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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Azınlıkların eğit im hakkının 
tartışıldığı bölgesel forumda Batı 
Trakya Türkleri, azınlık okulları 
eğitim sistemindeki sorunları 
aktardı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 6-7 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık 
Sorunları Özel Raportörü Prof. Fernand de 
V a r e n n e s  t a r a f ı n d a n  i l k  k e z  
gerçekleştirilen Azınlık Sorunları 1. 
Bölgesel Forumu'na iştirak etti. Budapeşte 
merkezli Tom Lantos Enstitüsü'nün 
desteği ile düzenlenen, Avrupa Milletleri 
Federal Birliği'nin (FUEN) de ortak 
kuruluşlardan biri olarak yer aldığı foruma 
Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Melek Kırmacı Arık ile ABTTF Brüksel 
Temsilci l iği 'nden Aykut Garipoğlu 
katılırken Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyesi 

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları 
Enst i tüsü Öğret im Üyesi Dr. Al i  
Hüseyinoğlu da foruma davetli konuşmacı 
olarak iştirak etti. 

ABTTF iki dilli azınlık anaokulları 
ile azınlık ilkokullarındaki 

öğretmen, müfredat ve ders 
kitapları sorununu gündeme 

taşıdı, Yunan makamlarından Batı 
Trakya Türkleri ile diyalog 
içerisinde sorunlara çözüm 

üretmesini istedi

Avrupa'da yaşayan azınlıkların sesini 
duyurma imkanı sağlayan bölgesel foruma 
hükümetler, BM mekanizmaları ve 
organları ile Avrupa'daki hükümetler arası 
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişi 
katıldı. ABTTF, BTAYTD ve Batı Trakya 
Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) 
tarafından Mart 2019'da Gümülcine'de

BM Azınlık Sorunları
Özel Raportörü Brüksel'de

ilk bölgesel forumunu gerçekleştirdi
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düzenlenen eğitim konulu çalıştay ve 
konferansa katılan BM Azınlık Sorunları 
Özel Raportörü Prof. Fernand de 
Varennes'in yaptığı açılış konuşması ile 
b a ş l a y a n  f o r u m d a  B M  Ö z e l  
Raportörü'nün tematik önceliklerinden 
biri olan dilsel azınlıkların eğitim 
alanındaki hakları ele alındı. 

İnsan hakları ve azınlık dili eğitiminin 
tartışıldığı ilk oturumda söz alan ABTTF, 
Yunanistan'da 1923 Lozan Antlaşması 
ile eğitimde özerk kılınan Batı Trakya 
Türk toplumunun anadilde eğitim hakkı 
ile birlikte kendi okullarını kurma ve 
yönetme hakkına sahip olduğunu 
hatırlatarak Yunanistan'da 2006'da okul 
öncesi eğitimin zorunlu olmasının 
ardından Batı Trakya Türklerinin sahip 
olduğu özel eğitim sistemi içerisinde özel 
anaokulları olarak eğitim verecek iki dilli 
azınlık anaokulları kurmasına devletin 
ısrarla izin vermediğini aktardı. 

Eylül 2018'de Batı Trakya'yı ziyaret eden 
Avrupa Azınlık Hakları Grubu (MRG 
Europe) Direktörü Neil Clarke'ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci 
oturumda kamusal politika hedefleri ve 
uygulamalar gündeme taşındı. Bu 
oturumda konuşan ABTTF, Batı Trakya 
Türk toplumunun antlaşmalar uyarınca 
eğitimde özerk olmasına rağmen 
eğ i t im in  her  düzey inde dev le t  
kontrolünün çok sıkı olduğunu söyledi. 
Diyalog ortamının olmadığı koşullar 
altında devletin tek taraflı ve dayatmacı 
eğitim politikaları sürdürdüğünü belirten 
ABTTF, Türk ilkokullarında düşük 
kalitedeki eğitim sorununu çözmek 
yerine devlet okul sistemi içerisinde 
atılan devlet anaokullarında azınlık 
mensubu bir kişinin tercüman olarak 
anasınıfında görev yapması gibi 
adımların sorunları çözmekten uzak 
olduğunu söyledi. 

Azınlıkların dilsel hakları ve çok dillilik 
çerçevesinde eğitimde pedagojik 
yaklaşımların ele alındığı ikinci günde 
k a l i t e ,  k a y n a k l a r  v e  y ö n e t i m  
ç e r ç e v e s i n d e  i n s a n  h a k l a r ı  
yükümlülüklerinin etkin olarak yerine 
getirilmesi konulu son oturumda Dr. Ali 

Hüseyinoğlu sunum yaptı. Bölgeyi ve 
Batı Trakya Türk toplumunu tanıtan 
Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türklerinin 
sahip olduğu eği t im sisteminin 
özelliklerini aktardı. Anadilde eğitim 
hakkının azınlıkların varlıklarını devam 
ettirmesi açısından yaşamsal önemde 
olduğunu belirten Hüseyinoğlu, tek 
taraflı adım atmak yerine karar alma 
mekanizmalarının Batı Trakya Türk 
toplumu ile diyalog ve iş birliği içerisinde 
olması gerektiğini aktardı. 

Son oturumda konuşan ABTTF, Eylül 
2018'de azınlık okullarında patlak veren 
ders kitapları krizi ve azınlık okullarının 
protestosunu dile getirmekle birlikte 
Gümülcine'deki Medrese-i Hayriye'de 
Türkçe ders saatlerinin azaltılmasını 
gündeme taşıdı. ABTTF, Yunan 
makamlarının tek taraflı ve dayatmacı bir 
a n l a y ı ş  i l e  h a y a t a  g e ç i r d i ğ i  
uygulamaların güvensizlik yarattığını 
dile getirerek Yunan makamlarından 
Batı Trakya Türk toplumu ile iş birliği 
içerisinde sorunlara çözüm getirmesini 
istedi. 

