İsmail Hüse Mustafa,
Ramadan Hacı ve Sabaytin Gasil
imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak
eyalet seçimleri öncesinde siz değerli
halkımıza ve tüm seçmenlere
seslenmek istiyoruz.

Doğu Makedonya - Trakya Eyalet
Başkanı Hristos Metios ile birlikte
Azınlık Meclis Üyesi Adayları olarak
bölgemizin kalkınması için
önümüzdeki dönemde tüm
vatandaşlarımızla birlikte ortak bir
şekilde çalışmak en büyük
hedefimizdir.

Geçtiğimiz dönemde Eyalet Başkanı
Hristos Metios ile birlikte eyaletimiz
için bir çok projeyi hayata geçirdik ve
hem bu projelerin devam etmesi hem
de yeni projelere imza atmak için bu
dönemde de aday olduğumuzu
mutlulukla belirtmek isteriz.

Hrisros Metios’un Eyalet Başkanlığı
altında hem azınlığımızın yaşadığı
sorunlar hem de tüm Doğu Makedonya
Trakya Eyaleti’nin sorunlarını çözmek
için bundan önceki dönemde olduğu
gibi bundan sonraki dönemde de hız
kesmeden çalışmalarımıza devam
edeceğiz. 

Geçtiğimiz dönemde azınlığımız
sorunları ile yakından ilgilenerek
mümkün mertebe çareler üretmeye
çalıştık. Eyalet Başkanımız Hristos
Metios’un sürekli vurguladığı gibi
bölgemiz genel itibariyle bir tarım
bölgesidir. Bu sebeple toprak
bütünleştirilmesine, tarlalarımızın
sulama sistemlerine, baraj, tarım
arazilerinin aydınlatılması ve
hayvancılığın desteklenmesi için
gerekli altyapı çalışmalarına önem
verdik ve bundan sonraki dönemde de
bu çalışmalarımıza heyecanımızı
kaybetmeden, aynı azimle devam
edeceğiz.

Bölgemizin en büyük sorunlarından
olan işsizlik, istihdam sorununa çareler
üretmek adına kalkınmada önemli rol
oynadığına inandığımız özel yatırımları
bölgemize kazandırmak için kaynak
aramak en önemli önceliklerimizden
biridir. Bilindiği gibi bölgemiz
Yunanistan’ın en fakir bölgelerinden
biri. Buna artık bir son vermek için özel
projeleri hayata geçireceğiz. 

Bölgemiz için bir diğer önemli gelir

kaynağı olacağına inandığımız turizm
sektörüne de sayın Eyalet Başkanımız
Hristos Metios büyük önem
vermektedir. Turizm sektörünün
geliştirilmesi için geçtiğimiz dönemde
yaptığımız çalışmaların yanı sıra
önümüzdeki dönem için de üç yıllık bir
program hazırladık. Tarihi ve mimari
eserlerin restorasyonu için girişimlerde
bulunduk. Bunun sonucunda
bölgemizde çok sayıda mimari eserin
restorasyonu planlandı. Bunlardan biri
Dimetoka’daki tarihi Beyazıt Camii. Bir
diğeri ise Drama’daki Arap Camii. Bu
restorasyon çalışmalarının layıkıyla
tamamlanması için eyalet meclis üyesi
adayları olarak gereken tüm çabayı
göstereceğimizi söylemek isteriz. 

Azınlığımızı yakından ilgilendiren
bir diğer konu ise yıllardır sorun olan
Kurban Bayramı’ndaki hayvanların
kesimi için kesimhane eksikliğiydi. Bu
konuda da Rodop ve İskeçe illerinde
çok sayıda küçük kesimhane yapımını
öngören proje Tarım Bakanlığı’na
sunuldu ve Avrupa Birliği de bu projeyi
kabul etti. Bu kesimhaneler Kurban
Bayramı’nda kurban kesimi için
kullanılacak. Bu sayede bir sorun olan
kurban kesimi konusundaki sıkıntılar
da bir nebze giderilmiş olacak. 

Yukarıda bahsettiğimiz tüm konular
dikkate alındığında Eyalet Başkanımız
Hristos Metios’un da, bizlerin de
bölgemiz için öncelikli hedefimiz
kalkınmadır. Azınlık veya çoğunluk
insanı farketmeden bölgemiz için en
büyük sorun ekonomik sıkıntılar ve
işsizliktir. O yüzden bölge olarak
kalkınmak hepimizin ortak hedefi
olmalıdır. 

İşte tüm bu projeleri hayata
geçirmek ve bölgemizin tamamını
kalkındırmak için 26 Mayıs günü
halkımızın bizlere vereceği desteğin
önemi çok büyüktür. Gelin hepimiz
ortak bir amaç uğruna bölgemizin
geleceği için gerekli mesajı 26 Mayıs
günü sandıkta verelim. Doğu
Makedonya Trakya Eyaleti’nin geleceği
parlak ve aydınlık olsun.”

