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Başkonsoloslukta
bayramlaşma,
bayramın ikinci
günü
TÜRKİYE’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nda Ramazan
Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek
geleneksel bayramlaşma töreni
bayramın ikinci günü yapılacak.
Başkonsolosluktan yapılan
açıklamada; “Gümülcine
Başkonsolosluğunda bayramlaşma,
Bayramın 2. günü (6 Temmuz 2016 -
Çarşamba), 19:00 – 21:00 saatleri
arasında Başkonsolosluk bahçesinde
gerçekleşecektir. Bayramlaşmaya tüm
halkımız davetlidir” denildi.

TÜRKİYE’deki Türk İşbirliği
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), 23 Haziran Perşembe günü
“Balkanlarda İslam ve Miadı Dolmayan
Umut” başlığı altında bir panel
düzenledi.  »13

“Balkanlarda
İslam Miadı
Dolmayan
Umut” paneli
yapıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos
Kocias, Batı Trakya’nın
ekonomik kalkınmasıyla ilgili
bir toplantı gerçekleştirdi. Batı
Trakya'nın ekonomik
kalkınmasıyla ilgili olarak
bakanların katılımıyla yapılan
toplantının Dışişleri
Bakanı'nın girişimi ve
başkanlığında yapılması ise
dikkat çekti. »3

Kocias’dan
Batı
Trakya
toplantısı 

BATI Trakyalı Ali
Hüseyinoğlu ve Sebahattin
Abdurrahman Başbakan
Çipras’ın cami ve mezarlık
açıklamasını yorumladı.
Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü
öğretim üyesi Ali
Hüseyinoğlu ile Londra
Üniversitesi Doğu ve Afrika
Çalışmaları Okulu
araştırmacısı Dr.
Sebahattin Abdurrahman,
Atina’ya cami ve mezalık
konusuyla ilgili olarak
Anadolu Ajansı’na
konuştu. »12,13

İftar sofraları,
birlik sofraları
RAMAZAN ayı boyunca Batı Trakya’da
iftar programları gerçekleşti.
Soydaşlar köylerde düzenlenen iftar
sofralarında buluştu ve iftarlar hep
birlikte açıldı. Bu çerçevede Rodop,
İskeçe ve Meriç iline bağlı köylerde
halkın düzenlediği iftar yemekleri
yoğun ilgi gördü. Batı Trakya’daki Türk
azınlık kurumları da iftar programları
gerçekleştirdi. »4,5Atina’da cami için direnç sürüyor

TERÖR karanlık yüzünü bu
kez İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda gösterdi. Üç
canlı bomba İstanbul’a ölüm
saçtı.

İstanbul Atatürk
Havalimanı’ndaki terör saldırısı
sosyal medyada geniş şekilde
yer aldı. Çok sayıda Batı Trakya
Türk azınlık üyesi sosyal medya
hesaplarından yaptıkları
paylaşımlarla saldırıyı kınadı.
Azınlık kuruluşları da
yayımladıkları açıklamalarla
İstanbul Havalimanı’ndaki terör
saldırısını kınadılar. 

Terör saldırısı 28 Haziran Salı
akşamı meydana geldi. Üç
terörist tarafından
gerçekleştirilen canlı bomba
saldırısında 41 kişi hayatını
kaybetti, 239 kişi de yaralandı.
Yaralıların bazılarının
durumunun ağır olduğu
bildirildi. »2

Yine terör, yine
acı ve gözyaşı!
Batı Trakya Türkleri anavatandaki terör saldırısını kınadı.

MUTLU VE SAĞLIKLI BAYRAMLAR

GÜNDEM
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Terör bu kez İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda vurdu!

TERÖR karanlık yüzünü bu
kez İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda gösterdi. Üç
canlı bomba İstanbul’a ölüm
saçtı. Terör saldırısı 28 Haziran
Salı akşamı meydana geldi. Üç
terörist tarafından
gerçekleştirilen canlı bomba
saldırısında 41 kişi hayatını
kaybetti, 239 kişi de yaralandı.
Yaralıların bazılarının
durumunun ağır olduğu
bildirildi. 

Anadolu Ajansı’nın haberine
göre terör saldırısı şu şekilde
oldu: “Saldırganlardan ilki, dış
hatlar gidiş katından elindeki
kalaşnikof silahı çıkartarak içeri
giriyor. Bu sırada bir polis
memuru, teröristi vuruyor.
Vurulduktan sonra yere düşen
saldırgan kendini patlatıyor.
Aynı dakikalarda dış hatlar geliş
noktasındaki kapıda bekleyen
kişi aniden bağırmaya
başlayınca kargaşa oluşuyor ve
güvenlik noktasında bekleyenler
kaçışmaya başlıyor. Bu sırada
kalaşnikofu çıkartıp içeriye
doğru ateş eden terörist,
güvenlik kendisine ateş edince
paniğe kapılıp, X Ray cihazına
geçemeden üzerindeki bombayı
patlatıyor. Üçüncü saldırgan da
dış hatlar geliş noktasının
bulunduğu kapıda kendisini
patlatıyor.” 

Atatürk Havalimanı’ndaki
saldırı sonrası olay yerine çok
sayıda polis, itfaiye ve sağlık
ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri
ilk müdahalesini yaptığı
yaralıları hastanelere sevk
ederken, havalimanı giriş ve
çıkışa kapatıldı. Havalimanı
trafiği sabah erken saatlerde
normale döndü. 

MİLLİ YAS 
İLAN EDİLDİ
İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda meydana gelen
terör saldırısı nedeniyle bir
günlük milli yas ilan edildi.
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığı, İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda meydana gelen
terör saldırısı nedeniyle bir gün
süreyle milli yas ilan edildiğini
duyurdu. Buna göre Türkiye’de
ve Türkiye’nin dış
temsilciliklerinde 29 Haziran
Çarşamba günü bayraklar yarıya
indirildi. 

ÖLÜ SAYISI 
41 OLDU
Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleşen 3 ayrı canlı bomba
saldırısında ölen ve
yaralananlarla ilgili açıklamayı
ise İstanbul Valiliği yaptı.
Açıklamada, “41 kişinin hayatını
kaybettiği belirlenmiştir.
Hayatını kaybedenlerden 37
kişinin kimliği tespit edilmiş,

bunlardan 10’unun yabancı
uyruklu, 3’ünün ise çifte
vatandaş olduğu anlaşılmıştır.
Hayatlarını kaybeden 19 kişi
yakınlarına teslim edilmiştir.”
denildi.

Valilik açıklamasında,
“Hastanede yaralı olarak
bulunan 239 kişiden 109’u
taburcu edilmiş, 130 kişinin
tedavilerine devam
edilmektedir.” ifadesi kullanıldı. 

ÖLÜ VE 
YARALILARIN 
UYRUKLARI
Edinilen bilgilere göre,
ölenlerden 5’i Suudi, 2’si Irak, 1’i
Tunus, 1’i Özbekistan, 1’i Çin
(Doğu Türkistan), 1’i İran, 1’i
Ukrayna, 1’i de Ürdün vatandaşı.
Bunlardan 3’ü çifte vatandaş.

Yaralılar arasında ise 18
Suudi, 12 Özbek, 4 İran, 3 Suriye,
2 Irak, 2 Ukrayna, 1 ABD, 1
Fransız, 1 Alman, 1 Nijerya, 1
Filistin, 1 Kanada ve 1 Kırgız
vatandaşı var. Geri kalanlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Batı Trakya Türkleri anavatandaki terör saldırısını kınadı
İSTANBUL’daki terör

saldırısı Batı Trakya’daki Türk
azınlık kuruluşları tarafından
kınandı. Azınlık kurumları, 28
Haziran Salı gecesi meydanan
gelen ve çok sayıda kişinin
ölümüyle sonuçlanan saldırıyı
kınayan açıklamalar
yayımladı. 

İstanbul Atatürk
Havalimanı’ndaki terör
saldırısı sosyal medyada geniş
şekilde yer aldı. Çok sayıda
Batı Trakya Türk azınlık üyesi
sosyal medya hesaplarından
yaptıkları paylaşımlarla
saldırıyı kınadı. Azınlık
kuruluşları da yayımladıkları
açıklamalarla İstanbul
Havalimanı’ndaki terör
saldırısını kınadılar. 

DANIŞMA KURULU 
Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu (BTTADK),
İstanbul’daki terör saldırısını
kınadı. Danışma Kurulu’nun
açıklamasında, saldırının Batı
Trakya Müslüman Türk
azınlığını derin üzündüğü
belirtildi.

BTTADK tarafından 29
Haziran Çarşamba günü
yapılan açıklama şöyle:
“Anavatanımız Türkiye’de
İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda, dün akşam
teröristlerce gerçekleştirilen
bombalı saldırı neticesinde,
onlarca masum insanın can
kaybına ve 150 kişiye yakın
kişinin yaralanmasına neden

olan terör olayı, tüm Türkiye’yi
olduğu gibi Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığını da
derin üzüntüye sevk etmiştir.

İnsanlıktan nasibini
almamış, vicdanı kararmış,
gözünü kan bürümüş şer
odakları tarafından masum
kişilere yönelik olarak yapılan
bu menfur saldırıları şahsım ve
Batı Trakya Müslüman Türk
azınlığı adına şiddetle ve
nefretle kınıyor, Yüce
Mevla’dan bu karanlık ruhlu
katilleri kahhar ism-i şerifiyle
kahreylemesini niyaz
ediyorum.

Bu çirkin saldırıda
hayatlarını kaybeden
şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmet, aile yakınlarına ve
tüm Türk milletine sabırlar ve
başsağlığı, yaralı
kardeşlerimize acil şifalar
diliyoruz.”

DEB PARTİSİ
Nereden gelirse gelsin ve kime
yönelik olursa olsun teröre
karşı olduğunu vurgulayan
Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi, terörizme karşı durmak
için tüm dünya devletlerini
göreve davet etti. 