Foruma katılan Çam Arnavutları ve 
Ulahların temsilcileri de Yunanistan'ın 
ülkede yalnızca dini azınlıkları tanıdığını 

dile getirerek Yunanistan'ın ülkedeki 
hiçbir etnik ya da ulusal azınlığı veya 
d i l se l  az ın l ık la r ı  tan ımamasın ı  
eleştirdiler, tanınmadıkları için anadilde 
eğitim hakkına da sahip olmadıklarını 
ifade ettiler. 

Farklı oturumlarda söz alarak konuşma 
yapan Yunanistan, Lozan Antlaşması ile 
Batı Trakya'da yalnızca Müslüman 
azınlık olduğunu belirterek bu Müslüman 
azınlığın da üç farklı etnik gruptan 
oluştuğu yönündeki resmi görüşünü 
tekrar etti. Batı Trakya Türk toplumunun 
sahip olduğu okul sistemi içerisinde 
özerk yapıda olduğunu söyleyen 
Yunanistan, devletin yeni ders kitapları 
ile yeni müfredatın yanı sıra Türkçe 
programında görev yapan azınlık 
öğretmenlerinin yetiştirilmesi için yeni bir 
bölüm kurulması gibi olumlu adımlar 
attığını ifade etti.
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Boş vaatlere
artık kanmıyoruz!
Türk'üz, buradayız!
Sevgili okurlar, 

2014 Avrupa Parlamentosu (AP) 
seçimlerinde olduğu üzere 2019 
AP seçimlerinde de Batı Trakya 
Türk toplumunun siyasi partisi 
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi 
Rodop ve İskeçe'de sandıktan 
birinci çıktı. 
0
Partimizi ve halkımızı tebrik 
ederim!

B u  b a ş a r ı  D E B  P a r t i s i  
yöneticilerinin, adayların ve 
elbette halkımızın başarısı!

Peki, bu sonuçlar ne anlama 
geliyor?

Bu sonuçlar “Biz buradayız!” 
demek!

Varl ığımızı inkar edenlere 
cevaben “Biz varız, Türkler olarak 
buradayız!” demek!

Bu topraklarda yaşayan Türkler 
olarak sorunlarımız var, ancak 
artık susmayacağız demek!

Artık gerçek bir diyalog istiyoruz, 
bizi görün ve bizimle diyalog 
kurun demek!

Çoğunluk partilerinin Batı Trakya 
T ü r k  t o p l u m u n d a n  a d a y  
göstererek verdikleri vaatlere 
artık kanmıyoruz, demek!

Bundan böyle siyasi potansiyel ve 
gücümüzün farkında olarak, 
kendi gücümüze dayanarak ve 
ondan güç alarak kendi yolumuzu 
çizip, kendi yolumuzdan gitmeye 
devam edeceğiz demek!

2014 yılında partimizin ilk kez 
girdiği seçimlerde “Avrupa, 
Avrupa duy sesimizi!” demiştik. 5 
yıl sonra çok daha güçlüyüz, ne 
istediğimizden emin bir şekilde 
sorunlarımızın belli olmayan bir 
gelecekte çözülmesini beklemek 
yerine eyleme geçerek siyasi 
alandaki varlığımızı, gücümüzü 
bir kez daha ortaya koyduk! 

İşte Pazar günü sandık başına 
giderek DEB Partisi için oy 

kullanan Batı Trakya Türkleri 
ülkemizin yöneticilerine bu mesajı 
verdi! 

Siyasi arenada artık biz de varız! 

Sorunlarımızın çözümü için 
görülmeyi beklemek yerine 
ülkemizin yetki l i lerinin bizi 
g ö r m e l e r i n i  y i n e  b i z  
sağlayacağız!

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF FUEN Eğitim Çalışma

Grubu'nun yıllık toplantısına katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 6-8 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Bölgeler 
Komitesi'nde gerçekleştirilen Avrupa 
Milletleri Federal Birliği (FUEN) Eğitim 
Çalışma Grubu'nun yıllık toplantısına 
katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık 
Sorunları Özel Raportörü Fernand de 
Varennes tarafından Tom Lantos 
Enstitüsü'nün desteği ile 6-7 Mayıs 2019 
t a r i h l e r i n d e  B r ü k s e l ' d e  i l k i  
gerçekleştirilen Azınlık Sorunları Avrupa 
Bölgesel Forumu'na paralel olarak 
yapılan toplantıda ABTTF, Batı Trakya 
Türk toplumunun eğitim alanında 
yaşadığı sorunları ve yıl içerisinde eğitim 
konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları 
FUEN üyesi  Avrupa 'dak i  d iğer  
azınlıkların temsilcilerine aktardı. 

FUEN Başkanı Lorant Vincze'nin ilk gün 
katıldığı, FUEN Başkan Yardımcısı Olga 
M a r t e n s ' i n  b a ş k a n l ı ğ ı n d a  
gerçek leş t i r i l en  top lan t ın ın  i l k  
oturumunda FUEN'in Avrupa'da 
azınlıkların eğitim durumuyla ilgili 
hazırladığı ülkeler genel raporu 
katılımcılara aktarıldı ve azınlık eğitimi 
ile azınlık dillerinin ve kültürünün 
öğ re t i lmes i  üze r i ne  pedago j i k  
yaklaşımlar başlığında eğitim projeleri 
hakkında bilgiler verildi. Toplantının 
ikinci gününde FUEN'in “Azınlıkları 
Koruma Paketi (MSPI)” isimli Avrupa 
Vatandaşları Girişimi çerçevesinde 
eğitim alanında Avrupa Komisyonu'na 
sunulacak öneriler aktarıldı. 

