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Çevrimiçi gerçekleştirilen 
toplantıda Batı Trakya 
Türk toplumunu ABTTF, 
BTAYTD ve DEB Partisi 
birlikte temsil etti. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), 24 Ekim 2020 tarihinde koronavirüs 

(Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi 

düzenlenen Avrupa Milletleri Federal Birliği 

(FUEN) Delegeler Kurulu toplantısına katıldı. 

Batı Trakya Türk toplumunu ABTTF, Batı 

Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 

(BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) 

Partisi’nin birlikte temsil ettiği toplantıya 

ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı 

Halit Habip Oğlu ve ABTTF Uluslararası 

İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık iştirak etti. 

Avrupa’nın farklı ülkelerinden azınlıklara 

mensup 200’ün üzerinde delegenin katıldığı 

FUEN Delegeler Kurulu toplantısı FUEN 

Başkanı Loránt Vincze’nin selamlama 

konuşmasıyla başladı. Ardından FUEN 

Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Genel 

Sekreteri tarafından FUEN’in ve FUEN çatısı 

altındaki çalışma gruplarının faaliyetleri 

aktarıldı, FUEN’in 2020-2021 programı 

sunuldu. ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan 

Yardımcısı Halit Habip Oğlu, FUEN Türk 

Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’nun 

(TAG) faaliyetleri hakkında bilgi verdi
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FUEN Delegeler Kurulu, Kovid-19 sal-
gınının Avrupa’daki ulusal azınlıklara 
ve dilsel topluluklara etkisi hakkında ka-

rar metnini kabul etti. Kararda FUEN’in 
Kovid-19 salgını ile ilgili anketine katı-
lan Yunanistan’daki Batı Trakya Türk 
toplumuna kendi ana dilinde verilen 
bilginin yetersiz kaldığı da yer alıyor. 

Toplantıda FUEN 2021 Kongre-

si’nin İtalya-Slovenya sınır bölge-

sindeki Nova Gorica/Gorizia’da, 
FUEN 2022 Kongresi’nin de Eston-

ya’nın başkenti Talin’de düzenlene-

ceğine dair delegeler bilgilendirildi.

FUEN Delegeler Kurulu toplantısın-

da FUEN TAG toplantılarına misafir 
olarak iştirak eden Rusya’daki Ku-

muk topluluğunu temsil eden “Qu-

muqlar” delegelerin oyları ile asil 
üye olarak FUEN’e kabul edildi. 

YEN Başkanlık Kurulu’nun 
yeni üyelerinin de seçildiği 
toplantıya Avrupa’nın fark-

lı ülkelerinden azınlıkla-

ra mensup gençler katıldı.

Ülkemiz Yunanistan genelinde ya-

yımlanan ulusal “Dimokratia” gaze-

tesi, 18 Eylül 2020 Cuma günkü baş 
sayfasında anavatanımız Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır ha-

karet içeren skandal bir manşet 
kullandı. Ülkemizde aşırı sağcı ve 
Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen ga-

zetenin baş sayfasındaki çirkin manşe-

tin Türkçe dilinde olması dikkat çekti.

Ülkemiz Dışişleri Bakanlığı aynı gün 
yaptığı yazılı açıklamada “Dimokratia” 
gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küfürlü 
manşetini kınadı. İfade ve basın öz-

gürlüğünün çoğunlukla yabancı liderler 
olmak üzere herhangi bir kişinin kişi-
liğine yönelik hakaretlerden kaçınma 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı-
nın belirtildiği açıklamada, küfrün ül-
kenin siyasi kültürüyle bağdaşmadığı 
ve her zaman kınandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trak-

ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’a ülkemiz Yunanistan’ın ulusal 
gazetelerinden biri tarafından yapılan 
bu çirkin hakareti şiddetle kınıyoruz. 
İfade ve basın özgürlüğü hiçbir siyasi 
lidere, makama ya da kişiye açıkça 
küfredilmesi serbestisi vermez. Bu her 
şeyden önce gazetecilik prensiplerine 

aykırıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın üstelik Türkçe’de ağır küfür 
ve hakaret anlamına gelen bir man-

şetle hedef gösterilmesini kabul etmek 
mümkün değildir. Ülkemizin Dışişleri 
Bakanlığı da olması gerektiği üze-

re söz konusu gazetenin bu skandal 
manşetini yaptığı yazılı açıklama ile kı-
namıştır. Benzer şekilde ülkemizin yet-
kili makamlarına Batı Trakya Türk top-

lumunu hedef alan ve son dönemde 
iyice artan nefret söylemine karşı aynı 
hassasiyeti göstererek, nefret söy-

leminin önlenmesine yönelik gerekli 
adımları ivedilikle atması çağrısında 
bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

Genç ABTTF, YEN Genel Kurul toplantısına katıldı
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Başkan’danBaşkan’dan

Sorunların çözümünde anahtar kelime: 
Güven

Sevgili okurlar,  

30 Ekim 2020’de Ege Denizi’ndeki deprem 
felaketi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadık, 
yaşıyoruz.

Anavatanımız Türkiye’nin Seferihisar açık-

larında meydana gelen deprem, Yunanis-

tan’ın Sisam(Samos) adası ile Türkiye’nin 
İzmir ilinde çok şiddetli bir biçimde hissedildi. 

Deprem nedeniyle ülkemizde 2 kişi, anava-

tanımızda ise an itibariyle 114 kişi yaşamını 
yitirdi. 

Depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan 
rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı-
lara acil şifalar dilerim.

Bu doğal afet nedeniyle Ege’nin iki yakasın-

daki iki ülke arasında sıcak bir dayanışma 
örneği yaşandı. 

Depremden sonra anavatanımızın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkemi-
zin Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında 
bir telefon görüşmesi gerçekleşti, Erdoğan 
ve Miçotakis karşılıklı olarak geçmiş olsun 
dileklerini ilettiler. 

Umarım deprem dolayısıyla iki ülke arasın-

da yaşanan bu sıcak ve samimi diyalog de-

vam eder.

Öte yandan Koronavirüs hala ana günde-

mimizi belirliyor. İkinci dalganın etkisini çok 
güçlü hissettirdiği bu dönemde tüm Avrupa 
ülkeleri ikinci karantina dönemini başlattılar. 

Yine  herkes evlerinde olacak, Avrupa’da 
yaşam ikinci kez neredeyse duracak.

Bu zor günlerde lütfen hijyen, maske ve sos-

yal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uya-

lım, yaşadığımız ülkelerin getirdikleri kısıt-
lamalar ve tedbirleri  harfiyen uygulayalım.

