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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 16-17 Kasım 2021 tarihle-
rinde Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. ABTTF 
21. Dönem Başkanlık Kurulu’nun ilk ic-
raatı olarak Batı Trakya Türk toplumu-
nun sorunlarının asıl çözüm yeri olan 
Atina’ya giden Başkan Halit Habip Oğlu 
ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kasap, 
ABTTF Atina Ofisi’nden Nihan Ayan’ın 
da eşlik ettiği çalışma ziyareti çerçe-
vesinde bir dizi temaslarda bulundu.

ABTTF heyeti 16 Kasım Salı günü 
İskeçe KİNAL Milletvekili Burhan Ba-
ran ile Eski Milletvekili ve Yunanistan 
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Ba-
kanlığı Eski İnsan Hakları Genel Sek-
reteri Maria Yannakaki ile görüştü.

Batı Trakya Türk toplumunun 
karşı karşıya kaldığı ayrımcı-
lık ve hak ihlalleri ele alındı
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Görüşmelerde Batı Trakya Türk top-
lumunun sorunları ile maruz kaldığı 
ayrımcılık ve hak ihlalleri ele alın-
dı, Yunanistan’daki güncel gelişme-
lere dair fikir teatisinde bulunuldu. 

ABTTF heyeti 17 Kasım Çarşamba 
günü de Yunanistan Müslümanlar 
Birliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Anna 
Stamou ile bir araya geldi. Görüşmede 
Batı Trakya Türk toplumu ve Yunanis-
tan’da yaşayan Müslümanları ilgilen-
diren güncel konular değerlendirildi.

ABTTF heyeti, çalışma ziyareti çer-
çevesinde Batı Trakya Türk top-
lumunun anavatanı Türkiye Cum-
huriyeti Atina Büyükelçiliği’ne de 
bir nezaket ziyaretinde bulundu. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 9 Kasım 2021 tarihinde Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi (ODIHR) tarafından düzenlenen 
“Yerli Halklara Karşı Hoşgörüsüzlük ve 
Ayrımcılığın Ele Alınması: AGİT Böl-
gesindeki Durumun Haritasının Çıka-
rılması” başlıklı çevrim içi konferansa 
katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen 
konferansa ABTTF Brüksel Temsilci-
liği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

Konferansta açış konuşmasını yapan 
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komi-
seri Kairat Abdrakhmanov, 1992 yı-
lında kurulan Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiserliği’nin (HCMN) ulusal azınlık-
lara ilişkin sorunlara odaklandığını ve 
bu bağlamda temel insan haklarının 
korunması, her türlü ayrımcılıkla mü-
cadele edilmesi gibi görevleri oldu-
ğunu kaydetti. Günümüzde bölünme 
ve çatışma riskinin birçok toplumda 

görüldüğüne işaret eden Abdrakhma-
nov, bu durumun devletlerin barış 
ve istikrarına karşı tehdit oluşturdu-
ğunu, HCNM’nin tüm tarafları kap-
sayan diyaloğun güçlendirilmesini 
her zaman desteklediğini vurguladı.

AGİT/ODIHR Hoşgörü ve Ayrımcı-
lıkla Mücadele Bölümü Başkan Yar-
dımcısı Christie J. Edwards’ın mo-
deratörlüğünde gerçekleşen “AGİT 
Bölgesindeki Durumun Haritasının 
Çıkarılması: Yerli Halklara Karşı Hoş-
görüsüzlük ve Ayrımcılığın Tezahür-
leri” başlıklı ilk oturumda topluluklar 
ve devletler arasındaki ilişkiler, nef-
ret söylemi, adalete erişim ve yerli 
halklara mensup insan hakları sa-
vunucularının durumuyla bağlantılı 
olarak yerli halklara karşı hoşgörü-
süzlük ve ayrımcılık konusu tartışıldı.

AGİT/ODIHR Irkçılık ve Yabancı Düş-
manlığı ile Mücadele Danışmanı Tatja-
na Peric’in yönettiği konferansın ikinci 
oturumunda hoşgörüsüzlük ve ayrım-
cılık bağlamında dil ve eğitim, kültürel 
faaliyetler, istihdam, yoksulluk ve iklim 
değişikliğinin etkileri de dahil olmak 
üzere güncel ve tarihi ekonomik, sosyal, 
kültürel ve çevresel endişeler ele alındı.

