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RAPORT DE ACTIVITATE AL
PREŞEDINTELUI U.D.T.T.M.R.
AV. VAROL AMET
INTRODUCERE
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România s-a înfiinţat în anul 1990, iar în anul 2009 a fost
inaugurat noul sediu central. Sigla Uniunii este o geamie
stilizată, o semilună şi o stea cu cinci colţuri, iar deviza pe
care noi, Uniunea ne-am însuşit-o încă de la înfiinţare,
aparţine marelui gânditor, Ismail Gaspıralı: “Dilde, Fikirde,
İşte Birlik” – “Unitate în limbă, gândire şi muncă”.
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România este o organizaţie etno-confesională a
cetăţenilor români de etnie tătară şi turcă, cu caracter cultural,
social, umanitar şi economic, care are ca scop exercitarea
drepturilor minorităţilor tătară şi turcă de confesiune
musulmană din România, în ceea ce priveşte păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii naţionale ale acestora,
sub aspect etnic, cultural, politic, juridic, social, economic,
lingvistic şi religios, aşa cum sunt definite acestea în
Constituţia României, în legislaţia în vigoare, precum şi
tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este
parte.
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România are reprezentant în Parlamentul României şi în
prezent are în componenţă 31 filiale, majoritatea concentrate
în Dobrogea, în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în oraşele
Bucureşti şi Braşov.
An de an, Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România a organizat numeroase acţiuni
culturale, educative, religioase, ce au avut ca principal
obiectiv conservarea şi perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor,
limbii noastre materne şi a religiei islamice, la care au
participat numeroşi etnici tătari şi nu numai.
Mulţumesc tuturor preşedinţilor şi membrilor
filialelor U.D.T.T.M.R. care au contribuit la atingerea
obiectivelor programului de activitate 2008-2012, la care am
muncit cu toată responsabilitatea fără nici o pretenţie
materială, şi sunt sigur că toţi aceşti colaboratori vor fi alături
de mine în noua funcţie de Deputat pe care sper ca votul
Congresului U.D.T.T.M.R. mi-l va acorda.
Allah yardımcı bolsın!

dr. Kemal Karpat din S.U.A., Numan Çelebi Cihan - primul
preşedinte al Republicii Autonome Crimeea, Bekir Sıtkı
Ciobanzade, prof. univ. dr. cercetător Musa Geavit; poetul
na?ional al tătarilor Mehmet Niyazi, Sebat Husein –
compozitorul imnului tătarilor, Ismail Gaspıralı, Mustecip
Ulkusal, etc.
Anual s-a comemorat tragicul evenimet din 18 Mai
1944 atât în cadrul filialelor U.D.T.T.M.R. cât şi prin
participarea la mitingul organizat în Ucraina (Crimeea).
Dintre activităţile cu periodicităţi anuale putem
aminti pe cele care marchează importanţa zilelor de Kıdırlez,
Nawrez, 8 Martie, 23 Aprilie - Ziua Copilului în Turcia,
Sărbătoarea Aşure, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat
Kandili, Kadir Gecesi, Kutlu Doğum Haftası (Săptămâna
naşterii profetului), Ramazan şi Kurban Bayram.
U.D.T.T.M.R. a organizat anual Festivalul
Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular
Turco-Tătar. Toate formaţiile noastre artistice (echipele de
dansuri populare tătăreşti şi cele corale de femei) au
participat la diferite festivaluri interne şi internaţionale
(Festivalul Kobete-ului de la Castelu, Festivalul Proetnica
sau cele organizate în Turcia, Bulgaria, Macedonia, etc.).
Membrii Comisiei au participat la unele evenimente
importante precum:
- ceremonia oficială de lansare a “Alianţei
Civilizaţiilor în România” în cadrul Parlamentului
României;
- în baza acestui proiect DRI, organizaţiile
aparţinând minorităţilor naţionale am organizat diferite
acţiuni pe linie de cultură şi învăţământ în Turcia, Grecia,
Ucraina;
- întâlniri periodice ale reprezentanţilor Uniunii cu
reprezentanţi ai organizaţiilor tătare din Turcia, Ucraina,
Bulgaria, etc.;
- inaugurarea Centrului European pentru Studiul
Islamofobiei la Bucureşti;
- lupte tătăreşti internaţionale în România, Turcia,
Ucraina, Bulgaria, etc.;

COMISIA DE CULTURĂ, CULTE,
TRADIŢII
Comisia de cultură, culte, tradiţii şi-a desfăşurat
activitatea în baza planurilor anuale ale filialelor cât şi al
planului la nivelul Uniunii.
Realizarea măsurilor cuprinse în planuri a fost
posibilă datorită alocării fondurilor financiare atât filialelor
cât şi Comisiei de cultură culte şi tradiţii la nivel central. În
cele ce urmează vom face o enumerare a activităţilor şi este
vorba despre un rezumat al acestora întrucât detalierea s-a
prezentat în rapoartele periodice ale Consiliului
Reprezentanţilor.
Organizarea de simpozioane internaţionale în cadrul
Uniunii (“Moştenirea istorică a tătarilor”, “Azerbaidjan –
istorie, geografie, economie, cultură”, “Din istoria tătarilor”)
sau participarea unor reprezentanţi ai acesteia la cele
organizate în afara ţării de diferite asociaţii şi fundaţii din
Macedonia, Turcia, Bulgaria, etc..
În cadrul acestora s-au aniversat sau comemorat
personalităţi ai etniei noastre (viaţa şi activitatea): prof. univ.
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- inaugurarea a 100 de ani de la construirea geamiei
Carol din Constanţa;
- dezvelirea monumentului “Tatar Atli Askeri” –
Soldatul călăreţ tătar din Polonia;
- schimburi de experienţă între filialele noastre şi
cele din afara ţării, în baza protocoalelor de înfrăţire încheiate
între părţi;
- dezveliri de monumente dedicate memoriei eroilor
musulmani căzuţi pentru România în cele două războaie
mondiale (la cimitirul central din Constanţa şi în incinta
geamiei din Eforie Sud).
Nu trebuie să uităm aniversarea anuală a zilei de 13
Decembrie “Ziua tătarilor din România” precum şi a celei din
18 Decembrie “Ziua minorităţilor naţionale din România”.
De anul trecut aniversăm şi “5 Mai – Ziua limbii Tătare în
România”.
Toate activităţile de mai sus şi altele care nu au mai
fost enumerate din lipsă de spaţiu şi se regăsesc în rapoartele
periodice ale Consiliului Reprezentanţilor U.D.T.T.M.R..
Aceste activităţi nu ar fi fost posibile fără sprijinul Biroului
Executiv şi al preşedintelui acestuia dl. av. Amet Varol.
Comisia de cultură, culte şi tradiţii mulţumeşte pe
această cale tuturor celor care au contribuit la realizarea
programului de lucru.

– Neriman Ibraim şi Ghiulşen Ismail, iar tehnoredactor Adina
Bocai.
Din luna martie 2010, conform hotărârii Consiliului
Reprezentanţilor, “Kadınlar Dünyası” (ca de altfel şi
publicaţia “Caş” a tineretului) a fost inclusă în revista
“Karadeñiz”, fiind supliment al acesteia şi având propriul
colegiu redacţional, şi anume: Neriman Ibraim – redactorşef, Ghiulşen Ismail – redactor, Adina Bocai – tehnoredactor.
Încă de la apariţia sa, “Kadınlar Dünyası” a urmărit
câteva obiective generale de mare importanţă: promovarea
limbii materne, popularizarea activităţilor filialelor
Organizaţiei de Femei, colaborarea cu organizaţii similare
din diferite ţări şi în mod special din Turcia şi Crimeea,
prezentarea unor personalităţi feminine marcante din ţară sau
din afara ţării. Relaţiile de colaborare, schimburile de
experienţă cu celelalte etnii care trăiesc în Dobrogea,
organizarea de lansări de carte, simpozioane, toate
activităţile Organizaţiei de Femei şi-au găsit reflectarea în
paginile dedicate femeilor. Pentru atragerea unui număr cât
mai mare de cititori am avut în vedere să realizăm un aspect
estetic plăcut, prin ilustrarea articolelor cu fotografii
reprezentative.
De asemenea, în privinţa aranjării în pagină am ţinut
cont de importanţa articolelor, astfel încât articolul de fond a
fost aşezat pe prima pagină, iar cele ocazionale pe paginile
următoare.
Am acordat importanţa cuvenită şi activităţilor cu
copiii, publicând în paginile revistei creaţiile literare ale
acestora, rezultatele la diferite concursuri precum:
Memedemin Yaşar, Güzel Tilim, Ana tilim, tatlı tilim etc.

COMISIA DE PRESĂ ŞI PUBLICAŢII
REVISTA “KARADEÑIZ”
Organul de presă al Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România este revista “Karadeñiz”,
cu suplimentele “Kadınlar Dünyası” şi “Caş”.
Începând cu anul 2010, în paginile revistei
“Karadeñiz” au fost incluse suplimentele
“Kadınlar
Dünyası” şi “Caş”. “
În perioada 2008 - ianuarie 2011 redactor-şef al
revistei Karadeniz a fost prof. Nihat S. Osman, ianuarie 2011
– august 2011 redactor-şef al revistei Karadeniz a fost prof.
Ghiuner Acmola, iar din septembrie 2011 redactor-şef al
revistei este prof.ing. Erol Menadil.
În prezent, “Kadınlar Dünyası” are ca redactor-şef
pe dna prof. Neriman Ibraim, iar “Caş” are ca redactor-şef pe
ing. Dincer Geafer.
Din colegiul redacţional al Revistei “Karadeñiz” fac
parte: domnul Genan Bolat – redactor şi fondator revistei şi
dra. Ghiulşen Ismail, tehnoredactarea computerizată fiind
realizată de către dl. ing. Dincer Geafer şi doamna Adina
Bocai.
În prezent, revista are drept colaboratori pe domnul
prof. Iusuf Nevzat Sarığol şi pe domnul prof. univ. dr.
Nuredin İbram.
În luna septembrie 2011, U.D.T.T.M.R. a rezervat
domeniul www.karadeniz.ro, în vederea publicării în format
electronic a revistei.
Din data de 27 octombrie 2011 “Karadeñiz” a fost
înregistrată şi a primit codul de identificare ISSN, dupã cum
urmeazã: Karadeñ?z =ISSN 2248 – 051X ISSN-L = 2248 –
051X. Prin aceastã înregistrare a revistei, imaginea
U.D.T.T.M.R. va fi cunoscutã pe întreg mapamondul.
Obiectivele revistei sunt promovarea identităţii
tătarilor din România prin prezentarea activităţilor culturale,
ştiinţifice şi sportive organizate de către U.D.T.T.M.R.,
promovarea sărbătorilor tradiţionale şi naţionale din
România, Turcia şi Ucraina – Crimeea; comemorarea
personalităţile turco-tătare, etc.
“Kadınlar Dünyası” şi-a început apariţia în anul
2002, ca supliment al ziarului “Karadeñiz” şi ca o publicaţie
destinată femeilor.
În anul 2007 a început să apară sub forma unei
reviste de 12 pagini, având drept coordonator pe doamna
Sevim Mustafa, preşedinta Organizaţiei de Femei, redactori

RADIO T
Postul de radiodifuziune cu denumirea de “Radio T”
funcţionează pe baza licenţei audioziuale nr. 2800 din 10
aprilie 2008, precum şi a autorizaţiei nr. 13 din 22 decembrie
2008, eliberată de CNA.
Conform protocolului încheiat între UDTR şi
UDTTMR, colegiul redacţional al Uniunii nostre este format
din:
Ibraim Neriman – director adjunct,
Emurla (Ablez) Nida – prezentator,
Menadil Erol – redactor – ştiri,
Isat Ergil – technician.
Din data de 5.VI.2010 a fost numită în funcţia de
Director Adjunct doamna Ibraim Neriman, dată de la care au
fost întocmite şi realizate programele emisiunilor în limba
tătară.
Emisiunea în limba tătară “Ana tilim, tatlı tilim”
începe la ora 9.30. Ştirile în limba tătară sau română sunt
redactate de Erol Menadil, iar cele care se referă la activitatea
Organizaţia de Femei sunt redactate de doamna Neriman
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Ibraim. Emisiunea în limba tătară începe cu un motto care
este prezentat de către domnişoara Nida Ablez, urmează
conţinutul programului pregătit şi prezentat de doamna
Neriman Ibraim. Tehnicianul, ajutat de domnişoara Ablez
Nida prelucrează şi definitivează programul emisiunii.
Realizăm emisiuni referitoare la activităţile Uniunii,
emisiuni despre tradiţii şi obiceiuri, istorie şi cultură,
comemorări ale unor personalităţi aparţinând etniei tătare,
cum ar fi: Numan Çelebi Cihan, Ismail Gaspıralı, Memet
Niyazi, Memet Vani Yurtsever, Hamdi Giraybai,
Memedemin Yaşar, Kerim Altay, Menlibai Ekrem, etc. Tot în
cadrul acestui program este inclusă şi emisiunea pentru copii
“Bir zamanda bar eken” cu lectura unor basme populare
tătăreşti. Sunt intercalate şi melodii din repertoriul crimeean,
mai puţin cel local, deoarece conform autorizaţiei de emisie
putem transmite muzica specifică ţărilor de origine, respectiv
Turcia şi Crimeea, dar nu şi muzică locală.
Încercarea repetată de a obţine o autorizaţie pentru a
transmite muzică locală tătărească nu a dat rezultate, lucru
care poate fi confirmat şi de domnul deputat Aledin Amet,
care a intervenit la CNA în acest sens.
Am promovat ideea folosirii frecvente a limbii
materne în emisiuni, astfel încât ştirile importante sunt
transmise din oră în oră în limba tătară sau română, iar altele
numai în cadrul emisiunii de limbă tătară.
În vederea informării conaţionalilor noştri în
legătură cu anumite demersuri juridice cu care se confruntă
orice cetăţean, a fost înfiinţată rubrica “Moment juridic”,
care s-a desfiinţat odată cu plecarea realizatorului emisiunii
respective.
Am intrat în posesia protocolului semnat între Radio
T şi Radio Meydan din Crimeea, mulţumită intervenţiei
domnului Saladin Agiacai (Allah rahmet eylesin!), care l-a
înmânat doamnei Neriman Ibraim în anul 2010, cu câteva
zile înainte de deces şi căruia din fericire a apucat să-i
mulţumească pentru acest sprijin.
O altă realizare care merită menţionată este aceea că
pentru prima dată în istoria radioului s-a transmis teatru
radiofonic în limba tătară pe un scenariu semnat de dna.
Ibraim Neriman şi interpretat de inimoasele doamne ale
filialei Constanţa, cărora le mulţumim pe această cale şi le
felicităm totodată pentru dăruirea cu care s-au angajat în
această acţiune.
Un alt obiectiv al emisiunii în limba tătară este acela
de a populariza în rândul ascultătorilor activităţile importante
ale Uniunii, cum ar fi: simpozioane, lansări de carte, Ziua
Limbii Tătare, 18 Mai 1944 etc. Ţinând cont de faptul că
mesajul auzit este recepţionat mai rapid decât cel scris,
imediat după apariţia revistei
“Karadeñiz” facem o
prezentare a conţinutului acesteia cu scopul de a trezi
interesul pentru preocuparea şi citirea ei.
În vederea încurajării elevilor care participă la

cursurile de limba tătară am realizat emisiuni de la activităţile
acestora, cu recitări, cântece şi chiar o scenetă intitulată
“Renkler Konışalar”. Din luna august 2010 şi până acum sau realizat peste 200 de emisiuni în limba tătară. Aşteptăm şi
acceptăm propuneri şi sugestii din partea tuturor
ascultătorilor.

VOLUME PUBLICATE DE U.D.T.T.M.R. ÎN
PERIOADA 2008-2012
2008

- Süygi, autor Cherim Şucurie
- Bir zamanda bar eken, autor Ibraim Neriman
2009 - Provocări şi stimulente, autor Rustem Seitabla
2010 - Din istoria tătarilor. Contribuţii istoriografice,
volumul I, coordonatori prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof.
ing. Erol Menadil
- Moştenirea istorică a tătarilor, vol.I, coordonatori
prof. univ. dr. Tasin Gemil, prof. Nagy Pienaru
- O narcisă frântă, autor Cidem Narcis Braslasu
- Yasin suresi ve mevlid, autor Haci Memet
Chemaledin
- Românii şi hoarda de aur (1241 - 1502), autor
Alexandru I. Gonţa.
- Dobrogea, Ediţie de lux
- Folclor muzical tătar, autor Gizela Suliţeanu
2011 - Din istoria tătarilor. Contribuţii istoriografice,
volumul II, coordonatori dr. Mădălina Lasca, prof.ing. Erol
Menadil
- Tatar Halk Cırları, autori prof. Osman Nihat,
Geafer Dincer şi Agi-Acai Neviser
- Povestiri autobiografice, autor Cidem Narcis
Brăslaşu
- Hatıralar, autor Ekrem Menlibay
- Din tainele zidirii, autor Rustem Seitabla
- Deryalar deniz bolganda, autor Ibraim Neriman
- Tătarii vol. II, autor Acmola Ghiuner
- “Tătarii în izvoarele arhivistice româneşti” –
Volumul I “Comunitatea musulmană în Arhiva Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii” – editori:
prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, dr. Laura Stancu şi drd. Aledin
Amet.