İkinci karantina dönemine girsek de ilk dö-

nemden farklı olarak bu kez hayat uzaktan 
erişimle devam ediyor. 

Uluslararası alanda tüm etkinlikler çevrimiçi-
ne, yani online’a taşındı.

Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Kon-

seyi tüm toplantılarını sanal platformlar üze-

rinden  gerçekleştiriyorlar. 

Uluslararası toplantılar da aynı şekilde sa-

nal ortamda düzenleniyor. 

ABTTF olarak uluslararası örgütlerin sanal 
ortamda düzenledikleri toplantılara iştirak 
ediyoruz, yeni düzene uyum içerisinde ça-

lışmalarımızı sürdürüyoruz.

Lobicilikte de e-posta trafiği devam etmekle 
birlikte uzaktan erişimin sağladığı olanaklar 
ile farklı yolları deniyoruz.

Sosyal medyanın gücünün bilincinde olarak 
Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren ge-

lişmeleri takip etmekle yetinmiyor, aksiyon 
da alıyoruz.

Son olarak ABD Selanik Başkonsolosu Eli-
zabeth K. Lee ve Maslahatgüzar David Bur-
ger’in Batı Trakya ziyareti sonrasında ABD 
Atina ve Selanik diplomatik temsilciliklerinin 
sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ko-

nusunda tepkimizi açıkça ortaya koyduk. 

Zira ABD’li diplomatlar Batı Trakya Türk 
toplumu temsilcilerimizle görüşürken “Türk” 
kelimesini kullanmazken bölgede etnik kim-

liğe işaret eder şekilde Pomak ve Roman 
toplumları ile bir araya geldiklerini Twitter’da 
paylaştılar. 

Biz de bu paylaşıma Twitter’da yorum yaza-

rak “Bizlerle de görüşmenizde etnik Türkler 
ifadesininin yer alması daha doğru olmaz 
mıydı? Yazık!” diyerek tepkimizi gösterdik. 

İlaveten ABD’li  diplomatlar bölgede dev-

letin atadığı müftülerle yaptıkları görüşme 
hakkında övgü dolu sözler içeren başka bir 
paylaşım daha yaptılar. 

Bunu da yanıtsız bırakmadık, Twitter’da 
yaptığımız yorumda şöyle dedik: “Keşke 
toplumumuzun müftüleriyle de görüşseydi-
niz, büyük bir talihsizlik!” 

Öte yandan Batı Trakyamızın kalkınması 
için mecliste kurulan Komisyon’da konuşan 
Milletvekili Evripidis Stilyanidis, bölgede-

ki Pontuslu Rum ailelerin konut kredisi ve 
emeklilikle ilgili yaşadığı sorunlara çözüm 
bulunmasını istediği konuşmasında bölge-

nin demografik açıdan korunmasını isterken 
bizleri ‘tehdit’ olarak gördüğünü açıkça belli 
etti. 

Bizler de basın açıklamamızla Stilyanidis’e  
tepkimizi gösterdik. Bu kez da aşırı sağcı 
medyada Stilyanidis’i hedef göstermekle 
suçlandık. 

Dahası Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Ba-

kanlığı Din İşleri Genel Sekreteri Yorgos Ka-

lancis’in bölgemize yaptığı ziyarette bizi he-

def alan açıklamasına da sessiz kalmadık.
 

Bizi kastederek Müslüman vatandaşlarla 
ilgili temel sorunun dil olduğunu ileri süren 
Kalancis’e yanıt olarak iki dilli azınlık anao-

kulları talebimizin neden görmezden gelindi-
ğini, neden ilkokullarımızın kapatıldığını sor-
duk, asıl amacın çocuklarımızın  ana dilleri 
Türkçeyi öğrenmelerini engelleyerek onları 
asimile etmek  olduğunu belirttik.

Siyasette bizi hedef alan açıklamaları ce-

vapsız bırakmazken insanımızın, bölgemi-
zin ve daha geniş anlamda ülkemizin refahı 
için her türlü çabayı göstermeye hazır oldu-

ğumuzu da gösteriyoruz. 

Batı Trakya’mızın kalkınması için kurulan 

Trakya Kalkınma Komisyonu’nun kamuya 
danışma sürecine dahil olduk, bölgemizin 
ekonomik kalkınması için somut önerilerimi-
zi ilettik. 

Burada İtalya’nın Güney Tirol bölgesini ör-
nek gösterdik. 
Coğrafi açıdan bölgemize çok benzeyen 
Güney Tirol müthiş bir kalkınma modeli ile 
İtalya’nın en zengin bölgelerinden biri haline 
geldi. 

Bunun farkında olarak 2016’da Kozlukebir, 
Yassıköy ve Mustafçova belediyelerimiz ve 
Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’n-

den oluşan bir heyeti Güney Tirol’e götür-
müş, bölgenin ekonomik kalkınması için 
Güney Tirol modeli örneğini yerinde incele-

miştik. 

Komisyona sunduğumuz önerilerde geçmi-
şin hatalarını yok ederek ileriye dönük adım-

ların bölgedeki tüm farklı kültürleri dikkate 
alarak atılması gerektiğini özellikle belirttik.

Komisyon’un çoğunluğa kıyasla bizlerin 
daha kırılgan bir yapıda olduğunu unutma-

dan, toplumumuzun özel statüsünden kay-

naklanan ihtiyaçlarını göz önünde bulundu-

rarak büyük bir titizlikle  çalışmasını talep 
ettik.

Umarım geçmişteki hatalar tekrar etmez, 
karşılıklı güven ve samimiyet içerisinde 
bölgemizin, insanımızın kalkınması için en 
doğru adımlar bizlere danışılarak, bizlerle 
birlikte atılır. 

Bunun için anahtar kelime: Güven! 

Gerisi gerçekten kolay!

Sağlıcakla kalın, 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-

nu (ABTTF), Batı Trakya Türk top-

lumunu temsilen 14 Ekim 2020 ta-

rihinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’nın (AGİT) düzenlediği “De-

mokrasi ve İnsan Haklarını Savunma-

da Otuz Yıl” başlıklı çevrimiçi seminer 
(webinar) serisinin üçüncüsüne katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk’un 

desteği ile AGİT Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Med-

ya Özgürlüğü Temsilcisi Ofisi ve AGİT 
Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofi-
si’nin iş birliğinde düzenlenen “Hukukun 
üstünlüğü ilkelerinin savunulması ve 
teşvik edilmesi: Zorluklar ve ileriye dö-
nük yollar” konulu webinara ABT-

TF Uluslararası İlişkiler Direktö-

rü Melek Kırmacı Arık iştirak etti.