ABTTF, ‘hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık’ konulu AGİT 
konferansına katıldı



ABTTF Haber Bülteni I Sayı 177 I Aralık 2021 3

Başkan’danBaşkan’dan

Trakya Kalkınma Komisyonu 
aldatmacası!

Sevgili okurlar, 

Batı Trakya Türk toplumu olarak sorunla-
rımızı çözmemiz gereken asıl yerin kendi 
ülkemiz, Atina olması nedeniyle biz de Ati-
na’da artık daha güçlü bir varlık gösterme-
ye başladık. 

Atina merkezli sivil toplum kuruluşları ve 
siyasiler ile diyaloğumuz başladı.

Kasım ortasında Atina’ya ikinci çalışma zi-
yaretimizi gerçekleştirdik. 

İlki pandemi öncesinde, Şubat 2020’deydi. 

Atina’ya gittiğimizde bölgemizin milletvekil-
leriyle de elbette görüşmek istedik.

Rodop’un üç, İskeçe’nin de üç milletvekilin-
den randevu talebinde bulunduk.

Sadece Atina’da KİNAL Milletvekilimiz Bur-
han Baran ile görüşme imkanımız oldu. 

Atina’daki tüm görüşmelerimiz beklediği-
mizden daha iyi geçti. 

Temaslarımız sonunda 2022 yılının Atina 
ağırlıklı bir yıl olmasını planlıyoruz.

Bildiğiniz üzere bölgemiz Batı Trakya’nın 
kalkınması için hükümet, mecliste partiler 
üstü Trakya Kalkınma Komisyonu’nu kur-
du. 

Komisyonda bölgemizin milletvekilleri de 
yer aldılar, görüşlerini ve önerilerini sundu-
lar. 

Bölge halkı olarak, hem Azınlık hem ço-
ğunluk toplumları olarak komisyondan çok 
umutluyduk.

Atina ziyaretimizden hemen sonra Komis-

yon’un raporu kamuoyuna açıklandı.

Ne yazık ki Komisyon’un raporu bölgemizin 
kalkınmasına yönelik somut ve yeni öneri-
ler içermediği gibi önceki iktidarların böl-
geyle ilgili hiçbir zaman yerine getirmediği 
boş vaatlerini tekrarladı. 

Hükümet halka ve AB çevrelerine önceden 
hazırladığı senaryoyu sundu. 

Bölgedeki iki toplumdan biri olarak biz de 
Komisyon’a önerilerimizi sunduk.

Kurumlarımız eğitim ve dini özerkliğimiz 
ile örgütlenme özgürlüğümüz hakkındaki 
önerilerini, biz de ABTTF olarak bölgemizin 
kalkınması için önerilerimizi Komisyon’a 
ilettik. 
Ancak Komisyon bırakın bizlerin sunduğu 
önerileri dikkate almayı, meclisteki siyasi 
partilerin önerilerini dahi dikkate alma ge-
reği duymamış.

Anlaşılan Komisyon’un raporu Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı bir ‘Truva atı’ zihni-
yetiyle hazırlanmış, asıl amaç Batı Trakya 
Türk toplumunun demografik yapısını de-
ğiştirmek. 

Elle tutulur, gözle görülür öneriler sunup bu 
önerilerin gerçekleştirilmesi için görev da-
ğılımı ve bütçe sunmak yerine seçim vaadi 
niteliğinde somut bir temele dayanmayan 
boş vaatler ile dolu bir rapor ortaya çıkması 
akıl alır gibi değil. 

Rapor, iktidarın hazırladığı bir rapor oldu. 
Zira raporda diğer partilerin önerileri dik-
kate alınmadı, oylamada ise rapor sadece 
iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) 
milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Ee, hani Komisyon partiler üstü bir Komis-
yon’du? 

Onca öneri madem hiç dikkate alınmaya-
caktı, sizce neden bu denli tantana yapıldı?

Elbette bölgemizin, toplumumuzun sorun-
larını çözmek için uğraşıyor görünmek için!

Aslında bunun istenmediğini hepimiz bir 
kez daha anladık!

Sevgili dostlar, 

Yeni yıla sayılı günler kala 2022’nin pan-
deminin etkisini daha az gösterdiği önce 
sağlık, ardından huzur ve neşe getirmesini 
dilerim.

Aileniz ve sevdiklerinizle keyifli bir yıl dile-
rim.

Yeni yılınız kutlu olsun!

