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Haberler / ABTTF
Pavlopulos, Lozan Antlaşması ile İstanbul’da

lar ile ilgili Ulusal Azınlıkların Korunması için

etnik Yunan azınlığının tanımlandığını, buna

Çerçeve Sözleşme (FCNM) ile Avrupa Bölge-

karşın Batı Trakya’da ise dini Müslüman

sel veya Azınlık Dilleri Şartı’nı da onaylama-

azınlığin tanımlandığını ifade ederek, Yuna-

dığını belirterek, Yunanistan’ın Türk kimliğini

nistan’ın her zaman Lozan Antlaşması hü-

tanımamasını nasıl yorumladığını sordu. Ce-

kümlerine uygun hareket ederek uluslararası

vaben Pavlopulos, Yunanistan’ın taraf olduğu

hukukun gereklerini yerine getirdiğini iddia

antlaşmaları uyguladığını ileri sürerek, taraf

etti. Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’nın de-

olmadığı antlaşmalar konusunda da kamu

ğiştirilemeyeceği görüşünde olduğunu söyle-

düzeni ve ulusal güvenliğini korumak zorun-

yen Pavlopulos, Batı Trakya Türk toplumuna

da olduğunu öne sürdü. Türkiye’yi antlaşma-

Lozan’ın ve ulusal hukukun gereklerine uygun
olarak muamele edildiğini belirtti, bu çerçevede eğitim ve din alanında tüm hakların verildiğini ileri sürdü. Konuşmasında Türkiye’nin
Yunanistan’ın Lozan’a uymadığı yönündeki
açıklamalarının tahrik edici olduğunu ileri süren Pavlopulos, Türkiye’nin Lozan’dan doğan
yükümlüklerini yerine getirmediğini belirtti.
Seminerde BTAYTD üyesi Kerem Aptürahimoğlu, Pavlopulos’a soru yönelterek, 1913

hükümleri nasıl yorumladığını sordu. Ceva-

ları onaylamak ancak uygulamamakla itham

Atina Antlaşması ile 1920 Yunan Sevr Antlaş-

bında Pavlopulos, müftülüğün devlete ait bir

eden Pavlopulos, Yunanistan’ın her zaman

ması’nın Lozan Antlaşması’nda teyit edildiğini

organ olduğunu söyledi. Aptürahimoğlu, Lo-

insan hakları sözleşmelerine uygun davran-

belirterek başmüftülük seçimleri konusundaki

zan’ın ötesinde Yunanistan’ın ulusal azınlık-

dığını iddia etti.

ABTTF Onursal Başkanı’na plaket
takdim edildi
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-

Gümülcine arasında Batı Trakya Türklerine

TF) Onursal Başkanı Cafer Alioğlu, ABTTF’yi

ait arazilerin istimlak edilerek üzerinde açık

temsilen Batı Trakya Türkleri Dayanışma

cezaevi inşa edilmek istenmesi ile ilgili olarak

Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi tarafından 24

dönemin Federal Almanya Başbakanı, Dı-

Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen toplantıya

şişleri Bakanı ve tüm Alman milletvekillerine

iştirak etti. Bursa’da siyaset ve iş dünyasında

bizzat mektup yazarak, Almanya’dan Yunan

faal isimleri bir araya getiren toplantıda, tüm

makamlarını kararın iptali için ikna etmesi ko-

dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını

nusunda yardım istediğini, nihayetinde Yunan

süreci boyunca yaşanan gelişmeler hakkında

hükümetinin o bölgede cezaevi inşa etme ka-

istişarelerde bulunuldu.

rarını iptal ettiğini söyledi.

Son dönemde Batı Trakya ve anavatan Tür-

ABTTF’nin Batı Trakya Türk toplumunun tem-

kiye’de yaşanan gelişmelerin de ele alın-

silcileriyle birlikte yaptığı çalışmalar sayesinde

dığı toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi

60 bin Batı Trakya Türk’ünün vatandaşlıktan

(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

çıkarılmasına sebep olan Yunan Vatandaşlık

Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan

Yasası’nın 19. maddesinin iptal edildiğini ve

Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı

Batı Trakya Türklerine vatandaşlık haklarının

Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkan

verildiğini kaydetti.