Tekirdağ’da öğrencilerle buluştular
EYALET başkan adayı Metios’un

listesinde seçimlere katılan Ahmet İbram
ve Tarkan Multaza, Tekirdağ’da Namık
Kemal Üniversitesi’nde eğitim gören Batı
Trakyalı öğrencileri ziyaret etti. 

Ziyaretle ilgili eyalet meclis üyesi
adayları, “Ziyaretimiz sırasında burada
eğitim gören öğrencilerimizi, Azınlık
sorunları üzerinde bilgi bakımından
donanımlı ve yaklaşmakta olan 26 Mayıs
seçimlerinin de ne kadar önemli olduğu
bilincinde olduklarını gördük. Bizler de
eyalet meclis üyeleri olarak bu seçimlerin
Batı Trakya Türk azınlığı açısından
önemli olduğunun altını çizerek,
kendilerini 26 Mayıs tarihinde oy
kullanmak üzere Yunanistan’a davet
ettik. Seçimlerin ilk turunun önemine
dikkat çekerek öğrencilerimize, eyalet ve
belediye meclis üyelerinin ilk haftadan
seçileceğini ve ilk turda oy
kullanmalarının azınlık açısından en iyi
tercihin olacağını dile getirdik. Ayrıca
ziyaretimiz sırasında öğrencilerimizi
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da gerek eğitimleri sırasında gerekse de
diğer sorunlarının çözümü noktasında

kendilerine yardımcı olmaya devam
edeceğimizi ilettik.” açıklamasında
bulundular.

Görüşme sonunda Ahmet İbram ve
Tarkan Multaza, Tekirdağ’da eğitim
gören öğrencilerle iftarda bir araya
geldiler. 

KARACAOĞLAN’A HALK PAZARI
Bu arada Doğu Makedonya - Trakya
Eyaleti Kalkınma Komisyonu,
Karacaoğlan köyüne pazar kurulması
kararı  aldı. 

Konuyla ilgili olarak Rodop İli Eyalet
Halk Pazarları Komitesi Başkanı Ahmet
İbram yaptığı açıklamada şu ifadeleri
kullandı: “Kozlukebir belediyesine bağlı
Karacaoğlan köyü halk pazarı 20 Mayıs
2019 tarihinden itibaren her Pazartesi
günü gerçekleştirilecektir. Doğu
Makedonya ve Trakya Eyaleti Kalkınma
Komisyonu’nun 13 Mayıs 2019 Pazartesi
günü yapılan toplantıda oybirliği ile
aldığı karara göre Karacaoğlan köyü halk
pazarına ticari faaliyet gösteren satıcılar
için gerekli bütün işlemler
tamamlanmıştır.”
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Yahyabeyli iftarına
yoğun katılım

Domruköy’de bir ilk
RODOP iline bağlı

Domruköy’de ilk sahur programı
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla düzenlendi.

Batı Trakya’nın ilk sahur
programı, Rodop ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı Domruköy’de
20 Mayıs Pazartesi günü
gerçekleşti. Yaklaşık 1500 kişinin
katıldığı sahurda yapılan
konuşmalarda birlik ve beraberlik
mesajları verildi.

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet yaptığı konuşmada,
“Umudumuz, dualarımız bu
Ramazan ayında mazlumların
acılarının son bulması, gönüllerin
kardeşlik ve barış iklimiyle
dolmasıdır.” dedi. Ahmet, “Bizleri
bu gönül sofrasında bir araya
getiren Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanımıza , Domruköy halkına
ve gençliğine teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif
yaptığı konuşmada, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanına ve
tüm katılımcılara teşekkür etti.
Şerif, “Ramazan ayı birlik ve
paylaşma ayıdır. Bugün Bursa
Büyükşehir Belediyesi bu
imkanları bizlerle paylaştılar.
Kendilerine bir kez daha teşekkür
ediyorum. Bizlerin birlik
beraberlik ortamına katkı
sağladılar. Allah onlardan razı
olsun. Biz, bu gibi etkinliklerin
devamlı olmasını talep ediyoruz,
arzu ediyoruz. İnşallah gelecek
yıllarda da Batı Trakya’da yeni
gelenekler ki sahur geleneği yoktu
ve inşallah sayelerinde Batı
Trakya’ya yerleşecektir.” dedi. 

ALİNUR AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş
konuşmasına,  aslen Batı Trakyalı
olan TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı
Hakan Çavuşoğlu’nun, eski
bakanlardan Cavit Çağlar’ın,

Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın selamlarını
ileterek başladı. Aktaş, “Ramazan
bütün bereketi ve güzellikleriyle
geçiyor. Dün akşam Üsküp’te idik.
Yaklaşık bin kişiyle iftar yaptık.
Buraya gelmeyi arzu ettim. Bu
ortamı yaşamak istedim. İlk sahur
olmuş ki çok mutlu oldum. Önemli
olan birlik ve beraberlik içerisinde
aynı sofrayı bağdaş kurup, diz
çöküp beraberce paylaşmaktır.”
diye konuştu.

