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Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin
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ABTTF’yi temsilen Deniz Servantie ve
Nihan Ayan, BTAYTD’yi temsilen Dr. Pervin
Hayrullah ve DEB Partisi’ni temsilen Genel
Koordinatör Fatih Hüseyinoğlu iştirak etti.
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kuruluşlar ve ulusa insan hakları kuruluşları
temsilcilerinden oluşan 370’in üzerinde
kişi katıldı. AGİT Dönem Başkanı İsveç
Dışişleri Bakanı Ann Linde, AGİT/ODIHR
Direktörü Matteo Mecacci ve AGİT Medya
Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro’nun
açış konuşmalarıyla başlayan toplantıda
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması
ve bağımsız medyanın önemi tartışıldı.
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Sayfa 7
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8 Mart’taki toplumsal cinsiyet eşitliği ve

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, 2020

ifade özgürlüğünün tartışıldığı ilk otu-

yılında

rumda konuşan DEB Partisi, Batı Trakya

Batı Trakya bölgesine ilişkin bir kalkın-

Türk toplumuna mensup kadınlarının Yu-

ma komisyonunun kurulduğunu ancak

nanistan’da çoğunluğa mensup kadınlar

buna rağmen Batı Trakya Türk toplumunu

ile karşılaştırıldığında daha da fazla ay-

hedef alan nefret söylemi ve hatta nef-

rımcılığa maruz kaldıklarını aktardı. Batı

ret suçlarının artış gösterdiğini kaydetti.

Trakya Türk kadınlarının hakları ve kim-

BTAYTD, Yunanistan’dan önceden ça-

liklerinin tanınması için mücadele ettiğini

tışma ve nefret temelli saldırıları önle-

Yunanistan

Parlamentosu’nda

belirten DEB Partisi, Yunan makamlarının

9 Mart’taki kadın, barış ve güvenlik gün-

mek için Batı Trakya Türk toplumunun

Batı Trakya’da isminde “Türk” kelimesi ge-

demin uygulanmasında medyanın rolünün

etnik Türk kimliğini tanımasını talep etti.

çen kadın derneğinin kurulmasına 2001

tartışıldığı ikinci oturumda konuşan ABT-

yılından beri izin vermediğini dile getirdi.

TF, Batı Trakya Türk toplumunun Yunan
çoğunluk medyasında nefret söyleminin
hedefi olmaya devam ettiğini söyledi. Aralık 2020’de Batı Trakya Türk toplumuna
mensup iş insanlarınca İskeçe Devlet
Hastanesi’ne yapılan oksijen jeneratörü

Her iki oturumda da yanıt hakkını kulla-

bağışının hakarete kadar varan boyutlar-

nan Yunanistan, Yunan devletinin Batı

da eleştirildiğini hatırlatan ABTTF, Yu-

Trakya Türk toplumuna dair resmi görü-

nanistan’a çevrim içi ve sosyal medya

şünü tekrar ederek, Yunanistan’ın Batı

platformları dahil olmak üzere medyada

Trakya’da

nefret suçuna yol açabilecek nefret söy-

ğı” tanıdığını ve azınlığın medyaya eri-

lemini tanımlayan mevcut mekanizma-

şimine

ları

güçlendirme

çağrısında

yalnızca

olanak

“Müslüman

sağladığını

iddia

azınlıetti.

bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
ABTTF Başkanlık Kurulu olarak
Batı Trakya Türk kadınlarının ve
dünyadaki tüm kadınların 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü en içten
duygularımızla
kutluyoruz.

(ABTTF) Başkanlık Kurulu, 8 Mart Dünya

Birleşmiş

cadelesinde her zaman en ön saflarda yer

Milletler

(BM)

Genel

Kadınlar Günü münasebetiyle yayımladığı
mesajda, “Yunanistan, Türkiye, Almanya ve diğer farklı ülkelerde yaşayan, Batı
Trakya Türk toplumunun hak arama mü-

Kuru-

lu’nun 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ı

lımının ve liderliğinin herkes için ilerleme-

alan Batı Trakya Türk kadınlarının ve tüm

“Dünya Kadınlar Günü” ilan etmesinin

yi sağlayacağını ancak kamu yaşamında

kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü en iç-

ardından kutlanmaya başlanan 8 Mart

ve karar alma sürecinde kadınların yeterli

ten duygularımızla kutluyoruz. Birleşmiş

Dünya Kadınlar Günü’nün yılki tema-

düzeyde temsil edilmediğinin altını çiziyor.