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Activitatea uniunii noastre se desfăşoară pe comisii.
Comisia de învăţământ este una din aceste comisii care are în
componenţă următorii membrii:
1. SEIDALI ZULFIE
2. MEMET CÂIMET
3. GENIŞA FICHIRET
4. ABDURAMAN NEDRET
5. GAFAR ECREM
6. MENADIL EROL
Obiectivul general al acestei comisii este:
- ridicarea nivelului de cultură al minorităţii tătare
prin promovarea unui învăţământ de stat sau privat în limba
tătară literară;
- studierea limbii materne, limba tătară, a istoriei
tătarilor prin învăţământ comunitar, publicaţii, mass-media;
- organizarea de olimpiade, concursuri, tabere de
creaţie pentru elevii participanţi la orele de limba tătară şi
turcă.
Uniunea noastră, pentru promovarea învăţământului
în limba turcă face eforturi considerabile pentru organizarea
şi funcţionarea grupelor de studiu, a claselor cu predare
parţială a limbii turce la Sc. B.P. Haşdeu Constanţa.
Din punct de vedere material ponderea cheltuielilor
a revenit întotdeauna uniunii noastre: dotarea claselor cu
mobilier şi material didactic, transportul elevilor cu 3
microbuze – 2 la Constanţa şi un microbuz la Medgidia,
organizarea olimpiadelor de limba turcă şi religie islamică,
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9. Memet Sevda – o fostă elevă a grădiniţei
“Zubeyde Hanim” a obţinut în 2008 premiul “NASA 2008” noi i-am oferit o diplomă o felicităm şi îi dorim tot mai multe
succese .
2009
1. Organizarea “23 Nisan – Çocuk Bayramı”
împreună cu UDTR şi Consulatul General al Republicii
Turcia la Constanţa, ca în fiecare an, organizând concursuri,
jocuri distractive, vizite la Delfinariu şi oferindu-le dulciuri
copiilor.
2. Organizarea grupelor de elevi pentru învăţarea
limbii materne, limba tătară:
- la Constanţa cu doamnele
Ibraim Neriman şi Memet Câimet,
- la Medgidia încă o grupă condusă de Ismail
Ghiulşen şi Omer Ali Icmal,
- la Valu lui Traian grupă condusă de dna. prof. Ene
Ulgean şi prof. Abibula Şeila,
- la Eforie Sud condusă de dl. Genişa Fichiret şi
Eforie Nord de dl. Abduraman Nedret.
3. Organizarea unei tabere de creaţie pentru elevii
care participă la cursurile de limbă tătară şi pentru olimpicii
de limba turcă, o altă tabără organizat împreună cu UDTR şi
Consulatul Republicii Turcia la Constanţa – sistematizarea,
consolidarea cunoştinţelor dobândite în timpul anului şcolar
şi evaluarea lor prin jocuri, cântece, concursuri de poezie şi
de creaţie etc., îmbinând munca cu distracţia.
4. În septembrie 2009 am organizat pentru prima
oară consfătuirea cadrelor didactice care predau limba tătară,
unde s-au dezbătut şi stabilit toate problemele cu care se
confruntă fiecare, organizarea metodică, rezolvarea
problemei cu programa, cu planificări, manuale şi proiecte
educaţionale. D-na Ene Ulgean a realizat programe pe limba
tătară care va ajuta la revizuirea manualelor existente şi
retipărirea lor.
5. De Ziua Tătarilor s-a organizat primul concurs
naţional “Güzel tilim, tatlı tilim”, unde au participat foarte
mulţi copii care au primit diplome, premii şi dulciuri.

tabere şcolare etc.
Raportul comisiei de învăţământ prezintă activitatea
în ultimii 4 ani de la alegeri şi până în prezent.
2008
1. De ziua şcolii din Tătaru “Necip Hagi Fazîl” am
dus 300 de pachete pentru elevi constând în dulciuri şi
rechizite iar acest lucru l-am făcut şi în 2009, 2010, 2011,
2012, alături de noi fiind dl. deputat Amet Aledin şi familia
dnei. Suium Memet.
2. La Medgidia a avut loc a-IV-a ediţie a concursului
de poezie “Ana Tilim, Guzel Tilim” unde au participat elevi
şi de la alte filiale, iar câştigătorii au primit premii, diplome şi
dulciuri.
3. Pentru prima oară am organizat o şedinţă de lucru
cu un grup de profesori pentru a demara cursurile de limba
tătară în cadrul Şcolii Comunitare “Mehmet Niyazi”: - la
Constanţa dl. Osman Niat şi prof. Memet Câimet, au
organizat un grup de 10 elevi,
- la Medgidia dna. Bunian Şachir şi Ifet Şachir.
- la Cobadin dna. prof. Seidali Zulfie şi Agicurtveli
Sevim
Cu ocazia sărbătorilor de Kurban şi Ramazan
Bayram, la toate filialele s-au organizat momente festive cu
poezii, cântece şi dansuri, copiii au primit dulciuri.
4. Sprijinirea Colegiului M.K. Atatürk în toate
activităţile pe care le desfăşoară.
5. Primirea delegaţiilor de cadre didactice şi elevi
veniţi din Turcia şi Crimeea la Medgidia şi apoi vizitarea
grădiniţei “Zubeyde Hanim” din Constanţa şi sediul
UDTTMR, întâlnire cu dl. preşedinte av. Amet Varol şi
deputatul uniunii dl. Amet Aledin. Delegaţiile primite au
vizitat unităţi şcolare şi au încheiat înfrăţiri cu şcoli din
Medgidia şi Constanţa.
6. Efectuarea de vizite în Turcia la Corlu, Canakkale,
Ciflikoy, Tekirdag şi Kırklareli pentru a sărbători împreună
Ziua Turciei – 28 Ekim 2008.
7. Inaugurarea noii clădiri a Grădiniţei “Zubeyde
Hanim” din Constanţa, clădire construită după standarde
europene, singura din judeţ unde a participat şi primarul
municipiului Constanţa , dl. Radu Ştefan Mazăre, care a ţinut
să o felicite pe d-na director prof. Seidali Zulfie şi care a
alocat suma de 80.000 lei pentru amenajarea curţii unităţii –
curtea de joc. La această acţiune au participat şi membrii
Comisiei Învăţământ al Consiliului Minorităţilor Naţionale
D.R.I., Guvernul României împreună cu doamna Rodica
Precupeţu, şef serviciu DRI.
8. De ziua tătarilor elevii care participă la cursurile
de limba turcă şi tătară din Constanţa au prezentat un
spectacol deosebit la City Mall, iar ca să-i bucure pe elevi, dl.
preşedinte şi dl. deputat au oferit copiilor pachete cu dulciuri.

2010 – 2011 – 2012
În aceşti trei ani activităţile din programul anual au
fost aceleaşi – sărbătorirea Newruzului, participarea la
olimpiadele şcolare de limba turcă şi religie islamică,
organizărea de serbări cu ocazia zilelor şcolilor recpectiv a
sărbătorilor de Kurban şi Ramazan Bayram.
În 2010 s-au înfiinţat grupe de elevi la Techirghiol,
Lumina,Tuzla şi M. Kogălniceanu.
La deschiderea anului şcolar la grădiniţa bilingvă
română turcă din Constanţa, dl. preşedinte şi dl. deputat au
participat la festivitatea de deschidere.
În septembrie 2010 în parteneriat cu Inspectoratul
Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic, am derulat
proiectul “Caracteristicile etnice şi succesul profesional”
moderator d-na. prof. Narcis Amza, unde tătari din toate
domeniile de activitate au participat cu interes, iar activitatea
a fost reuşită.
La Consfătuirea cadrelor didactice din 2011 s-a pus
problema organizării primei olimpiade de limba tătară în faza
judeţeană.
În 2012 fiecare cadru didactic va scrie în paginile
revistei “Karadeñiz” din activitatea de limba tătară pe care o
defăşoară în şcoală şi cu imagini sugestive.
În data de 5 Mai 2012 la sediile UDTTMR, cu ocazia
Zilei Limbii Tătare din România, toate filialele au marcat
această zi prin activităţi deosebite: la Bucureşti dna. Anefi
Vildan, la Mangalia dna. Fichiran Murtaza, la Techirghiol dl.
Duagi Nail, la Medgidia dl. Murad Erol, la Constanţa dl.
Omer Chinan.
Uniunea noastră susţine în continuare predarea
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limbii turce în şcoli şi face toate cheltuielile necesare.
Începând din anul 2008 s-a trecut la revigorarea
învăţământului în limba tătară. Trebuie să amintesc grupul de
profesori care au pus suflet şi mai mult prin voluntariat au
reuşit să ajungă la sufletul copiilor care participă cu plăcere la
orele de limba tătară:
1. Constanţa
- Ibraim Neriman
- Memet Câimet
- Osman Nihat
- Gelal Firdes
2. Medgidia
- Şachir Bunian
- Şachir Izel
- Ismail Ghiulşen
- Boşnag Nihal
3. Valu lui Traian
- Ene Ulgean
- Abibula Şeila
4. Cobadin
- Ibraim Sevinci
- Seidali Zulfie
5. Mihail Kogălniceanu – Agicalil Ghiulten
6. Techirghiol - Ismail Aitul
7. Eforie Nord - Genişa Fichiret
8. Tuzla - Abduraman Nedret
9. Lumina - Apas Elvis
În ultimii ani s-au făcut paşi importanţi pe linia
studiului limbii materne turce şi tătare, a religiei islamice, a
istoriei limbii turce şi tătare, Şcoala Comunitară Mehmet
Niyazi are grupe de elevi în aproape 10 filiale, dar rolul
principal al noilor preşedinţi de filiale este de a face toate
demersurile ca limba tătară să se predea atât în învăţământul
de stat dar şi la sediile filialelor.
Comisia de Învăţământ a UDTTMR, face parte
alături de cele 19 comisii ale minorităţilor naţionale din
România din Consiliul Minorităţilor Naţionale de pe lângă
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul
României.
În ultimii ani dna. Seidali Zulfie a deţinut funcţiile de
vicepreşedinte şi secretar al acestei comisii unde a depus o
muncă susţinută pentru a reprezenta cu cinste comunitatea
noastră.
S-au derulat multe acţiuni, dintre care amintim doar
căteva:
1. Învăţământul privat din Turcia şi România schimb
de experienţă. Exemple de bune practici promovate în cadrul
Alianţei Civilizaţiilor în perioada 13- 20 iunie 2010.
2. Vizită de documentare şi schimb de experienţă în
învăţământul de stat şi privat în perioada 21- 27 iunie 2011.
3. Anul Eminescu a fost marcat prin participarea la
Bucureşti la City Mall Băneasa “MALLtilingvismul – voci şi
culoare” care a avut ca scop importanţa în învăţarea şi
utilizarea limbii materne, moderne în Europa de astăzi.
4. 16 – 21 mai 2012 membrii comisiei de învăţământ
şi cultură al CMN - au participat la Simferopol la
comemorarea tragicului eveniment din 1944 şi au vizitat

şcoli şi licee atât din Simferopol cât şi Ucraina –Odessa –
Universitatea oraşului.
Anul acesta în şedinţa comisiei de învăţământ a
CMN la ordinea zilei a fost informarea privind rezultatele
provizorii ale primei monitonizări a aplicării Cartei
Europene a limbilor regionale sau minoritare în România, iar
noi uniunea tătară am făcut paşi mărunţi în rezolvarea
învăţării limbii materne – limba tătară.
Folosirea limbii materne în viaţa de toate zilele, în
învăţământ, administraţie şi justiţie, în mijloace mass-media,
în sfera serviciilor, în cultură sunt drepturi recunoscute în
Cartea Limbilor, dar cu eforturi conjugate, se vor realiza şi
acestea – este un deziderat al comunităţii noastre pentru
viitor.
Acesta este un raport sumar al activităţii Comisiei
Învăţământ, dorim să mulţumim conducerii UDTTMR,
oamenilor de lângă mine, cadrele didactice care cu
devotament, dăruire, dragoste de neam şi ţară, fac eforturi
deosebite în condiţii grele să ne îndeplinim misiunea nobilă
de a ne păstra identitatea prin limbă, religie şi cultură.

COMISIA
SOCIAL-ECONOMICĂ
Întreaga activitate a comisiei social-economice a
avut la bază programele anuale ale comisiilor filialelor
UDTTMR, care au fost centralizate şi aprobate în funcţie de
fondurile existente, precum şi cele atrase din contribuţia
oamenilor de bine, rezolvându-se multiplele probleme cu
care ne confruntăm.
Programele au avut la bază următoarele acţiuni:
1. Identificarea persoanelor cu situaţie materială
precară şi probleme sociale deosebite precum şi acordarea de
ajutoare.
2. Mediatizarea acţiunilor şi atragerea oamenilor de
bine
3. Întreţinerea şi conservarea în condiţii de
funcţionare a inventarului mobil şi imobil
4. Urmărirea realizării programului de investiţii.
Anual în baza investigaţiilor făcute s-au actualizat
tabelele cu persoanele nevoiaşe, cărora li s-au acordat
ajutoare, îndeosebi alimente, cât şi ajutoare băneşti cu ocazia
sărbătorilor de Bayram. Astfel, în luna RAMAZAN s-au
acordat pachete cu alimente şi fonduri în bani din FONDURİ
EXTRABUGETARE prin atragerea de sponsori (Filialele
Constanţa – Medgidia, Tuzla). Menţionăm în mod deosebit
implicarea în această acţiune a domnului deputat Amet
Aledin şi a domnului Amet Varol, preşedintele UDTTMR
care, în colaborare cu Muftiatul Cultului Musulman s-au
implicat în numeroase acţiuni caritabile. Din numeroasele
acţiuni, amintim cea din satul Tătaru, unde s-au acordat peste
200 pachete, atât locuitorilor de etnie tătară, cât şi altor
locuitori, indiferent de etnie. (Sponsor: E.N.B. SRL - Apti
Orhan)
De asemenea, în luna RAMAZAN s-au organizat
MESE DE İFTAR la Filialele din Constanţa, Medgidia,
Tuzla, Mangalia, Bucureşti, Mihail Kogălniceanu, Castelu,
etc. Remarcăm că filialele din Medgidia şi Tuzla au organizat
Mese de İftar zilnice, acestea devenind o tradiţie.
De asemenea, cu prilejul sărbătorii de “KURBAN
BAYRAM”, pe lângă acţiunile personale ale fiecărui
membru, s-au oferit pachete cu carne de la diferite fundaţii şi
oameni de bine – persoane private.
Mulţumim cu acest prilej fundaţiei “TUNA”, care a
acordat pachete de carne în toate localităţile cu populaţie
musulmană, dar şi altor persoane nevoiaşe de altă religie.
O acţiune de ANVERGURA la carea s-a implicat
comisia social- economică a UDTTMR a fost Masa Rotunda
“Dialog cu Primarii şi Consiliile Locale care au desfăşurat
Acţiuni în Parteneriat cu Filialele UDTTMR – Programe de
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Perspectiva”.
La această activitate au fost prezenţi conducerea
UDTTMR – BEX, preşedinţi din 28 de filiale, ca invitaţi au
participat din partea Prefecturii Constanţa domnul subprefect
Aidun Curt-Mola, domnul Muftiu Iusuf Muurat, domnul
Mihai Daraban, directorul Camerei de Comerţ, Industrie,
Navigaţie şi Agricultură Constanţa, primari din 16 localităţi
şi 16 consilieri locali de etnie tătară din diferite partide
politice.
Din intervenţiile făcute de domnii Amet Varol, Amet
Aledin, domnul subprefect Aidun Curt-Mola, domnul muftiu
İusuf MUURAT, domnii primari, consilieri şi preşedinţi de
filiale, s-a evidenţiat colaborarea fructuoasă între primării şi
consilii locale cu filialele UDTTMR în diferite acţiuni
(culturale – festivaluri folclorice, 13 Decembrie - Ziua etniei
tătare, sportive – KÜREŞ-uri, crosul tineretului, sociale acordare de ajutoare, spirituale – construirea de geamii,
minareturi, împrejmuiri de cimitire, acordare de terenuri etc.)
Scoatem în evidenţă activitatea deputatului UDTTMR
Aledin Amet care a atras fonduri în valoare aproximativă de
17, 3 miliarde de lei pentru construirea geamiilor şi a
lăcaşurilor de cult. Toate aceste acţiuni sunt în evidenţa
filialelor UDTTMR sau la sediul central.
În anul 2011 menţionăm implicarea domnului Caiali
Demirel, preşedintele Filialei Mihail Kogălniceanu a
UDTTMR care, împreună cu familia – fraţii, a donat
suprafaţa de 700 mp teren intravilan pentru construcţia uneı
geamii în localitatea Mihail Kogălniceanu.
Cu acest prilej remarcăm implicarea domnului
Cherim Negeatin, preşedintele Filialei Tuzla a UDTTMR
care, pe lângă numeroase acţiuni de caritate pe care le face în
localitatea Tuzla, s-a implicat în reconstrucţia geamiei din
localitatea Pecineaga, fondată în 1835, precum şi a unei
construcţii destinată pentru activitatea viitoarei filiale
Pecineaga a UDTTMR, cu fonduri de la Primăria Pecineaga,
în valoare de 500 milioane de lei vechi, un om de afaceri turc
din Paşcani 100 milioane lei, domnul deputat Amet Aledin
100 milioane lei, diferenţa fiind suportată de domnul Cherim
Negeatin. La acest eveniment a fost prezentă şi organizaţia de
femei a UDTTMR în frunte cu doamna Mustafa Sevim, care
a spus că se va implica în activitatea filialei Pecineaga prin
organizarea de diferite activităţi cultural, dar şi de
organizarea învăţământului în limba tătară. Organizaţia de
femei a donat locuitorilor din Pecineaga pachete cu
îmbrăcăminte.
În luna octombrie 2011 în prezenţa numeroşilor
invitaţi, printre care domnul Celal İçten şi primarul localităţii
Valu lui Traian, domnul Florin Mitroi, după slujba de vineri sa inaugurat minaretul din localitatea Valea Seacă construit cu
sprijinul material al domnului Sali Negiat.
Merită să evidenţiem şi activitatea domnului
Abduraman Nedret, preşedintele filialei Eforie Sud a
UDTTMR, care a construit cu implicare personală un
monument dedicat Eroilor Turco-Tatari căzuţi pentru
apărarea Patriei în cele două războaie mondiale.
Din cele câteva exemple concrete arătăm că membrii
UDTTMR încă de la înfiinţarea uniunii s-au implicat în
rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă
comunitatea noastră.
În ceea ce priveşte investiţiile, comisia socialeconomică s-a implicat în elaborarea Programului de
Investiţii pe anul 2011 ţinând cont de fondurile disponibile şi
cerinţele filialelor UDTTMR:
* La filiala Medgidia s-au făcut amenajarea sălii de
conferinţe şi acoperirea curţii interioare.
* La filiala Tuzla - centrală electrică pentru încălzire
* La filiala Constanţa – igienizarea şi renovarea
locaţiei din Str. Jupiter.
* La sediul central s-a finalizat grupul statuar prin

montarea bustului lui İsmail Gaspıralı.
* Filiala Mihail Kogălniceanu - amenajare sediu,
centrală cu gaze şi reţeaua de încălzire – calorifere, dotare cu
mobilier.
* De asemenea, s-au cumpărat sedii pentru filialele
Lumina, Castelu, Cobadin, respectiv 38.000 euro, 20.000
euro, 50.000 euro, în total investiţie de 108.000 euro.
Cu toate acestea, investiţiile programate nu s-au
realizat în totalitate din diferite motive, pentru care unele din
ele trebuie să le programăm pentru anul 2012.
Probleme deosebite le întâmpină Filiala Bucureşti a
UDTTMR, unde nu s-a putut rezolva cumpărarea locaţiei în
care funcţionează sediul. Din raportul prezentat de Filiala
Bucureşti rezultă necesitatea implicării în această problemă a
domnului deputat Amet Aledin.
Comisia social-economică s-a implicat, ca de obicei,
la Organizarea Festivalului Internaţional al Portului,
Dansului şi Cântecului Turco-Tatar, participând la
elaborarea programului, alegerea locaţiei (teatrul de vara),
susţinerea unor cheltuieli din sponsorizări, acordarea
premiilor de participare, diplome, etc.
PREZENTAM SPONSORİİ:
1. Guvernul României - Departamentul Pentru
Relaţii Interetnice
2. Ministerul Culturii
3. Instituţia Prefectului Constanţa
4. Primăria Municipiului Constanţa
5. Amet Varol
6. Amet Aledin
7. S.C. Metropolitan S.R.L.
8. Fundaţia “Insanlik” Omenia
9. Azis Ecuan
10. Cherim Negeatin
11. Caiali Demirel
12. S.C. “Eurex Alimentare” S.R.L.
Cu acest prilej mulţumim sponsorilor şi oamenilor
de bine, le dorim multă sănătate şi prosperitate.
Trebuie să evidenţiem implicarea Comisiei de femei,
preşedinte - doamna Mustafa Sevim, care a organizat
colectarea articolelor de îmbrăcăminte şi distribuirea
acestora persoanelor cu situaţie materială precară, precum şi
acordarea de pachete cu dulciuri copiilor care învaţă limba
tătară în diferite ocazii şi în special cu ocazia celor două
Bayram-uri.