Yardımcısı Ali Mollasalih, Panoroma 1326

Toplantıda

Bursa Fetih Müzesi Müdürü Orhan Mollasalih,

Onursal Başkanı Cafer Alioğlu, ABTTF’de

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali Emin

Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşa-

başkanlık görevinde bulunduğu 1988-1994

Latif tarafından Batı Trakya Türk toplumunun

damları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet

yılları arasında ABTTF’nin Batı Trakya Türk

haklı davasına katkılarından ve hizmetlerin-

Er, AVP Cihan Spor Başkanları Ahmet Biçer

toplumunun haklarının savunulması ve so-

den dolayı ABTTF Onursal Başkanı Cafer Ali-

ve Ahmet İzmirli, Batı Trakya Spor Kulübü

runlarının uluslararası alanda duyurulmasına

oğlu’na plaket takdim edildi. Toplantı, birlik ve

Osmangazi Şubesi Başkanı Özkan Altınkol,

yönelik yürüttüğü çalışmaları anlattı. Alioğ-

beraberlik mesajları ile sona erdi.

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali Emin

lu, ABTTF Başkanı olarak görev yaptığı dö-

Latif ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

nemde Yunan hükümeti tarafından Şapçı ve
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yaptığı

konuşmada

ABTTF

*Fotoğraf: www.bttddbursa.org
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Başkan’dan

Ülkemiz için biz neyiz?
Sevgili okurlar,
Ülkemiz Yunanistan ve anavatanımız Türkiye arasındaki gerilim ne yazık ki artarak
devam ediyor. Doğu Akdeniz’deki gerilim
nedeniyle iki ülke arasında oldukça hareketli günler yaşanıyor.
Geçmişte kriz dönemleri haricinde görüş
ayrılıklarına rağmen iki ülke arasında istikşafi görüşmeler devam ettiriliyordu, yani iki
ülke arasındaki diplomatik diyalog sürüyordu. Ancak ülkemizde hükümet değişikliğinin ardından ikili ilişkilerde gerilim günden
güne arttı, bugüne gelindi.
Ne yazık ki bizler de Yunan vatandaşı Türkler olarak iki ülke ilişkilerinin kötüleşmesinden payımızı aldık, ülkemiz bizim üzerimizdeki baskıyı arttırıp sahip olduğumuz hak
ve özgürlükleri biraz daha kısıtladı.
Aslında Yeni Demokrasi Partisi (NEA) hükümeti göreve gelir gelmez Batı Trakya
Türkleri olarak daha kötü günlere uyandık!
NEA’nın yol haritası sanki çekmecede hazır duruyordu, göreve gelir gelmez yol haritasını çekmecesinden çıkardı ve uygulamaya koydu!
Son bir yılda hükümetimizin bizi yok sayarak uygulamaya soktuğu pek çok şey yaşandı.
Geçen yıl Eylül ayında İskeçe’deki Türk
Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde iki yıl aradan sonra yeniden vardiyalı eğitim uygulamasına geçilmesine tepki gösteren velier
büyük bir yürüyüş eylemi gerçekleştirdiler,
derslik ve okul binası sorunun çözülmesi
için talepte bulundular. Ancak bugüne dek
bu konuda bir çözüm üretilmedi.
Rodop Seçilmiş Müftümüz İbrahim Şerif,
2016’da Musaköy’de Cuma namazı kıldırdığı için “müftülük makamını gasp” suçlamasıyla yargılandığı davada 80 gün hapis
cezasına çarptırıldı.
İskeçe Seçilmiş Müftümüz Ahmet Mete de
2016’da Gökçepınar’da vefat eden askerin cenaze töreninde namaz kıldırdığı için
“makam gaspı” suçlamasıyla yargılandığı
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 163 I Eylül 2020