Milletler’in bu yıl için tema olarak belirlediği

sı Birleşmiş Milletler tarafından “Lider-

eşit bir geleceğin başarılması ancak tüm

likte kadınlar: Kovid-19 dünyasında eşit

BM Genel Sekreteri’nin raporuna göre

devletlerin, uluslararası kuruluşların ve si-

bir geleceği başarmak” olarak belirlendi.

kadınların 22 ülkede devlet veya hükü-

vil toplumun bu hedefe ulaşmak için birlik-

met başkanı olduğu ve dünyadaki ulusal

te çalışması ile mümkün olacaktır. Kadına

Söz konusu tema ile bu yıl dünya çapında

parlamentolarda sadece %24,9 oranında

şiddetin son bulduğu, kadının hayatın her

kadınların ve kızların daha eşit bir geleceği

kadınların yer aldığı belirtiliyor. Raporda,

alanında eşit bir şekilde yer aldığı bir dünya

şekillendirme ve Kovid-19 salgınından kur-

şu anki ilerleme oranıyla hükümet baş-

temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

tulma konusundaki muazzam çabaları kut-

kanları arasında sosyal cinsiyet eşitliliğine

lanıyor. BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve

ulaşmanın 130 yıl süreceği not ediliyor.

*Fotoğraf: www.unwomen.org

Kadının Güçlendirilmesi Birimi kadınların
hayatın tüm alanlarında tam ve etkili katı2
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Başkan’dan

Başaramayacaklar!
Sevgili arkadaşlar,
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) olarak çalışmalarımızı Brüksel, Strazburg, Viyana, Varşova, Cenevre’ye ilaveten Atina’ya da taşıdık.
Atina’da daha aktif olabilmek, hükümet ve Atina çevreleri ile diyalog kurabilmek için bir yıl önce Atina ofisimizi
açtık.
Atina ofisimizin açılmasıyla birlikte ülkemizdeki gündemi daha da yakından
takip ediyoruz, siyasette ve medyada
toplumumuzu ilgilendiren herhangi bir
gelişme olduğunda anında pozisyonumuzu belirliyor, tepkimizi ortaya koyuyoruz.
Anlaşılan o ki, bazı çevreler Atina nezdinde daha aktif bir biçimde hükümet,
siyaset, medya ve sivil toplum düzeylerinde başlattığımız çalışmalardan o
kadar rahatsız olmuşlar ki ABTTF’yi
karalama kampanyasına başladılar.
“Çamur at, izi kalsın” mantığı ile hareket edenler, Atina’da Batı Trakya Türk
toplumu olarak ülkemizin yöneticileri
ile diyalog kurma çabamızı baltalamaya çalışarak bizim hakkımızda asılsız
iddia ve suçlamalarda bulunuyorlar.
Bu durumun son örneğini bölgemizin
milletvekili Evripidis Stilyanidis’in 27
Şubat 2021’de Militaire isimli internet
sitesine verdiği röportajda ABTTF hakkında yaptığı konuşmada gördük.
Stilyanidis, bizi kasten Almanya’da
faaliyet gösteren bir dernek olmakla itham edip merkezimizin Yunanistan’da olması halinde hitap şeklimiz ve
eylemlerimizle Yunanistan devletinin
Anayasası ve yasalarıyla doğrudan
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çatışmaya gireceğimiz ithamında bulundu.
Yetmedi!
Stilyanidis, ABTTF olarak kasıtlı bir biçimde kişisel olarak kendisiyle uğraştığımızı iddia etti.
Daha neler!
Stilyanidis’in röportajında ABTTF’ye
yönelik ağır ithamları karşısında elbette sessiz kalamazdık.
Önce bir basın açıklaması ile hakkımızda yaratılmak istenen imaj ve algıyı bozmak amacıyla Stilyanidis’in iddia
ve ithamlarının gerçek olmadığını kamuoyuna duyurduk.
Sonra Stilyanidis’e ve Stilyanidis’in röportajını haber yapan üç basın-yayın
kuruluşuna ihtarname gönderdik, iddia
ve suçlamalara yanıt vererek bu kuruluşlardan ABTTF’nin itibarını ve imajını
zedeleyen Stilyanidis’in açıklamalarını
kaldırmalarını istedik.
Bu noktada belirtmek isterim ki ABTTF olarak basın özgürlüğüne saygımız
sonsuz, ancak hakkımızda rendice
edici, çirkin ve asılsız iddialarda bulunan Stilyanidis’in açıklamaları karşısında tepkisiz kalamazdık.

