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7 Temmuz’da
sandık başına!..

“Aşırı sağ
çevreler DEB’in
başarısından
rahatsız”
DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, AP seçimlerinde büyük
başarı sağlamanın ardından partisinin
ve kendisinin sert eleştiri ve
suçlamalara maruz kaldığını ifade
ederek, azınlığın Yunanistan için bir
tehdit oluşturmadığını, aksine bir
zenginlik olduğunu söyledi.

»14

ÜLKEMİZ 7 Temmuz Pazar günü erken seçime gidiyor. Batı
Trakya Türk azınlık seçmeni de kendi temsilcilerini belirlemek
üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yıllardır çözüm bekleyen
azınlık sorunlarının yanı sıra ekonomik krizin vurduğu azınlık
seçmeni, sesini ve sorunlarını Atina’daki meclise taşıyacak
milletvekillerini seçecek. Bu nedenle tüm seçmenlerin sandık
başına giderek oy kullanması isteniyor.
Seçimlerde azınlık seçmenlerinin, Rodop ve İskeçe illerindeki

Miçotakis
Gümülcine’yi
ziyaret etti
ERKEN genel seçimler
öncesi gerçekleştirdiği
ziyaretler kapsamında 28
Haziran Cuma günü
Gümülcine’ye gelen YDP
Başkanı Miçotakis,
Gümülcineliler Kulübü’nde
(Leshi Komotineon) kendisini
karşılayan milletvekili
adayları ve vatandaşlara hitap
etti.
YDP Başkanı, “Yıllar önce
Kostas Miçotakis’in başlattığı
ve ondan sonraki tüm YDP
iktidarlarının uyguladığı bu
politikayı ben de
uygulayacağım.” dedi.
Miçotakis, Türkiye ile de iyi
ilişkiler içerisinde olmak
istediklerini söyledi.
»3

listelerde yer alan azınlık üyesi milletvekillerini desteklemeleri ve
oylarını azınlık adaylarına vermeleri hayati önem taşıyor. Azınlık
toplumu, erken seçimden etkili bir temsil gücüyle çıkmak istiyor.
7 Temmuz’da yapılacak seçimlere birkaç gün kala milletvekilliği
için yarışan Türk azınlık üyesi adaylarla konuştuk. Milletvekili
adaylarının seçmenlere vermek istediği son mesajlarını aldık. İste
adayların seçmenlere vermek istediği mesajlar…
»7, 8, 9

Tepkiye neden olan müftülükler
kararnamesi kabul edildi!

Prefabrik
ibadethane için
için gözaltı
İskeçe’nin Serinmahalle (Drosero)
imamı İlyaz (Gündoğan) Ahmetoğlu
ve iki işçi, izinsiz mesken yapmak
suçlamasıyla gözaltına alındı. Söz
konusu kişiler ertesi gün serbest
bırakıldılar.

Celal Bayar
Azınlık
Lisesi’nde
rekor mezun
2018 yılında açıklanan; Gümülcine, İskeçe ve
Dimetoka müftülüklerini yeniden yapılandırmayı
öngören cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın taleplerinin dikkate
alınmadan yürürlüğe girmesi tepkilere neden

oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan,
“Yunanistan, Türk azınlığın seçtiği müftüleri
tanımayarak Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal
etmektedir.” açıklaması geldi. »10, 11

GÜMÜLCİNE Celal Bayar Azınlık
Ortaokulu ve Lisesi’nin mezuninet
töreni, 26 Haziran Çarşamba günü
Yassıköy’deki Astrea salonunda
gerçekleşti.
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Celal Bayar Azınlık Lisesi’nde rekor mezun
GÜMÜLCİNE Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin
mezunidet töreni, 26 Haziran
Çarşamba günü Yassıköy’deki
Astrea salonunda gerçekleşti.
2018 – 2019 yılında toplam 820
öğrencinin eğitim gördüğü Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi,
bu yıl 115 öğrenci ile rekor sayıda
mezun verdi.

MEHMET EMİN
Mezuniyet töreni, Celal Bayar
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
Encümen Heyetini temsilen
Mehmet Emin’in açılış
konuşmasıyla başladı.
Encümen Heyeti Kasadarı
Mehmet Emin, “Vatanımızın
muhtelif yerlerinde ve değişik
coğrafyalarda görev yapacaksınız.
Bulunduğunuz vazifelerde hangi
hizmeti takip ederseniz edin
mutlaka bir metot ve yol olmalıdır.
Hiç şüphesiz ki bugüne kadar
almış olduğunuz bilgilerin ışığı
altında eskimez yol ve metotlarla
hayata devam edeceksiniz”.
ifadelerini kullandı.
Emin konuşmasının
devamında, gayesiz ve metotsuz
çalışmanın başarısızlığa
götüreceğini ifade etti ve mezun
olan öğrencilere yeni hayatlarında
başarılar diledi. Ayrıca velilere,
çocuklarının eğitimi için Celal
Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Lisesi’ni tercih ettikleri için
teşekkür etti.

MARKOS HRİSTODULOPULOS
Okul müdür yardımcısı Markos
Hristodulopulos da konuşmasında
şunları ifade etti: “Hayatınızın bir
dönemi daha bu akşam sona
ererken başka bir dönem başlıyor.
Sizler artık süper lige çıktınız.
Önünüzdeki yollar zor; sorunlar,
tuzaklarla dolu. İnanılmaz
değişikliklerin yaşandığı bir yola
girmektesiniz. 20 yıl sonra dünya
böyle olmayacak. Bütün bu
değişikliklere rağmen bazı şeyler
ise değişmeyecektir; Bizlerin
sizlere verdiği dayanışma, dostluk
gibi. Sizler de bundan böyle bu
değerleri yaşatın, genişletin ve
zenginleştirin. Hayalsiz, ütopyasız
hayat, hayat değildir. İsteyiniz,
ısrar ediniz. Ancak gerçek fayda ve
kazanç sadece bizim menfaatimiz
için olmamalı, tüm toplum için,
tüm insanlık için ve ülkemiz için
olmalıdır.”

MURAT ÖMEROĞLU

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
yaptığı konuşmada,
“Öğretmenlere ve velilerine
teşekkür ediyorum. Öğrenciler
hayatlarının yeni bir bölümüne
başlayacaklar. Bir kısmı
Türkiye’deki üniversitelerde
öğrenimlerine devam edecekler.
Onlara şunları söylemek isterim.
Üniversite sadece meslek
öğrenilen bir yer değildir,
kendimizi bazı alanlarda
geliştireceğimiz bilim yuvasıdır.
TUNALP MEHMET
Herkese başarılar dilerim.” dedi.
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Mezuniyet töreninin devamında
Lisesi Okul Müdürü Tunalp
Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve
Mehmet tüm katılımcıları
Lisesi müzik öğretmeni Mehmet
selamlayarak başladığı
Mustafa yönetiminde müzik
konuşmasında, “Biliniz ki her
korosu katılımcılara müzik
mezuniyet bir başka basamağın
dinletisi sundu.
başlangıcıdır. Okul günleriniz,
Ardından öğrencilerden oluşan
okul anılarına dönüşecektir.
folklor ekibi sahne alarak geceye
Sizlerin gelecekte başarıyla
renk kattı.
okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi
Program, mezun olan
en iyi şekilde temsil edeceğinize
öğrencilerin yıl içinde önemli
olan inancım tamdır.
anlarını gösteren sinevizyon
Sizden sahip olmanızı istediğim gösterisi ile devam etti. Daha sonra
üç şey; bir sağlığınız, iki
mezun olan öğrencilere okul
mutluluğunuz, üç ahlaklı ve
yönetimi, öğretmenler ve
başarılı olmanızdır. Hızla değişen
encümenler diplomalarını verdi.
bu dünyada değişimi kavrayınız.
Gümülcine Celal Bayar Azınlık
Sizlerden dürüst, adil, iyi bir
Lisesi 2018 – 2019 eğitim yılını
insan, değer ve tutumlara bağlı
dereceyle tamamlayan öğrenciler
olmanızı arzuluyorum.” ifadelerini şöyle:
kullandı.
Mehmet konuşmasına şöyle
Birinci:
devam etti: “Celal Bayar Azınlık
Sema Ahmet
Ortaokulu ve Lisesi yarınların
20 (not ortalaması)
güçlü ve büyük hedeflerini
İkinci:
gerçekleştirecek, Gümülcine
Ayçil Paşaoğlu
ilimizin en önemli eğitim
19.9 (not ortalaması)
kurumlarından birisidir. Yüzlerce
Üçüncü:
öğrencisiyle ve başarısıyla
Fatma Fazlı Nazif
Gümülcine’mizin en güçlü
19.8 (not ortalaması)
kurumudur. Dolayısıyla bu
gecenin bizlere yakışır, düzeyi
Celal Bayar Azınlık Lisesi son
yüksek mutlu bir gece olarak
sınıf öğrencileri adına okul
hepimizin anılarında yer almasını birincisi Sema Ahmet ve Celal
temenni ediyorum. Celal Bayar
Bayar Lisesi ilk Öğrenci Başkanı
Azınlık Lisesi’nden sizleri sevgiyle, Kübra Yunus Halil, okul yönetimi
hasretle uğurlarken hepinize,
ve öğretmenlere yönelik bir
mutluluk ve başarılar diliyorum.
teşekkür konuşması yaptı. Daha
Yolunuz, bahtınız ve gönlünüz
sona öğrenciler kep fırlatarak
açık olsun.”
mezuniyetlerini kutladılar.

Genç ABTTF ve GAT yöneticileri bir araya geldi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) gençlik
kuruluşu Genç ABTTF ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği’ne (BTAYTD) bağlı faaliyet gösteren
Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) yöneticileri 18
Haziran Salı günü ortak toplantıda bir araya geldi.
GAT’ın davetiyle BTAYTD’nin lokalinde yapılan toplantıya
Genç ABTTF adına Sözcü Yardımcısı Savaş Sadullah ve
Sayman Barış Sadullah, GAT adına da Başkan Tufan Bodur,

Spor Faaliyetleri Sorumlusu Serdar Hacıoğlu ve Kasadar
Emel İbram katıldı.
Genç ABTTF ve GAT’ın Batı Trakya Türk Azınlığı gençlerine
yönelik hedef ve projelerinin sunulduğu toplantıda, iki
kuruluşun yakın gelecekte birlikte gerçekleştirmeyi
planladığı ve gençlerin aktif olarak yer alacağı faaliyet ve
etkinlikler ele alındı.
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Kiriakos Miçotakis:
“Yasalar önünde
eşitlik politikası
devam edecek”

Hülya EM‹N

hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

GÜNDEM 23 yaşında...

Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Genel Başkanı Kiriakos
Miçotakis Gümülcine’yi ziyaret etti.

PAZAR günü gerçekleşecek
erken genel seçimler öncesi
gerçekleştirdiği ziyaretler
kapsamında 28 Haziran Cuma
günü Gümülcine’ye gelen YDP
Başkanı Miçotakis,
Gümülcineliler Kulübü’nde
(Leshi Komotineon) kendisini
karşılayan milletvekili adayları
ve vatandaşlara hitap etti.
Yunanistan için önümüzdeki
haftadan itibaren yepyeni bir
dönemin başlayacağını belirten
Miçotakis, seçim yarışının tam
anlamıyla kazanılması için tüm
seçmenlerden güçlü bir yetki
istediğini belirtti.
Konuşmasında SİRİZA

hükümetini de eleştiren YDP
Başkanı, geçmişteki yanlışları
düzeltmek ve ülkeyi ekonomik
alanda kalkındırmak için ciddi
bir programları olduğunu
vurguladı.
Gümülcine’ye her geldiğinde
yıllar öncesinde Kostas
Miçotakis’in başlattığı “Yasalar
Önünde Eşitlik” (İsonomia –
İsopolitia) uygulamasını
hatırladığını söyleyen YDP
Başkanı, “Yıllar önce Kostas
Miçotakis’in başlattığı ve ondan
sonraki tüm YDP iktidarlarının
uyguladığı bu politikayı ben de
uygulayacağım.” ifadelerini
kullandı.
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oldu.

ÜNDEM gazetesi bir yaş
daha büyüdü ve birkaç
gün önce 23 yaşında

29 Haziran 1996,
okuyucularımızla ilk kez
buluştuğumuz tarihti. GÜNDEM
gazetesinin matbaada basılmış
ilk halini elime aldığımda
duyduğum heyecanı bugün gibi
hatırlıyorum. O günden bugüne
23 yılı arkamızda bıraktık ve
doğal olarak bu süre içerisinde
birçok değişiklikler yaşadık.
Geçen zamanla birlikte bizler
de büyüdük, şekil değiştirdik,
farklılaştık, olgunlaştık...
Küçücük GÜNDEM ailesi, zaman
geçtikçe genişledi. Sekiz
sayfalık siyah – beyaz haliyle
okuyucusunun karşısına çıkan
gazetenin zamanla sayfaları
arttı. Uzun yıllar 24 sayfa olarak
yayın hayatını sürdürdü. Bugün
ise 16 sayfalık, yarı renkli bir
gazete olarak yayın hayatını
sürdürüyor.

“TÜRKİYE İLE İYİ
İLİŞKİLER KURULMASI
ARZUSUNDAYIM”
Batı Trakya’nın sınır bölgesi
olması sebebiyle Türkiye –
Yunanistan ilişkilerine de
değinen YDP Başkanı, Türkiye
ile iyi ilişkiler içinde olmayı
arzuladığını belirtti. Miçotakis
“Komşumuz Türkiye ile iyi
ilişkiler içinde olmak, barış ve
sevgi içerisinde yaşamak
arzusundayız. Bunun böyle
olması gerektiğine inanıyorum.
Tabii ki bu ilişkilerde her zaman
uluslararası hukuka uygun
şekilde hareket etmek
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
YDP Başkanı Miçotakis’in,
kendisini karşılayanlar arasında
yer alan Rodop ili milletvekili
adaylarından Mustafa
Katrancı’yla bir süre özel olarak
sohbet ettiği ve yakından
ilgilendiği dikkat çekti.
Miçotakis diğer azınlık adayı
Feral Alioğlu ile de kısa bir süre
konuşarak birlikte fotoğraf
çektirdi.