Batı Trakya Türk toplumunun 
eğitim özerliğinin ihlal edilmesi 

ve bölgedeki öğrenci protestoları 
gündeme getirildi

FUEN Eğitim Çalışma Grubu yıllık 
toplantısının ilk oturumunda FUEN 
tarafından Batı Trakya Türk toplumu da 
dahil olmak üzere Avrupa'da bazı 
azınlıkların eğitimde karşılaştığı sorunlar 
üzerine sunulan ülkeler raporunda 

Yunanistan'ın azınlık okulları üzerindeki 
geniş kapsamlı kontrolüne dikkat 
çekilerek ders kitapları başta olmak 
üzere azınlık okullarındaki eğitim 
materyallerinin ve öğretmenlerin 
yetersizliği, azınlık okul sayısındaki 
düşüş katılımcılara aktarıldı. Ülkeler 
raporunun sunumunu takiben azınlık 
dilleri ve kültürünün öğretilmesi ile 
azınlık dili eğitimine ilişkin pedagojik 
yaklaşımlar başlığında Avrupa Azınlık 
Sorunları Merkezi'nden (ECMI) Dr. Zora 
Popava, Erasmus+ Projesi olan “Teach-

D – Çeşitliliği Öğretmek” projesi 
h a k k ın d a  b i l g i  v e r i r k e n  p r o j e  
kapsamında oluşturulan web sayfasında 
yer alan azınlık eğitimiyle i lgil i 
öğretmenler için hazırlanan sanal 
kursların içeriğini katılımcılarla paylaştı. 
Macaristan Baja Ulusal ve Yabancı Diller 
Enstitüsü'nden Dr. Adelheid Manz 
anaokulu düzeyinde milliyetçilik konulu 
a raş t ı rma  p ro jes i  kapsamında  
Macaristan'da devlet anaokullarında 
çalışan öğretmenlerle yapılan araştırma 
sonuçlarını katılımcılara aktardı.

Çalışma grubu toplantısının son 
gününde FUEN Siyasi Danışmanı Johan 
Häggman ' ın  modera tö r l üğünde  
gerçekleşen oturumda FUEN'in 1 milyon 
imza toplayarak başarı sağladığı 
“Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” isimli 
Avrupa Vatandaşları Girişimi ile AB'de 
dilsel çeşitliliğin teşvik edilmesine 
yönelik öneriler ele alındı. Oturumda bir 
sunum yapan Macaristan AB Daimi 
Temsilciliği'nden Diplomat Peter Varga, 
MSPI önerileri arasında yer alan Avrupa 
Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik Merkezi'nin 
kurulması ve merkezin olası görevleri 
hakkında bilgiler verdi. Bu oturumda 
konuşan ABTTF, geçtiğimiz yıl azınlık 
okullarında ders kitaplarının yenilenmesi 
talebiyle ve Türkçe ders saatlerinin 
azaltılmasına karşı gerçekleştirilen Batı 
Trakya'daki azınlık okulları protestosu ve 
Gümülcine'deki Medrese-i Hayriye 
p ro tes tosu  ö rnek le r i  hakk ında  
katılımcılara bilgiler verdi. Batı Trakya 
Türk toplumunun onayı olmaksızın 
Yunanistan tarafından Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim özerkliğini ihlal eden 
kararlar alındığına dikkat çeken ABTTF, 
MSPI çerçevesinde eğitimle ilgili 
sunulacak önerilerin Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim sorunlarının çözümü 
için öneminin altını çizdi. Toplantı, 
değer lendirme ve katı l ımcı lar ın 
önerilerini sunmasının ardından sona 
erdi.
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DEB Partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde

bir kez daha tarih yazdı!

Avrupa'da yaşayan Batı Trakya 
Türklerinin temsilcisi ABTTF 
Başkanlık Kurulu olarak yerel 
s e ç i m l e r i n  i k i n c i  t u r u n u  
kazanarak belediye başkanı 
seçilen Rıdvan Ahmet, Önder 
Mümin ve Rıdvan Delihüseyin'i 
gönülden tebrik ediyor, belediye 
b a ş k a n l a r ı m ı z a  
gerçekleştirecekleri çalışmalarda 
ü s t ü n  b a ş a r ı l a r  v e  
muvaffakiyetler diliyoruz. 

Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya 
Türk toplumu olarak DEB 
Partisi'nin Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde elde ettiği büyük 
başarı i le Yunanistan'daki 
varlığımızı inkar edenlere 'Biz 
varız ve Türk'üz!' mesajını güçlü 
bir şekilde verdik”

Batı Trakya Türk toplumunun siyasi 
alandaki tek temsilcisi Dostluk Eşitlik 
Barış (DEB) Partisi, Yunanistan'da 26 
Mayıs 2019 tarihinde yapılan Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimlerinde bir kez 
daha tarihi bir başarıya imza attı. “Hep 
Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla 
seçimlere katılan DEB Partisi, ilk kez 
katıldığı 2014 yılındaki AP seçimlerinde 
olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Rodop 
ve İskeçe illerinde en çok oyu alarak 
birinci parti oldu. 

Toplam 42 aday ile AP seçimlerine 
katılan DEB Partisi, Rodop ilinde 21.935 
oy alarak %37,46 oy oranı ile birinci parti 
oldu. Rodop ilinde Yeni Demokrasi 
Partisi (ND) %19,98 oy oranı ile ikinci, 
iktidardaki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) 

ise %13,79 ile üçüncü oldu. DEB Partisi, 
İskeçe ilinde de 14.208 oy alarak %26,32 
oy oranı ile yine birinci parti oldu. İskeçe 
ilinde ND %23,92 oy oranı ile ikinci, 
SYRIZA ise %19,06 oy oranı ile üçüncü 
oldu. 

