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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcilerinden 

oluşan heyet 30 Eylül-2 Ekim 2019 tarihleri 

arasında Strazburg'daki Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi'ne çalışma ziyareti 

gerçekleştirdi. Çalışma ziyaretinde Batı 

Trakya Türk Azınlık dernekleriyle ilgili 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarının Yunanistan tarafından 11 

yıldır uygulanmaması başta olmak üzere 

Batı Trakya Türk toplumunun güncel 

sorunları gündeme taşındı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, İskeçe 

Türk Bir l iği  ( İTB) Başkanı Ozan 

Ahmetoğlu, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 

Derneği Başkanı Hülya Emin, Batı Trakya 

Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) 

Genel Müdürü ve Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. 

Pervin Hayrullah ve ABTTF Uluslararası 

İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık'tan 

oluşan Batı Trakya Türk heyeti, Avrupa 

Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 

2019 Sonbahar Olağan Genel Oturumu 

kapsamında, diplomatlar ve Avrupa 

Konseyi'nde görevli üst düzey yetkililerle 

görüşmeler gerçekleştirdi.

Batı Trakya Türk heyeti çalışma ziyareti 

kapsamında; Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa 

Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

(AİHM) Kararları İcra Dairesi Başkanı 

Fredrik Sundberg, AKPM Azınlık Hakları 

Alt Komisyonu Başkanı Goran Beus 

Richembergh, Avrupa Konseyi Avrupa 

Bölgesel ve Azınlık Di l ler i  Şartı  

Sekretaryası Başkanı Sixto Molina, 

Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle 

M ü c a d e l e  K o m i s y o n u  ( E C R I )  

Sekretaryası'ndan Zeynep Usal Kanzler 

ve Camilla Tesenyi ve AKPM Hukuk İşleri 

v e  İ n s a n  H a k l a r ı  K o m i s y o n u  

Sekretaryası'ndan Agnieszka Szklanna ile 

görüşürken altı ülkenin Avrupa Konseyi 

nezdindeki daimi temsilciliklerinde görevli 

diplomatlar ile ortak toplantıda bir araya 

geldi. Heyet, Avrupa Konseyi üyesi

Batı Trakya Türk heyetinden

Strazburg'a çalışma ziyareti
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ülkelerden milletvekilleriyle de görüştü. 

Bu çerçevede heyet, Yunanistan eski 

Başbakanı ve KİNAL Milletvekili Yorgo 

Papandreu ile görüşme fırsatı buldu.  

Görüşmelerde “Bekir Usta grubu 

davaları” adı altındaki; İskeçe Türk 

Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür 

Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik 

Derneği ile ilgili AİHM kararlarının 

Yunanistan tarafından 11 yıldır 

uygulanmadığını belirten Batı Trakya 

Türk heyeti, 4491/2017 sayı ve tarihli 

yasanın kabulünün ardından Yunan 

ulusal mahkemelerinde devam eden 

hukuki süreç hakkında bilgilendirmede 

bulundu. Batı Trakya Türk heyeti, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 

“Bekir Usta grubu davaları” ile ilgili 

inceleme sürecini devam ettirmesini 

istedi. Batı Trakya Türk heyeti, eğitim ve 

din alanında yaşanan güncel sorunları 

da aktararak Yunanistan'ın Batı Trakya 

Türk toplumunun antlaşmalarla garanti 

altına alınan eğitim ve din özerkliğini 

çeşitli yasa ve uygulamalarla yıllardır 

ihlal ettiğini dile getirdi.

Batı Trakya Türk heyeti ayrıca, 1 Ekim 

2019 tarihinde Avrupa Konseyi'nin 70. 

ku ru luş  y ı ldönümü ku t lama la r ı  

vesilesiyle Strazburg'a ziyarette bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve 

AKPM Onursal Başkanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile Avrupa Konseyi Nezdinde 

Türk iye  Da imi  Tems i l c i l i ğ i ' nde  

gerçekleştirdiği özel görüşmede Batı 

Trakya Türk toplumumun güncel 

sorunlarını kendisine aktardı.
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Batı Trakya Türk heyeti Strazburg'da