Alinur Aktaş konuşmasına,
“Gönül coğrafyamız dedim. Biz,
inancımız gereği, her canlı ki
hangi dinden ve hangi dilden
olursa olsun; zulme uğrayan,
sıkıntı yaşayan her canlı için ve
her insan için üzülürüz, ağlarız,
dertleniriz. Her ne kadar ayrı şehir
ve ülkelerde yaşıyor olsak da
kalbimizin beraber olduğunu
lütfen unutmayın. Türkiye’de bu
manada Sayın Cumhurbaşkanımız
gönül coğrafyamıza dokunmaya,
güzellikler katmaya çalışmaktadır.
Bu bazen bir iftar sofrası, bazen bir
erzak dağıtımı, bazen da farklı bir
projenin o şehirde hayata
geçirilmesi olmaktadır. Biriz ve
beraberiz. En büyük duamız, birlik
ve beraberliğimizin
bozulmamasıdır.” diyerek devam
etti.

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Şükrü Köse, milletvekili İlhan
Ahmet, Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet,
Kozlukebir belediyesi başkan
adaylarından İbrahim Şerif ve
Erdem Hüseyin, eyalet meclisi
adaylarından Tarkan Murtaza,
Ahmet İbram, Emre Mustafa,
Cihan İmamoğlu, Hüseyin Hacı
Mehmet, Ahmet Kasap,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet, DEB Partisi Başkan
Yardımcısı Metin Hacıosman ile
çok sayıda soydaş katıldı. 

Konuşmalardan sonra hep
birlikte kılınan sabah namazıyla
program sona erdi.

BURSA Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla 20
Mayıs akşamı Rodop ilinin
Yahyabeyli köyünde
düzenlenen iftar yoğun
katılımla gerçekleşti.

İftar programı Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği’ne bağlı ilahi
grubunun okuduğu ilahiler ile
başladı. Akşam ezanının
okunmasıyla birlikte iftar
açıldı. 

Protokol konuşmalarında
ilk sözü Doğu Makedonya –
Trakya eyalet meclisi üyesi
Mustafa Katrancı aldı.
Katrancı, köyün Yahyabey
tarafından kurulduğunu, 650
nüfusa sahip olduğunu ve
Şapçı Belediyesi’ne bağlı
olduğunu belirtti ve
organizasyon için Bursa
Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür etti.

İBRAHİM ŞERİF
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptığı
konuşmada, “Öncelikle Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı’na, paylaşım ayı olan
ramazan ayında bizlerle
yemeklerini ve zamanlarını
paylaştıkları için çok teşekkür
ediyorum. Bayrampaşa
Belediyesi’nin kervanı buraya
gelecekti ki çeşitli nedenlerle

Balkanlar’a çıkamadıkları için
bizlere vermiş oldukları sözü
tutamadılar. Onun yerine
Bursa bizlere geldi. Bu güzel
anıyı bizlere yaşattılar. Ben
kendilerine çok çok teşekkür
ederim ve ikinci teşekkürü de
Yahyabeyli köyüne ve
gençlerine ediyorum.” dedi.  

ALİNUR AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş yaptığı
konuşmada, altı ülkede iftar
sofraları kurduklarını, Rodop
ilinin Kozlukebir
Belediyesi’ne bağlı
Domruköy’de sahur programı
düzenlediklerini, burada çok
duygulandıklarını ve aynı
güzellikleri Yahyabeyli
iftarında yaşadıklarını belirtti.
Konuşmasının devamında
Bursa hakkında bilgi veren
Aktaş, “Bursa’mız bir çiçek
bahçesi gibi. Bursa’da en
belirgin renkler
Balkanlar’dır.” dedi. 

Aktaş, “Türkiye’nin gönül
coğrafyası var. Balkanlar var,
Kafkaslar var, Ortadoğu var.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
bize söylediği de gönül
coğrafyamıza uzanmamızdır.
Unutmayın, Bursa diye bir
şehir, Türkiye diye bir ülke
var. Gönlümüzün, kalbimizin
ve dualarımızın burada
olduğunu unutmayın.”
iIfadelerini kullandı.