davanın istinaftaki duruşmasında 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2020 yılının ilk günlerinde Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın özerk
olmasına karşın Türk okullarında Hristiyan Ortodoks dini inancına ait “Üç Azizler
Günü” bayramının kutlanması kararı aldığını öğrendik.
Mart ayında Koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini göstermesiyle ülkece olağanüstü günler yaşadık. Bu dönemde de hükümetin Batı Trakya Türklerine olan tutumu
değişmedi.
Atanmış Rodop Müftü Naibi Gümülcine’nin
Harmanlık mahallesindeki cami ile Şapçı’daki Hamidiye Camii’ne insanlarımızın
karşı çıkmalarına rağmen yeni imamlar
atadı.
Öte yandan Yunan devleti tarafından atanan Gümülcine Vakıflar İdaresi’nin görev
süresi uzatıldı, dini özerkliğimize rağmen
sahip olduğumuz vakıflarımızın idaresi
yine devlet elinde kaldı.
Koranavirüs salgını hakkında vatandaşları bilgilendirme kampanyası kapsamında
NEA hükümeti ülke genelinde medya kuruluşlarına yaklaşık 20 milyon avro destek
verdi ama Türkçe yayın yapan Batı Trakya
Türk basınına hiçbir ödeme yapılmadı.
Batı Trakya Türk toplumuna karşı ayrımcılık ve inkar politikası devam etti.
Temmuz’da dini özerkliğimize bir darbe
daha vuruldu! Meclis’te kabul edilen yeni
yasa ile Gümülcine ve İskeçe’deki medreselerimizin encümen heyeti başkanlığına
tayinli müftü naipleri getirildi. Medreselerde
görev yapan öğretmenlerimizin işlerine de
son verildi.
Bitmedi!
Yeni eğitim-öğretim yılında hükümet, sekiz
ilkokulumuzun daha kapatılmasına karar
verdi.
Son olarak Ağustos’ta büyük bir skandal
yaşadık. Nüfusu tamamıyla Türk olan Gök-

çepınar’da İskeçe’deki 4. Kolordu’ya bağlı
askeri birlikteki komandolar ellerinde silah
ve teçhizatla köy içinde sokak ortasında
eğitim yaptılar! Sabah evlerinden çıkıp silahlı askerlerle karşılaşan çocuklarımız,
insanlarımız büyük bir korku yaşadılar.
Çünkü tatbikat ve askeri eğitim hakkında
herhangi bir bilgi verilmemişti.
Kaldı ki askeri eğitim yapmak için sivil vatandaşların yaşadığı köyden başka hiç yer
yok muydu? Hangi çağda, nerede yaşıyoruz? Hangi ülkede asker elinde silahıyla
eğitim yapmak için sokağa iniyor?
Tabii söz konusu ülkemiz ve bizler olunca
her şey mümkün görünüyor! Çünkü yüzyıllardır sevgi, sadakat ve bağlılıkla yaşadığımız bu topraklarda sadece Türk olduğumuz
ve sahip olduğumuz haklarımızı alarak hak
ettiğimiz bir yaşama kavuşmak istediğimiz
için ötekiyiz!
Ne yapsak ne desek tehdit olarak görülüyoruz! İki ülke ilişkilerinin gerildiği dönemde
ise fatura önce bize kesiliyor!
Sonbahar da bir hayli hareketli geçecek
gibi görünüyor!
Ne olursa olsun biz buradayız, haklarımız
için mücadele etmeye devam edeceğiz!
Sağlıcakla kalın.
Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına rağmen Batı Trakya Türklerine
‘Türk’ ismini kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz?”
ABTTF Başkanı: “Demokrasinin beşiği
olmakla övünen ülkemiz, demokrasinin temel prensiplerini ve değerlerini
hiçe sayarak Batı Trakya Türklerine
sistematik bir biçimde ayrımcılık uyguluyor. Bu öyle bir ayrımcılık ki devlet,
hükümet, siyaset ve medyada kök salmış, kurumsallaşmış bir ayrımcılık.”’
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de
tırmanan gerilimde arabuluculuk amacıyla
Ankara’ya gelen Federal Almanya Dışişleri
Bakanı Heiko Mass ile görüşme sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında Batı Trakya Türk toplumu konusunda Yunanistan’ın
uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmediğini söyledi.
Ankara’daki basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin desteği ile Yunanistan’ın şımarık bir tutum içerisinde hareket
ettiğini ifade ederek, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan’ın uluslararası hukuka
atıfta bulunması dolayısıyla şöyle dedi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına
rağmen Batı Trakya Türklerine ‘Türk’ ismini
kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz?
15 yıl oldu bu mahkeme kararları çıkalı. AB
bu konuda neden Yunanistan’a

baskı yapmıyor?”
Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Anavatanımız ile ülkemiz arasında
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim elbette
biz Batı Trakya Türklerine de etki ediyor.
Bunun en açık örneğini silahlı komandoların Türk köyü olan Gökçepınar’da köy içinde askeri eğitim yapmaları olayında gördük.
Zira bu askeri eğitimden ziyade Batı Trakya
Türklerine, anavatanımıza bir mesajdı. Dünkü basın toplantısında da anavatanımızın
Dışişleri Bakanı Batı Trakya Türk toplumu
olarak uzun yıllardır adalet sağlanmasını
beklediğimiz başka bir konuya değindi. Yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda isminde
Türk kelimesi geçen derneklerimiz 1980’lerin sonlarında kapatıldı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığımız üç davada

