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Azınlık tarih yazdı:
4 milletvekili!
Batı Trakya Türk Azınlığı, 69 yıl sonra ilk kez parlamentoya dört
milletvekili gönderdi.
BATI Trakya Türkleri 20 Eylül
2015 seçimlerinden temsil gücünü
arttırarak çıktı. Daha önce 3 olan
azınlık milletvekili sayısı dört’e
yükseldi.
Rodop ilinde SİRİZA Partisi’nden
Mustafa Mustafa ile Ayhan
Karayusuf, yine Rodop ilinde
POTAMİ Partisi’nden İlhan Ahmet
ile İskeçe ilinde SİRİZA’dan
Hüseyin Zeybek milletvekili seçilen
azınlık adayları oldu.
Seçim yasası nedeniyle
anamuhalefet Yeni Demokrasi
Partisi Rodop ve İskeçe’de
milletvekili çıkaramadı.
Dört milletvekilinin seçilmesi
azınlık arasında memnuniyet
yaratırken, çözüm bekleyen azınlık
sorunlarıyla ilgili olarak da
beklentileri arttırdı.
Azınlık milletvekilleri seçim
sonuçlarını GÜNDEM’e
değerlendirdi.» 4, 12, 13

Danışma
Kurulu
eğitimi
görüştü

Seçimlerin galibi yine Çipras
PAZAR günü yapılan erken
genel seçimleri, Aleksis
Çipras’ın liderliğindeki SİRİZA
kazandı. Radikal Sol
Koalisyon (SİRİZA) yüzde 35’i
geçerken, Yeni Demokrasi
Partisi (YDP) yüzde 28
oranıyla ikinci oldu.
19 partinin katıldığı genel
seçimlerde yarış, Ağustos
ayında başbakanlıktan istifa
eden Aleksis Çipras’ın (41)
liderliğindeki SİRİZA ile
Vangelis Meimarakis’in (61)
yönetimindeki YDP arasında
geçti.» 3

BATI Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) son toplantısında
eğitim konusunu ele aldı.
Toplantıda, devletin
baskıları karşısında eğitim
alanında farklı çalışmalara
gidilmesi kararlaştırıldı. » 2

MUTLU VE SAĞLIKLI BAYRAMLAR

GÜNDEM

Katılım oranı en
düşük seçimler
20 Eylül Pazar günü yapılan
seçimler, ülke tarihinde en düşük
katılımın olduğu seçim oldu. Bir
önceki seçimlere oranla kullanılan
oylarda 764 bin kayıp yaşandı.
25 Ocak 2015 tarihinde 6.330.356
kişi oy kullanırken, bu rakam son
seçimlerde 5.565.524 oldu. »5

FUEN ve YEN’den
mülteciler için
dayanışma
çağrısı
AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) da asil
üyesi olduğu Avrupa Halkları Federal
Birliği (FUEN) ile Genç ABTTF’nin
üyesi olduğu Avrupa Halkları
Gençliği (YEN), 18 Eylül Cuma günü
yayımladıkları ortak basın
açıklamasıyla, Almanya başta olmak
üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelere
akın eden mültecilerle dayanışma
içerisinde olduklarını bildirdiler. »18

Sandıktan
“Almanya”
çıktı!....
20 Eylül seçimlerinde katılım oranı az
olurken, bazı sandıklarda ise
vatandaşların protesto amaçlı oy
kullandığı görüldü. Sandığa ilginç
pusulalar atan seçmenler, böylelikle
tepkilerini göstermeye çalıştı. »5
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Danışma Kurulu eğitim
sorunlarını görüştü
BATI Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu (BTTADK) son toplantısında
eğitim konusunu ele aldı. Toplantıda,
devletin baskıları karşısında eğitim
alanında farklı çalışmalara gidilmesi
kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili olarak BTTADK
tarafından yapılan yazılı açıklamada, “15
Eylül 2015 akşamı Danışma Kurulu
yapmış olduğu toplantıda, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının eğitimle
alakalı sıkıntıları ele alınmış ve devletin
baskıları karşısında önümüzdeki
dönemde farklı çalışmalar yapılması
karar alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Batı Trakya Türk azınlığının
sorunlarının, Türkiye’deki Rum azınlığın
aksine hep kötüye gittiği belirtilen
açıklamada, “Batı Trakya Müslüman

Türkü olarak da bu haksızlığa dur demek
için öncelikle devlet yetkilileriyle görüşüp
çareler aranacaktır.” denildi.

Rodop – Meriç illeri SÖPA
Mezunu Öğretmenler
Derneği’nden eğitim
yılı mesajı
RODOP – Meriç illeri SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği, yeni eğitim –
öğretim yılı nedeniyle yazılı bir mesaj
yayımladı.
Derneği
açıklamasında, “Bir
ülke için
yapılacak en
önemli yatırım
insan
kaynağına,
özellikle de
çocuklara
yapılan
yatırımdır.
Zahmetli,
büyük sabır
ve özveri
isteyen bu
yatırımı, hedefi
daima yükselmek
olan toplumlar asla
gözardı etmezler. Hızla gelişen ve
değişen dünya şartlarına ayak
uydurabilmemiz için kendimizi
geliştirmeli, büyük düşünmeli ve
çocuklarımızın yaşamasını istediğimiz
ortamın şartlarının oluşmasında etkin
olmalı, bunun için de gerekli bilgi ve
donanıma sahip duruma gelmeliyiz.”
ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Yarınlara
hazırlayacağımız sevgili yavrularımıza
bir yandan evrensel bilgileri verirken,
diğer yandan da kültürümüzü, örf ve
adetimizi. yani kısaca bizi biz yapan
değerlerimizi ve güzelliklerimizi öğretme
gayreti içinde olmalıyız. Çünkü
öğretmenler bir toplumun, bir milletin
geleceğine yön veren önderler olarak
ortaya çıkmaktadır.” denildi.
Rodop – Meriç illeri SÖPA Mezunu

Öğretmenler Derneği’nin açıklamasında,
anne ve babalara seslenilerek şu
görüşlere yer verildi: “Öğrencilerimizin
ilk öğretmenleri sizlersiniz.
Çocuklarımıza olumlu ve
yönlendirici desteğiniz,
yapacağınız rehberlikle
onların
özgüvenlerinin
artmasında önemli
katkı
sağlamaktasınız.
En temel bilgilerin
ve özelliklerin aile
ocağında, hatta
anne karnında
verildiği
unutulmamalıdır. En
şerefli bir varlık olarak
yaratılan insanoğlunun
temeli aile ocağında
atılmaktadır. Sevgi ve saygının,
sağlam bir karakterin ve tüm
olumlu–olumsuz kazanımların ilk
verildiği yer aile ocağıdır. Onun için biz
toplum olarak aileye, bilhassa anne
öğretimine önem vermiş, aileyi kutsal
bir yuva olarak görmüşüzdür.”
Açıklamanın son bölümünde
öğrencilere çağrıda bulunan SÖPA
derneği, “Sevgili öğrenciler;
Sorumluluklarınızın bilincinde olunuz.
Güçlü, ileri ve gelişmiş toplumlar
seviyesine, akla, bilime, kültüre,
eğitime, tekniğe ve araştırmaya daha
çok önem vererek, disiplinli ve sürekli
çalışma ile başarıya çıkılacağını
unutmayınız. Bu düşüncelerle Batı
Trakya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi
duygularla selamlıyorum” görüşlerine
yer verdi.

DEB Partisi Genel Başkanı
Yalımlı köyünü ziyaret etti
DOSTLUK Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Cavuş, 18
Eylül Cuma günü Yalımlı köyünü ziyaret
ederek, bölge halkıyla birlikte Cuma
namazı kıldı.
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı’nın da katıldığı Cuma namazı
sonrası her iki başkan halkla birlikte
sohbet etti. Ali Çavuş halkla yaptığı
sohbette yüzde 3’lük antidemokratik
seçim barajının bağımsız milletvekili

adaylarına da uygulanmasından dolayı
seçime katılmadıklarını, ancak
haksızlıkları her platformda dile
getirmeye ve her zaman halkın yanında
olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yalımlı köyü ziyaretinde Başkan Ali
Çavuş’a, DEB Partisi Genel Başkan
Danışmanı Aydın Ahmet, halkla ilişkiler
birimi üyeleri Sedat Ali ve Serkan Halil
eşlik etti.

gundem_946_Layout 1 28.09.2015 13:52 Page 3

3

GÜNDEMhaber

25 Eylül 2015

HAFTANIN YORUMU

Seçimlerin
galibi yine Çipras

Hülya EM‹N
hulya_emin@hotmail.com

@HulyaEmin1

Dört milletvekili sürprizi…
amuoyu araştırma
şirketlerinin, son
seçimlerde yaptıkları
tahminler tutmadı. Gerek Ocak
ayı seçimlerinde, gerek
referendum öncesi, gerekse Pazar
günü yapılan erken seçimlerde
elde edilen sonuçlarla anketlerde
yer alan rakamlar birbirinden
hayli farklıydı.
Sandık başına gitmeden önce
yayınlanan anket sonuçları kadar,
sandık çıkışında yapılan
araştırmaların sonuçları da
gerçekleri yansıtmadı. Seçmeni
kandırmak, verdiği vaatleri yerine
getirememekle suçlanan
SİRİZA’nın kan kaybedeceği ve
ikinci parti konumundaki YDP ile
SİRİZA arasındaki yarışın derbi
maçı kıvamında geçeceği
tahminleri doğru çıkmadı.
Evet, SİRİZA bir parça da olsa
düşüş yaşadı. 149 vekil yerine,
145 milletvekili seçmeyi başardı.
Ancak SİRİZA’dan ayrılan
Lafazanis ve ekibini dikkate
alacak olursak, ortada bir kayıp
söz konusu değil.
Seçimler öncesi büroda
yaptığım tahminlerimin doğru
çıktığını söyleyebilirim. SİRİZA’nın
kan kaybedeceği, seçmen
tarafından cezalandırılacağı
tahminlerine ısrarla katılmadım.
Ancak son anketlerle birlikte
seçimin başa baş geçeceği
havasına da kendimi kaptırmadım
dersem yalan olur. Krizin ve
üçüncü memorundumun tek
sorumlusu olarak seçmenin
SİRİZA’yı görmeyeceğini, her ne
kadar şikayet etse de sandık
başında daha soğukkanlı
davranacağı görüşündeydim.
Evet, ülke zor bir süreçten
geçiyor. SİRİZA’nın imzaladığı
memorandum koşulları da çok
ağır. Ancak bugünkü durumun tek
sorumlusu olarak iktidarda
sadece yedi ay kalan SİRİZA’yı
görmenin vicdanlara sığmayacağı
kanısındaydım. Seçmenin oy
verirken bu vicdan
hesaplaşmasıyla hareket
edeceğini düşünüyordum. Bunun
sonucu olarak da geçen

K

PAZAR günü yapılan erken
genel seçimleri, Aleksis
Çipras’ın liderliğindeki SİRİZA
kazandı. Radikal Sol Koalisyon
(SİRİZA) yüzde 35’i geçerken,
Yeni Demokrasi Partisi (YDP)
yüzde 28 oranıyla ikinci oldu.
19 partinin katıldığı genel
seçimlerde yarış, Ağustos
ayında başbakanlıktan istifa
eden Aleksis Çipras’ın (41)
liderliğindeki SİRİZA ile
Vangelis Meymarakis’in (61)
yönetimindeki YDP arasında
geçti.
İçişleri Bakanlığı’nın
açıkladığı rakamlara göre,
(sandıkların yüzde 99,70’indeki
sonuçlar), SİRİZA oyların yüzde
35,46’sını alarak mecliste 145
sandalye kazandı.
Yüzde 28,09’luk oranla ikinci
parti olan YDP ise mecliste 75
milletvekilline sahip oldu.
Seçimlerde, ırkçı Altın Şafak
Partisi (Hrisi Avgi) yüzde 6.99 ile
üçüncü parti oldu ve mecliste 18
sandalye kazandı. PASOKDİMAR yüzde 6.28 ile 17
milletvekili, Yunanistan
Komünist Partisi (KKE) yüzde
5.55 ile 15 milletvekili, AB yanlısı
merkez sol To Potami yüzde
4.09 ile 11 milletvekili, Bağımsız
Yunanlılar Partisi (ANEL) yüzde
3.69 ile 10 milletvekili, Merkez
Birliği de yüzde 3.43 ile 9
milletvekili çıkardı.
SİRİZA’dan ayrılanların
kurduğu Halk Birliği (Laiki
Enotita) Partisi ise yüzde 2.86 ile
yüzde 3’lük seçim barajını
aşamadı.