İftara; milletvekilleri
Mustafa Mustafa, İlhan
Ahmet ve Ayhan Karayusuf,
Bulgaristan Koşukavak
Müftüsü Nasuf Nasuf, DEB
Partisi Başkan Yardımcısı
Metin Hacıosman,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet
Emin Ahmet, Doğu
Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Tarkan
Murtaza, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Esat Hüseyin, SOPA Derneği
Başkanı Salih Ahmet,
Encümenler Birliği Derneği
Başkanı Ercan Ahmet, sabık
milletvekili ve BAKEŞ Başkanı
Ahmet Hacıosman, Maronya
Belediyesi meclis üyeleri,
eyalet meclis üyesi adayları
ile çok sayıda soydaş katıldı.

gundem_1061.qxp_Layout 1  28.05.2019  12:11  Page 6



GÜN DEM haber17 Mayıs 2019 7GÜN DEM haber22 Mayıs 2019 7
Ercan Ahmet: “Belediye okullarımızı
daha fazla desteklemeli”

BATI Trakya Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, okullara kayıt
dönemini değerlendirdi. 

Azınlık okullarına yapılan
öğrenci kayıtlarının geçen yılla
kıyaslandığında aynı düzeyde
olduğunu belirten dernek
başkanı Ercan Ahmet,
“Okullara kayıt dönemi sona
erdi. Rodop ilinde aslında
beklenen oldu. Çok fazla bir
kayıp olmadı. Azınlık insanı
yine kendi okuluna sahip çıktı.
İnsanımız büyük ölçüde yine
azınlık okulunu tercih etti. Tabii
ki istisnalar var. Geçmişte de
vardı. Şimdi de var. Encümenler
Birliği olarak kayıt dönemi
öncesinde açıklamalar çıkardı.
Diğer azınlık kurumları da aynı
şeyi yaptı. Rodop ilinde azınlık
okullarına kayıtların geçen
yıllar gibi olduğunu okul
müdürleriyle yaptığımız
görüşmelerden öğrenmiş
bulunuyoruz. Kesin rakamları
ve net durumu Haziran ayında

öğreneceğiz.” diye konuştu. 
İskeçe’den alınan haberlere

göre oradaki durumun biraz
daha kötü olduğunu kaydeden
Encümenler Birliği Başkanı
Ercan Ahmet, “İskeçe genelinde
azınlık okullarına yapılan
kayıtlarla ilgili olarak durumun
biraz daha farklı olduğu
haberlerini alıyoruz. Durum
orada biraz daha olumsuz gibi
görünüyor. Fakat dediğim gibi
Haziran ayında kesin ve net
bilgileri bütün okullardan almış
olacağız. Ancak şunu da
vurgulamak gerekir. Son
yıllarda ciddi bir göç oldu
köylerimizden. Bu nedenle
nüfusta bir erime var. Tabii
doğurganlık oranının da
düştüğünü hatırlatmakta fayda
var.” görüşlerine yer verdi. 

26 Mayıs Pazar günü
yapılacak yerel seçimlerde
Gümülcine belediye meclis
üyesi adayı olan Ercan Ahmet,
belediyelerin azınlık okullarını
altyapı ve araç gereç alanında

desteklemesi gerektiğini de
sözlerine ekledi. Ercan Ahmet,
“Azınlık okullarımız bizim için
çok önemli. Verilen eğitimin
niteliğinin yükseltilmesi bizim
açışımızdan hayati öneme
sahip. Tabii bunun yanı sıra
beledi yönetimleri okullarımıza
destek olmalıdır. Altyapı
anlamında, araç – gereç
anlamında, okullarımızın fiziki
koşulları anlamında belediyeler
yardımcı olmalıdır. Biz aday
olduğumuz listeyle bu kez
Gümülcine belediyesinde
başarılı olacağımıza inanıyoruz.
Seçilmemiz sayesinde de
belediye olarak azınlık
okullarına az önce söylediğim
alanlarda yardımcı olmak için
uğraş vereceğiz. Çünkü
okullarımızın özellikle fiziki
koşullar ve eğitim araç –
gereçleri anlamında, çevre
düzenlemesi anlamında desteğe
ihtiyacı olduğuna inanıyorum.”
diye konuştu.
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Avrupa’daki ırkçılık 
Almanya’da protesto edildi

ALMANYA’da, 26 Mayıs’ta
yapılacak Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimlerine bir hafta kala
Avrupa’da yükselen ırkçılık protesto
edildi.

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve
inisiyatifin “Herkes için bir Avrupa”
sloganıyla düzenlediği gösteriler,
başkent Berlin’in yanı sıra Köln,
Leipzig, Münih, Hamburg ve
Stuttgart’ta gerçekleştirildi.

Berlin’de Alexander Meydanı’nda
toplanan göstericiler, Leipziger
Caddesi ve 17 Haziran Caddesi
üzerinden Zafer Anıtı’na yürüdü.

“Nasyonalizme karşı herkes için
bir Avrupa”, “Bölünmez” yazılı
döviz ve pankartlar taşıyan
göstericiler, Avrupa’da ırkçılığın
yeri olmadığı yönünde sloganlar
attı.