DEB Partisi'nin AP seçimlerinde elde 
ettiği büyük başarıya ilişkin bir açıklama 
yapan Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “2014 yılında yapılan bir 
önceki AP seçimlerinde olduğu gibi 2019 
AP seçimlerinde de DEB Partisi Batı 
Trakya'da Rodop ve İskeçe illerinde en 
çok oyu alarak birinci parti olmuştur. Bu 
başarı, DEB Partisi yöneticileri ve parti 
listesindeki AP milletvekili adayları ile 
partisine sahip çıkarak oyları ile ona 
destek veren Batı Trakya Türk 
toplumunun ortak başarısıdır. Bu ne 

demektir? Bu, bizim, Batı Trakya Türk 
toplumunun Yunanistan'da var olduğu 
demektir. Varlığımızı inkar edenlere 'Biz 
varız ve Türk'üz!' demektir. Yıllardır 
çözüm bekleyen sorunlarımız olduğu 
gerçeğidir. 'Artık susmayacağız!' 
demektir. 'Artık bizim ile diyaloğa geçin!' 
demektir. 'Artık Yunan çoğunluk 
pa r t i l e r i n in  ve rd i k le r i  vaa t le re  
kanmıyoruz!' demektir. 'Artık kendi siyasi 
gücümüze güvenerek yolumuza devam 
edeceğiz!' demektir. 'Artık kendi 
kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz!' 
demektir. Batı Trakya Türk toplumu, 
DEB Partisi'nin Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde elde ettiği büyük başarı ile 
Atina'ya çok güçlü bir mesaj vermiştir. 
AP seçimlerinde ikinci kez tarihi bir 
başarıya imza atan DEB Parti'mizi 
gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde
üç Türk belediye başkanı seçildi
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Yunanistan'da belediye ve eyalet 
seçimlerinin ikinci turu 2 Haziran 2019 
tarihinde yapıldı. Seçimleri önde bitiren 
Batı Trakya Türk toplumuna mensup üç 
aday, Kozlukebir'de Rıdvan Ahmet, 
Yass ıköy 'de  Önder  Mümin  ve  
Mustafçova'da Rıdvan Delihüseyin 
önümüzdeki beş yıl için belediye başkanı 
seçildi.

Hristos Metios yeniden eyalet 
başkanı seçildi

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet 
Başkanlığı için yapılan seçimlerin ikinci 
turunda Hristos Metios ve Hristodulos 
Topsidis yarıştı. Halihazırdaki Eyalet 
Başkanı Metios oyların %50,82'sini 
alarak oldukça çekişmeli geçen seçimin 
galibi olurken rakibi Topsidis'in aldığı oy 
oranı %49,18'de kaldı. Doğu Makedonya 
ve Trakya Eyalet Meclisi'nde de 
Metios'un listesi 17, Topsidis'inki ise 16 
sandalye kazandı.

Kozlukebir Belediyesi'nde 
Rıdvan Ahmet, Yassıköy 

Belediyesi'nde Önder Mümin ve 
Mustafçova Belediyesi'nde 
Rıdvan Delihüseyin seçim 

yarışını kazandı

Belediye seçimlerinin 26 Mayıs'taki ilk 
turunda en çok oyu alarak ikinci tura 
kalan Kozlukebir  Belediyesi 'n in 
halihazırdaki başkanı Rıdvan Ahmet, 
ikinci turda da oyların %52,17'sini alarak 
yeniden belediye başkanı seçildi. Rakibi 
Erdem Hüseyin ise %47,83 oranında oy 
aldı.

Yassıköy Belediyesi'nde Önder Mümin 
ile Kiriakos Amucas arasında geçen 
seçim yarışını oyların %65,98'ini alan 
Önder Mümin kazanırken Amucas'ın 
aldığı oy oranı %34,02'de kaldı. 
Böylelikle Mümin Yassıköy'ün yeni 
belediye başkanı seçildi.  

Seçmenlerinin tamamı Batı Trakya 
Türklerinden olsan İskeçe iline bağlı 
Mustafçova Belediye'sinde seçim 

yarışını önde bitiren Rıdvan Delihüseyin 
yen i  be led iye başkanı  seç i ld i .  
Delihüseyin oyların %53,60'ını alarak 
seçimi kazanırken mevcut belediye 
başkanı olarak seçimlere giren Cemil 
Kabza %46,40 oranında oy aldı.

Gümülcine, İskeçe, Maronya-
Şapçı, Bulustra, İnhanlı ve 
Dedeagaç'ta da belediye 

başkanları belli oldu

Gümülcine Belediyesi'nde Yannis 
Garanis, İskeçe Belediyesi'nde Manolis 
Çepelis, Maronya-Şapçı Belediyesi'nde 
D i n o s  H a r i t o p u l o s ,  B u l u s t r a  
Belediyesi'nde halihazırdaki Belediye 
Başkanı Yorgos Çitiridis, İnhanlı 
Belediyesi'nde halihazırdaki Belediye 
Başkanı Thomas Mihoğlu ve Dedeağaç 
Belediyesi'nde de Yannis Zampukis 
seçimlerin ikinci turunu önde bitirerek 
belediye başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı 

açıklamada Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanlık 
Kurulu, “Batı Trakya Türk toplumu 2014 
yılındaki seçim başarısını tekrarlayarak 
bu yılki yerel seçimlerde de üç belediye 
başkanı çıkartmıştır. Avrupa'da yaşayan 
Batı Trakya Türklerinin temsilcisi ABTTF 
Başkanlık Kurulu ve ailesi olarak 2 
Haziran 2019 Pazar günü yapılan 
belediye seçimlerinin ikinci turunda 
yarışarak Kozlukebir, Yassıköy ve 
Mustafçova'da ipi önde göğüsleyen ve 
belediye başkanı seçilen Rıdvan Ahmet, 
Önder Mümin ve Rıdvan Delihüseyin'i 
gönülden tebrik ediyor, yeni dönemde 
gerçekleştirecekleri çalışmalarda 
belediye başkanlarımıza üstün başarılar 
ve muvaffakiyetler diliyoruz” dedi. 