Mahkeme, 2008’de ülkemiz Yunanistan’ın
dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiği hükmüne vardı. Ancak Avrupa Konseyi’nin
yıllardır devam eden uyarılarına rağmen
ülkemiz AİHM kararlarını ısrarla uygulamıyor. Demokrasinin beşiği olmakla övünen
ülkemiz, demokrasinin temel prensiplerini ve değerlerini hiçe sayarak Batı Trakya
Türklerine sistematik bir biçimde ayrımcılık
uyguluyor. Bu öyle bir ayrımcılık ki devlet,
hükümet, siyaset ve medyada kök salmış,
kurumsallaşmış bir ayrımcılık. Biz bu şartlar altında vatandaşı olduğumuz, gönülden
bağlı olduğumuz bu topraklarda sürekli olarak tehdit olarak algılanıyoruz. Türk olarak
bizi tanımayan hükümetimiz bizimle diyalog
kurmuyor. Anavatanımızın Dışişleri Bakanı’nın dediği gibi uluslararası hukuka saygılı
olduğunu belirten ülkemizin yöneticileri konu
Batı Trakya Türkleri olunca neden bütün evrensel insan hakları değerlerini ve uluslararası hukuku görmezden geliyor? Demokratik
değerler üzerine kurulu AB kendi sınırları
içerisindeki yaşanan bu sistematik ayrımcılığa neden göz umuyor?” dedi.
*Fotoğraf: www.milliyet.com.tr

Yunanistan’da söz konusu Osmanlı-Türk eserleri
olunca tahammülsüzlük yine had safhada!
edildi.

ABTTF Başkanı: “Yunanistan’daki
Osmanlı-Türk eserleri ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir
parçasıdır. Yunan basını, şimdi de
Yanya’daki Fethiye Camii’nin fotoğrafını paylaşan Almanya’nın Atina
Büyükelçisi’ni hedef alarak kışkırtıcı yayınlarına devam etmektedir.”
Yunanistan’ın Yanya şehrindeki Osmanlı-Türk eseri Fethiye Camii’nin fotoğrafını
sosyal medya hesabında paylaşan Almanya
Federal Cumhuriyeti’nin Atina Büyükelçisi Ernst Reichel Yunan basınında eleştiri oklarının
hedefi oldu. Birlik gazetesinin haberine göre
Yunan basınında çıkan yorumlarda, Fethiye
Camii ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Yanya
Valisi Tepedelenli Ali Paşa hakkında sosyal
medya platformu twitter’de paylaşım
4

da bulunan Büyükelçi Reichel’in Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine
bunun nedeninin sorulması gerektiği ifade

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan’da bugüne kadar
ayakta kalmayı başarmış Osmanlı-Türk eserlerinin büyük çoğunluğunun yıllardır amacı
dışında kullanıldığı herkes tarafından bilinen
bir gerçek. Farklı şehirlerdeki onlarca caminin
çoğu ibadete kapalı tutulmaya devam ediyor.
Yanya’daki Fethiye Camii de bunlardan bir tanesi. Hal böyleyken Yunan basınının Fethiye
Camii’nin fotoğrafını paylaşan Almanya’nın
Atina Büyükelçisi’ni hedef alarak kışkırtıcı
yayınlarına devam etmesini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.” açıklamasında
bulundu.
*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org
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Haberler / Batı Trakya