Avrupa Birliği (AB) bayraklarının
taşındığı yürüyüşe yaklaşık 20 bin
kişinin katıldığı belirtildi.

Yürüyüş sırasında yapılan
konuşmalarda, AP seçimlerinde
aşırı sağcı ve popülist partilere oy
verilmemesi çağrısında
bulunularak, “Avrupa’da
ayrımcılığın, İslam ve Yahudi
düşmanlığının yeri yok. İnsan
hakları özellikle azınlık haklarıdır.”
ifadesi kullanıldı.

Köln’de de beş farklı noktadan
başlayan yürüyüşün sonunda
yaklaşık 25 bin gösterici, Ren Nehri
kıyısındaki Deutz Werft
Meydanı’nda toplandı.

Göstericiler, “Avrupa birleş”,
“Irkçılığa karşı sesinizi yükseltin”
ve “Irkçıları seçmeyin” yazılı
dövizler taşıdı.

Köln’deki gösteriye Sosyal
Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı
Andreas Nahles ile Federal Adalet
Bakanı ve AP seçimlerinde SPD’nin
liste başı adayı Katarina Barley de

katıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

Maas da Twitter’dan yaptığı
paylaşımda, gösterilere yoğun
katılımdan duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, “Bu sinyal için
teşekkürler. Biz, birkaç kişinin
değil, çoğunun Avrupa’sını,
birbirlerine karşı olanların değil
beraberliğin Avrupa’sını istiyoruz.
Bunu 26 Mayıs’ta sandıklarda
göstermemiz lazım.”
değerlendirmesinde bulundu.

GOOGLE, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik
hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı.
Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak
ürünler alanında devam ettirecek. 

Bu karara cep telefonlarına çip ve network
desteği sağlayan, yarı iletken üreticileri ABD’li
şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel’in de
katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD
Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli
telekomünikasyon devi Huawei’yi kara listeye
aldığını açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre Huawei’nin AOSP
(Android Açık Kaynak Kodu Projesi) ile erişimi
sınırlanırken, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in
aldığı karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak
Huawei telefonlarında Android yazılımı
güncellenemeyecek.

Bu telefonların, uygulama mağazası Google Play,
Gmail ya da video uygulaması YouTube’a da erişimi
olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu
hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.
Konuya yakın kaynaklar Android
güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar
yaşanabileceğini ifade etti. 

Google, Huawei ile
işbirliğini kesti
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GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftülüğü ile
Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB)
tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2
bin kişi katıldı.

17 Mayıs Cuma günü GTGB
bahçesinde düzenlenen iftar programı,
Batı Trakya Camileri Din Görevlileri
Derneği’ne bağlı ilahi grubunun
okuduğu ilahiler  ile başladı. Akşam
ezanının okunmasıyla birlikte iftar
açıldı. 

Protokol konuşmaları çerçevesinde ilk
sözü alan GTGB Başkanı Necat Ahmet,
programa katılan tüm katılımcılara
teşekkür etti. Necat Ahmet, GTGB’nin
azınlığın dil ve kültürel kimliğini,
Gümülcine seçilmiş Müftülüğü’nün de
azınlığın dini kimliğini koruduğunu
söyledi. GTGB Başkanı, son günlerde
Batı Trakya’da seçim heyecanı
yaşandığını hatırlatarak, herkesin
sandık başına gitmesi gerektiğini
vurguladı.

İftara katılan Batı Trakya Türkleri
Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği
(BATISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Er, Gümülcine’de bulunmaktan
büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bursa’da kurulan derneğin
faaliyetlerinden bahseden Er, tüm
katılımcılara hayırlı ramazan
dileklerinde bulundu.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif konuşmasına tüm katılımcıları
selamlayarak başladı. Müftü Şerif,
organizasyonun gerçekleşmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm
İslam aleminin ramazanını tebrik etti. 20
Mayıs tarihinde ilkokullara kayıtların
sona erdiğini hatırlatan İbrahim Şerif,
velilerin çocuklarını azınlık okullarına
kayıt ettirmeleri çağrısında bulundu. 

GTGB ile Gümülcine Seçilmiş
Müftülüğü’nün düzenlediği,
BATISİAD’ın da destek verdiği iftar
yemeğine Rodop milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu, DEB Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi Avrupa
Parlamentosu milletvekili adayları,

Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Başkan
Yardımcısı Tarkan Multaza, eyalet meclis
üyeleri, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Kozlukebir belediye başkan adayı

Erdem Hüseyin, DMT eyalet meclis üyesi
adayları, Danışma Kurulu üyeleri ve çok
sayıda soydaş katıldı.

Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ile Gümülcine Türk Gençler Birliği
(GTGB) tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İskeçe’deki Sünne Mahallesi Camii’ne 18
Mayıs Cumartesi gecesi bir saldırı
düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından gece
yarısı düzenlenen saldırıda caminin
duvarlarına onlarca yumurta atıldı, ırkçı
sloganlar yazıldı. Saldırganların attığı
yumurtaları ve yazılan yazıları sabah namazı
için camiye giden cemaat fark etti.

Cami duvarına yazılan sloganlarda,
“Pontus, Unutmuyorum 1919” ifadelerinin
yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’e ağır
hakaret içeren sözlerin yer aldığı görüldü. 

İskeçe’de Sünne 
Mahalle Camii’ne 
çirkin saldırı

Dışişleri
Bakanları
Helsinki’de
buluştu

TÜRKİYE ve Yunanistan Dışişleri
Bakanları, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi Toplantısı çerçevesinde ikili
bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Toplantısı’na katılmak üzere gittiği
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile görüştü. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
Yunanlı mevkidaşı Yorgos Katrugalos
ile görüşmesine ilişkin sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
“Görüşmemizde ülkelerimiz
arasındaki tüm meseleleri yapıcı
biçimde ele aldık.” ifadesini kullandı.

SAVUNMA 
BAKANLIKLARI 
HEYETLERİ
Öte yandan, Türkiye ve Yunanistan
Savunma Bakanlıkları heyetleri, 20
Mayıs Pazartesi günü  Atina’da bir
araya geliyor. 

Türkiye Milli Savunma
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
heyetler arasında Ege Denizi’nde
güven arttırıcı önlemler ve davranış
kuralları başta olmak üzere iş birliğini
geliştirmek maksadıyla teknik
görüşmelerin 20-25 Mayıs’ta Atina’da
gerçekleştirileceği bildirildi.

İki kurumdan ortak iftar
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YTB’den Batı Trakya’da iftar

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve
İskeçe Türk Birliği’nin (İTB) organizatörlüğünde
gerçekleştirilen programa başta Türkiye’den
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren olmak üzere, Bursa Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İpsala Kaymakamı
Enis Aslan Tatar, Batı Trakya Türkleri Yönetici ve
Sanayi İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı
Ahmet Er, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜMSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Karaca,
Bulgaristan İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet,
Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Orhan
Molla Salih, Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet,
Koşuvak Müftüsü Nasuf Nasuf ve yazar Dr. İsmail
Cambazov katıldı. Batı Trakya’dan iftara katılanlar
arasında Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Rodop Milletvekilleri Mustafa
Mustafa ve İlhan Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı,
DMT Eyalet Başkan Yardımcısı Tarkan Multaza,
DMT eyaleti meclis üyeleri Mustafa Katrancı,
Ahmet İbram, İsmail Hüse Mustafa, DEB Partisi AP
adayları, GTGB Başkanı Necat Ahmet, İTB Başkanı
Ozan Ahmetoğlu, BAKEŞ Başkanı Ahmet
Hacıosman, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı,
BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Çınar
Derneği Başkanı Cengiz Ömer, Selanik Mezunu
Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet,
Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet, Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet,

Kozlukebir belediye başkan adayları Erdem
Hüseyin ve İbrahim Şerif, Danışma Kurulu üyeleri
ile çok sayıda soydaş katıldı.

KETENLİK’TE ETKİNLİK
Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından
hazırlanan “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları”
çerçevesinde 19 Mayıs Pazar günü İskeçe’nin
Ketenlik köyünde çocuklara yönelik bir etkinlik
düzenlendi. 

İskeçe Türk Birliği (İTB) ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen
etkinlikte açılış konuşmasını İTB Başkanı Ozan
Ahmetoğlu yaptı. 

Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın “Gönül
Coğrafyası Kültür Buluşmaları” projesiyle
Ramazan’ın coşkusunu arttırdığını belirten
Ahmetoğlu, özellikle çocuklara yönelik programın
hazırlanmasının son derece önemli ve güzel bir
girişim olduğunu söyledi. 

Ahmetoğlu, “YTB’ye ve hemşehrimiz olan
başkan sayın Abdullah Eren’e Batı Trakya’ya
gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederiz. Ayrıca
Ketenlik Derneği’ne de organizasyon için
tebrikler.” ifadelerini kullandı.

Ketenlik köyünde iftar sonrası gerçekleştirilen
gösteride orta oyunu Hacivat – Karagöz gösterisi
ve kukla gösterisi sahnelendi. Gösteriler, Ketenlikli
çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.
Gösteri sık sık çocukların ve annelerin alkışlarıyla
kesildi. 

Ketenlik köyündeki etkinliğe DEB Partisi’nin
İskeçeli AP adayları ile yerel seçimlerdeki yarışa
hazırlanan bazı belediye meclis üye adayları
katıldı. 