Belediye ve eyalet seçimlerinin ikinci tur 
sonuçlarına https://ekloges.ypes.gr/en
linkinden ulaşabilirsiniz.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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ABTTF DİTİB'in geleneksel iftarına katıldı

ABTTF T.C. Essen Başkonsolosluğu'nun iftarına katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Batı Trakya Türk toplumunun 
anavatanı Türkiye Cumhuriyeti Essen 
Başkonsolosluğu'nun 15 Mayıs 2019 
tarihinde Başkonsolosluk Kançılarya 
binasında verdiği iftar yemeğine katıldı. 
Başkonsolos Şener Cebeci'nin ev 
sahipliğinde düzenlenen ve Türk sivil 
toplum kuruluşları ve derneklerin 
temsilcileri ile basın mensuplarını 
buluşturan iftar yemeğine ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu iştirak etti. 

T.C. Essen Başkonsolosu Şener 
Cebeci, iftar yemeğinde yaptığı 
selamlama konuşmasında Ramazan'ın 
bereket, kardeşlik, huzur ve manevi 
arınma ayı olduğunu bel ir terek 
Başkonsolosluk olarak ikincisini 
gerçekleştirdikleri bu buluşmayı bu yıl 

daha kalabalık bir grupla yapmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve 
katılımlarından dolayı tüm konuklara 
teşekkür etti. Anadilimiz Türkçe'nin 
öğretilmesi ve Türk gençlerinin eğitimine 
oldukça önem verdiklerini ve bu iki 
konuda daha güzel çalışmalar umut 
ettiklerini belirten Başkonsolos Cebeci, 
Türk sivil toplum kuruluşları ve 
derneklerinin Türkçe'nin öğretilmesi, 
eğitim ve vatandaşları ilgilendiren 
konularda yapacağı çalışmalarda ve 
projelerde Başkonsolosluk olarak tüm 
desteği vermeye hazır olduklarını 

kaydetti. 26 Mayıs 2019 tarihinde 
yapılacak Avrupa Parlamentosu 
seç im le r ine  de  a t ı f ta  bu lunan  
Başkonsolos Cebeci, Almanya'da oy 
kullanma hakkına sahip olan Türklerin 
mutlaka o gün sandığa gitmeleri ve 
seçimlerde ortak paydalarda buluşarak 
Türklere Almanya'da destek olacak 
adayları desteklemeleri çağrısında 
bulundu.

Birlikte yapılan iftarın ardından program 
sona erdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği'nce (DİTİB) 10 Mayıs 2019 
tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde 
geleneksel olarak düzenlenen iftar 
programına katıldı. Çeşitli sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile Müslümanların 
yanı sıra Almanya'daki Katolik ve 
Protestan kiliselerinin temsilcilerinin de 
katıldığı iftar programına ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu ve ABTTF 
Başkan Yardımcısı Sami Yusuf iştirak 
etti. 

Köln DİTİB Merkez Camii Konferans 
S a l o n u ' n d a  “ İ n f a k ”  s l o g a n ı y l a  
düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. DİTİB Genel Başkanı 
Kazım Türkmen Almanca yaptığı açılış 
konuşmasında, Ramazan'ın kardeşlik, 
dostluk, sevgi ve saygının güçlendiği bir 
ay olduğunu belirterek bu yılki Ramazan 
a y ı n d a  d ü z e n l e d i k l e r i  i f t a r  
programlarının sloganının “İnfak” 
olduğunu, bu kavramın yardımlaşma, 
dayanışma, paylaşma, insanlığın huzuru 
için maddi ve manevi yardım ve israftan 

sakınma gibi anlamlarının bulunduğunu 
ifade etti. Türkmen, İnfak'ın toplumda 
barışa, birlikteliğe ve dayanışmaya 
vesile olduğunu kaydederek bir sofranın 
paylaşımının İslam'ın yanı sıra Yahudilik 
ve Hristiyanlıkta da yer aldığını ve ortak 
bir yemeğin toplumu, insanların birbirine 
bağl ı l ığ ın ı ,  güveni ,  merhamet i ,  
dayanışmayı ve paylaşmayı sembolize 
ettiğini dile getirdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Köln 
Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ise 
yaptığı konuşmada ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve ayrımcılıkla kararlıkla 
mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.  
Erciyes ayrıca eğitimin önemine de 

d e ğ i n e r e k  A l m a n y a ' d a k i  T ü r k  
toplumunun sosyal hayatta her açıdan 
daha etkin hale gelebilmesi için eğitimin 
temel koşul olduğunu söyledi.

A l m a n y a  K a t o l i k  K i l i s e s i  
Başpiskoposluğu'ndan Ulrich Pöner ile 
Almanya Protestan Kilisesi Yüksek 
Meclis üyesi Dr. Detlef Görrig de 
yaptıkları konuşmalarda her türlü 
aşırılığı ve fanatizmi kınayarak birlik, 
beraberlik, barış ve huzur içinde 
yaşamanın önemine atıfta bulundular.

Dua ile oruçların açılması ve birlikte 
yenilen iftar yemeğinin ardından 
program sona erdi.
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ABTTF Uluslararası Demokratlar Birliği'nin

iftar programına katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Uluslararası Demokratlar 
Birliği'nin (UID) 17 Mayıs 2019 tarihinde 
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlediği 
iftar programına katıldı. Anavatan 
Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış 
Ceyhun Erciyes, Essen Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan 
Yardımcısı Afif Demirkıran, AK Parti 
Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve AK 
Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka'nın 
yanı sıra sivi l  toplum kuruluşu 
temsilcileri, UID üyeleri ve vatandaşların 
katıldığı iftar programına ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu ve ABTTF 
Başkan Yardımcısı Sami Yusuf iştirak 
etti. 