Skandal: Türk köyü Gökçepınar’da asker sokağa indi!
ABTTF Başkanı: “AB’ye ve AB
Konseyi Dönem Başkanı Almanya’ya sesleniyorum: İnsan
ve azınlık haklarının böylesine
ayaklar altına alınması, AB üyesi
bir ülkenin kendi vatandaşlarının
can güvenliğini askerleri sokağa indirme yoluyla tehdit etmesi karşısında ne yapacaksınız?”
Batı Trakya’nın Türk köylerinden Gökçepınar’da (Glafki) 12 Ağustos 2020 tarihinde İskeçe’deki 4. Kolordu’ya bağlı askeri birlik köy
içinde askeri tatbikat ve eğitim yaptı. Silahlı
ve teçhizatlı komandoların köy içinde ve köy
mezarlığında tatbikat ve eğitim yapması Batı
Trakya Türklerini korkuttu. Batı Trakya Türk
toplumunun anavatanı Türkiye Cumhuriyeti
ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de
yaşanan siyasi gerilimde sıcak çatışma endişesinin hakim olduğu bir dönemde sabah
evlerinden çıkıp silahlı askerlerle karşılaşan
köy sakinleri ve çocuklar büyük bir korku yaşadı.
Gündem’in haberine göre Gökçepınar’ın
bağlı olduğu Mustafaçova Belediye Başkanı

Rıdvan Delihüseyin tatbikat olayını doğrulamakla birlikte tatbikat ve askeri eğitim
hakkında köy halkına herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Birlik’in haberine göre ise
Gökçepınar’ın yanı sıra bir diğer Türk köyü
olan İskeçe’nin Şahin (Echinos) köyünde de
askeri hareketlilik yaşandı. Edinilen bilgiye
göre Şahin’de köy girişine kadar gelen askeri araçlar bir süre burada konuşlandıktan
sonra ayrıldılar.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Gökçepınar’da komando birliğinin bir Türk köyüne gelerek köy içinde ve köy mezarlığında
silahlı tatbikat ve eğitim yapması kelimenin
tam manasıyla bir skandal! Çok büyük bir

skandal! Hangi ülkede askeri birlikler sivil
vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir?
Kaldı ki burası bir Türk köyü! Anavatanımız
ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya
dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu
dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız
bu topraklarda askerini sokağa göndererek
kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız! Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili
ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu
korkutmak akıl alır gibi değil! Demokrasi ve
insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa
Birliği’ne üye bir ülkede bunları yaşamak
çok korkutucu! Bu noktada Batı Trakya Türk
toplumunun bir üyesi olarak, ABTTF Başkanı olarak AB’ye ve AB Konseyi Dönem
Başkanı Almanya’ya sesleniyorum: İnsan
ve azınlık haklarının böylesine ayaklar altına
alınması, AB üyesi bir ülkenin kendi vatandaşlarının can güvenliğini asker aracılığıyla
tehdit etmesi karşısında ne yapacaksınız?”
dedi.
*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

Mustafçova Belediye Başkanı Yunan basını tarafından hedef gösterildi!
ABTTF Başkanı: “Belediye başkanımızın asılsız ve yalan haberlerle kasıtlı olarak hedef
gösterilmesini şiddetle kınıyor,
ülkemiz Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerini
baskı altında tutmayı amaçlayan
kışkırtıcı propagandanın ivedilikle son bulmasını istiyoruz.”
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumuna mensup Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Delihüseyin, söylemediği bir ifadeden
dolayı Yunan basınında hedef gösterildi. Millet
gazetesinin haberine göre, gazeteci Kostas
Karaiskos tarafından tourkikanea.gr isimli haber sitesinde kaleme alınan yazıda, Belediye
Başkanı Delihüseyin’in Gökçepınar köyünde
tatbikat yapan askerlerin ateş ettiğini söylediği
iddia edilerek, kendisinin yalan haber yaydığı
ve ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye soktuğu öne sürüldü. Yazıda, Belediye Başkanı
Delihüseyin aleyhine soruşturma açılması gerektiği, Delihüseyin’in görevden alınması ve
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ancak doğru olmayan ifadeleri yayımlayan Independent Turkish isimli internet sitesi de söz
konusu ifadeleri kaldırdı.

seçilme hakkının elinden alınmasıyla devletin
güvenirliliğinin sağlanabileceği ifadelerine yer
verildi.
Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Gökçepınar köyünde geçtiğimiz günlerde yapılan askeri tatbikatla ilgili olarak basına
yaptığı açıklamaların bölgede Batı Trakya Türk
toplumu karşıtlığıyla bilinen iki basın organı,
Turkika nea ve Maxitis tarafından çarpıtılarak
lanse edildiğini ve kendisinin hedef gösterildiğini söyledi. Belediye Başkanı Delihüseyin, yerel, ulusal ve Türkiye basınından birçok gazetecinin kendisini arayıp tatbikat hakkında bilgi
aldığını, tatbikat yapan askerlerin ateş açtığına
dair bir ifadesinin kesinlikle olmadığını dile getirdi. Belediye Başkanı Delihüseyin’e atfedilen