DEB Partisi’nin
açıklamasında, “Kardeşliğin
pekiştiği, rızkın kardeşçe
bölüşüldüğü ve dünya barışı
için ellerin açıldığı bu
mukaddes ayın mübarek
günlerinde günahsız ve masum
insanların canına kastedenleri

lanetliyoruz.
Terörizm kimden ve nereden

her kime gelirse gelsin şiddetle
karşı olduğumuzu bir kez daha
kamuoyu ile paylaşıyoruz ve
topyekûn terörizme karşı
durmak için tüm dünya
devletlerini insanlık için göreve
davet ediyoruz.” ifadeleri
dikkat çekti.

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ
Gümülcine Müftülüğü
tarafından yapılan açıklamada
da, “28 Haziran 2016 tarihinde
İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda meydana
gelen terör saldırısını
lanetliyor, hayatını
kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Türk Milleti’nin başı
sağ olsun. Yüce Allah tüm
insanlığı terörden korusun.”
denildi.

İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İskeçe Müftülüğü tarafından
yapılan açıklamada,
“İnsanlıktan nasibini almamış,
vicdanı kararmış, gözünü kan
bürümüş şer odakları
tarafından masum kişilere
yönelik olarak yapılan bu
menfur saldırıları şahsım ve
Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı adına şiddetle ve
nefretle kınıyor, Yüce
Mevlâ’dan bu karanlık ruhlu
katilleri kahhar ism-i şerifiyle
kahreylemesini niyaz
ediyorum.” ifadeleri dikkat

çekti.

ABTTF 
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’ndan (ABTTF)
yapılan açıklamada, “ABTTF
olarak Avrupa’da yaşayan tüm
Batı Trakya Türkleri adına bu
menfur terör saldırısını
şiddetle kınıyor, bu mübarek
Ramazan ayında masum
insanların canına kastedenleri
lanetliyoruz. Saldırıda
yaşamını yitirenlere Allah’tan
rahmet, ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı ve sabır,
yaralılara da acil şifalar
diliyoruz. ABTTF olarak
anavatanımız Türkiye ve
soydaşlarımızın acısını tüm
kalbimizle paylaşıyor, her
zaman yanlarında
olduğumuzu vurgulamak
istiyoruz.” denildi.

BTAYTD
Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği de
yayımladığı açıklamayla terör
saldırısını kınadı.
BTAYTD’nden yapılan
açıklamada, “Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği olarak masum
insanları hedef alan bu elim
terör saldırısını şiddetle
kınıyor, vefat edenlerin
yakınlarına başsağlığı ve
yaralılara acil şifalar diliyoruz”
ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri Bakanı Kocias başkanlığında
Batı Trakya toplantısı 

SA Hİ Bİ: HüL YA EmIN
Ge nel mü dür ve Ya y›n Yö net me ni: Hül ya Emin

Ya z› ‹ş le ri: Ozan Ah me toğ lu
Ad res: P. mavromihali 4-6 Ko mo ti ni 69100

Tel- Fax: 2531070929
ema il: gun dem@ote net.gr

web si te si: www.gun dem ga ze te si.com

ABO NE ŞART LA RI
Y›l l›k (52 sa y›) 40 Eu ro. Ku ru luş lar: 100 Eu ro.

Be le di ye ler:150 Eu ro. Res mi Da ire ler:200 Eu ro.
Yurtd› ş›:100 Eu ro.

Ιδιοκτὴτρια-Εκδὸτρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Γενικὴ Διευθὺντρια: Χουλγιὰ Εμὶν
Συντὰκτης: Οζὰν Αχμὲτογλου
Π. Μαυρομιχὰλη 4-6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
Τηλ - φαξ: 25310 70920
Κωδικὸς: 2764

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos
Kocias’ın, Batı Trakya’nın, tüm
alanlarda kurumsal ve kalite
bakımından geliştirilmesini

kararlaştırdığı bildirildi. Bu
amaçla Bakan Kocias’ın
inisiyatifiyle, Batı Trakya’nın
sosyal ve ekonomik gelişimiyle ilgili olarak bakanlıklar arası bir

toplantı yapıldı. 
Dışişleri Bakanı Nikos

Kocias’ın başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya;
İçişleri Bakanı Panayotis
Kurublis, Eğitim Baknaı Nikos
Filis, Vatandaşı Koruma Bakan
Yardımcısı Nikos Toskas,
Kalkınma Bakan Yardımcısı
Markos Bolaris, İçişleri Bakan
Yardımcısı Yannis Balafas,
Dışişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Büyükelçi Dimitris
Paraskevopulos, icraatçi
bakanlıkların genel sekreterleri
ve bürokratlar katıldı. 

Bakan Kocias, Trakya’nın

enerji, ulaşım ve eğitim ağları
açısından jeostratejik öneminin
arttığına dikkat çekerek,
bölgedeki tarımsal üretimin
sanayi üretimiyle bağlanması
için hayata geçirilerek projelerin
yürütülmesi için tüm ilgili
kurumların koordinasyon
içinde olması gerektiğini
söyledi. 

Kocias ayrıca bölgedeki
küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi
gerektiğine vurgu yaparak, yeni
istihdam alanlarının, özellikle
de kadınlara dönük istihdam
oluşturulmasının önemine
değindi. Toplantıda, kalkınma

aracı olarak eğitim ve araştırma
konularının desteklenmesinin
önemine vurgu yapıldı. Ayrıca
bölgedeki turizm potansiyelinin
geliştirilmesi için de
yürütülebilecek politikalar
değerlendirildi. 

AZINLIK KONULARI
GÖRÜŞÜLDÜ MÜ? 
Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın
başkanlığında yapılan ve
bakanlarla, bürokratların
katıldığı Batı Trakya ile ilgii
toplantıda azınlıkla ilgili
konuların görüşülüp
görüşülmediği konusunda bir
açıklama yapılmadı. 

Bakanlarla, bürokratların katıldığı Batı
Trakya ile ilgili toplantıda azınlıkla
ilgili konuların görüşülüp
görüşülmediği konusunda bir açıklama
yapılmadı. Bölgenin ekonomik
kalkınmasıyla ilgili  toplantının
Dışişleri Bakanı'nın girişimi ve
başkanlığında yapılması dikkat çekti. 

CEMİL KABZA
Mustafçova

Belediye Başkanı

Mus taf ço va 
Be le di ye  
Bafl ka n› 
CEMİL KABZA, 
Mec lis Üye le ri
ve gö nül 
dost la r›; Ba t›
Trak ya 
Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n mü ba rek 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k,
mut lu luk, ba fla r› ve hu zur 
do lu gün ler di ler ler.

Dr. Muharrem KARAHASAN
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› n›n
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Thermopilon, 7  İSKEÇE

MUHASEBE BÜROSU
Gülfidan BURBUN

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

Thermopilon, 29  İSKEÇE

“Teröre karşı
komşularımızın 
yanındayız”

İSTANBUL’da meydana
gelen terör saldırısı Dışişleri
Bakanlığı tarafından kınandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın
resmi twitter hesabından
Yunanca ve İngilizce olarak
yayımlanan iki mesajla
İstanbul Atatürk
Havaalanı’nda

gerçekleştirilen terör saldırısı
kınandı. Mesajda
“İstanbul’daki yeni terör
saldırısı karşısında öfkeliyiz
ve kınıyoruz. Gelişmeleri
yakından takip ediyoruz.
Teröre karşı komşularımızın,
dostlarımızın yanındayız.”
ifadelerine yer verildi.
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BATI Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği ile Güney
Meriç’teki köy mütevelli heyetlerinin
ortaklaşa düzenledikleri ilk toplu iftar, 25
Haziran Cumartesi günü Hasanlar
köyünde gerçekleşti.

İftara Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve eşi Hülya
Akıncı, Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Türkiye’den Kırıkkale Müftü
Yardımcısı Vaiz Mustafa Turan, İskeçe
Milletvekili Hüseyin Zeybek, DEB Partisi
Genel Başkan Yardımcısı ve Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara, DEB Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Murat Ahmet, Aşağıköy
Derneği Başkanı Ferdi Bozali, Büyük
Müsellim Derneği Başkanı Cevat
Abdurrahman, Dimetoka Müslümanları
Derneği Başkanı Süleyman Macur, Kuzey
Evros bölgesi temsilcilerinin yanı sıra
civar köylerden soydaşlar katıldı.

Güney Meriç Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu iftar sonrasında yaptığı
konuşmada, bugünün kendileri için çok
önemli bir gün olduğunu, aralarında çok
önemli misafirlerin bulunduğunu ve
iftara katıldıkları için herkese teşekkür
ettiğini belirtti.

Mustafaoğlu, “Burası Güney Meriç’in
en uç bölgesinde kalan Hasanlar köyü.
Bizim için çok önemli bir köyümüz. Aynı
zamanda Türkiye’den gelirken sizleri ilk
karşılayan köyümüz. O yüzden bizim için
önemi çok büyük. Bu vesileyle bu alanı
bizlere tahsis eden Hasanlar köyü
sakinlerine teşekkür ediyorum ve
kendilerini bu konuda tebrik ediyorum.”
dedi. 