COMISIA DE RELAŢII CU INSTITUŢII
ŞI ORGANIZAŢII INTERNE ŞI
INTERNAŢIONALE
Comisia de relaţii cu instituţii şi organizaţii interne şi
internaţionale a U.D.T.T.M.R. înseamnă aplicarea politicilor
externe. Relaţiile internaţionale sunt foarte bine dezvoltate şi
datorită apartenenţei la lumea turcică. Prin relaţii
internaţionale înţelegem promovarea
obiceiurilor,
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sediul naţional al Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România, unde liderii organizaţiei şi
responsabilii de comisii au prezentat date despre activitatea
pe care o desfăşoară. Şi aici s-a constatat mult interes pentru
participarea la Alianţa civilizaţiilor şi s-a exprimat dorinţa ca
experienţa integrării musulmanilor din Dobrogea într-o
societate modernă să fie mai mult promovată în statele vecine
şi pe plan internaţional, ca un exemplu de bună practică cu
care România se poate mândri. La întâlnire au participat dl.
Amet Varol, preşedintele organizaţiei, dl. Amet Aledin,
deputat, precum şi dl. Iusuf Muurat, muftiul Cultului
Musulman din România, care au subliniat că etnicii turci şi
tătari conlucrează în condiţii foarte bune, îşi apără şi îşi
promovează religia şi tradiţiile cu multă deschidere şi
prietenie faţă de alte grupuri, sunt apreciaţi de întreaga
populaţie locală.
În perioada 17 - 19 aprilie 2010, la invitaţia venita
din partea Preşedintelui Uniunii Tătarilor Crimeeni din
Eskişehir – Mesut Or, o delegaţie din partea UDTTMR
formată din Varol Amet - Preşedintele Uniunii, Birol Ibadula
– Şef Comisie Relaţii Internaţionale, Nagi Gelal –
Preşedintele filialei Agigea, Negeatin Cherim – Preşedintele
filialei Tuzla, Nedret Abduraman - Preşedintele filialei
Eforie Sud, Tair Nuredin - Preşedintele filialei Mangalia,
Demirel Caiali - Preşedintele filialei Mihail Kogălniceanu şi
Turgai Cadâr - Preşedintele filialei Valu lui Traian a
participat la mai multe întâlniri cu oficialităţile locale: Prof.
Dr. Yılmaz Buyukersen – Primarul General al oraşului
Eskişehir, Orhan Sakali – Primarul Odun Pazarı – Eskişehir,
Mehmet Kiliclar – Prefectul Eskişehir –ului.
O vizită a fost facută şi în localitatea Çifteler de lângă
Eskişehir, unde am fost întâmpinaţi de Primarul de origine
tătara Metin Ozen şi de oficialităţile locale, fiind făcute
demersurile pentru înfrăţirea dintre oraşele Agigea şi
Çifteler.
În data de 14 ianuarie 2011 în prezenţa
reprezentanţilor U.D.T.T.M.R. în cadrul Primăriei Çifteler,
cei 2 primari Metin Özen – primarul localităţii Çifteler, de
naţionalitate tătară si primarul localităţii Agigea Cristian
Cîrjaliu au semnat procolul de înfrăţire dintre cele 2
localităţi. Acest protocol înseamnă pentru cele 2 localităţi
dezvoltarea relaţiilor culturale, economice, sociale,
comerciale şi sportive. Prima acţiune după semnarea
protocolului, fiind invitaţia venită din partea Primarului din
localitatea Agigea, dl. Cristian Cîrjaliu adresată Primarului
localităţii Çifteler Metin Özen de a participa în luna martie
2011 la inaugurarea geamiei din localitatea Lazu.
La data de 24 martie 2011 la iniţiativa comunităţilor
tătare din România şi din Eskişehir Turcia la sediul Camerei
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA)
Constanţa a fost semnat un protocol important de cooperare
între CCINA şi Camera de Comerţ Eskişehir, din Turcia, în
prezenţa unei delegaţii numeroase compuse din oameni de
afaceri din oraşul turc, ce are peste 741.000 de locuitori.
Printre invitaţii de seamă ai acestui eveniment important
pentru mediul de afaceri constănţean s-au numărat, pe lângă
reprezentanţi ai comunităţii turco - tătare din Constanţa dl.
preşedinte al UDTTMR Varol Amet, dl. deputat Aledin
Amet, reprezentanţi ai băncilor şi marilor societăţi
comerciale locale şi consulul general al Republicii Turcia la
Constanţa, Füsun Aramaz şi consilierul comercial al
Ambasadei Turciei în România, Bahadir Necat. Ahmed
Iskender Bayar, vicepreşedintele Camerei de Comerţ din
Eskişehir, înfiinţată în 1892 a precizat că 53 de membri ai
Camerei, din cei aproape 12.600 exportă diverse produse în
România. Camera de Comerţ din Eskişehir nu este la primul
protocol de acest gen. A încheiat parteneriate şi se află în
relaţii de cooperare şi cu camere de comerţ din China, Cuba,
Siria, Cipru, Irak şi Kenya. “Părţile semnatare vor încuraja şi

tradiţiilor, a limbii pe plan internaţional, în colaborare cu
comunităţi, organizaţii, ansambluri, personalităţi din alte
ţări, atât în afara ţării cât şi în România.
Relaţiile internaţionale au avut loc prin acţiuni la
nivel central, de conducere a Uniunii cât şi la nivelul filialelor
existente în cadrul U.D.T.T.M.R.
Membrii UDTTMR participă la conferinţe,
simpozioane, seminarii, festivaluri folclorice la invitaţiile
venite de la ţările lumii turce şi nu numai, în Turcia,
Republica Crimeea, Tatarstan, Azerbaidjan, Bulgaria etc.
Comunitatea tătară din România este reprezentată cu succes
de corul de femei Bostorgay, ansamblurile de dans:
Karadeniz – Constanţa, Karasu – Medgidia, Yıldızlar –
Mihail Kogălniceanu, Kaytarma – Valu lui Traian etc.
Dintre evenimentele importante care au avut loc în
anii 2010 şi 2011, putem enumera:
În fiecare an în luna mai, o importantă delegaţie din
partea U.D.T.T.M.R. de aproximativ 200 de tătari de la
filialele din teritoriu, au participat în Republica Crimeea, în
localitatea Simferopol, la comemorarea genocidului
împotriva tătarilor crimeeni, ce a avut loc în data de 18 mai
1944 atunci când Stalin a deportat tătarii crimeeni în Siberia.
În aceasta perioadă de asemenea sunt vizitate
frumuseţile acestui ţinut: Bahcesaray, Yalta, Livadia,
Castelul Vorontsov, Castelul Cuibul Rândunicii, Sevastopol
şi alte împrejurimi, sunt vizitate comunităţile locale, care îşi
prezintă datinile şi obiceiurile locale.
O delegaţie a Reprezentanţei ONU – PNUD
(Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) în România,
condusă de doamna Yesim Oruc Kaya, reprezentant rezident
a. i. şi o delegaţie a DRI condusă de dl. subsecretar de stat Sali
Negiat au efectuat în zilele de 19 şi 20 martie 2010 o vizită în
comunităţile turco-tătare din Medgidia şi Constanţa, pentru
a se documenta şi a avea un schimb de păreri cu organizaţiile
locale asupra posibilităţilor de colaborare în cadrul iniţiativei
ONU «Alianţa civilizaţiilor». În ziua de 19 martie,
reprezentanţii PNUD şi ai DRI au vizitat Colegiul Naţional
«Kemal Atatürk» din Medgidia, unde s-au întâlnit cu dl.
Accan Mologani, directorul liceului, cu alte persoane din
conducerea unităţii şi cu reprezentanţi ai filialelor Medgidia
ai Uniunii Democrate Turce (UDTR) şi Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR).
Discuţiile s-au axat pe sistemul de educaţie de care
beneficiază elevii turco-tătari, pe faptul că unitatea răspunde
nevoilor de educaţie la nivel liceal pentru toate localităţile
din împrejurimi, performanţele elevilor şi cadrelor didactice,
modul în care colaborează Ministerul Educaţiei şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean cu Ministerul Învăţământului
din Turcia pentru a asigura la Medgidia tot ce este necesar
unei pregătiri de calitate a elevilor.
Programul a continuat la Constanţa cu o vizită la
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facilita contactele de afaceri, misiunile economice,
cooperarea economică şi comercială între companiile celor
două ţări şi vor identifica oportunităţi de promovare,
dezvoltare şi schimburi comerciale şi economice între firme
constănţene şi firme din Eskişehir”, a precizat preşedintele
CCINA Constanţa, Mihai Daraban.
În data de 25 martie 2011 a avut loc inaugurarea
geamiei din Lazu. Aşa cum declara în luna ianuarie şi
primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, eveniment ce a
avut loc în prezenţa oaspeţilor din Eskişehir şi a celor din
localitatea Çifteler. Vizita va fi un răspuns la cea întreprinsă
în luna ianuarie de o delegaţie similară din România, formată
din reprezentanţi ai UDTTMR.
La sediul Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România (UDTTMR) a avut loc, în data de 1
octombrie 2011, simpozionul “Azerbaidjan - Istorie,
Geografie, Economie, Cultură”, organizat în parteneriat cu
Ambasada Republicii Azerbaidjan la Bucureşti.
Evenimentul a avut loc în prezenţa unui număr mare de
participanţi, dar şi a unor invitaţi speciali, printre care
secretarul Ambasadei Republicii Azerbaidjan, Fahri Karimli
şi reprezentanţi ai Consulatului Republicii Turcia la
Constanţa. De la manifestare nu au lipsit preşedintele
UDTTMR, Amet Varol şi deputatul Amet Aledin. În cadrul
simpozionului dedicat relaţiilor de comunicare românoazere au susţinut comunicări ştiinţifice Hagi Memet
Chemaledin, care a vorbit despre cultura şi aspectele vieţii
sociale ale Azerbaidjanului, Ibadula Birol - viaţa economică
şi prof. Gafar Ekrem a susţinut o comunicare despre istoria
acestei ţări.

participarea etnicilor din mediul rural la Festivalul
İnternaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular
Turco-Tătar, simpozioane, lansări de carte, comemorări.

ACTIVITĂŢI IMPORTANTE ORGANIZATE
DE U.D.T.T.M.R. DE LA CONFERINŢA
NAŢIONALĂ DIN NOIEMBRIE 2011
PÂNĂ ÎN PREZENT
- 13 Decembrie – Ziua Etniei Tătare din România,la
nivel central şi filialele U.D.T.T.M.R.
- Simpozionul “Din Istoria Tătarilor” – ediţia a V-a,
în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice
Universitatea Ovidius Constanţa
- Concursul de poezie "ANA TILIM, TATLI TILIM"
– ediţia a II – a, Filiala Medgidia
- Masă rotundă de ziua profesorului din lumea turcă,
Filiala Constanţa
- Sărbătoare Aşure – în filialele U.D.T.T.M.R.
- Crosul Minorităţilor - ediţia a VII –a, Filiala
Constanţa
- Comemorarea lui Numan Çelebi Cihan, Filiala
Constanţa
- Comemorarea lui Saladin Agiacai, Filiala
Constanţa
- Seminarul “Eminescu şi universalitatea poetului”,
Filiala Constanţa
- seminarul “Viaţa şi activitatea lui Hamdi
Giraybay”, Filiala Constanţa
- Seminarul “Viaţa şi activitatea lui Ismail
Gaspıralı”- ediţia a III –a, Filiala Constanţa
- “Ziua Internaţională a Poeziei” (21 martie) la
Muzeul Naţional Cotroceni
- Premiul Memedemin Yaşar pentru poezie în limba
tătară – ediţia a IV-a
- Sărbătoarea Nevruz, în filialele U.D.T.T.M.R.
- 23 Aprilie – Ziua Copilului în lumea turcică, Filiala
Constanţa
- Olimpiada de limba şi literature turcă – faza
naţională
- Comemorarea lui Negip Haci Fazil,
- Masă rotundă – dialog cu specialiştii din sănătate,
Filiala Constanţa
- 5 Mai – Ziua limbii tătare, filialele U.D.T.T.M.R.
- Simpozionul “Originile şi evoluţia Limbii Tătare”,
Filiala Techirghiol
- Comemorarea zilei de 18 Mai 1994, în filialele
U.D.T.T.M.R. şi în Crimeea – Ucraina
- Festivalul Tineretului, Sportului şi Culturii Turce şi
Tătare – ediţia a IV-a, Constanţa
- Aniversarea a 100 ani de viaţă a eroului nostru
domnul Ali Osman Bekmambet
- Inaugurarea noului cimitir musulman în municipiul

COMISIA CU PROBLEME RURALE
Activitatea Comisiei cu probleme rurale este strâns
legată de activitatea comisiilor: economică, socială,
învâţământ, organizare, cultură a U.D.T.T.M.R.. Toate aceste
comisii au sarcini strâns legate de comisia rurală deoarece
trei sferturi din filialele U.D.T.T.M.R. sunt în mediul rural,
iar fără ele nu ar fi posibile activităţile uniunii. Filialele
Cobadin, Lumina, Valu lui Traian, Cumpana, Valea Dacilor,
Agigea, M. Kogălniceanu, Castelu sunt filialele care au
desfăşurat activităţi importante în acest mandat.
Ca urmare a demersului deputatului Amet Aledin de
a se organiza cursuri de limbă tătară Comisia Rurală a
asigurat participarea la lecţiile de limbă tătară de la sediul
central a unui număr mare de elevi din Castelu şi Medgidia.
Comisia cu probleme rurale şi-a luat în serios
atribuţiile, de exemplu în anul 2009, 2010, 2011 preşedintele
comisiei fiind directorul Festivalului Portului si Dansului
ediţiile 15, 16 şi 17. Festival care s-a desfăşurat cu sălile
arhipline aceasta datorându-se şi mobilizării populaţiei din
mediul rural.
Activităţile în care s-a implicat Comisia rurală au
fost: Küreş-urile, Festivalul Şuberecului, Festivalul
Baclavalelor, Festivalul Köbeteului, lansări de carte, diverse
întâlniri cu personalităţi din ţară şi străinătate.
Comisia rurală a contribuit la organizarea deplasării
tătarilor atât din rural cât şi urban la comemorarea zilei de 18
Mai 1944 în Crimeea, doi ani la rând, la amenajarea şi
inaugurarea sediului central al uniunii .
În 2010 – 2011 s-a sacrificat Kurban în curtea
uniunii, animalele fiind cumpărate de la musulmani din
mediul rural.
Tradiţiile, obiceiurile, cântecele, dansurile, religia
tătarilor din Dobrogea sunt păstrate şi promovate prin
activităţile desfăşurate de Comisia cu probleme rurale.
Menţionăm că, în perioada analizată, Comisia de
probleme rurale s-a implicat în informarea filialelor din
mediul rural privind activităţile culturale, sportive (Küreş,
Festivalul baclavalei, köbeteului), învăţarea limbii materne,
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România. Acţiunea a avut un ecou deosebit, pentru prima
dată, într-un parlament naţional, dându-se citire unui act, cu o
importanţă deosebită pentru naţiunea tătară. După discursul
meu, au mai vorbit, pe această temă, doamna deputat Leonida
Lari, precum şi domnii deputaţi Bogdan Olteanu,
preşedintele de atunci al Camerei Deputaţilor, Varujan
Pambuccian, Gelil Eserghep, Emilian Frâncu şi Dragoş
Dumitriu. Este singura manifestare, de acest gen şi de această
amploare, petrecută în Parlamentul României. S-a dat un vot
moral de aprobare a declaraţiei politice, condamnându-se
actul de mare cruzime, îndreptat, la data de 18 mai 1944,
împotriva poporului tătar.
În urmă cu mai mult de 3 ani, de la această tribună,
îmi prezentam, la terminarea mandatului 2004-2008,
raportul de activitate, venind în faţa dumneavoastră, arătând
ceea ce am realizat, spunând ceea ce nu am realizat,
promiţându-vă că voi încerca să promovez, inclusiv în zona
legislativă, imaginea etniei tătare. Au fost numeroase legi
adoptate, a fost atribuirea numelui “Negip Hagi Fazâl” şcolii
generale din Tătaru, a fost desemnarea regretatului profesor
Yaşar Memedemin în calitate de cetăţean de onoare al
localităţii Valu lui Traian, a fost desemnarea onorabilului
luptător pentru apărarea drepturilor tătarilor Ali Osman
Becmambet în calitate de cetăţean de onoare al oraşului
Murfatlar, au fost numeroase cuvântări, în Senat şi în Camera
Deputaţilor, au fost numeroase interpelări adresate
reprezentanţilor autorităţilor publice, au fost prezenţe
constante la posturile de radio şi de televiziune, invitat fiind
la diferite emisiuni, au fost sume de bani substanţiale
direcţionate pentru a fi începute sau continuate anumite
lucrări: 100 de milione lei vechi (geamia din Agigea), 200 de
milioane lei (geamia din Piaţa Chiliei), 200 de milioane lei
(geamia din Cumpăna), 500 milioane lei (construirea
minaretului la geamia din localitatea
Tuzla). Atenţie, este vorba de perioada
2004-2008.
În ceea ce priveşte perioada
2008-2012, firesc, urmând să mai am
5 luni de mandat, aş dori, succint, să vă
prezint câteva aspecte ale activităţii
mele. Nu spun că au fost doar reuşite.
Aş fi nedrept cu dumneavoastră. Dar
atât cât m-am priceput, am încercat să
promovez, corect, onest, imagimea
etniei tătare. Activitatea mea
parlamentară este una transparentă şi
ea poate fi urmărită, în primul rând, pe
pagina electronică a Camerei
Deputaţilor. Am să încep cu
cuvântările susţinute. În număr de
159, dintre care 100 de declaraţii
politice, discursurile mele de la
Tribuna Camerei Deputaţilor s-au
referit, în mod special, la problematica
comunităţilor tătară şi turcă din
România. Dau doar câteva exemple:
Şedinţa Senatului din data de 4
februarie 2009 – dezbaterea şi
adoptarea propunerii legislative
privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din
România “Sebat Husein”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din
data de 10 februarie 2009- “Tătarii din Crimeea doresc să-şi
redobândească drepturile legitime”, Şedinţa Camerei
Deputaţilor din data de 17 februarie 2009- “Este nevoie de un
sprijin financiar mai mare pentru obiectivele religioase
islamice”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 24
februarie 2009- “Pentru promovarea limbii tătare”, Şedinţa
Camerei Deputaţilor din data de 31 martie 2009- “Pentru

Medgidia
- Lupte tătăreşti – Küreş, în filialele U.D.T.T.M.R.