ÇİPRAS’TAN ZAFER
KONUŞMASI
Seçim sonuçlarını “halkın
zaferi” olarak niteleyen Çipras,
Yunan halkının önünde zorlu
bir yol olduğunu, ancak çok
çalışarak yeniden düzlüğe
çıkacaklarını söyledi.
Çipras seçim sonucunun

kendilerine dört yıl boyunca
Yunanistan’ı yönetmek için
yetki verdiğini söyledi.
SİRİZA’nın Atina’daki seçim
merkezinden teşekkür
konuşmasını yapan Çipras,
“Bugün Avrupa’da Yunanistan
ve Yunan halkı direniş ve
haysiyetin karşılığı olarak
görülüyor. Bu mücadeleyi
birlikte dört yıl daha
sürdüreceğiz. Önümüzde
zorluklar var. Ancak sağlam
zeminde duruyoruz.
Mücadelemizi sihirle değil, sıkı
çalışmayla sergileyeceğiz.” dedi.
Çipras daha önce koalisyon
kurdukları sağcı ANEL partisiyle
koalisyonu devam ettirmeyi
düşündüklerini söyleyerek, “7
ay önce başlattığımız
mücadeleyi birlikte devam
ettireceğiz” dedi.
ANEL lideri Panos
Kammenos da kürsüye çıkarak
Çipras’ı kutladı. Çipras ve
Kammenos, kucaklaşarak halkı
birlikte selamladı.

8 PARTİLİ MECLİS
Hiçbir partinin tek başına
iktidara gelebilecek çoğunluğu
sağlayamadığı yeni mecliste
sekiz parti yer alıyor.
Yüzde 3 barajını aşarak
seçimleri kazanan Vasilis
Levendis başkanlığındaki
Merkez Birliği ise yaklaşık 25
yıllık mücadeleden sonra
meclise girmeyi başardı.
Seçim yarışının iki büyük
parti arasında geçtiği
seçimlerde, SİRİZA anket
tahminlerinin aksine YDP ile
arasındaki farkı açtı. Resmi
olmayan sonuçlara göre YDP’ye
7.37’lik fark atan SİRİZA, geçen
seçimlere göre ise yüzde 0,88
oranında oy kaybetti.
Oylarını az da olsa artıran
Altın Şafak, geçen seçimlere
oranla bir milletvekili fazla
çıkardı . 25 Ocak seçimlerinde 17

milletvekili olan Altın Şafak, bu
seçimlerde temsilci sayısını 18’e
yükseltti.
Geçen seçimlerde yüzde 6,05
oranında oy alan ve dördüncü
sıraya yerleşen To Potami partisi
ise bu seçimlerde düşüş yaşadı.
Yüzde 4,09 oranında oy alan
partinin milletvekili sayısı da
17’den 11’e düştü.
Geçen seçimlere kıyasla aynı
oranlarda kalan Yunanistan
Komünist Partisi’nin (KKE)
milletvekili sayısında da
değişiklik olmadı. KKE’yi yeni
mecliste de 15 milletvekili temsil
edecek.
Geçen seçimlerde yarışı
yedinci sırada tamamlayan
PASOK bu seçimlere DİMAR ile
ortaklık yaparak katıldı. Yüzde
4,68’lik oy oranını yüzde 6,28’e
çıkaran PASOK bu seçimlerde 4.
sırada yer aldı.
Seçim anketlerinde barajın
altında gösterilen ANEL ise kan
kaybetse de meclise girmeyi
başardı. 25 Ocak seçimlerinde
yüzde 4,75’lik oranla 6. sırada
yer alan ANEL, bu seçimlerde
yüzde 3,69’da geriledi ve yedinci
sıradan meclise girdi.
Geçen seçimler sonucunda
yedi partili bir meclis
oluşmuştu. Pazar günü
gerçekleyen erken seçimlerde
Merkez Birliği’nin de seçim
barajını aşmasıyla yeni meclis 8
partili oldu.

SAHİBİ: HüLYA EmİN

Genel müdür ve Yay›n Yönetmeni: Hülya Emin
Yaz› ‹şleri: Ozan Ahmetoğlu
Adres: P. mavromihali 4-6 Komotini 69100
Tel-Fax: 2531070929
email: gundem@otenet.gr
web sitesi: www.gundemgazetesi.com
ABONE ŞARTLARI
Y›ll›k (52 say›) 40 Euro. Kuruluşlar: 100 Euro.
Belediyeler:150 Euro. Resmi Daireler:200 Euro.
Yurtd›ş›:100 Euro.

seçimlerde SİRİZA’ya oy veren
kesimin, siyasi tercihini ağırlıklı
olarak yine aynı partiden yana
kullanacağı görüşündeydim.
Ülke genelinde tutan
tahminlerim, bölgedeki sonuçlara
gelince tutmadı. Seçim akşamı
ortaya çıkan seçim sonuçları
tahminlerimle paraleldi.
Azınlıktan 2’si Rodop ilinden, biri
de İskeçe’den olmak üzere 3
milletvekili.
Gece geç saatlerde İçişleri
Bakanlığı’nın son verilerine göz
gezdirdikten ve sosyal medyada
heyecanın yerini sukünete
bıraktığını gördükten sonra ben
de uyamayı tercih ettim. Sabah
da ilk işim yine aynı siteden seçim
yarışının son durumuna bakmak
ve seçim sonuçlarının son halini
sosyal medyadan paylaşmak
oldu. Sandalye dağılımını gözden
geçirmek aklımın ucundan bile
geçmedi. Gözümün ucuyla
gördüğüm dağılım karşısında
şaşırdım. SİRİZA İskeçe’de üç
sandalyeyi de kazanmıştı.
Rodop ilini gözden geçirmek
için ilgili bölüme giderken, bir
sürpriz beklentisi içinde değildim.
Ama sürpriz işte o noktada ortaya
çıktı.
Azınlık tarih yazmıştı: 4
milletvekili.
Tekrar tekrar baktım. Ayhan
Karayusuf’un facebook sayfasına
referans için başvurdum. Net
ifadelerle olmasa da galibiyet ve
tebrikler karşımda duruyordu.
Belli ki o da tahmin etmediği bir
sonuçla karşı karşıyaydı.
Yeni sonuçların azınlık için
hayırlı olmasını diliyorum. 3
hükümetten, bir de muhalefetten
olmak üzere 4 temsilciye sahip
azınlık.
Hepsine çok iş düşüyor. 3
milletvekilinin azınlık sorunlarının
çok iyi takipçi olması, muhalefet
milletvekilinin de hem sorunların,
hem de iktidar partisi azınlık
milletvekillerinin takipçisi olması
gerekiyor.
Hepsine üstlendikleri görevde
başarılar diliyorum. Hepimiz için
hayırlı olsun…

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764
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Azınlık tarih yazdı: 4 milletvekili!
yeniden milletvekili seçilirken, İskeçe’de diğer iki
milletvekilliğini de SİRİZA kazandı.
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Rodop ilinde
SİRİZA partisi 23.881 oy (yüzde 39,51) aldı ve Mustafa
Mustafa ile Ayhan Karayusuf milletvekili seçildi.
Rodop ilinde 10. 221 oy (yüzde 16,91) alan To POTAMİ
partisinden birinci sıradan milletvekili adayı olan İlhan
Ahmet de parlamentoya gitmeye hak kazandı.
13.704 oy (yüzde 22,67) alan eski bakan ve milletvekili
Evripidis Stilyanidis ise milletvekili seçilemedi.
İskeçe ilinde oyların yüzde 49,61’ini alan SİRİZA, üç
milletvekilliğini de kazandı.
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Hüseyin Zeybek,
Stathis Yannakidis ve Grigoris Stoyannidis milletvekili
seçildi. SİRİZA’nın aldığı oy ise 28.494.
İçişleri Bakanlığı’nın web sitesinde yer sonuçlara
göre, eski bakan ve milletvekili (YDP) Alekos Kondos da
meclis dışı kaldı.
BATI Trakya Türk seçmeni, 20 Eylül seçimlerinde
meclise dört milletvekili gönderdi. Azınlık bu
seçimlerde temsil gücünü arttırarak milletvekili sayısını
dörde yükseltti. Rodop ilinden üç azınlık milletvekilinin
seçilmesinde, seçim kanunu uyarınca birinci partiye
verilen “Bonus milletvekilleri” uygulaması rol oynadı.

Bunun yanısra azınlık bölgelerindeki seçmenlerin de
milletvekili seçme şansı olan partileri tercih etmesi
dikkat çekti.
Rodop ilinde SİRİZA partisinden Mustafa Mustafa ve
Ayhan Karayusuf, POTAMİ partisinden de İlhan Ahmet
milletvekili seçildi. İskeçe ilinde Hüseyin Zeybek

1946’DAN SONRA İLK KEZ DÖRT VEKİL
Bu arada askeri Cunta idaresinin sona erdiği ve
demokrasinin yeniden tesis edildiği 1974 yılından sonra
ilk kez dört azınlık milletvekili seçilirken, 1920, 1928 ve
1946 yıllarında yapılan seçimlerde de Yunanistan
parlamentosuna dört Türk azınlık milletvekili
seçilmişti.

İskeçe ve Rodop illerinde
belediyelere göre seçim sonuçları
İskeçe’nin tek
galibi SİRİZA
İskeçe ilinde seçimlerin galibi
SİRİZA partisi oldu. Seçim
sonuçlarına göre bölgedeki 3
sandalyeyi de SİRİZA partisi
aldı.