DEB Partisi Başkan Yardımcısı ve Batı
Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Ahmet Kara, davet için yetkililere
teşekkür ederek, “Bu tür etkinlikler Batı
Trakya Müslüman-Türk azınlığı
temsilcilerinin ve soydaşlarımızın bir
araya gelmesine vesile olmaktadır. Biz,
uzun zamandır gerek dernek yönetimleri
ve gerekse de DEB partisi yöneticileri

olarak böyle bir tabloyu her zaman
desteklemeyi kendimize bir görev
biliyoruz. Çünkü birlik ve beraberlik her
zaman ihtiyaç duyduğumuz unsurlardır.
Birlik ve beraberlik olduğu sürece
yaşadığımız tüm sıkıntıları çok daha
kolay bir şekilde aşabiliriz toplum olarak.
Gerek ülkemiz Yunanistan’ın yaşadığı
ekonomik krizden dolayı ve gerekse de
azınlık olarak yaşadığımız sıkıntılar
hepimizin malumu.” diye konuştu.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de,
“Bölge köyleri ve etraf köyler güç birliği
göstererek bu etkinliği düzenlediler.
Emeği geçen başta sizleri tebrik
ediyorum. Bu tür etkinlikler sizlerin
katılımıyla olmaktadır. Güney Meriç
Derneği aktif bir dernek. Buradaki
boşluğu doldurmak için büyük bir emek
sarf etmekte ve sizler de buna destek
veriyorsunuz. Burada azınlığımızın en
büyük silahı birlik ve beraberliğidir. Buna
çok ihtiyacımız var. Ülke zor bir süreçten
geçmekte ve bize de yansımaktadır.
Azınlık hakları konusunda sıkıntılarımız
var; ama tek silahımız birlik ve beraberlik
içinde mücadele etmemizdir. Azınlığın
kaderi bu. Doğumdan ölüme kadar
mücadele etmemiz gerekiyor. Pes etmek
yok. İnşallah Mevlam bizleri
utandırmayacaktır.” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı konuşmasında, “Bugün
dört ayrı etkinlik vardı. Hasanlar köyüne
sözümüz olduğu için burayı tercih ettik.
Sizlerle birarada olmak benim için büyük
bir mutluluk kaynağıdır. Hepiniz, hepimiz
iftarımızı evde de açabilirdik, ama
biraraya geldik. Birbirimize olan
kardeşlik bağımız vesilesiyle bir araya
geldik. Bizim inancımızda bazı ibadetler
ancak ortak yapılırsa yerini bulur.
Bazılarının da tercihen ortak olması
tavsiye edilir. Çünkü topluluk halinde
yaşayan insanlarız. Birbirine ihtiyacı olan
insanlarız. Birbirine muhabbet ve sevgi
duyması gereken insanlarız. Böyle
faaliyetlerin böyle bir amacı var. Bizi
biraraya getiriyor. Küskünler ve dargınlar
varsa, aralarındaki sorunların
çözülmesine yardımcı olmaktadır.
Birbirimize olan bağımızı
kuvvetlendiriyor. Bayramlarımız,
kandillerimiz , Hıdırellez gibi eğlenceye
dönük adetlerimiz hepsi buna dönük.
Bunu koruyabildiğimiz sürece ayakta
kalırız. Sizlere ve bizlere düşen bu iradeyi
korumaktır. Bu sadece Bekir beyin
vazifesi değil. Gençleri burada görmekten
mutluluk duydum. Onların bu bayrağı
devralması lazım.” ifadelerine yer verdi.

İSKEÇELİ soydaşlar, Mustafçova
Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde
26 Haziran Pazar akşamı gerçekleşen
iftarda buluştu. Köy halkının
düzenlediği iftara ilgi yoğundu. 

Gökçepınarlı soydaşlar iftara davet
ettikleri misafirleri köy meydanında
karşıladı.  Konuklar, iftar saatini cami
avlusunda sohbet ederek bekledi.
Kılınan akşam namazından sonra iftara
geçildi. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı, eşi Hülya Akıncı ve
Muavin Konsolos Canay Kavuncu iftar
organizasyonunda Gökçepınar ve bölge
halkı ile birlikte oldu.

Gökçepınar köyündeki iftar
programına katılanlar arasında Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete,
İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek,
Mustafçova Belediye Başkanı Cemil
Kabza, İskeçe eski milletvekili Çetin
Mandacı, DEB Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ozan Ahmetoğlu, eyalet
meclis üyeleri İrfan Hacıgene, Birol İnce
Mehmet, Hüseyin Mehmet Usta,
Mustafçova Belediyesi iktidar ve
muhalefet meclis üyeleri, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet Kurt, İskeçe İli
SÖPA Mezunu Azınlık Okulları
Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin
Kıyıcı, Çınar Derneği Başkanı Cengiz
Ömer, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık
Lisesi Müdürü Erkan İmam Efendi ile
civar köylerden çok sayıda soydaş yer
aldı. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
yaptığı iftar duasının ardından
Gökçepınar köyü din görevlisi Erkan
Azizoğlu köy iftarına katılan tüm
misafirlere, iftar organizasyonunun
düzenlenmesinde emeği geçen köylülere
ve Kur’an kursu öğretmeni Salih Belço’ya
teşekkür etti.

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil

Kabza da, Gökçepınar halkına teşekkür
ederek bugün burada Gökçepınar
köyünün kimlerle kucaklaştığı
gösterdiğini belirtti. Ardından söz alan
Milletvekili Zeybek de Gökçepınar
köyündeki anlamlı iftar organizasyonu
için teşekkürlerini iletti. 

Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete de Gökçepınar
halkının bazı kirli oyunlar karşısında
daha önce de gerekeni yaptığını, bugün
de gerekeni ortaya koyduğunu ve
bundan sonra da gerekeni
yapacaklarından şüphesi olmadığını
söyledi. Mete, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığının birlik ve berberliğini
zedelemeye çalışanların bunu
başaramayacaklarını ifade etti. 

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı konuşmasında
soydaşlarla bir arada olmaktan duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, Gökçepınar
halkına bu güzel organizasyondan
dolayı teşekkür etti. Akıncı, bu iftarın bir
kardeşlik iftarı olduğunu, çünkü
Gökçepınarlı soydaşlarıyla olan
hukukun kardeşlik hukukuna
dayandığını ve asıl olan da maddi
sofraların değil, birlikte paylaşılan ortak
kültürel ve manevi sofraların olduğunu
ifade etti.

İftar programının sonunda
Gökçepınar köyü din görevlisi Erkan
Azizoğlu, “Gökçepınar yıllar boyu çok
badireler atlattı; yeri geldi cami
minaresini yıktılar, yeri geldi minarenin
ayyıldızını gömdüler, yeri geldi camiyi
yaktılar, milli ve manevi değerlerimize
saldırdılar. Ama biz bugün burada
olduğu gibi herkese gösterdik ki,
bunlara rağmen yılmadık ve dimdik
ayaktayız.” ifadelerini kullanarak iftar
etkinliğine katılan herkese ve iftarın
kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi
için uğraş veren köylülere teşekkür etti. 

İftar sofraları, birlik sofraları
Güney Meriç Gökçepınar
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Ova Kadınlar Kolu

Büyük Sirkeli

İSKEÇE iline bağlı Kırköy’deki Kültür,
Eğitim ve Spor Derneği çatısı altında
faliyet gösteren Ova Kadınlar Kolu, 22
Haziran Çarşamba günü iftar yemeği
verdi.

Yaklaşık 200 kadının katıldığı iftar
yemeği sırasında Kırköy Derneği Ova
Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Saliemin
yaptığı konuşmada katılımcılara
teşekkür ederek, “Birlik ve
beraberliğimiz adına güzel bir
organizasyon oldu. İnşallah sizlerin
desteğiyle daha güzelleriyle hep bir
arada oluruz. Davetimize teşrif eden cok
saygıdeğer konuklarımıza ayrıca

teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerine
yer verdi.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Ali Rıza Akıncı’nın eşi Hülya Akıncı da
konuşmasında, “Ova bölgesinde
bulunmaktan çok mutluyum. Herşeyden
önce birliğimiz adına güzel bir
organizasyon. Emeği geçenleri kutlarım.
İnşallah yine güzel etkinliklerde bir
arada oluruz. Şimdiden bayramınızı
kutlarım” dedi.

İftar sonrası Batı Trakya Kadın
Platformu üyeleri bir toplantı
gerçekleştirdi.

RODOP ilinin Kozlukebir belediyesi
sınırları içinde yer alan Büyük Sirkeli
köyü, 27 Haziran Pazar günü iftar
yemeği verdi.

Büyük Sirkeli köyü Mütevelli
Heyeti’nin organizatörlüğünde verilen
geleneksel iftar yemeğine civar köylerin
mütevelli heyetleri başta olmak üzere
çok sayıda davetli katıldı. Yemeğe
katılanlar arasında Rodop Milletvekili
İlhan Ahmet, Gümülcine Seçilmiş
Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine
Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos
İrfan Çetin, Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, , Toplumsal Hareket

Başkanı Sadettin Şakir Hüseyin, Gelecek
Listesi Başkanı ve eski Kozlukebir
Belediye Başkanı İbrahim Şerif, Güven
Listesi Başkanı Adnan Salih, Doğu
Makedonya - Trakya eyaleti meclis üyesi
Rıdvan Koca Mümin, Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Kırıkkale Müftü Yardımcısı ve Vaiz
Mustafa Turan’ın yanı sıra köy halkı yer
aldı.

Akşam ezanının okunması ile
davetliler hep birlikte camide oruç
açtılar. İftar sonrası vaiz Mustafa Turan
iftar duasını yaptı ve akşam namazını
kıldırdı. Kılınan namaz sonrası iftara
katılan soydaşlar, sohbet etme imkanı
buldular.

DEB - GAT Larisa Teşkilatı

GÜMÜLCİNE’deki Yenimahalle
gençleri 26 Haziran Cumartesi akşamı
iftar yemeği organize etti.

Mahallenin gençleri tarafından
düzenlenen ve bu yıl ikincisi
düzenlenen iftara yüzlerce soydaş
katıldı. Yenimahalle’de Cami sokağında
verilen iftara mahalle sakinlerinin yanı
sıra komşu mahallelerden soydaşlar ve
seçilmiş yöneticiler de katıldı.

İftara katılanlar arasında Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif,
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin
Konsolos Nurettin Canay Kavuncu, Doğu
Makedonya - Trakya eyalet meclis üyesi
Rıdvan Koca Mümin, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray Hasan,
Batı Trakya Encümenler Birliği Başkanı
ve Gümülcine Belediyesi meclis üyesi
Ercan Ahmet, Gümülcine Belediye
Başkan Yardımcısı Levent İsmail, meclis
üyeleri Rıdvan Molla İsa, Emre Ahmet,
BTAYTD Asbaşkanı Mehmet Mehmet,
Gümülcine Sismanoğlu Devlet
Hastanesi Kulak Boğaz Burun Kliniği
Müdürü ve Kozlukebir Belediyesi meclis
Üüyesi Mehmet Eminoğlu, DEB Partisi
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Burhan Hasan, Dini
Etkinlikler ve Bayram Şenlikleri Kültür
Derneği Başkanı Ali Haf ve Başkan
Yardımcısı Hasan Kaşıkçı yer aldı.