İki oturum halinde gerçekleştirilen webi-
narın ilk oturumunda adalet sistemlerinin 
bağımsızlığı ve bütünlüğü, ikinci oturu-

munda da adil yargılanma hakları ve yar-
gılamaların izlenmesi konuları tartışıldı.

ABTTF, webinarın kuralları çerçevesin-

de sohbet odası üzerinden AGİT’e soru 
ve tavsiyelerini iletti.  Hukukun üstünlü-

ğünün korunması bağlamında özellik-

le azınlık hakları ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının 
Yunanistan dahil AGİT katılımcı Devlet-
leri tarafından eksiksiz uygulanması ta-

lebinde bulunan ABTTF, sivil toplum ve 
ulusal insan hakları kuruluşlarının huku-

kun üstünlüğünün pekiştirilmesi süre-

cindeki rollerinin artırılmasının önemine 
vurgu yaptı. ABTTF ayrıca, hukukun 
üstünlüğü ilkesinin AGİT katılımcı Dev-

letleri’nde teşvik edilmesi için AGİT ve 
Avrupa Konseyi arasında ne tür bir iş bir-
liği mekanizması kurulabileceğini sordu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu 
yıl Varşova’da İnsani Boyut Uygula-

ma Toplantısı’nı gerçekleştiremeyen 
AGİT, bunun yerine “Demokrasi ve İn-

san Haklarını Savunmada Otuz Yıl” 
başlıklı webinar serisini düzenliyor.

Çevrimiçi seminerde ABTTF, 
AİHM kararlarının AGİT katı-
lımcı Devletleri tarafından tam 
olarak uygulanmasını istedi.



Haberler / ABTTFHaberler / ABTTF

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), AGİT Dönem Başkanı Ar-
navutluk’un desteği ile AGİT Demok-

ratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR), AGİT Medya Özgürlüğü 
Temsilcisi Ofisi ve AGİT Ulusal Azın-

lıklar Yüksek Komiserliği Ofisi’nin iş 
birliğinde düzenlenen “Demokrasi ve 
İnsan Haklarını Savunmada Otuz Yıl” 
başlıklı çevrimiçi seminer (webinar) 
serisini takip etmeye devam ediyor. 

21 Ekim 2020 tarihinde düzenle-

nen “Bilgiye Erişim ve Medya Öz-

gürlüğü” konulu dördüncü seminere 
Batı Trakya Türk toplumunu temsi-
len ABTTF Uluslararası İlişkiler Di-
rektörü Melek Kırmacı Arık katıldı.

Bilgiye erişim hakkının parametrele-

rinin ele alındığı seminerde İrlanda 
Ombudsmanı ve Bilgiden Sorumlu 
Komiser Peter Tyndall, İspanya Şef-
faflık Konseyi şikayetlerden sorum-

lu Direktör Yardımcısı Esperanza 
Zambrano ve Arnavutluk Bilgi ve Ve-

rinin Korunmasından Sorumlu Komi-
ser Danışmanı Besa Tauzi, özellikle 
COVID-19 döneminde vatandaşla-

rın bilgilendirilmesi ile vatandaşların 
bilgiye erişim talepleri ve şikayet-
lerinin değerlendirilmesi konuların-

da ülkelerindeki durumu aktardılar.

COVID-19 döneminde Batı Trakya 
Türk toplumunun bilgiye erişim konu-

sunda yaşadığı sorunların yanı sıra 
ülkede medya özgürlüğü alanında 
yaşanan sorunları AGİT’e yazılı ola-

rak ileten ABTTF, Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğinin 
tanınmaması nedeniyle COVID-19 
pandemisinin ilk döneminde hükü-

metin aldığı özel önlemler hakkında 
Türkçe bilgi verilmediğini aktardı. 
Bölgedeki Batı Trakya Türk toplumu-

na ait yazılı basın aracılığıyla Batı 
Trakya Türklerinin gelişmeleri takip 
ettiğini belirten ABTTF, hükümetin 
koranavirüs salgını konusunda va-

tandaşların bilgilendirilmesi çerçeve-

sinde Yunanistan genelinde medya 
kuruluşlarını yaklaşık 20 milyon avro 
ile desteklerken Türkçe yayın yapan 
Batı Trakya Türk azınlık basınına 
hiçbir destek vermediğini dile getirdi.
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ABTTF, bilgiye erişim ve medya öz-
gürlüğü konulu AGİT seminerine 

katıldı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-

TF), 15 Ekim 2020 tarihinde Brüksel’de Avru-

pa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen “Azın-

lıkları Koruma Paketi (MSPI)” başlıklı Avrupa 
Vatandaşları Girişimi’nin tartışıldığı halka açık 
oturuma katıldı. AP Sivil Özgürlükler, Adalet 
ve İç İşleri Komisyonu (LIBE) ile AP Kültür 
ve Eğitim Komisyonu (CULT) tarafından AP 
Dilekçeler Komisyonu (PETI) ile ortaklaşa dü-

zenlenen çevrimiçi oturuma ABTTF Brüksel 
Temsilciliği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

Oturumda ABTTF’nin asil üyesi olduğu Avrupa 
Milletleri Federal Birliği (FUEN) tarafından 2013 
yılında başlatılan girişimde yer alan Avrupa’da 
azınlık hakları ile dilsel ve kültürel çeşitliliğin ko-

runması ve teşvik edilmesi ile ilgili somut yasa 
önerileri MSPI Vatandaşlar Komitesi üyeleri ve 
FUEN Başkanlık Kurulu üyeleri tarafından AP 
milletvekilleri ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 
AB Konseyi, AB Temel Haklar Ajansı ve Avrupa 
Bölgeler Komitesi’nin üst düzey temsilcilerine 

aktarıldı. Oturumda MSPI Vatandaşlar Komite-

si Temsilcisi ve FUEN Onursal Başkanı Hans 
Heinrich Hansen, MSPI Vatandaşlar Komitesi 
üyeleri Karl Heinz Lambertz ve Valentin Inzko 
ile FUEN Baskan Yardımcıları Angelika Mlinar 
ve Daniel Alfreider girişim hakkında konuştu.