İSKEÇE İLİ GENEL
SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı: 219
Kayıtlı seçmen sayısı: 115.326
Kullanılan oy sayısı: 59.829
Geçerli oy: 57.436
Geçersiz oy: 1.165
Beyaz oy: 1.228
SİRİZA: 28.494 oy %49,61
Yeni Demokrasi Partisi: 13.686
oy %23,83
Altın Şafak: 3.213 oy %5,59
PASOK – DİMAR: 2.355 oy
%4,10
ANEL: 2.244 oy %3,91
Enosi Kentroon: 1.708 oy %2,97
POTAMİ: 1.567 oy %2,73
KKE: 1.515 oy %2,64

İskeçe ilinde
belediyelere göre
oy dağılımı
şöyle oluştu:
İSKEÇE BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 90
Kayıtlı seçmen sayısı: 51.586
Kullanılan oy sayısı: 25.160
Geçerli oy: 24.352
Geçersiz oy: 396
Beyaz oy: 412
SİRİZA: 10.516 oy %43,18
Yeni Demokrasi Partisi: 6.122oy

%25,14
Altın Şafak: 1.548 oy %6,36
ANEL: 1.124 oy %4,62
POTAMİ: 979 oy %4,02
PASOK – DİMAR: 944 oy %3,88
Enosi Kentroon: 940 oy %3,86
KKE: 766 oy %3,15

BULUSTRA BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 54
Kayıtlı seçmen sayısı: 27.306
Kullanılan oy sayısı: 13.922
Geçerli oy: 13.428
Geçersiz oy: 218
Beyaz oy: 276
SİRİZA: 6.270 oy %46,69
Yeni Demokrasi Partisi: 3.315 oy
%24,69
Altın Şafak: 978 oy %7,28
PASOK – DİMAR: 730 oy %5,44
ANEL: 518 oy %3,86
Enosi Kentroon: 405 oy %3,02
KKE: 378 oy %2,82
To Potami: 262 oy %1,95

MUSTAFÇOVA BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 40
Kayıtlı seçmen sayısı: 19.643
Kullanılan oy sayısı: 11.480
Geçerli oy: 10.755
Geçersiz oy: 399
Beyaz oy: 326
SİRİZA: 7.865 oy %73,13
Yeni Demokrasi Partisi: 1.720 oy
%15,99
PASOK – DİMAR: 287 oy %2,67
KKE: 185 oy %1,72
ANEL: 143 oy %1,33
POTAMİ: 103 oy %0,96
KKE: 136 oy %1,46
ENOSİ KENTROON 80 oy %074

TOPİROS BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 32
Kayıtlı seçmen sayısı: 16.106
Kullanılan oy sayısı: 8.849
Geçerli oy: 8.492
Geçersiz oy: 146
Beyaz oy: 211
SİRİZA: 3.728 oy %43,90
Yeni Demokrasi Partisi: 2.374 oy
%27,96
Altın Şafak: 593 oy %6,98
ANEL: 436 oy %5,13
PASOK – DİMAR: 371 oy %4,37
Enosi Kentroon: 260 oy %3,06
POTAMİ: 198 oy %2,33
KKE: 176 oy %2,07

Rodop ilinde
SİRİZA 2, POTAMİ 1
milletvekili seçti
Rodop ilinde 20 Eylül erken
genel seçim sonuçları belli oldu.
Rodop ilinde seçimlerin galibi
SİRİZA iki sandalye kazandı.
İkinci parti olan YDP ise seçim
kanunu gereği bölgede
milletvekili seçemezken,
üçüncü sandalyeyi To Potami
partisi aldı. SİRİZA’dan Mustafa
Mustafa ve Ayhan Karayusuf
yeniden milletvekili seçildiler.
To Potami partisinden de
seçimlere birinci sıradan İlhan
Ahmet meclise gitmeye hak
kazandı.

RODOP İLİ GENELİ
SEÇİM SONUÇLARI
Sandık sayısı: 261
Kayıtlı seçmen sayısı: 117.656
Kullanılan oy sayısı: 62.827

Geçerli oy: 60.449
Geçersiz oy: 1.057
Beyaz oy: 1321
SİRİZA: 23.881 oy %39,51
Yeni Demokrasi Partisi: 13.704
oy %22,67
POTAMİ: 10.221 oy %16,91
Altın Şafak: 3.338 oy % 5,52
PASOK - DİMAR: 2.753 oy %4,55
ANEL 2.010 %3,33
KKE: 1.256 oy %2,08
Enosi Kentroon: 1.240 oy %2,05
Rodop ilinde belediyelere göre
oy dağılımı ise şöyle oluştu.

LAE: 103 oy %0,93
KKE: 90 oy %0,82
Altın Şafak: 38 oy %0,34
Enosi Kentroon: 30 oy %0,27
OAKKE: 27 oy %0,24
ANEL: 25 oy %0,23

GÜMÜLCİNE BELEDİYESİ

SİRİZA: 4.411 oy %47,42
Yeni Demokrasi Partisi: 1.897 oy
%20,39
POTAMİ: 1.482 oy %15,93
Altın Şafak: 492 oy %5,29
ANEL: 302 oy %3,25
PASOK - DİMAR: 227 oy %2,44
KKE: 137 oy %1,47
Enosi Kentroon: 107 oy %1,15
LAE: 91 oy %0,98

Sandık Sayısı: 109
Kayıtlı seçmen sayısı: 54.169
Kullanılan oy sayısı: 29.663
Geçerli oy: 28.610
Geçersiz oy: 485
Beyaz oy: 568
SİRİZA: 10.514 oy %36,75
Yeni Demokrasi Partisi: 7.548 oy
%26,38
POTAMİ: 2.775 oy %9,70
Altın Şafak: 1.981 oy %6,92
PASOK - DİMAR: 1.688 oy
%5,90
ANEL: 1.306 oy %4,56
KKE: 827 oy %2,89
Enosi Kentroon: 821 oy %2,87

KOZLUKEBİR BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 55
Kayıtlı seçmen sayısı: 20.641
Kullanılan oy sayısı: 11.456
Geçerli oy: 11.035
Geçersiz oy: 146
Beyaz oy: 275
POTAMİ: 4.878 oy %44,20
SİRİZA: 4.427 oy %40,12
Yeni Demokrasi: 1.085 oy %9,83
PASOK - DİMAR: 223 oy %2,02

YASSIKÖY BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 41
Kayıtlı seçmen sayısı: 20.130
Kullanılan oy sayısı: 9.722
Geçerli oy: 9.302
Geçersiz oy: 214
Beyaz oy: 206

ŞAPÇI - MARONYA
BELEDİYESİ
Sandık Sayısı: 51
Kayıtlı seçmen sayısı: 21.815
Kullanılan oy sayısı: 11.367
Geçerli oy: 10.893
Geçersiz oy: 208
Beyaz oy: 266
SİRİZA: 4.351 oy %39,94
Yeni Demokrasi Partisi: 2.967 oy
%27,24
POTAMİ: 1.054 oy %9,68
Altın Şafak: 773 oy %7,10
PASOK - DİMAR: 583 oy %5,35
ANEL: 344 oy %3,16
Enosi Kentroon: 261 oy %2,40
KKE: 174 oy %1,60
LAE: 123 oy %1,13
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Katılım oranı en
düşük seçimler
kaldı.

DOĞU MAKEDONYA –
TRAKYA EYALET’INDE
İKİ SEÇMENDEN BİRİ
OY KULLANMADI

20 Eylül Pazar günü yapılan
seçimler, ülke tarihinde en
düşük katılımın olduğu seçim
oldu. Bir önceki seçimlere
oranla kullanılan oylarda 764
bin kayıp yaşandı.

764 BİN DAHA AZ OY
25 Ocak 2015 tarihinde 6.330.356
kişi oy kullanırken, bu rakam
son seçimlerde 5.565.524 oldu.
Bir önceki seçimlerde katılım
oranı yüzde 63,62 olurken, bu
seçimlerde seçime katılım oranı
İçişleri Bakanlığı rakamlarına
göre yüzde 56,57 seviyesinde

Yunanistan genelinde seçime
katılım oranı yüzde 56 olurken,
bu oran Doğu Makedonya Trakta eyaletinde yüzde 51,92
oranında seyretti. Yanie yüzde
48,08’lik bir oran oy kullanmak
için sandık başına gitmedi.
Oy kullanma oranın eyalet
bazında en düşük olduğu il ise
Drama’ydı. Drama’da
seçmenlerin yüzde 50,48’i bu
seçimlerde sandığa gitmedi.
Eyalet genelinde beş ilde
seçimlere katılmama oranı
şöyle:
İskeçe: % 48,42
Rodop: % 46,67
Meriç: % 48,59
Kavala: % 46,43
Drama: % 50,48

Sandıktan “Almanya” çıktı!....
20 Eylül seçimlerinde katılım
oranı az olurken, bazı
sandıklarda ise vatandaşların
protesto amaçlı oy kullandığı
görüldü. Sandığa ilginç
pusulalar atan seçmenler,
böylelikle tepkilerini
göstermeye çalıştı.
Bazı oy pusulalarından,
siyasi partilere ve ülke
yöneticilerine yönelik
eleştirilerin yer aldığı kağıt ve
gazete kupürleri çıktı.
Nüfusun büyük çoğunluğu
Almanya başta olmak üzere
yurt dışındaki tersanelerde
çalışan İskeçe’nin Şahin
köyünde, bazı pusulalardan

Almanya bayrağı çıktı. Siyah,
kırmızı ve sarı renkteki
Almanya bayrağının yer aldığı
pusulaların, bölgedeki işsizliği
protesto etmek amacını taşıdığı
düşünülüyor.
Sözkonusu pusulalar sosyal
medyada da paylaşıldı.

Sunay 32 yaşında yaşam
mücadelesini kaybetti…

İskeçe’nin Gencerli ve Kırköy
futbol takımlarında oynayan ve
Kırköy Eğitim ve Kültür Derneği

Güreş Takımı’nda yer alan ve
güreş etkinliklerine katılan
Sunay Müminoğlu 32 yaşında
vefat etti. Üç yıldır omurilik
tümoruyla mücadele eden
Müminoğlu amansız hastalığa
yenik düştü. Yunanistan ve
Türkiye’de tedavi gören Sunay
Müminoğlu, 20 Eylül Pazar
günü, İskeçe Devlet
Hastanesi’nde hayata gözlerini
yumdu.
Aslen Gencerli köyünden
olan ve ailesiyle Kırköy’de
yaşayan Sunay Müminoğlu,
Kırköy Derneği Kadınlar Kolu
yöneticisi, hemşire Neşe
Hasankavazoğlu ile evli olup,
beş yaşına bir kız babasıydı.
Genç yaşta hayata veda eden
Sunay Müminoğlu, 22 Eylül Salı
günü Kırköy camiinde kılınacak
öğle namazından sonra toprağa
verilecek.

SİRİZA’nın Yunanistan
rekoru İskeçe’de
İskeçe’de iki seçmenden biri oyunu SİRİZA’ya verdi.
SİRİZA Partisi İskeçe ilinde rekor kırdı. SİRİZA
Yunanistan genelinde en yüksek oy oranını
İskeçe’de aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, SİRİZA
İskeçe ilinde oyların yüzde 49,61’ini aldı. SİRİZA
Partisi il genelinde 28.494 oya ulaştı. SİRİZA’nın
özellikle azınlık sandıklarında çok yüksek oy
alması dikkat çekti.
SİRİZA’yı takip eden Yeni Demokrasi
Partisi’nin aldığı oy oranı geçen seçimlerdeki

seviyelerde seyretti. YDP İskeçe ilinde yüzde 23,83
oy oranıyla 13.686 oy alabildi. İskeçe’de üçüncü
parti ise yüzde 5,59 oy oranıyla (3.213 oy) Altın
Şafak Partisi oldu.
Bu arada SİRİZA Partisi, seçim yasası uyarınca
birinci partiye verilen 50 bonusluk milletvekili
uygulaması nedeniyle üç milletvekili seçti. Buna
göre partinin birinci sıra adayı Hüseyin Zeybek,
ikinci sıradan aday Stathis Yannakidis ve üçüncü
sıra adayı Grigoris Stoyannidis milletvekili seçildi.