Akşam ezanının okunması ile
soydaşlar hep birlikte oruç açtı. İftar
duasını Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif yaptı. Duanın ardından
kısa bir konuşma yapan Müftü,
Yenimahalle gençlerini tebrik etti. Müftü
Şerif konuşmasında, “Yenimahalle
gençleri olarak bu akşam düzenlediğiniz
bu güzel iftarın Batı Trakya’mızda
köylerimize ve mahallelerimize örnek
olmasını temenni ediyorum. Gerçekten
Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak
en çok birlik beraberliğe muhtaç
olduğumuz günlerde kardeşlik adına,
dostluk adına güzellikleri meydana
getiren Yenimahalle gençlerini canı
gönülden tebrik ediyorum. Birliklerinin

beraberliklerinin cenabı Allah’tan
devam etmesini diliyorum. Bu güzel
etkinliğin bundan sonraki yıllarda da
devam etmesini gençlerden hem
istirham ediyorum, hem de rica
ediyorum. Çünkü bu bizim birliğimizi
beraberliğimizi yansıtıyor. Bu olay
tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar
kadar değerli olan bir harekettir.
Bundan dolayı Ramazan ayında bir defa
dahi olsa bu güzelliği yapmak Allah’ın
ve peygamberin hoşuna gittiği bir ibadet
ve hareketlerdendir. Mahalle halkını ve
gençleri tebrik ediyorum. Maddi ve
manevi katkısı olanlardan ve iftara
gelen herkesten Allah razı olsun.”
görüşlerine yer verdi.

Muavin Konsolos Canay Kavuncu da
yaptığı selamlama konuşmasında,
“Sevgili kardeşlerim, öncelikle
Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı ve
şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Böyle mübarek günde
bizleri de davet ettiğiniz için sizlere
sonsuz teşekkür ediyorum. Aranızda
olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur
duyuyoruz. Allah dualarınızı ve
oruçlarınızı kabul etsin. Daha nice
Ramazanları Allah bizlere göstermeyi
nasip etsin. Birlik ve beraberliğinizi
daim etsin. Hepinizden Allah razı olsun.
Özellikle Yenimahalle gençlerine böyle
güzel bir iftarı organize ettikleri için
onlara teşekkürü bir borç biliyorum.”
dedi.

DOSTLUK Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, 27 Haziran
Pazartesi akşamı Larisa Genç
Akademisyenler Topluluğu
(GAT) Teşkilatı’nı ziyaret
ederek iftar yemeği verdi.

DEB Partisi Başkanı Ali
Çavuş, iftar öncesi Larisa GAT
Teşkilatı’ndaki gençlerle
biraraya gelerek sohbet etti ve
gençlerle bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Ali Çavuş, gençlerin
GAT Teşkilatı içinde
başlattıkları dayanışmayı,

mezuniyet sonrası da devam
ettirmelerini, kendilerine çok
ihtiyacı olan Batı Trakya Türk
halkını hiç bir zaman
unutmamalarını istedi. Ali
Çavuş ayrıca gençlerin
sorunlarını dinledi.

Daha sonra hep birlikte
iftar yemeği yenildi. 

Larisa ziyaretinde DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş’a, Genel Sekreter
Aydın Ahmet ve Gençlik
Kolları Başkanı Murat Ahmet
eşlik etti.
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Bat› Trakya 

Türk az›nl›€›n›n

Ramazan Bayram›’n› 

en içten dileklerimle

kutlar, sa€l›k ve 

baflar›lar dilerim.

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan
Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

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

İl han Ah met
Ro dop 

POTAMİ Mil let ve ki li

Ga lip Ga lip
Ro dop 

es ki mil let ve ki li

HÜ SE YİN ZEY BEK
İs ke çe Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

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

Bi rol İn ce meh met

Eyalet Meclis Üyesi

SAA DET TİN ŞA KİR HÜ SE YİN
Koz lu ke bir Be le di ye si 

Top lum sal Ha re ket Lis te si Başkanı

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

Tüm 
Müslümanlar’ın 
Ramazan
Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

AYHAN KARAYUSUF
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li
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Ah met Ha cıos man
Ro dop Eski Mil let ve ki li

Ba t› Trak ya
Müslüman
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n›
kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu 
gün ler di le rim.

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

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

İnşaat Mühendisi

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

Meclis Başkanı 

Dr. Meh met Emi noğ lu
Hemetli Eski Nahiye Başkanı
Kozlukebir Belediyesi Meclis Üyesi

1 Temmuz 2016 GÜNDEMkutlama 7

TANER FEYZULLAH
MİMAR - MÜHENDİS

Ba t› Trak ya Müs lü man 

Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve 

hu zurlu gün ler 

di le rim.

Yurt içindeki ve yurt
dışındaki tüm insanlarımızın
Bayramını en içten
duygularla kutlarım. Ülke
olarak, toplum olarak çetin
koşullarda onurlu bir yaşam
mücadelesi verdiğimiz bu
günlerde bayram aramızdaki
bağları, dayanışmayı
güçlendirmeye, zorluklara
ortakça, dimdik göğüs
germemize, geleceğe
umutla, iyimserlikle
bakmamıza vesile olsun.

MUSTAFA MUSTAFA
Rodop Sİ Rİ ZA Mil let ve ki li

Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk, hu zur ve 
ba r›fl do lu 
gün ler di le rim.

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

Ramazan Bayram›’n› 
en içten dileklerimizle 

kutlar, mutluluklar dileriz.

Yorgos Pavlidis
Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Başkanı 

ve Meclis Üyeleri 

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin ve tüm 

ö€ ren ci le ri mi zin Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,

sa€ l›k ve ba fla r› lar di le riz.
HA KAN MÜ MİN ER CAN AH MET KAH YA

CUL TU RE 
Ders ha ne le ri

İs ke çe’de ki 

SEN LİNO
Be bek araç-ge reç le ri ma ğa za la rı

Tüm müfl te ri le ri nin ve Batı Trak ya Türk le ri’ nin

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, esenlikler diler.  

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n› kutlar,
esenlikler dilerim.

MUSTAFA MUSTAFA
Yassıköy Belediyesi 

Meclis Üyesi

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

Hüseyin Mehmet Usta
Eyalet Meclis Üyesi

Dr. Selma GİROĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t› 
Trak ya Müs lü man Türk

az›n l› €› n›n Ramazan 
Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve 
mut lu luk lar di ler.

Avu kat 
Gün gör İl yas
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k, mut lu luk lar di ler.
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Ba tı Trak ya Ca mi le ri 
Din Gö rev li le ri Der ne ği

Bafl ka n Sadık Sadık ve Yö ne tim Ku ru lu üye le ri 
tüm Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› men sup la r› n›n 

mü ba rek Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
ha y›r la ra ve si le ol ma s› n› di ler.

Diş He ki mi
Tah sin Bo za cı oğ lu

Ba t› Trak ya Türk le ri’ nin Ramazan

Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k l›, mut lu ve esen lik

do lu gün ler di ler.

Çift çi le ri mi zin ve 
Ba t› Trak ya Türk 
az›n l› €› men sup la r› n›n   
Ramazan Bay ra m›’n›  
kut lar, sa€ l›k l›, mut lu
ve ba fla r› l› gün ler 
di le rim. 

Trakya Tü tün Üre ti ci le ri
Ko ope ra ti fi  Baş ka nı

HÜ SE YİN ESAT
ve Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri 

Bütün müşterilerinin ve
Batı Trakya Müslüman
Türkleri’nin RAMAZAN

BAYRAMI’nı kutlar,
esenlikler diler. 

Tüm müşterilerimizin ve 
Batı Trakya Türk azınlığının 

RAMAZAN BAYRAMI’nı 
kutlar, sağlık ve mutluluklar

dileriz. 

NE DİM 
PAS TA NE Sİ

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

Mustafa Katrancı
Eyalet Mecis Üyesi

Ba t› Trak ya Müs lü man 

Türk Az›n l› €› n›n 

Ra ma zan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk, hu zur ve 

ba r›fl do lu gün ler 

di le rim.

İSMAİL HÜSE
Eyalet Meclis Üyesi

“To SPİTİ KO” Bö rek çi si

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya Türkleri’nin

Ramazan Bayram›’n› kutlar, 

mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

Ther mo pi lon 1, ‹s ke çe
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Dr. DİLEK EMİN
Ço cuk Sağ lığı ve Has ta lık la rı Uz ma nı

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

hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Avu kat AD NAN PE ÇE NEK ve 
Avu kat HÜR MÜZ HAK KI OĞ LU

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  

mut lu ve hu zur lu gün ler di ler.

Mus taf ço va Be le di ye si Mec lis Başkanı

Yassıköy Belediyesi 
BİRLEŞİM HAREKETİ Başkanı 

ERDOĞAN SAİT
Susurköy Eski Belediye Başkanı

Bat› Trakya 

Müslüman Türk

az›nl›€›nın  

Ramazan Bayram›’n› 

kutlar, esenlikler 

dilerim.

TURGAY MÜMİN
Mimar-Mühendis

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve hu zur
do lu gün ler di le rim.

HALİT MEHMET
Kozlukebir 

Eski Belediye Başkanı

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk az›n l› €›nın 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu gün ler 
di le rim.

AHMET İBRAM
Eyalet Meclis Üyesi

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Ramazan Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.

ZEYNEP TEFİKOĞLU
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Gümülcine Belediye Kültür Eğitim ve 
Spor Şirketi Başkan Yardımcısı

Ba t› Trak ya  
Türkleri’nin
Ramazan Bay ra m›’n›
kutlar, sağlık, 
mutluluk ve 
esenlikler diler. 
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FO TO CEN TER
İs ma il ve Me sut kar deşler

Ba t› Trak ya Türk hal k› n›n Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk 

ve esen lik ler di ler.

Ro dop - Me riç İl le ri 
Se la nik Özel Pe da go ji Aka de mi si 

Me zu nu Öğ ret men ler Der ne ği
Rodop – Meriç (Evros) İlleri S.Ö.P.A.