kuruluşlar tarafından ciddiye alınan,
hatta uluslararası raporlarda referans
gösterilen bir kuruluş!
Kim ne derse desin, toplumumuzun
sesini daha da geniş çevrelere duyurmak için çabalamaya devam edeceğiz,
bunun için daha da çok çalışacağız.
Kalın sağlıcakla.
Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı

Zira bu zihniyetin amacının ülkemiz
kamuoyuna, ulusal ve uluslararası sivil
toplum kuruluşlarına ABTTF’yi farklı ve
gizli bir gündeme sahip, başkalarının
maşasıymış gibi göstermek olduğunu
biliyoruz.
Ancak başaramayacaklar!
Çünkü ABTTF uluslararası kurum ve
3
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Batı Trakya Türk heyeti FUEN TAG 1.
Tematik Semineri’ne katıldı
ABTTF, BTAYTD ve
DEB Partisi temsilcilerinden oluşan Batı Trakya
Türk heyeti, Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili güncel gelişmeleri
ve son dönemde yaşanan sorunları aktardı.
Batı Trakya Türk toplumunu temsilen
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi 25 Mart 2021
tarihinde çevrim içi düzenlenen Avrupa
Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk
Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN

(TAG) 1. Tematik Semineri’ne katıldı.

TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun
selamlama ve açış konuşmasıyla başlayan seminerin ilk bölümünde Bars El
Yönetim Kurulu Üyesi Nadia Hadjieva,
Rusya Federasyonu’ndaki Karaçay-Balkar Türkleri hakkında video eşliğinde bir
sunum yaptı. Hadjieva, Bars El ve Bars
El’in gençlik kuruluşu Elbrusoid’in Karaçay-Balkar Türklerinin kültür, dil ve geleneklerinin korunması ve geliştirilmesine

Geçen aralık ayındaki FUEN TAG 6.

yönelik çalışma ve projelerini aktardı.

Yıllık Toplantısı’nda Kovid-19 salgını
nedeniyle sanal platformda düzenli ola-

Seminerin ikinci bölümünde katılımcı

rak bir araya gelinmesine yönelik alınan

kuruluşlar temsil ettikleri Türk azınlık-

tin zeytin ve kavun üreticilerine maddi

karar doğrultusunda Türk azınlıkları ve

ları ve toplulukları ile ülkelerinde yaşa-

destek verdiğini ancak bölgede Batı

toplulukları bir araya getiren çevrim içi

nan son gelişmeleri ve güncel sorun-

Trakya Türk toplumunun geçimini sağ-

seminere Batı Trakya Türklerini tem-

ları aktardı. Bu çerçevede Batı Trakya

ladığı pamuk ve tütüne maddi destek

silen ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi,

Türk heyeti adına BTAYTD As Başka-

verilmediğini söyledi. Eğitim alanında

Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası

nı İlhan Memet ve DEB Partisi Genel

yaşanan güncel sorunlara da değinen

Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve

Koordinatörü Fatih Hüseyinoğlu, Batı

Batı Trakya Türk heyeti, Yunan ma-

Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıs-

Trakya Türk toplumunun son dönem-

kamları tarafından salgın gerekçesiy-

ka) Türkleri İçtimai Birliği “VATAN”, Ka-

de yaşadığı sorunları dile getirdi. Batı

le Batı Trakya Türk azınlık okullarında

raçay-Balkar Türklerini temsilen Kara-

Trakya Türk heyeti ekonomik kriz ve

encümen heyeti seçimlerinin sürekli

çay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme

salgın nedeniyle bölgedeki ekonomik

olarak ertelendiğini ancak öbür taraftan

ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars

zorlukların Batı Trakya Türk toplumu-

Gümülcine ve İskeçe’deki medresele-

El” ve Ukrayna’daki Gagavuz Türklerini

nu çok derinden etkilediğini belirterek,

rin encümen heyeti başkanlığına tayinli

temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği katıldı

salgın sürecinde Yunanistan’da devle-

müftü naiplerinin getirildiğini ifade etti.