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, AGİT insani boyut seminerine 
katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 16-17 Kasım 2021 tarihle-
rinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından 
düzenlenen “Kadın ve Kızlara Karşı 
Şiddetin Önlenmesi ve Mücadelesi’’ 
başlıklı insani boyut seminerine ka-
tıldı. Hibrit formatta gerçekleşen se-
minere ABTTF Brüksel Temsilcili-
ği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

AGİT/ODIHR Direktörü Matteo Meccaci 
ve AGİT Dönem Başkanı İsveç’in AGİT 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi 
Ulrika Funered’ın açılış konuşmalarıyla 
başlayan seminerde, insan haklarının 
ciddi bir ihlali olan kadın ve kızlara kar-
şı şiddetin önlenmesi için AGİT’in ilgili 
taahhütleri ile uluslararası insan hakları 
standartlarının uygulanması tartışıldı.

Seminerin “Siyasi ve kamusal yaşamda 
kadına karşı şiddet” başlıklı ikinci çalış-
ma grubu oturumunda söz alan ABT-
TF, Batı Trakya Türk toplumuna men-
sup kadınların kurduğu Rodop İli Türk 
Kadınları Kültür Derneği ve İskeçe İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği’nin ulusal 
mahkemeler tarafından halen kaydedil-
mediğini belirterek, Yunanistan’ın 2001 
yılında kurulan Rodop İli Türk Kadınla-
rı Kültür Derneği ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 
tarihli kararını halen uygulamadığını 

kaydetti. ABTTF, söz konusu dernek-
lerin isimlerinde geçen “Türk” kelimesi 
gerekçe gösterilerek kaydedilmemesi 

nedeniyle bölgedeki Batı Trakya Türk 
kadınlarının kamusal yaşama katılma-
larının önünde engel yaratıldığını ifade 
etti. ABTTF, Yunan makamlarına etnik 
veya dini kimlik ve toplumsal cinsiyet 
farkı gözetmeksin tüm vatandaşlara eşit 
fırsatları sağlama çağrısında bulundu.  

Yanıt hakkını kullanan Yunanistan’ın 
AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği, Yu-
nan devletinin Batı Trakya Türk toplumu-
na dair resmi görüşünü tekrar ederek, 
Yunanistan’ın Batı Trakya’da yalnızca 
“Müslüman azınlığı” tanıdığını ve Yu-
nan anayasası tarafından örgütlenme 
özgürlüğünün korunduğunu ileri sürdü. 
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan 
Hakları Ofisi (ODIHR), 2020 Nefret 
Suçları Raporu’nu yayımladı. AGİT böl-
gesindeki devletlerde yaşanan nefret 
suçu olaylarına dair bilgiler ve bunlarla 
ilgili istatistikleri içeren raporun Yuna-
nistan’la ilgili bölümünde Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) 
rapor ettiği Batı Trakya Türk toplumu-
nu hedef alan nefret temelli saldırılar 
ve nefret söylemine de yer veriliyor.

AGİT’in 42 katılımcı Devlet’inin resmi veri 
sunduğu 2020 Nefret Suçları Raporu’n-
da 136 sivil toplum kuruluşu, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) ve AGİT misyonları tarafın-
dan rapor edilen 46 Katılımcı Devlet’teki 
nefret olayları ile ilgili bilgiler yer alıyor. 

AGİT/ODIHR Direktörü Matteo Mecac-
ci, raporla ilgili yaptığı açıklamada, nef-
ret suçunun bir insan hakların istismarı 
olduğunun altını çizerek, AGİT bölge-
sindeki birçok devletin nefret suçları-
na karşı somut adımlar attığını ancak 
nefret suçlarının çoğunun raporlanma-
dığını, kaydedilmediğini ve soruşturul-
madığını, kurbanların da destek ve taz-
minden mahrum bırakıldığını kaydetti.

ABTTF, AGİT 2020 Nefret Suç-
ları Raporu’nun hazırlık aşama-
sında yazılı bildirimde bulunarak, 
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplu-
munu hedef alan nefret temelli saldı-
rıları ve nefret söylemini rapor etmişti.  

Raporda, Gümülcine şehrine bağlı Ya-
nıköy’de Batı Trakya Türk toplumu men-
subu bir hayırseverin yaptırdığı çeşme-
ye 12 Mayıs 2020’de kimliği belirsiz kişi 

veya kişilerce yapılan saldırıda hayırse-
verin isminin ve çeşmenin yapılış tarihi-
nin yer aldığı Türkçe yazılı mermer levha-
nın parçalandığı ve çeşmenin duvarına 
sprey boyayla Türkler aleyhine hakaret 
içeren ifadeler yazıldığı kaydediliyor.