BTTDD’den azınlık
milletvekillerine tebrik mesajı
BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Genel Başkanı Necmettin
Hüseyin, 20 Eylül Pazar günü
yapılan erken genel seçimlerde
Batı Trakya Türklerinin tarih
yazdığını belirtti.
BTTDD Genel Başkanı
Hüseyin açıklamasında “Yunan
Parlamentosu’na seçilerek
azınlığı temsil hakkı kazanan
Rodop İli SİRİZA Milletvekilleri
Mustafa Mustafa ile Ayhan
Karayusuf ve To Potami Partisi
Milletvekili İlhan Ahmet, ayrıca
İskeçe İli SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek’i tebrik ederim”
ifadelerine yer verdi.

“YETER Kİ BATI TRAKYA
TÜRKÜ BİRLİK OLSUN”
Hüseyin şunları kaydetti:
“BTTDD olarak Yunanistan’da
yaklaşık bir ay önce başlayan

seçim sürecinin başlangıcından
beri sürdürdüğümüz ‘Türk’ün
Oyu Türk’e’ tavrı ile azınlık
adaylarına destek veren ve
sahip çıkarak 69 yıl sonra tekrar
Yunan Parlamentosu’nda Batı
Trakya Türk Azınlığının dört
mensubu ile temsilini sağlayan
tüm hemşerilerimi de tebrik
eder, şükranlarımı sunarım”
Gerçekleşen başarı
sonrasında gelecekte atılacak
adımlardan şüphesinin

olmadığının altını çizen başkan
Hüseyin sözlerini, “Yeter ki Batı
Trakya Türk’ü birlik olsun. Bu
duygu ve düşüncelerle tarih
yazan tüm hemşerilerimi tekrar
tebrik ediyor, yeni görevlerine
seçilen dört milletvekilimize de
gelecek dönemde başarılar
dilerken, birlikte çok başarılı bir
çalışma dönemi geçireceğimiz
temenni ederim.” diyerek
tamamladı.

Başkonsoloslukta bayramlaşma töreni 25 Eylül Cuma günü
TÜRKİYE’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nda Kurban Bayramı dolayısıyla
düzenlenecek bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü yapılacak.
Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer
verildi: “T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu’nda bayramlaşma töreni bayramın ikinci
günü (25 Eylül Cuma), 18:00 – 20:00 saatleri arasında başkonsolosluk bahçesinde
gerçekleşecektir.”
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MUSTAFA MUSTAFA
Rodop SİRİZA Milletvekili

25 Eylül 2015

AYHAN KARAYUSUF
Rodop SİRİZA Milletvekili

Tüm insanlarımızın Kurban Bayramı’nı en
içten duygularla kutlar, sağlık, esenlik,
mutluluklar dileriz. İçinde bulunduğumuz zor
koşullarda Bayram aramızdaki dayanışmayı,
sevgi ve saygıyı, toplumsal huzur ve
hoşgörüyü yükseltmeye vesile olsun.
Daha iyi koşullarda, daha nice bayramlarda
bir arada olmak cemi cümlemize nasip olsun.

AhmetHacıosman

Galip Galip

RodopSabıkMilletvekili

Rodop

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

İnşaat Mühendisi

eski milletvekili
Bat› Trakya
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, tüm
insanl›€a bar›ﬂ,
sa€l›k ve
mutluluk dilerim.

Birol İncemehmet

Mesut Mehmet
Gümülcine Belediyesi Yerel
Meclis Başkanı

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

Eyalet Meclis Üyesi
Bat› Trakya
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, bar›ﬂ,
huzur ve
mutluluk dolu
günler dilerim.
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HÜSEYİN ZEYBEK
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Bat› Trakya
Müslüman
Türk az›nl›€›n›n
Kurban
Bayram›’n›
kutlar, bar›ﬂ,
huzur ve
mutluluk dolu
günler dilerim.

İBRAHİM ŞERİF
Kozlukebir Eski Belediye Başkanı
Bat› Trakya
Müslüman
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k,
mutluluk, huzur ve
bar›ﬂ dolu
günler dilerim.

SAADETTİN ŞAKİR HÜSEYİN
Kozlukebir Belediyesi
Toplumsal Hareket Listesi Başkanı

Bat› Trakya
Türk az›nl›€›
mensuplar›n›n
Kurban Bayram›’n›
en içten duygularla
kutlar, bar›ﬂ ve huzur
dolu günler dileriz.

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

Dr. Mehmet Eminoğlu
Hemetli Eski Nahiye Başkanı
Kozlukebir Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı

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

TANER FEYZULLAH
MİMAR - MÜHENDİS
Bat› Trakya Müslüman
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k,
mutluluk ve
huzurlu günler
dilerim.
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Yorgos Pavlidis
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı
ve Meclis Üyeleri

Müslüman
hemşehrilerimizin
Kurban Bayram›’n›
en içten dileklerimizle
kutlar, mutluluklar dileriz.
MUSTAFA MUSTAFA
HALİT MEHMET

Hüseyin Mehmet Usta

Balance

Eyalet Meclis Üyesi

Muhasebe Bürosu
Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin
Kurban
Bayram›’n›
kutlar,
esenlikler
dileriz.

“To SPİTİKO” Börekçisi
Cihan Bandak ve ortağı
Thermopilon 1, ‹skeçe

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

Dr. Selma GİROĞLU

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

CULTURE
Dershan el eri
Bat› Trakya Türkleri’nin ve tüm
ö€rencilerimizin Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve baﬂar›lar dileriz.
HAKAN MÜMİN

ERCAN AHMET KAHYA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Avukat
Hastalarının ve Bat›
Trakya Müslüman Türk
az›nl›€›n›n Kurban
Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k ve
mutluluklar diler.

Güngör İlyas
Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, mutluluklar diler.
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Mustafa Katrancı

CEMİL KABZA
Mustafçova Belediye Başkanı

Eyalet Başkan Yardımcısı
Bat› Trakya
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, bar›ﬂ,
huzur ve
mutluluk dolu
günler dilerim.
Trakya Tütün Üreticileri
Kooperatifi Başkanı

HÜSEYİN ESAT
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Çiftçilerimizin ve
Bat› Trakya Türk
az›nl›€› mensuplar›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›kl›, mutlu
ve baﬂar›l› günler
dilerim.

Diş Hekimi
Tahsin Bozacıoğlu
Bat› Trakya Türkleri’nin Kurban
Bayram›’n› kutlar, sa€l›kl›, mutlu ve esenlik
dolu günler diler.

Batı Trakya Camileri
Din Görevlileri Derneği
Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu üyeleri tüm Bat› Trakya
Müslüman Türk az›nl›€› mensuplar›n›n
mübarek Kurban Bayram›’n› kutlar,
hay›rlara vesile olmas›n› diler.

Mustafçova Belediye
Baﬂkan› CEMİL KABZA,
Meclis Üyeleri ve gönül
dostlar›; Bat› Trakya
Müslüman Türk az›nl›€›n›n Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k, mutluluk,
baﬂar› ve huzur dolu
günler dilerler.

NEDİM
PASTANESİ
Tüm müşterilerimizin ve
Batı Trakya Türk azınlığının
KURBAN BAYRAMI’nı
kutlar, sağlık ve mutluluklar
dileriz.

İsmet MOLLAOĞLU
Boya Market - İskeçe

Müşterilerinin ve Bat› Trakya Türk
toplumunun Kurban Bayram›’n› kutlar,
bar›ﬂ dolu, huzurlu
ve sa€l›kl› günler diler.
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Yassıköy Belediyesi
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı

ERDOĞAN SAİT
Susurköy Eski Belediye Başkanı

Bat› Trakya
Müslüman Türk
az›nl›€›nın Kurban
Bayram›’n›
kutlar, esenlikler
dilerim.

TURGAY MÜMİN

25 Eylül 2015

HALİT MEHMET
Kozlukebir
Eski Belediye Başkanı
Bat› Trakya
Müslüman
Türk az›nl›€›nın
Kurban Bayram›’n›
en içten duygular›mla
kutlar, bar›ﬂ ve
huzur dolu günler
dilerim.

ZEYNEP TEFİKOĞLU
GümülcineBelediyesiMeclisÜyesi

Mimar-Mühendis
Bat› Trakya
Müslüman
Türk az›nl›€›
mensuplar›n›n
Kurban Bayram›’n›
en içten duygular›mla
kutlar, bar›ﬂ ve huzur
dolu günler dilerim.

Gümülcine Belediye Kültür Eğitim ve
Spor Şirketi Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya
Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sağlık,
mutluluk ve
esenlikler diler.

Dr. DİLEK EMİN

AHMET İBRAM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Eyalet Meclis Üyesi

Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
huzur ve sa€l›k dolu günler dilerim.
Mustafçova Belediyesi Meclis Başkanı

Avukat ADNAN PEÇENEK ve
Avukat HÜRMÜZ HAKKIOĞLU
Bat› Trakya Türkleri’nin
Ramazan Bayram›’n› kutlar,
mutlu ve huzurlu günler diler.

Bat› Trakya
Müslüman Türk
toplumunun
Kurban Bayram›’n›
kutlar, bar›ﬂ ve
huzur dolu günler
diler.
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İSMAİL HÜSE
Eyalet Meclis Üyesi
Bat› Trakya Müslüman
Türk Az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k,
mutluluk, huzur ve
bar›ﬂ dolu günler
dilerim.

Avukat
CANER İMAM
Bat› Trakya
Türk Az›nl›€›nın
Kurban
Bayram›’n›
kutlar, sağlık,
mutluluk ve
başarı dolu günler
dilerim.

Avukat
Önder Mümin
Eyalet Meclis Üyesi
Bat› Trakya
Müslüman
Türk Az›nl›€›
mensuplar›n›n
Kurban Bayram›’n›
en içten duygular›mla
kutlar, bar›ﬂ ve huzur
dolu günler dilerim.

FOTO CENTER
İsmail ve Mesut kardeşler

Bat› Trakya Türk halk›n›n Kurban
Bayram›’n› kutlar, mutluluk
ve esenlikler diler.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

KURU KAHVECİ
Rodop - Meriç İlleri
Selanik Özel Pedagoji Akademisi
Mezunu Öğretmenler Derneği
Rodop – Meriç (Evros) İlleri S.Ö.P.A.
Mezunu Öğretmenler Derneği Yönetim
Kurulu; meslektaşların, öğrencilerin ve bütün
Batı Trakya Müslüman Azınlığımızın Kurban
Bayramı'nı içtenlikle tebrik eder; sağlık,
huzur ve mutluluk dolu günler dileriz.
Not: Üyelerimizle bayramlaşmak için Derneğimiz, 24 Eylül
2015 Perşembe günü (Bayramın 2. günü) saat 17:00’dan
19:00’a kadar açık olacaktır.

BAŞKAN
Mehmet ŞERİF

GENEL SEKRETER
YÖNETİM
Bilal BERBAT
KURULU ADINA

ŞERAFETTİN
Müşterilerinin ve Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar, sa€l›k,
mutluluk ve esenlikler diler.