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, 
konukları selamlayarak yaptığı açılış 
konuşmasında, Avrupa'da yaşayan 
Müslümanların Avrupa'nın asli bir 
unsuru olduğunu vurgulayarak evrensel 
bir din olan İslam'ın dünyanın her 
tarafında mensupları bulunduğunu, 
sadece Orta Doğu'ya has bir kıta dini gibi 
yansıtılma gayretinin eşyanın tabiatına 

aykırılık teşkil ettiğini kaydetti. Anadolu 
kültürünün beslediği hoşgörü iklimini 
Avrupa'ya yansıtmanın önemine 
değinen Bilgi, Ramazan ayı ve iftar 
sofralarının bu güzelliği anlatabilmek 
adına güzel bir vesile teşkil ettiğini not 
ederek yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den 
Avrupa'nın değişik ülkelerine işçi olarak 
gelenlerin bugün ekonomi ve siyasette 
var oluşuna kısmen de olsa şahit 
olduklarını ancak Avrupa'daki Türk 
toplumunun bilimde, edebiyatta, kültür, 
sanat ve hatta siyasette çok daha etkin 
olması gerektiğini ifade etti. Bilgi, Avrupa 
ve Batı'nın Türk toplumunu bir tehdit 
olarak değil bir zenginlik, hatta bir fırsat 
olarak görmesi gerektiğini belirterek 

bugün başta Almanya olmak üzere 
Avrupa'da yaşayan 5,5 milyon Avrupalı 
Türk toplumunun bu kıta ile kader 
birlikteliği oluşturduğunu, UID olarak 
gerek Türk-Alman dostluğuna gerekse 
Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde 
yaşayan Türk toplumuna katkı sunmaya 
devam edeceğini dile getirdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Köln 
Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ise 
yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik 
mesajı vererek ayrımcılık, yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılık yapanlara dur 
denilmesi gerektiğini söyledi. Anadilimiz 
Türkçe ve eğitimin önemine değinen 
Erciyes, Almanya'nın ayrılmaz bir 
parçası  o lan Türk  top lumunun 
Almanya'nın gelişmesi için büyük destek 
verdiğini, Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Türk toplumunun özellikle siyaset 
alanında daha aktif olması gerektiğini 
kaydetti.

Çocuklar tarafından ilahilerin okunduğu 
iftar programında, Kur'an-ı Kerim 
tilavetinin ardından okunan ezanla 
oruçlar açıldı.

ABTTF Avrupa Türk-İslam Birliği'nin geleneksel
iftar programına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Avrupa Türk-İslam Birliği'nin 
(ATİB) 18 Mayıs 2019 tarihinde 
Almanya'nın Hürth şehrinde düzenlenen 
geleneksel iftar programına katıldı. 
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Köln 
Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, 
sivil toplum kuruluşu başkan ve 
temsilcileri ile vatandaşların katıldığı iftar 
programına ABTTF Başkan Yardımcısı 
Vedat Arap iştirak etti. 

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, 
iftar programında yaptığı selamlama 
konuşmasında, Almanya'da İslam 
karşıtlarının parti kurup meclise girdiğini 
belirterek gerektiğinde Müslümanlara 

kilisenin kapılarını açan Almanya'yı 
özlediklerini söyledi. 26 Mayıs 2019 
Pazar  günü  yap ı lacak  Avrupa  
Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım 
çağrısı yapan Yıldırım, Avrupa'daki bazı 
aşırı sağ partilerin AP seçimlerinde ortak 
stratejilerini İslam, göçmen ve Türkiye 
karşıt l ığı üzerine belir lediklerini 
duyduklarını not ederek seçimlerde 

sağduyunun galip gelmesini ümit 
ettiklerini ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Köln 
Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes de 
yaptığı konuşmada, Avrupa'da yaşayan 
Türk toplumunun artık Avrupa'nın 
ayrılmaz bir parçası haline geldiğini 
belirterek Türk toplumuna karşı 
ayrımcılık, ırkçılık yapanlara karşı daha 
güçlü şekilde durulması gerektiğine 
vurgu yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 
okunan ezanla oruçların açılması ve 
birlikte iftarın yapılması ile program sona 
erdi.
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Almanya'daki Batı Trakya Türkleri Gütersloh
ve Viersen şehirlerindeki iftar sofralarında buluştu

A v r u p a  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  
Federasyonu 'nun (ABTTF)  üye 
derneklerinden Gütersloh ve Çevresi 
Yunanistan Batı Trakya Türkleri Kültür 
ve Aile Birliği ile Viersen Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği, mübarek Ramazan ayı 
vesilesiyle 11 Mayıs 2019 tarihinde 
lokal ler inde i f tar yemeği verdi .  
ABTTF'nin destek ve katkılarıyla 
düzenlenen iftar sofralarına ev sahibi 
derneklerin yönetici ve üyeleri eş ve 
çocuklarıyla katıldı. Viersen derneğinin 
düzenlediği iftar sofrasına ABTTF'yi 

temsilen Başkan Yardımcısı Serdar 
Kalekoğlu da iştirak etti.

Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Batı 
Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birliği'nin 
düzenlediği iftar sofrasına katılan 
annelere 12 Mayıs Anneler Günü 
vesilesiyle dernek başkanı İbrahim 
İbram tarafından gül hediye edildi.

Ezanın okunmasının ardından dua ile 
oruçlarını açan konuklar hep birlikte iftar 
yaptı.
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Batı Trakya Türkleri Almanya'nın Herzogenaurach
şehrindeki iftarda buluştu

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) üyesi Herzogenaurach Batı 
Trakya Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 31 Mayıs 2019 
tarihinde iftar yemeği verdi. ABTTF'nin 
destek ve katkılarıyla düzenlenen, 
mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle 
Mevlid-i Şerif'in de okunduğu iftar 
yemeğine ABTTF'yi temsilen Başkan 
Yardımcısı Ferruh Hasan iştirak ederken 
Herzogenaurach derneğinin yönetici ve 
üyeleri eş ve çocuklarıyla katıldı. İftar 
y e m e ğ i n e  A n a v a t a n  T ü r k i y e  
C u m h u r i y e t i  N ü r n b e r g  
B a ş k o n s o l o s l u ğ u ' n d a n  M u a v i n  
Konsolos Ünal Atçalıoğlu da iştirak etti.