Değişiklikler sadece
gazetemizin şekline yansımadı.
Geçen yıllar içerisinde, yazı
kadrosu da tecrübelerini artırdı.
Daha da olgunlaştı...
Kısacası, imkanlarımız
dahilinde, durağanlığı değil,
değişimi kendimize hedef
olarak seçtik ve siz
okuyucularımıza layık olmaya
çalıştık.
Gururla altını çizmek
istediğim nokta ise, yaşanan
tüm bu değişime rağmen
değişmeyen ve ilk günden
bugüne kadar devam eden
yayıncılık ilkelerimiz oldu.
23 yıl önce siz
okuyucularımızın karşısına
çıkarken GÜNDEM’in
misyonunu şu sözlerle
tanımlamaya çalışmıştım:
“Bu gazete, ..... ‘sizin
gazeteniz’dir. Sizin gözünüz,

SahİBİ:hülYaEmİn
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email:gundem@otenet.gr
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sizin kulağınız olacaktır. Sizler
için duyacak, duyduklarını
yazacak, sizin duygu ve
düşüncelerinizin ifade organı
olacaktır.
Tüm bunlar yapılırken de
basın ahlak kuralları esas
alınacaktır. Tabii ki her meslekte
olduğu gibi, basında da meslek
ahlak kuralları söz konusudur.
Bunun anlamı da kamuoyunun
çıkarlarını gözetmek,
kamuoyuna doğru haber
vermektir. İftira, karalama, küfür
gibi hareketlerden uzak
durmaktır. Çekişme ve kavgalar
üzerine kurulu habercilik
anlayışından GÜNDEM daima
uzak kalacaktır...”
29 Haziran 1996 yılında
huzurunuzda çizdiğimiz
habercilik profilimizi halen
koruyoruz ve yayın hayatımızı
sürdürdüğümüz sürece de
korumaya devam edeceğiz.
Dedikoduların, çekişmelerin
sesi asla olmayacağız. Yalın,
objektif habercilik anlayışımızı
sürdüreceğiz.
İlkeli bir habercilik yapmanın
en büyük mükafatı ne biliyor
musunuz? Siz okuyucularımızın
desteği ve bize duyduğu güven.
Biz tabii ki siz
okuyucularımızın, azınlığımızın
gözü kulağıyız. Ama sizin
gücünüz ve desteğiniz olmasa
biz bu görevimizde başarılı
olamayız.
Yayına başladığımız günden
bugüne bize destek veren,
güvenen siz okuyucularımıza
büyük şükran borçluyuz. Bize
verdiğiniz güçle ayakta kalmayı
sürdürüyoruz.
Ve tabii ki, bize destek veren
yazı kadromuzun GÜNDEM’in
bugünlere gelmesindeki
katkısının altını da çizmeden
edemeyeceğim.
Hepinize teşekkürler...

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70929
Κωδικὸς: 2764
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ÖZGEÇMİŞ
• 1973 yılında Gümülcine’de
dünyaya geldim.
• 1996 İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi ve ayrıca 2018
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları
İşletmeciliğinden mezun oldum.
• 2000 yılından bugüne dek
Gümülcine’de kendi Muhasebe
büromda hizmet vermekteyim.
• 2003 – 2004 Maronya
Belediyesi Başkan Yardımcılığı
görevinde bulundum.
• 2003 – 2010 Maronya
Belediyesi Meclis Üyeliği yaptım.
• 2004 – 2007 Yahyabeyli Spor
Kulübü Genel Sekreteriydim.
• 2007 – 2008 Maronya
Belediyesi Meclis Başkanlığı
yaptım.
• 2008 - 2009 Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Denetim Kurulu Üyeliği
görevini yürüttüm.
• 2010 Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanlığı yaptım.
• 2010 – 2013 Yahyabeyli Spor
Kulübü Başkanlığı yaptım
• 2013 Y.D.P. Rodop İl Örgütü
Ekonomi Kolu Sorumluluğu
görevine seçildim.
• 2014 – 2016 Doğu Makedonya
ve Trakya Ekonomiden Sorumlu
Eyalet Başkan Yardımcılığı yaptım.
• 2014 – 2019 Doğu Makedonya
ve Trakya Eyalet Meclis
Üyeliğini sürdürmekteyim.
• 2016 – 2019 Delta Nestos –
Vistonida – İsmarida Kurum
Yönetimi Genel Sekreterliğini
sürdürmekteyim.
• 2017 – 2019 Batı Trakya
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
Genel Sekreterliği görevinde
bulundum.
• Yunanistan Ekonomistler
Odası Üyesiyim.
• Rodop İli Muhasebeciler
Derneği Üyesiyim.
• Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi Kurucu Üyesiyim.
• Maronya – Şapçı belediyesine
bağlı Yahyabeyli köyünde
ikamet etmekteyim.
• Evli ve iki çocuk babasıyım.

GÜNDEM haber
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HAYATIN İÇİNDEN

Ozan AHMETOĞLU

ozanahmetoglu2003@yahoo.gr

Haydi sandık başına!
26 Mayıs Pazar akşamıydı. Avrupa
Parlamentosu seçimleri gecesi daha
sonuçlar bile kesinleşmeden, SİRİZA’nın
aldığı ağır yenilgi üzerine Başbakan Çipras
erken seçime gideceğini açıklamıştı. Ülke
gündemi daha AP seçim sonuçları analiz
edilmeden çok kısa sürede yapılacak erken
seçime kilitlendi. Birkaç gün içinde de erken
seçimin 7 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.
2015 yılında 2 erken seçim ve bir
memorandum örneğinde olduğu gibi
Yunanistan bir kez daha çok kısa bir süre
içinde, -birçok kişinin ne olduğunu
anlamaya vakti kalmadan- erken seçime
gitti.
Ülke geneline baktığımızda Pazar günü
yapılacak seçimlerin hükümet değişikliğine
yol açması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Anketlere bakacak olursak ana
muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi seçimi
galip bitirecek. YDP’nin bütün hesabı,
oluşan farkı korumak ve tek başına iktidar
olabilmek. Başarır mı göreceğiz. SİRİZA’nın
amacı ise farkı kapatmak ve mümkünse de
öne geçmek. Onu da göreceğiz.

Gelelim Batı Trakya Türk Azınlığı’na.
Azınlık her seçimde olduğu gibi yine
temsilci ve temsilciler gönderme derdinde.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak
Rodop ve İskeçe’den adaylarımız olduğu
için milletvekillerini de buradan
çıkartabiliyoruz. 2015 yılındaki seçimlerde
seçim yasasının azizliği nedeniyle azınlık
maksimum vekil sayısına ulaşmıştı. Rodop
ilindeki tüm milletvekilleri azınlık
adaylarından seçildi. Buna İskeçe’den
seçilen bir vekil de eklenince dört azınlık
milletvekili dört yıl boyunca görev yapmış
oldu. Bunun da asıl sebebi meclise 8 siyasi
partinin girmesi nedeniyle ikinci partinin 3
vekil seçen illerdeki sandalyelerini
kaybetmesi ve bunların iktidar partisi
tarafından alınmasıydı.
Gelelim 7 Temmuz seçimlerine. Her
seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de
azınlık milletvekili seçmenin önemine vurgu
yapılıyor. Peki neden? Batı Trakya Türk
Azınlığı olarak yaşadığımız sorunları,
talepleri mecliste dile getirecek
temsilcilerimizi meclise gönderebilmek için.

Zira, oylarımızla seçeceğimiz vekillerin Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın bir anlamda
sözcülüğünü yapması isteniyor. Azınlığın
oylarıyla seçilen azınlık vekillerine, Batı
Trakya Müslüman Türk Toplumunun sesini
duyuracak temsilciler olarak bakılıyor.
Halkımızın gördüğü budur. Azınlık
milletvekili seçmenin önemi ve gereği de
buradan kaynaklanıyor.
Azınlığın “azınlık” olmasından
kaynaklanan özel sorunları ve farklı konuları
var. Kimlik, eğitim, müftülük, vakıflar,
dernekler gibi konular değil sadece. Bunlar
tabii ki var. Ancak bunların yanı sıra
geçmişte toplumumuzun maruz kaldığı ve
bugün de devam eden bazı haksızlıklar,
baskılar ve ayrımcılıklar nedeniyle geri
kalmış azınlığın yaşadığı ekonomik ve
sosyal sıkıntılar var. Örneğin ekonomik kriz,
azınlık insanının yaşadığı göç sorunu,
azınlık belediyelerinin ve bölgelerinin her
anlamda geri bırakılmışlığı. Tüm bunların
giderilmesi ve bu sorunların çözüme
kavuşması için azınlığa yönelik bir
politikanın benimsenmesi ve uygulamaya
konması lazım. Azınlık milletvekillerine
bakılırken, bu ihtiyacı dile getirecek, hatta
bunun için karar alma merkezlerine ve
hükümete baskı yapacak temsilciler olarak
bakılıyor. Azınlık milletvekili bu
nedenlerden ötürü önemli ve gerekli.
Bizim dile getirdiğimiz ve savunduğumuz
“azınlık seçmeninin oyları azınlık adaylarına
gitmeli” tezini ve görüşünü eleştiren bunu
aşırı milliyetçilikle hatta ırkçılıkla suçlayan
çevreler elbette ki hedef şaşırtmaya ve
azınlığın sesini kısmaya çalışanlardır hiç
şüphesiz. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
meşru hakkını kullanarak mevcut yasal
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sistem içinde siyasi olarak sesini duyurmak
istemesini ve bunun için gayret
göstermesinin önüne neden geçilmek
istenir, bunu da anlamak ve mantıklı
gerekçelerle açıklamak gerçekten mümkün
değil. Olsa olsa, azınlık konularıyla ilgili
malum çevrelerin muzdarip olduğu
“paranoya”larla açıklanabilir.
Bu süreçte azınlık seçmeninin oylarına
talip olan azınlık adaylarına da görev
düştüğü kanısındayım. Vatandaşlık
sorunlarının ve konularının yanı sıra, azınlık
meselelerinin de adaylarımız tarafından
güçlü ve kararlı bir şekilde takip edilmesi ve
her iki alanda da taleplerin iletilmesi ve
gerekli mücadelenin verilmesi gerekiyor.
Partiler “kızmasın” diye veya kamuoyunda
“tukaka” edilir kaygısıyla azınlık
meselelerini görmezden gelme gibi bir
düşünce veya teşebbüs azınlığın oylarıyla
seçilen azınlık üyesi milletvekilinin var olma
nedenini zamanla ortadan kaldırır. Biz
seçmenlere ve azınlık kurumlarına da bu
gerçeği, oylarımıza talip olan milletvekili
adaylarımıza hatırlatmak düşüyor tabii ki.
Ezcümle; Pazar günü sandık başına
gidiyoruz. Her şeyden önce seçime katılım
oranını yüksek tutmak son derece önemli.
Bunun için herkesin sandığa giderek oyunu
kullanmasını teşvik etmesi anlam taşıyor.
İkinci ve en azından birincisi kadar önemli
olan nokta, azınlık adaylarının
desteklenmesidir. Akıl ve mantığa
dayanarak, mevcut şartları iyi analiz ederek
seçilebilecek adayları desteklemek ve
oyumuzu ona göre kullanmak bu toplumun
bir ferdi olan herkesin kendisine görev
addetmesi gereken bir husustur. Bu bilinç
ve amaçla diyoruz ki; haydi sandık başına!...

Zeybek TEK Rumeli’de canlı yayına katıldı
İSKEÇE SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, İstanbul’dan
yayın yapan TEK Rumeli
televizyonunda canlı yayına
katıldı.
1 Temmuz
Pazartesi günü
“Gündem Özel”
programına konuk
olan Hüseyin Zeybek,
bir buçuk saat süren
programda 7
Temmuz’da yapılacak
erken genel seçimleri
değerlendirdi. İlk
seçildiği 2012 yılından
bu yana
milletvekilliği
süresinde yaptığı
icraatları anlatan
milletvekili Zeybek, 7
Temmuz Pazar günü
yapılan seçimlerde
seçmenden destek
istedi. Azınlık
sorunlarıyla ilgili olarak atılan
adımların olduğunu ifade eden
Zeybek, azınlık sorunları tamamen
çözülmemiş olsa da atılan bazı
ciddi adımların olduğunu söyledi.
SİRİZA hükümetinin içinde azınlığa
ve azınlığın yaşadığı sorunlara iyi
niyetle yaklaşan yöneticilerin
olduğunu kaydeden Hüseyin
Zeybek, önümüzdeki süreçte
SİRİZA’nın seçimleri kazanması
halinde azınlık sorunlarına çok
daha ciddi ve kararlı bir yaklaşım
sergileneceğine inandığını ifade
etti.
Batı Trakya’da son 30 yılda
yaşanan olayların da masaya

yatırıldığı programda, İskeçe Türk
Birliği davası, müftülük, vakıflar,
azınlık eğitimi gibi konular da
değerlendirildi. Zeybek, yapılan
girişimler sayesinde İskeçe Azınlık
Ortaokul – Lisesi
için faaliyete
sokulan ek bina
sayesinde vardiyalı
eğitime son
verildiğini, bunun
da önemli bir
gelişme olduğunu
hatırlattı.
Gazeteci Gökhan
Tuzladan’ın
sunduğu programa
konuk olan İskeçe
milletvekili
Hüseyin Zeybek,
oyların bölünmesi
ve önemli oranda
çoğunluk üyesi
adaylara gitmesi
durumunda İskeçe
ilinde azınlık milletvekili
seçilmeme ihtimalinin olduğuna
dikkat çekti. Zeybek, azınlık
seçmeninin mutlaka sandığa
gitmesi gerektiğini vurguladı.
Hüseyin Zeybek, TEK Rumeli
TV’deki programın yanı sıra
Türkiye’deki Batı Trakya
Türkleri’nin çatı kuruluşu olan Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği’ni ziyaret ederek Genel
Başkan Necmettin Hüseyin ve
dernek yöneticileriyle görüştü.
Milletvekili Zeybek, ayrıca İstanbul
Batı Trakya Türkleri Spor
Kulübü’nü de ziyaret etti.