16 Temmuz 2020’de İskeçe ili Bulustra 

Belediyesi’ne bağlı Hemitli köyündeki 
tarihi caminin minaresinin kimliği be-
lirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip 
edildiğinin belirtildiği raporda, 25 Ey-
lül 2020’de Batı Trakya’dan İmathia 
iline göç eden Türklerin kurduğu der-
neğin saldırıya uğradığı ve dernek bi-
nasının camlarının kırıldığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca 27 Kasım 2020’de Batı 
Trakya Türklerinin seçtiği İskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete’nin İskeçe şehrinde yaşa-
dığı apartmandaki asansörün aynasına 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafın-
dan “İyi Türk, Ölü Türk’tür” yazıldığı ve 
sözlü tehditte bulunulduğu not ediliyor.

AGİT 2020 Nefret Suçları Rapo-
ru’nun Yunanistan ile ilgili bölümüne 
https://hatecrime.osce.org/greece?-
year=2020 linkinden ulaşabilirsiniz.
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Yunan siyasi partileri seçimler öncesi yine Batı Trakya 
Türk toplumundan oy toplama telaşında!

Yunanistan’da ana muhalefet partisi 
SYRIZA Başkanı Aleksis Çipras 11 Ka-
sım 2021 tarihinde Batı Trakya’da Ro-
dop ilini ziyaret etti. KİNAL Partisi baş-
kan adaylarından Nikos Andrulakis de 
aynı tarihte Gümülcine’deydi.

Rodop ili ziyaretine Yassıköy’den baş-
layan Çipras, daha sonra Gümülcine’ye 
geçti. Çipras, akşam Gümülcine’de yap-
tığı konuşmada Batı Trakya Türk toplu-
munu doğrudan ilgilendiren müftülük, 
azınlık eğitimi ve vakıflarla ilgili konu-
lara da atıfta bulundu. Çipras, SYRIZA 
Partisi’nin Müslüman azınlığın haklarını 
güçlendirmek için gerekli demokratik re-
formları desteklediğini ve desteklemeye 
devam edeceğini söyledi.

KİNAL Partisi başkan adaylarından And-
rulakis de Gümülcine’de yaptığı basın 
toplantısında, iktidardaki Yeni Demok-

rasi Partisi’nin (YDP) salgın, ekonomi, 
milli sorunlar ve göçmenler hususunda 
büyük yanlışlar yaptığını, SYRIZA Par-
tisi’ni de ciddi bir alternatif olamadığını 
belirterek, vatandaşları seçime katılma-
ya ve KİNAL’ın geleceğinde söz sahibi 
olmaya çağırdı.  

YDP Rodop İli Seçim Bölgesi Yönetim 
Komitesi tarafından Çipras’ın Rodop 
ili ziyareti ile ilgili yapılan açıklamada, 
Çipras’ın yaptığı açıklamalar ile YDP 
hükümetini kötülediği ve hiçbir şekilde 
Rodop halkını ikna etmeyi başaramadı-
ğı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “11 Kasım Perşembe 
günü muhalefetteki SYRIZA ve KİNAL 
partilerinin yöneticileri bölgemizi ziya-
ret etti. Her zaman olduğu gibi seçim-
ler öncesi yine bol keseden vaatlerini 
sıraladılar. Ancak iktidara geldiklerinde 
nedense bu vaatlerini hemen unutuyor 
ve kendi gündemlerini birebir uygulu-
yorlar. Evet, belki YDP’ninkiler ile kar-
şılaştırılamaz ama bu partilerin politika 
ve uygulamalarının da Batı Trakya Türk 
toplumunun haklarını koruduğu ve ile-
riye götürdüğü kesinlikle söylenemez. 
YDP Rodop bölge yönetimi ise Çip-

ras’ın ziyareti ile ilgili yaptığı açıklama-
da kullandığı ifadelerden de anlaşılaca-
ğı üzere seçimler öncesi telaşlanmaya 
başlamış durumda. YDP bölge yöneti-
mi bu tarz açıklamalar yapmak yerine 
doğruları söylese halk nezdinde daha 
inandırıcı olabilir. Bizler Batı Trakya’da 
nüfusun neredeyse yarısını oluşturuyo-
ruz ancak ülkemizden sürekli üvey evlat 
muamelesi görüyoruz. Ülkemiz bizleri 
ne zaman yasalar önünde eşit görme-
ye başlar, ancak o zaman tüm sorunlar 
ortadan kalkar. Çünkü birlikten kuvvet 
doğar ve siyasi olsun ekonomik olsun 
bu zorlukların üstesinden ancak birlikte 
gelebiliriz. Karşılıklı iyi niyet ve güven 
de bu başarının anahtarıdır.” dedi.