CONSILIERII LOCALI ALEŞI PE LISTELE
U.D.T.T.M.R.
Municipiul Medgidia

BECHIŞ Nedret
Oraşul Murfatlar

MUSTAFA Belghin
Oraşul Techirghiol

ABDULA Ersan
Comuna Valu lui Traian

CADÂR Turgai
Oraşul Băneasa

OSMAN Ayduan

RAPORT DE ACTIVITATE AL
DEPUTATULUI U.D.T.T.M.R.
ALEDIN AMET
În toată activitatea mea de parlamentar am legiferat,
până acum, şi mă refer numai la comunitatea tătară, 5 legi –
Legea de consacrare a zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a
tătarilor din România, Legea de consacrare a zilei de 5 mai ca
sărbătoare a Limbii tătare, Legea de
instituire a Premiului “Mehmet
Niyazi” pentru promovarea literaturii,
artei şi culturii tătarilor din România,
Legea privind externarea persoanelor
decedate, de religie islamică, mai
devreme de 24 de ore, Legea de
înfiinţare a Institutului Cultural Tătar
“Sebat Husein”, Legea privind
acordarea sumei de 500 milioane lei
vechi pentru realizarea monumentului
din curtea Cimitirului Central
Musulman din Constanţa, monument
dedicat eroilor musulmani, care s-au
jertfit, pentru România, în cele două
războaie mondiale, urmând ca o nouă
lege, cea de recunoaştere oficială a
sărbătorilor Nevruz şi Hâdârlez, să
apară în săptămânile următoare. Am
promovat multe alte legi, dedicate
comunităţii, în general, precum Legea
de consacrare a municipiului
Constanţa ca Oraş-Martir al
Revoluţiei Române din anul 1989,
precum amendamentele benefice la
Legea bibliotecilor nr.334/2002,
precum amendamentele la Legea învăţământului.
O altă iniţiativă, cu valoare de lege, este memoriul
aprobat de membrii Comisiei pentru Politică Externă,
memoriu care evidenţiază tragismul zilei de 18 mai 1944,
dată neagră în istoria noastră. S-a luat hotărârea ca, în Plenul
Camerei Deputaţilor, să fie dată citirii, în acest sens, o
declaraţie politică. Acest lucru s-a întâmplat la data de 25
iunie 2008, firesc, în prezenţa parlamentarilor, dar şi în
prezenţa a 200 de conaţionali, veniţi aproape de la toate
filialele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
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protejarea limbii tătare”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din
data de 28 aprilie 2009- “Pledoarie pentru înfiinţarea
Centrului Cultural Turc”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din
data de 19 mai 2009- “Despre drama naţiunii tătare”, Şedinţa
Camerei Deputaţilor din data de 26 mai 2009- “Pledoarie
pentru înfiinţarea unui institut superior de teologie islamică”,
Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 10 iunie 2009“Primul Congres Mondial al tătarilor crimeeni”, Şedinţa
Camerei Deputaţilor din data de 20 octombrie 2009- “Este
nevoie de fonduri pentru refacerea unităţilor de cult
islamice”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 15
decembrie 2009- “13 decembrie, Sărbătoarea tătarilor din
România”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 23
februarie 2010- “Numan Celebi Gihan- o mare personalitate
a naţiunii tătare”, Şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 30
martie 2010- “Dorim, în cadrul Universităţii <Ovidius>
Constanţa, secţie de limbă tătară”, Şedinţa Camerei
Deputaţilor din data de 8 februarie 2011- “Dorim refacerea
Seminarului Musulman din Medgidia”, Şedinţa Camerei
Deputaţilor din data de 15 februarie 2011- “U.D.T.T.M.R.
sprijină demersul de a i se acorda, unei importante
personalităţi, Mustafa Abdulgemil Kârâmoglu, premiul
Nobel pentru Pace” şi multe alte discursuri. O altă
dimensiune a activităţii mele de parlamentar o constituie
iniţierea propunerilor legislative. Aceste sunt în număr de
133: unele ca unic iniţiator, altele în colaborare cu alţi colegi.
Dintre aceste demersuri legislative, au devenit legi un număr
de 9. Cea mai recentă se referă la declararea municipiului
Constanţa –”Oraş-Martir al Revoluţiei Române”. Cele care
ne interesează, în mod direct, sunt legile apărute în ultimii 3
ani: Legea nr.256 din anul 2010 privind instituirea sărbătorii
limbii tătare, Legea nr.27 din anul 2010 privind realizarea
unui monument dedicat eroilor musulmani, care s-au jertfit,
pentru România, în cele două războaie mondiale, Legea nr.75
din anul 2010 privind externarea persoanelor decedate, de
religie islamică. În cadrul comisiilor de specialitate, la
Camera Deputaţilor, se află propunerea mea legislativă
privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) şi 6 mai
(Kâdârlez) ca sărbători oficiale. Daţi-mi un alt exemplu de
ţară în care au fost promovate astfel de legi. Cunoaşteţi că în
România nu există “Ziua limbii române”, dar există “Ziua
limbii tătare”? Am scos o lege, cea a posibilităţii externării
persoanelor decedate de religie islamică, mai devreme de 24
de ore, clarificând un aspect religios. Nu este uşor, nu este
deloc uşor să promovezi o lege în Parlament. Trebuie să-ţi
convingi mulţi colegi senatori şi deputaţi, în diferite comisii,
dar şi în plenurile celor două camere, că demersul tău este
unul corect. Nu este nimeni pus acolo să te ajute neapărat.
Trebuie să ai discurs şi logică în ceea ce îţi doreşti. Am
susţinut şi un număr de 49 de întrebări şi interpelări, arătând,
în faţa autorităţilor centrale, problemele cu care se confruntă
diverse persoane.
Numirile politice ar trebui, în perioada oricărei
guvernări, să constituie o preocupare, în primul rând, a
parlamentarului. Cât am putut, dumneavoastră urmând să
judecaţi, am încercat să impun, membri ai comunităţii
noastre, pe posturi importante. Avem, în urma unor astfel de
demersuri, un subsecretar de stat la Departamentul pentru
Relaţii Interetnice, domnul Negiat Sali, un subprefect al
judeţului Constanţa, domnul Aidun Curtmola, un consilier pe
probleme interetnice, doamna Aisel Ismail, am avut, până
anul trecut, un consilier la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, domnişoara Şeila Suliman, care,
datorită unor probleme personale, a fost nevoită să
demisioneze. Acestea sunt numiri politice şi nu este deloc
simplu să obţii posturile, în condiţiile în care, ne place, nu ne
place, etnia noastră nu este una foarte numeroasă (23.935,
conform recensământul din anul 2002). Populaţia tătară, în
judeţul Constanţa, este de aproximativ 20.000, ceilalţi
membri locuind în alte judeţe. Populaţia totală a judeţului

Constanţa este de 701.000. Aşadar, cu un procent de 3-4 %,
conducem, măcar o lună pe an, judeţul Constanţa. Nu ar
trebui să fie un motiv de mândrie? Nu ar trebui, cum fac alte
etnii, să ne solidarizăm, pentru a obţine cât mai multe astfel
de posturi? Eu merg pe principiul că, în aceste condiţii, şi
celorlalţi le va fi mai bine. M-am luptat pentru aceste posturi.
Cei mai mulţi au înţeles mesajul meu. Vă mulţumesc. Aş dori
să lămuresc şi o problemă foarte importantă: cea a
moţiunilor. Am avut parte de două mandate extrem de
complicate. Perioada 2008-2011 a fost, din perspectivă
politică, una epuizantă. Cunoaşteţi tot ce s-a petrecut anul
trecut. Principiul Grupului Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale a fost şi este de a sprijini guvernul, indiferent ce
culoare politică are, dacă acesta asigură condiţii favorabile
pentru promovarea propriei identităţi etnice. Pe fondul crizei
generale, fostul guvern a luat decizii grele, de micşorare a
salariilor şi a pensiilor.Am fost, cei din grupul nostru, în
postura ingrată de a vota împotriva moţiunilor pe care
Opoziţia de atunci din România le-a iniţiat, aducându-mi-se
şi aducându-ni-se destule reproşuri. Să ştiţi că m-am aflat
într-o situaţie deloc comodă. Am avut de ales între am crea,
într-un mod demagogic, însă, imaginea unui apărător al
drepturilor salariaţilor, pensionarilor, şi a fi consecvent cu
principiile grupului şi Uniunii. Varianta a doua era cea
realistă, cea care asigura, în continuare, resursele financiare
pentru continuarea activităţilor noastre. Am ales, cunoaşteţi,
varianta a doua, chiar dacă mie, Aledin Amet, îmi era mai
facilă varianta de a poza, aşa cum spuneam, în apărător al
drepturilor salariaţilor. Aş fi putut specula politic această
situaţie, şi aş fi avut, acum, mult mai multe voturi. Am
preferat, însă, varianta grea, dar corectă, însă, de a lua asupra
mea, toate nemulţumirile, numai pentru ca Uniunii să-i
meargă bine. De altfel, înaintea primei moţiuni m-am
consultat cu membrii Biroului Executiv al Uniunii, iar
înaintea celei de-a doua moţiuni cu membrii Consiliului
Reprezentanţilor şi cu diverse persoanalităţi ale comunităţii.
În general, m-au sfătuit să votez cum votează şi ceilalţi
reprezentanţi ai grupului nostru parlamentar.
Le mulţumesc tuturor, îi mulţumesc domnului
muftiu Iusuf Muurat, care mi-au fost alături, care mi-a fost
alături când a trebuit să depăşesc o problemă delicată, în
urma unei glume de prost gust a deputatului etniei italiene,
fără să am vreo vină. În fine, lucrurile au fost lămurite.
Doresc să mulţumesc şi prietenilor mei, preşedinţi de filiale,
membri ai filialelor noastre, doamnelor şi tinerilor din cadrul
Uniunii, tuturor sponsorilor, pentru sprijinul acordat. Nu aş
dori să mă hazardez pronunţând nume, deoarece există riscul
mare de a nu aminti numele cuiva şi nu este corect. Doresc să
ştiţi, însă, că sunteţi în sufletul meu.
Un aspect pe care îl consider important îl constituie
finanţarea unor obiective, în special religioase şi şcolare,
atragerea de fonduri, atenţie, în afara celor destinate, prin
lege, Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
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România, însemnând, pentru mine, o preocupare esenţială.
Chiar dacă unora nu le este pe plac să citesc cum am
repartizat sumele, am să fac acest lucru, cu riscul de a-i
deranja pe aceştia. Cineva, la o şedinţă a Consiliului
Reprezentanţilor, afirma că m-am orientat către filialele unde
am interese. Nimic mai fals. Cu atât mai mult m-a surprins
această constatare, cu cât, pentru realizarea unor obicetive
din Medgidia, distinsul domn fiind membru al Filialei
Medgidia, am direcţionat cele mai mari sume. Sincer, nu mă
interesează, însă, dacă unora le place sau nu. Este dreptul
meu de a vă informa şi este dreptul dumneavoastră de a afla
aceste informaţii. Am să-i rog pe reprezentanţii filialelor care
au primit aceste sume, să iasă la tribună şi, dacă greşesc, să
spună. Aşadar: Geamia Agigea (casă religioasă)- 100
milioane lei vechi, construcţie geamie Castelu- 3 miliarde lei,
Grădiniţa bilingvă româno-turcă Medgidia- 500 milioane lei,
infrastructură cimitirul nou Medgidia- 1,5 miliarde lei,
refacere stradală Techirghiol- 500 milioane lei, Şcoala nr.12
Constanţa (în cadrul căreia există clase cu predare în limba
turcă)- 500 milioane lei, Şcoala nr.11 Constanţa (director
doamna Icbal Anefi)- 1 miliard lei, Grădiniţa bilingvă
“Zubeyde Hanâm” Constanţa (director, în perioada alocării
sumei, doaman Zulfie Seidali)- 1 miliard lei, Grădiniţa
bilingvă româno-turcă Medgidia (director, în perioada
alocării sumei doamna Şachir Bunian)- 5oo milioane lei,
Şcoala de Arte şi Meserii din localitatea 23 August (director
Nurla Erol )- 500 milioane lei, Liceul “Calattis” Mangalia
(cadru didactic al unităţii, fata domnului preşedinte Tair
Nuredin)- 500 milioane lei, gard geamie comuna 23 August700 milioane lei, geamie localitatea Murfatlar- 200 milioane
lei, gard geamie localitatea 2 Mai- 300 milioane lei, geamie
localitatea Lumina- 300 milioane lei, geamii localitatea
Eforie- 300 milioane lei, geamie localitatea Valu lui Traian300 milioane lei, geamie localitatea Cobadin- 200 milioane
lei, geamie localitatea Ciocârlia- 100 milioane lei, geamie
localitatea Amzacea- 100 milioane lei, gard geamie
localitatea Topraisar- 100 milioane lei, geamie localitatea
Tătaru, comuna Comana- 100 milioane lei, geamie
localitatea Agigea- 200 milioane lei, geamie localitatea
Mihail Kogălniceanu- 100 milioane lei, geamie localitatea
Ovidiu- 100 milioane lei, geamie localitatea Techirghiol- 100
milioane lei, geamie localitatea Năvodari- 100 milioane lei,
geamie localitatea Mangalia- 100 milioane lei (s-au plătit
uriaşele datorii acumulate pentru consumul curentului
electric), geamie localitatea Tuzla- 100 milioane lei, geamie
localitatea Valu lui Traian, cartierul Valea Seacă- 1 miliard
lei, geamie localitatea Mihail Kogălniceanu- 1 miliard lei,
minaret geamie localitatea Pecineaga- 400 milioane lei,
cimitirul central musulman Constanţa- 200 milioane lei,
cimitirul musulman Anadolchioi- 100 milioane lei, noul
cimitir musulman Medgidia- 600 milioane lei, construcţie
geamie nouă localitatea Valu lui Traian- 500 milioane lei,
construcţie geamie localitatea Valu lui Traian, cartierul Valea
Seacă- 300 milioane lei, geamia nouă localitatea Valu lui
Traian- 200 milioane lei, geamie localitatea Mangalia- 100
milioane lei, geamie localitatea Pecineaga- 100 milioane lei,
geamie localitatea Eforie Sud- 100 milioane lei, geamie
localitatea Eforie Nord- 100 milioane lei, geamie localitatea
Techirghiol- 200 milioane lei, geamie localitatea Agigea200 milioane lei, geamie localitatea Murfatlar- 100 milioane
lei, monument dedicat eroilor musulmani din Cimitirul
Musulaman Central Constanţa- 500 milioane lei, simpozion
“Sebat Husein”, desfăşurat în localitatea Eforie Nord- 100
milione lei, noul cimitir musulman din localitatea Medgidia100 milioane lei, geamie localitatea Mihail Kogălniceanu300 milioane lei, geamie localitatea Castelu- 300 milioane
lei, geamie localitatea Cumpăna- 400 milioane lei, noul
cimitir musulman din localitatea Medgidia- 700 milioane lei,
construcţie geamie nouă localitatea Valu lui Traian- 500
milioane lei, construcţie geamie localitatea Valu lui Traian,

cartier Valea Seacă- 300 milioane lei, geamie localitatea
Mihail Kogălniceanu- 300 milioane lei, geamie localitatea
Pecineaga- 300 milioane lei, Şcoala Generală nr.30
Constanţa- 300 milioane lei, Liceul “Kemal Ataturk” din
Medgidia- 200 milioane lei, Grădiniţa bilingvă româno-turcă
Constanţa- 100 milioane lei, grădiniţă în cartierul tătăresc din
localitatea Techirghiol- 200 milioane lei, Şcoala “Negip Hagi
Fazâl” din localitatea Tătaru, comuna Comana- 100 milioane
lei, bază sportivă în localitatea Valu lui Traian- 800 milioane
lei, bază sportivă şi canalizare în localitatea 23 August- 1
miliard 500 milioane lei, geamiile din localitatea Valu lui
Traian- 900 milioane lei, geamiile din localitatea Eforie- 300
milion, reconstruirea clădirii fostului Seminar Musulman din
Medgidia- 10 miliarde 700 milioane lei, bani existenţi în
contul Primăriei, din care s-au chletuit, deja, câte 200
milioane lei pentru realizarea gardului de la geamia din Valea
Dacilor şi pentru amenajarea a două clase în care se predă
limba tătară, geamiile din localitatea Valu lui Traian- 1
miliard lei, geamia din localitatea Murfatlar- 1 miliard lei,
comunitatea musulmană din Techirghiol- 1 miliard lei,
comunitatea musulmană din localitatea 23 August- 1 miliard
lei, geamia din localitatea Cumpăna- 500 milioane lei,
comunitatea musulmană din localitatea Lumina- 1 miliard
lei, comunitatea musulmană din Siliştea- 500 milioane lei,
geamia din localitatea Castelu- 500 milioane lei, comunitatea
musulmană din localitatea Poarta Albă- 1 miliard lei,
comunitatea musulmană din localitatea Ovidiu- 500
milioane lei, comunitatea musulmană din localitatea
Năvodari- 500 milioane lei, comunitatea musulmană din
localitatea Tuzla- 500 milioane lei, comunitatea musulmană
din localitatea Tătaru- 500 milioane lei, comunitatea
musulmană din localitatea Agigea- 500 milioane lei,
comunitatea musulmană din localitatea Pecineaga- 300
milioane lei, comunitatea musulmană din localitatea Albeşti200 milioane lei, comunitatea musulmană din localitatea
Eforie- 1 miliard lei, comunitatea musulmană din localitatea
Mihail Kogălniceanu- 500 milioane lei. Este drept, de
ultimele sume nu au beneficiat încă toate comunităţile,
urmând să mă deplasez la toate primăriile pentru a clarifica
aspectele. Suma totală- 51 miliarde 500 milioane lei. Nu am
calculat sumele direcţionate către anumite primării, necesare
rezolvării problemelor de infrastructură.
Din păcate, au existat unele cazuri, puţine, dar au
existat, când reprezentanţii autorităţilor locale au refuzat să
direcţioneze, către comunităţile musulmane, sumele de bani
primite. Cu siguranţă, aţi constatat că am preferat, cum era
firesc, să directionez sume de bani către unităţile şcolare care
au ca directori membri ai etniei tătare sau către şcolile în care
se predă limba turcă sau limba tătară. Încă o dată precizez că
nu este vorba de suma alocată, anual, de Guvernul României,
pentru etnia noastră, ci de alte sume atrase din alte zone
guvernamentale. Spunea cineva, tot la o şedinţă a Consiliului
Reprezentanţilor, făcând tot felul de aluzii, că, până la urmă,
ce mare lucru am făcut, fiind, în fond, o datorie a mea. Sigur,
am această datorie sufletească, dar în niciun caz nu este o
datorie tehnică. Este doar o datorie a unui tătar onest. Datoria
mea, în ceea ce priveşte latura financiară, este să construiesc,
pentru U.D.T.T.M.R.,un buget cât mai mare. Nici acesta nu
este unul fix. Trebuie să te impui, în cadrul Grupului
Parlamentar, pentru a obţine o sumă importantă. Cu suma de
31 miliarde 500 milioane lei obţinută pentru anul acesta, ne
aflăm pe locul 7 într-un clasament al tuturor comunităţilor
etnice din România, cu toate că, în ceea ce priveşte numărul
membrilor etniei noastre, principalul criteriu de acordare a
sumelor de bani, ne aflăm mai jos. Aţi simţit, la nivelul
U.D.T.T.M.R., anul trecut, anul acesta, criza? Numai anul
trecut au fost achizionate 3 clădiri pentru filialele Cobadin,
Lumina şi Castelu. Anul trecut a fost achiziţionat un teren
pentru construirea unui sediu în municipiul Tulcea. Cine
crede că banii care vin de la Guvern se obţin uşor, se înşeală
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amarnic. Cei care au participat la şedinţele unde se stabilesc
toate amănuntele financiare, cunosc ce discuţii aprinse se
iscă în interiorul grupului nostru parlamentar, fiecare
reprezentant al unei etnii încercând să aibă câştig de cauză.
Am suferit când cei de la filiala Medgidia au făcut tot
posibilul să-mi bareze candidatura pentru un nou mandat, cu
toate că am avut şi aş fi avut, în continuare, atâtea alte lucruri
de făcut pentru acest oraş. Vă destăinui, ca un fapt inedit, că,
pe lângă finanţările generoase obţinute pentru amenajarea
noului cimitir musulman, pentru modernizarea claselor în
care se predă limba tătară, pentru începerea construirii unui
centru cultural islamic, existând, deja, o sumă importantă,
250.000 de euro, reuşisem să atrag fonduri în valoare de 1
milion de euro, pentru a fi construită, tot la Medgidia, o casă
de ajutorare a familiilor nevoiaşe, a bătrănilor, a copiilor
sărmani. Era un proiect pe care aproape îl finalizasem. Este
păcat că nu voi putea continua acest proiect.
Sunt astăzi, aici, prezenţi reprezentanţii multor
filiale. Sunt astăzi, aici, prezenţi mulţi dintre cei care au dorit
să viziteze Palatul Parlamentului, având, în acest sens,
solicitări. Numai în anii din urmă, făcând o socoteală, sigur,
incluzând şi pe musafirii din Crimeea, artişti, personalităţi
politice, au vizitat Palatul Parlamentul aproximativ 1.700 de
tătari. Mă bucur pentru acest lucru. Cunoaşteţi că, în general,
încerc să evit starea de a mă lăuda însumi, omiţând, voit,
anumite aspecte delicate, pentru a nu se simţi neconfortabil
unii membri ai comunităţii. Dar pentru că se desfăşoară un
congres, iar datoria mea este să specific şi detaliile, doresc să
vă spun că vizitarea Parlamentului nu a fost, vreodată, în
regim de gratuitate. Pentru a intra în Parlament, cu scopul de
a-l vizita, biletul costă 25 de lei de persoană. Parlamentul nu
se vizitează gratuit. Îi întreb pe toţi musafirii mei, cu tot
respectul, au plătit vreodată vreun ban pentru a vizita
Parlamentul? Mă bucur că nimeni nu a plătit nimic, reuşind
prin numeroase cereri, apelând la toţi conducătorii instituţiei,
să asigur gratuitate pentru conaţionalii mei. Încă o dată,
Parlamentul nu s-a vizitat şi nu se vizitează gratuit. Mă bucur
că mă vizitaţi şi vă asigur că veţi găsi, în mine, şi de acum
încolo, aceeaşi persoană dornică de a vă avea musafiri. Am
reuşit, datorită poziţiei importante, de vicepreşedinte, pe care
o am în cadrul Comisiei pentru Cultură, Culte, Mijloace de
Informare în Masă, să asigur gratuitate, pentru a vizita
Muzeul Peleş, din Sinaia, unor grupuri de tătari, dar şi unor
musafiri din Turcia. Sunt aproximativ 200 de persoane, de la
diferite filiale ale U.D.T.T.M.R. (Medgidia, Tuzla, Mihail
Kogălniceanu, Eforie Sud), care au vizitat, în regim de
gratuitate, acest muzeu. Nici aici nu există intrare liberă.
Biletele au preţuri între 40 şi 70 de lei. Sigur, unii au
beneficiat de tur complet, alţii de un tur incomplet. Faceţi şi
dumneavoastră o socoteală, şi constataţi cât ar fi însemnat
cumpărarea biletelor. Îmi pare rău, că datorită vizitei unei
delegaţii importante, membrii filialei Valu lui Traian nu au
putut vizita, în acelaşi regim de gratuitate, Castelul Peleş.
Am fost solicitat, de foarte multe ori, de conducerile
celor două camere ale Parlamentului, să organizez vizitele
unor personalităţi politice importante din Turcia,
Azerbaidjan, Turkmenistan. Numai anul trecut, cunoaşteţi că
au vizitat, judeţul Constanţa, ministrul turc al
Transporturilor, ministrul turc al Culturii, ministrul turc de
Externe, numeroşi parlamentari turci. La rândul meu, am
participat, în calitate de membru şi în Comisia pentru Relaţia
cu U.N.E.S.C.O., la câteva reuniuni internaţionale. Am fost
invitatul ambasadorului Azerbaidjanului în România,
Excelenţa Sa domnul Eldar Hasanov, la reuniunea diasporei
azere, manifestare desfăşurala la Baku, în luna iulie, anul
trecut, unde am transmis, firesc, mesajul comunităţii tătare
din România. În luna ianuarie, tot anul trecut, am participat,
alături de alţi deputaţi şi senatori, în Turcia, la întâlniri
politice importante cu reprezentanţii Parlamentului acestei
ţări. Anul trecut, în luna decembrie, am făcut parte din