4
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı
bir kez daha uyardı!
ABTTF Başkanı: “Bakanlar
Komitesi’nin de teyit ettiği
üzere ülkemiz artık zamana oynamaktan vazgeçmeli,
taraf olduğu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri doğrultusunda derneklerimizle ilgili
AİHM kararlarını tam ve ivedi bir şekilde uygulamalıdır.”
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11
Mart 2021 tarihlerinde Strazburg’da
yaptığı toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir Usta
grubu davalarını inceledi. Bakanlar Komitesi, “Bekir Usta ve diğerleri” grubu
adı altındaki İskeçe Türk Birliği (İTB),
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği
ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin
yaptığı başvuruların Yunanistan’da
2017 yılında Medeni Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe rağmen Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından 13 yıl sonra Mahkeme’nin
içtihadı ışığında Yunan ulusal mahkemeleri tarafından esas bakımından
hala yeniden incelenmemesini eleştirdi.
11.03.2021 tarihli kararda İskeçe Türk
Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesi talebi ile yaptığı başvuruyu Trakya İstinaf
Mahkemesi’nin reddetmesinin ardından
Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu
ile ilgili duruşmanın 16 Ekim 2020’de
görüldüğü ancak duruşmanın temyiz
başvurusunun yapıldığı tarihten iki yıl
sonra gerçekleşmesinin endişe ile not
edildiği kaydedildi. Bakanlar Komitesi,
Yunan makamlarına söz konusu temyiz
başvurusu ile ilgili kararın Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili 11. maddesi
ve Mahkeme’nin içtihadı ile tam ve etkili
bir şekilde uyumlu olarak derhal
alınması
için
harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Bakanlar Komitesi, Rodop İli Türk KaABTTF Haber Bülteni I Sayı 170 I Nisan 2021

tiğini
belirten
Bakanlar
Komitesi,
Yunan
makamlarına
ulusal
mahkemeler nezdinde Mahkeme’nin içtihadı ile ilgili farkındalık yaratma çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

dınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin Trakya İstinaf
Mahkemesi’nin 20 Mayıs 2020 tarihli
davalarının yeniden görülme taleplerine
ilişkin ret kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunduğunu, ilgili ret kararlarının gerekçesinin aynı mahkemenin
2018’de verdiği karardaki gerekçe ile
neredeyse aynı olduğunu not ederek,
Yunan makamlarından iki derneğin
temyiz başvurularının süratle sonuçlandırılması için çabalarını iki katına çıkarmasını istedi. Bakanlar Komitesi, Yunan
makamlarını iki derneğin davalarının inceleneceği duruşmanın Yargıtay’ın 18
Mart 2022 olarak öngördüğü tarihten
daha önce yapılmasının sağlanması için
gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı.

Yunanistan’da ulusal mahkemelerin
benzer başvuruları reddettiğinin rapor edildiğini derin endişeyle not et-