Mezunu Öğretmenler Derneği Yönetim
Kurulu; meslektaşların, öğrencilerin ve bütün
Batı Trakya Müslüman Azınlığımızın Ramazan

Bayramı'nı içtenlikle tebrik eder; sağlık,
huzur ve mutluluk dolu günler dileriz.

Not: Üyelerimizle bayramlaşmak için Derneğimiz, 6 Temmuz
2015 Cuma günü (Bayramın 2. günü) saat 18:00’dan 20:00’a

kadar açık olacaktır.

YÖNETİM
KURULU ADINA

Avukat 
Önder Mümin

Eyalet Başkan Yardımcısı

Ba t› Trak ya 
Müslüman 
Türk Az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve hu zur
do lu gün ler di le rim.

Avukat 
CANER İMAM

Ba t› Trak ya  
Türk Az›n l› €›nın 
Ramazan 
Bay ra m›’n› 
kut lar, sağlık, 
mutluluk ve
başarı do lu gün ler 
di le rim.

BAŞKAN

Salih AHMET
GENEL SEKRETER

Hakkı HACI

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

KURU KAHVECİ KURU KAHVECİ 

ŞERAFETTİNŞERAFETTİN
Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk ve esen lik ler di ler.

BA TI TRAK YA AZINLIĞI YÜKSEK
TAHSİLLİLER DERNEĞİ

Üyelerinin ve Batı Trakya Türk
Az›n l› €› ’nın Ramazan 

Bay ra m› n› kut lar, esen lik ler di le r.

RIDVAN AHMET
Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
ve Belediye Başkan 
yardımcıları, 
belediye sakinlerinin ve
tüm İslam aleminin
Ramazan Bayram›’n› 
kutlar, sa€l›k, baflar› ve
mutluluk dolu 
günler diler. 
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Atina’da cami yapımına direnç sürüyor

UZMANLAR, Başbakan Aleksis
Çipras’ın yaptığı Atina'da bir cami ve
Müslüman mezarlığının inşa edileceği
yönündeki açıklamalarına karşılık,
Yunanistan’da cami yapımı konusunda
ciddi bir direncin olduğunu, Çipras’ın
olumlu yaklaşımının da bu konunun
kısa sürede çözüleceği anlamına
gelmediğini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmelerde
bulunan Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Atina’daki
cami ihtiyacının 100 seneyi aşkın bir
mesele olduğunu, 1880’lerden beri
zaman zaman gündeme geldiğini belirtti.
Hüseyinoğlu, burada yaşayan
Müslümanların sayısının eskiden az
olduğunu, fakat özellikle 1990’lardan
itibaren Müslüman göçmenlerin Atina’ya
yerleşmesi üzerine bu sayının yarım
milyonu geçtiğini ifade etti.

Hüseyinoğlu, “Demokrasinin beşiği
olarak kabul edilen Atina nasıl hala
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında tek
camisi olmayan başkent olabilir?
1880’lerden beri devam eden bir cami
talebinden bahsediyoruz. Bu insanlar
daha ne kadar bekleyecek? 2006 yılında
bunun kanunu çıktı, parası ayrıldı, 10 yıl
geçti ama inşaat anlamında hiçbir adım
atılmadı. En son projede de caminin
hangardan bozma Yunan eski askeri
bölgesinde bir yerde, minaresiz, 300-400
kişilik kapasitede olması planlanıyor.
Bence Yunanistan bir an önce bu ağır
yükten kurtulmalı.” diye konuştu.

Hüseyinoğlu, Türkiye’nin, Katar’ın ve
Suudi Arabistan’ın cami yapımıyla ilgili
teklifleri olduğunu, fakat Yunanistan’ın
tüm bu teklifleri reddettiğini ve neden
reddedildiği hakkında da tatmin edici
açıklama yapılmadığını ifade etti.

Bir devletin, vatandaşlarının toplu
ibadet etmesini engelleyemeyeceğini
vurgulayan Hüseyinoğlu, “Yunan
yetkililer ‘Biz cami yapacağız’ diyorlar.
‘Bizim nüfuz alanımızda olacak, caminin
imamını, müezzinini biz belirleyip
parasını da biz ödeyeceğiz’ diyorlar.
Fakat sonuç olarak baktığımızda ortada
hiçbir şey yok. Ben bu hususta yıllardır

bir iyi niyet ve samimiyet göremiyorum.”
dedi.

Hüseyinoğlu, Atina’da faaliyete
geçecek bir caminin, Yunanistan’ın
başkentinde yaşayan yüzbinlerce
Müslüman'ın entegre olması için önemli
bir basamak teşkil edeceğini vurguladı. 

“MÜSLÜMAN MEZARLIĞI YOK”
Mezarlık eksikliği konusunun genelde
Atina’da cami meselesinin gölgesinde
kaldığına dikkati çeken Hüseyinoğlu, bu
konuda Atina’daki Müslümanlarla devlet
yetkilileri arasında verimli bir diyaloğun
olmadığını belirtti.

Mezarlık eksikliği konusunun da çok
önemli bir sorun olduğunun altını
çizen Hüseyinoğlu, “Mezarlık olmadığı
için öldüğünüzde gömülecek bir yeriniz
dahi yok. Bazıları geldikleri
memleketlerine geri götürülürken, şu an
Atina’da ölen Müslümanların çok büyük
bir kısmı Batı Trakya’ya götürülüp orada
defnediliyor. Ölü bedenler binbir zorluk
ve masrafla 800 kilometre öteye
götürülmek zorunda kalınıyor.” diye
konuştu.

Dini alanda on yıllardır yaşanan temel
hak ihlallerinin Atina’daki birlikte
yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyen
Hüseyinoğlu, bunun göçmenlerin
gettolaşması ve ötekileştirilmesinde
oldukça etkili olduğunu ifade etti.
Hüseyinoğlu, yıllardır orada yaşamasına
rağmen kendisine vatandaşlık
verilmeyen ve bu yönde temel haklardan
mahrum çok sayıda Müslümanın
olduğunu kaydetti.

Hüseyinoğlu, Yunanistan’da önemli
bir Müslüman nüfusa sahip Selanik’in
genelde göz ardı edildiği, orada da
ibadete açık herhangi bir cami ve
mezarlığın olmadığını belirtti.

“ATİNA’DAKİ CAMİ 
TAMAMEN DEVLETİN
KONTROLÜNDE OLACAK” 
Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika

Çalışmaları Okulu araştırmacısı Dr.
Sebahattin Abdurrahman, Yunan devleti
tarafından Atina’da yapımı planlanan
camiyle ilgili meclisten geçen yasanın,
minaresi ve kültür merkezi olmayan 350
kişilik bir cami yapılmasını içerdiğini
anlattı. Abdurrahman, yüz binlerce
Müslüman’ın yaşadığı Atina için bunun
çok yetersiz olduğunu vurguladı.

Atina’da yapımı planlanan caminin
yönetiminden 7 kişilik bir komitenin
sorumlu olacağını dile getiren
Abdurrahman, onların da sadece
ikisinin Müslüman, beşinin devlet
memuru olacağı bilgisini verdi.
Abdurrahman, “Bu durumu diğer
Avrupa ülkeleriyle mesela İngiltere ile
kıyasladığımızda çok büyük bir fark
olduğu anlaşılıyor. Çünkü İngiltere’de
camiler kendi imamlarını kendileri tayin
edebiliyor, izin alıp cami inşa edebiliyor.
Atina’daki cami ise tamamen devletin
kontrolünde olacak.” dedi.

Camiyle ilgili defalarca yapılan
ihalelerde katılımcı olmaması nedeniyle
ihalenin konsorsiyum ile dört firmaya
verildiğini, en son da Çevre Bakanlığına
devredildiğini ifade eden Abdurrahman,
“Bütün bunlar cami yapımı konusunda
ciddi bir direncin olduğunu gösteriyor.
Başbakan Çipras'ın olumlu yaklaşması
da bu konunun kısa sürede çözüleceği
anlamına gelmiyor.” değerlendirmesinde
bulundu.

Abdurrahman, cami yapımı öncesinde
engeller çıktığı gibi inşaat aşamasında
da değişik engeller çıkacağına dikkati
çekerek koalisyon ortağının aşırı sağcı
Bağımsız Yunanlılar partisi
olmasını, Başbakan Çipras’ı kısıtlayan
faktör olarak nitelendirdi.

Atina’daki Müslümanların yer
altındaki çoğu kötü şartlarda olan 120
civarında mescidi olduğunu hatırlatan
Abdurrahman, bunların yalnızca
üçünün resmileştirildiğini, diğerlerinin
ise gayriresmi olarak faaliyet gösterdiğini
söyledi.

Abdurrahman, bütün bu
engellemelerin sebeplerinin ise
Yunanistan’ın ulus devlet olarak
kurulmasına kadar dayandığını belirtti.
Yunanistan’daki Ortodoks Kilisesi'nin
farklı oluşumları kabul etmediğine işaret
eden Abdurrahman, sadece
Müslümanlara karşı değil, diğer
Hristiyanlara da zorluklar çıkarıldığını
söyleyerek, “Yunanistan teokratik bir
devlettir, Kilise'nin önemli bir yeri vardır.
Kilise'nin varlığı Yunanistan devletinin
varlığıyla özdeş gibidir.” ifadelerini
kullandı. 

“TÜRKİYE’NİN 
OLASI ETKİSİNDEN
KORKULUYOR”

Abdurrahman, “Atina'da açılacak cami
ve etrafında birikecek insanlardan ve bu
insanlara zamanla Türkiye’nin etki
etmesinden korkuluyor. Türkiye’nin
dünyanın diğer bölgelerindeki
Müslümanların ihtiyaçlarına kayıtsız
kalmadığı gibi, Atina’daki
Müslümanların da özellikle dini
ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayacağı
endişesi var.” dedi.

Türkiye’nin zaten şu an Atina’daki
Müslümanların sorunlarıyla ilgili ciddi
önerileri olduğunun altını çizen
Abdurrahman, “Bu arada Batı
Trakya’daki Müslümanlar ile Atina’daki
Müslümanlar arasında şu anda önemli
bir bağlantı yok. İkisi arasında güçlü bir
bağ kurulması endişesi de var.”
görüşünü dile getirdi. Abdurrahman,
tüm bu faktörlerin cami projesinin
geciktirilmesine ve olabildiğince ağırdan
alınmasına yol açtığını kaydetti.