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Belediye başkanımız Rıdvan Delihüseyin’in asılsız ve yalan haberlerle kasıtlı olarak
hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz. Yunanistan’da siyaset ve basında asırlardır bu topraklarda çoğunluk ile barış içerisinde yaşayan
Batı Trakya Türkleri sürekli ülke için ‘tehdit’ ve
‘tehlike’ unsuru olarak gösteriliyor, bu ülkenin
vatandaşı oldukları halde sistematik ayrımcılığa maruz kalıyor. Şimdi de belediye başkanımız söylemediği bir ifadeden dolayı sindirilmek
isteniyor. Ülkemizde Batı Trakya Türk toplumu
temsilcilerini baskı altında tutmayı amaçlayan
kışkırtıcı propagandanın ivedilikle son bulmasını istiyor, Yunan makamlarına toplumdaki barış
ve huzur ortamını tehdit eden bu tür provokasyonları önleme çağrısında bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.
*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr
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Haberler / Batı Trakya
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğine bir darbe daha!
ABTTF Başkanı: “Özerk yapıdaki medreselerimizin yönetimini tayinli müftü naiplerine veren yasanın derhal
iptal edilmesini talep ediyor,
Yunan hükümetini Batı Trakya Türk toplumunun eğitim
özerkliğini ortadan kaldırmaya
yönelik uygulamalarına derhal son vermeye çağırıyoruz.”

Oğlu, “Yunan hükümeti, meclisten geçirdiği
yeni yasayla Batı Trakya Türk toplumunu
eğitim özerkliğini hedef alan sinsi uygulamalarına bir yenisini daha eklemiştir. Türk
toplumuna ait olan medreselerin kontrolü
encümen heyetlerinin bilgisi ve rızası olmadan tayinli müftü naiplerine verilmiştir. Hemen ardından da medreselerde görevlerinBakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak ka-

den uzaklaştırılan eğitim kadrosu yerine din

rarıyla, Batı Trakya’daki tayinli müftülere

öğreticilerinin getirilmesi kararını almıştır.

bağlı olarak görev yapacak 120 din öğreti-

Lozan Barış Antlaşması’na göre Batı Trakya

cisinin alınacağı açıklandı. Batı Trakya Türk

Türk toplumu kendi okullarını kurma, yönet-

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nca

toplumunun başından beri şiddetle karşı

me ve denetleme hakkına sahiptir. Gümülci-

hazırlanan “Özel eğitimin iyileştirilmesi ve di-

çıktığı “240 İmam Yasası” kapsamında alı-

ne ve İskeçe’deki medreseler de özerk sta-

ğer acil hükümler” başlıklı yasa, Yunanistan

nacak din öğreticilerinin bir kısmının gerek

tüde dini eğitim veren Türk okullarıdır. Özerk

Parlamentosu’nda kabul edilerek 29 Tem-

görülmesi halinde Gümülcine ve İskeçe’deki

yapıdaki medreselerimizin yönetimini tayinli

muz 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

medreselerde de görevlendirilebileceği açık-

müftü naiplerine veren yasanın derhal iptal

Yeni yasayla Gümülcine ve İskeçe’deki iki

landı. “240 İmam Yasası”na göre din öğre-

edilmesini talep ediyor, Yunan hükümetini

medresenin encümen heyeti başkanlığına,

ticilerinin görevi, Batı Trakya’daki camilerde

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkli-

devlet tarafından görevlendirilen ve Batı

Kur’an kursu dersleri vermek veya devlet

ğini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamala-

Trakya Türk toplumunun tanımadığı tayinli

okullarında öğrenim gören Batı Trakya Türk

rına derhal son vermeye çağırıyoruz.” dedi.

müftü naiplerinin getirilmesi öngörülüyor.

toplumu mensubu çocuklara İslam dinini Yunanca dilinde öğretmek olarak tanımlanıyor.