Bekir Usta ve diğerleri dava grubunu
incelemeye Haziran 2021’deki toplantısında devam etme kararı alan Bakanlar
Komitesi, o tarihe kadar bireysel önlemlerin uygulanmasına yönelik somut bir
ilerleme kaydedilmezse Sekretarya’dan
bir ara karar taslağı hazırlamasını istedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu,
“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi aldığı son kararla ülkemiz Yunanistan’a
ulusal mahkemeler tarafından Bekir
Usta grubu davalarında derneklerimizin
temyiz başvurularının bir an önce sonuçlandırılması için harekete geçmesi
çağrısında bulundu. Bakanlar Komitesi, 2017’deki yasa değişikliğine rağmen
derneklerimizin davalarının yeniden
görülmesi taleplerinin reddedilmesinden ve AİHM kararlarının 13 yıldır uygulanmamasından duyduğu rahatsızlığı
bir kez daha çok açık şekilde dile getirdi. Bakanlar Komitesi’nin de teyit ettiği
üzere ülkemiz artık zamana oynamaktan vazgeçmeli, taraf olduğu Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan
yükümlülükleri doğrultusunda derneklerimizle ilgili AİHM kararlarının tam ve
ivedi bir şekilde uygulamalıdır.” dedi.
Kararın tam metnine
https://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectID=0900001680a1ac23 linkinden ulaşabilirsiniz.
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Yunan devleti Batı Trakya Türk toplumuna ait vakıfların idare heyetlerini atamaya devam ediyor
ABTTF Başkanı: “Ülkemiz Yunanistan’a Lozan Antlaşması’ndan doğan sorumluluk ve
yükümlülüklerini
hatırlatarak
vakıflarımızın idare heyetlerini
serbest ve özgürce seçme hakkımızı iade etmeye çağırıyoruz.”
Yunan devletinin Batı Trakya Türk toplumuna ait vakıfların idare heyetlerinin seçimle belirlenmesine izin vermemesi Yunan basınında haber oldu.
Yunanistan’ın ulusal gazetelerinden İ Avgi’de yayımlanan 10.03.2021 tarihli haberde Albaylar Cuntası’nın iktidara ele geçirdiği 1967’den bu yana Batı Trakya Türk
toplumuna ait vakıfların idare heyetlerinin
Yunan devleti tarafından atandığı ve bunun sonucunda Batı Trakya Türk toplumunun vakıfların idaresinden ve mülklerinin tasarrufundan uzaklaştırıldığı ifade
ediliyor. Haberde ayrıca vakıflarla ilgili bir

yasanın kabul edilmiş olmasına rağmen bu
yasanın uygulanmasına yönelik genelgelerin henüz yayımlanmadığı kaydediliyor.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “İ Avgi gazetesindeki haberde de açıkça ifade edildiği üzere ülkemiz Yunanistan
1923 Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde

1967 yılından beri vakıflarımızın idare heyetlerini atamaktadır. Lozan Antlaşması’nın 40.
maddesi uyarınca Batı Trakya Türk toplumu
giderlerini kendi karşılamak üzere kendine
ait vakıflar kurma, yönetme ve denetleme
hakkına sahip olmasına rağmen yarım asırdan fazladır bu haktan mahrum bırakılmış
durumdadır. Batı Trakya Türk toplumunun
karşı çıkmasına rağmen Yunan Meclisi tarafından kabul edilen 3647 sayılı ve 2008
tarihli yasa ise soruna çözüm getirmemiş,
bilakis vakıf mülklerinin satışı ve yerel yönetimlere devrinin önünü açmıştır. Öte yandan
Yunanistan’da yaşayan Yahudiler, Katolikler ve Ermeniler cemaat yapılanmalarının
yönetimini özgürce kendileri seçebilmekte,
Yunan devleti bu cemaatlere ve taşınmazlarına müdahalede bulunmamaktadır. Ülkemiz Yunanistan’a Lozan Antlaşması’ndan
doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini hatırlatarak vakıflarımızın idare heyetlerini serbest ve özgürce seçme hakkımızı iade etmeye çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Batı Trakya Türk toplumu Yunan hükümeti tarafından bir kez daha ayrımcılığa maruz kaldı!
ABTTF Başkanı: “Anlaşılan o ki
Temmuz 2020’de Yunanistan
Meclisi’nde kurulan partiler arası
Trakya Kalkınma Komisyonu yalnız bölgedeki çoğunluğa mensup
üreticiler için olan bir komisyon.
Zira Komisyon iyi niyetli olsaydı
Batı Trakya’ya özel bir ekonomik
kalkınma modeli oluşturulması
için İtalya’nın Güney Tirol bölgesinin ekonomik kalkınma modeli ve
programının incelenmesi ile ilgili
önerimizi mutlaka dikkate alırdı.”
Yunanistan’da Yeni Demokrasi Partisi hükümeti salgın döneminde gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle Virjinya tipi tütün üreticilerine “De Minimis” programı kapsamında
maddi destek verileceğini açıklarken, Batı
Trakya Türk toplumu mensubu basma tipi tütün üreticileri bu programın dışında bırakıldı.
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Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Yeni Demokrasi Partisi hükümeti iktidara geldiği günden bu yana bizleri yok
saymakta, Batı Trakya Türk toplumuna karşı
ayrımcı politikalar uygulamayı sürdürmektedir. Hükümetin çoğunluğa mensup çiftçilerin
ürettiği tütüne maddi destek vermesi ancak
bizim ürettiğimiz tütüne maddi destekte bulunmaması apaçık bir ayrımcılıktır ve kabul
edilemez. Hükümet yakın zaman önce de
koronavirüs salgını hakkında vatandaşları
bilgilendirme kampanyası kapsamında med-