İskeçe SİRİZA
Milletvekili
Hüseyin
Zeybek,
Batı Trakya
Türkleri
Dayanışma
Derneği
yöneticileriyle
de görüştü.
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Lokal ve ibadethane olarak
kullanılmak istenen prefabrik
yapı için gözaltına alındılar

5 Temmuz 2019

Çeşme ile Atina
arasında feribot
seferleri başladı
İSKEÇE’nin Serinmahalle
(Drosero) imamı İlyaz
(Gündoğan) Ahmetoğlu ve iki
işçi, izinsiz mesken yapmak
suçlamasıyla gözaltına alındı.
Söz konusu kişiler ertesi gün
serbest bırakıldılar.
Serinmahalle Kültür, Eğitim
ve Gençlik Derneği’nin lokali
olarak kullanılmak üzere alınan
tekerlekli prefabrik yapının
izinsiz olduğu ve söz konusu
yapıda izinsiz çalışmalar
yapıldığı gerekçesiyle
Serinmahalle imamı, halk
arasında Gündoğan olarak
bilinen İlyaz Ahmetoğlu ve iki
işçi 26 Haziran Çarşamba günü
polisler tarafından suçüstü
yapılarak gözaltına alındı.
İmam ve işçiler geceyi
nezarette geçirirken, 27 Haziran
Perşembe günü suç üstü
mahkemesine çıkarıldılar.
Davayı izlemek üzere yaklaşık
80 kişilik bir topluluk İskeçe
adliyesine geldi. Toplanan
kalabalık arasında İskeçe
Müftülüğüne bağlı din

görevlileri de yer aldı. İskeçe
SİRİZA Milletvekili Hüseyin
Zeybek, milletvekili adayı
Türkeş Hacımemiş, İskeçe Müftü
Yardımcısı Ahmet Hraloğlu,
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, DEB Partisi
yöneticileri ve çok sayıda soydaş
da adliye önünde toplananlar
arasında yer aldı.
Gözaltına alınan imam ve
işçiler, çalışmaların
durdurulması ve herhangi bir
düzenleme yapılmaması şartıyla
serbest bırakıldı.
Dernek yöneticilerinin
prefabrik yapıyla ilgili olarak
İskeçe’deki Tapu Kadastro
Müdürlüğü’ne gittikleri ve
konuyu görüştükleri bildirildi.
Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün
kendilerine çimento, tuğla,
demir kullanılmaması halinde
prefabrik yapıyı
kullanabileceklerini söylediği ve
bunun üzerine tekerlekli
prefabrik yapıda çalışma
yapılmaya başlandığı dernek
yöneticileri tarafından dile

getirildi.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete
konuyla ilgili olarak GÜNDEM’e
yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Biz müftülük olarak
olayı takip ediyoruz.
Serinmahalle’deki kardeşlerimiz
kurdukları dernek aracılığıyla
prefabrik bir yapıyı almışlar.
Bunu dernek lokali olarak ve
ilerde gerekli yasal girişimler
yapıldıktan sonra ibadethane
olarak kullanmak istiyorlar.
Polis gelip burada imamlık
yapan kardeşimizi ve çalışan
işçileri gözaltına almış. Tabii ki
bizim insanımız kanunsuz iş
yapmak istemez. Ancak bir
dernek lokaline veya
ibadethaneye sahip olma
hakkını da kullanmak istiyorlar.
Bu mahalledeki insanımız uzun
zamandan beri bir cami istiyor,
bir ibadethane istiyor. Bu
taleplerinin de önemli olduğunu
unutmamak lazım. Ben tekrar
kendilerine geçmiş olsun
diyorum.”

İZMİR’in Çeşme ilçesi ile
Atina’nın Lavrion Limanı
arasında feribot seferleri başladı.
İki ülke arasında turizmin
gelişmesine katkı sağlayacak
seferler, ihracat açısından da
büyük önem taşıyor. Yolcu
taşımacılığının yanı sıra yaş sebze
ve meyve, balık gibi ürünlerin
Avrupa’ya ulaşmasını
kolaylaştıracak olan feribot,
Çeşme Limanı’ndan ayrıldıktan 7
saat sonra Atina Lavrion
Limanı’nda olacak.
Ege Deniz Yolları (Aegean Sea
Way), Çeşme ile Atina Lavrion
Limanı arasında yapılacak ilk
feribot seferinin uğurlama töreni,
Çeşme Ulusoy Limanı’nda
gerçekleştirildi.
Törenin ilk konuşmasını,
Çeşme ile Yunanistan’ın Atina
Lavrion Limanı arasında sefer
yapacak olan Ege Deniz Yolları
Gemi İşletmeciliği’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent İpek yaptı.
Konuşmasında, uzun yıllardır
her iki ülkenin yöneticilerinin
büyük gayretleri ile açılması
planlanan hattın nihayet
açıldığını vurgulayan İpek, “İlk
kez Türkiye ile Yunanistan, deniz
yolu köprüsüyle birbirine
bağlanmış oluyor. Bu vesileyle de
Çeşme Limanı artık, Avrupa
Birliği’ne açılan bir kapı unvanı
kazanmış oluyor.” diye konuştu.
Bu hattın her iki ülke için
önemli diplomatik katkılar
sağlayacağını belirten İpek,
“Ayrıca sosyal ve ticari katkılar da
sağlayacak. Yunan tarafının,
Türkiye’de ve özellikle bu
yarımadada tarihsel kökleri var.
Bu bakımdan önemli bir turizm
hareketi olacak. Çeşme ve İzmir
turizmine müthiş bir katkı
sağlayacak. Bunun yanı sıra
ihracatçılarımız için, özellikle yaş
sebze ve meyve ile balık
ihracatçılarımız için süre çok
kısalmış olacak. Arabalı feribot
olması münasebetiyle, şoförler de
artık feribotla seyahat
edebilecekler. 1400 kilometre gibi
uzun bir yol almaktansa, 7 saat

gibi kısa bir sürede yollarını
tamamlamış olacaklar. Daha da
önemlisi, Avrupa’da yaşayan
gurbetçilerimiz, izin
dönemlerinde Türkiye’ye
gelirken, İpsala ya da Kapıkule
kapısında yaşadıkları uzun
kuyruklardan kurtulmuş
olacaklar.” dedi.

“TÜRKİYE İLE
YUNANİSTAN BİRBİRİNİN
TAMAMLAYICISI
OLMUŞTUR”
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Denizcilik ve Havacılık Daire
Başkanı Barış Kalkavan ise,
“Tarih boyunca medeniyet,
denizle yayılmış. Bu hat,
Yunanistan ile kültür
köprüsünden daha fazla gidiş
geliş sağlayacak. Sadece ticari
malları değil, insanların geliş
gidişini de arttıracak.
Yunanistan’la ilişkilerimize
baktığımızda, diplomatik ve siyasi
sorunlarımız var ama genel olarak
haritaya baktığımızda, hem
coğrafi olarak, hem stratejik
olarak, hem de ekonomik olarak,
Türkiye ile Yunanistan hiçbir
zaman birbirine rakip olmamıştır.
Her zaman birbirinin
tamamlayıcısı olmuştur. Onun
için her türlü ekonomik
aktivitenin gelişmesi için çaba
sarf ediyoruz. Bunun en önemlisi
de ulaştırma ve taşımacılık.”
şeklinde konuştu.
GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
192 metre uzunluğundaki feribot
seferleri her gün karşılıklı olarak
yapılacak. Gemi, her akşam saat
22.00’de Çeşme’den hareket
edecek, sabah saatlerinde
Lavrion’da olacak. 361 yolcu
kapasiteli gemide, 250 yatak
bulunuyor. İçinde restoran, bar,
solaryum, çocuk oyun salonları
da olan gemi, 500 otomobil, 90
TIR alıyor.
Geminin bilet fiyatları ise 55
Euro’dan başlıyor.
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DEB Partisi: “Azınlık oyları,
azınlık adaylarına”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, 7 Temmuz Pazar günü
yapılacak genel seçimlerde Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
oylarının azınlık adaylarına
verilmesinin önemine vurgu
yapıldı.
DEB Partisi tarafından
yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemiz 7 Temmuz 2019
Pazar günü erken genel seçime
gidiyor. Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı, bir seçime daha
çözüm bekleyen büyük
sorunlarla giriyor.
26 Mayıs 2019 tarihinde
yapılan Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimlerine katılan
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi halkımızın büyük
desteğini alarak 2014 yılındaki
başarısını tekrarladı ve Rodop
ile İskeçe illerinde birinci parti,
Doğu Makedonya Trakya
Eyaleti’nde de üçüncü siyasi
parti oldu.
Bu seçim sonuçlarından
sonra bazı partiler tarafından

DEB Partisi’ne seçime birlikte
katılma teklifleri yapıldı. Bu
teklifleri değerlendiren DEB
Partisi, yüzde 3’lük seçim
barajını da dikkate alarak, Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
parlamentoda temsil
edilmesinin önünde engel
olmamak amacıyla bu
seçimlere katılmamaktadır.
7 Temmuz seçimleri
öncesinde ülkenin yönetimine
talip olan siyasi partilerin Batı
Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın yıllarca çözüm
bekleyen pek çok sorunuyla
ilgili olarak bir program ve yol
haritasının olmaması
demokrasi ve azınlığımızın
haklı talepleri adına büyük bir
eksikliktir. Ülkenin yönetimine
talip olan siyasi partilerden ve
kadrolardan, ülkenin kronik
sorunlarından birini oluşturan
Batı Trakya’daki azınlık
sorunlarına daha duyarlı
olmalarını beklerdik.
Bu bağlamda; Batı Trakya

Türk Azınlığı’nın oylarıyla
seçilecek azınlık
milletvekillerinin, bir taraftan
hükümetin dikkatini acil çözüm
bekleyen azınlık sorunlarına
çekmek, bir taraftan ise
mensup oldukları siyasi
partilerin azınlığın sorunlarına
duyarlılıklarının artması için
çalışması gerektiğine
inanıyoruz. Bunun, yıllanmış
azınlık sorunlarının giderilmesi
ve toplumumuzun yaşadığı
büyük ekonomik kriz ve göç
sorununun önüne geçilmesi
için bir zorunluluk olduğunu
vurgulamak isteriz. Dolayısıyla,
göreve gelecek yeni hükümete
azınlığın problemlerini, talep
ve beklentilerini aktarabilecek
ve bu problemlerin olası çözüm
yollarını, azınlığın menfaat ve
istekleri doğrultusunda istişare
edecek temsilcilerimizin olması
gerektiğini hatırlatmak isteriz.
DEB Partisi olarak,
üyelerimize, gönül dostlarımıza
ve tüm halkımıza Rodop ve

İskeçe ilindeki seçim yarışında
partilerdeki azınlık adaylarını
desteklemelerini tavsiye ederiz.
Batı Trakya’daki Türk azınlık
oylarının, azınlık üyesi

milletvekili adaylarına
verilmesinin hayati öneme
sahip olduğunu unutmamak
gerekir.”
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7 Temmuz’da sandık başına!...
Ülkemiz 7 Temmuz
Pazar günü erken
seçime gidiyor. Batı
Trakya Türk azınlık
seçmeni de kendi
temsilcilerini
belirlemek üzere
sandık başına
gitmeye hazırlanıyor.
Yıllardır çözüm
bekleyen azınlık
sorunlarının yanı
sıra ekonomik krizin
vurduğu azınlık
seçmeni, sesini ve
sorunlarını
Atina’daki meclise
taşıyacak
milletvekillerini
seçecek. Bu nedenle
tüm seçmenlerin
sandık başına
giderek oy
kullanması isteniyor.
Seçimlerde azınlık
seçmenlerinin,
Rodop ve İskeçe
illerindeki listelerde
yer alan azınlık
üyesi
milletvekillerini
desteklemeleri ve
oylarını azınlık
adaylarına vermeleri
hayati önem taşıyor.
Azınlık toplumu,
erken seçimden
etkili bir temsil
gücüyle çıkmak
istiyor.
7 Temmuz’da
yapılacak seçimlere
birkaç gün kala
milletvekilliği için
yarışan Türk azınlık
üyesi adaylarla
konuştuk.
Milletvekili
adaylarının
seçmenlere vermek
istediği son
mesajlarını aldık.
İste adayların
seçmenlere vermek
istediği mesajlar…