delegaţia preşedintelui României, domnul Traian Băsescu,
care a efectuat o vizită oficială în Turcia.
Sigur, există şi multe neîmpliniri sau obiective încă
nefinalizate. Îmi pare rău că nu am putut să-i sprijin pe toţi cei
care m-au solicitat, pentru a ajuta diverşi tineri să se angajeze.
Nu am putut să-i ajut pe toţi. Este o perioadă dificilă, locurile
disponibile de muncă sunt foarte puţine. Îi mulţumesc
domnului Hagi Vural, fostul preşedinte al filialei Dobrogea a
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci, actualului preşedinte
al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci- filiala Dobrogea,
care, în câteva astfel de cazuri, m-au sprijinit. Sunt şi alte
neîmpliniri. Nu am posibilitatea fizică să fiu, în fiecare
săptămână, cu toţi conaţionalii mei, în diferite localităţi.
Încerc, însă, să particip la toate manifestările la care sunt
invitat. Vă rog să mă credeţi că nu stau degeaba acasă, dacă
ştiu că există manifestări ale comunităţii tătare. Îi mulţumesc
domnei Füsun Aramaz, consul general al Republicii Turcia la
Constanţa, Excelenţelor Lor, domnilor ambasadori în
România ai Turciei, Azerbaidjanului şi Kazahstanului,
precum şi corpului diplomatic acreditat în România, pentru
întreaga colaborare avută, îi mulţumesc domnului Omer
Susli, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din
România, colegului meu deputat, domnului Ibram Iusein,
colegilor de la Uniunea Democrată Turcă din România,
colegilor de Liceul “Kemal Ataturk” din Medgidia, colegilor
de la Liceul Internaţional de Informatică Bucuresti şi filiala
Constanţa, colegilor de la Institutul Cultural Turc “Yunus
Emre”, colegilor de la Muftiatul Cultului Musulman din
România şi, nu în ultimul rând, foştilor consuli şi ambasadori
ai Republicii Turcia, care s-au aflat, la post, în România.
Acest om, cu doar 13 voturi, a fost desemnat, în
octombrie 2007, de Asociaţia Pro Democraţia şi Centrul de
Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, ce fiind cel mai
activ deputat al Grupului Minorităţilor Naţionale din
România. La rândul lui, Institutul pentru Politici Publice l-a
desemnat pe cel care a obţinut, din partea tătarilor, la
Congresul din anul 2004, doar 13 voturi, ca fiind unul dintre
cei mai activi deputaţi ai judeţului Constanţa.
Sunt din anul 1992 membru al acestei Uniuni. Eram,
atunci, puţini şi entuziaşti. Dar şi banii erau puţini. Sunt
oameni care vin acum şi se consideră mari patrioţi, dându-ne
lecţii, care, atunci, la începutul anilor 90 le era ruşine să spună
că sunt tătari. Şi mulţi dintre ei, astăzi, au principii. Nu îmi
este jenă să recunosc, tânâr fiind la vremea respectivă, că am
măturat, am servit, cu ocazia Iftarurilor, la mese, am cărat
mobilă, am cărat, pe scări, saci cu cartofi, am umblat, prin
tipografii, cu domnul Genan Bolat, la 2 dimineaţa, la 3
dimineaţa, pentru a scoate ziarul “Karadeniz”, chiar dacă,
după aceea, trebuia să fiu la serviciul meu, în afara Uniunii.
Nu mi-e ruşine pentru acest lucru. Dimpotrivă, sunt mândru,
şi chiar dacă la anul nu voi mai fi deputat, dacă va fi nevoie,
voi face, în calitate de simplu membru, acelaşi lucru.
Funcţiile sunt efemere. Rămâne, în urma ta, ceea ce ai făcut
pentru comunitate. Sunt mai liniştit ca niciodată. Însă, cu
toţii, chiar şi cei care mă urăsc, vă veţi lovi de numele meu.
La data de 13 decembrie va trebui să-mi amintiţi numele, la
data de 5 mai va trebui să-mi amintiţi numele, la data de 30
noiembrie va trebui să-mi amintiţi numele, când veţi păşi în
multe dintre geamiile judeţului Constanţa veţi constata că au
fost renovate sau construite şi cu aportul meu, când le veţi
aduce, în faţa monumentului situat în curtea Cimitirului
Central Musulman din Constanţa, un omagiu eroilor veţi şti
că preocuparea pentru respectiva realizare a fost a mea, când
veţi merge în localitatea Tătaru vi se va explica că şcoala
poartă numele “Negip Hagi Fazâl” datorită stăruinţelor mele.
Nu mă laud. Sunt pur şi simplu realizări. Nu am fost, nu sunt
şi nu voi fi niciodată “domnule deputat”. Am fost, sunt şi voi
rămâne acelaşi simplu Aledin. Aledin Amet.
Vă mulţumesc.
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RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA ŞI ORGANIZAŢIA DE FEMEI
2008 – 2011
Obiectivele principale care au stat la baza
activităţii Comisiei şi Organizaţiei de Femei au
fost:
- Participarea activă a femeilor la
renaşterea tradiţiilor culturale;
- Atragerea şi promovarea femeilor la
viaţa socială, economică şi politică;
- Acordarea de ajutoare umanitare;
- Promovarea legăturilor de colaborare cu
organizaţiile din ţară şi străinătate, cu
comunităţile şi populaţiile de limbă turcă sau
religie islamică.
Îşi desfăşoară activitatea la nivel central
precum şi prin cele 22 de organizaţii teritoriale:
Agigea, 23 August, Bucureşti, Babadag,
Constanţa, Cobadin, Castelu, Cumpăna,
Ciocârlia de Jos, Eforie Nord, Eforie Sud,
Lumina, Mangalia, Medgidia, Mihail
Kogălniceanu, Murfatlar, Ovidiu, Techirghiol,
Tulcea, Tuzla, Valea Dacilor şi Valu lui Traian.
În vederea transmiterii tradiţiilor şi
valorilor culturale
- în data de 10 mai 2008, Organizaţia de
Femei Constanţa a prezentat personalitatea
poetului Hamdi Giraybay;
- 8 mai 2008, femeile noastre au participat
la TV Neptun, la emisiunea cu tema – „Condiţia
actuală a femeii musulmane”;
- 8 octombrie 2008, la Biblioteca
Judeţeană „I.N. Roman”, a avut loc simpozionul
,,În secolul 21 rolul femeii în familie şi societate”;
- 15 martie 2009, la filiala Valu lui Traian a
avut loc concursul de poezie „Semraşık`nın
dünyası” cu participarea copiilor etniei noastre;
- 4 aprilie 2009, acţiunea ,,Obiceiuri vechi
la vremuri noi” – Organizaţia de femei Ciocârlia
de Jos;
- 17 octombrie 2009, lansarea albumului
muzical al doamnei Cadrie Nurmambet;
- 11 a p r i l i e 2 0 0 9 , p r e z e n t a r e a
personalităţilor tătare la filiala M. Kogălniceanu;
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- în data de 13 decembrie 2009, a
avut loc inaugurarea Camerei Tătăreşti cu
obiecte vechi de mare valoare artistică,
istorică, donate şi aranjate într-un design
cât mai reprezentativ de către doamnele
uniunii noastre, cu care ne mândrim;
- pentru promovarea obiceiurilor
tradiţionale tătăreşti, Organizaţia de femei
în colaborare cu Organizaţia de Tineret a
realizat o acţiune mediatizată prin
intermediul canalelor de televiziune: TVR 3,
TV Neptun şi CTV, intitulată „Obiceiuri vechi
de nuntă” – 28 februarie 2010;
- sub genericul ,,Floarea din
grădină”, a avut loc un concurs de cântece şi
dansuri pentru copii, în data de 28 martie
2010 la Organizaţia de Femei Medgidia;
- 17 aprilie 2010, la Filiala Tulcea s-a
organizat o emisiune televizată intitulată
„Din poeziile poeţilor tătari”.
În fiecare an, doamnele noastre
participă la acţiunile religioase precum:
- învăţarea Kuran-ului, slujbe
religioase, sărbătorirea Bayramurilor şi
organizarea meselor cu ocazia Iftarului.

tradiţionale cu ocazia inaugurării sediului
central de către filialele Constanţa, Agigea,
Eforie Nord, Eforie Sud, Valu lui Traian,
Medgidia, Tuzla, 23 August, Mangalia (31
octombrie 2009)
- cu ocazia zilei tătarilor, 13
decembrie 2007 - 2009, s-au pregătit
preparate culinare
- participarea la ,,Festivalul
Tineretului şi Sportului” din data de 23 mai
2009 cu preparate culinare şi expoziţie
artizanală prin participarea filialelor:
Constanţa, Medgidia, Ovidiu, Castelu,
Cobadin, Agigea, Tuzla, Valu lui Traian
- pregătirea preparatelor de nuntă la
acţiunea televizată „Obiceiuri vechi de
nuntă” (28 februrie 2010)

Lansări de carte 2008 – 2010 - s-au
realizat la filialele Constanţa, Medgidia,
Murfatlar, Eforie Sud, Eforie Nord, ale
cărţilor scriitorilor tătari: Iaşar Memedemin,
Neriman Ibraim, Şucurie Cherim, Negibe
Şucuri, precum şi a scriitorilor crimeeni.

Ajutoare umanitare:
- s-au oferit ajutoare în 2008 – 2009,
cu ocazia Bayramului, bolnavilor de la
Sanatoriul Neuropsihiatric din Techirghiol,
nevoiaşilor şi copiilor din Tătaru şi Hagieni.
Colaborări cu organizaţiile de femei:
- în 2009 s-au realizat legături cu
femeile din Bulgaria (Silistra, Varna,
Vetovo), Grecia, Turcia şi Crimeea.

Prezentarea obiectelor de
artizanat şi a preparatelor culinare s-a
realizat prin:
- concurs de artă culinară filiala
Ciocârlia (17 mai 2008)
- festivalul de artă culinară filiala
Independenţa (10 mai 2008)
- dezvoltarea dialogului intelectual şi
popularizarea tradiţiilor cu participarea
filialei Constanţa (30 mai 2008)
- festivalul baclavalelor (16 mai 2009)
Ciocârlia
- concurs de artă culinară tradiţională
filiala Cobadin (2 noiembrie 2008)
- prezentarea pregătirii preparatelor
tradiţionale la TVR3 cu participarea
filialelor: Valu lui Traian, Constanţa, Agigea
(28 februarie 2009)
- tradiţii la etnicii din Tulcea (28
februarie 2009)
- prezentarea preparatelor

Presă şi publicaţii:
- între anii 2008 – 2010, prin munca
doamnelor inimoase, s-a reuşit să apară
lunar revista „Kadinlar Dunyasi” sub
redacţia colectivului următor:
Sevim Mustafa – coordonator
Neriman Ibraim – redactor sef
Ghiulşen Ismail – redactor
Serhan Osman – redactor
Adina Bocai – redactor şi tehnoredactare
computerizată.
În urma celor expuse, reiese că
Organizaţia de Femei a UDTTMR îşi
respectă şi realizează obiectivele din
statutul organizaţiei.
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RAPORT 2010 – 2011

RAPORT 2010 – 2011
Obiectivele principale care au stat la
baza activităţii Comisiei şi Organizaţiei de
femei au fost:
- promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor
specifice etniei;
- aniversarea şi comemorarea unor
evenimente legate de cultura şi istoria
tătară;
- apărarea drepturilor femeilor la viaţa
socială, economică şi politică;
- acordarea de ajutoare nevoiaşilor;
- stabilirea legăturilor de colaborare şi de
prietenie cu organizaţiile din ţară şi cu cele
din lumea turcă;
Îşi desfăşoară activitatea la nivel
central precum şi prin cele 22 de organizaţii
teritoriale: Agigea, 23 August, Bucureşti,
Babadag, Constanţa, Cobadin, Castelu,
Cumpăna, Ciocârlia de Jos, Eforie Nord,
Eforie Sud, Lumina, Mangalia, Medgidia, M.
K o g ă l n i c e a n u , M u r f a t l a r, O v i d i u ,
Techirghiol, Tulcea, Valea Dacilor, Valu lui
Traian. Activităţile acestor filiale se
oglindesc în paginile revistei Karadeniz,
intitulate „Lumea femeilor”.
1. Activităţi legate de tradiţii şi
obiceiuri specifice etniei s-au realizat prin
următoarele acţiuni:
- expoziţie permanentă de obiecte
artizanale la Camera tătărească de la sediul
central al UDTTMR
- „Obiceiuri vechi de nuntă” – acţiune
realizată în data de 28 februarie 2010 şi
transmisă la Televiziunea Naţională – o
activitate în colaborare cu organizaţia de
tineret
- „Floarea din grădină” concurs de cântece
tătăreşti pentru copii între 7 şi 10 ani la filiala
Medgidia, cu participarea copiilor din
filialele UDTTMR
- „Obiceiuri de botez”, realizată în data de 5
februarie 2011 la filiala Ciocârlia de Jos
- „Datini şi obiceiuri de sărbători”, realizată
în data de 20 martie 2011, la filiala Valu lui
Traian şi Bucureşti
- participarea femeilor de la Medgidia, în
perioada 14-18 mai 2011, la Tepreşul de la
Kocaeli – Izmit, Turcia
- cu ocazia lunii Aşure, a Ramazanului şi a