BATI TRAKYA AZINLIĞI YÜKSEK
TAHSİLLİLER DERNEĞİ
Üyelerinin ve Batı Trakya Türk
Az›nl›€›’nın Kurban
Bayram›n› kutlar, esenlikler dileriz.
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Azınlık milletvekilleri seçim
sonuçlarıni değerlendirdi
Batı Trakya
Türkleri 20
Eylül 2015
seçimlerinden
temsil gücünü
arttırarak çıktı.
Daha önce 3
olan azınlık
milletvekili
sayısı dört’e
yükseldi.
olmasıdır. Toplumumuzu,
politik yaşantımızı geriye
Azınlık MUSTAFA
götüren bu tür davranışlara
milletvekilleri MUSTAFA
toplumumuzun müsaade
etmemesi gerekiyor.”
seçim “20 EYLÜL SEÇİMLERİ BİR
DÖNÜM NOKTASIDIR”
sonuçlarını Rodop ilinden SİRİZA Partisi
AYHAN
birinci sıradan milletvekili
GÜNDEM’e seçilen Mustafa Mustafa 20 Eylül KARAYUSUF
günü yapılan erken genel
değerlendirdi. Pazar
“GEREK AZINLIĞIN
seçimleri GÜNDEM’e
GEREKSE
ÇOĞUNLUĞUN
değerlendirdi.
Rodop ilinde “20 Eylül seçimleri bir seçim, SORUNLARI
İÇİN ÇABA SARF
ETMEYE
DEVAM
EDECEĞİZ”
bir
dönüm
noktası
teşkil
ediyor”
SİRİZA
Rodop ilinden seçilen iki SİRİZA
diyen milletvekili Mustafa,
Partisi’nden “Bütün olumsuz koşullara,
milletvekilinden biri olan Ayhan
Karayusuf, 20 Eylül Pazar günü
sıkıntılara, yaratılan
milletvekili darboğazlara rağmen
yapılan erken genel seçimlerini
GÜNDEM’e değerlendirdi.
Yunanistan halkı, 25 Ocak’ta
seçilen başlattığı sürecin devamında
Öncelikle bölge halkına
karar kılmış, Başbakan Çipras’ın SİRİZA Partisi’ne göstermiş
Mustafa ve SİRİZA’nın ardında durmuş, oldukları güvenden dolayı
bir şans ve fırsat tanıyarak teşekkür eden milletvekili
Mustafa ile ikinci
Ayhan Karayusuf, milletvekilliği
beklentisinin SİRİZA’dan yana
süreci boyunca gerek
olduğunu
beyan
etmiştir”
diye
Ayhan
çoğunluğun, gerekse azınlığın
konuştu.
Karayusuf,
sorunları için çaba sarf etmeye
devam edeceğini söyledi.
“BU TOPLUMU AYAKTA
POTAMİ TUTMA UĞRAŞIMIZI
“BU SEÇİMLERDE
Partisi’nden SÜRDÜRECEĞİZ”
GÜVEN TAZELENDİ”
Zorlu sürecin bilincinde
SİRİZA Genel Başkanı Aleksis
olduklarını kaydeden Mustafa
milletvekili sözlerine şöyle devam etti:
Çipras’ın parti içinde yaşanan
kırılmalar sebebiyle bir erken
“Bölgemizde
de
bir
miktar
bu
seçilen İlhan eğilim azalarak devam etmiş,
seçim kararı aldığını hatırlatan
milletvekili Karayusuf, yapılan
sonuç
olarak
seçmen
SİRİZA
Ahmet ve
erken genel seçimlerin yerinde
milletvekillerini tekrar meclise
İskeçe ilinde göndermiştir. Önümüzdeki zorlu bir karar olduğunu belirtti.
Çipras’ın en demokratik bir
sürecin bilincinde olarak
SİRİZA’dan toplumumuzu ve ülkeyi ayakta şekilde erken seçim kararı
alarak bunu sandığa taşıdığını
kalkınmayı, toplumsal
seçilen tutma,
dile getiren Karayusuf, “Halk bu
adaleti sağlama uğraşımızı
seçimlerde vermiş olduğu
sürdüreceğiz”
Hüseyin
oylarla Çipras’a olan güvenini
tazelemiş oldu. Böylece partiden
“KARA
PROPAGANDA
BİR
Zeybek, seçim ADAY TARAFINDAN
ayrılan grubun kurmuş olduğu
Halk Birliği Partisi de bu
KULLANILMIŞTIR”
sonuçlarıyla
Mustafa Mustafa şu ifadelere yer seçimlerde meclis dışında
ilgili olarak verdi: “Tek kaygımız uzun
kalmış oldu. Kaldı ki, aldıkları
oy oranı da söylediklerinin
zamandır politik yaşamımızda
gazetemize görülmeyen kara
toplumdaki karşılığı açıkça
gösterdi” diye konuştu.
propagandanın, çirkefliğin, din
konuştular. istismarının bu seçimlerde bir bizlere
Yeniden milletvekili
aday tarafından kullanılmış

seçilmesinin kendisi için biraz

da sürpriz olduğunu ifade eden
Karayusuf, çünkü 25 Ocak
seçimlerine göre seçmenlerinin
bir kısmının POTAMİ başta
olmak üzere başka partileri
tercih ettiğini kaydetti.
Karayusuf sözlerine şöyle devam
etti: “Samimi olmak gerekirse,
Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP)
Rodop ilinde milletvekili
çıkaramayacak kadar düşeceğini
hiç tahmin etmemiştim. Seçim
yasasını da dikkate alırsak, YDP
burada yüzde 25’in altında
kaldığı için milletvekilliği
sandalyesini başka bir ile
kaptırdı. Bu sandalyeyi de
bölgede birinci gelen SİRİZA
Partisi almış oldu.”

“DİNİ, DİLİ, IRKI NE OLURSA
OLSUN MÜCADELEMİZ
RODOP İLİ İÇİN OLACAK”
Rodop ilinde dini, dili, ırkı ne
olursa olsun SİRİZA Partisi’ne
gösterdikleri teveccüh ve
güvenden dolayı seçmene
teşekkür eden Karayusuf
açıklamasında “Herkes bilsin ki;
Rodop ilinde yaşayan Müslüman
ya da Hristiyan kökenli Yunan
vatandaşlarını temsil edecek iki
tane milletvekilleri var. İsimler
Mustafa ya da Ayhan olsa bile,
bu insanlar Rodop’ta büyümüş,
Rodop için yaşamış ve Rodop
için mücadeleye devam edecek
insanlardır. Çünkü Hristiyan
asıllı Yunan vatandaşları da
bizlere oy verdiler.
‘Yunanlılardan oy alamazsınız’
spekülasyonlarına çok iyi bir
cevap verdiler. Bu
unutulmaması ve altı çizilmesi
gereken bir gerçektir. Bu da
demek oluyor ki, bölgemizde
bazı şeyler değişmeye başladı.
Dolayısıyla insanların; kendisini
temsil edecek olan insanın
ırkına, dinine, diline
bakmaksızın değerine bakarak
yaklaştığı yılları yaşıyoruz. Bu
bağlamda buradan hiç bir ırk ve
dil ayırımı yapmadan SİRİZA
temsilcilerine ve seçmenlerine

teşekkür ediyor ve selamlarımı
iletiyorum” değerlendirmesinde
bulundu.

“YUNAN SOLU, AZINLIKLAR
KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK
EFOR SARF ETMİŞTİR”
SİRİZA’nın bundan sonraki
parlamento çalışmalarına da
değinen Karayusuf, SİRİZA’nın
son 7 aylık dönemde daha çok
yoksulluk ve işsizlikle mücadele
konularına el atmaya çalıştığını
söyledi. Kurulacak olan
hükümetin uzun vadeli bir
hükümet olacağını belirten
Karayusuf, “Hükümetimiz
önümüzdeki 4 yıl içerisinde ilk
planda yoksulluğu ve işsizlik
konularında ciddi adımlar
attıktan sonra, bunun
devamında daha çok bölgesel ve
sofistike konulara el atacağız.
Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın. Çünkü komünist
partilerin dışında Yunan solu,
azınlıklar konusunda çok büyük
efor sarf etmiştir. Bundan sonra
da fikir üretmeye ve siyasi
çözüm üretmeye devam
edecektir. Onun için bu konuda
kimsenin şüphesi olmasın. Zira
bizim görüşümüzde, ‘Tavşana
tut, tazıya kaç’ politikası
yapılmamıştır.” ifadelerine yer
verdi.

“ANEL ORTAKLIĞI AZINLIĞA
NEGATİF BİR SONUÇ
GETİRMEYECEK”
25 Ocak seçimleri öncesi iki
buçuk yıl muhalefette yer aldığı
milletvekilliği süresince azınlık
adına yapılması gerektiğini
söylediği atılımların,
önümüzdeki 4 yıl boyunca
yapılacağı konusunda umutlu
olduğunu belirten milletvekili
Karayusuf sözlerini “Kurulacak
olan hükümetin uzun vadeli
olacağını düşünüyorum. Çünkü
Yunan halkı bizlere bu görevi
verdi. Son seçimlerde bunu
gördük. Yasama süreci boyunca
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ANEL ile birlikte
parlamentoda görev yaptık.
Bundan sonra koalisyon
hükümeti yine ANEL ile devam
edecek. ANEL ortaklığı azınlığa
negatif bir sonuç getirmeyecek.
Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın. Çünkü yine
hükümetin en büyük ortağı
SİRİZA olacak. Dolayısıyla bir
kez daha söylüyorum, azınlık
insanımız bu konuda müsterih
olsun” diyerek tamamladı.

HÜSEYİN
ZEYBEK
“AZINLIĞIMIZ GEREĞİNİ
YAPTI, ŞİMDİ SIRA BİZDE”
İskeçe ilinden SİRİZA Partisi
birinci sıradan milletvekili
seçilen Hüseyin Zeybek, 20
Eylül erken genel seçim
sonuçlarını GÜNDEM’e
değerlendirdi.
Partilerine çok yüksek
oranda oy veren bölge halkına
teşekkür eden Milletvekili
Hüseyin Zeybek, “Gerek
azınlıktan olsun, gerekse
çoğunluktan olsun, sokaktaki
her iki adamdan biri bizlere oy
verdi. Hiç kimsenin
beklemediği bir şekilde SİRİZA
Partisi bir ilden 3 milletvekili
çıkarmayı başardı. Bunun çok
önemli olduğunu
düşünüyorum.” diye konuştu.
Geçen seçimlerde olduğu
gibi bu seçim öncesinde ülke
genelindeki basının SİRİZA’ya
karşı bir tavır içinde olduğunu
dile getiren Zeybek, “Ülke
basını, seçimlerin kafa kafaya
olacağını, yarışın başa baş
gideceğini dile getiriyordu.
Fakat aradaki fark durumun hiç
de öyle olmadığını gösterdi.”
dedi.

“KAYBEDECEK
ZAMANIMIZ YOK”
Seçimlere gitmelerinin asıl
nedeninin SİRİZA Partisi’nden
ayrılan grubun olduğunu ifade
eden Zeybek, buna rağmen
siyasi güçlerini koruduklarını
söyledi. Hükümetin en kısa
zamanda kurulması gerektiğini
belirten Zeybek, kaybecek
zamanlarının olmadığını dile
getirdi.
Zeybek sözlerine şöyle
devam etti: “Zor bir süreçten
geçiyoruz. Halkımız bizlere
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güvendi. Eskiye ve kokuşmuş
sisteme ‘hayır’ dedi. Halkımız
bu oluşan umuda tekrar
güvendi. Bizler de bu güven
doğrultusunda Batı Trakya Türk
azınlığına ve halkımıza hizmet
etmeye devam edeceğiz.”