Oturumun ilk bölümünde konuşmacılar eşit-
lik ve özellikle AB uyum politikası, AB fonları 
ve devlet yardımı hususunda azınlıklara des-

tek konularını tartıştı. İkinci bölümde ise dil, 
eğitim, kültür ve görsel-işitsel medya konu-

ları ele alındı. MSPI, oturumda AP milletve-

killeri ile AB organlarının temsilcilerinin bü-

yük çoğunluğundan olumlu geri dönüş aldı.

MSPI için 1 milyon 300 binin üzerinde imza 
toplanmış ve MSPI, AB Komisyonu’nun be-

lirlediği koşulları yerine getirerek başarıya 

ulaşan beşinci Avrupa Vatandaşları Girişimi 
olmuştu. MSPI, Avrupa’daki ulusal ve dil-
sel azınlıkların haklarını geliştirmeyi ve AB 
düzeyinde azınlık koruma mekanizmasının 
oluşturulmasını amaçlamakta ve AB’ye bu 
konuda elindeki araçları kullanma ve bir dizi 
yasal tasarruf alma çağrısında bulunmaktadır.

Halka açık oturumun ardından MSPI, AP Genel 
Kurulu’nda da görüşülecek ve girişim hakkında 
oylama yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte AB 
Komisyonu’nun girişimde yer alan somut yasa 

önerileri hakkında karar vermesi gerekmektedir.

*Fotoğraf: www.fuen.org 

ABTTF, Avrupa Parlamentosu’nda “Azınlıkları Koruma Paketi” 
girişiminin ele alındığı halka açık oturuma katıldı 

Oturumda AB hukukunun Avrupa’da 
azınlık hakları ile dilsel ve kültürel 
çeşitliliği nasıl teşvik edebileceği 
ile ilgili “Azınlıkları Koruma Pake-

ti” girişimindeki tavsiyeler sunuldu.

Avrupa Diller Günü kutlu olsun!
ABTTF Başkanı: “Yunan makam-

larınca Türkçe ve Yunanca dillerin-

de iki dilli ana okullarının açılması-
na izin verilmeyerek, çocuklarımız 
ana dilleri Türkçe’yi öğrenme temel 
hakkından mahrum bırakılıyor.”

Avrupa Konseyi’nin girişimiyle 2002’den beri 
her yıl 26 Eylül tarihinde çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Avrupa Diller Günü’nde dilsel çeşitli-
lik ve çok dilliliğin önemine vurgu yapılıyor. 47 
ülkeden 800 milyon Avrupalının temsil edildi-
ği Avrupa Konseyi, Avrupa Diller Günü’nde 
tüm Avrupalıları her yaşta, okulda veya okul 
dışında daha fazla dil öğrenmeye çağırı-
yor. Dilsel çeşitliliğin kültürler arası anlayışın 
daha çok kazanılmasında bir araç ve Avrupa 
kıtasının zengin mirasının önemli bir parça-

sı olduğu görüşünü savunan Avrupa Kon-

seyi, tüm Avrupa’da çok dilliliği teşvik ediyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-

TF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABTTF ailesi 
olarak yaklaşık her yedi kişiden birinin yerli, 
ulusal azınlık mensubu olduğu veya bir azın-

lık dilini konuştuğu Avrupa’da yaşayan her-
kesin Avrupa Diller Günü’nü kutluyoruz. Ana 
dilini öğrenme, konuşma ve geliştirme her 
insanın temel hakkı. Ancak Batı Trakya Türk 
toplumu anadilini öğrenmede ve kullanmada 
çeşitli engeller ve zorluklar ile karşılaşıyor. 
Çocuklarımız Yunan devletinin Batı Trakya’da 

Türkçe ve Yunanca iki dilli azınlık anaokul-
larının açılmasına izin vermemesi nedeniyle 
yalnızca Yunanca dilinde eğitim verilen dev-

let anaokullarına gitmek zorunda bırakılıyor. 
Bölgedeki kuruluşlarımızın iki dilli ana okulları 
açılması talepleri Yunan makamlarınca gör-
mezden geliniyor.  Eğitim özerkliğimize aykırı 
bir şekilde bölgede Türk ilkokulları birer birer 
kapatılıyor. Avrupa genelinde dilsel çeşitliliğin 
ve çok dilliliğin kutlandığı bu önemli günde 
AB üyesi ülkemiz Yunanistan’dan Batı Trak-

ya’da iki dilli azınlık anaokullarının açılmasına 
izin vermesini ve Batı Trakya Türk toplumuna 
mensup çocukların temel hakkı olan anadilleri 
Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki tüm engel-

leri ivedilikle kaldırmasını talep ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: https://edl.ecml.at/ 
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ABTTF Trakya Kalkınma Komisyonu’na 
önerilerini sundu

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Batı Trakya’da ekonomik kal-
kınma için tarım, hayvancılık, sanayi, 
turizm ve bölgesel yönetim alanlarına 
ilişkin önerilerini Trakya Kalkınma Ko-

misyonu’na iletti. 

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miço-

takis’in önerisiyle 16 Temmuz 2020’de 
Yunanistan Meclisi’nde oluşturulan par-
tiler arası Trakya Kalkınma Komisyo-

nu’nun https://epitropithrakis.gov.gr/i-e-

pitropi/ linki üzerinden 31 Ekim 2020’ye 
kadar yürüttüğü halka danışma sürecine 
katılan  ABTTF, Yunanistan’ın ve Avru-

pa’nın en geri kalmış bölgelerinden biri 
olan Batı Trakya’da bölgenin coğrafi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı göz 
önüne alınarak bölgeye özel bir kalkın-

ma modeli ve programı oluşturulmasını 
istedi, bölgesel ekonomik kalkınma için 
somut öneri ve  taleplerini Komisyon’a 
iletti. Farklı iş kolları teşvik edilerek al-
ternatif üretim ve yatırımlar yapılarak 
bölgesel kalkınma modeli uygulayan 
İtalya’nın Güney Tirol bölgesini örnek 
gösteren ABTTF, Güney Tirol’ün kalkın-

ma modeli ve programının incelenmesi 
önerisinde bulundu. 

Yıllardır ekonomik ve finansal krizin ge-

tirdiği hayati zorluklarla yaşayan bir ülke 
olarak COVID-19 pandemisi nedeniy-

le tüm dünya ülkelerinde olduğu üzere 

ekonomik durgunluk ve bunun getirdiği 
diğer ekstra zorluklar ile mücadele ettik-

lerini belirten ABTTF, bu zorlu koşullar 
altında bölgenin ekonomik kalkınmasını 
sağlamak amacıyla atılacak her adımda 
Batı Trakya Türk toplumunun da dikka-

te alınmasını istedi. Uzun yıllardır çeşitli 
sebeplerle genel ve özel ihtiyaçları göz 
ardı edildiği için dengeli bir gelişmenin 
sağlanamadığı Batı Trakya’da eşit ve 
dengeli kalkınma için bunun öncelikli 
koşul olduğunu söyleyen ABTTF, aksi 
durumda uzun vadede dengeli bir kal-
kınmanın sağlanmasının mümkün ol-
mayacağını ifade etti. 