Kîdîrlezului s-au organizat slujbe religioase
şi s-au oferit mese enoriaşilor musulmani la
aproape toate filialele UDTTMR
2. Aniversări, comemorări şi
evenimente legate de cultura si istoria
turco – tătarilor s-au efectuat prin acţiunile:
- „Din poeziile poeţilor tătari – Mehmet
Niyazi” realizată în 7 aprilie 2010, televizată,
la filiala Tulcea
- ,,Rolul femeii în păstrarea limbii materne”,
realizată în 24 octombrie 2010 la filiala
Eforie Nord
- la nivel central – „Implicarea femeilor în
activităţi cultural artistice”, realizată în 18
decembrie 2010, a treia ediţie, la care au
participat şi minorităţile din Constanţa
- prezentarea cărţilor poetei Ibraim
Neriman, realizată în 9 aprilie 2011 la filiala
M. Kogălniceanu
- în colaborare cu Organizaţia de Tineret –
lansare de carte cu cântece populare
tătăreşti realizată în 19 februarie 2011
- medalion literar Mehmet Vani Yurtsever la
filiala Constanţa şi Hamdi Ghiraybay filiala
Bucureşti în 26 februarie 2011
- „Femeia în cultură şi tradiţie”, realizată cu
participarea a 9 filiale în data de 16 aprilie
2011, la filiala Tulcea
- „Ziua limbii tătare”, sărbătorită la filialele
Castelu, Medgidia, Constanţa,Valu lui
Traian, Tuzla, Techirghiol, Eforie Nord,
Eforie Sud şi filiale ale UDTTMR realizată în
perioada 4-5 mai 2011
- festivitatea de încheiere a cursurilor de
Kuran la Constanţa – 15 iunie 2010 şi 18 mai
2011
- seminar la nivel central „Rolul comitetelor
de femei în actul de cultură şi tradiţie” unde
s-a hotărât atragerea copiilor şi a tinerilor la
acţiunile filialelor, în data de 17 iunie 2011
- „Comemorarea poetului Iaşar
Memedemin” la filiala Valu lui Traian,
r e a l i z a t ă î n 1 9 m a r t i e 2 0 11 ş i
,,Comemorarea poetului Raşit Gevat” în 23
aprilie, la filiala Lumina
- „Comemorarea victimelor Genocidului din
18 mai 1944”, realizată în 19 mai 2011, la
filiala Valu lui Traian
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- „Femeile tătare din Ovidiu la Parlamentul
României”, realizată în data de 16 mai 2010
- Sărbătoarea vârstei de aur în 18 iunie 2011
la filiala Constanţa
- obiective istorice şi culturale legate de
istoria tătarilor din Bulgaria, activitate a
Organizaţiei de Femei la nivel central în 27
iunie 2011
- cu ocazia Zilei Femeii – 8 Martie, aproape
toate filialele au oferit mese festive
doamnelor care participă la acţiunile filialelor
- lansarea cărţii „Hatiralar” („Amintiri”) a
regretatului Menlibai Ecrem, activitate a
organizaţiei de femei la nivel central în 7
octombrie 2011
3. Prezentarea preparatelor şi a
obiectelor artizanale specifice etniei s-a
realizat cu ocazia unor evenimente şi
sărbători cum ar fi:
- „Festivalul şuberekului” în data de 6 mai
2010 la Cobadin
- „Festivalul kobeteului” în 19 iunie 2010 şi a
doua ediţie în data de 12 iunie 2011 la
Castelu
- „Festivalul baclavalelor” - a doua ediţie în
25 iunie 2011 la Ciocârlia de Jos
- „Festivalul cultural sportiv al tineretului
turco-tatar”, realizat în 16 aprilie 2011 la
Bucureşti
- expoziţie de artă culinară şi artizanat la
Zilele Cumpenei intitulată „Convieţuiri
interetnice” în 29 mai 2011
- prezentarea de preparate tradiţionale
tătăreşti la Zilele Techirghiolului în 26-28
august 2011
- prezentarea preparatelor şi a obiectelor
tradiţionale cu ocazia sărbătoririi a 133 de
ani de la revenirea Dobrogei la România 24
noiembrie 2011
4. Acordarea de ajutoare s-a
realizat prin distribuirea de pachete de
dulciuri şi articole de îmbrăcăminte:
- Sanatoriului neuropsihiatric şi recuperare
din Techirghiol, Azilul de bătrâni, satelor
Tătaru şi Hagieni 450 de pachete în 7
septembrie 2010
- Tinerilor din ansamblurile din Crimeea
participante la cea de-a XVI-a ediţie a
Festivalului Portului, Dansului şi Cântecului
Popular Turco-Tătar, Ansamblului Assabay Bulgaria, Ansamblului Yafem din Yalova Turcia - 200 de pachete în 18 septembrie

2010
- „Să dăruim împreună” - Târgul de
binefacere ediţia a IV-a organizată de
Consulatul Republicii Turcia şi Prefectura
Constanţa în 27 februarie 2011
- pachete cu produse alimentare copiilor
veniţi din Crimeea - Eskı Kırım la tabăra de
limba tătară organizată de filiala Medgidia în
5 iulie 2011
- pachete cu dulciuri şi îmbrăcăminte
Ansamblului „Cemile”, pachete cu dulciuri
Ansamblului „Kökkuşagı” (Curcubeul) –
Eskı Kırım şi grupului de violoniste „Sel
Sebil” din Crimeea în 9 septembrie 2011
venite la cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului
Portului, Dansului şi Cântecului Popular
Turco-Tătar
- distribuirea de îmbrăcăminte în satul
Hagieni şi 300 de pachete de dulciuri în
satele Dulceşti, Pecineaga, Hagieni, Tătaru
şi azilului de bătrâni din Constanţa – 4
noiembrie 2011
- distribuirea de pachete cu carne femeilor
nevoiaşe - 7 noiembrie 2011
- oferirea a 260 pachete cu dulciuri copiilor
ce învaţă limba tătară la filialele Constanţa,
Valu lui Traian, Medgidia, Eforie Nord, Tuzla,
M. Kogălniceanu, Lumina, Cobadin,
Castelu, Techirghiol, în 12 noiembrie 2011
- participarea la târgul de binefacere
coordonat de Consulatul Republicii Turcia la
Constanţa şi de Instituţia Prefectului Judeţul
Constanţa cu preparate culinare şi obiecte
de vânzare în valoare de 2.255 lei, obiecte la
tombolă şi alte obiecte ce au fost donate
Azilului de bătrâni de la Poarta Albă
5. Stabilirea legăturilor de
colaborare şi prietenie s-a realizat prin
acţiunile:
- ,,Dialogul femeii tătare cu femeile din
Uniunea Democrată Turcă din România şi
Centrul Islamic turc din Köln”, Germania
efectuată în 22-29 mai 2010
- „Întâlnire cu doamnele din Partidul
Dreptate şi Libertate din Silistra, Bulgaria” în
16 mai 2010
- „Întâlnirea femeilor turce din Balcani”,
efectuată în perioada 1-3 aprilie 2011 la
Komotini, Grecia
- participarea la cel de-al IV-lea festival etnic
cu ansamblul Cansu din Techirghiol în
localitatea Beloslav, Bulgaria, în 1 mai 2011
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- primirea vizitei soţiei Ministrului de Externe
al Republicii Turcia, Sare Davutoğlu, şi a
soţiei Ambasadorului Republicii Turcia la
Bucureşti, Nesrin Şölendil la sediul central în
31 august 2011
- 11 septembrie 2011, primirea delegaţiilor şi
a ansamblurilor de la organizaţiile crimeene
din Izmir, Eskişehir - Turcia -, a delegaţiilor
din Simferopol- Crimeea şi a Casei de
Cultură din Şumen, Bulgaria, cu această
ocazie prezentându-se Camera tătărească
şi preparatul tradiţional tătăresc - şuberek,
cu ocazia celei de-a XVII-a ediţii a
Festivalului Portului, Dansului şi Cântecului
Popular Turco - Tătar
- „Prietenia nu are graniţe” - stabilirea
legăturilor de prietenie şi colaborare cu
Organizaţia tătarilor crimeeni din Çiftlikköy,
vizitarea obiectivelor turistice şi religioase

din Turcia în perioada 18 - 24 septembrie
2011
- primirea vizitei doamnei Gülten Günay,
soţia Ministrului Culturii Republicii Turcia,
domnul Ertuğrul Günay, academician
Meltem Kula şi a doamnelor de la Comisia
de femei a UDTR – 14 noiembrie 2011.
Organizaţia de Femei doreşte şi pe viitor să
realizeze activităţi reuşite prin care femeile
etniei noastre să contribuie la realizarea
sarcinilor ce reies din statutul UDTTMR şi să
depună o muncă susţinută în vederea
atragerii copiilor şi tineretului la activităţi pe
care le organizează.
Preşedinta Organizaţiei
de Femei UDTTMR
Sevim MUSTAFA
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ORGANİZAŢİA DE TİNERET “İSMAİL GASPIRALI”
RAPORT ACTIVITATE 2008 - 2012
2008
AUGUST
01.08.2008 – IMPLICAREA TINERETULUI TURCOTĂTAR ÎN CUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA
ACTIVITĂŢILOR UNIUNII – OTIG a organizat la Baza
Nautică RATC din Constanţa o masă rotundă la care au
participat Preşedinţii şi Membrii Comitetelor Filialelor OTIG
(Constanţa, Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar, Eforie Nord,
Mihail Kogălniceanu, Tuzla, Castelu, Bucureşti, Ovidiu şi
Mangalia) cu membrii Biroului Executiv al UDTTMR şi Muftiul
Cultului Musulman din România
21.08.2008–24.08.2008 – SPIRITUL TÂNĂR TURCOTĂTAR LA GURILE DUNĂRII (BIDIDIA, JUD. TULCEA) –
OTIG în colaborare cu OTIG filiala Bucureşti au organizat la
Tulcea un proiect cu scopul de a dezvolta relaţiile
interpersonale ale tinerilor tătari, într-un mediu informal si
atractiv. În spiritul cooperării şi al îmbunătăţirii cunoaşterii
personale reciproce a tinerilor tătari, la această iniţiativă au
participat 40 de persoane, reprezentând filialele din judeţul
Constanţa şi din Bucureşti ale OTIG. Principalele activităţi
desfăşurate au fost: vizitarea şi cunoaşterea obiectivelor de
cultură turco-tătară din judetul Tulcea (lăcaşul de cult Gazi Ali
Pasa şi geamia din Babadag), precum şi schimbul de
experienţă şi de opinii personale privind rolul OTIG în cadrul
comunităţii tătare cu tinerii tătari din Tulcea (Filiala Tulcea a
UDTTMR).
26.08.2008–31.08.2008 – FORUMUL MONDIAL AL
TINERILOR TĂTARI (KAZAN, REPUBLICA TATARSTAN)
– În urma invitatiei primite de către OTIG, o delegaţie formată
din 4 tineri a participat la lucrările Forumului Mondial al
Tinerilor Tătari, aflat la ediţia a IIIa. Delegatia a fost formata
din: GEAFER Dincer – presedinte O.T.I.G. Romania, ISMAIL
Elvis – vicepresedinte O.T.I.G. Constanta, MEMET Narcis –
vicepresedinte O.T.I.G. Medgidia şi SULEIMAN Şeila –
vicepresedinte O.T.I.G. Bucuresti, care au fost aleşi prin vot
democratic în cadrul sedinţei Consiliului Reprezentanţilor
O.T.I.G. din data de 11.08.2008. Congresul s-a desfăşurat în
perioada 26.08.2008-31.08.2008 şi a fost structurat pe mai
multe etape. Ideea de unitate şi păstrare a identităţii a fost
reliefată de tinerii delegaţi, în număr de 500, din întreaga
lume Tatarstan, Uzbekistan, Azerbaidjan,Kazahstan,
Turkmenistan, Kizgiystan, Turcia, Crimeea, Romania,
Belarus, Cipru, Cehia, Statele Unite ale Americii, Lituania,
Letonia, Belarus etc. Şedinţele de lucru au fost combinate şi
cu excursii sau concerte date cu ocazia diferitelor
evenimente.
SEPTEMBRIE
06.09.2008 – IMPORTANŢA LUNII RAMAZAN (EDIŢIA a
VIa) – Cu sprijinul Muftiatului Cultului Musulman din
România şi a Consulatului General al Republicii Turcia la
Constanţa, OTIG a organizat un seminar la Sediul Central al
UDTTMR la care au participat tineri din filialele OTIG:
Constanţa, Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar şi Mihail
Kogălniceanu, şi a fost susţinut de către consilierul pe
probleme de cult al Muftiatului Cultului Musulman din
România, ataşatul pe probleme de cult din partea
Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa şi
imamul venit special din Turcia pentru Luna Ramazan. În
cadrul seminarului participanţii au servit o masă tradiţională
de IFTAR.
26.09.2008 – NOAPTEA SFÂNTĂ DE “KADIR” – Cu
sprijinul Muftiatului Cultului Musulman din România şi a
Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, OTIG
a organizat un seminar organizat la Geamia Hunkar din
Constanţa, în cadrul căreia tinerii au ascultat predicile
imamilor prezenţi, au citit Kur'an şi au servit masa de
SAHUR.
OCTOMBRIE
02.10.2008-06.10.2008 – FESTIVALULUI PORTULUI,
DANSULUI ŞI CÂNTECULUI POPULAR TURCO-TĂTAR –

EDIŢIA A XIV-A – La acest eveniment au participat tineri
aparţinând ansamblurilor UDTTMR şi OTIG din Constanţa şi
teritoriu, dar şi tineri în calitate de ghizi pentru ansamblurile
străine.
15.10.2008–20.10.2008 – CONGRESUL TINERILOR DIN
LUMEA TURCICĂ – EDIŢIA a Va (KARABUK, REPUBLICA
TURCIA) – În urma invitatiei primite de către OTIG, o
delegaţie formată din 2 tinere a participat la lucrările
Congresului Tinerilor din Lumea Turcică, aflat la ediţia a Va.
Delegatia a fost formata din: ABLEZ Nida – membră OTIG.
filiala Constanţa şi SULIMAN Pervin – membră OTIG filiala
Mihail Kogălniceanu. În cadrul acestui Congres, au avut loc
conferinţe pe teme de literatură, artă şi dezbateri pe diferite
teme.
31.10.2008–30.11.2008 – ALEGERI PARLAMENTARE –
OTIG a dus o campanie susţinută în cadrul localităţilor unde
are filiale pentru ca etnicii tătari să voteze cu candidatul
UDTTMR la funcţia de Deputat în Parlamentul României. Sau împărţit afişe şi fluturaşi în cadrul comunităţii.
NOIEMBRIE
07.11.2008 – TINERII TURCO-TĂTARI ŞI PROVOCĂRILE
DIVERSITĂŢII (Bucureşti) – OTIG în colaborare cu OTIG
filiala Bucureşti au organizat o reuniune pe tema: “Tinerii
turco-tătari şi provocările diversităţii”, care va fi urmată de o
seară cu specific Turco-Tătar. La eveniment au participat
tineri din filialele Constanta, Valu lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia, Eforie Nord, Tuzla şi Murfatlar.
27.11.2008 – BALUL STUDENŢILOR TURCO-TĂTARI –
EDIŢIA a XIa – OTIG a organizat o Seară Specifică pentru
tineri – Toplanti în Clubul Crush din Constanţa unde toţi cei
participanţi au avut intrare liberă. În cadrul evenimentului
tânără creatoare de modă – CHERIM Ina-Ela a prezentat o
colecţie de rochii de seară, iar ca modele au participat tinere
aparţinând OTIG.
29.11.2008 – IMPORTANŢA KURBAN BAYRAMULUI –
OTIG în colaborare cu UDTTMR filiala Constanţa şi Muftiatul
Cultului Musulman din România a organizat la Sediul
Muftiatului Cultului Musulman din România un seminar legat
de Semnificaţia Kurban Bayramului. La eveniment au
participat membri ai UDTTMR filiala Constanţa dar şi tineri
din diferite filiale ale OTIG.
DECEMBRIE
10.12.2008 – VIZITAREA ETNICILOR TĂTARI DIN
BULGARIA CU OCAZIA KURBAN BAYRAMULUI (Vetovo,
Bulgaria) – OTIG în colaborare cu OFTTMR, au participat în
urma invitaţiei primite din partea Organizaţiei Etnicilor Tătări
din Bulgari – “Asabay” la un Spectacol cu ocazia Kurban
Bayramului în localitatea Vetovo din Bulgaria. Au participat
tineri din filialele OTIG, ansamblul “Karadeniz” din
Constanţa, corul de femei “Kubadin Kizlari” din Cobadin, şi
ansamblul “Suygu” din Vetovo.
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19.12.2008–22.12.2008 – CULTURA TURCĂ ŞI TĂTARĂ –
TRECUT ŞI PREZENT (Kirdjali, Bulgaria) – OTIG a
participat la Simpozionul Internaţional organizat de către
Asociaţia Culturală “Omer Lutfi” din Kirdjali, Bulgaria. În
cadrul Simpozionului delegaţia OTIG a prezentat activităţile
care au contribuit la conservarea identităţii culturale a
tinerilor tătari din România. Au participat tineri din filialele
Medgidia, Murfatlar şi Constanţa.
31.12.2008 – REVELION 2009 – OTIG a organizat la
Restaurantul “Nur Kaptan Baba” din Constanţa, o seară
specifică pentru 120 de tineri din cadrul OTIG. Participanţii
au avut partea de muzică tradiţională tătărească şi multe
surprize.

Congres, au avut loc conferinţe şi dezbateri pe diferite teme.
27.08.2009 – IFTAR – Cu sprijinul Muftiatului Cultului
Musulman din România OTIG a organizat o masă
tradiţională de IFTAR în curtea Geamiei Hunkâr din
Constanţa.
SEPTEMBRIE
15.09.2009 – NOAPTEA SFÂNTĂ DE “KADIR” – Cu
sprijinul Muftiatului Cultului Musulman din România şi a
Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, OTIG
a organizat un seminar organizată la Geamia Hunkar din
Constanţa, în cadrul căreia tinerii au ascultat cântece şi
poezii religioase interpretate de către studenţii tătari ai
facultaţilor de teologie din Turcia, au vizionat clipuri tematice,
au citit Kur'an şi au servit masa de SAHUR.
25.09.2009-27.09.2009 – FESTIVALULUI PORTULUI,
DANSULUI ŞI CÂNTECULUI POPULAR TURCO-TĂTAR –
EDIŢIA A XV-A

2009
FEBRUARIE
08.02.2009 – “YILDIZLAR”, UN ANSAMBLU DE 8 STELE
– Cu ocazia sărbătoririi a 8 ani de la înfiinţarea ansamblului
“YILDIZLAR” din Mihail Kogălniceanu, OTIG a organizat un
spectacol la Căminul Cultural din localitate. La eveniment au
participat tineri din filialele Constanţa, Valu lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia, Ovidiu şi Murfatlar.
MARTIE
08.03.2009 – MEVLID KANDILI – La invitaţia OTIG filiala
Medgidia, tinerii au participat la un Seminar Religios având
ca tema principala MEVLID KANDILI. Imamul GEAFAR
Tulcel a prezentat într-o manieră pe înţelesul celor prezenti
aspecte legate de religie, iar domnul Ekrem GAFAR a
completat cu aspecte legate din viaţa de zi cu zi. Au participat
tineri din filialele Constanţa, Valu lui Traian, Murfatlar,
Medgidia şi Mihail Kogălniceanu.
14.03.2009 – COMEMORARE YAŞAR MEMEDEMIN & 19
DE ANI DE KARADENIZ – Cu ocazia sărbătoririi a 19 de ani
de la înfiinţarea ansamblului “KARADENIZ” din Constanţa,
OTIG a organizat un spectacol la Palatul Copiilor din
Constanţa. În cadrul aceleiaşi acţiuni a fost şi un concurs de
recitare şi creaţie a unor poezii în limba tătară. Cu ocazia
concursului de poezie a fost comemorat şi marele poet al
comunităţii noastre: Yaşar MEMEDEMIN. La eveniment au
participat tineri din filialele Constanţa, Valu lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia şi Murfatlar.
14.03.2009 – BALUL TINERILOR TURCO-TĂTARI – OTIG
Medgidia a organizat o Seară Specifică pentru tineri –
Toplanti în Clubul Teacher's din Medgidia unde toţi cei
participanţi au avut intrare liberă. În cadrul evenimentului s-a
organizat un concurs de Miss şi Mister pentru tinerii prezenţi.
APRILIE
04.04.2009 – LANSAREA CĂRŢII “SIZLERGE SELAM” –
OTIG a organizat la Biblioteca Muftiatului Cultului Musulman
din România lansarea cărţii “SIZLERGE SELAM” a tinerei
BRĂSLAŞU Cidem Narcis în cadrul unui eveniment la care
au participat atât tineri cât şi membri ai comunităţii noastre.
MAI
19.05.2009-24.05.2009 – GENCLIK VE SPOR BAYRAMI –
În colaborare cu Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România şi
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au avut loc la Constanţa diferite acţiuni cu ocazia
“Zilei Tineretului şi Sportului” din Republica Turcia.
IULIE
08.07.2009 – MINI CAMPIONAT DE FOTBAL – La invitaţia
OTIG filiala Medgidia, tinerii au participat la un Mini
Campionat de Fotbal desfăşurat la Medgidia.
09.07.2009 – CONCURS “KARAOKE” – La invitaţia OTIG
filiala Medgidia, tinerii au participat la un Concurs de
“Karaoke” desfăşurat la Clubul “Pub” din Medgidia.
AUGUST
09.08.2009–16.08.2009 – CONGRESUL MONDIAL AL
TINERILOR DIN LUMEA TURCICĂ – EDIŢIA a XIVa
(YALTA, REPUBLICA AUTONOMĂ CRIMEEA) – În urma
invitatiei primite de către OTIG, o delegaţie formată din 2
tineri a participat la lucrările Congresului Mondial al Tinerilor
din Lumea Turcică, aflat la Ediţia a XIVa. Delegatia a fost
formata din: GEAFER Dincer – preşedinte OTIG şi UTEU
Serdal – membru OTIG filiala Bucureşti. În cadrul acestui