Katılımın oldukça yoğun olduğu iftar 
yemeğinde ezanın okunmasının 
ardından dua ile oruçlarını açan Batı 
Trakya Türkleri hep birlikte iftar yaptı.
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Halver derneğimizden iftar yemeği
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) üyesi Halver Batı Trakya Türk 
Kültür Derneği 25 Mayıs 2019 tarihinde 
iftar yemeği verdi. ABTTF'nin destek ve 
k a t k ı l a r ı y l a  d e r n e k  l o k a l i n d e  
düzenlenen, ev sahibi derneğin yönetici 
ve üyelerinin katıldığı iftar yemeğine 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu ile 
ABTTF Başkan Yardımcıları Sami Yusuf 
ve Mehmet Hüseyin iştirak etti.

İftar yemeğinde kısa bir selamlama 
konuşması yapan ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu, yardımlaşma, dayanışma 
ve paylaşma duygularının en yoğun 
yaşandığı mübarek Ramazan ayında 

ABTTF üyesi derneklerce düzenlenen 
iftar sofralarının Avrupa'da yaşayan Batı 
Trakya Türkleri arasındaki birlik ve 
beraberliği pekiştirdiğini belirterek iftar 
yemeğinin düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür etti ve tüm 
konukların Ramazan ayını kutladı.

Ezanının okunmasının ardından dua ile 
oruçlar açıldı ve hep birlikte iftar yapıldı.
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Meschede ve Lauf derneklerimizden iftar yemeği
A v r u p a  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  
Federasyonu'nun (ABTTF) üye 
derneklerinden, Meschede Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği ile Lauf Batı 
Trakya Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği mübarek 
Ramazan ayı münasebetiyle 18 
Mayıs 2019 tarihinde lokallerinde 
iftar yemeği verdi. ABTTF'nin 
destek ve katkılarıyla düzenlenen 
iftar sofralarından Meschede 
derneğinin iftarına ABTTF Başkan 
Yardımcıları Aydın Ahmet ve 
Bülent Çolak ile ABTTF Denetim 
Kurulu üyesi İsmail Rüşüt, Lauf 
derneğinin iftarına da ABTTF 
Başkan Yardımcısı Ferruh Hasan 
iştirak etti. İftar sofralarına ev sahibi 
derneklerin yönetici ve üyeleri, 
onların eş ve çocukları i le 
Meschede ve Lauf şehrinde 
yasayan Batı Trakya Türkleri ve 
aralarında din görevlilerinin de 
olduğu davetli konuklar katıldı. 

Her iki iftar sofrasına da yaklaşık 
100 k iş i  ka t ı l ı rken  ezanın  
okunmasının ardından dua ile 
oruçlar açıldı ve hep birlikte iftar 
yapıldı.
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Dedeağaç'taki Türk mezarlığına çirkin saldırı!

Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya ziyaretinde
müftülük ve vakıflar konusunda açıklamalarda bulundu
Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya Türk 
toplumu olarak Yunan hükümetinden 
uluslararası antlaşmalarla garanti 
altına alınan dini özerklik hakkımıza 
z a r a r  v e r e c e k  t e k  t a r a f l ı  
uygulamalarına ivedil ikle son 
vermesini ve sorunlarımızın çözüme 
k a v u ş t u r u l m a s ı n d a  b i z i m l e  
doğrudan diyaloğa girmesini talep 
ediyoruz”  

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 6 
Mayıs 2019 tarihinde Batı Trakya'yı ziyaret 
etti. Partisi SİRİZA'nın İskeçe'de düzenlediği 
toplantıda konuşan Çipras, Batı Trakya Türk 
toplumunu yakından ilgilendiren müftülük 
konusu ve vakıflar idare heyetleri seçimlerine 
de değindi. Batı Trakya Türk toplumunun 
demokratik haklarıyla ilgili Avrupa hukukuna 
dayanan reformları hayata geçirdiklerini 
savunan Çipras, bu çerçevede şer-i hukukun 
zorunlu olmaktan çıkartıldığını, müftülüklerin 
daha şeffaf çalışmasına katkı sağlayacak 
yeni l ik ler in yapıldığını ve müftülük 
kurumunun reform edildiğini söyledi. 
Müftülüklerdeki reformların yerine getirilmesi 
için müftü naiplerinin atandığını dile getiren 