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“ABTTF olarak Batı Trakya’nın bölgesel 
kalkınması için somut önerilerimizi Ko-

misyon’a ilettik. Tüm iyi niyetimizle her 
türlü katkıda bulunmaya hazır olduğu-

muzu ifade ederek Komisyon Başkanı 
Dora Bakoyanni’ye ve Komisyon üye-

lerine Eylül ayı başında birer mektup 
da yazmıştık. Bu mektuba herhangi bir 
cevap almadık, ancak Yunan basının-

da çıkan haberde gördüğümüz üzere 
Komisyon’a yazdığımız mektup basına 
sızdırıldı ve ABTTF olarak aşırı sağcı 
basının hedefi haline geldik. Birkaç gün 

önce komisyondaki konuşmasında Batı 
Trakya Türk toplumunu ‘tehdit’ unsuru 
olarak gören iktidar milletvekili Evripidis 
Stilyanidis’in açıklaması ile ilgili yaptığı-
mız basın bildirisi de aşırı sağcı basında 
yer aldı, Stilyanidis’i hedef göstermekle 
itham edildik. Oysa ABTTF olarak ba-

şından beri Trakya Kalkınma Komisyo-

nu’nun iyi niyet ve samimiyete dayalı bir 
platform olması temennisiyle hareket 
ettik, Komisyon’a ilettiğimiz mektup ve 
önerilerimizde bunu açıkça ortaya koy-

duk. Komisyon’a ilettiğimiz görüşte şöy-

le dedik: ‘Ülkemiz gemi, bu ülkede ya-

şayan herkes aynı gemide yaşamlarını 
sürdürenlerdir. Geminin herhangi bir 
noktasında bir çatlak, kırık olması halin-

de zaman içerisinde tüm gemi batacak-

tır.’ Bugün gelinen noktada Batı Trakya 
Türk toplumunu dışlayan, onu tehdit 
olarak gören açıklamalar yerine bölge 
halkı olarak Komisyon’a somut öneriler 
sunup bölgenin kalkınması için hep bir-
likte çabalamalıyız. Yoksa Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı ayrımcı düşünce 
yapısının komisyonun çalışmalarına 
egemen olması halinde komisyonun ra-

poru da Batı Trakya Türkleri için sonuç 
bakımından maalesef yok hükmünde 
olacaktır.” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Ül-
kemiz gemi, bu ülkede 
yaşayan herkes aynı 
gemide yaşamlarını sür-
dürenlerdir. Geminin 
herhangi bir noktasında 
bir çatlak, kırık olması 
halinde zaman içerisin-

de tüm gemi batacaktır.”
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyesi 
27 devlette hukukun üstünlüğüne ilişkin du-

rumun analiz edildiği 2020 yıllık raporunu 
yayımladı. AB Komisyonu’nun ilk kez hazır-
ladığı ve Avrupa Komisyonu’nun Değerler 
ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Vera Jourova ve Adalet Komiseri Didier Rey-

nders tarafından açıklanan raporda birçok 
üye devletin temel bazı standartları karşı-
lamada noksanları bulunduğu kaydediliyor.

AB’nin temel haklar, demokrasi ve huku-

kun üstünlüğü ilkelerine dayalı olduğunun 
altının çizildiği raporda, AB üyesi devletle-

rin bazılarının yargı bağımsızlığı, medya 
özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele tedbirleri 
ve kuvvetler ayrılığı gibi temel konularda 
AB standartlarını tam olarak karşılamadık-

ları not ediliyor. Raporda, AB üye devlet-
lerinin giderek otoriter hale geldiği yönün-

deki endişeler dile getirilirken Macaristan 
ve Polonya’daki hukukun üstünlüğü ve 
yargının bağımsızlığı ile ilgili olumsuz ge-

lişmelerin kaygı verici olduğu belirtiliyor.

Yunanistan’da adalet sisteminde 
kalite ve etkinlikle ilgili sorunlar 

devam ediyor

Raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde Yu-

nanistan’da üç ekonomik uyum programı 
bağlamında önemli sayıda adalet reformu-

num kabul edildiği belirtilerek, bu reformla-

rın mahkemelerin yapısındaki değişiklikler, 
mahkemelerin yönetimini geliştirmek için 

tedbirler, mahkemelerde bilgi teknolojisi 
kullanımının artırılması ve alternatif uyuş-

mazlık çözüm mekanizmalarının destek-

lenmesine yönelik olduğu ifade ediliyor. 
Ancak uygulamanın karışık sonuçlar verdi-
ği ve adalet sisteminde kalite ve etkinlikle 
ilgili sorunların devam ettiğinin kaydedildi-
ği raporda, somut sonuçlara ulaşmak için 
reformların etkili bir şekilde uygulanması-
nın sağlanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yunanistan’da anayasanın ifade özgürlüğü 
ve kamuya açık bilgiye erişim hakkının ko-

runmasını öngördüğü ancak medya kuruluş-

larının mülkiyetine dair şeffaflığın sağlanma-

sı ile ilgili bazı şüphelerin bulunduğunun not 
edildiği raporda, gazetecilik mesleğinin pro-

fesyonel standartlarda ifa edilmesinin önün-

de engel teşkil eden yetersiz mekanizmala-

rın ve gazetecilerin ekonomik ve mali krizden 
kaynaklanan istikrarsız çalışma koşulları 
ile ilgili endişelerin sürdüğü kaydediliyor. 