2010
FEBRUARIE
04.02.2010–05.02.2010 – VIZITA COPII TATARU – La
iniţiativa deputatului UDTTMR Aledin AMET, membrii ai
OTIG au însoţit timp de două zile copii din localitatea Tătaru
care au vizitat Constanţa (acvariu, Sediul Central UDTTMR,
Grădiniţa Bilingvă “Zubeide Hanim”)
28.02.2010 – ESKI TOY ADETLERI (OBICEIURI VECHI DE
NUNTA) – OTIG în colaborare cu OFTTMR au organizat la
Sediul Central al UDTTMR o scurtă piesă de teatru legată de
tradiţiile şi obiceiurile specifice unei nunţi tradiţionale
tătăreşti. La eveniment au participat aproximativ 100 de
persoane din filialele: Constanţa, Valu lui Traian, Medgidia şi
Mihail Kogălniceanu.
MARTIE
13.03.2010–14.03.2010 – COMEMORARE YAŞAR
MEMEDEMIN & 20 DE ANI DE KARADENIZ
APRILIE
08.04.2010–11.04.2010 – GLASUL TINERILOR TĂTARI
RĂSUNA PESTE HOTARE (KIRDJALI, BULGARIA) – La
iniţiativa filialei OTIG Medgidia, membrii OTIG au dat curs
invitaţiei primite din partea Asociaţiei Culturale “ÖMER
LUTFİ” din Kırdjali, Bulgaria. La eveniment au participat tineri
din filialele OTIG: Medgidia, Constanţa, Murfatlar dar şi
membrii ai UDTTMR filiala Medgidia şi reprezentanţi ai
Primăriei Municipiului Medgidia. În timpul vizitei la Kırdjali,
delegaţia a fost primită de către Primarul din localitate:
Hasan AZIS şi de către membrii Asociaţiei Culturale “ÖMER
LUTFİ”. Grupul a vizitat sediul Asociaţiei Culturale “ÖMER
LUTFİ”, Cetatea Antică “PERPERIKON”, barajul din
localitate, a participat la spectacolul dat de către
municipalitatea din Kırdjali, iar ansamblul “KARASU”,
aparţinând filialei Medgidia a susţinut un program artistic
pentru toţi cei prezenţi la sediul Asociaţiei. În urma bazei
puse de către OTIG Primăria Municipiului Medgidia şi
Primăria din Kırdjali au încheiat în anul 2010 o înfrăţire între
cele două localităţi.
MAI
08.05.2010 – TEPREŞ (VETOVO, BULGARIA) – În urma
invitaţiei primite de la Asociaţia culturală Tătară „Asabay” o
delegaţie formată din ansamblul “Karadeniz” din Constanţa,
“Karana” din Ovidiu şi formaţia domnului Ali RIDVAN au
participat la TEPREŞ-ul organizat în localitatea VETOVO din
Bulgaria.
17.05.2010–22.05.2010 – GENCLIK VE SPOR BAYRAMI –
În colaborare cu Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România şi
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au avut loc la Constanţa diferite acţiuni cu ocazia
“Zilei Tineretului şi Sportului” din Republica Turcia.
IULIE
19.07.2010-23.07.2010 – ISTANBUL CAPITALĂ
CULTURAL EUROPEANĂ – În urma parteneriatului cu
Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa,
UDTTMR şi UDTR au avut plăcerea de a vizita locurile
istorice şi turistice din Istanbul. Din partea OTIG au partipat
tineri din filialele: Constanţa, Valu lui Traian, Techirghiol şi
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Bucureşti. Lista obiectivelor turistice vizitate a fost:
Moscheea “Hagia Sofia”, Moscheea “Sultan Ahmet”, Băile
Romane “Yerabatan”, Muzeul “Topkapi”, Palatul
“Dolmabahce” şi parcul tematic “MiniaTurk”. În cadrul
programului tinerii s-au bucurat de un tur cu vaporaşul pe
malul Bosforului. Cele două delegaţii au fost invitate la sediul
filialei Istanbul a Asociaţiei Culturale şi de Întrajutorare a
Tătarilor Crimeeni din Turcia şi au servit bucate tradiţionale
tătăreşti pregătite de către membrii comunităţii tătare din
Istanbul.
AUGUST
27.08.2010–31.08.2010 – CONGRESUL MONDIAL AL
TINERILOR TĂTARI – La congresul desfăşurat la KAZAN,
capitala Republicii TATARSTAN au participat preşedintele
OTIG filiala Constanţa: LATIF Celzin şi vice preşedintele
OTIG Constanţa: OMER Evren.
SEPTEMBRIE
05.09.2010-06.09.2010 – IMPORTANŢA LUNII RAMAZAN
ŞI NOAPTEA SFÂNTĂ DE “KADIR” – Cu sprijinul
Muftiatului Cultului Musulman din România şi a Consulatului
General al Republicii Turcia la Constanţa, OTIG a organizat
un seminar compus din două părţi. Prima parte a seminarului
a fost organizată la Sediul Central al UDTTMR la care au
participat tineri din filialele OTIG: Constanţa, Medgidia, Valu
lui Traian, Murfatlar şi Mihail Kogălniceanu, şi a fost susţinut
de către consilierul pe probleme de cult al Muftiatului Cultului
Musulman din România: ABLACHIM Onder, ataşatul pe
probleme de cult din partea Consulatului General al
Republicii Turcia la Constanţa: ISMAIL Ozkan şi imamul venit
special din Turcia pentru Luna Ramazan. În cadrul primei
părţi participanţii au servit o masă tradiţională de IFTAR. A
doua parte a seminarului s-a desfăşurat la Geamia Hunkar
din Constanţa, în cadrul căreia tinerii au ascultat predicile
imamilor prezenţi, au citit Kur'an şi au servit masa de
SAHUR.
16.09.2010-19.09.2010 – FESTIVALULUI
PORTULUI, DANSULUI ŞI CÂNTECULUI POPULAR
TURCO-TĂTAR – EDIŢIA A XVI-A
OCTOMBRIE
22.10.2010-24.10.2010 – TINERII TĂTARI ÎN CĂUTAREA
IDENTITĂŢII – OTIG a organizat în localitatea Bran din
Judeţul Braşov cea mai amplă acţiune de la înfiinţare la care
au participat 200 de tineri. Participanţii fac parte din
ansamblurile: “KARADENIZ” şi “MINIKARADENIZ” din
Constanţa, “UCANSU” şi “KAYTARMA” din Valu lui Traian,
“CANSU” din Techirghiol, “KANARA” din Ovidiu, “KOSTEL”
din Castelu, “KARASU” din Medgidia, “YILDIZLAR” şi
“KUCUK YILDIZLAR” din Mihail Kogălniceanu. Principalul
scop al acestei deplasări a fost realizarea unui material fotovideo profesionist care să cuprindă dansurile tuturor
ansamblurilor.
NOIEMBRIE
06.11.2010 – IMPORTANŢA KURBAN BAYRAMULUI –
OTIG în colaborare cu UDTTMR filiala Constanţa şi Muftiatul
Cultului Musulman din România a organizat la Sediul Central
al UDTTMR un seminar legat de Semnificaţia Kurban
Bayramului. La eveniment au participat membri ai UDTTMR
filiala Constanţa dar şi tineri din diferite filiale ale OTIG.
13.11.2010-14.11.2010 – CONGRESUL INTERNATIONAL
AL TINERILOR TATARI CRIMEENI (ANKARA,
REPUBLICA TURCIA) – În urma invitaţiei venite din partea
Asociaţiei Culturale şi de Întrajutorare a Tătarilor Crimeeni
din Turcia, OTIG a participat la congresul desfăşurat la
Ankara, cu o delegaţie formată din 5 membri: GEAFER
Dincer – preşedinte OTIG, Neviser AGI-ACAI – secretar
general OTIG, Adem ZECHERIA – preşedinte OTIG filiala
Mihail Kogălniceanu, Erol MENADIL – membru OTIG filiala
Constanţa şi Nida ABLEZ – speaker Radio T. În cadrul
lucrărilor Congresului delegaţia OTIG a participat activ la
lucrările comisiilor din care au făcut parte, au prezentat în
plen aspecte legate de activitatea UDTTMR şi OTIG, iar în
acelaşi timp au legat parteneriate cu organizaţiile de tineret
participante la Congres în vederea realizării unor proiecte
comune pe viitor.
DECEMBRIE
10.12.2010 – CAFENEAUA PUBLICA STII – OTIG în
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colaborare cu organizaţiile de tineret ale Comunităţii Ruşilor
Lipoveni din România şi a Comunităţii Elene din România, au
desfăşurat o masă rotundă la Sediul Central al UDTTMR,
având ca principal scop cunoaşterea comunităţilor din care
facem parte, a obiceiurilor şi tradiţiilor etniilor care locuiesc în
zona Dobrogea, cât şi propuneri de parteneriate la nivelul
organizaţiilor de tineret atât la nivel locat cât şi central. La
eveniment au participat în jur de 20 de tineri.
10.12.2010 – MISS ŞI MISTER TATAR – Aflat la a doua ediţie
concursul a fost organizat de către filiala OTIG Medgidia cu
sprijinul UDTTMR filiala Medgidia şi OTIG România.
Evenimentul a avut loc la discoteca HEAVEN din Medgidia şi
s-a bucurat de un real succes având în vedere numărul mare
de participanţi. Precizăm că intrarea a fost liberă şi cadourile
oferite câştigătorilor au fost consistente.
15.12.2010-18.12.2010 – PROIECTE INTERCULTURALE.
PRIMUL PAS – PREGĂTIREA PENTRU ACTIUNE – În
urma invitaţiei primite din partea Departamentului de Relaţii
Interetnice din cadrul Guvernului României, la Bucureşti în
perioada 15-18 decembrie 2010, din partea OTIG a participat
la trainingul “Proiecte interculturale. Primul pas – pregătirea
pentru actiune”, preşedintele OTIG GEAFER Dincer.
Trainingul a fost organizat în colaborare cu Reprezentanţa
ONU – PNUD în România, al Institutului National Democrat,
al Fundatiei Parteneri pentru Dezvolatre Locală, al
Institutului pentru Relatii Umane si al altor parteneri care
activează în domeniul drepturilor tinerilor si drepturilor
persoanelor apartinând minoritătilor naţionale.
26.12.2010 – ŞUBEREK AKŞAMI – În urma iniţiativei unor
membri ai OTIG din diferite filiale, OTIG filiala Mihail
Kogălniceanu a organizat o seară cu specific tătăresc. Seara
a fost un moment bun pentru cunoaşterea tinerilor din filialele
OTIG Constanţa, Valu lui Traian, Medgidia şi Mihail
Kogălniceanu. Dacă băieţii au purtat discuţii pe diferite teme
de interes comun, fetele s-au întrecut în pregătirea unor
şuberekuri, care au fost servite tutoror celor prezenţi.

2011
IANUARIE
07.01.2011 – CIANTIK AKŞAMI – În urma iniţiativei unor
membri ai OTIG din diferite filiale, OTIG filiala Medgidia a
organizat o seară cu specific tătăresc. Seara a fost un
moment bun pentru cunoaşterea tinerilor din filialele OTIG
Constanţa, Valu lui Traian, Medgidia şi Mihail Kogălniceanu.
Dacă băieţii au purtat discuţii pe diferite teme de interes
comun, fetele s-au întrecut în pregătirea unor tăvi de ciantik,
care au fost servite tutoror celor prezenţi. În cadrul aceleiaşi
seri au fost înmânate 2 diplome pentru sprijinul acordat OTIG
la nivel central cât şi în cadrul filialei Medgidia, domnului prof.
Ekrem GAFAR şi doamnei Urfet NUBIN.
20.01.2011–23.01.2011 – IMPLICAREA TINERETULUI
TURCO-TATAR IN CUNOASTEREA SI PROMOVAREA
ACTIVITATILOR UNIUNII – La iniţiativa filialei Constanţa a
OTIG, un grup de aproximativ 50 de tineri au participat în
localitatea Predeal, Judeţul Braşov timp de 3 zile la un work
shop pentru implicarea şi promovarea acestora în activităţile
desfăşurate de UDTTMR. La eveniment au participat tineri
din următoarele filiale ale OTIG: Constanţa, Mihail
Kogălniceanu, Valu lui Traian, Medgidia şi Bucureşti. În
timpul petrecut împreună am avut plăcerea să-l avem în
rândul nostru pe preşedintele UDTTMR la nivel central Varol
AMET.
FEBRUARIE
05.02.2011 – 4 DE ANI DE UCANSU – Cu ocazia sărbătoririi
a 4 ani de la înfiinţarea ansamblului “UCANSU” din Valu lui
Traian, OTIG Valu lui Traian a organizat un spectacol la
Căminul Cultural din localitate. La eveniment au participat
tineri din filialele Constanta, Valu lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia, Ovidiu şi Murfatlar.
05.02.2011 – CAMPANIE UMANITARĂ – Pe data de 5
februarie 2011 la iniţiativa OTIG filiala Valu lui Traian în
colaborare cu UDTTMR – filiala Valu lui Traian şi subfiliala
Valea Seacă s-a organizat un spectacol de caritate ce avea
ca scop ajutorarea etnicilor tătari cu o situaţie materială
precară din localităţile Valu lui Traian şi Valea Seacă. În
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cadrul acestui eveniment au fost prezenţi d-na Fusun
Aramaz – consulul general al Turciei la Constanţa, dl Aledin
Amet – deputat al UDTTMR, dl Varol Amet – preşedinte
UDTTMR, dl Sali Negiat – subsecretar de stat în cadrul DRI,
dl Florin Mitroi – primar al localităţii Valu lui Traian, consilieri ai
localităţii, preşedinţi ai filialelor UDTTMR din Castelu, 23
August, Tuzla, Lumina, Eforie Sud, Năvodari, preşedinţi ai
OTIG din cadrul filialelor Constanţa, Mihail Kogălniceanu,
Medgidia şi Murfatlar dar şi foarte mulţi cetăţeni ai localităţii
Valu lui Traian. Alături de ansamblul gazdă, UÇANSU, la
spectacol au mai participat şi ansamblurile Kanara – Ovidiu,
Karadeniz – Constanţa, Karasu – Medgidia, Kaytarma – Valu
lui Traian, Kostel – Castelu şi Kucuk Yildizlar – Mihail
Kogălniceanu. La sfârşitul maratonului artistic în urnă s-a
strâns suma de 5.180 lei.
12.02.2011 – SEMINAR ISTORC LA AMBASADA TURCIEI
– La invitaţia Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti, OTIG
a participat la un Seminar Istoric desfăşurat la Bucureşti. În
cadrul Seminarului au luat cuvântul Preşedintele UDTTMR
Varol AMET şi deputatul UDTTMR Aledin AMET, cât şi alte
personalităţi prezente la eveniment. Au participat tineri din
filialele Constanţa, Valu lui Traian, Murfatlar, Medgidia şi
Mihail Kogălniceanu.
13.02.2011 – MEVLID KANDILI – La invitaţia OTIG filiala
Medgidia, tinerii au participat la un Seminar Religios având
ca tema principala MEVLID KANDILI. Imamii Elvis APAS şi
Gemil MUSTAFA au prezentat într-o manieră pe înţelesul
celor prezenti aspecte legate de religie, iar domnul Ekrem
GAFAR a completat cu aspecte legate din viaţa de zi cu zi. Au
participat tineri din filialele Constanţa, Valu lui Traian,
Murfatlar, Medgidia şi Mihail Kogălniceanu.
15.02.2011 – ŞEDINŢĂ ANT – La invitaţia Autorităţii
Naţionale pentru Tineret şi Sport (ANT) din cadrul
Ministerului Tineretului şi Sportului, OTIG a participat la
întâlnirea Consiliului Naţional al Tineretului.
18.02.2011 – CAMPANIE UMANITARĂ – Organizatorii
principali ai acestui spectacol au fost membrii OTIG – filiala
Valu lui Traian care au fost sprijiniţi în mod necondiţionat de
către dl Turgai CADIR – preşedinte UDTTMR filiala Valu lui
Traian şi de către dl GEAFER Dincer – preşedinte OTIG.
Având în vedere că la sfârşitul maratonului artistic în urnă s-a
strâns suma de 5.180 lei, tinerii au împărţit banii în mod egal
celor 61 de cazuri sociale depistate în cele două localităţi (44
din localitatea Valu lui Traian şi 17 din localitatea Valea
Seacă). Fiecare pachet a conţinut 4 l de ulei, 3 kg de făină,
doi pui, 2 kg de orez, 2 kg de zahăr, 1 kg de mălai, 4 pachete
cu paste făinoase, 1 kg de portocale, 1 kg de detergent, două
săpunuri şi un delicat.
19.02.2011 – LANSARE BROŞURĂ “TATAR HALK
CIRLARI” – La iniţiativa preşedintelui OTIG GEAFER Dincer
a fost realizată o broşură ce cuprinde 47 de cântece din
regiunea Dobrogea. În cadrul evenimentului desfăşurat în
parteneriat cu Organizaţia de Femei a UDTTMR, s-a ţinut şi
un concurs de cântece pentru tineri şi femei. La eveniment au
participat aproximativ 150 de persoane din filialele:
Constanţa, Valu lui Traian, Medgidia, Lumina, Ovidiu, Tuzla
şi Mihail Kogălniceanu.
26.02.2011 – 10 DE ANI DE YILDIZLAR – Cu ocazia
sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea ansamblului
“YILDIZLAR” din Mihail Kogălniceanu, OTIG Mihail
Kogălniceanu a organizat un spectacol la Căminul Cultural
din localitate. Spectacolul a fost precedat de un Seminar care
a avut ca temă principală obţinerea de Fonduri Europene
pentru organizaţiile de tineret. La eveniment au participat
tineri din filialele Constanta, Valu lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia, Tuzla şi Murfatlar.
MARTIE
19.03.2011 – COMEMORARE YAŞAR MEMEDEMIN & 21
DE ANI DE KARADENIZ
22.03.2011 – ŞEDINŢĂ ANT
26.03.2011 – 21 DE ANI DE KARASU – Cu ocazia
sărbătoririi a 21 ani de la înfiinţarea ansamblului “KARASU”
din Medgidia, OTIG Medgidia a organizat un spectacol la
Casa Armatei din localitate. În cadrul spectacolului s-a
înmânat diploma instructorilor, dansatorilor dar şi soliştilor
care au fost alături de ansamblu în cei 21 de ani de la