16. sayfanın devamı

İZMİR-Selanik arasında
yapılması planlanan gemi
seferleri konusunda önemli
bir adım atıldı. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, seferlerin
başlaması için Türkiye’ye
gelen Selanik heyeti ve sektör
temsilcileri ile bir araya geldi.
İki saat süren zirvede
projenin hayata geçmesi için
tüm sektörlerin işbirliği
yapması kararı alındı.

Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda düzenlenen
zirvede projenin tüm
detayları ele alındı. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’in eşi Neptün
Soyer’in de katıldığı
toplantıda; Yunanistan’ın
İzmir Başkonsolosu Argiro
Papulia, projenin
danışmanları Mihalis
Triandafillis ile gazeteci
Süleyman Gençel’in yanı sıra
gemi seferlerini yapmak
isteyen Levante Ferries
Denizcilik şirketi yetkilileri ile
Selanik’ten gelen heyet yer
aldı.

Toplantının açılış
konuşmasını yapan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, çok önemli bir
projenin başlangıcı için bir
arada olduklarını belirterek,
“Bu projeyi olgunlaştırmak
ve bundan sonraki aşamaları
konuşmak için bir araya
geldik. Bu hat sadece ticaret,
turizm, istihdam değil, ondan
çok daha fazlası olacak. 2015
yılında dünyanın en güzel
feribotuna sahip olma
ünvanını kazanmış şirket bu
hattı çalıştırmak istiyor.
Dünyanın en güzel gemisinde
dünyanın en güzel iki kentini
birleştirecek olmaları
nedeniyle onlara teşekkür

ediyorum. Biliyorum ki her
iki kentin kurumları,
insanları bu hatta sahip
çıkacak. İnşallah en kısa
sürede gemide seyahati hep
birlikte gerçekleştiririz.” dedi.

Yunanistan’ın İzmir
Konsolosu Argiro Papulia ise
yaptığı konuşmada iki ülke
arasındaki ticaret ve turizmin
gelişmesi için projenin
önemli olduğunu belirtti.

HAFTADA ÜÇ GÜN
İKİ GEMİ
İki ülke arasında seferleri
başlatmak isteyen Levante
Ferries Denizcilik’in sahibi
armatör Yorgos Theodosis,
İzmir-Selanik gemi hattında
iki gemiyle haftada üç gün
hizmet vermeye hazır
olduklarını belirterek, “2001
yılından bu yana konuşulan
projenin gerçekleşmesi için
önemli adımlar atıyoruz.
Gemimiz akşamüstü
Alsancak Limanı’ndan
hareket edecek, sabah
saatlerinde Selanik’te olacak.
Yine akşamüstü Selanik’ten
çıkarak sabah saatlerinde
İzmir’e ulaşacak. Gemi
seferlerinin başlaması ile iki
ülke halkı birbirini yakından
tanıyacak, turizm gelişecek,
iş hacmi artacak” diye
konuştu.

Toplantıda ayrıca İzmir -
Selanik arasında gemi
seferleri yapmayı planlayan
Levante Ferries Denizcilik’in
kamyon, araba ve yolcu
taşıyan gemileri tanıtıldı.
Gemilerden biri 160, diğeri
190 metre uzunluğunda.
Birinin 400 yolcu, 60 tır
kapasitesi, diğerinin ise 1350
yolcu ile 120 tır kapasitesi
bulunuyor.

İzmir - Selanik
gemi hattı
zirvesi

gundem_1061.qxp_Layout 1  28.05.2019  12:11  Page 14



GÜN DEM siyasi reklam 1522 Mayıs 2019

gundem_1061.qxp_Layout 1  28.05.2019  12:11  Page 15



ΝΥΕΗ αΑ02
ΙΙΚ2ὶδς.ΚΙΓΔυΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ09ΑΗ2 ΑΕ Ε ΚΚ0ΟΒ20ιΕΑ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ :μώ ς61ΚΔΓύΙΚΚΚ:ορε1ΚΓΤχΓ 0.8Μ

YTB’den Batı Trakya’da iftar
TÜRKİYE’deki Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
(YTB), bu yıl başlattığı “Gönül
Coğrafyası Kültür Buluşmaları”
programı kapsamında Rodop iline bağlı
Değirmendere köyünde düzenlediği iftar
programı binlerce kişiyi buluşturdu.

Aslen Batı Trakyalı olan YTB Başkanı
Abdullah Eren, Değirmendere’deki iftar
programına gelenleri köy meydanında
karşıladı ve gençlerle hatıra fotoğrafı
çektirdi. Eren, iftar öncesinde ilahi ve
şiirler okuyan öğrencilere Kur’an-Kerim
hediye etti.

Okunan ezanın ardından oruçlar
açıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da
bulunduğu iftarda Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif tarafından yemek duası
yapıldı.