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Batı Trakya Türk heyeti, 1 Ekim 2019 

tarihinde Avrupa Konseyi'nin 70. kuruluş 

yıldönümü kutlamaları vesilesiyle 

Fransa'nın Strazburg şehrine ziyarette 

bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal 

Başkan Mevlüt Çavuşoğlu ile özel bir 

görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Batı 

Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 

Başkanı Halit Habip Oğlu, İskeçe Türk 

Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 

Başkanı Hülya Emin, Batı Trakya 

Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) 

Genel Müdürü ve Batı Trakya Azınlığı 

Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 

İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Pervin 

Hayrullah ve ABTTF Uluslararası İlişkiler 

Direktörü Melek Kırmacı Arık'tan oluşan 

Batı Trakya Türk heyeti, Avrupa Konseyi 

Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde 

gerçekleşen görüşmede, Batı Trakya 

Türk toplumumun güncel sorunlarını ve 

sorunların çözüme kavuşturulmasına 

yönelik olarak Avrupa Konseyi organları 

nezdinde yürütülen lobi ve raporlama 

çalışmalarını Bakan Çavuşoğlu'na 

aktardı.



Gelin, dışlamak

yerine kucaklayın!
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Sevgili okurlar, 

Batı Trakya Türkleri olarak biz ve 

İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki 

Rumlar Lozan Antlaşması gereğince 

mübadele dışında bırakıldık.

Bu antlaşma ile iki topluma eğitim ve din 

alanında özerklik tanındı. 

Anavatanımız Türkiye, Lozan'da gayri-

Müslim azınlık denmesine rağmen onları 

“Rum” azınlık olarak tanıyor. 

Öte yandan ülkemiz Yunanistan, 

Lozan'da Müslüman azınlık dendiği 

g e r e k ç e s i y l e  b i z l e r i  “ Y u n a n  

Müslümanları” olarak tanımlıyor. 

Okullarımızda Türkçe eğitim verilmesine 

rağmen, hatta Türk öğretmenlerin 

maaşlarını dahi ödemesine rağmen 

ülkemize göre bizler Türk değiliz!

Bu inkar karşısında ABTTF olarak 

varlığımızı, sorunlarımızı anlatan 

videolar hazırladık, Yunanca ve İngilizce 

dillerinde hazırladığımız bu videoları 

sosyal medyada paylaştık. 

Batı Trakya Türklerinin tarihi ile ilgili 

y a y ı n l a n d ı ğ ı m ı z  v i d e o  i ç i n  

https://www.facebook.com/9399896161

64959/videos/492210191623377/ ve 

https://www.facebook.com/watch/?v=23

5 0 5 5 5 1 7 8 3 7 3 9 6 4  l i n k l e r i n i  

tıkladığınızda göreceğiniz yorumları 

okuyunca yüzyıllardır yaşadığımız bu 

topraklarda bizlere olan genel bakışı 

göreceksiniz ne yazık ki. 

Yorumların hemen hepsi saldırgan bir 

dille yazılmış, aşağılayıcı ifadeler 

içeriyor. Öyle ki bazı yorumları silmek 

mecburiyetinde kaldık. 

Bu yorumlardan çıkan yorum şöyle. 

Varlığımız ülke genelinde bilinmiyor. 

Bununla birlikte yorumlara bakacak 

olursak bizi görmeye, tanımaya istekli bir 

hava da yok. 

Fakat, bizler bu ülkenin gerçeğiyiz. 

Yunan vatandaşı Türkler'iz. 600 yıla 

yakındır Batı Trakya'da yaşıyoruz. 

T ı p k ı  İ s t a n b u l ,  G ö k ç e a d a  v e  

Bozcaada'daki Türk vatandaşı Rumlar 

gibi. 

Her iki toplum da memleket dedikleri 

kendi topraklarında yaşıyorlar. Her iki 

toplum da o toprakların yabancısı 

değiller. Her ikisi de bu toprakların yerli 

halkları. 

Bu kadar çıplak bir gerçeklik karşısında 

ülkemizdeki bu inkar niye? 

Ülkemizi yönetenlere sesleniyorum: 

Gelin, bırakın bu inadı! Türk'üz, Yunan 

vatandaşı Türkler'iz! Yüzyıllardır aynı 

toprağı, suyu, havayı paylaştığımız 

insanları çok seviyoruz, bu memleketi, 

ülkemizi çok seviyoruz.

Gelin, dışlamak yerine kucaklayın!