“BU SEÇİMLERDE
BÖLGE HALKI BİZLERE
ÇOK BÜYÜK GÜVEN
GÖSTERDİ”
İskeçe ilinde SİRİZA Partisi’nin
3 sandalyeyi de kazanmasını
değerlendiren milletvekili
Zeybek, bunun seçim
kanunundaki “Bonus
milletvekili uygulaması”
sebebiyle mümkün olduğunu
söyledi.
Seçimlerde Batı Trakya Türk
azınlığının ve bölge halkının
şahsına çok büyük güven
gösterdiğini kaydeden Zeybek,
“Bu güven doğrultusunda
halkımıza hizmet etmeye
devam edeceğiz. Gerçekten çok
büyük bir mutluluk yaşıyorum.
Bu benim için çok büyük bir
onurdur. Bu kadar yüksek oy
almış olmakla birlikte, sırtımıza
yüklediği büyük bir sorumluluk
da var. Azınlığımız gereğini
yaptı. Şimdi sıra bizde. Artık
azınlığımızın bekleyen
sorunlarına çözüm bulmamız
gerekiyor.” diye konuştu.

“ENERJİMİZİ AVRUPA’DAKİ
PAZARLIKLARA HARCADIK”
Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da sorunların
takipçisi olacaklarını belirten
Zeybek, “Geçen 7 aylık iktidar
sürecinde enerjimizi
Avrupa’daki pazarlıklara
harcadık. Aslında bu dönemde
pek SİRİZA hükümeti var
mıydı? Bu da tartışılabilir. O
yüzden bu konulara ayıracak
pek fazla zamanımız yoktu.
Azınlığımızın bizlere verdiği bu
güçle bunu hükümetimizden
talep edeceğiz.” ifadelerini
kullandı.

“İNŞALLAH SİRİZA
HÜKÜMETİ AZINLIĞIMIZIN
KÖKLEŞMİŞ SORUNLARINA
ÇÖZÜM BULACAK”
Azınlığın en büyük sorunlardan
birinin eğitim olduğunu ifade
eden Milletvekili Zeybek
sözlerini şöyle tamamladı:
“Bazı okullarımızda sorunlar
yaşıyoruz. Özellikle de İskeçe

Muzaffer Salioğlu Azınlık
Ortaokulu - Lisesi’nde acilen bir
ek binaya ihtiyacımız var.
Bunun yanında vakıflar,
müftülük ve kimlik sorunu gibi,
temel sorunlarımızın takipçisi
olmaya devam edeceğiz.
İnşallah SİRİZA hükümeti bu
siyasi iradeyi göstererek,
azınlığımızın kökleşmiş
sorunlarına çözüm bulacaktır.”

İLHAN AHMET
“AZINLIĞIN HAK VE
HUKUKUNU DEMOKRATİK
VE MEŞRU YOLLARLA
ARAYACAĞIZ”

Rodop ilinde POTAMİ
Partisi’nden milletvekili seçilen
İlhan Ahmet, 20 Eylül erken
genel seçim sonuçlarını
GÜNDEM’e değerlendirdi.
Yapılan erken genel
seçimlerin ülkeye ve Batı
Trakya Türk azınlığına hayırlı
olmasını dileyen Milletvekili
İlhan Ahmet, “Aleksis Çipras’ın
ve hükümetin diğer ortağı
ANEL’in artık bekleme lüksü
kalmadı. Sözkonusu
hükümetten artık halkın
ekonomik sorunlarını ivedilikle
çözmesini bekliyoruz.”
görüşlerine yer verdi.
Halkın önünde çok zor bir
süreç olduğunu anımsatan
Ahmet hükümetin imzaladığı
son memoranduma değinerek,
“İki koalisyon ortağından, bu
memorandumun yüklerinin
hafifletilmesini bekliyoruz.
Azınlığa karşı tavırlarında da
esaslı bir değişikliğe
gidilmesini umut ediyoruz.”

açıklamasında bulundu.

“ÇİPRAS’IN TUTUMUNU
ANLAŞILMAZ VE
İNANILMAZ BULUYORUM”
ANEL-SİRİZA koalisyonunda
POTAMİ Partisi’nin yer
almasının mümkün olmadığını
söyleyen Ahmet, aralarında
gerek ideolojik, gerekse felsefi
anlamda büyük ayrılıkların
olduğunu söyledi.
SİRİZA Partisi Genel Başkanı
Çipras’ın koalisyon
hükemetindeki tutumunu
değerlendiren milletvekili İlhan
Ahmet sözlerine şöyle devam
etti: “Çipras’ın bu tutumunu
anlaşılmaz ve inanılmaz
buluyorum. Hatta Avrupa’daki
yetkililer bile aynı
değerlendirmede
bulunmuşlardır. Kendisini sol
olarak nitelendiren bir partinin,
aşırı sağ bir partiyle nasıl
işbirliği yapabildiğini ve nasıl
ortak bir paydada buluştuğunu
anlamak mümkün değil. Şu
anda ülkemizin çok büyük
ekonomik sıkıntıları var.
İmzalanmış olan bir
memorandum var. Önümüzde
bütçe görüşmeleri var. Bununla
birlikte Yunan halkının ve
buradaki Batı Trakya Türk
azınlığının beklentileri çok
büyük. Bu beklentiler
doğrultusunda mecliste diğer
milletvekili arkadaşlarımızla
birlikte mücadele etmeye
hazırız.”

“BÖLGENİN BÜTÜN
SORUNLARINI, HAK VE
HUKUKUNU
PARLAMENTODA DİLE
GETİRECEĞİZ”
Meclisteki toplantılarda halkın

sorunlarını dile getireceğinin
altını çizen İlhan Ahmet,
POTAMİ Partisi Genel Başkanı
Stavros Theodorakis’in de bu
konularda bilgi sahibi
olduğunu söyledi. Grup
toplantılarında bu sorunları
daha detaylı bir şekilde dile
getirme fırsatı bulacağını
kaydeden Milletvekili İlhan
Ahmet, “Grup olarak bölgenin
bütün sorunlarını, hak ve
hukukunu parlamentoda dile
getireceğiz. Bundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın. Bu
konularda zaten bir bilgi
birikimimiz var ve dolayısıyla
her türlü olumlu katkıyı
sağlamaya da hazırız.” diye
konuştu.
Ayrıca Genel Başkan
Theodorakis’in bölge ve azınlık
seçmenine teşekkür ettiğini
belirten İlhan Ahmet, bölgede
aldıkları oylarla Yunanistan
genelinde büyük bir rekora
imza attıklarını söyledi.

“BANA VERİLEN OYLAR
AZINLIĞIMIZIN PARTİZAN
OLMADIĞINI GÖSTERİYOR”
20 Eylül Pazar günü elde edilen
seçim başarısının kendisine ait
olmadığını söyleyen Milletvekili
İlhan Ahmet sözlerini şöyle
tamamladı: “Öncelikle bu zafer
benim değil, seçmenlerimizin,
azınlık ve çoğunluk insanımızın
bir zaferidir. Halkımız beni
parlamentoya gönderdi.
İnsanlar beni seçti.
İnsanlarımıza müteşekkirim,
onlara tekrar çok teşekkür
ediyorum. Zafer onlarındır.
Çünkü onlar mücadele verdiler.
Bizler onların saygısıyla,
sevgisiyle ve desteğiyle ayakta
kaldık. İlhan Ahmet olarak 10
yıldan beri vermiş olduğum
mücadele bir ideolojik zemine
dayanmıyor. Bir parti
ideolojisine dayanarak
mücadele vermedim. Benim
farkım diğer milletvekili
adaylarından bu. Belki çok
parti değiştirdim diye bana
kızıyorlar, ama bu aslında Batı
Trakya Türk’ünün partizan
olmadığını gösteriyor. Bunu son
seçimlerde halkımız da bizlere
verdiği destekle göstermiştir.
Bizim ideolojimiz halkımıza
yardımcı olmak, milletimizin,
azınlık hak ve hukukunu meşru
ve demokratik yollarla aramak
ve çözüm bulmaktır. Bu da hem
Atina’ya, hem dünyaya bir
mesajdır.”

Çipras Başbakan olarak yemin etti
SİRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras,
21 Eylül Pazartesi akşamı yemin ederek
Yunanistan’ın yeni başbakanı oldu.
20 Eylül Pazar günkü erken
seçimlerden zaferle çıkan Çipras,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin etti.
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un
huzurunda kısa bir törenle seküler yemin
eden Çipras, çalışma arkadaşlarıyla
Başbakanlığa geçti.
Çipras, görevi seçim hükümeti
Başbakanı Vasiliki Thanu’dan devraldı.
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Yassıköy Belediye Başkanı

İsmet Kadı
ve meclis üyeleri
Bat› Trakya Türk
Az›nl›€›n›n Kurban
Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, baﬂar› ve
mutluluk dolu
günler diler.
Makina Mühendisi

Hasan Hasan
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi
Müﬂterilerinin ve Bat› Trakya
Türk toplumunun mübarek
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›kl›, mutlu, baﬂar›l›
ve huzurlu nice
bayramlar
diler.

Kardiyoloji Uzmanı

Dr. ORHAN ÇAKIR
Bat› Trakya
Müslüman
Türk toplumunun
Kurban
Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluk
diler.

NEA ANİKSİ Börekçisi
Thermopilon 1, ‹skeçe ﬂehir meydan›

Müﬂterilerimizin ve Bat› Trakya Müslüman
Türk Azınlığının Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN

AVUKAT
SİNAN KAVAZ
Müﬂterilerimizin ve Bat› Trakya Müslüman
Türk Azınlığının Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

İnşaat Mühendisi MEHMET

MESUT

Elektrik Mühendisi

AYHAN HÜSKOĞLU
Bat› Trakya Müslüman Türk Az›nl›€›n›n,
Kurban Bayram›n› kutlar, esenlikler dileriz.

Dr. İsmail Yakupoğlu
Göz Hastalıkları Uzmanı
Thermopilon 6 - İskeçe
Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı

Opr. Dr. Hakan Memet
Bat› Trakya
Türk Az›nl›€›n›n
KURBAN
BAYRAMI’nı kutlar,
sa€l›k, mutluluk
ve huzur dolu
günler diler.
‹ﬂ tel: 25311-01108
Cep: 6946931464
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PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR
YUNANİSTAN ANA BAYİ

GÜNER MUSTAFA
Tüm üyelerimizin ve Bat› Trakya
Müslüman Türk azınlığı mensuplarının
Kurban Bayram›’n› kutlar,
hayırlara vesile olmasını dileriz.
BAYRAMLAŞMA
Derneğimizde bayramlaşma 24 Eylül Perşembe
günü (Bayramın ikinci günü)
17:30-20:30 arası dernek lokalinde yapılacaktır.

Bütün müşterilerinin ve
Batı Trakya Müslüman
Türkleri’nin KURBAN
BAYRAMI’nı kutlar,
esenlikler diler.

Bat› Trakya Türkleri’nin ve tüm
müşterilerinin Kurban Bayramı’nı
kutlar,
sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.