Raporda Yunanistan’da kuvvetler ayrılığının 
uygulanmasında bazı zorluklar yaşandığı 
belirtilerek, özellikle son yıllarda yasala-

rın çıkarılma sürecinin bilhassa ekonomik 
ve mali krizin sonuçları nedeniyle ciddi bir 

baskı altında bulunduğu ifade ediliyor. Ra-

porda ayrıca Yunanistan’da sivil topluma 
dair özel bir çerçevesinin bulunmadığı 
not edilerek, göç alanında faaliyet göste-

ren sivil toplum kuruluşlarının sahada si-
vil faaliyet alanlarının daraldığı yönünde 
endişelerini dile getirdikleri kaydediliyor.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Baş-

kanı (ABTTF) Halit Habip Oğlu, “Özellik-

le son yıllarda hukukun üstünlüğü konusu 
AB’nin gündeminde üst sıralarda yer almak-

tadır. AB üyesi bazı devletlerin demokrasi 
ve hukuk değerlerinden uzaklaşması AB Ko-

misyonu’nu bu raporu hazırlamaya yönelt-
miştir. Ülkemiz Yunanistan’da da hukukun 
üstünlüğü ile bağlantılı olarak sivil toplum ve 
medya özgürlüğü alanında ciddi sorunlar bu-

lunmaktadır. Batı Trakya Türk toplumuna ait 
derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mah-

kemesi’nin kararları ülkemiz tarafından on 
iki yılı aşkın bir süredir uygulanmamaktadır. 
Yakın geçmişte Batı Trakya Türk toplumuna 
ait gazeteler Yunanistan tarihinde daha önce 
görülmemiş yüksek para cezalarına çarptı-
rılmıştır. Yine hükümet koronavirüs salgını 
hakkında vatandaşları bilgilendirme kam-

panyası kapsamında medya kuruluşlarına 
mali destekte bulunurken Batı Trakya Türk 
basınına hiçbir ödeme yapılmamıştır. Tüm 
bunlar Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
ayrımcılık ve dışlamanın somut örnekleridir. 
ABTTF olarak AB Komisyonu tarafından ha-

zırlanan bu raporun içeriğine etki edebilmek 
amacıyla Komisyon ve Avrupa Parlamentosu 
nezdinde lobi çalışmaları yapacağız.” dedi.

AB Komisyonu’nu yayımladığı 2020 Hu-

kukun Üstünlüğü Raporu’nun tamamına 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
communication_2020_rule_of_law_report_
en.pdf linkinden, raporun Yunanistan’la 
ilgili bölümüne de https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/el_rol_country_chap-

ter.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

AB Komisyonu “hukukun üstünlüğü” konulu 
raporunu yayımladı

ABTTF Başkanı: “ABTTF 
olarak AB Komisyonu tara-

fından hazırlanan bu rapo-

run içeriğine etki edebilmek 
amacıyla Komisyon ve Avru-

pa Parlamentosu nezdinde 
lobi çalışmaları yapacağız.” 
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Gümülcine’de iki okulda daha Kovid-19 vakaları 
tespit edildi

Gümülcine’de eğitim kurumlarında yeni 
tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 
Bugüne kadar birçok okulda ve sınıfta 
Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verildi.

Gümülcine’de şimdi de 5. Anao-

kulu ve 2. Devlet Ortaokulu’nda 
yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Ana okulunda Tam Gün Bölümü’nde 

eğitim veren bir öğretmenin, Gümül-
cine 2. Devlet Ortaokulu’nda ise 3. 
sınıfta eğitim gören bir öğrencinin Ko-

vid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki okulda da koronavirüs va-

kaların tespit edildiği bölümlerin 
14 günlüğüne kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: www.milletgazetesi.gr

Gümülcine’de toplu Kovid-19 testleri
Doğu Makedonya-Trakya Eyale-

ti’nin önerisi üzerine Ulusal Kamu 
Sağlığı Kurumu (EODY) 29-30 Ekim 
tarihlerinde Gümülcine’de toplu Ko-

vid-19 testleri gerçekleştirdi. Test-
ler, EODY ekipleri tarafından Genel 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yapıldı.

Salgının seyrine göre ücret-
siz olarak yapılan testlere gele-

cek günlerde de devam edilecek.

Kaynak: www.gundemgazetesi.com

Şiddetli yağmur Gümülcine’de su taşkınına neden 
oldu

Gümülcine’de 8 Ekim 2020 tarihin-

de meydana gelen şiddetli yağış kent-
te hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süre-

de yağan yüksek miktarda yağmur su 
mazgallarını tıkalı olduğu cadde ve so-

kaklarda su taşkınlığına neden oldu. 

Sorun özellikle Gümülcine’nin batı giri-
şindeki köprülerde, halk pazarının ya-

pıldığı alanda, Venizelu (Varış) sokağı 
ve kışlalar bölgesinde yoğunlaştı. Su 
taşkınlarının mazgalların tıkalı olduğu 
sokaklarda daha yoğun olduğu dikkat 
çekti. Şehir meydanında ise su taşkın-

lığına bağlı kısa süreli sorun yaşandı.

Kaynak: www.gundemgazetesi.com 
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Milletvekili Stilyanidis’ten Trakya Kalkınma Ko-
misyonu’nda ayrımcılık içeren konuşma

Rodop Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Mil-
letvekili Evripidis Stilyanidis, Yunanistan 
meclisinde kurulan partiler arası Trak-

ya Kalkınma Komisyonu’nun toplantısında 
yaptığı konuşmada hükümetin Batı Trak-

ya’yı demografik açıdan korumasını istedi.

Gündem gazetesinin haberine göre, Yuna-

nistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras’ın da 
hazır bulunduğu komisyon toplantısında ko-

nuşan Milletvekili Stilyanidis, Batı Trakya’da 

yaşayan Pontuslu Rumların konut kredisi ve 
emeklilikle ilgili yaşadığı sorunlara çözüm bu-

lunmasını talep etti. Pontuslu Rum ailelerinin 
konut kredilerinin düşürülerek Batı Trakya’da 
kalmalarının sağlanmasının gerektiğini belir-
ten Stilyanidis, “Sayın Bakan, Yunanistan için 
bu kadar çok şey yapan insanlara bir şey ba-

ğışlamanızı istemiyoruz. (Onların) bölgede 
kök salmalarına izin vererek (Batı) Trakya’yı 
demografik açıdan korumanızı istiyoruz.” dedi. 
Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Milletvekili Stilyanidis’in Trakya Kal-
kınma Komisyonu’nda yaptığı konuşmada 
kullandığı ifadeler Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumunun ‘öteki’ olarak görüldüğünün 
ve ‘tehdit’ unsuru olarak kabul edildiğinin açık 
bir kanıtıdır. Bu tür açıklamalar farklı kültürlerin 
yüzyıllardır bir arada yaşadığı Batı Trakya’da-

ki barış ve huzur ortamına zarar vermektedir. 
Bölgede Yunanlarla birlikte yaşayan Batı Trak-

ya Türkleri de ciddi ekonomik sorunlarla karşı 
karşıyadır. Hükümet tarafından Batı Trakya’nın 
ekonomik kalkınmasına yönelik atılacak her 
adımda bölgede yaşayan farklı kültürlerin tümü 
dikkate alınmalıdır. Aksi yöndeki bir uygulama 

ayrımcı olacaktır.” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

ABTTF Başkanı: “Milletvekili Stilya-

nidis’in Trakya Kalkınma Komisyo-

nu’nda yaptığı konuşmada kullandı-
ğı ifadeler Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumunun ‘öteki’ olarak gö-

rüldüğünün ve ‘tehdit’ unsuru olarak 
kabul edildiğinin açık bir kanıtıdır.”