*Fotoğraf: www.protothema.gr, www.
fonirodopis.gr 

ABTTF Başkanı: “Bizler Batı 
Trakya’da nüfusun neredeyse 
yarısını oluşturuyoruz ancak 
ülkemizden sürekli üvey evlat 
muamelesi görüyoruz. Ülkemiz 
bizleri ne zaman yasalar önün-
de eşit görmeye başlar, ancak 
o zaman tüm sorunlar ortadan 
kalkar. Çünkü birlikten kuvvet 
doğar ve siyasi olsun ekono-
mik olsun bu zorlukların üste-
sinden ancak birlikte gelebili-
riz. Karşılıklı iyi niyet ve güven 
de bu başarının anahtarıdır.”  
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Yunanistan’da Türk kimliği tanınmayan Batı Trakya Türk 
toplumu her daim ayrımcılıkla yüz yüze

Yunanistan Eski Başbakanı ve KİNAL 
Partisi başkan adayı Yorgo Papandreu, 
20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Batı Trak-
ya’yı ziyaret etti. Papandreu, Gümülci-
ne ve İskeçe’de Batı Trakya Türk top-
lumu mensupları ile de bir araya geldi. 

Papandreu, Batı Trakya ziyareti esna-
sında yaptığı açıklamada, KİNAL Partisi 
olarak yasalar önünde eşitliği savunduk-
larını, devletin dini ve etnik kökeninden 

bağımsız olarak herkese eşit davra-
nacağı garantisinin olacağı çok kül-
türlülüğe saygılı olduklarını kaydetti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Eski Başbakan Yor-
go Papandreu, İskeçe’de gazetecilere 
yaptığı açıklamada Batı Trakya Türk 
toplumuna atıfla devletin dini ve etnik 
kimlik farkı gözetmeksizin ülkede ya-
şayan her vatandaşa eşit davranması 
gerektiğini ve herkesin yasalar önünde 

eşit olduğunu söyledi. Ancak Papand-
reu da çok iyi biliyor ki ülkemizde biz-
ler bırakın yasalar önünde eşitliği hep 
üvey evlat muamelesi görüyor, siyasi, 
sosyal ve ekonomik yaşamda yıllardır 
en keskin ayrımcılığa maruz kalıyoruz. 
Türk kimliğimiz inkar ediliyor, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları-
na rağmen ‘Türk’ isimli derneklerimize 
izin verilmeyerek, kendimizi tanımlama 
hakkımız ihlal ediliyor. Ve tüm bun-
lar demokrasinin beşiği olduğun iddia 
eden Avrupa Birliği üyesi ülkemizde 
yaşanıyor. Aynı Arnavutluk’ta yaşayan 
Yunan asıllı Arnavut vatandaşları oldu-
ğu gibi bizler de ülkemizde Türk asıllı 
Yunan vatandaşları olarak yaşıyoruz 
ve ayrımcılığa uğramadan haklarımı-
za saygı gösterilmesini istiyoruz.” dedi.

*Fotoğraf/Kaynak: www.gundemgaze-
tesi.com

Trakya Kalkınma Komisyonu’nun nihai raporu 
kabul edildi

Yunanistan Meclisi’nde 16 Temmuz 2020’de 
oluşturulan Trakya Kalkınma Komisyo-
nu çalışmalarını tamamlayarak 23 Kasım 
2021 tarihinde nihai raporunu kabul etti.

Gündem gazetesinin haberine göre iktidar-
daki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) milletve-
killerinin oylarıyla kabul edilen nihai rapora 
muhalefet partileri milletvekilleri “evet” oyu 

vermedi. KİNAL Partisi milletvekilleri ise ya-
pılan oylamaya katılmadı. Öte yandan SY-
RIZA, KKE ve MeRA25 partileri komisyon-
da kendi görüşlerini içeren raporları sundu.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “ABTTF olarak başından beri Trakya 
Kalkınma Komisyonu’nun iyi niyet ve samimi-
yete dayalı bir platform olması temennisiyle 
hareket ederek, bölgenin kalkınmasıyla ilgili 
somut önerilerimizi komisyona da iletmiştik. 