Yeni yasaya göre Gümülcine tayinli müftü
naibi ile İskeçe tayinli müftü naibi Gümülcine
ve İskeçe’deki medreselerin encümen heyeti
başkanı olacak. Encümen heyetindeki diğer
dört üye ise öğrenci velileri tarafından seçilecek. Yasada ayrıca halihazırda medreselerde görev yapan öğretmenlerin tazminatları
ödenerek 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla iş

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org, www.mil-

sözleşmelerinin sonlandırılacağı belirtiliyor.

letgazetesi.gr, www.gundemgazetesi.com
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk

Öte yandan Yunanistan Eğitim ve Din İşleri

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip

Semetli köyü yakınındaki yangın korkuttu
Gümülcine’ye bağlı Semetliköyü yakınında
27 Ağustos Perşembe öğlen saatlerinde
otluk arazide çıkan yangın itfaiyeyi alarma
geçirdi.
İki araçla gelen Gümülcine İtfaiyesi hayvan
damına sıçramadan otluk alanda alevleri
kontrol altına almayı başardı ve yangını söndürdü. Böylece ciddi anlamda onlarca hayvanın telef olmasının önüne geçilmiş oldu.
Yangının çıkış sebebi hakkında itfaiye ekibi
soruşturma başlattı.
Kaynak: www.birlikgazetesi.org
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Haberler / Yunanistan

Yunanistan’da Kovid-19’da ikinci dalganın başlaması
nedeniyle önlemler artırılıyor
ABTTF Başkanı: “Genç nüfus
ikinci dalga sırasında daha
dikkatli olmalı, bu konuda ailelere de büyük bir görev düşecek. Yetkili makamların
alacağı kararlar ve önlemleri sıkı sıkıya uygulamalıyız.”

2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Selanik Fuarı iptal
edildi. Bununla birlikte tiyatro, konser ve
benzeri gösteriler de dahil olmak üzere
ayakta izleyicilerin olacağı tüm sosyal
etkinlikler askıya alındı.

Avrupa’da Kovid-19 salgınında ikinci
dalga endişesi yaşanıyor. Normalleşme

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa’da pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde Korona virüste ikinci dalganın
başlamasıyla birlikte yasak ve önlemler
kademeli olarak artırılıyor. Tüm ülke olarak yetkili makamların alacağı kararları
ve önlemleri sıkı sıkıya uygulamalıyız.
Özellikle genç nüfus ikinci dalga sırasında daha dikkatli olmalı. Bu konuda ailelere de büyük bir görev düşecek. İkinci
dalganın başladığı bu günlerde yaz tatili
dolayısıyla Almanya’dan Batı Trakya’ya
giden epey aile var. Hem bölgede hem
de Batı Trakya’dan Almanya’ya döndükten sonra oldukça dikkatli olmalı, gerekli
tüm önlemleri almalıyız. Zira Almanya’da da ikinci dalga başladı. Tehlikenin
farkında olarak, hijyen ve sosyal mesafe
kurallarını ciddiye alarak tüm tedbirlere,
yasak ve kısıtlara harfiyen uymalıyız.”
açıklamasında bulundu.

sürecinin ardından son günlerde vaka
sayılarındaki artış nedeniyle Yunanistan dahil pek çok Avrupa ülkesinde önlemler artırılıyor. Yunanistan’da bulaşıcı
hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Gkikas Magiorkinis, ülkede salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı. Toplam 5749
Kovid-19 vakasının bulunduğu ve bugüne dek 213 kişinin yaşamını yitirdiği
Yunanistan’da yeni vakaların daha önce
hiç olmadığı kadar genç nüfusu etkilediği belirtildi. İkinci dalganın başlaması
nedeniyle ülkede yasak ve önlemler sıkılaştırılıyor.
29 Temmuz’da kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunun kapsamının
genişletilmesinin ardından Başbakan
Kiriakos Miçotakis’in hükümet ve bilim
adamları ile yaptığı toplantıda virüsün
yayılmasını engellemek amacıyla yeni
önlemler alınmasına karar verildi. Alı-