ya kuruluşlarına verdiği maddi destekten
Batı Trakya Türk azınlık basınını dışlayarak
başka bir ayrımcılığa imza atmıştı. Anlaşılan
o ki Temmuz 2020’de Yunanistan Meclisi’nde kurulan partiler arası Trakya Kalkınma Komisyonu yalnız bölgedeki çoğunluğa
mensup üreticiler için olan bir komisyon. Zira
Komisyon iyi niyetli olsaydı Batı Trakya’ya
özel bir ekonomik kalkınma modeli oluşturulması için İtalya’nın Güney Tirol bölgesinin
ekonomik kalkınma modeli ve programının
incelenmesi ile ilgili önerimizi mutlaka dikkate alırdı. Hükümetten koronavirüs salgını
sürecinde ekonomik olarak büyük zorluklar
yaşayan basma tipi tütün üreticilerimizi de
maddi destek programı kapsamına alarak,
bu bariz ayrımcılığa derhal son vermesini
talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org
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Batı Trakya Türk azınlık okullarındaki encümen
heyeti seçimleri ile ilgili belirsizlik devam ediyor
ABTTF Başkanı: “Eğitim özerkliğimiz çerçevesinde Batı Trakya Türk azınlık okullarında encümen heyeti seçimlerinin bir
an önce yapılmasını Yunan makamlarından talep ediyoruz.”
Batı Trakya Türk toplumuna ait okullarda yapılması gereken encümen heyeti seçimleri Kovid-19 salgını gerekçe
gösterilerek bir kez daha ertelendi. Altıncı kez ertelenen seçimlerin 30 Mart
2021 tarihine yapılacağı açıklandı.
Hatırlanacağı üzere Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti İlk ve Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla
Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarındaki encümen heyeti seçimlerinin 22 Aralık
2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.
Batı Trakya Azınlık Okulları Encü-

menler Birliği Derneği tarafından sürekli olarak ertelenen encümen heyeti seçimleri ile ilgili yayımlanan
açıklamada tüm çalışmalara rağmen
sorunun çözüme kavuşmadığı belirtilerek, bundan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak öğrenci velilerinden
görüşlerini paylaşmaları talep edildi.
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habip Oğlu, “Uluslararası ve ikili
antlaşmalar uyarınca özerk statüye sahip Batı Trakya Türk azınlık okullarında
encümen heyetleri seçimle belirlenmek

zorundadır. Ancak Kovid-19 salgını gerekçesiyle encümen heyeti seçimleri
ertelenirken sadece oy verme aşamasının ertelenmesi ancak adaylık süresinin
uzatılmaması ülkemiz Yunanistan’ın iyi
niyet sahibi olmadığını göstermektedir.
Kaldı ki diğer bölgelerle kıyaslandığında Gümülcine ve İskeçe’deki Kovid-19
vakaları yok denecek kadar az olup
okullar da açık durumdadır. Bölgemizde vaka sayısının az olmasına rağmen
encümen heyeti seçimlerinin ertelenme nedeni olarak Kovid-19 salgınının
gösterilmesi Batı Trakya Türk toplumu
nezdinde şüphe uyandırmaktadır. Batı
Trakya Türk azınlık okullarında encümen heyeti seçimlerinin bir an önce
yapılmasını Yunan makamlarından talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