RODOP İLİ
İLHAN AHMET
(Rodop ili KİNAL Partisi
Milletvekili Adayı)
Rodop ili KİNAL Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, dört yıl
boyunca bölgenin kalkınması
için yaptığı ön çalışmaları yeni
dönemde hayata geçirmek
amacıyla aday olduğunu söyledi.
Ahmet şöyle konuştu:
“Öncelikle 7 Temmuz erken
genel seçimleri Batı Trakya
Türkleri’nin en ağır ekonomik
şartlar altında yaşadığı döneme
denk geldi. Özellikle yeni tarım
politikasının başlayacağı
2019’dan sonra görev yapacak
olan milletvekillerinin üzerine
büyük bir yük binmiş olacak. Bu
durumda benim bu dönemdeki
adaylığım, 2015-2019 döneminde
yapmış olduğum çalışmalarımın
sonuçlarını elde etmeye yönelik
bir adaylıktır. Yani 2015-2019
yılında milletvekili olarak
bölgenin kalkınması için,
azınlığın refah düzeyinin artması
için, ekonomisinin düzelmesi
için yapmış olduğum
hazırlıkların ve ön çalışmaların
meyvelerini alabilmek, bu
çalışmaları sonuçlandırmak için
milletvekili adayı oldum. Bu
dönemde de azınlığımıza bu
yardımların artması için
çalışacağım.”
Azınlık hakları alanında
mevcut hükümetin ciddi bir
tahribat yaptığını anlatan İlhan
Ahmet, “Azınlık hak ve
hukukunda, din özgürlüğünde,
kimliğinde, dilinde bir önceki
iktidar tarafından büyük tahribat
yapıldı. Hepimiz bildiği gibi
müftülüklerde, dil konularında,
ibadet konularında nerdeyse her
konuda zararlar oldu. Bu
zararların telafi edilmesi için,
ortadan kaldırılması için aday
olmaya karar verdim ve
seçilmem durumunda bu
bahsettiğim sorunları ortadan
kaldırmak ve azınlığa bazı yeni
imkanlar sunmak üzere
adayım.” dedi.
Azınlık oylarının göç
nedeniyle azaldığına vurgu
yapan milletvekili Ahmet şöyle
devam etti: “Batı Trakya
Türkü’nün bu seçimlerdeki oy
oranı iç veya dış göç nedeniyle
azalmış durumdadır. Bu sebeple

seçmenimiz oyunu seçilebilecek
adaylara vermelidir. Oyumuzu
feda ederek seçilme imkanı
olmayan kişilere yönelmemiz
durumunda azınlık temsilcisiz
kalabilme riskini, ihtimalini göz
ardı etmemek lazım. Peki azınlık
insanı niye İlhan Ahmet’i
seçmeli konusunda bir şeyler
söylemek gerekirse. Halkımız
İlhan Ahmet’i seçmeli çünkü
2015-2019 yılları arasında İlhan
Ahmet parlamentoda çalışmıştır.
200’ün üzerinde soru önergesi
sunmuştur. Azınlığın tüm
dertlerini ve sorunlarını en ince
noktaya kadar incelemiş ve
bunları meclis gündemine
getirmiştir. Bu çalışmaların
tamamlanması için azınlığımızı
oy vermeye davet ediyorum.”
MUSTAFA KATRANCI
(Rodop ili YDP Milletvekili
Adayı)
Rodop ilinde Yeni Demokrasi
Partisi’nden milletvekili adayı
olan Mustafa Katrancı
gazetemize yaptığı açıkalamada
azınlıkla ilgili en önemli
adımların YDP dönemlerinde
atıldığını söyledi.
Katrancı şunları kaydetti:
“Herşeyden önce sadece bu
seçimlerde değil, bugüne kadar
da defalarca farklı görevlerde, bu
ister belediye olsun ister eyalet
olsun azınlığın haklarını ve
genel olarak bölgemiz insanının
haklarını elimden geldiğince
savunmaya çalıştım. Eğer
bugüne kadar bu görevlerde
başarısız olsaydım tercih sebebi
olmazdım. Görünen o ki
önümüzdeki seçimlerde de her
ne kadar Yeni Demokrasi Partisi
dediğimizde aramızda ilginç ve
geriye dönük sorunlar olsa da
aramızda bunun böyle
olmadığını öncelikle eyalette ben
ve diğer arkadaşlarımızla
kanıtlamakla beraber, yine
azınlıkla ilgili konularda belki de
en ciddi adımlar YDP döneminde
atılmıştır. Bunun haricinde
herkesin bildiği gibi kendi adıma
siyasi felsefe olarak söylemek
gerekirse amacım çok oy
toplamak, seçilmek gibi ucuz bir
mantığım yok. Amacım
hakikaten bu bölgedeki
insanımızın, azınlığımızın gerçek
anlamda sesi olmaktır. Bunu hiç
bir zaman çok gürültü çıkararak

yapma yolunu tercih etmedim.
Çözüm odaklı hareket ettim.”
Azınlığın sesini güçlü bir
şekilde merkeze ulaştırmak
istediğini vurgulayan milletvekili
adayı Katrancı şöyle devam etti:
“Bu felsefe ile fırsat bize verildiği
andan itibaren gereken hizmeti
verebiliyoruz. Gördüğüm
kadarıyla halkımız neredeyse
tercihini yapmış durumda ve
bununla ilgili tercih sebebi
olacağımı düşünüyorum. Neden
bu kadar iddialı
konuşuyorsunuz derseniz,
gerçekten samimi, dürüst ve
çalışan kişi sıfatlarını taşıdığımı
düşünüyorum. Herkesin bildiği
gibi benim haricimde de bir çok
isim gündeme geldi. Bazıları
halkımıza yansımadı bile.
Nihayetinde başkanın tercihi
olmak öncelikle bir gurur
meselesi. Ama dediğim gibi
amacım oy getiriyor diye tercih
sebebi olmak değildi. Fikrim
olduğu için tercih sebebi olmak
daha çok hoşuma gitti.
Tüm bunları göz önünde
bulundurduğumuzda bizim
bölgemizde yaşayan halkımızın
geçiminin büyük çoğunluğunun
çiftçilikten olduğunu biliyoruz.
Mesleğim gereği çiftçilerimizin
yaşadıklarının gerek muhasebe
boyutuna, gerekse üretim
boyutuna hakim bir kişi olarak
onları en iyi benim
savunabileceğimi iddia
ediyorum. Tabii ki bundaki etken
yeni iktidarda yer alacak
olmamdır. Çünkü açık ve iddialı
bir şekilde söylemek istiyorum ki
YDP hükümet ortağı olmaya
değil, hükümet olmaya geliyor.
Bu vesileyle değerli seçmenimize
mesajım şudur; tercih sebebiniz
olmalıyım ki sesinizi, yani bizim
sesimizi daha gür bir şekilde
aktarabileyim.”
AYHAN KARAYUSUF
(Rodop ili SİRİZA Milletvekili
Adayı)
Rodop SİRİZA milletvekili
adayı Ayhan Karayusuf son kez
aday olduğunu ve son kez
seçmenden oy istediğini söyledi.
Önemli bir tecrübeye sahip
olduğunu kaydeden Karayusuf
şöyle konuştu: “Ben yedi yıllık
milletvekili deneyiminden sonra
kesin bir şekilde son kez
destekçilerimin isteği üzerine
aday oldum. Aday olmamın
önemli olduğunu düşünüyorum.
Milletvekilliği konusunda iyi bir
tecrübeye sahibim. Tabii milletin
isteklerine ne kadar çare
olacağımız konusunda tamamen
tatminkar olduğumu da
söyleyemem. Fakat şunu asla
göz ardı etmemek lazım,
partimiz bu geçmiş olduğumuz
dönemde memorandumların
baskısı altında kendi
politikalarını uygulamaya çalıştı.
Bu politikalar da daha çok
yoksullukla mücadele, sosyal
devleti tekrardan yapılandırma,
sağlık, eğitim gibi devletin
sorumlu olduğu konularda
kaliteyi arttırma çabasıdır.”

Seçmenlerin mutlaka sandığa
gitmesi gerektiğini vurgulayan
Karayusuf sözlerini şöyle
sürdürdü: “Benim seçmenden
beklediğim, öncelikle sandığa
gitmeden önce tekrardan geriye,
krize neden olan partileri
desteklememesi.
Tam tersi ülkemiz
Yunanistan’da bazı şeylerin
değişmeye başladığının sinyalini
veren SİRİZA’ya oy vermeleri. Bu
verdikleri oyların içerisinde
tercih ettikleri insan ben olursam
üzerime yüklenecek olan yükü
taşımaya hazırım.”
ÖZGÜR FERHAT
(Rodop ili SİRİZA Partisi
Milletvekili Adayı)
GÜNDEM’in sorularını
yanıtlayan Rodop ili SİRİZA
Partisi milletvekili adayı Özgür
Ferhat, aktif siyasetle ilgilendiği
için aday olduğunu ifade etti.
Partinin il koordinatörlüğünü
yaptığını da kaydeden Özgür
Ferhat şunları söyledi: “Ben
herşeyden önce halkımıza biraz
kendimi tanıtmak isterim. Adım
Özgür Ferhat. Yassıköylüyüm,
diş hekimiyim, 35 yaşındayım.
Aktif siyasetle ilgileniyorum. Son
yıllarda SİRİZA Rodop ili Örgütü
Koordinatörlük görevini
üstlenmiş durumdayım. SİRİZA
Partisi çatısı altında halkımızın
sorunlarına çareler aramakla
meşgulum. Bu süreçte yüzlerce
insanımızınla içiçe olma ve
sorunlarını yakından dinleme
fırsatım oldu.”
Azınlık sorunlarını gündemde
tutup bu sorunların çözümü için
çalışacağını dile getiren Ferhat,
“Benim seçmenimize mesajım
özetle şöyle. Dört buçuk yıldır
yapılan iyileştirme programları,
gösterilen çabalar, sağlık
sektöründeki problemlerin
çözümünde, ekonominin
iyileştirilmesinde katkısı olan
SİRİZA hükümetinin bu
çalışmalarını devam
ettirebilmesi için ve diğer
konulardaki sorunların daha
hızlı çözüme kavuşabilmesi için
ben elimden geleni yapmaya
hazırım. Azınlık konularında üst
düzey bir çalışma ile bu
sorunları ön safhada tutup bu
sorunların da çözülmesi için
çalışacağımı, halkımızın
haklarını arayacağımı duyurmak
isterim.”
Özgür Ferhat şöyle devam
etti: “Burada iletmek istediğim
bir teşekkür mesajı var. Ben
SİRİZA Rodop ili genel
koordinatorü olarak tüm
halkımıza 2015’te bize verdiği
büyük destek için sizlerin
aracılığıyla teşekkür etmek
istiyorum. Yine 2015’te olduğu
gibi 2019’da da azınlığımızın
SİRİZA’ya desteğini ve güvenini
vereceğine inancım tamdır. Daha
iyi yarınların gelmesi için
çabalamamız gerekiyor.
Halkımızın SİRİZA’dan Türk
milletvekili seçmesi olasılığı çok
yüksektir.

GÜNDEM haber

5 Temmuz 2019

9
ilgileneceğime ve gayret sarf edeceğime dair
söz veriyorum.”
7 Temmuz’daki seçimleri Yeni Demokrasi
Partisi’nin kazanacağının kesin olduğunu
ifade eden Hacımemiş, “Seçimden YDP
birinci parti olarak çıkacak. Uzun zamandır
yapılan anketler bunu gösteriyor. Seçimden
sonra YDP hükümeti çok büyük olasılıkla tek
başına kuracak. Bizler de azınlık olarak bu
hükümete ulaşabilecek, sorunlarımızı
aktarabilecek temsilci ve temsilcilere sahip
olmalıyız. Aksi takdirde taleplerimizi de,
sesimizi de karar alma merkezlerine
duyuramayız. Ben sizlerin aranızdan olan bir
insan olarak bu göreve talibim. Desteğinizi,
yardımınızı ve tabii ki oylarınızı bekliyorum.
Seçimler ülkemize ve halkımıza hayırlı
olsun.” diye konuştu.

Bu sebeple ben halkımızın desteğine ve
oylarına talibim. Son olarak değinmek
istediğim bir konu daha var. Son dönemlerde
bazı çevrelerin Rodop ilinin temsilciliğinin
eksik kaldığını, Rodop’un iyi temsil
edilemediğini ifade ettiklerini görüyorum.
Ben SİRİZA Rodop ili milletvekili adayı olarak
şuna değinmek istiyorum. Benim seçilmem
durumunda öyle bir şey söz konusu
olmayacaktır. Bütün azınlığın ve çoğunluğun
meclisteki güçlü sesi olacağıma dair buradan
söz vermek istiyorum. Hiç kimseye ayrımcılık
yapmadan, tabii ki de haklarımızı
savunmaktan da geri kalmadan ama tüm
bölgenin kalkınması için, tüm insanlarımızın
daha iyi yarınlara ulaşabilmesi için
savaşmaya hazırım ve bu yüzden kimsenin
akıl oyunlarına girmesine gerek yok.”
ALİ KAMBER
(Rodop ili KKE Partisi Milletvekili Adayı)
Rodop ilinde Yunanistan Komünist Partisi
(KKE) Milletvekili Adayı olan Ali Kamber, 7
Temmuz seçimlerinin tıkanmış siyasi hayata
yeni bir başlangıç getirmesini temenni
ettiğini söyledi. Toplumun bir çıkış yoluna
ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ali Kamber,
mücadele noktasında kararlı olduklarını
vurguladı.
Kamber şöyle konuştu: “Bu seçimlerin
azınlık tarihi için yeni bir dönemeç olmasını
diliyoruz. Çünkü tıkanmış olan siyasi
hayatımıza yeni bir başlangıç olarak KKE ve
Ali Kamber ile devam etmek istiyoruz. Bu
süreci değerlendirmek istiyoruz. Çünkü
toplumun çıkış yolunun bir tanesi de bizim
yapacağımız mücadele ve bu mücadeleye
verilecek olan yüksek oran ve oy düzeyi. Bu
olay bizim hem moralimizi, hem azmimizi,
hem de mücadeleyi daha üst seviyeye taşıma
isteğimizi arttıracak. Gittiğimiz yerde
toplumu temsil etme sıfatımız ve
kabiliyetimiz üst seviyede olacaktır.
Seçimlerin herkese hayırlı olmasını
diliyorum. Tüm adaylara başarılar dilerken, 7
Temmuz 2019’un da azınlık tarihinde bir
dönüm noktası olacağını belirtmek
istiyorum.”
Azınlığın yaşadığı sorunları çok rahat bir
şekilde ve kararlılıkla Atina’ya aktaracağını
dile getiren Ali Kamber, “Azınlık toplumu
sorunlarını oylarıyla seçeceği Ali Kamber
aracılığıyla rahat bir şekilde dile getirebilir.
Çünkü Ali Kamber’in kapısı sorunları olan
herkese açık. Benim kapıyı kapatmak gibi bir
huyum yok. Bunu herkes bilir. Bu anlamda
KKE şimdiye kadar azınlık mücadelelerine
vermiş olduğu desteği de göz önüne alacak
olursak, Ali Kamber’in yapacağı çalışmaların
tümüne KKE milletvekillerinin hepsinin
destek olacağından hem benim, hem de
yanımdaki arkadaşlarımın yüzde yüz itimadı
var. Bu anlamdaki toplumsal direnişin de
bizim ağzımızla, bizim anladığımız şekilde
mecliste güçlü bir şekilde duyurulacağından
herkesin emin olması lazım. Bu çalışma