Başbakan Aleksis Çipras, 22
Haziran'da Strazburg'da yaptığı
konuşmada, azınlıkların haklarını
geliştirmek için bir dizi plan ortaya
koyacaklarını ve Atina'da bir cami ve
Müslüman mezarlığının inşa edileceğini
açıklamıştı.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma
Enstitüsü Öğretim Üyesi Hüseyinoğlu:
“Demokrasinin beşiği olarak kabul
edilen Atina, nasıl hala AB ülkeleri
arasında tek camisi olmayan başkent
olabilir? 1880’lerden beri devam
eden bir cami talebinden
bahsediyoruz. Bu insanlar daha ne
kadar bekleyecek,”
Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika
Çalışmaları Okulu araştırmacısı
Abdurrahman: “Atina’da açılacak
cami ve etrafında birikecek
insanlardan ve bu insanlara zamanla
Türkiye’nin etki etmesinden
korkuluyor”
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Filis’ten mescitler için
ruhsat açıklaması

EĞİTİM ve Din İşleri Bakanı
Nikos Filis, herkesin ibadet
etme hakkı olduğunu belirterek,
Atina’da resmi olmayan ibadet
yerlerine güvenlik koşulları
sağlandığı takdirde ruhsat
verileceğini açıkladı.

Atina’daki Müslüman
cemaati üyeleriyle bir araya
gelen Bakan Filis, cami ve
mezarlıklar konusunda
açıklamalarda bulunarak,
“Atina’da bulunan, resmi
olmayan ibadet yerlerine
gerekli güvenlik
koşullarının temini
halinde, ruhsat
vereceğiz.” dedi.

Yunanistan’ın ülkede
yaşayan herkese
ibadetlerini yerine
getirme hakkı sağladığını
söyleyen Filis, “Ülkemizde
birçok ülkeden gelen
Müslümanlar
aileleriyle
yaşamakta ve
ülke

ekonomisine katkıda
bulunmaktadırlar. Bu
insanların anayasa ve
uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde hak ve
yükümlülükleri var.”
görüşlerine yer verdi.

“BAYRAM NAMAZI İÇİN
KAMUYA AİT BAZI 
YERLER SAĞLANACAK

Bakan Filis ayrıca,
Ramazan

Bayramı
dolayısıyla,

Müslümanların bayram
namazlarını kılmaları için
kamuya ait bazı yerlerinin
tahsis edileceğini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere
Başbakan Aleksis Çipras
Strasburg’da yaptığı
konuşmada, Atina’da bir cami
ve Müslüman mezarlığı inşa
edileceğini söylemişti.

AVRUPA’DA CAMİ
BULUNMAYAN TEK
BAŞKENT
Atina, Avrupa’da ibadete açık
cami bulunmayan tek başkent.
Kent merkezinde açık olan bir
cami ise müze olarak
kullanılıyor. Bunun yanı sıra,
Müslümanlar bazı meskenleri
mescit olarak kullanabiliyor.

ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, Selanik
Belediyesi’nin sergi
gerekçesiyle Yeni Cami’yi
bayram namazı için tahsis
etmemesini, “Selanik
Belediyesi’nin sergi
bahanesiyle Yeni Cami’yi
bayram namazı için tahsis
etmemesi, ülkemiz
Yunanistan’ın din ve ibadet
özgürlüğü alanındaki
yükümlülüklerini yerine
getirmekten ne kadar uzak
olduğunu bir kez daha ifşa
etmiştir.” sözleriyle eleştirdi.

Habipoğlu, “Bu yıl da
Selanik Belediyesi tarafından
sergi salonu olarak kullanılan
Yeni Cami’de bayram namazı
kılınmasına bir defalığına
mahsus olsa da Yunan
makamlarınca izin verilmedi.
Ülkemizin en büyük ikinci

şehri olan Selanik’te yaşayan
binlerce Müslüman için
ibadete açık bir cami halen
bulunmamaktadır. Başkent
Atina’da cami yapımına ise
yıllardır izin verilmemektedir.
Tüm bunlar ortadayken Yunan
Cumhurbaşkanı ve Dışişleri
Bakanı’nın tüm Yunan
vatandaşlarının ülkede eşit ve
özgür bir şekilde dinini
yaşadığı ve ibadetlerini yerine
getirdiğine ilişkin açıklamaları
yaşanan gerçeklerin tamamen
uzağındadır. 21. yüzyıla
ulaşamayan bir devlet varsa, o
da din ve ibadet özgürlüğü
alanındaki yükümlülüklerini
yerine getirmeyen ve getirmek
için hiçbir çaba sarfetmeyen
ülkemiz Yunanistan’dan
başkası değildir.” ifadelerini
kullandı. 

ABTTF: “Ülkemiz din 
ve ibadet özgürlüğü
alanındaki yükümlülüklerini
yerine getirmekten uzak”

“Atina’da resmi olmayan ibadet yerlerine güvenlik koşulları
sağlanınca ruhsat vereceğiz”

“Balkanlarda İslam Miadı Dolmayan Umut” paneli Ankara’da yapıldı
TÜRKİYE’deki Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

(TİKA), 23 Haziran Perşembe günü “Balkanlarda İslam ve Miadı
Dolmayan Umut” başlığı altında bir panel düzenledi.

Balkan müftülerinin katıldığı panele Batı Trakya’yı temsilen
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe
Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş,
Gümülcine Seçilmiş Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet ve
Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü Vaizi Hüseyin Bostancı katıldılar. 

Etkinlikte TİKA işbirliği ile hazırlanan ve editörlüğünü
Muhammed Savaş Kafkasyalı’nın yaptığı, beş ciltten oluşan,
alanında en kapsamlı eser olarak değerlendirilen “Balkanlarda
İslam ve Miadı Dolmayan Umut” kitabının tanıtımı da
gerçekleştirildi. Kitapta Müftü İbrahim Şerif ve Müftü Yardımcısı
Fehim Ahmet’in makalelerine de yer verildi.

Panele, Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve TİKA Başkanı
Dr. Serdar Çam katılarak birer konuşma yaptılar. Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez yaptığı konuşmada, İslam
medeniyetini doğru anlamak için İslam’ın yayılış tarihini,
İslam’ın farklı coğrafyalarda meydana getirdiği, inşa ettiği
medeniyetleri doğru okumak ve doğru anlamak gerektiğine vurgu
yaptı.

Ayrıca panelde Balkanlar’da “Geçmişten Günümüze Doğal ve
Kurgusal Kimlikler” , “İslam ve Bir Arada Yaşama Tecrübesi”
başlıkları altında oturumlar gerçekleşti.

Konuşmaların ardından davetliler, TİKA Balkanlar Buluşması
İftar Programı’na katıldılar.
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Yas sıköy Be le di ye Başka nı

İsmet Kadı
ve mec lis üye le ri 

Bat› Trakya 

Türk Az›nl›€›n›n

Ramazan Bayram›’n›

kutlar, sa€l›k, baflar›

ve mutluluk dolu 

günler diler. 

Ma ki na Mü hen di si

Hasan Hasan
Gümülcine Belediyesi Meclis Üyesi

Müfl te ri le ri nin ve Ba t› Trak ya

Türk top lu mu nun mü ba rek

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,

sa€ l›k l›, mut lu, ba fla r› l› 

ve hu zur lu ni ce 

bay ram lar di ler. 

Kar di yo lo ji Uz ma nı

Dr. OR HAN ÇA KIR

Ba t› Trak ya 

Müs lü man 

Türk top lu mu nun 

Ramazan 

Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk

di ler.

Ku lak Bu run Bo ğaz 
Has ta lık la rı Uz ma nı

Opr. Dr. Ha kan Me met
Ba t› Trak ya 
Türk Az›n l› €› n›n 
RAMAZAN
BAY RA MI’nı kut lar, 
sa€ l›k, mut lu luk 
ve hu zur do lu 
gün ler di ler.
‹fl tel: 25311-01108
Cep: 6946931464

İn şa at Mü hen di si MEH MET ME SUT
Elek trik Mü hen di si 

AY HAN HÜSKOĞLU
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk Az›n l› €› n›n,  

Ramazan Bay ra m› n› kut lar, esen lik ler di le riz.

Dr. İsmail Yakupoğlu
Göz Hastalıkları Uzmanı

Thermopilon 6 - İskeçe

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

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

Bat›
Trakya

Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

dileriz.

Ba t› Trak ya

Türk le ri’nin

Ramazan

Bay ra m›’n›

kut lar, 

sa€ l›k ve

mut lu luk lar

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

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

Diş He ki mi
Mus ta fa İMAM
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, ba r›fl ve 
hu zur do lu gün ler di ler.

AVU KAT
Ah met Ka ra

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

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

Asım ÇA VU ŞOĞ LU

Tüm üyelerimizin ve Ba t› Trak ya 
Müslüman Türk azınlığı mensuplarının 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
hayırlara vesile olmasını dileriz.

BAYRAMLAŞMA
Derneğimizde bayramlaşma 6 Temmuz
Çarşamba günü (Bayramın ikinci günü) 

18:00-21:00 arası dernek lokalinde yapılacaktır. 

Müşterilerimizin ve 

Batı Trakya Müslüman Türkleri’nin

RAMAZAN BAYRAMI’nı kutlar,

esenlikler dileriz. 

PETROL OFİSİ MADENİ YAĞLAR
YUNANİSTAN ANA BAYİ

GÜNER MUSTAFA
Ba t› Trak ya 

Türk le ri’nin ve tüm 
müşterilerinin

Ramazan
Bayramı’nı kutlar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve
esen lik ler di ler.

Yu suf De li
İşadamı-Mus taf ço va Be le di ye si

Mec lis Üye si

Ba t› Trak ya
Müslüman  
Türk az›n l› €› 
men sup la r› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
en iç ten duy gu la r›m la
kut lar, ba r›fl ve hu zur
do lu gün ler di le rim.