nan yeni kararlara göre turizm bölgeleri
dahil bar ve tavernalarda saat 24.00’ten
sonra hizmet verilmeyecek. 16 Ağustos
2020’dan itibaren Yunanistan ile Arnavutluk arasında bulunan kara sınır kapısından bir günde en fazla 750 kişinin
ülkeye giriş yapmasına izin verilecek.
17 Ağustos 2020 itibariyle ise ülkeye İsveç, Çekya, Belçika, İspanya ve Hollanda’dan uçakla gelecek olanların en geç
72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri gerekecek. Benzer
şekilde 17 Ağustos 2020 itibariyle kara
sınır kapılarından Yunanistan’a giriş yapacak tüm yolcuların da en geç 72 saat
önce yaptırmış olmak kaydıyla negatif
test sonucunu göstermeleri gerekecek.
Yunanistan vatandaşları da dahil Yunanistan’da oturum izni olanların da test
yaptırmaları gerekiyor.
Ayrıca yeni kararlara göre 5-13 Eylül

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

Çocuk yardımı
Çocuk yardımının Temmuz ve Ağustos
dönemini kapsayan 4. taksidi yardım almaya hak kazananlara 30 Eylül’de ödenecek.

rum) tarafından verilen ayrıntılı cevaplar
bu linkte yer alıyor:https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/

Yapılacak ödeme, 2020 A21 beyanında
adı geçen, geçimi anne-babasına bağlı
çocuklar için geçerli olacak ve son vergi
beyannamesine bağlı olarak belirlenecek.

Kaynak:https://www.cnn.gr/oikonomia/story/232557/epidoma-paidioy-pote-tha-katavlithei-stoys-dikaioyxoys-i-tetarti-dosi

Sistem üzerinde geçici olarak kaydedilen, onaylanmamış başvuruların dikkate
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alınmayacağı hatırlatılıyor.
Konuya ilişkin sorulara OPEKA (ilgili ku-

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/
asfalish/310490/opeka-epidomata-pote-plironontai-epidomata-kai-paroxes
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Yeni eğitim-öğretim yılında 8 Türk ilkokulu daha
kapatılacak!

ABTTF Başkanı: “Ekonomik
tedbirler kapsamında öğrenci
azlığı bahanesiyle Türk ilkokullarımızın kapatılması ülkemizin
Batı Trakya Türk toplumuna karşı uyguladığı sistematik ayrımcılığın aracı haline gelmiştir.”
Yunanistan Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenim ve Din İşleri Bakanlığı, 2020-2021
öğretim yılında öğrenci sayısının yetersizliğini gerekçe göstererek Batı Trakya
Türk toplumuna ait sekiz Türk ilkokulunun daha kapatılmasına karar verdi.
Gündem’in haberine göre Rodop ilinde
Uysallı, Bekirköy, Menetler ve Kozlardere köylerindeki Türk ilkokulları, İskeçe
ilinde İnhanlı ve Höyükköy Türk ilkokulları ve Meriç ilinde Babalar ve Taşağıl
Türk ilkokulları kapatılıyor. Böylelikle
2019-2020 öğretim yılında kapatılan
beş ilkokul ile 123’e düşen Türk ilkokulları sayısı bu yıl 115’e düşecek.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumu eğitimde özerk kılınmış olup

Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilli eğitimin verildiği ilkokullara sahiptir.
Sahip olduğumuz Türk ilkokulları özerk
olmalarına rağmen hükümet, 2010 yılında alınan ekonomik tedbirler kapsamında öğrenci azlığını gerekçe göstererek
okullarımızın faaliyetlerini geçici olarak
askıya alma yoluna gitmiştir. Aslında
yasaya uygunluk bakımından faaliyetleri geçici olarak askıya alındığı ifade
edilen ilkokullarımız pratikte kapatılmaktadır. Zira 2008’de 194 ilkokulumuz
olmasına rağmen bu yıl bu rakam 115’e
inmektedir. Bu uygulama Batı Trakya

ABTTF Haber Bülteni

Türk toplumuna karşı sistematik ayrımcılığın bir aracı haline dönüşmüştür.
Lozan Antlaşması’na aykırı bir biçimde
müdahale edilen okullarımızda çocuklarımızın eğitim hakkı gasp edilmektedir.
Batı Trakya Türk toplumu olarak çocuklarımızın geleceğini doğrudan etkileyen
bu sistematik ayrımcılık karşısında sessiz kalmayacağız. Hem Yunanistan’da
hem de uluslararası düzeyde bu haksız
ve ayrımcı uygulamanın ortadan kaldırılması için çalışacağız.” dedi.
*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

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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