O zaman göreceksiniz ki bugün bizi 

tanımayan, tanımaya hevesli olmayanlar 

da bize farklı bir gözle bakmaya 

başlayacaklar. 

İşte o zaman bu topraklarda gerçekten 

farklılıkların bir araya getirdiği eşsiz 

güzellikte bir tablo oluşacak!

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu

ABTTF Başkanı
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Batı Trakya Türk heyeti

Strazburg'a ziyaret gerçekleştirdi
İsmindek i  “Türk”  ke l imes i  

neden iy le  faa l iye t ine  iz in  

verilmeyen derneklerin AİHM'ye 

taşınan davalarında Yunanistan 

11 yıldır mahkeme kararlarını 

uygulamıyor.

Batı Trakya Türk heyeti, 17 Eylül 2019'da 

Strazburg'a gerçekleştirdiği ziyarette 

Yunanistan tarafından on bir yıldır 

uygulanmayan Rodop İli Türk Kadınları 

Kültür Derneği ve diğer Batı Trakya Türk 

dernekleri ile ilgili AİHM kararlarının 

uygulanmasına i l işk in sorunları  

gündeme taşıdı. 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 

Başkanı Hülya Emin, Batı Trakya 

Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği 

(BTAYTD) İnsan Hakları Kolu Başkanı 

Dr. Pervin Hayrullah ve Avrupa Batı 

Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) 

Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 

Kırmacı Arık'tan oluşan Batı Trakya Türk 

heyeti, Strazburg'da Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi Sekretaryası Başkan 

Yardımcısı Geneieve Mayer ve 

Sekretarya'da görevli John Darcy ile 

Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) Kararları İcra 

Dairesi'nde görevli hukukçular Nikolaos 

Sitaropoulos ve Dimitrios Kalogiros ile 

görüştü. 

23-25 Eylül 2019 tarihlerindeki Bakanlar 

Komites i  incelemesi  öncesinde 

S t r a z b u r g ' d a  g e r ç e k l e ş t i r i l e n  

görüşmede Batı Trakya Türk heyeti, 

Bekir Usta davaları grubunda yer alan 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, 

İskeçe Türk Birliği ve Meriç İli Azınlık 

Gençlik Derneği'nin ederek 4491/2017 

sayı ve tarihli yasanın kabulünden 

sonraki hukuki süreci aktardı. 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 

Başkanı Hülya Emin, 4491/2017 sayı ve 

tarihli yasanın kabulünden sonra 

derneğin kayıt altına alınmasını 

reddeden kararın iptali istemiyle Trakya 

İstinaf Mahkemesi'ne başvurduklarını ve 

bu başvurunun 25 Ekim 2019'da Trakya 

İ s t i n a f  M a h k e m e s i  t a r a f ı n d a n  

görüşüleceğini söyledi. Batı Trakya Türk 

heyeti, Meriç İli Azınlık Gençlik 

Derneği'nin de aynı günde Trakya İstinaf 

Mahkemesi'nde duruşması olduğunu 

ekledi.

İskeçe Türk Birliği'nin 4491/2017 sayı ve 

tarihli yasanın kabulünün ardından resmi 

tüzel kişiliğinin iadesi istemi ile yaptığı 

başvurunun 22 Haziran 2018'de Trakya 

İ s t i n a f  M a h k e m e s i  t a r a f ı n d a n  

reddedildiğini ifade eden Batı Trakya 

Türk heyeti, Yargıtay'a yapılan temyiz 

başvurusunun 20 Mart 2020'da 

görüşüleceğini belirtti. Ayrıca heyet, 

Yunanistan'ın AİHM kararlarını on bir 

yıldır uygulamamasının Batı Trakya Türk 

toplumunda yol açtığı sonuçları aktardı. 

Görüşmede Batı Trakya Türk heyeti, 

Bekir Usta davaları grubundaki AİHM 

kararlarının Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi tarafından takip edilmesini 

önemini vurguladı, Yargıtay'ın İskeçe 

Türk Birliği davasında vereceği kararın 

kritik önemde olması nedeniyle Bakanlar 

Komitesi'nin inceleme sürecini devam 

ettirmesini istedi. 