sadece bireysel bir çalışma değil, aynı
zamanda örgütsel bir çalışma da olacaktır.”
diye konuştu.
İSKEÇE İLİ
HÜSEYİN ZEYBEK
(İskeçe ili SİRİZA Partisi Milletvekili
Adayı)
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
ülkenin son yıllarda çok zor bir süreçten
geçtiğini belirterek, SİRİZA hükümetinin
ülkeyi enkaz halinde devraldığını söyledi.
Zeybek şöyle konuştu: “Bilindiği gibi 2012
yılından beri mecliste Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’nı temsil etmekteyim. Bu
dönem zarfında ülkemiz çok zor bir süreçten
geçti. Hükümet olarak bir enkaz devraldık.
Ekonomik kriz ülkemizi çok derinden
vurmuştu. Bunun yansıması gerek tüm
ülkemize, gerek bizim insanımıza oldu.
Halkımız bu dönemde fakirleşti. Bütün
ekonomik parametreler dağılmıştı. Bizler de
doğal olarak bir yeniden inşa dönemine
girdik. Bu çalışmalar neticesinde 2018 yılının
Ağustos ayından itibaren ülkemiz yeni bir
döneme girmiş oldu. Memorandumlar sona
erdi. Bunu her alanda gördük. Bu süreçte
fakirleşen halkımıza çare olarak sosyal
devleti tekrar inşa ettik. Sigortasız olan
insanların sağlık hizmetlerinden
yararlanması olanağını getirdik. Bu
uygulamadan 2.5 milyon insanımız
yararlandı. Dağılan eğitim sistemini
yapılandırdık. Burada yapılan önemli işler
vardı. Bundan sonra artık ülke kendi ayakları
üzerinde durabilecek hale geldi. İlk defa
uluslararası piyasalardan tek başına
borçlanabildi. Ülkeyi devraldığımızda
maaşları ödeyemeyecek durumdayken şu
anda en azından 32 milyon euroluk bir rezerv
söz konusu. Ekonomik veriler tutturulmuş
durumda. İşsizik konusunda da ciddi
düzelmeler oldu. İşsizlik oranı yüzde 27-28
cıvarlarından yüzde 18’lere geriledi. Asgari
ücretin arttırılmasını sağladık. Bugün
geldiğimiz durumda asıl önemli olan ikinci
hamleyi yapabilmek için halkımızdan oy
istiyoruz. Bizler sosyal devletten yanayız.
Diğer taraftan ise farklı söylemler içinde olan
bir ana muhalefet var. Sermayeden ve
güçlüden yana olan bir düşünce ile karşı
karşıyayız. SİRİZA ile birlikte ülkemiz yeni bir
sürece girdi. O yüzden biz ülkenin ve
bölgemizin geleceği için insanlarımızın
oylarına tekrar talibiz.”
Azınlık konularında atılan adımların
olduğunu dile getiren Zeybek, Başbakan
Çipras’ın bir yıl içinde vakıflarda seçimlerin
yapılacağını açıkladığını hatırlattı. Zeybek şu
ifadelere yer verdi: “Bizim seçmenimize
mesajımız şöyle olacak. Zor bir dönemde
azınlığımızı temsil ettik. Azınlığımızı
gerektiği gibi temsil edebildiğimize
inanıyoruz. Azınlığımız haklarını mecliste
talep ettik. Gerek eğitimde, gerek vakıf

yönetimlerinde düzenlemeler oldu.
Başbakanımız son konuşmasında bir yıl
içinde vakıf yönetimleri için seçim olacağını
ifade etti. Azınlık eğitimizde önemli adımlar
atıldı. 30 yıl aradan sonra bir kontenjan
öğretmeni İskeçe’de görev yapmaya başladı.
Anaokullarında azınlıktan anaokulu
öğretmenleri de görev yapmaya başladı.
Bunun yanında önemli olarak gördüğüm bir
diğer adım Frangudaki programının
kitaplarını değiştirerek yavaş yavaş devlet
okullarında okutulan Yunanca kitaplara
geçiş yapıldı. İskeçe Muzaffer Salihoğlu
Azınlık Lisesi’ne ek bina yapıldı. Tabii ki bu
konudaki asıl hedefimiz azınlığımıza yeni bir
Azınlık Lisesi binası yapılması. Bunun
yanında bildiğiniz gibi okulun statüsü
değiştirildi. Bunun yanında cami inşaatları
ile ilgili genelgenin yayınlanması var.
Bunların dışında vakıf mallarının vergiden
muaf tutulması gibi bir çok önemli olaya
imza attık. Bu yüzden bunların devamı olarak
çalışmalarımızı yapabilmek için bu süreçte
de halkımızın desteğini bekliyoruz.”
TÜRKEŞ HACIMEMİŞ
(İskeçe ili YDP Milletvekili Adayı)
İskeçe ilinde Yeni Demokrasi Partisi’nden
milletvekili adayı olan Türkeş Hacımemiş,
azınlığın sesini ve taleplerini yeni dönemde
Atina’ya taşımaya hazır olduğunu söyledi.
“Benim için en önemli husus toplum içindeki
işbirliğini tesis edebilmektir” diyen
Hacımemiş, kendinin bunu başarabilmek
için çalışacağını vurguladı. Ekonomik kriz,
işsizlik gibi sorunların yanında yıllardır
çözüm bekleyen azınlık sorunlarının hala
çözüme kavuşmadığını anlatan Türkeş
Hacımemiş, “Seçilecek milletvekilinin tüm
sıkıntılarla uğraşması gerekecek. Tabii ki bu
sadece bir kişinin tek başına halledebileceği
bir şey değil. Sorunlarımızın çözüme
kavuşması için gerek siyasi temsilcilerin,
gerekse sivil toplum kuruluşlarının seçilen
milletvekilleriyle işbirliği içinde olması şart.
Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Ben,
seçildiğim takdirde işbirliğini geliştirip,
birlikte hareket edebilmek için uğraşmak
istiyorum.” dedi.
Türkeş Hacımemiş şöyle konuştu: “Dört
buçuk yıldır iktidarda olan SİRİZA partisi
azınlıktan çok büyük bir destek aldı. Ancak
toplumumuzun beklentileri ne yazık ki
gerçekleşmedi. Bölgemiz ve azınlığımız çok
büyük bir ekonomik kriz içinde. Göç sorunu
almış başını gidiyor. Bundan 4 – 5 yıl
öncesine göre işsizlik, yoksulluk konularında
daha kötü durumdayız. Bunun bizzat
Almanya’ya giderek, oradaki işçilerimizi
ziyaret ederek yerinde görme fırsatım oldu.
Hiç kimse evini, çocuklarını, ailesini keyiften
bırakıp da gurbete ekmek parası kazanmaya
gitmez. Bu durum zorunluluktan oluyor. Bu
insanlarımıza bugüne kadar çare olan
çıkmadı. Tabii ki benim elimde de sihirli
değnek yok. Ancak bu konuyla yakından

BURHAN BARAN
(İskeçe ili KİNAL Milletvekili Adayı)
İskeçe’de KİNAL Partisi’nden milletvekili
adayı olan Dr. Burhan Baran şunları kaydetti:
“KİNAL Partisi’ndeki adaylık sürecim
açıkçası çok da zor olmadı. Parti başkanımız
Fofi Gennimata Dedeağaç’ı ziyaret ettiğinde
zaten bu konu konuşulmuştu. O yüzden
çalışmalarımız zaten başlamıştı. Tabii o
dönemde erken genel seçim gündemde
yoktu. Şimdi erken genel seçim ilan edilince
bizler de çalışmalarımıza hız verdik. Artık son
günlere girdik ve çalışmalarımız çok iyi
gidiyor. Hepimizin bildiği gibi son dönemde
hem azınlığımızda hem de ülkemizde bazı
şartlar değişti. Suların SİRİZA Partisi’ne
aktığı dönem artık bitti. Demek istediğim bu
seçimlerde kolay rey diye bir şey yok. Ayrıca
artık kendi partim de dahil olmak üzere tek
parti propagandası yapamıyoruz. Çünkü
partilerin söylediklerine seçmen artık
inanmıyor. Haliyle ön plana çıkan kişilikler
oluyor. Yani ‘çamurdan olsun bizden olsun’
dönemi ve particilik dönemi bitti. Halkımız
artık ‘beni doğru düzgün temsil edecek
insanlara ihtiyacım var’ düşüncesi içinde.
Ben de bu konuda belki de mesleğimden
dolayı biraz şanslıyım. Biliyorsunuz yıllarca
hem İskeçe hem Gümülcine’de halkımıza
hizmet ediyorum. Bu sayede kendimi
insanlara ıspatlama imkanım oldu.
İnsanlarımız beni yakından tanıyor. Haliyle
de köylere yaptığımız ziyaretlerde halk ile
güzel bir iliteşimimiz var. Tüm bunların
yanında KİNAL Partisi’ndeki adaylığım
sebebiyle çok fazla oy potansiyeline
ihtiyacım yok. Partimizin milletvekili
adayları listesinde açık ara en yüksek oy
potansiyeline sahip kişi olarak avantajlı
durumdayım. İskeçe ilinin KİNAL
Partisi’nden milletvekili çıkarma şansı çok
yüksek.”
Seçmenin sandığa giderek oyunu
kullanmasının önemine değinen Burhan
Baran, “Benim seçmene öncelikli mesajım
açıkçası ‘beni seçin’ mesajından önce
mutlaka sandıklara gidip oy kullanmaları
yönünde olacak. Çünkü bildiğiniz gibi
sayımız oldukça az. Köylerimizin boşaldığını
görüyoruz. Bu durumda bizim sandığa
gitmeme gibi bir lüksümüz yok. Seçmen,
partilere veya şahıslara karşı kırgın, kızgın
olabilir veya bir beklentisi olmayabilir; ama
ben kendilerinden rica ediyorum mutlaka
sandığa gidip oy kullansınlar. Zaten burada
bir azınlığız, o yüzden bu oylara çok
ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum; bizim
sandığa gitmeme gibi bir lüksümüz yok. Ben
seçilirim veya diğer arkadaşlar seçilir
bilemem, ama bizlerin mutlaka bir veya iki
tane milletvekili seçmemiz gerekiyor. Peki
niye Burhan Baran? Biliyorsunuz ben
senelerce siyasetin içinde olan, sevilen bir
doktorum ve sevilen bir insanım. Gerekli
tecrübem var. En önemlisi siyaseti sadece ve
sadece halka hizmet için yapıyorum. Bana
kalan gurur, şeref ve bunların bende
yaratacağı manevi hazdır. Benim başka bir
beklentim yok. Tabii ki Batı Trakya’da
milletvekili olmanın ne kadar zor olduğunu,
dengeleri korumanın ne kadar zor olduğunu
bilen birisiyim. Ama o konuda da gözüpek bir
insanım ve azınlık davalarını en azından dile
getirmede başarılı olacağıma açıkça
inanıyorum.”
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“Dini
özerkliğe
nihai darbe”
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) yürürlüğe
giren müftülüklerle ilgili
cumhurbaşkanlığı
kararnamesine tepki gösterdi.
Yapılan yazılı açıklamada, söz
konusu kararname ile Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın
müftülük kurumlarının tamamen
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’na bağlanarak alelade
devlet dairesine dönüştürüldüğü
vurgulandı.
ABTTF’nin açıklamasında,
“Yunanistan’ın Batı Trakya
bölgesindeki Gümülcine, İskeçe
ve Dimetoka müftülüklerini
yeniden yapılandırmayı öngören
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
11 Haziran 2019 tarihinde kabul
edilerek yürürlüğe girdi. 52/2019
sayı ve tarihli kararname ile Batı
Trakya Türk toplumunun
müftülük kurumları tamamen
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’na bağlanarak alelade
devlet dairesine dönüştürülüyor.
Toplam 26 maddeden oluşan
kararname müftülük
kurumlarında görev alacak
personelin bakanlık tarafından
belirlenerek atanmasını
öngörürken müftülerin
yetkilerini oldukça
sınırlandırıyor.” ifadeleri yer aldı.
Konuya ilişkin olarak ABTTF
Başkanı Halit Habipoğlu,
“Seçtiğimiz müftüleri yıllardır
tanımayan ülkemiz Yunanistan,
Batı Trakya Türk toplumunu
doğrudan ilgilendiren konularda
her zaman yaptığını yine yapmış,
bizimle istişare etmeden
müftülüklerimizle ilgili
düzenlemeler içeren
cumhurbaşkanlığı kararnamesini
yürürlüğe sokmuştur.
Müftülüklerimizi Yunanistan
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na
bağlayan 52/2019 sayı ve tarihli
cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
Batı Trakya Türk toplumunun
kendi dini kurumlarını tesis etme
ve yönetme hakkını teminat
altına alan 1923 Lozan Barış
Antlaşması’nın yanı sıra din
özgürlüğüne ilişkin uluslararası
hukuk belgelerine aykırıdır.
Müftülük kurumlarımızı sıradan
bir devlet dairesine dönüştüren
ve müftülerimizin yetkilerini
elinden alarak onları Yunan
devletinin bir kuklası haline
getirmeyi amaçlayan son
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile Batı Trakya Türk toplumunun
uluslararası anlaşmalarla garanti
altına alınmış dini özerkliği
tamamen ortadan kaldırılmış,
dini özgürlüğü alenen ihlal
edilmiştir. Batı Trakya Türk
toplumu olarak taleplerimiz
dikkate alınmadan hazırlanarak
yürürlüğe sokulan ve
müftülüklerimizi elimizden alma
gayesi güden bu kararnameyi
kabul etmemiz mümkün değildir.
Batı Trakya Tük toplumu, bahse
konu kararnameye karşı
demokrasi ve hukuk
çerçevesinde tüm kurum ve
kuruluşları ile birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmeye
kararlıdır.” açıklamasında
bulundu.