Ancak henüz resmi olarak açıklanmasa da 
basına yansıyan haberlerden okuduğumuz 
kadarıyla komisyonun nihai raporunun ikti-
dardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin tam kont-
rolünde Batı Trakya Türk toplumuna karşı 
bir ‘Truva atı’ zihniyetiyle hazırlandığını ve 
sorunlarımızın çözümüne hiçbir şekilde de-
ğinmediğini görüyoruz. Umarım yanılırız. 
Zira muhalefet partileri de komisyonun ni-
hai raporuna karşı gelmiş, hatta SYRIZA, 
KKE ve MeRA25 partileri kendi raporlarını 
sunmuştur. Nihai raporun remi olarak açık-
lanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ardından 
raporu dikkatle inceleyecek, ABTTF olarak 
raporla ilgili görüşlerimizi komisyona ilete-
cek ve kamuoyuyla da paylaşacağız.” dedi.    

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

ABTTF Başkanı: “Basına yan-
sıyan haberlerden okuduğu-
muz kadarıyla komisyonun ni-
hai raporunun iktidardaki Yeni 
Demokrasi Partisi’nin tam 
kontrolünde Batı Trakya Türk 
toplumuna karşı bir ‘Truva 
atı’ zihniyetiyle hazırlandığını 
ve sorunlarımızın çözümüne 
hiçbir şekilde değinmediğini 
görüyoruz. Umarım yanılırız.”

ABTTF Başkanı: “Ülkemizde 
siyasi, sosyal ve ekonomik 
yaşamda yıllardır en keskin 
ayrımcılığa maruz kalıyo-
ruz. Aynı Arnavutluk’ta ya-
şayan Yunan asıllı Arnavut 
vatandaşları olduğu gibi biz-
ler de ülkemizde Türk asıllı 
Yunan vatandaşları olarak 
yaşıyoruz ve ayrımcılığa uğ-
ramadan haklarımıza say-
gı gösterilmesini istiyoruz.”  
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Yunanistan AİHM’de hakkında en fazla 
şikayet olan on ülke arasında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) yargıcı Yannis Ktistakis, çev-
rim içi düzenlenen bir panelde yaptığı 
konuşmada, Yunanistan’ın on yılı aş-
kın süredir uygulamadığı aleyhindeki 
AİHM kararları arasında Batı Trak-
ya Türk toplumuna ait derneklerle il-
gili olanların da yer aldığını söyledi. 

Gündem gazetesinin haberine göre 
Ktistakis, Yunanistan’ın AİHM’de 

aleyhinde en çok dava açılan ilk on 
ülke arasında yer aldığını belirterek, 
Yunanistan açısından aleyhindeki 
AİHM kararlarının ulusal mahkeme-
ler tarafından uygulanmamasının bü-
yük bir zafiyet teşkil ettiğini kaydetti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “AİHM yargıcı Yan-
nis Ktistakis, ülkemizin AİHM karnesi-
nin ne denli zayıf olduğunu rakamlarla 
ortaya dökerek, bu durumun AB üyesi 

olan ülkemize yakışmadığını söylüyor. 
Bizlerin yıllardır dile getirdiği ancak ül-
kemizin ısrarla görmezden geldiği bu 
gerçeğin AİHM’de ülkemizi temsil eden 
bir yargıç tarafından açıkça ifade edil-
mesi önemli. Ülkemiz, Batı Trakya Türk 
derneklerinin yer aldığı Bekir Usta ve 
Diğerleri Dava Grubu ile ilgili aleyhinde-
ki AİHM kararlarını ivedilikle uygulaya-
rak, kendisi açısından 13 yıldır devam 
eden bu zafiyete son vermelidir.” dedi.

*Kaynak: www.gundemgazetesi.com 

ABTTF Başkanı: “Ülkemizi 
AİHM’de temsil eden yar-
gıç Yannis Ktistakis’in de 
açıkça ifade ettiği üzere 
ülkemiz, Batı Trakya Türk 
derneklerinin yer aldığı Be-
kir Usta ve Diğerleri Dava 
Grubu ile ilgili aleyhindeki 
AİHM kararlarını ivedilikle 
uygulayarak, kendisi açısın-
dan 13 yıldır devam eden 
bu zafiyete son vermelidir.” 