Encümen heyeti seçimleri yine ertelendi
Batı Trakya Türk toplumuna ait okullarda yapılacak encümen heyeti seçimleri yedinci kez ertelendi.
Bir kez daha ertelenen encümen heyeti seçimlerinin 20 Nisan
2021 Salı günü yapılacağı bildirildi.
Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti İlk
ve Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından yayımlanan karar Türk azınlık
okullarına gönderildi. Erteleme kararının seçimin yapılacağı belirtilen 30 Mart tarihinden bir gün önce
okullara gönderilmesi dikkat çekti.
Batı Trakya genelindeki Türk azınlık
okullarında ilk olarak 22 Aralık tarihinde
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encümen heyeti seçimlerinin yapılacağı
açıklanmıştı. Daha sonra salgın gerekçe
gösterilerek seçimler sırasıyla 12 Ocak,
26 Ocak, 9 Şubat, 23 Şubat, 9 Mart ve

en son 30 Mart tarihine ertelenmişti.
Kaynak: www.gundemgazetesi.com
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ERT 1’deki “Doğu-Batı Arasında Azınlık” yayınından sonra yine Türk toplumu hedefte!
ABTTF Başkanı: “Devletin iddia ettiği üzere Lozan’daki azınlık Müslüman
bir azınlık olup Türk, Pomak ve Roman unsurlarından oluşuyorsa niçin
sadece Türkler Türk olduklarını
söylediklerinde
hedef haline geliyorlar?”
Yunanistan devlet televizyonu ERT
1’de 15 Mart 2021 Pazartesi günü “Özel
Görevler” isimli programda “Doğu-Batı
Arasında Azınlık” konulu yayında Batı
Trakya Türk toplumu ele alındı. Rodop ve İskeçe’den yapılan röportajların
yer aldığı yayında Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)
Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı ve Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu konuştu.
ERT 1’de yayınlanan programın ardından yerel, bölgesel ve ulusal basında

Batı Trakya Türk toplumu temsilcileri
yine hedef haline geldi. Yunan basınında çıkan haberlere ilişkin olarak Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
Başkanı Halit Habip Oğlu, “Devlet televizyonu ERT 1’in Azınlık ile ilgili bir programda Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerine yer vermesini olumlu bulmakla
birlikte programın bütününe baktığımızda devlet propagandası yapıldığını görmek hiç zor değil. Programın ardından
Yunan basınında çıkan haberlere baktığımızda ise Batı Trakya Türk toplumunu
temsil eden kişilere saldırıldığını görü-

olmayacak! Ülkemizin Lozan Barış Antlaşması’na yaptığı atıfa dayanarak şunu
sormak istiyorum: ‘Devletin iddia ettiği
üzere Lozan’daki azınlık Müslüman bir
azınlık olup Türk, Pomak ve Roman
unsurlarından oluşuyorsa niçin sadece
Türkler Türk olduklarını söylediklerinde
hedef haline geliyorlar?’ Bu büyük bir
haksızlık! Bölgede isminde ‘Pomak’ ve
‘Roman’ kelimesi geçen dernekler var,
resmi olarak kaydedilmiş durumdalar.
Ancak bölgedeki en eski dernek olan İskeçe Türk Birliği isminde geçen Türk kelimesi nedeniyle kapatıldı, yeni kurulan
derneklerimiz ise kayıt altına alınmadı.
Niye? Ülkemizin yöneticileri önce bunu
kendilerine sorsunlar! Batı Trakya Türklerini hedef alan basın-yayın kuruluşları
da devlet propagandasını körüklemeyi
bırakıp etnik kimliklerini ifade eden diğerleri gibi etnik kimliğinin ‘Türk’ olduğunu söyleyen temsilcilerimizi çarmıha
germeyi bıraksınlar!” dedi.

yoruz. Ne yazık ki bu bir ilk değil, son da

ABTTF Haber Bülteni

ABTTF

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
Mayıs 2005’te ilk sayısı çıkan ABTTF Haber Bülteni Türkçe, Yunanca,
İngilizce ve Almanca dillerinde yayımlanmaktadır.
ABTTF Haber Bülteni’nde Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren önemli konular, Batı Trakya ve Yunanistan’daki güncel gelişmeler, ABTTF’nin
uluslararası alandaki faaliyetleri ve lobi çalışmaları ile ABTTF üyesi derneklerin faaliyetleri ile ilgili haberler yer almakta olup bülten, ABTTF’nin
Batı Trakya Türk toplumunun tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.
ABTTF Haber Bülteni, postayla evlere kadar gönderilmekte olup üye
derneklerimizden de temin edilebilmektedir.
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