înfiinţare. La eveniment au participat tineri din filialele
Constanta, Valu lui Traian, Mihail Kogălniceanu, Medgidia,
Ovidiu şi Murfatlar.
APRILIE
05.04.2011 – ŞEDINŢĂ ANT
09.04.2011–10.04.2011 – VOLUNTARIAT PENTRU
CURĂŢAREA PARCULUI TĂBĂCĂRIE – La invitaţia unor
tineri şi cu sprijinul Radio Neptun, TV Neptun, Radio Mamaia
şi Grupul Polaris, OTIG a participat cu 15 tineri la Campania
de Curăţarea a Parcului Tăbăcărie. În cele 2 zile de cutăţenie
voluntarii au strâns în jur de 100 de saci de gunoi.
16.04.2011 – ROMANIAN VILLAGE – La invitaţia AIESEC
Constanţa, OTIG a participat la târgul “ROMANIAN
VILLAGE” cu un stand de carte şi obiecte tradiţionale
tătăreşti. Standul s-a bucurat de un număr mare de vizitatori
din cadrul celor prezenti la eveniment, primind şi o diplomă
care atestă acest lucru. La eveniment a participat şi
ansamblul “KARADENIZ” din Constanţa, copleşind publicul
prin complexitatea mişcărilor la băieţi şi graţia fetelor.
17.04.2011 – VIZITĂ GHINDĂREŞTI – La invitaţia Comisie
de Tineret “Mustafa Kemal Atatürk” din cadrul UDTR,
preşedintele OTIG la nivel central, GEAFER Dincer a vizitat
comunitatea ruşilor lipoveni din localitatea Ghindăreşti. Cu
această ocazie, OTIG a pus bazele unei colaborări cu
membrii Organizaţiei Tinerilor Ruşi – Lipoveni din
Ghindăreşti.
24.04.2011 – VIZITĂ BALCIK ŞI NISIPURILE DE AUR – La
iniţiativa filialei Tuzla a OTIG, în jur de 40 de tineri au fost în
vizită în staţiunea Balcik şi Nisipurile de Aur din Bulgaria. La
eveniment au participat tineri din filialele Constanta, Valu lui
Traian, Mihail Kogălniceanu, Medgidia, Tuzla şi Murfatlar.
29.04.2011 – COCUK BAYRAMI – Evenimentul a fost
organizat de Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, UDTTMR şi UDTR. OTIG a participat active la
desfăşurarea concursurilor sportive desfăşurate cât şi la
spectacolul de la Palatul Copiilor din Constanţa.
MAI
05.05.2011–09.05.2011 – HID BAH ŞEN FEST – La iniţiativa
Organizaţiei Etnicilor Turci din Macedonia, OTIG şi
ansamblul “UCANSU” din Valu lui Traian au participat la
Festivalul Internaţional “Hidirelez Bahar Şenlik Festivali” din
localitatea Calikli – Macedonia.
10.05.2011 – ZIUA LIMBII TĂTARE – La iniţiativa filialei
Bucureşti a OTIG, tinerii au participat la un seminar pe tema
“5 Mai – Ziua Limbii Tătare” la care au participat Aledin AMET,
deputatul UDTTMR cât şi Câeasedin UTEU, preşedinte
UDTTMR filiala Bucureşti. La seminar au participat în jur de
25 de tineri din Bucureşti şi Constanţa.
13.05.2011 – SEMINAR RELIGIOS – La invitaţia Comisie de
Tineret “Mustafa Kemal Atatürk” din cadrul UDTR, OTIG a
participat la Seminarul Religios desfăşurat la Sediul Central
al UDTR din Constanţa. La eveniment au participat tineri din
filialele Constanta, Valu lui Traian, Mihail Kogălniceanu,
Medgidia, Tuzla şi Murfatlar.
18.05.2011–21.05.2011 – GENCLIK VE SPOR BAYRAMI –
În colaborare cu Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România şi
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au avut loc la Constanţa diferite acţiuni cu ocazia
“Zilei Tineretului şi Sportului” din Republica Turcia. La
întrececerile sportive membrii OTIG au obţinut locul II şi III la
concursul de Bowling, locul II la Tenis de Masă, locul III la
Biliard cât şi locul III la Consurul de Artă Culinară.
25.05.2011 – TEPREŞ FRUMUŞANI – În urma invitaţiei
primite de la filiala Bucureşti a UDTTMR, o delegaţie formată
din 15 tineri au participat la TEPREŞ-ul organizat în
localitatea FRUMUŞANI de lângă Bucureşti. La eveniment
au participat tineri din filialele Constanta, Valu lui Traian,
Mihail Kogălniceanu, Medgidia şi Cobadin.
26.05.2011–29.05.2011 – ETNO RUSTICA ROMANIA – La
invitaţia DRI, OTIG a participat la târgul “ETNO RUSTICA
ROMANIA” cu un stand de carte şi obiecte tradiţionale
tătăreşti. Standul s-a bucurat de un număr mare de vizitatori
din cadrul celor prezenti la eveniment, primind şi o diplomă
care atestă acest lucru. Pe toată perioada târgului de carte
domnul Câeasedin UTEU, preşedintele UDTTMR filiala
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Bucureşti a fost prezent la expoziţie.
IULIE
03.07.2011–16.07.2011 – YUNUS EMRE “YAZ OKULU” –
În urma invitaţiei Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, preşedintele OTIG GEAFER Dincer a participat
timp de 2 săptămâni la Şcoala de Vară organizată de Centrul
Cultural “Yunus Emre”. La acţiune au participat 123 de tineri
din 23 de ţări unde Centrul Cultural Turc are filiale sau
urmează să le deschidă.
AUGUST
13.08.2011 – IFTAR MEDGIDIA – La iniţiativa filialei
Medgidia a OTIG, a avut loc un Kur'an Katim şi IFTAR pentru
tinerii din Medgidia, Valu lui Traian, Mihail Kogălniceanu şi
Constanţa.
22.08.2011 – TRADIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA RAMAZAN
– Cu sprijinul Muftiatului Cultului Musulman din România
OTIG a organizat un seminar la Sediul Central al UDTTMR la
care au participat tineri din filialele OTIG: Constanţa,
Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar şi Mihail Kogălniceanu, şi
a fost susţinut de către Iusuf MURAT, Muftiul Cultului
Musulman din România, Revin Musledin, inspector eparhial
al Muftiatului Cultului Musulman şi Muzzafer INCE, imamul
venit special din Turcia pentru Luna Ramazan. La eveniment
a participat Varol AMET, preşedinte UDTTMR, Aledin AMET,
deputat UDTTMR, Sevim MUSTAFA, preşedinte Organizaţia
de Femei a UDTTMR, Aidin ABLEZ, preşedinte UDTTMR
filiala Constanţa, Ekrem GAFAR, Faruk MEMET, Nihat
OSMAN, dar şi Yasin TUNC şi Hagi ALI, reprezentanţii
Centrului Cultural “Yunus Emre” în România. În încheierea
seminarului toţi cei prezenţi au servit masa specifică de
IFTAR.
23.08.2011 – IFTAR MIHAIL KOGĂLNICEANU – La
iniţiativa filialei Mihail Kogălniceanu a OTIG, a avut loc un
Kur'an Katim şi IFTAR pentru tinerii din Mihail Kogălniceanu,
Valu lui Traian, Medgidia şi Constanţa.
24.08.2011 – IFTAR UDTR – La invitaţia Comisie de Tineret
“Mustafa Kemal Atatürk” din cadrul UDTR, OTIG a participat
la masa tradiţională de IFTAR, la care au participat tineri din
Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Medgidia şi Constanţa.
26.08.2011 – IFTAR MUFTIAT – La invitaţia Muftiatului
Cultului Musulman din România, cele două organizaţii de
tineret ale UDTTMR şi UDTR au participat la masa
tradiţională de IFTAR, la care au participat tineri din Mihail
Kogălniceanu, Murfatlar, Valu lui Traian, Medgidia şi
Constanţa.
26.08.2011 – NOAPTEA SFÂNTĂ DE “KADIR” – Cu
sprijinul Muftiatului Cultului Musulman din România şi a
Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, OTIG
a organizat un seminar care s-a desfăşurat la Geamia Kral
din Constanţa, în cadrul căreia tinerii au ascultat predicile
imamilor prezenţi, au citit Kur'an şi au servit masa de
SAHUR. La eveniment au participat peste 250 de tineri din
Constanţa şi împrejurimi.
SEPTEMBRIE
08.09.2011–11.09.2011 – FESTIVALULUI PORTULUI,
DANSULUI ŞI CÂNTECULUI POPULAR TURCO-TĂTAR –
EDIŢIA A XVII-A
OCTOMBRIE
2 0 . 1 0 . 2 0 11 – 3 1 . 1 0 . 2 0 11 – R E C E N S Ă M Â N T U L
POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR – OTIG dus o
campanie susţinută în cadrul localităţilor unde are filiale
pentru ca etnicii tătari să-şi declare etnia şi limba maternă.
S-au împărţit afişe şi fluturaşi în geamii şi în cadrul
comunităţii.
DECEMBRIE
0 4 . 1 2 . 2 0 11 – 11 . 1 2 . 2 0 11 – “ G E L E C E Ğ İ M İ Z –
GENÇLİĞİMİZ” – În urma invitaţiei Asociaţiei Culturale şi de
Întrajutorare a Turcilor Crimeeni din Turcia, tinerii tătari ai
OTIG filialele Constanţa, Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar,
Mihail Kogălniceanu şi Lumina, au participa la Conferinţa
Internaţională “VIITORUL NOSTRU – TINERETUL
NOSTRU”. Programul s-a desfăşurat în Ankara, Polatli,
Eskişehir şi Istanbul. La Conferinţă au participat 30 de tineri
din România alături de tineri din Bulgaria, Crimeea şi Turcia.
25.12.2011 – TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE AŞURE – OTIG a
organizat un Seminar cu ocazia Zilei de Aşure, cu această

ocazie s-a pregătit, după o reţetă moştenită din moşi
strămoşi, desertul care dă şi numele sărbătorii. La eveniment
au participat în jur de 120 de tineri.
31.12.2011 – REVELION 2012 – OTIG a organizat la
Restaurantul “Colonade” din Constanţa, o seară specifică
pentru 180 de tineri din cadrul OTIG. Participanţii au avut
partea de muzică tradiţională tătărească, focuri de artificii şi
multe multe surprize.
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FEBRUARIE
02.02.2012–05.02.2012 – “TINERII TĂTARI ÎNTRE
TRADIŢIONALISM ŞI MODERNITATE” – La iniţiativa filialei
Constanţa a OTIG, un grup de aproximativ 50 de tineri au
participat în localitatea Predeal, Judeţul Braşov timp de 3 zile
la un work shop pentru implicarea şi promovarea acestora în
activităţile desfăşurate de UDTTMR. La eveniment au
participat tineri din următoarele filiale ale OTIG: Constanţa,
Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian şi Cobadin.
MARTIE
19.03.2012 – COMEMORARE YAŞAR MEMEDEMIN & 22
DE ANI DE KARADENIZ
APRILIE
19.04.2012 – COCUK BAYRAMI – Evenimentul a fost
organizat de OTIG şi au participat tineri din filialele Mangalia,
23 August, Techirghiol, Constanţa, Ovidiu, Mihail
Kogălniceanu, Medgidia, Valu lui Traian şi Cobadin. În cadrul
programului tinerii au vizitat Palatul Parlamentului şi Muzeul
Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti.
La eveniment au participat 50 de tineri.
29.04.2012 – COCUK BAYRAMI – Evenimentul a fost
organizat de OTIG filiala Ovidiu şi a constat în distribuirea de
pachete cu dulciuri copiilor care urmează cursurile de Limba
Tătară în localitate.
MAI
19.05.2012–26.05.2012 – GENCLIK VE SPOR BAYRAMI –
În colaborare cu Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România şi
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au avut loc la Constanţa diferite acţiuni cu ocazia
“Zilei Tineretului şi Sportului” din Republica Turcia. La
întrececerile sportive membrii OTIG au obţinut locul I şi III la
concursul de Bowling, locul II la Tenis de Masă, locul I şi III la
Biliard, locul I şi II la Rummy cât şi locul I şi III la Consurul de
Artă Culinară.
26.05.2012 – RECEPŢIE CONSULAT GENCLIK VE SPOR
BAYRAMI – În urma invitaţiei primite din partea Consulatului
General al Republicii Turcia la Constanţa, OTIG a participat
la Recepţia dată cu ocazia Festivalului Tineretului şi
Sportului Turc şi Tătar. La eveniment au participat: GEAFER
Dincer – preşedinte OTIG, Elvis ISMAIL –
primvicepreşedinte UDTTMR Constanţa, Neviser AGI-ACAI
– preşedinte OTIG Constanţa, Evren OMER –
primvicepreşedinte OTIG Constanţa, Ersan APSELON –
preşedinte OTIG Mangalia, Levent MURAT – preşedinte
OTIG Valu lui Traian, Ainur OMER – primvicepreşedinte
OTIG Valu lui Traian, Nesrin MURAT – vicepreşedinte OTIG
Valu lui Traian, Adem ZECHERIA – preşedinte OTIG Mihail
Kogălniceanu, Nyhal BOŞNAC – preşedinte OTIG Medgidia,
Elis MENAGI – vicepreşedinte OTIG Medgidia şi tineri
aparţinând filialelor OTIG.
IUNIE
01.06.2012 – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI –
Evenimentul a fost organizat de OTIG filiala Mangalia şi a
constat vizitarea obiectivelor istorice din Babadag şi în
distribuirea de pachete cu dulciuri copiilor care urmează
cursurile de Limba Tătară în localitate.
02.06.2012 – CAMPİONATUL DE FOTBAL “ISMAIL
GASPIRALI” – Evenimentul a fost organizat de OTIG în
colaborare cu OTIG filiala Medgidia. La acest campionat au
participat 10 echipe aparţinând filialelor OTIG din:
Constanţa, Valu lui Traian, Murfatlar, Cobadin, Medgidia,
Tuzla, Techirghiol, Mangalia şi Ovidiu. Câştigători: Locul I –
OTIG Tuzla, Locul II – OTIG Medgidia, Locul III – OTIG
Techirghiol şi Locul IV – OTIG Valu lui Traian. Toate echipele
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participante au primit tricouri cu OTIG şi Diplome de
Participare.

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE
Mulţumim domnului Preşedinte U.D.T.T.M.R. - Av.
Varol AMET, domnului Deputat U.D.T.T.M.R. - Aledin AMET,
Muftiatului Cultului Musulman din România, Consulatului
General al Republii Turcia la Constanţa, Biroului Executiv
U.D.T.T.M.R., tuturor preşedinţilor de filială pentru sprijinul
real şi încrederea acordată Organizaţiei de Tineret “İSMAİL
GASPIRALI” în vederea îndeplinirii celor 88 de acţiuni proprii
sau în parteneriat cu alte structuri.
Vreau să mulţumesc în nume personal tuturor
preşedinţilor de la nivel de O.T.I.G. dar şi membrilor acestora
care au facut posibilă promovarea şi afirmarea tinerilor şi le
urez mult succes în activităţile următoare.
Organizaţia de Tineret “İSMAİL GASPIRALI” este şi
va rămâne un “stâlp” de bază în cadrul Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România şi va participa activ
la toate evenimentele organizate de către UDTTMR atât la
nivel central cât şi la nivel de filială.
Scopul nostru este şi va rămâne atragerea şi
promovarea tinerilor la viaţa socială, economică şi politică,
acordarea de ajutoare umanitare dar şi promovarea
legăturilor de colaborare cu organizaţiile din ţară şi
străinătate, cu comunităţile de limbă turcă sau religie
islamică.
Dincer GEAFER
Preşedinte Organizaţia de Tineret
“İSMAİL GASPIRALI”

PRESĂ
Între anii 2008-2009 prin munca membrilor OTIG s-a
publicat lunar Revista “CAŞ” iar între anii 2010-2012 OTIG a
prezentat în cadrul Secţiunii “CAŞ” din cadrul Revistei
“KARADENIZ”, acţiunile desfăşurate atât la nivel central cât
şi local.
În cadrul paginilor revistei au fost publicate
realizările şi meritele unor tineri tătari sau membri importanţi
ai comunităţii nostre.

ANSAMBLURI ARTISTICE
“KARADENIZ” – Constanţa
“MINI KARADENIZ” – Constanţa
“CANSU” – Techirghiol
“KANARA” – Ovidiu
“KARASU” – Medgidia
“KAYTARMA” – Valu lui Traian
“UCANSU” – Valu lui Traian
“KOSTEL” – Castelu
“YILDIZLAR” – Mihail Kogălniceanu
“MINI YILDIZLAR” – Mihail Kogălniceanu

REZULTATE ALEGERI FILIALE OTIG – 2012
MEDGIDI A – 17.03.2012
BOŞNAC Nyhal – Preşedinte
MENAGI Elis – Vicepreşedinte

23 AUGUST – 17.03.2012
DEMIR Demirel – Preşedinte
MUS TAFA Dilek – Vicepreşedinte

TUZLA – 17. 03.2012
GHIUVE Selvin – Preşedinte
ASAN Eduschin – Vicepreşedinte

OVIDIU – 24.03.2012
CURTMEME T Turchian – Preş edinte
MENAGI Serchen – Vicepreşedinte

VALU LUI TRAIAN – 25.03.2012
MURA T Levent – Preşedinte
OMER Ainur – Primvicepreşedinte
MURA T Nesrin – Vicepreşedinte

LUMINA – 31.03.2012
MENA T Aygun – Preşedinte
CAIA LI Baiar – Vicepreşedinte

COBADIN – 06.04. 2012
ISAA T Diner – Preşedinte
HOGEA Emrah – Vicepreşedinte

BUCUREŞTI – 07. 04.2012
MEMET Gurhan – P reşedinte
HAIREDIN Faruk – Vicepreşedinte

TECHI RGHIOL – 08.04.2012
CIORABA I Şenai – Preşedinte
CURTA CAI Harun – Vicepreşedinte

MURFATLAR – 08. 04.2012
AIEDIN Cetin Omer – Preşedinte
OSMAN Edvin – Vicepreşedinte

MIHAIL KOGĂLNI CEANU – 08.04.2012
ZE CHE RIA Adem – Preşedinte
HAGI-CALIL Baiar – Vicepreşedinte

MANGALIA – 13.04.2012
APSELON Ersan – Preşedinte
SOIUM Ener – Vicepreşedinte

AGIGEA – 20.04.2012
CADÂ R Serasin – Preşedinte
GELAL Eden – Vicepreşedinte

CONSTANŢA – 26. 04.2012
AGI-A CA I Neviser – Preşedinte
OMER E vren – Primvic epreşedinte
SEPTAR-BECHIR Bilghi – Vicepreşedinte

Pentru o mai buna informare si colaborare Organizatia de Tineret “ISMAIL GASPIRALI” este acum
disponibilă la adresa: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
şi email: ismailgaspirali@yahoo.com
Daha iyi bilgi ve işbirliği için “İSMAİL GASPIRALI” Gençlik Teşkilatı şimdi size daha yakın
adress: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
ve eposta: ismailgaspirali@yahoo.com
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