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 152 I Ekim 2019
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden ihtar:

Bekir Usta grubu davaları ile ilgili

AİHM kararları 11 yıldır uygulanmıyor
Hal i t  Hab ip  Oğ lu :  “A İHM 

k a r a r l a r ı n ı n  u y g u l a n m a s ı  

konusunda yargı da yürütme de 

istekli değil.”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 23-

25 Ey lü l  2019 'da St razburg ' ta  

gerçekleştirdiği toplantıda Batı Trakya 

Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir 

Usta grubu davalarını inceledi. 1355. 

toplantısında Bakanlar Komitesi, “Bekir 

Usta ve diğerleri” grubu adı altındaki 

İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk 

Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 

Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili AİHM 

k a r a r l a r ı n ı n  o n  b i r  y ı l d ı r  

uygulanmamasını açık bir biçimde 

eleştirdi. 

25 Eylül 2019 tarihli kararında Bakanlar 

Komitesi, 2017'de Yunanistan'da Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda 

yapılan değişikliğe rağmen AİHM içtihatı 

doğrultusunda esasa ilişkin yeni 

incelemenin yapılmamasını eleştirerek 

bu nedenle İskeçe Türk Birliği'nin 

resmiyetinin hala iade edilmediğini, 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 

ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği'nin 

de kaydedilmediğini belirtti. 

Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği'nin 

4491/2017 tarihli yasanın kabulünden 

sonra Trakya İstinaf Mahkemesi'ne 

y a p t ı ğ ı  b a ş v u r u n u n  u s u l d e n  

reddedilmesini eleştirmekle birlikte 

temyize giden İskeçe Türk Birliği'nin 

Yargıtay'daki duruşmasının 20 Mart 

2020'den önce bir tarih olmamasını 

endişe ile not ettiklerini kaydetti. 

Başvuru sahibi derneklerin davalarının 

Yunan ulusal mahkemelerince AİHM 

kararları ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin 11. maddesine uygun 

o larak incelenmesi  iç in  Yunan 

makamlarından hızlı bir şekilde gerekli 

tüm tedbirleri alması talebini yineleyen 

B a k a n l a r  K o m i t e s i ,  Y u n a n  

makamlarından Bekir Usta grubu 

davalarına ilişkin Yunanistan'da devam 

eden hukuki süreç hakkında düzenli 

olarak bilgi vermesini istedi. 

Aralık 2018'deki kararında da belirttiği 

üzere Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 

bahse konu davalara ilişkin 2008 yılında 

aldığı kararlarında eleştirdiği aynı 

gerekçelerle Batı Trakya'da İskeçe İli 

Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kayıt 

başvurusunun Yargıtay'ın 2017 yılındaki 

nihai kararı ile reddedilmesinden büyük 

üzüntü duyduğunu not etti. 

Aynı şekilde Bakanlar Komitesi Yunan 

makamlarına, ulusal mahkemelerin 

derneklerin tescili veya feshedilmesi ile 

ilgili AİHM içtihadı ile tam ve etkili bir 

şekilde uyumlu kararlar almasının 

sağlanması için AİHM içtihadının ülkede 

geniş çapta yayılması ve yerel 

hakimlerin her düzeyde sistematik 

eğitimi için ek tedbirler alınması 

tavsiyesini de yineledi. 

Son olarak Bakanlar Komitesi, İskeçe 

Türk Birliği'nin Yargıtay'a temyiz 

duruşmasını takiben Haziran 2020'deki 

toplantısında Batı  Trakya Türk 

dernekleri ile ilgili Bekir Usta grubu 

davalarını tekrar inceleme kararı aldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 

“Ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya Türk 

toplumunun dernek kurma özgürlüğünü 

gasp etti, bu gasp bugün de sürüyor. 

A İ H M ' y e  t a ş ı n a n  ü ç  d a v a d a  

Yunanistan'ın haksız bulunmasına 

rağmen ülkemiz, 11 yıldır AİHM 

kararlarını uygulamıyor. Bu nedenle 

kompleks problem kategorisinde 

Bakanlar Komitesi'nin incelemeye 

devam ettiği bu davalarda Bakanlar 

Komitesi on bir yıldır Yunanistan'a aynı 

çağrıda bulunuyor. Zira yıllar sonra 

yapılan yasa değişikliğine rağmen AİHM 

kararlarının uygulanması konusunda 

yargı da yürütme de istekli değil. ABTTF 

olarak siyasi bir mesele haline gelen bu 

davaların ulusal düzeyde ve uluslararası 

düzeyde takipçisi olacak, başvuru sahibi 

dernek le r im iz i  de  sonuna dek  

destekleyeceğiz. Aynı zamanda Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi'ni de Yunan 