Dr.HümeyraAhmetoğlu
KadınHastalıklarıveDoğumUzmanı
Hastalarının ve Bat›
Trakya Müslüman
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k ve
mutluluklar diler.

Diş Hekimi

ELİT
Eğitim Merkezi
KURBAN BAYRAMI’NIZ
KUTLU OLSUN

AVUKAT

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

HELAL KESİM

Ahmet Kara
Bat› Trakya Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

Batı Trakya MMMM
Cemiyeti Başkanı

Müşterilerimizin ve

Asım ÇAVUŞOĞLU

Batı Trakya Müslüman Türkleri’nin

Bat› Trakya Müslüman Türk az›nl›€›n›n

KURBAN BAYRAMI’nı kutlar, esenlikler

Kurban Bayram›’n› kutlar, esenlikler diler.

dileriz.
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Si BEL MUS TA FAOĞLU

İşa da mı

Gümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı

Şaban Bandak

Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluk dolu
nice günler dilerim.

SİNEM KIR TA SİYE
(Serkan Sefer)
Müﬂterilerinin ve Bat› Trakya Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,

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

mutluluk ve huzur dolu günler diler.

ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.
ALİ ALİ & MUSTAFA HASAN
Batı Trakya Türkleri’nin ve
müşterilerinin Kurban Bayram›’n› kutlar,
huzur ve mutluluk dolu günler diler.

Fizyoterapi Uzmanı

Türkeş Hacımemiş
Bat› Trakya Müslüman Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›kl› ve huzur dolu günler diler.

Diş HE KİMİ Diş HE KİMİ
Tuncay
Er dem
ÇAVUŞ
Kİ RACI

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

P. Çaldari (Gümülcine Caddesi 74, İSKEÇE. Tel: 25410 63582

NE Oe lec tric
Be yaz Eş ya Ma ğa za sı
Müşterilerimizin ve
Batı Trakya Türk
azınlığının
KURBAN BAYRAMI’nı
kutlar, sağlık,
Rodop İli Ticaret ve
mutluluk ve başarı
Sanayi Odası Ticaret
Bölüm Başkanı
dolu günler dileriz.
İbrahim Halil Hasan

Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluk dolu nice
günler dilerler.

Avukat Sadık Ali
Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.
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BERBER Cem Direk

HİLMİ TOPAL

Thermopilon 23, İSKEÇE

Müşterilerinin ve Batı Trakya Türk azınlığı
mensuplarının Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.
Göğüs ve Akciğer Hastalıkları Uzmanı

Dr. Hikmet İsmailko
Bat› Trakya Müslüman Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›kl› günler diler.
Thermopilon 2, kat 3, ‹skeçe

24 SAAT KESİNTİSİZ
HİZMETİNİZDEYİZ

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

ŞÜKRİYE MARKET
Ba t› Trak ya Türk A z›n l› €› n›n
Kurban Bay ra m›’n› kut lar,
sa€ l›k ve
ba ﬂa r› do lu gün ler di ler.

KURBAN BAYRAMINIZKUTLUOLSUN

Bat› Trakya Türk toplumunun
Kurban Bayram›’n› kutlar,
bar›ﬂ dolu, huzurlu
ve sa€l›kl› günler diler.

Diş Hekimi
Murat İbrahimko
AstronCenter,2.kat,İskeçe

Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve baﬂar› dolu günler diler.

Dr. Hasan MALKOÇ

Müﬂterilerimizin

Dahiliye Uzmanı

ve Bat› Trakya

Platonos,12-14İskeçe

Türk halk›n›n

Hastalarının ve Bat› Trakya Müslüman Türk
az›nl›€›n›n Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

Avukat İHSAN AHMET KAHYA

Bat› Trakya Müslüman
Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
huzur, mutluluk ve başarı dolu
günler dilerler.

Kurban
Bayram›’n› kutlar,
esenlikler dilerim.

Avukat RAİF USTA
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Καλημέρ - Χαμπα

Δάμων ΔΑΜΙΑΝΟΣ

dsdamon@gmail.com

Οι τέσσερις έδρες της Μειονότητας
α λοιπόν που ο εκλογικός
νόμος έκανε το «θαύμα» του
και η Μειονότητα
εκπροσωπείται πλέον στο κοινοβούλιο
από τέσσερις βουλευτές. Κάποιοι ίσως
να θεωρούσαν πιο ρεαλιστικό σενάριο
να υπάρξουν δύο έδρες σε Ξάνθη και
δύο σε Ροδόπη, αλλά η «λοταρία» του
εκλογικού νόμου έδωσε τρεις έδρες στην
Ροδόπη και μία στην Ξάνθη. Πρόκειται
για μια τυχαία εξέλιξη που δεν έχει σε
τίποτα να κάνει με την λεγομένη
«καθοδηγούμενη ψήφο της
Μειονότητας», που αποτελεί το
προσφιλές θέμα συζήτησης σε πολλά
καφενεία όπου συχνάζουν χριστιανοί
συμπολίτες ή στα κανάλια και το
internet. Τις τελευταίες ώρες, μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην
Θράκη, έχουν εκτοξευθεί ατελείωτες
θεωρίες συνομωσίας ενώ σε ένα κομμάτι
της κοινωνίας επικρατεί έκδηλη

N

απογοήτευση για το γεγονός ότι κανείς
χριστιανός βουλευτής δεν θα
εκπροσωπεί το νομό Ροδόπης στην
Βουλή.
Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από
την διαδικασία κατανομής του μπόνους
των 50 εδρών που προβλέπεται στον
εκλογικό νόμο για το πρώτο κόμμα, δεν
συμπλήρωνε αυτόν τον αριθμό από τις
μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που
αναδεικνύουν περισσότερους από
τέσσερις βουλευτές, οδήγησε στην
αναζήτηση του απαιτούμενου αριθμού
συμπλήρωσης των εδρών και από τις
τριεδρικές περιφέρειες στις οποίες
ανήκουν η Ξάνθη και η Ροδόπη. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα, μετά από διάφορες
καραμπόλες με άλλους νομούς, να λάβει
ο ΣΥΡΙΖΑ από μία επιπλέον έδρα σε
Ξάνθη και Ροδόπη, την οποία δεν
δικαιούταν κανονικά από τον αριθμό
των ψήφων που πήρε σε Ξάνθη και

FUEN ve YEN’den Avrupa
Birliği’ne mülteciler için
dayanışma çağrısı

25 Eylül 2015

Ροδόπη. Γιατί, όπως είναι γνωστό, η
κατανομή των εδρών στις τριεδρικές
περιφέρειες γίνεται αναλογικά,
σύμφωνα με την δύναμη των κομμάτων,
εκτός και αν υπάρξουν εξαιρετικές
συνθήκες όπως αυτή που συνέβη στις
εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και
περιγράψαμε πιο πάνω.
Η εξέλιξη αυτή, γεμίζει με επιπλέον
ευθύνες τους εκλεγμένους βουλευτές της
Μειονότητας, ιδίως στην Ροδόπη, κατά
την προσωπική μου άποψη. Είναι λάθος
βέβαια, οι βουλευτές να κρίνονται με
κριτήριο την θρησκευτική τους
ταυτότητα ή την εθνική τους καταγωγή
αλλά δυστυχώς στην Θράκη ορισμένα
πράγματα, παρότι έχουν γίνει βήματα τα
τελευταία χρόνια, δεν τα έχουμε ακόμα
ξεπεράσει.
Συνεπώς, δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία
στους βουλευτές της Μειονότητας στην
Ροδόπη, να μετατρέψουν το συναίσθημα
καχυποψίας και ανησυχίας που έχει
δημιουργηθεί στις τάξεις πολλών
συμπολιτών μας χριστιανών, σε
προωθητική δύναμη για την ευημερία
του συνόλου του πληθυσμού στην
Θράκη.
Με άλλα λόγια, να λειτουργήσουν οι
βουλευτές ακόμα περισσότερο σε σχέση
με το παρελθόν ως βουλευτές
χριστιανών και μουσουλμάνων, τώρα
που δεν υπάρχει χριστιανός βουλευτής
και αυτό δημιουργεί στα μυαλά
ορισμένων φανατικών μια αναπόδραστη
ευκαιρία για εθνικιστική προπαγάνδα.

Δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στο
πολιτικό προσωπικό της Μειονότητας
να δείξει ότι είναι και ικανό και άξιο και
ότι διαθέτει την βούληση να
εκπροσωπήσει το νομό Ροδόπης στην
Βουλή με απόλυτη πολιτική επάρκεια
χωρίς να φανεί το όποιο κενό
εκπροσώπησης από τους χριστιανούς
συμπολίτες μας. Και έτσι, να κλείσουν
μια για πάντα τα στόματα όλων εκείνων
που προσπαθούν να βρουν αφορμές για
να σπείρουν τον διχασμό και τον φόβο.
Η ύπαρξη της Μειονότητας στην
Θράκη είναι ένα σημαντικό
πλεονέκτημα για την περιοχή και την
Ελλάδα, που αναδεικνύει την
δυνατότητα να συνυπάρχουν ειρηνικά
πληθυσμοί με διαφορετικά
χαρακτηριστικά ως προς την θρησκεία,
τον πολιτισμό, την εθνική ταυτότητα και
την καταγωγή. Αυτό το πλεονέκτημα
στην Θράκη, είναι κτήμα όλων μας,
πλειονοτικών και μειονοτικών. Δεν
πρέπει και δεν μπορεί να το αφήσουμε
να το υπονομεύσουν ορισμένοι που
κινούνται με προφανείς σκοπιμότητες
επιδιώκοντας να αναβιώσουν διχαστικό
κλίμα άλλων εποχών.
Είναι καθήκον μας να αφοπλίσουμε
τους φανατικούς και να
προστατεύσουμε την αρμονική
συμβίωση δουλεύοντας όλοι από κοινού
για την πρόοδο και την ευημερία του
τόπου μας σε μια πολύ δύσκολη
οικονομική στιγμή για την Ελλάδα.

GAT Başkanı
Emre Mustafa
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan
tüm Batı Trakyalı öğrencilerimizin
Kurban Bayramı’nı en içten duygularla tebrik eder, herkese hayırlı
bayramlar dilerim.

Dr. Muharrem Karahasan
İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı
Thermopilon -7 İSKEÇE

AVRUPA Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun (ABTTF) da asil üyesi
olduğu Avrupa Halkları Federal Birliği
(FUEN) ile Genç ABTTF’nin üyesi olduğu
Avrupa Halkları Gençliği (YEN), 18 Eylül
Cuma günü yayımladıkları ortak basın
açıklamasıyla, Almanya başta Avrupa
Birliği üyesi ülkelere akın eden
mültecilerle dayanışma içerisinde
olduklarını bildirdiler.
Ortak basın açıklamasında FUEN ve
YEN, son günlerdeki mülteci akınının bir
bütün olarak Avrupa toplumu tarafından
çözüme kavuşturulması gerektiğinin
altını çizerken, bunun için tüm Avrupa
devletlerinin dayanışmasının ve
yardımının elzem olduğunu ifade ettiler.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun
Başkan Yardımcısı olarak üyesi olduğu
ve Batı Trakya Türk azınlığını temsil
ettiği FUEN Başkanlık Divanı da, ABTTF
örneğinde olduğu gibi üye kuruluşların
mültecilerle dayanışmasının ve onlara
yardım çabalarının takdire değer
olduğunu, bu dayanışma ve yardımın
mutlaka sürdürülmesi gerektiğini
belirterek, “Güçlü insani bir çaba
zorunluluk olup hemen olay yerinde
yapılacak girişimler insanlık onurunun
muhafazası için kilit önemdedir. Avrupalı
politikacılardan barışçıl çözümler üreten
ve bunları güvence altına alan kararlı
tedbirler almasını talep ediyoruz”
açıklamasında bulundu.