Tepkiye neden olan müftülükler
kararnamesi kabul edildi!
2018 yılında açıklanan; Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka müftülüklerini
yeniden yapılandırmayı öngören Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,
geçtiğimiz günlerde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Müftülüklerle ilgili
kararnamenin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın taleplerinin dikkate
alınmadan yürürlüğe girmesi tepkilere neden oldu.
MÜFTÜLÜKLERİ tamamen Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir birim
haline getiren ve azınlığın kabul etmediği söz konusu kararname,
11 Haziran 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girdi. 2018 yılında ilk açıklandığında, Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu ve azınlık milletvekilleriyle, azınlık derneklerinin
tepki gösterdiği kararnamenin değiştirilmesi talebi dile getirilmişti.
Müftülükleri ele alan ve yeniden yapılandıran cumhurbaşkanlığı
kararnamesinde, müftülüklerin resmi belgelerde kullanacağı
mühürde olması öngörülen haç işaretinin çıkartılmasının yanı sıra
müftülüklerde görüşülecek davalarda sadece Yunanca dilinin
kullanılma zorunluluğu (tarafların talep etmesi halinde kendi
dillerini de konuşabileceği öngörülüyor) ve Eğitim Bakanlığı
tarafından müftülüklere atanacak memurların Yunanistan’daki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olma mecburiyeti
kaldırılıyor.
Azınlığın tepki gösterdiği ve müftülükleri bakanlığa bağlı bir
birim haline getiren kararnamede yapılan değişikliklerin sadece üç
maddeyle sınırlandırılması ve azınlığın beklentilerine cevap
verecek somut konulara girmemesi azınlıkta yeni bir hayal kırıklığı
yarattı.
“Müftünün Yargı Yetkileriyle İlgili Usul Kuralları, Müftülüklere
Bağlı Müftünün Yargı Yetkileri Konuları Daire Başkanlığı’nın
Oluşturulması ve Faaliyetleri” başlığını taşıyan cumhurbaşkanlığı
kararnamesi, müftülükleri tamamen Eğitim Bakanlığı’na
bağlamakla birlikte, müftülüklerde görev alacak kadronun
bakanlık tarafından atanmasını da öngörüyor. Kararname ayrıca
müftülerin yetkilerini de son derece sınırlandırıyor.
BTTADK’DAN KARARNAMEYE TEPKİ
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, müftülüklerle ilgili
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin azınlığın beklentilerinden çok
uzak olduğunu açıkladı.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, müftülüklerle ilgili
cumhurbaşkanlığı kararnamesini değerlendirmek üzere 19 Haziran
Çarşamba günü toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı
açıklamada, söz konusu kararnamenin azınlığın beklentilerinden
çok uzak olduğunu ve kesinlikle kabul görmeyeceği vurgulandı.
BTTADK tarafından yayınlanan açıklama şöyle:
“19 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen Danışma Kurulu
toplantısında, Müftülük hususunda hazırlanan ve 11 Haziran’da
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ele
alınmıştır.
Müftülüğün yargısal yetkilerini ortadan kaldıran, organizasyon
şemasını ve kadrolarını adeta baştan yapılandıran söz konusu

kararnamenin Ağustos 2018’de kamuoyuyla paylaşılan taslak
metninin kabul edilemez olduğu Kurulumuzca yapılan açıklamada
esasen dile getirilmişti.
Bahse konu taslağın, bu kez metnin esasını değiştirmeyen bazı
tali değişikliklerle yayınlanması, Azınlığın görüşlerinin mevcut
Hükümet tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadığını tescil
etmektedir. Bu bağlamda üst düzey yetkililerin olabildiğince geniş
çapta onay alabilmek için ellerinden geleni yaptıklarına dair bir
radyo programında sarf edilen sözler de maalesef gerçeği
yansıtmamaktadır. Bunun somut bir diğer göstergesi de, 2 Eylül
2018 tarihli açıklamamızda yetkili mercilerden milletvekilleri
aracılığı ile randevu talep ettiğimiz belirtilmiş olmasına rağmen, bu
talebimizin karşılanmamasıdır.
Azınlığın beklenti ve taleplerine cevap vermekten uzak bu yasal
düzenlemenin içi boşaltılmış, kontrolü tamamıyla Din İşleri ve
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Müftülük kurumu yaratılması
amacıyla yapıldığı ve iyi niyetli olarak tabir edilemeyecek nafile bir
çabanın ürünü olduğu aşikârdır.
Azınlığın güzide bir kurumu olan Müftülüklerimizi
‘modernleştirme kisvesi’ altında hedef alan bu adımlara
toplumumuzun destek vereceğini zannedenler büyük bir yanılgı
içerisinde olduklarını bilmelidirler. Bilakis, bu haksız ve
antidemokratik yaklaşımlar Azınlığımızın kendi kurumlarını daha
da sahiplenmesini sağlamakta ve mücadelemizin haklılığını
yeniden ortaya koymaktadır.
Bu yasal düzenleme girişiminin Lozan Antlaşması’nın yanı sıra
din özgürlüğüne ilişkin modern uluslar arası hukuk
düzenlemelerine de aykırı olduğunu, keza ülkemizin üyesi
bulunduğu AB’nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin normlarını da
ihlal ettiğini düşünüyoruz.
Kurulumuz bu çerçevede, Azınlığımızın ikili ve uluslar arası
belgelerle garanti edilmiş müktesep haklarının ve hukukunun
korunabilmesi için gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiği
düşüncesindedir. Zira, empoze edilmeye çalışılan bu son
kararnameyle müftülüklerin tamamen Azınlığımızın elinden
alınması adeta sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesi
teşebbüsüne karşı tek ses tek vücut olmak ve birlik ve beraberlik
içinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Sonuç olarak, Azınlığın tüm ısrarlarına rağmen yürürlüğe konan
bahse konu Kararnameyi kabul etmediğimizi ilan ediyor, bu
çerçevede Müftülük kurumuna ilişkin düzenlemelerin Azınlığımız
için ve Azınlıkla birlikte karşılıklı diyalog ve istişare içinde ele
alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”
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İlhan Ahmet:
“Kararnameler müftülük
kurumunun özerkliğini
ortadan kaldırıyor”
Rodop KİNAL Milletvekili
avukat İlhan Ahmet,
Yunanistan’da yürürlüğe
konan müftülüklere yönelik
düzenlemeler içeren
kararnameyi değerlendirdi.
Ahmet AA’ya yaptığı
açıklamada, söz konusu
kararnamenin Batı Trakya’da
müftülük kurumunun
özerkliğini ortadan
kaldırdığını, Türk azınlığın bu
uygulamaya bir an önce yasal
yollardan itiraz etmesi
gerektiğini söyledi.

“UYGULAMAYA
KONULAN İKİ AYRI
KARARNAME VAR”
Radikal Sol İttifak Partisi
(SİRİZA) hükümetinin son
dönemde çıkardığı iki ayrı
kararnameyle azınlığın Lozan
Antlaşması’yla belirlenmiş din
özgürlüğüyle ilgili haklarını
ihlal ettiğini vurgulayan
Ahmet, 2018 ve 2019’da
yürürlüğe konulan
kararnamelerle azınlığın dini
kurumlarının içinin
boşaltılarak
devletleştirildiğinin altını
çizdi.
Kararnamelerden birinin
camilere din görevlisi
atanması, diğerinin ise
müftülüklerin yapısı ve
işleyişleriyle ilgili olduğunu
belirten Ahmet, şöyle devam
etti: “Aslında burada
uygulamaya konulan iki ayrı
kararname var. Birincisi 2018
yılında çıkarılan 18/2018
sayılı kararname. Bununla
Batı Trakya’daki
camilerde imam, hatip
gibi görevlilerin
atanması ve vakıfların
yönetimi ile denetimi ilk
kez Yunanistan Eğitim
Bakanlığı’nın
inisiyatifine geçiyor.
Ayrıca kararnamenin
53. maddesine göre,
vakıfların yönetim ve
denetimi de tamamen
Yunan

devletine geçiyor ve
medreselerin kapatılması
konusunda Yunanistan Eğitim
Bakanlığı’na yetki tanınıyor.
Yani bu ilk kararnameyle
azınlığın dini kurumları
devletleştirilerek din
özgürlüğü ihlal ediliyor.
Çünkü Lozan Antlaşması’na
göre, azınlığın tarihi eğitim
kurumları olan medreselerimiz
kapatılamaz. Vakıfların
yönetimi ve din adamlarımızın
atanması da tamamen devlete
bırakılamaz.”
Avukat Ahmet, ikinci
kararnamenin 11 Haziran 2019
tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
52/2019 sayılı kararname
olduğunu ifade ederek, bu
kararnamede de
müftülüklerde ve vakıf
idarelerindeki personelin,
katiplerin ve arşiv memurların
devlet tarafından atanmasının
öngörüldüğünü vurguladı.

“TÜM BUNLAR
UZUN VADELİ BİR
PROJENİN PARÇASI”
Söz konusu kararnamelerle
müftülerin yetkilerinin elinden
alındığını ve müftülük
kurumlarının içi boşaltılarak
sıradan birer devlet dairesi
konumuna getirildiğini
anlatan Ahmet, tüm bunların
aslında müftülükleri kontrol
altında tutmayı amaçlayan
uzun vadeli bir projenin
parçası olduğunu
söyledi.
Ahmet
şunları
kaydetti:
“Söz
konusu

kararnamelerle müftünün
idari yetkileri tamamen
Yunanistan Eğitim
Bakanlığı’na geçiyor. Bundan
sonraki dönemde, belki bir yıl,
belki daha sonra, atanacak ya
da seçimle iş başına gelecek
müftü bir kukla olacak. Yani
bu koşullar altında Yunan
devleti bugün toplumun
seçtiği müftüleri kabul etse
bile bir anlamı kalmayacak.
Çünkü altyapı hazırlandı.
Vakıfların denetimi gitmiş,
imamların atanması müftünün
elinden alınmış, yanında
çalışan memurların hepsi
devlet tarafından belirlenmiş
ve sen sarığınla orada oturan
bir kukla olacaksın. Bütün
olay budur.”

“KARARNAMELERİN
İPTALİ İÇİN DERHAL
DAVA AÇILMALI”
İlhan Ahmet, Türk azınlığın
böyle bir uygulamayı kabul
etmesinin mümkün
olmadığına işaret
ederek,ortaya çıkan bu
duruma bir an önce yasal
yollardan itiraz edilmesi
gerektiğini söyledi.
Hükümetin, ikinci
kararnameyi istifa etmeden
kısa bir süre önce çıkardığını
dile getiren Ahmet, “Bu son
kararname meclis
kapandıktan sonra
yayımlandı. Bu çok manidar.
Parlamento denetimine maruz
kalmaması ve meclis
tutanaklarına kaydedilmemesi
için bunu yaptılar. Bu
durumda kararnamelerin iptal
edilmesi için, Lozan
Antlaşması hükümleri
temelinde derhal iptal davası
açılması gerekiyor. Çünkü
anlaşmalarla belirlenmiş din
özerkliği ihlal ediliyor. Ayrıca
7 Temmuz seçimlerinden
sonra, meclis açılır açılmaz,
yeni seçilecek azınlık
milletvekilleri soru önergesiyle
bu konuyu genel kurula
getirmelidir.” diye
konuştu.

Türkiye’den
Yunanistan’a
“Lozan ihlali” tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy,
cumhurbaşkanlığının müftülüklere
dair düzenlemeler içeren
kararnamesine yönelik
“Yunanistan, Türk azınlığın seçtiği
müftüleri tanımayarak Lozan Barış
Antlaşması’nı ihlal etmektedir. Bu
kere de yanlış uygulamalarını
düzeltmek yerine müftülük
makamını ve azınlık müftülerini
yeni kurduğu bir devlet dairesine
bağlamak suretiyle ihlallerini daha
da vahim bir hale getirmektedir.”
açıklamasında bulundu.
Sözcü Aksoy, konuya ilişkin bir
soruya verdiği yazılı yanıtta, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu’nun (BTTADK) söz konusu
kararnameye yaptığı açıklamayla
güçlü bir tepki verdiğini
anımsatarak, açıklamada belirtilen
görüşlerin Dışişleri Bakanlığınca da
paylaşıldığını aktardı.
Kararnamenin 2018 yılının
Ağustos ayında gündeme geldiğini
ve Türk azınlığınca “haklı ve güçlü”
tepkilerini çektiğini dile getiren
Aksoy, Yunanistan’daki Türk
azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla
teminat altına alınan karşılıklılık
temelindeki haklarının görmezden
gelindiğini ifade etti.
Kararname ile müftülük
kurumunun özerkliğinin ortadan
kaldırıldığına ve bu kurumun
alelade devlet dairesine
dönüştürüldüğüne dikkati çeken
Aksoy şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yunanistan, Türk azınlığın
seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan
Barış Antlaşması’nı ihlal etmektedir.
Bu kere de yanlış uygulamalarını
düzeltmek yerine müftülük
makamını ve azınlık müftülerini
yeni kurduğu bir devlet dairesine
bağlamak suretiyle ihlallerini daha
da vahim bir hale getirmektedir.
Yunanistan’da müftülüklerin idari
statü ve yapıları ile yargı yetkilerine
ilişkin kapsamlı düzenlemeler
içeren söz konusu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
azınlığın dini ve hayır kuruluşlarını
tesis etme ve yönetme hakkını
teminat altına alan 1923 Lozan Barış
Antlaşması’na aykırıdır.”
Kararnamenin Yunanistan’daki
Türk azınlık tarafından kabul