HELAL KESİM

Dr. FEYZULLA DAHİL
Ço cuk Doktoru

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

hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Thiras 10, ‹SKEÇE
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Diş HE KİMİDiş HE KİMİ
Tuncay Tuncay 
ÇAVUŞ ÇAVUŞ 

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  

sa€ l›k ve mut lu luk do lu 

ni ce gün ler di ler ler.

NE Oe lec tricNE Oe lec tric
Be yaz Eş ya Ma ğa za sıBe yaz Eş ya Ma ğa za sı

Müşterilerimizin ve

Batı Trakya Türk 

azınlığının 

RAMAZAN BAYRAMI’nı

kutlar, sağlık, 

mutluluk ve başarı

dolu günler dileriz.

Fizyoterapi Uzmanı 

Türkeş HacımemişTürkeş Hacımemiş
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k l› ve hu zur do lu gün ler di ler.

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

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

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

Si BEL MUS TA FA OĞLUSi BEL MUS TA FA OĞLU
Gümülcine Belediyesi Başkan YardımcısıGümülcine Belediyesi Başkan Yardımcısı

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

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

İşa da mı İşa da mı 

Şaban BandakŞaban Bandak
Batı Trakya

Türkleri’nin ve 
müşterilerinin

Ramazan
Bayram›’n› kutlar,

huzur ve 
mutluluk dolu 

günler diler. 

Diş HE KİMİDiş HE KİMİ
Er dem Er dem 
Kİ RA CIKİ RA CI

Rodop İli Ticaret ve

Sanayi Odası Ticaret

Bölüm Başkanı

İbrahim Halil Hasan

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

Avu kat Sa dık Ali
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.
ALİ ALİ & MUSTAFA HASAN ALİ ALİ & MUSTAFA HASAN 

Batı Trakya Türkleri’nin ve 
müşterilerinin Ramazan Bayram›’n› 
kutlar, mutluluk dolu günler diler. 
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HİLMİ TOPALHİLMİ TOPAL

Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri’nin 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sağlık, 

mutluluk ve esen lik ler di le r. 

Gö ğüs ve Ak ci ğer Has ta lık la rı Uz ma nı

Dr. Hik met İs ma il ko
Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k l› gün ler di ler.

ŞÜK RİYE MAR KET
Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

ba r›fl do lu, hu zur lu ve sa€ l›k l› gün ler di ler.

Diş He ki mi
Mu rat İb ra him ko

Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve ba fla r› do lu gün ler di ler.

Müfl te ri le ri mi zin 

ve Ba t› Trak ya 

Türk hal k› n›n 

Ramazan 

Bay ra m›’n› kut lar,  

esen lik ler di le rim.

Ba t› Trak ya Müslüman
Türk  az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,
huzur, mutluluk ve başarı dolu

günler dilerler. 

Dr. Hasan MALKOÇ
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

Platonos, 12 - 14  İs ke çe

Ther mo pi lon 2, kat 3, ‹s ke çe

Ba t› Trak ya Türk Ba t› Trak ya Türk AAz›n l› €› n›n z›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve sa€ l›k ve 
ba fla r› do lu gün ler di ler.ba fla r› do lu gün ler di ler.

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Astron Center, 2. kat, İs ke çe

Avukat İHSAN AHMET KAHYAAvukat İHSAN AHMET KAHYA Avukat RAİF USTAAvukat RAİF USTA

BERBER Cem Direk
Müşterilerinin ve Batı Trakya Türk azınlığı

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di le r.

Thermopilon 23, İSKEÇE

24 SAAT KESİNTİSİZ
HİZMETİNİZDEYİZ
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KÖŞK LO KAN TA SI
Mi zan lı-İs ke çe

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk do lu gün ler di le rim.

Diş He ki mi
Yü cel Dur muş
Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

İnşaat Mühendisiİnşaat Mühendisi

İBRAHİM KAMİLİBRAHİM KAMİL
Ba t› Trak ya Müsluman Türk Az›n l› €›  

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›klı, başarılı ve mutlu günler diler. 

Rıdvan Deli Hüseyin
Mustafçova Belediyesi Toplumsal 

Birlik ve Kalkınma Hareketi Başkanı

Ba t› Trak ya 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, ba r›fl, 
hu zur ve 
mut lu luk do lu 
gün ler di le rim.

BA TI TRAK YA TÜRK 
ÖĞ RET MEN LER BİR LİĞİ
Ba t› Trak ya  Türk Az›n l› €› n›n,  

ö€ ret men ve ö€ ren ci le ri mi zin Ramazan 
Bay ra m› n› kut lar, esen lik ler di le riz.

AŞÇI AŞÇI 
RIDVANRIDVAN

PAŞAOĞLUPAŞAOĞLU
Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya

Müslüman Türk Az›n l› €›  
mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n›

kut lar, sa€ l›klı, başarılı ve mutlu 
günler diler. 

STELYOS MORAİTİS
İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı

Esnaf, sanatkar,
işadamı 
ve bütün

Müslüman 
hemşerilerinin

Ramazan
Bayramı’nı kutlar,

sağlık ve 
mutluluklar diler. 

Diş He ki mi 
Mus ta fa Ha cı hü se yin

Ba t› Trak ya Müs lü man Türk le ri ’nin Ramazan

Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, mut lu luk 

ve esen lik do lu gün ler di ler.

BERBER Murat Kara

Müşterilerinin ve Batı Trakya Türk azınlığı

mensuplarının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di le r.

Thermopilon 14, İSKEÇE
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Ce lal Ba yar Li se si En cü men He ye ti üye si

Diş He ki mi Saf fet Emin
Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

AAvvuu kkaatt   
EE kkrreemm  SSeeffeerr   

Müşterilerinin ve bütün Ba t› Trak ya Türk 
Az›n l› €›  mensuplarının   Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

DE MİR MAR KET DE MİR MAR KET 
FA İK LERFA İK LER

Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, 

mut lu luk ve esen lik ler di ler.

İnşaat Mühendisiİnşaat Mühendisi

Levent İsmail 
Gümülcine Belediyesi Teknik ve Temizlik
İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun
Ramazan

Bayram›’n› kutlar,
bar›fl ve huzur dolu

günler diler.

Ba t› Trak ya Türk Az›n l› €› n›n  Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, sa€ l›k, mut lu luk, hu zur ve

ba r›fl do lu gün ler di ler ler.

HU KUK BÜ RO SU
AVU KAT 

KE NAN 

SOF TA

AVU KAT 
‹R FAN 

AR NA VUT

AVU KAT 

OR HAN 

AR NA VUT

AVU KAT

RA MA DAN 

N‹ ZAM

Dost luk Eşit lik Ba rış
Partisi

Bat› Trakya
Türkleri’nin 

Ramazan
Bayram›’n› kutlar, 

sa€l›k ve 
mutluluklar diler.

Avu kat 
Muzaffer Kabza

(İs ke çe Ba ro su Yö ne tim Ku ru lu üye si)

Bat› Trakya
Müslüman Türk

toplumunun
Ramazan

Bayram›’n› kutlar,
bar›fl 

ve huzur dolu 
günler diler.

RAMADAN CEMALİ
İnşaat malzemeleri

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.
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İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ 
Başkanı Av. Ahmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Tüm Ba t› Trak ya Türkleri’nin Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,  
sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

AvukatAvukat
Emi ne SubaşılarEmi ne Subaşılar

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin  Ramazan 
Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk lar di ler.

İskeçe İli SÖPA Me zu nu 
Öğret men ler Der ne ği 

Bütün dünyada sevgi ve barışın hakim
olması temennisiyle tüm halkımızın,

öğretmen, öğrenci ve velilerimizin
Ramazan Bayramını en içten 

dileklerimizle kutlarız. 
Bu güzel Bayramın İslam alemine 

ve tüm insanlığa huzur ve barış
getirmesini diliyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

G. Sekreter                            Başkan
İrfan KALFA      Nurettin KIYICI

Avukat 
Ha lil Mus ta fa

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› na 
Ramazan Bay ra m›’nda   

esen lik ler di ler.

EK LO Gİ Ki ta be vi
Tüm müfl te ri le ri mi zin 

Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 
mut lu luk ve esen lik ler di le riz.

Gü mül ci ne Be le di ye Başka nı

YOR GOS PET Rİ DİS
Tüm Müslüman
hemflehrilerinin 

RAMAZAN
BAYRAMI’n› 

kutlar, 
sa€l›k, mutluluk 

ve huzur dolu 
günler diler.

İSKEÇE 
MUZAFFER SALİHOĞLU GÜNDÜZLÜ

AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ

Tüm öğretmen, öğrenci ile velilerimizin ve Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.  

İSKEÇE GÜNDÜZLÜ AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ SAHİBİ 
SAİME KIRLIDÖKME
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(Gü mül ci ne Cad de si - İs ke çe)

Tüm müflterilerimizin ve Bat› Trakya
Türkleri’nin  Ramazan Bayram›’n› kutlar, 

mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

1 Temmuz 2016 GÜNDEMkutlama 21

Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n ve müfl te ri le ri nin
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, mut lu luk lar di ler.

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

Ba t› Trak ya Türk top lu mu nun

Ramazan Bay ra m›’n› en içten

dileklerimle kutlar, sağlık ve

mutluluk dolu nice 

bayramlar dilerim. 

Ersan SARI
Çocuk Doktoru

Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarının

Ramazan Bay ra m›’n› 

en iç ten di lek lerimle kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di le rim.

Thermopilon -1- Astron Center İSKEÇE

Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

KÖFTECİ

Cemal KURT
Müfl te ri le ri nin ve tüm Batı Trakya Müslüman

Türk halkının  Ramazan Bay ra m›’n› kut lar,

sa€ l›k ve mut lu luk do lu gün ler di ler.

Dr. Hümeyra Ahmetoğlu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t›

Trak ya Müs lü man

Türk az›n l› €› n›n

Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve 

mut lu luk lar di ler.

Thermopilon Sokağı 10 -12, üçüncü kat - İs ke çe

GTGB Yö ne tim Ku ru lu adı na

Başkan 
KO RAY HA SAN

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin 

Ramazan Bay ra m›’n›

kut lar, sa€ l›k, mut lu luk

ve esen lik ler di ler.
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Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› 
kut lar, sa€ l›k, 
mut lu luk, hu zur ve 
ba r›fl do lu 
gün ler di le rim.