Hastalarının ve Bat› Trakya Müslüman Türk
az›nl›€›n›n Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

MUHASEBE BÜROSU
BeyhanAlioğlu-NurayKadri-BelginKara
Miauli -5 İSKEÇE - Tel: 2541066099

Tüm müşterilerinin ve Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.
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Dostluk Eşitlik Barış
Partisi
Bat› Trakya
Türkleri’nin
Kurban
Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve
mutluluklar diler.

HUKUK BÜROSU
AVUKAT
KENAN
SOFTA

AVUKAT
‹RFAN
ARNAVUT

AVUKAT
ORHAN
ARNAVUT

AVUKAT
RAMADAN
N‹ZAM

İnşaat Mühendisi

Levent İsmail
Gümülcine Belediyesi Teknik ve Temizlik
İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya
Müslüman Türk
toplumunun Kurban
Bayram›’n› kutlar,
bar›ﬂ ve huzur dolu
günler diler.

DE MİR MAR KET
FA İK LER
Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar, sa€l›k,
mutluluk ve esenlikler diler.
Celal Bayar Lisesi Encümen Heyeti üyesi

Diş Hekimi Saffet Emin

Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n Kurban
Bayram›’n› kutlar, sa€l›k, mutluluk, huzur ve
bar›ﬂ dolu günler dilerler.

Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

Av u k a t

Avukat
Muzaffer Kabza

E k re m Sefe r
Müşterilerinin ve bütün Bat› Trakya Türk
Az›nl›€› mensuplarının Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k ve mutluluklar diler.

RAMADAN CEMALİ
İnşaatmalzemeleri
Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.

(İskeçe Barosu Yönetim Kurulu üyesi)

Bat› Trakya
Müslüman Türk
toplumunun
Kurban Bayram›’n›
kutlar, bar›ﬂ
ve huzur dolu
günler diler.
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ
Başkanı Av. Ahmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Tüm Bat› Trakya Türkleri’nin Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

Gümülcine Belediye Başkanı

YORGOS PETRİDİS

Avukat
Halil Mustafa
Bat› Trakya Türk az›nl›€›na
Kurban Bayram›’nda
esenlikler diler.

Tüm Müslüman
hemﬂehrilerinin
KURBAN
BAYRAMI’n›

Avukat

kutlar,

Emi ne Subaşılar

sa€l›k, mutluluk

Bat› Trakya Türkleri’nin Kurban

ve huzur dolu

Bayram›’n› kutlar, mutluluklar diler.

günler diler.

EKLOGİ Kitabevi
İskeçe İli SÖPA Mezunu
Öğretmenler Derneği
Bütün dünyada sevgi ve barışın hakim
olması temennisiyle tüm halkımızın,
öğretmen, öğrenci ve velilerimizin
Kurban Bayramını en içten
dileklerimizle kutlarız. Bu güzel
Bayramın İslam alemine ve tüm
insanlığa huzur ve barış getirmesini
diliyoruz.

Tüm müﬂterilerimizin
Kurban Bayram›’n› kutlar,
mutluluk ve esenlikler dileriz.

İSKEÇE
MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ
AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ

Yönetim Kurulu Adına
G. Sekreter
İrfan KALFA

Başkan
Nurettin KIYICI

Tüm öğretmen, öğrenci ile velilerimizin ve Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık ve mutluluklar
dileriz.
İSKEÇE GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ SAHİBİ
SAİME KIRLIDÖKME
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GTGB Yönetim Kurulu adına

Başkan
KORAY HASAN
Bat› Trakya Türkleri’nin
Kurban Bayram›’n› kutlar, sa€l›k,
mutluluk ve esenlikler diler.
Derneğimizde bayramlaşma 25 Eylül Cuma günü
(Bayramın ikinci günü)
19:00-21:00 arası dernek lokalinde yapılacaktır.

ADNAN SALİ
Kozlukebir Belediyesi Meclis Üyesi
Bat› Trakya Türk halk›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar diler.

Bat› Trakya Türk az›nl›€›n›n ve müﬂterilerinin
Kurban Bayram›’n› kutlar,mutluluklar diler.

BER BER EK REM
(Gümülcine Caddesi - İskeçe)

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

ORTODONDİST - DİŞ HEKİMİ
SEDEF İBRAHİM (Trakyalı) - Gümülcine
Bat› Trakya Türk
toplumunun Kurban Bayram›’n›
en içten dileklerimle kutlar,
sağlık ve mutluluk dolu nice
bayramlar dilerim.

ILGIN KIRTASİYE
Bat› Trakya Müslüman Türk az›nl›€›
mensuplarının Kurban Bayram›’nı
kutlar, hayırlara vesile olmasını diler.

Ersan SARI
Çocuk Doktoru
Thermopilon -1- Astron Center İSKEÇE

Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının
Kurban Bayram›’n›
en içten dileklerimle kutlar,
sa€l›k ve mutluluklar dilerim.

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN

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

AŞÇI
RIDVAN
PAŞAOĞLU
Müşterilerinin ve Bat› Trakya
Müslüman Türk Az›nl›€›
mensuplarının Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›klı, başarılı ve mutlu
günler diler.

25 Eylül 2015

Rıdvan Deli Hüseyin
Mustafçova Belediyesi Toplumsal Birlik
ve Kalkınma Hareketi Başkanı

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

Dr. Hüseyin BALTACI

İnşaat Mühendisi

İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı

İBRAHİM KAMİL

Hastalarının ve Bat› Trakya Müslüman Türk
az›nl›€›n›n Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k ve mutluluklar diler.

KÖŞK LOKANTASI
Mizanlı-İskeçe

Bat› Trakya Müslüman Türk Az›nl›€›
mensuplarının Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›klı, başarılı ve mutlu günler diler.

Diş Hekimi
Yücel Durmuş
Bat› Trakya Türkleri’nin

Bat› Trakya Türk toplumunun
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve mutluluk dolu günler dilerim.

sa€l›k, mutluluk ve esenlikler diler.

Diş Hekimi

STELYOSMORAİTİS

Mustafa Hacıhüseyin

İskeçeTicaretveSanayiOdası
Başkanı

Bat› Trakya Müslüman Türkleri’nin Kurban
Bayram›’n› kutlar, sa€l›k, mutluluk
ve esenlik dolu günler diler.

BATI TRAKYA TÜRK
ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
Bat› Trakya Türk Az›nl›€›n›n, ö€retmen ve
ö€rencilerimizin Kurban Bayram›n› kutlar, esenlikler
dileriz.
Derneğimizde bayramlaşma 25 Eylül Cuma günü
(Bayramın ikinci günü)
17:30-20:00 arası dernek lokalinde yapılacaktır.

Kurban Bayram›’n› kutlar,

Esnaf, sanatkar,
işadamı
ve bütün
Müslüman
hemşerilerinin
Kurban Bayramı’nı
kutlar, sağlık ve
mutluluklar diler.
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GÜNDEMspor

25 Eylül 2015

İsmet MOLLAOĞLU

HÜSEYİN KARA

Boya Market - İskeçe

Rodop Esnaf ve sanatkarlar odası
yönetim kurulu üyesi

Müşterilerinin ve Bat› Trakya Türk
toplumunun Kurban Bayram›’n› kutlar,
bar›ﬂ dolu, huzurlu
ve sa€l›kl› günler diler.

Dr. Rıdvan KABA
Gastroenteroloji – Hepatoloji Uzmanı
M.Karaolis/Elpidos-CosmosCenter-İskeçe

Bat› Trakya
Müslüman
Türk az›nl›€›nın
Kurban
Bayram›’n›
kutlar,
esenlikler diler.

Hastalarının ve Bat› Trakya Müslüman Türk
az›nl›€›n›n Kurban Bayram›’n›
kutlar, sa€l›k ve mutluluklar diler.

Avukat Mustafa Hasan
Bat› Trakya Türk az›nl›€›n›n
Kurban Bayram›’n› kutlar,
sa€l›k ve baﬂar›
dolu günler diler.

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN

Fatma Binbaşı
S. Mitraki - 13 İskeçe
Tüm
müﬂterilerimizin
Kurban
Bayram›’n› kutlar,
mutluluk ve
esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN

KURBAN BAYRAMI’NIZ KUTLU OLSUN
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τεύχος: 947 Τιμή: 0.80 Ευρώ

Üç muhasebeci güçbirliği yaptı
TEŞEKKÜR

İSKEÇELİ üç genç bayan iş hayatında
güçlerini birleştirdi. Üç muhasebeci
bayan İskeçe’deki bürolarını açarak
hizmete başladılar. Serez Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunu Beyhan
Alioğlu, İskeçe Meslek Yüksek Okulu
İşletme Bölümü mezunu Nuray Kadri ve
Selanik Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu Belgin Kara geçtiğimiz günlerde
ortak muhasebe bürolarını açtı. Daha
önce çalıştıkları farklı muhasebe
bürolarında edindikleri tecrübeyi pratiğe

dökmeye hazır olan Alioğlu, Kadri ve
Kara, en iyi hizmeti verme konusunda
iddialı olduklarını belirtiyor.
İki çocuk annesi Beyhan Alioğlu, iki
çocuk annesi Nuray Kadri ve bir çocuk
annesi Belgin Kara’nın muhasebe
bürosu İskeçe’de Miauli 5 numarada
(milletvekili Hüseyin Zeybek’in eski
eczanesi). Genç muhasebecilerin yeni
bürosunda tüm vergi beyannameleri ve
muhasebe işleri yapılabilir.

20 Eylül 2015 seçimlerinde bizlere destek veren, hükümeti ve
Aleksis Çipras’ı ülkenin idaresinde tutan, umudu yaşatan,
yarınlara yönelik kapıyı açan seçmenlerimize sonsuz teşekkür
ederiz. Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık.
Bulunduğumuz zor durumdan kurtulmak için verilen
mücadelede bu tercihiniz bize büyük moral gücü ve sorumluluk
yüklüyor. Bu uğraşıdan yüz akıyla çıkabilmek için tüm
insanlarımızla birlikte mücadelede kararlıyız.
Sonsuz saygı, sevgi ve muhabbetlerle...
RODOPSİRİZAMİLLETVEKİLLERİ
MustafaMustafa
AyhanKarayusuf

TEŞEKKÜR

20 Eylül 2015 Pazar günü
yapılan erken genel
seçimlerde oylarını emanet
ederek, partimize ve şahsıma
gösterdikleri destekten dolayı
tüm azınlık seçmenine
teşekkürü bir borç bilirim.
Önümüzdeki zor dönemde
halkımızın yanında olmaya,
sesini duyurmaya ve
sorunlarına çare aramaya

çalışacağımı tüm içtenliğimle
ifade etmek isterim.
Oylarıyla kendilerini bir kez
daha parlamentoda temsil
etme şerefini veren
seçmenlerimize şükranlarımı
sunarım.
Av. İlhan AHMET
Rodop ili POTAMİ Partisi
Milletvekili