edilebilir bir yönü bulunmadığına
işaret eden Aksoy şu görüşleri
aktardı:
“Söz konusu düzenlemenin
Yunanistan’ın Türk azınlığın
sorunlarının çözümü için azınlık
temsilcileriyle geniş kapsamlı ve
samimi iletişim kurmak, görüşlerini
almak yerine sorunun kaynağını
teşkil eden, dini konulardan
sorumlu devlet kurumlarının içinde
özellikle Türklere baskı uygulayan
çevrelerce gerçekleştirmesi, Yunan
zihniyetinin iyi niyetten uzak
olduğunu kamuoyuna bir kez daha
sergilemiştir.
Yunanistan’ın yapması gereken,
azınlığın seçtiği meşru müftüleri
tanıması ve yasadışı atanmış
müftüleri dayatma konusundaki
yanlıştan dönmesidir.
Yunanistan’dan ayrıca beklentimiz,
adlarında sadece ‘Türk’ kelimesi
geçtiği için yasakladığı sivil toplum
kuruluşlarıyla ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulaması, azınlığın vakıf idareleri
ve vakıf malları üzerinde tam söz
hakkına sahip olmalarını temin
etmesi, Yunan Vatandaşlık
Yasası’nın ilga edilmiş olan 19.
maddesi bağlamında vatandaşlıktan
çıkartılan azınlık mensuplarını
yeniden vatandaşlığa alması, öte
yandan azınlık anaokulları ve diğer
seviyelerde azınlık okulları açma
taleplerini karşılamasıdır.”
Yunanistan’ın kendi Türk
azınlığının dini özgürlüğüne ve
haklarına müdahaleci, olumsuz
sicilini tekrar ortaya koyan bu
gelişmenin bir AB ülkesinde
yaşanıyor olmasının ayrıca endişe
verici olduğunu vurgulayan Aksoy
şunları kaydetti:
“Yunanistan’daki insan
haklarının durumunu takip eden
uluslararası ve bölgesel kuruluşlar
ile AB kurumlarını, Yunanistan’ın,
Avrupa değerleri ve evrensel insan
haklarıyla çelişen tasarrufları
konusunda tarafsız incelemelerde
bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye,
Yunanistan’daki Türk azınlığın
haklı çıkar ve taleplerinin takipçisi
olmaya devam edecek olup,
azınlığın haklarında meydana
gelecek gelişmeler ikili ilişkilerimiz
üzerinde de olumlu etki yapacaktır.”
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Όλα τα όπλα στο τραπέζι στην τελική
ευθεία προς τις κάλπες

M

ετά από ένα διάστημα ήπιας
αντιπαράθεσης, τα κομματικά
επιτελεία τρεις μέρες πριν
πέσει η αυλαία της προεκλογικής
περιόδου ανεβάζουν τους τόνους
διευρύνοντας τα μέτωπα της σύγκρουσης.
Στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συσπείρωση και τα ανοίγματα σε άλλους
πολιτικούς χώρους.
Τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και οι
Κυριάκος Μητσοτάκης και Φώφη
Γεννηματά αναμένεται τα επόμενα
24ωρα να εντείνουν τα διλήμματα τους
απέναντι στους ψηφοφόρους, με ένα
κοινό σκοπό να αυξήσουν την συμμετοχή
στην κάλπη αφού η υψηλή αποχή δεν
εξυπηρετεί τους σκοπούς κανενός.
Ο Αλέξης Τσίπρας μετά από τέσσερα
χρόνια που είχε στο απυρόβλητο τον
Κώστα Καραμανλή, στο παρά πέντε των
εθνικών εκλογών θυμήθηκε να του

ασκήσει κριτική για την οικονομική
πολιτική που ακολούθησε το 2009 και το
έλλειμμα αλλά και για τη στάση του
απέναντι στο ζήτημα των Σκοπίων
επιχειρώντας να αποδομήσει το βέτο του
Βουκουρεστίου. Όλα τα παραπάνω
βέβαια δεν έγιναν συμπωματικά καθώς ο
ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε αφορμή να έρθει πιο
κοντά με το ΚΙΝΑΛ για το οποίο ο πρώην
πρωθυπουργός παραμένει «κόκκινο
πανί». Μάλιστα τόσο η Φώφη Γεννηματά
όσο και ο Γιώργος Παπανδρέου είχαν
επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα για το
γεγονός ότι ο πρωθυπουργός απέφευγε
να αναφερθεί στην διακυβέρνηση
Καραμανλή.
Η αφορμή δόθηκε με την ομιλία του
πρώην πρωθυπουργού μετά από δέκα
χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος
άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση

για το ζήτημα της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Την επόμενη κιόλας μέρα ο
Αλέξης Τσίπρας έβαλε για πρώτη φορά
εναντίον του Κώστα Καραμανλή
βάζοντας τέλος στο «μήνα του μέλιτος»
που κράτησε για μια τετραετία.
Στην προσεχτική στάση που είχε όλο
το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ
απέναντι στον Κώστα Καραμανλή είχαν
συμβάλει τόσο ο κυβερνητικός εταίρος
Πάνος Καμμένος, όσο και ο Προκόπης
Παυλόπουλος που διατηρεί άριστες
σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό.
Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τον
Αλέξη Τσίπρα να είναι ενοχλημένος και
από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν υπέγραψε το
διάταγμα για τον ορισμό της νέας
ηγεσίας του Αρείου Πάγου που είχε
αποφασίσει προεκλογικά το υπουργικό
συμβούλιο.
Στο επίκεντρο της προεκλογικής
αντιπαράθεσης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΝΔ έχουν βρεθεί τα προγράμματα
των δύο κομμάτων για την οικονομία.
Ωστόσο η εξαμηνιαία έκθεση για την
πορεία της οικονομίας που παρέδωσε ο
Γιάννης Στουρνάρας στον Πρόεδρο της
Βουλής και τα όσα αναφέρονται σε
αυτήν πυροδότησαν νέο κύκλο
αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Οι
ενστάσεις του κεντρικού τραπεζίτη για
την επίτευξη του στόχου για το
πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και για
τις παροχές που έδωσε προεκλογικά η
κυβέρνηση, προκάλεσαν την έντονη

5 Temmuz 2019
αντίδραση του υπουργού Οικονομικών
το οποίο κατηγόρησε τον Γιάννη
Στουρνάρα ότι στηρίζει την
προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ.
«Στις 7 Ιουλίου η λογική μπορεί να
επιστρέψει στη χώρα με την ψήφο των
πολιτών. Το δίλημμα δεν είναι Τσίπρας
ή Μητσοτάκης, το δίλημμα δεν είναι
Μητσοτάκης ή χάος, το πραγματικό
δίλημμα είναι ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή
νέες περιπέτειες», τόνισε σε δηλώσεις
της στη Ρόδο η πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη
Γεννηματά, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο
προεκλογικής περιοδείας.
Το Κίνημα Αλλαγής τόνισε η κ.
Γεννηματά «μπορεί να είναι
προοδευτικό αντίβαρο σε μια
ανεξέλεγκτη Δεξιά και σε έναν
ανεύθυνο λαϊκιστή ΣΥΡΙΖΑ»,
επισημαίνοντας ότι απευθύνεται σε
όσους απογοητεύθηκαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ και σε όσους ψήφισαν Νέα
Δημοκρατία στις ευρωεκλογές για να
γλιτώσουν το συντομότερο από τον κ.
Τσίπρα.
«Μην απεμπολείτε την προοδευτική
σας ταυτότητα, είναι η υπερηφάνεια
μας, είναι πολύτιμη για το παρόν και το
μέλλον του τόπου. Εμπιστευθείτε μας,
ερχόμαστε δυνατά» ανέφερε η κ.
Γεννηματά, που υπογράμμισε επίσης ότι
το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί «δύναμη
ομαλότητας, σταθερότητας, εγγύηση
για την έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση».

Selanik’te Türk akademisyenin kitabı tanıtıldı

SELANİK Belediyesi’nde 102 yıl sonra
ilk kez bir Türk akademisyen kitap
tanıtımı yaptı.
Batı Trakya Türkleri’nin kültürel ve
tarihi mirası üzerine araştırmalar
yürüten Marmara Üniversitesi öğretim
üyesi, mimarlık tarihçisi Dr. Neval Konuk
Halaçoğlu’nun kaleme aldığı “18 Ağustos
1917 Selanik Yangınının 100. Yılında
Osmanlı Şehir Dokusuna ve Mimarisine
Etkileri” adlı kitabın tanıtımı, Selanik
Belediyesi Manolis Anaknostakis
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu
Orhan Yalman Okan, Selanik Yahudi
Müzesi Kuratörü Dr. Evangelos
Hekimoglu, Yunanistan
Musevi Cemaatleri Merkez Komitesi
Başkanı ve Selanik Musevi Cemaatleri
Başkanı David Saltiel’in önsözünü yazdığı
Halaçoğlu imzalı eser, bir asır sonra iki
ülke arasında kültür köprülerinin

atılmasına öncülük etti.
Söz konusu davetin bizzat Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’dan
geldiğini belirten Halaçoğlu, “Bir asır
sonra Selanik’te kitabı tanıtılan bir Türk
akademisyen olmanın gururunu
yaşıyorum. Araştırma kitabımız bir takım
bürokratik engellerden dolayı iki yıl
gecikmeli basıldı. 1917 yangınıyla
doğrudan bağlantılı olarak şehrin mimari
mirasıyla ilgilenerek, mevcut fotoğraflar
ile arşiv bilgilerini inceledim. Kitapta
yayımlanan fotoğraflar, 1917 yangını ve
etkilerini araştıran yerel tarih yazımı için
önemli bir kaynak niteliğinde. Gerek
Selanik’in gerek Yunan ve Türk tarihçiler
arasındaki işbirliği açısından örnek bir
çalışma olduğunu düşünüyorum. Yangın
sonrasında harabeler, şehrin yıkılan
bölümleri ve yangınzedelerin
yaşadıklarını detaylı olarak ele aldım.”
dedi.

Mehmet Hilmi vefatının
88. yılında törenle anıldı
İskeçe Türk Birliği (İTB) kurucularından, gazeteci - öğretmen Mehmet Hilmi
88. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Tören, 26 Haziran Çarşamba günü İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı’nda İTB
Asbaşkanı İsmet Tüccar’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve yaptığı dua ile başladı.
Ardından İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Mehmet Hilmi’nin hayatı ve verdiği
hizmetler hakkında bilgi verdi.
İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği Başkanı Aysel Sağır, DEB Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, BTTÖB Denetim Kurulu Başkanı
Ramadan Duban ve BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı da törende kısa birer
konuşma yaptılar.
Son olarak İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu törene katılan herkese teşekkür etti.
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Türkeş Hacımemiş, Almanya’da
çalışan Batı Trakyalı işçilerle buluştu
İSKEÇE Yeni Demokrasi Partisi (YDP)
milletvekili adayı Türkeş Hacımemiş, 29
– 30 Haziran tarihleri arasında
Almanya’da Hamburg, Bremen, Bremer
– Haven, Wilhelmsburg, Dörpen ve
Papenburg’daki tersanelerde ve inşaat
işlerinde çalışan Batı Trakyalı işçileri
ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini
dinledi.
Hacımemiş ziyaretle ilgili olarak,
“Bölgemizdeki ekonomik kriz nedeniyle
yurt dışında çalışmak zorunda olan
yüzlerce, hatta binlerce insanımız var.
Son yıllarda bu rakam sürekli artıyor.
Ben de bir milletvekili adayı olarak bu
insanlarımızı çalıştıkları yerlerde ziyaret
ederek, bu soruna dikkat çekmek
istedim. Aynı zamanda onların yalnız
olmadığı mesajını vermek istedim.
Onların sorunlarını dinledim. Bu
insanlar gurbette ailelerinden uzak
ekmek parası kazanmak için çabalayan
insanlar. Onların sorunlarıyla uğraşmak,
taleplerini dinlemek ve bu talepler için
uğraşmak bizim asli görevlerimiz
arasında.” diye konuştu.
Türkeş Hacımemiş, “İyi ki Almanya
ziyaretini programımıza almışız.
İşçilerimizi çalıştıkları yerde bizzat
ziyaret ederek görüşme fırsatımız oldu.
Benim açımdan çok önemli bir tecrübe
oldu.” ifadelerine yer verdi.
İskeçe milletvekili adayı Türkeş
Hacımemiş, iki günlük Almanya
ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda şunları
kaydetti: “Bugün ve yarın
Almanya’dayız. Gurbetçilerimizle
buluşuyoruz. Bölgemizdeki ekonomik
kriz ve işsizlik nedeniyle ailelerinin
geçimini sağlamak amacıyla yurt
dışında, gurbette ekmek parası
kazanmak zorunda kalan insanlarımızı
ziyaret ediyoruz. Burada çalışan

kardeşlerimizi yakından görünce seçim
öncesi dönemde en önemli ziyaret ve
çalışmalardan birine imza attığıma
inandım.
İskeçe’de ve tüm bölgemizde son
yıllarda artan ekonomik geçim
sıkıntısının ve işsizliğin nasıl korkunç
boyutlara ulaştığını bir kez daha gördük.
Bu sorunun son yıllarda arttığı büyük bir
gerçek. İnsanımız gerçekten zor
durumda. Zor şartlarda, ailelerinden
uzak, köyünden ve memleketinden uzak
diyarlarda çalışmak ve ailelerinin
geçimini sağlamak zorunda kalan tüm
kardeşlerime ve büyüklerime sevgi ve
saygılarımı gönderiyorum.
İnsanımızın daha büyük
çaresizliklerden koruyan ve onlara
ekmek parası kazanma şansını sağlayan,
insanımızı sefaletten kurtaran ve
aileleriyle onurlu bir hayat yaşama

fırsatı veren Batı Trakyalı
girişimcilerimize, işadamlarımıza,
cesaretli müteşebbislere ise bir kez daha
teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve
insanımızı işsizlik batağından
kurtarıyorlar.
Yaşadığımız ve son yıllarda artan
büyük ekonomik krizin ve göç
probleminin durdurulması için hep
birlikte adımlar atmamız artık şart.
Bu fırsatla Almanya’da, Belçika’da,
Türkiye’de, Finlandiya’da, Hollanda’da,
Katar’da, İngiltere’de ve dünyanın dört
bir yanında ailesinden ve
memleketinden uzak çalışan, alın teri
döken kardeşlerime ve büyüklerime
sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Ben
Türkeş Hacımemiş olarak her zaman
yanınızda olmaya çalışacağım. Allah
yardımcısınız olsun.”