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, partiler 
arası Trakya Kalkınma Komisyonu’nun 14 
Ekim 2020 tarihindeki toplantısında müftü-

ler, medreseler ve vakıflarla ilgili sorulara 
yanıt verdi.  

Millet gazetesinin haberine göre Rodop Kİ-
NAL Milletvekili İlhan Ahmet’in müftülerin 
belirlenmesiyle ilgili sürecin nasıl işleyeceği-
ne dair sorusunu yanıtlayan Genel Sekreter 
Kalancis, müftü belirlenmesi konusunda se-

çim yapılmayacağını ifade etti.

Kalancis, Gümülcine ve İskeçe’deki med-

reselerin Yunanistan’da kiliseye bağlı Or-
todoks dini okulları statüsünde olduğunu 
ileri sürerek, bu prosedüre göre müftünün 
encümen heyeti başkanı olmasının doğal 
işleyiş olduğunu savundu. Batı Trakya Türk 
toplumuna ait vakıfların idare heyetlerinin 
seçimleriyle ilgili olarak verdiği yanıtta ise 
Kalancis, dini vakıf statüsündeki bir kurum-

da açık ve toplu oy kullanılmasıyla ilgili bazı 
çekincelerinin olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Ha-

bip Oğlu, “Genel Sekreter Yorgos Kalancis 
Trakya Kalkınma Komisyonu’nda kendisine 
yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla hükü-

metin Batı Trakya Türk toplumunun ulusla-

rarası antlaşmalarla garanti altına alınan dini 
özerkliğini ve din özgürlüğünü ihlal eden uy-

gulamalarının olduğu gibi devam edeceğini 
ilan etmiştir. Kalancis’in kullandığı ifadeler 
Yunan devletinin yapıcı ve gerçekçi bir tu-

tumla Batı Trakya Türk toplumu ile samimi 
ve doğrudan diyaloğa girmek istemediğini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Batı Trakya 
Türk toplumu olarak seçtiğimiz müftülerin 
hükümet tarafından tanınmasını, özerk sta-

tülü medreselerimizin yönetimini elimizden 
alan yasal düzenlemenin derhal iptal edil-
mesini ve vakıflarımızın idare heyetlerinin 
seçimle belirlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr

Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliği 
yine yok sayıldı!

ABTTF Başkanı: “Genel Sekreter 
Kalancis’in Trakya Kalkınma Komis-

yonu’ndaki ifadeleri Yunan devletinin 
yapıcı ve gerçekçi bir tutumla Batı 
Trakya Türk toplumu ile samimi ve 
doğrudan diyaloğa girmek istemedi-
ğini bir kez daha ortaya koymuştur.”
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Yunan Danıştayı Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğini ihlal eden 
kararnamenin iptal talebini reddetti!

Mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin suç örgütü olduğu-

na hükmetti

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Temyiz 
Mahkemesi, ırkçı Altın Şafak Partisi mensup-

larının yargılandığı davada kararını açıkladı. 
Beş yıldan fazla süredir devam eden davada 
mahkeme, neo-Nazi Altın Şafak Partisi’nin 
suç örgütü olduğuna karar verdi. Mahkeme, 
partinin lideri Nikos Mihaloliakos ve parti-
nin altı üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis La-

gos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, 
Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas’ı suç 
örgütü yönetmekten, diğer on sekiz sanığı 
da suç örgütüne üye olmaktan suçlu buldu.

Aynı davada Atina’nın Keratsini semtinde 

2013 yılında şarkıcı Pavlos Fissas’ı kal-
binden bıçaklayarak öldüren Altın Şafak 
Partisi üyesi Yorgos Rupakias da suçlu 
bulundu. Toplam 69 sanığın yargılandığı 
davada Altın Şafak Partisi’nin yönetici ve 
üyeleri suç örgütü kurmak ve yönetmek, 
izinsiz silah bulundurmak, şantaj ve ırkçı 
şiddet eylemleri düzenlemekle suçlanıyordu. 

Yunanistan’da geçen yıl yapılan genel seçim-

lerde yüzde 2,93 oranında oy alan aşırı sağcı 
Altın Şafak Partisi, yüzde 3’lük seçim barajını 
aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Temyiz mahkemesinin aşırı sağcı Al-
tın Şafak Partisi’nin suç örgütü olduğuna dair 
kararı ülkemiz Yunanistan’da demokrasi ve 
hukuk devleti adına önemli bir zaferdir. Altın 
Şafak Partisi yakın geçmişte birçok kez Batı 
Trakya Türk toplumunu da hedef almış, söz-

lü ve fiziksel saldırılarda bulunmuştu. ABT-

TF olarak Mart 2016’da Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu’nda (AP) düzenlediğimiz kon-

ferans öncesinde salonu basan Altın Şafak 
Partisi mensubu AP milletvekilleri tehditler 
ve hakaretler savurmuştu. Mahkeme kararı 
ile resmen suç örgütü olarak tanınan ırkçı 
Altın Şafak Partisi’nin demokrasi ve insan 
hakları için ne denli büyük bir tehdit oldu-

ğu teyit edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraflar: www.birlikgazetesi.org, www.
gundemgazetesi.com

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu, Batı 
Trakya Türk toplumuna ait özerk müftü-

lüklerin yetkilerini ciddi anlamda sınırlan-

dıran ve idari yapısını değiştiren 52/2019 
sayı ve tarihli cumhurbaşkanlığı kararna-

mesinin iptali için açılan davayı reddetti.

Gündem gazetesinin haberine göre İskeçe 
Eski Bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu 
adına açılan davada, Batı Trakya Türk toplu-

munun karşı çıkarak tepki gösterdiği söz ko-

nusu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bazı 
maddelerinin uluslararası antlaşmalara, Yu-

nan anayasasına ve adil yargılama ilkesine 
aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenmişti. 
Ancak Danıştay, geçtiğimiz günlerde açık-

ladığı kararında kararnamede uluslararası 
antlaşmalara, anayasaya ve usul hukukuna 

aykırı bir madde bulunmadığına hükmetti. 