Protokol konuşmaları Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Necat
Ahmet’in konuşmasıyla başladı. Daha
sonra Bursa’dan Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz yaptığı
konuşmada, birlik ve beraberlik
mesajları verdi ve “Sizlerin burada
kültürünüzü yaşatma adına bizlere de
önemli sorumluluklar düşmektedir.
Herkesin Ramazan ayını tebrik eder,
hayırlı ramazan dilerim.” diye konuştu.

Ardından Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif söz alarak
konuşmasına tüm katılımcıları
selamlayarak başladı. Tüm katılımcılara
hayırlı ramazan dileklerinde bulunan
Müftü Şerif, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Abdullah Eren
olmak üzere, bu etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti.

ABDULLAH EREN
YTB Başkanı Eren yaptığı konuşmada,
Batı Trakya’da bulunmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu
gece hem çok mutluyum, hem çok
duyguluyum ve hem de çok
heyecanlıyım. Zira ben sizin içinizden
biriyim. Sizin bir kardeşinizim.” dedi.

Kendisinin Türkiye’de doğup
büyüdüğünü ancak babasının bir Batı
Trakyalı olduğunu anlatan Eren,
dedesinin, ninesinin ve amcasının
Değirmendere mezarlığında yattığını
söyledi.

Eren, “Benim babamın birinci
derecedeki akrabaları bu köyde, bu
köyün etrafında buralarda bulunuyor.
Ben küçüklüğümden beri buralara gelip
gidiyorum. Burada birçok kişi beni
yakından tanır. Dolayısıyla benim de,
kimlik olarak, duygusal olarak, aidiyet
olarak buralardan kopmam mümkün
değil.” ifadelerini kullandı.

YTB’nin bu yıl başlattığı “Gönül
Coğrafyası Kültür Buluşmaları”

programı kapsamında, birçok Balkan
ülkesinde Türk kültür ve sanatını
tanıtma amaçlı bir dizi etkinlik
planlandığını anlatan Eren,
Değirmendere’de gerçekleştirilen iftarın
bu kapsamda yapıldığını söyledi.

YTB’nin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı
döneminde kurulduğunu anlatan Eren,
yurt dışında yaşayan Türklerle
ilgilendiğini, bunun yanı sıra dünyanın
birçok noktasındaki Müslümanlara
yönelik kültürel faaliyetlerde de
bulunduğunu anlattı.

Batı Trakya’nın YTB ve Türkiye için
ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren
Eren şunları kaydetti: “Yurt dışında
yaşayan Türkler denildiğinde daha çok
Avrupa’da yaşayan 1960’larda iş için
Avrupa’ya giden vatandaşlarımız akla
geliyor. Bunun yanı sıra soydaş ve
akraba topluluklarımız var. Çok büyük
bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Bugün
burada gördüğümüz örnek bizim gönül
coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı
olmadığını gösteriyor. Tabii bazı bölgeler
var ki, bunlar Türkiye için de, bizim için
de ayrı bir öneme haiz. Bunların başında
da Yunanistan ve tabii ki Batı Trakya
geliyor. Batı Trakya bizim için bir sevda.
Batı Trakya, bugün Meriç ile Karasu
arasında Yunanistan topraklarında
kalan bir bölge değil, bizim için Batı
Trakya milli davamız. Sizler bu
topraklarda yaşıyorsunuz, benim
atalarım dedelerim bu topraklarda
yaşadı. Biz her ne kadar Türkiye’de
yaşasak da, buralardan bağlarımızı

koparmıyoruz.”
Eren, Batı Trakya Müslüman Türk

toplumunun, uluslararası anlaşmalarla
garanti altına alınmış hakları bulunan
bir azınlık olduğunu söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki
ilişkiler geliştikçe, bölgenin daha refah
içerisinde olacağını belirten Eren, “Sizler
de burada yaptığınız çalışmalarla
inşallah hem Batı Trakya toplumunun
huzuruna, hem de Yunanistan’ın
istikrarına katkı sağlayacaksınız. Batı
Trakya’nın geleceği inşallah parlak
olacak. Biz medeniyetimizden ve kendi
geçmişimizden aldığımız özgüvenle
Türkiye olarak bugün dünyaya şunu

söylüyoruz: Herkes ile her ortamda barış
içerisinde yaşamayı başarmış bir
milletiz, böyle bir milletin evlatlarıyız.
Dolayısıyla biz nerede olursak olalım,
Türkiye’de veya dünyanın başka
noktasında, her zaman içinde
bulunduğumuz topluma ve ülkeye katkı
sağlamaya hazır bir toplumuz. Bugün,
Batı Trakya’da bunun örneğini
görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İftarın ardından çocuklara yönelik
olarak Hacivat-Karagöz oyunu ve
geleneksel Türk kültür sanatı etkinlikleri
sergilendi.

Devamı 14. sayfada
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