Önder
Mümin
rektörle
görüştü
YEREL seçimlerde Yassıköy
Belediye Başkanı olan Önder Mümin,
Trakya Dimokritos Üniversitesi
Rektörü Aleksandros Polihronidis ile
görüştü. Görüşmede Rektör
Yardımcısı Zoi Gavriilidu da hazır
bulundu.
Önder Mümin yaptığı açıklamada,
Yassıköy Belediyesi ile Trakya
Dimokritos Üniversitesi arasında 1
Eylül’den itibaren yakın bir
işbirliğinin yapılacağını ifade etti.
Mümin açıklamada iki kurum
arasında aşağıdaki konular hakkında
ortak çalışma yapılması hakkında
fikir birliğine varıldığını kaydetti:
Üniversite bölgesi ve Yassıköy
Belediyesi’nin genelinde sokak
hayvanları probleminin tamamen
ortadan kaldırılması.
Trakya Dimokritos Üniversitesi
öncülüğünde Yassıköy Belediyesi’nde
Sosyal Eğitim Merkezi kurulması.
Engelliler üzerine program ve
girişimlerde işbirliği.
Tarımsal kalkınma alanında
program ve girişimlerde işbirliği.
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“Aşırı sağ çevreler DEB’in
başarısından rahatsız”
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin Mayıs ayında yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde gösterdiği
başarı, ülkede özellikle aşırı sağ çevreleri
rahatsız etti.
DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem
Asafoğlu, başarılarını, tepkileri ve
partisinin hedeflerini seçimlerden bir ay
sonra AA muhabirine değerlendirdi.

“MADEM TÜRKSÜNÜZ, TÜRKİYE’YE
GİDİN DİYORLAR. GİTMEYECEĞİM”
DEB’in, AP seçimlerinde büyük başarı
sağlamasının ardından partisinin ve
kendisinin sert eleştiri ve suçlamalara
maruz kaldığını ifade eden Asafoğlu,
Batı Trakya’daki Türk azınlığın,
Yunanistan için herhangi bir tehdit
oluşturmadığını, aksine ülkenin
demokrasisi açısından bir zenginlik
unsuru olduğunu söyledi.
Seçimlerden sonra DEB ve Türk
azınlık ile ilgili açıklamalarının, Yunan
medyasında uzun süre gündemde
kaldığını ve büyük tartışmalara neden
olduğunu belirten Asafoğlu şöyle devam
etti:
“DEB’in başarısından birçok kesim
rahatsız oldu. Seçimler sonrasında
verdiğim demeçler de yine bazı
kesimlerin tepkisine neden oldu. Bunlar
bizi korkutmuyor. Sadece üzülüyorum.
Çünkü ben bu ülkeyi, bu bayrağı bu
kadar çok severken, onların düşündüğü
gibi değil, aksine bu vatanı sevdiğim için
burada mücadele etmeyi tercih ederken
bize ‘madem Türksünüz, Türkiye’ye
gidin diyorlar.’ Ben de hep aynı cevabı
veriyorum. Hayır, gitmeyeceğim, burası
size ne kadar aitse bana da o kadar ait.
Hatta sizden daha fazla bana ait. Burası
benim toprağım, burası benim vatanım,
benim de ülkem. O bayrak size ne kadar
aitse o kadar da bana ait. Bizler
buraları terk etmeyeceğiz.
Burayı terk etmek kolayı
seçmek olur. Biz burada
kalmayı ve eşit haklara
sahip birinci sınıf
vatandaşlar olarak
yaşamayı hedefliyoruz.
Hiçbir yere gitmiyoruz,
Batı Trakya’dayız,
Yunanistan’dayız ama
Türküz ve Yunan
demokrasisine katkı
sağlamaya çalışıyoruz.”
Asafoğlu, Batı Trakya
Türk toplumunun
yasalara
saygılı
ve
uysal
bir

toplum olduğunu belirterek, bugüne
kadar ülkesine ve devletine karşı
herhangi bir şiddet olayına girmediğinin
altını çizdi.

“TÜRK AZINLIK TEHDİT
DEĞİL, ZENGİNLİKTİR”
Türk azınlığın arzusunun, bulunduğu
topraklarda anlaşmalarla güvence altına
alınmış haklar temelinde, eşit Yunan
vatandaşları olarak barış içerisinde
yaşamak olduğunu ifade eden Asafoğlu,
“Türk azınlık bu ülke için bir tehdit
değil, aksine bir zenginliktir. Azınlık
insanı bu ülkeye, bu topraklara, bu
bayrağa karşı bugüne kadar eline ne taş,
ne de sopa almıştır. Bundan sonra da
almayacaktır. Bizler, hem Yunanistan’a
hem de Avrupa’ya ne kadar uysal bir
toplum olduğumuzu kanıtladık. Biz bu
yerlere sonradan gelmedik. Biz burada
hep vardık, hep de olacağız inşallah.”
diye konuştu.
Asafoğlu, DEB’in ilk defa katıldığı
2014 seçimlerinde elde ettiği başarıyı
2019 seçimlerinde de sürdürdüğüne
dikkati çekerek, “DEB, 2014’teki
başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı
ve bir seçime katıldığında Batı Trakya
Türk toplumunun asla başka bir partiyi
tercih etmeyeceğini, hem Yunanistan’a,
hem de Avrupa’ya göstermiş oldu. AP
seçimlerinin yapıldığı 26 Mayıs gecesi,
Yunanistan haritasında sadece üç renk
vardı. Birincisi, şu anda iktidarda
bulunan SİRİZA’nın rengi, ikincisi 7
Temmuz’da muhtemelen iktidar olacak
Yeni Demokrasi Partisi’nin rengi ve
üçüncü olarak da DEB partisinin rengi.
Yani Batı Trakya Türkleri’nin partisinin
rengi. Dolayısıyla DEB partisi, Yunan
siyasi sisteminin içerisinde çok önemli
bir noktada bulunmaktadır. Umarım bu
gerçekler herkes tarafından görülür ve
kabullenilir.” değerlendirmesinde
bulundu.

“ATİNA YÖNETİMİ, TÜRK
AZINLIĞA AİT
KURUMLARI MUHATAP
ALMIYOR”
Asafoğlu, Atina
yönetiminin, azınlığa ait
birçok kurumu çeşitli
nedenlerle yasadışı olarak
tanımlayarak muhatap
almadığına işaret ederek, bu
durumun hükümetin
azınlıkla ilgili yanlış
kararlar almasına
neden
olduğunu
kaydetti.

DEB’in, Yunan siyasi sisteminin
içerisinde çok önemli bir noktada
bulunduğunu vurgulayan Asafoğlu,
Atina ile azınlık arasında önemli bir
köprü oluşturabileceğini söyledi.
Asafoğlu, DEB’in resmi bir kurum
olarak Atina ile azınlık kurumları
arasında kurulacak özlü bir diyalogda
aracı rolünü üstlenebileceğini anlatarak
şunları kaydetti.
“Örneğin, müftülüklerle ilgili bir
kararlar alınıyor ve bunu en son öğrenen
bizler oluyoruz. Bu nasıl bir hak, nasıl
bir hukuk, nasıl bir demokrasi? Müftülük
meselesi, doğrudan Türk azınlığı

ilgilendiren bir meseledir. Peki, bu
konuda karar alırken, Türk azınlık
bunun neresinde? İllaki bizim dediğimizi
yapacaklar diye bir durum yok. Ancak,
bizim de görüşümüz alınsa, belki ortak
bir noktada buluşabileceğiz. Örneğin,
müftülüklerle ilgili son kararları keşke
birlikte yoğurabilseydik. Çok daha
pozitif bir hale getirebilirdik. Ancak, bu
olmuyor, çünkü bizleri de muhatap
almıyorlar. Birçok konuda hükümete
gönderdiğimiz mektuplara cevap bile
vermiyorlar. Umarım bundan sonra bu
ülkeyi yönetenler artık gerçeği görür ve
DEB Partisi’nin rolünü kabullenir.”

TANAP, Avrupa’ya
gaz vermek için hazır

GÜNEY Gaz Koridoru’nun en uzun
halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı’nın, (TANAP)
1 Temmuz itibarıyla
Azerbaycan gazını
Avrupa’ya iletebilecek
duruma geldiği bildirildi.
TANAP’ta yapılan
açıklamaya göre,
Ardahan’ın Posof
ilçesinden Türkiye’ye
giriş yapan ve 20 il, 67
ilçe ile 600 köyden
geçtikten sonra
Edirne’nin İpsala
ilçesinden Avrupa’ya
bağlanan bin 850
kilometrelik boru hattı tamamlandı.
TANAP, 1 Temmuz itibarıyla
Azerbaycan’ın Şah Deniz-2 sahasından
çıkan doğal gazı Türkiye-Yunanistan
sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz
Boru Hattı’na (TAP) vermeye hazır hale
geldi. TAP’ın tamamlanmasının
ardından, Azerbaycan gazı gelecek
yıldan itibaren Avrupa pazarlarına
ulaşacak.
Böylece, Türkiye-Yunanistan
sınırında TAP ile birleşen TANAP,
Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’nın en
uzun ve en geniş çaplı doğal gaz boru
hattı unvanına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev de
TANAP’tan Türkiye’ye ilk
gaz sevkiyatının geçen yıl
başlatıldığını
hatırlatarak, “Bugün ise
TANAP artık Avrupa’ya
da doğal gazın teslim
edilmesi için hazır
vaziyettedir ve yalnızca
TAP’daki çalışmaların
tamamlanması
beklenmektedir.
Azerbaycan bugün bütün
dünyaya tekrar
göstermiştir ki; biz
sadece yurt içinde değil,
yurt dışında da büyük projeleri
zamanında ve yüksek verimlilikle
gerçekleştirme konusunda son derece
başarılıyız.” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 7 milyar dolar yatırımla
tamamlanan TANAP’tan Türkiye’ye
ticari gaz akışı 30 Haziran 2018’de
başlamıştı.
TANAP’ta, SOCAR ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın
ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru
AŞ’nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol
Taşıma AŞ’nin yüzde 30, BP’nin yüzde
12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ’nin de
yüzde 7 hissesi bulunuyor.

Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru
Hattı, 1 Temmuz
itibarıyla
Azerbaycan
gazını Avrupa’ya
iletmek üzere
hazır hale geldi.

GÜNDEM haber
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Geleneksel Kır Koşusu
yoğun katılımla gerçekleşti
GÜMÜLCİNE Türk Gençler Birliği
(GTGB) 31. Geleneksel Kır Koşusu, 30
Haziran Pazar günü Rodop iline bağlı
Semetli köyünün Kartalkaya mevkiinde
gerçekleşti.
Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
(GTGB) en eski etkinliklerinden biri olan
kır koşusu 31. yılını doldurdu.
Bu yıl gerçekleştirilen etkinliğe,
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, milletvekili adayları
İlhan Ahmet ve Mustafa Katrancı, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Yassıköy Belediyesi yeni başkanı Önder
Mümin, Rodop – Evros SÖPA Mezunu
Öğrtemenler Derneği Başkanı Salih
Ahmet ve çok sayıda soydaş katıldı.
Etkinlik, GTGB folklor ekibinin
gösterisiyle başladı.
12 kategoride yapılan koşularda
dereceye giren yarışmacılardan
birincilere bisiklet, diğer yarışmacılara
da sponsor firmalar tarafından çeşitli
hediyeler verildi.
Yetişkin Erkekler 19-35 yaş
kategorisinde Serdar Hacıoğlu birinci
olurken, yetişkin kızlar kategorisinde
Bilge Aziz birinciliği elde etti.
Kartalkaya mevkiinde gerçekleştirilen
etkinlik sonunda katılımcılara ekmek
arası köfte ve ayran ikram edildi.
12 kategoride yapılan 31. Geleneksel
Kır Koşusu’nun sonuçları şöyle:
JUNİOR ERKEKLER
1. Kubilay Yusuf Müminoğlu
2. Talha Hafız
3. Furkan Cambaz

JUNİOR KIZLAR
1. İrem Mustafa
2. Belinay Karaali Osman
3. Berra Mustafa
MİNİK ERKEKLER
1. Kaan Yücel
2. Harun Yusuf
3. Kıvanç Dikme ve Caner Hasanoğlu
MİNİK KIZLAR
1. Hesna Feyiz
2. Erva Sırtmaç
3. Ravza Mustafa
YILDIZ ERKEKLER
1. Eymen Mustafa
2. Yunus Şerif
3. Servet Cambaz ve Boray Karamitat
YILDIZ KIZLAR
1. Zeynep Hüseyin
2. İrem Şerif
3. Begüm Özen
GENÇ ERKEKLER
1. Sami Halil
2. Süleyman Alioğlu
3. Hidayet Hoca
GENÇ KIZLAR
1. Ceren Halil
2. Fatma Solak
3. Eda Süleyman
YETİŞKİN ERKEKLER
1. Serdar Hacıoğlu
2. Samet Sayan
3. Oktay İbrahim

YETİŞKİN KIZLAR
1. Bilge Aziz
2. Sedef Molla
3. Zeynep Ömer
GENÇ DELİKANLILAR
35 YAŞ VE ÜZERİ
1. Cüneyt Sırtmaç

2. Alpay Mehmet
3. Rıdvan İbrahim Mehmet
GENÇ BAYANLAR 35 YAŞ VE ÜZERİ
1. Ayşen Fehim
2. Emine Büyük
3. Şüheda Halil
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