Danıştay’a sunulan dava dosyasını hazır-
layan Gümülcineli avukat Halil Mustafa, 
Gündem’e verdiği demeçte kararnamede 
uluslararası anlaşmalara ve usul hukukuna 
aykırı birçok maddenin var olduğunu belirte-

rek şöyle konuştu: “Danıştay kararnamede 
uluslararası hukuk, anayasa hükümleri ve 
adil yargılama ilkesine aykırı maddeler ol-
madığını iddia ederek bizim başvurumuzu 
reddediyor. Tabii ki bu karar yüksek mahke-

menin verdiği bir karar. Ancak başvuru sahi-
bi bunu istediği takdirde davanın Avrupa İn-

san Hakları Mahkemesi’ne gitme yolu açık.”

11 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 

ve toplam 26 maddeden oluşan cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile Batı Trakya Türk 
toplumunun Gümülcine, İskeçe ve Dimeto-

ka’daki müftülük kurumları idari olarak yeni-
den yapılandırılarak Yunanistan Eğitim ve 
Din İşleri Bakanlığı’na bağlanmış ve müftü-

lerin yetkileri ciddi anlamda sınırlandırılmıştı.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan’da Danış-

tay uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak 
Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğine 
doğrudan müdahale eden cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin iptali için açılan davayı red-

detmiştir. Bağımsız olması gereken Danış-

tay, müftülüklerimizle ilgili düzenlemeler içe-

ren kararnamedeki hukuka aykırı maddelerin 
varlığını görmezden gelerek siyasi iktidarın 
sözcüsü gibi davranmıştır. Batı Trakya Türk 
dernekleri ile ilgili Bekir Usta grubu davala-

rında olduğu gibi kararname ile ilgili bu dava 
da mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

si’ne taşınmalıdır.” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.in.gr 

ABTTF Başkanı: “Bağımsız ol-
ması gereken Danıştay, müftü-

lüklerimizle ilgili düzenlemeler 
içeren kararnamedeki hukuka 
aykırı maddelerin varlığını gör-
mezden gelerek siyasi iktida-

rın sözcüsü gibi davranmıştır.” 

ABTTF Başkanı: “Yakın geçmişte 
birçok kez Batı Trakya Türk top-

lumunu da hedef alarak sözlü ve 
fiziki saldırılarda bulunan ırkçı Al-
tın Şafak Partisi’nin resmen suç 
örgütü olarak tanınması ülkemiz 
Yunanistan’ın önemli bir zaferidir.”
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İskeçe Türk Birliği’nin davası Yargıtay’da görüşüldü

İskeçe Türk Birliği’nin 4491/2017 sayı 
ve tarihli yasanın kabulünün ardından 
resmi tüzel kişiliğinin iadesi talebi ile 
yaptığı başvuruyu Trakya İstinaf Mah-

kemesi’nin 22 Haziran 2018’de reddet-
mesinin ardından Yargıtay’a yaptığı tem-

yiz başvurusu bugün Atina’da görüldü. 

Davanın tarafları olarak İskeçe Türk Birliği 
(İTB) ile Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti 
dava dosyalarını yüksek mahkemeye sun-

dular. Davaya müdahil olan Trakya Dernek-

leri Federasyonu’nun da dosyasını mahke-

meye sunduğu davada Yargıtay’ın üç ay 
içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

Batı Trakya Türk toplumunun ilk derneği ola-

rak 1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği, 
isminde geçen “Türk” kelimesi nedeniyle 
1983 yılında tabelası indirilerek 1986’da ka-

patılmıştı. İskeçe Türk Birliği Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş, 
AİHM 2008 yılında Yunanistan’ın dernek kur-
ma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti. 

AİHM kararlarının uygulanması talebi ile ye-

niden iç hukuka başvuran İTB’nin başvuru-

su iç hukukun AİHM kararlarını uygulamaya 
izin vermediği ileri sürülerek reddedilmişti. 
AİHM’nin Yunanistan’da yaşayan ulusal 
azınlıklara ait dernekler ile ilgili Yunanistan 
aleyhine verdiği dava kararlarının Yunan 
ulusal mahkemeleri tarafından uygulanma-

sına imkan tanıyacak 4491/2017 sayı ve 
tarihli kanun değişikliği yeni kurulacak der-
neklerin “devlet güvenliğini tehdit etmemesi” 
ve “uluslararası anlaşmaların ihlal edilme-

mesi” şartlarının yanı sıra “milli güvenlik”, 
“kamu güvenliği” ve “üçüncü şahısların 
özgürlüğü” konularında getirilen kısıtlama-

larla kabul edilmişti. Sonrasında İTB’nin 
yaptığı başvuruda Trakya İstinaf Mahke-

mesi 4491/2017 sayı ve tarihli yasanın ka-

bulünden önce iç hukuka başvuran davaları 
kapsamadığını ileri sürerek İskeçe Türk Bir-
liği’nin dilekçesini reddetmişti. Sonra olarak 
İskeçe Türk Birliği davayı Yargıtay’a taşıdı.
Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Batı Trakya Türk toplumu olarak 12 
yıldır AİHM kararlarının uygulanmasını bek-

liyoruz. 37 yıldır hukuk mücadelesi veren 
İskeçe Türk Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin 
iadesini istiyoruz. Ülkemiz Lozan Antlaşma-

sı’nı referans göstererek Azınlık’ın Müslü-

man olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte 
Pomak ve Roman ismi geçen dernekleri tes-

cil ediyor ancak Türk ismi geçen dernekleri 
kapatıyor, yeni dernekleri ise tescil etmiyor. 

Yargıtay’ın uluslararası insan hakları huku-

ku ve AİHM kararları ile içtihadına uygun 
karar almasını umut ediyoruz. Zira Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf devlet-
ler AİHM içtihadına uygun davranmakla 
yükümlüdür. 1983’te isminde Türk kelime-

si geçen derneklerimizin kapatılarak etnik 
Türk azınlığının varlığının inkar edilmesiyle 
başlayan ayrımcılığın sona erdirilmesi için 
ülkemiz artık somut bir adım atmalıdır.” dedi.

ABTTF Başkanı: “Yargıtay’ın 
uluslararası insan hakları huku-

ku ile AİHM içtihadına uygun ka-

rar almasını umut ediyoruz. Zira 
Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi’ne taraf devletler AİHM ka-

rarlarına ve AİHM içtihadına uy-

gun davranmakla yükümlüdür.”