ulusal mahkemeleri nezdinde devam 

eden hukuki süreç ve gelişmeler 

hakkında bilgi lendirmeye devam 

edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 

konuya ilişkin kararına 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_

details.aspx?ObjectID=090000168097a

fe2 linkinden ulaşabilirsiniz.
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Top lan t ıda  ABTTF,  A İHM 

kararlarına rağmen isminde 

“Türk” kelimesi geçen derneklere 

izin verilmemesini ve Batı Trakya 

Türk toplumunun dini özerkliğine 

yapılan müdahaleleri gündeme 

taşıdı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF), Batı Trakya Türk toplumunu 

temsilen 16-27 Eylül 2019 tarihlerinde 

Polonya'nın başkenti Varşova'da 

düzenlenmekte olan Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut 

Uygulama Toplantısı 'na katı ldı .  

Avrupa'nın insan hakları ile ilgili konuları 

ele alan en geniş kapsamlı yıllık 

toplantısına ABTTF Merkez Ofis 

Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz iştirak 

etti.

AGİT katılımcı Devletler, uluslararası 

kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri ile 

insan hakları alanında çalışan uzmanları 

bir araya getiren toplantının 19 Eylül'deki 

“barışçıl toplantı ve örgütlenme 

özgürlüğü” başlıklı çalışma oturumunda 

konuşan ABTTF, isminde geçen “Türk” 

kelimesi nedeniyle Batı Trakya Türk 

toplumuna ait derneklerin kapatıldığını 

veya kaydedilmediğini dile getirdi. 

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'nin (AİHM) Bekir Usta grubu 

davaları altındaki İskeçe Türk Birliği, 

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği 

ve Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği ile 

ilgili aleyhine verdiği kararları on bir yıldır 

ısrarla uygulamadığını not eden ABTTF, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 

bahse konu kararların uygulanmasını 

yakından denetlediğini kaydetti. AİHM 

kararlarının uygulanmasının önünü 

açmak iddiasıyla kabul edilen 491/2017 

sayı ve tarihli yasanın ardından İskeçe 

Türk Birliği'nin resmi tüzel kişiliğinin 

iadesi talebiyle yaptığı başvurunun 

Trakya İstinaf Mahkemesi tarafından 

reddedildiğini belirten ABTTF, derneğin 

Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunun 

20 Mart 2020'da görüşüleceğini aktardı. 

Yunanistan'a Batı  Trakya Türk 

toplumunun örgütlenme özgürlüğüne 

tam saygı göstermesi ve AİHM'nin 

aleyhindeki üç kararının uygulanması 

için gerekli adımları ivedilikle atması 

çağrısında bulundu.

Yanıt hakkını kullanan Yunanistan, 

resmi görüşünü tekrar etti ve Batı 

Trakya'da Türk varlığını inkar ederek 

dev le t in  ya ln ızca  “T rakya 'dak i  

Müslüman azınlığı” tanıdığını belirtti. 

Bat ı  Trakya'da onlarca azın l ık  

derneğinin aktif olarak faaliyetlerini 

sürdürdüğünü belirten Yunanistan, 

A İHM ka ra r l a r ı n ı n  i ç  hukuk ta  

uygulanabilmesi için Ekim 2017'de 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda 

değişiklik yapıldığını ifade etti.

Din veya inanç özgürlüğünün tartışıldığı 

ç a l ı ş m a  o t u r u m u n d a  A B T T F ,  

Yunanistan'ın tek taraflı politika ve 

uygulamalarla Batı Trakya Türk 

toplumunun din alanındaki özerkliğini 

ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek 

Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri 

tanımadığını kaydetti. ABTTF, Haziran 

2019'da yürürlüğe sokulan son 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batı 

Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla 

garanti altına alınmış olan dini 

özerkliğine aykırı olarak Batı Trakya'daki 

müftülük kurumlarının Yunanistan 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'na 

bağlanarak tamamen devlet kontrolü 

altına alınmak ve alelade devlet 

dairelerine dönüştürülmek istendiğini 

aktardı.