Çipras, önümüzdeki günlerde müftülerin 
yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi'nin yayımlanacağını söyledi. 
1920/1991 sayı ve tarihli yasanın çerçevesini 
yeniden incelediklerini ve değiştirilmesi 
gerektiğini düşündüklerini kaydeden Çipras, 
bu yasanın müftünün din görevlilerinden 
oluşan bir kurul tarafından seçilmesi ve Batı 
Trakya Türk toplumu tarafından olabildiğince 
büyük ölçüde kabul görecek bir süreçle 
değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Böyle kritik 
bir reformun resmi olmayan yapıları ortadan 
kaldıracağını belirten Çipras, vakıf idare 
heyetlerinin seçimle işbaşına getirilmesi 
amacıyla 2008 yılında çıkartılan vakıflar 
yasasının etkin bir şekilde uygulanması için 
gerekli değişikliklerin yapılacağını da 
sözlerine ekledi. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğ lu ,  “Başbakan  A leks i s  Ç ip ras ,  
Yunanistan'da seçimler yaklaşırken SİRİZA 
partisine oy toplama kaygısıyla müftülük ve 
vakıf idare heyetlerinde seçimlerin 
yapılacağını vaat etti. Öte taraftan yıllardır 
iktidarda olan SİRİZA hükümeti, kendi müftü 
ve imamlarını tayin ederek Yunan devletinin 
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik resmi 
politikasını sürdürmekte, Batı Trakya 
Türklerinin seçtiği müftüleri tanımayarak Batı 
Trakya Türk toplumunun uluslararası 
antlaşmalarla garanti edilen dini özerklik 
hakkını gasp etmektedir. 1967 yılından 
beridir de vakıflarımızın idare heyetlerinin 
üyeleri Lozan Antlaşması'nın 40. maddesine 
aykırı bir şekilde devlet tarafından atama 
yoluyla belirlenmektedir. Batı Trakya Türk 
toplumu olarak Yunan hükümetinden 
uluslararası antlaşmalarla garanti altına 
alınan dini özerklik hakkımıza zarar verecek 
tek taraflı uygulamalarına ivedilikle son 
vererek uluslararası hukuktan doğan 
yükümlülüklerini yerin getirmesini ve 
sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasında 
bizimle doğrudan diyaloğa girmesini talep 
ediyoruz” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

Halit Habip Oğlu: “Mezarlığımıza 
yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle 
kınıyor, Batı Trakya Türk toplumu 
olarak geçmişte de birçok örneği 
olan bu tür provokasyonlara 
kanmayarak demokrasi ve evrensel 
hukuk ilkeleri çerçevesinde haklı 
mücadelemiz i  sonuna kadar  
sürdüreceğimiz in  b i l inmesin i  
istiyoruz” 

Yunanis tan 'dak i  Bat ı  Trakya Türk  
toplumunun yaşadığı üç ilden biri olan 
Dedeağaç'taki Türk mezarlığına 28 Mayıs 
2019 tarihinde kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce saldırıda bulunuldu. Faillerinin aşırı 
sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanlarının 
olduğu düşünülen saldırıda mezar taşlarına 
zarar verildi. Saldırganlar bazı mezar 

taşlarını kırarken bazılarının üzerine sprey 
boyayla Altın Şafak Partisi'nin amblemini 
çizdi ve Türk düşmanlığıyla bilinen “Stohos 
(Hedef)” örgütünün adını yazdı. Saldırganlar 
ayrıca üzerinde Altın Şafak Partisi'nin 
amblemi olan ve “Yunanistan Yunanlılara 
aittir” yazan bildirileri mezarlığa bıraktı. 

Saldırıyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit 
Habip Oğlu, “Avrupa'da yaşayan Batı Trakya 
Türklerinin temsilcisi ABTTF olarak 
Dedeağaç'taki Türk mezarlığına yapılan 
çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Nefret 
temelli, ırkçı ve Türk düşmanı motifler taşıyan 

ve mezar taşlarının zarar gördüğü bu saldırıyı 
kabu l  e tmemiz  mümkün  değ i l d i r .  
Saldırganlar Batı Trakya Türk toplumunu 
hedef  göstererek gözdağı  vermek 
istemişlerdir. Saldırının Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi'nin Yunanistan'da 26 Mayıs'ta 
yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
Rodop ve İskeçe illerinde en çok oyu alarak 
zafer kazanmasının hemen ardından 
yapılması da oldukça düşündürücüdür ve 
saldırının provokatif amaçlı yapıldığına 
işarettir. Saldırının faillerinin polis tarafından 
bir an önce tespit edilerek yargı önüne 
çıkartılmasını istiyoruz. Batı Trakya Türk 
toplumu olarak geçmişte de birçok örneği 
olan bu tür provokasyonlara kanmayarak 
sükunetimizi korumalı, demokrasi ve 
evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde haklı 
mücadelemizi sürdürmeliyiz” açıklamasında 
bulundu. 

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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ABTTF'nin yeni web sitesi yayında!

Türkçe, Yunanca, Almanca ve İngilizce 
olmak üzere dört farklı dildeki ABTTF 
web sitesi  modern yeni www.abttf.org
yüzü ile yayında!

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türk 
toplumunun Avrupa ve uluslararası 
alandaki temsilcisi Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu'nun (ABTTF) 
www.abttf.org adresindeki yeni web 
sitesi profesyonel altyapısı ve son 
teknoloji yazılımıyla yayın hayatına 
b a ş l a d ı .  K u r u m s a l  a n l a m d a  
z iyaretç i ler ine daha iy i  h izmet 

verebi lmek adına yeni lenen ve 
geliştirilen web sitemiz daha işlevsel ve 
dinamik hale get i r i ld i .  Yeniden 
tasarlanan dinamik içerik yönetimi ve 
kullanıcı odaklı navigasyon sayesinde 
ziyaretçilerin yeni web sitemizde ABTTF 
ve Batı Trakya Türk toplumu hakkında 
her zaman güncel bilgi ve haberlere en 
hızlı ve kolay şekilde ulaşması mümkün. 
Yanı sıra ziyaretçiler yeni web sitemiz 
üzerinden tamamlanmış ya da planlanan 
etkinliklerimizi de takip edebilecek, üye 
derneklerimizin faaliyetleri hakkında bilgi 
edinebilecek, bizimle doğrudan iletişime 

geçebilecek.

Yeni web sitemizde ABTTF'nin sosyal 
medya hesapları daha görünür ve 
interaktif hale getirilirken kamuoyu 
oluşturmadaki etkinliği her geçen gün 
artan sosyal medya yeni web sitemiz ile 
daha etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılabilecek. ABTTF'nin sosyal 
medya hesapları ile doğrudan bağlantılı 
yeni web sitemiz ile çok daha geniş 
kitlelere anında ulaşılabileceğiz.
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