ADNAN SALİ
Kozlukebir Belediyesi Meclis Üyesi

Avu kat 
AHMET KURT

Bat› Trakya

Müslüman Türk

toplumunun 

Ramazan Bayram›’n›

kutlar, bar›fl ve

huzur dolu günler

diler.

MUHASEBE BÜROSU
Bat› Trakya
Müslüman
Türkleri’nin

Ramazan
Bayram›’n›

kutlar,  
esenlikler

diler.

- BELGİN KARA

- NURCAN KADRİ

- BEYHAN ALİOĞLU

NE A ANİK Sİ Bö rek çi si

Müfl te ri le ri mi zin ve Ba t› Trak ya Müs lü man 
Türk Azınlığının Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

SUPER MARKETSUPER MARKET
(Süleyman Ramadan)

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

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

P. Çaldari - 34 İs ke çe

UCUZLUK MARKET MURAT
(Molla Ahmet Murat)

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

sa€ l›k, mut lu luk ve esen lik ler di ler.

P. Çaldari 5, İSKEÇE

Dr. Hüseyin BALTACI
Dahiliye Uzmanı

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

ASTRON CENTER, 5. KAT  İSKEÇE

Dr. NECATİN NECATİ
Ortapedi Uz ma nı

Ba t› Trak ya Türk le ri’nin Ramazan Bay ra m›’n›
kut lar, hu zur ve sa€ l›k do lu gün ler di le rim.

Mih. Karaoli, 13-A İSKEÇE

gundem_984_Layout 1  04.07.2016  14:28  Page 22



GÜNDEMkutlama 231 Temmuuz  2016

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

RAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUNRAMAZAN BAY RA MI’NIZ KUT LU OL SUN

HÜSEYİN KARA
Ba t› Trak ya 
Müs lü man 
Türk az›n l› €›n ın   
Ramazan 
Bay ra m›’n› 
kut lar, 
esen lik ler di ler.

Avu kat Mus ta fa Ha san
Ba t› Trak ya Türk az›n l› €› n›n 
Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

sa€ l›k ve ba fla r› 
do lu gün ler di ler.

Rodop Esnaf, Ticaret ve  Sanayi Dernekleri

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Rıdvan KABA
Gastroenteroloji – Hepatoloji Uzmanı 

Hastalarının ve Ba t› Trak ya Müs lü man Türk
az›n l› €› n›n Ramazan Bay ra m›’n› 

kut lar, sa€ l›k ve mut lu luk lar di ler.

İsmet MOLLAOĞLUİsmet MOLLAOĞLU
Boya Market - İskeçe

Müşterilerinin ve Ba t› Trak ya Türk 
top lu mu nun Ramazan Bay ra m›’n› kut lar, 

ba r›fl do lu, hu zur lu 
ve sa€ l›k l› gün ler di ler.

M.Karaolis/ Elpidos - Cosmos Center - İskeçe 
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Ahmet Hacıosman, Avrupa
Türk Girişimciler Birliği
Yunanistan Temsilcisi oldu

AVRUPA Türk Girişimçiler Birliği (ATGB)
Yunanistan Temsilciliği kuruldu. Temsilciliğin
başına Rodop eski milletvekili Ahmet
Hacıosman getirildi. Hacıosman’ın çalışma
grubunda eski milletvekili Çetin Mandacı’nın
da yer aldığı belirtildi.

Avrupa Türk Girişimçiler Birliği (ATGB)
Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya (FYROM)
temaslarını ve sektörel çalışmalarını Ramazan
ayında temsilcilik düzeyinde aralıksız olarak
sürdürüyor.

Rodop ilinden sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Hristos Metios’la görüşerek
Yunanistan’da yatırım imkanları hakkında bilgi
alan ATGB heyeti, Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Riza Akıncı ile görüştü. ATGB
heyeti bölgedeki yatırım imkanları ve Türkiye
ile Avrupa arasında ithalat ve ihracat
alanlarında işbirliği imkanları
hakkında görüş alışverişinde
bulundu. 

Daha sonra bir çok üretici ile
bir araya gelen ATGB heyeti, bir
çalıştay oluşması için mutabakat
sağladı. Bölgeyi ziyaret eden
Avrupa Türk Girişimciler Birliği

(ATGB)  yetkilileri, Yunanistan ATGB
temsilciliğine Rodop eski milletvekili Ahmet
Hacıosman’ın getirilmesini kararlaştırdı. İskeçe
eski milletvekili Çetin Mandacı’nın da Ahmet
Hacıosman ile birlikte çalışmalara katkı

sağlayacağı belirtildi.
ATGB Genel Başkanı

Orhan Buyurman
başkanlığında bölgeyi
ziyaret eden heyette
Muharrem Uslubas,
Necati Duman, Şenol
Sayılı, Müjdat Gür,

Salih Ünal, Mehmet
Hasan ve Ali Osman

Doğan yer aldı. 

Azınlık iş adamları derneğinin
kurulması için ilk adım atıldı

DÜNYA Türk İş Konseyi
Balkanlar Bölge Komitesi Başkan
Yardımcısı ve Yunanistan
Temsilcisi iş adamı Levent Sadık
Ahmet, 24 Haziran Cuma günü
azınlık iş adamlarına iftar yemeği
verdi. Sadık Ahmet,
Balkanlar’daki ikinci toplantının
Gümülcine’de yapılacağını
müjdesini vererek dernekleşmeye
hız verilmesini istedi.

Gümülcine’deki Chris & Eve
Oteli’nde düzenlenen iftar
yemeğine Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı,
Muavin Konsoloslar Murat Ertaş
ve İrfan Çetin, T.C. Ziraat Bankası
Gümülcine Şube Müdürü
Mustafa Karabulut ve İskeçe
Şube Müdürü Onur Felent ile bir
grup Batı Trakyalı iş adamı
katıldı.

Levent Sadık Ahmet, iftar
yemeğine katılan davetlilere ve
Dünya Türk İş Konseyi Genel
Kurulu’nda kendisine oy veren iş
adamlarına teşekkür etti.

Sadık Ahmet, “Öncelikle
sizlere çok güzel bir haber
vermek istiyorum. Sizleri
temsilen Üsküp’e gittim. İstişare
toplantısı sonrası en genç ülke
temsilcisi olarak ikinci
toplantının Gümülcine’de
yapılmasını istedim. Genel Kurul
karar verdi ve resmileşti. 22-23
Temmuz’da Balkanlar Komite
toplantısı burada yapılacak.
Hepinizin desteğini istiyorum.
Misafirleri en güzel şekilde
ağırlayalım, Yunanistan’a ve
kendi etrafımıza faydamız
olsun.” diye konuştu.

“DAHA FAZLA 
SORUMLULUK ALMALIYIZ”
Batı Trakyalı iş adamlarının
örgütlenmesi gerektiğinin altını
çizen Levent Sadık Ahmet
sözlerine şöyle devam etti: “İş
dünyası olarak kenetlenme
zamanı. Bizim işimiz ticaret.
Gelin birbirimize kalbimizi
açalım. Şu anda aramızda otelci,
madeni yağcı, lastikçi, basıncı
hepsi var. Bizlerin iş adamı
olarak sosyal sorumluluklarımız
da var. Arkamızdan gençler
geliyor; ‘Bize ne bıraktınız’
dediklerinde bunun cevabını
vermeye hazır mısınız? Zaman
zaman kendimize karşı öz eleştiri
de yapmamız gerekir. Bir dernek

çatısı altında olmayışımızı, bizim
burada çok büyük bir eksiklik
olarak görüyorum. Tüm Balkan
ülkelerindeki iş adamları dernek
çatısı altında biraraya geldiler.
Biz, birbirimizi bulmakta
güçlükler yaşıyoruz. Daha fazla
sorumluluk almalıyız. Batı
Trakyalı arkadaşlarımızla birlikte
bize yakışanı yapalım.
Balkanlar’da seçildik. Büyük
gurur. Kurultay esnasında beni
üzen Yunanistan’da hiç bir
organizasyonun yapılmaması
oldu. Dernekleşme konusunu
hep söyledik, olmadı. Bunu artık
mutlaka kurmalıyız. Diğer
ülkelerden eksiğimiz olmasın.”

“BÜTÜN AMAÇ BURADA
HERKESE DAHA FAZLA 
İŞ VE AŞ TEMİN ETMEKTİR”
Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, bir
arada olmanın çok önemli
olduğunu vurgulayarak,
insanların birbirlerini tanıdıkça
ortak yönlerini anladıklarını ve
yapılan diyaloglardan inanılmaz
şeylerin öğrenildiğini dile getirdi.

“Bir arada, iletişim ve
eşgüdüm halinde olmak
insanlara ön yargıları önleme,
yeni fikirleri, yeni iş sahalarını
keşfetme imkanını da
sağlamaktadır. Bunları
arttıralım.” diyen Başkonsolos
Akıncı, “Batı Trakya’da çok güzel
törenler düzenleniyor. Hayatımın
en güzel iki yılını burada
yaşadım. Ama iş sadece törenden
ibaret kalmasın. Sonuç alalım ve
sonuca odaklı olsun. Burada bir
başlangıç olsun. Bu yıl içerisinde
burada güzel toplantılar oldu.
Bütün amaç burada herkese
daha fazla iş ve aş temin
etmektir. Sizler zaten belirli bir
kazanç seviyesini bulmuşsunuz.
Ümit ediyorum ki daha da artar.
Ufuk çizgisine kadar önünüz açık
olsun. Ama şunu çok iyi biliyoruz
ki daha ileriye gitmenin yolu
işbirliğinden geçiyor;
örgütlenmeden geçiyor,
profesyonel yaklaşım ve destek
almaktan geçiyor. Batı
Trakya’daki iş dünyasının bu
anlamda eksiklikleri var.”
görüşlerine yer verdi.

İftar sonrasında iş adamları
basına kapalı olarak toplantı
gerçekleştirdi. 
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