ABTTF'nin sunumlarına 

https://www.osce.org/odihr/431054?do

wnload=true ve 

https://www.osce.org/odihr/431063?do

wnload=true linklerinden ulaşabilirsiniz.

ABTTF AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı'na katıldı

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 152 I Ekim 2019
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Halit Habip Oğlu: “ABTTF olarak 

Batı Trakya Türk toplumuna 

mensup çocukların velilerinin 

eylem kararını destekliyor, Yunan 

yetkililerden İskeçe Türk Azınlık 

Ortaokulu ve Lisesi'nin öğrenci 

sayısına cevap verecek yeterli 

kapasitede yeni bir binaya 

kavuşturulması için gerekli 

adımları ivedilikle atmasını ve 

çocuklarımızın mağduriyetinin 

giderilmesini talep ediyoruz.”

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türk 

toplumuna ait İskeçe'deki Türk Azınlık 

Ortaokulu ve Lisesi'nde iki yıl aradan 

sonra yeniden vardiyal ı  eği t im 

uygulamasına geçilmesi nedeniyle 

öğrenci velileri 12 Eylül 2019 tarihinde 

okulda eylem yapma kararı aldı. Öğrenci 

velileri, Encümen Heyeti ve Okul Aile 

Birliği, okul yönetiminin öğrenci sayısının 

fazla olmasını gerekçe göstererek sabah 

ve öğleden sonra olmak üzere vardiyalı 

eğitime geçme kararı alarak hukuki 

dayanağı olmadığı halde öğrencilerin bir 

k ısmını  öğleden sonra eği t ime 

zorlamasına tepki gösterdi. Vardiyalı 

eğitim uygulamasına göre İskeçe şehir 

merkezi ve yakın köylerdeki öğrenciler 

öğleden sonra, diğer köylerden gelen 

öğrenciler ise sabah saatlerinde okulda 

ders yapacak.

Eylem çerçevesinde İskeçe Türk Azınlık 

Ortaokulu ve Lisesi birkaç saatliğine 

kapatılarak öğretmen ve öğrenciler 

okula alınmadı. Eylemin ardından ise 

veliler, Encümen Heyeti ve Okul Aile 

Birliği üyelerinden oluşan bir heyet, İl 

Eğitim Müdürlüğü, İskeçe Belediyesi ve 

konuyla ilgili diğer yetkili kurumlara 

giderek öğrenci sayısına cevap verecek 

yeni bir okul binasının yapımı ile sorunun 

çözüme kavuşturulması için taleplerini 

dile getirdi.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk 

toplumunun eğitim alanında yaşadığı 

sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. 

Daha yakın zamanda öğrenci sayısının 

az olduğu gerekçesiyle Batı Trakya Türk 

toplumunun antlaşmalardan doğan 

eğitim özerkliği ve hakları hiçe sayılarak 

beş ilkokulumuz daha kapatılmıştı. 

Şimdi de İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu 

ve Lisesi'nde öğrenci ve velilerinin 

tamamen karşı olmasına rağmen okul 

yönetiminin kararıyla vardiyalı eğitim 

uygulamasına geçiliyor. Son yıllarda 

Batı Trakya Türklerinden gördüğü büyük 

rağbet nedeniyle İskeçe Azınlık Ortaokul 

ve Lisesi'nin mevcut kapasitesi yetersiz 

kalırken derslik sıkıntısı yaşanmakta ve 

öğrencilerimiz mağdur olmaktadır. 

Velilerin, öğretmenlerin, Encümen 

Heyeti'nin ve Okul Aile Birliği'nin de 

üzerinde hemfikir olduğu üzere bu sorun 

ancak öğrenci sayısına cevap verecek 

yeterli kapasiteye sahip yeni bir okul 

binasının inşa edilmesi ile mümkün 

olacaktır. ABTTF olarak Batı Trakya 

Türk toplumuna mensup çocukların 

velilerinin eylem kararını destekliyor, 

Yunan yetkililerden İskeçe Türk Azınlık 

Ortaokulu ve Lisesi'nin yeni bir binaya 

kavuşturulması için gerekli adımları 

ivedilikle atmasını ve çocuklarımızın 

mağduriyetinin giderilmesini talep 

ediyoruz” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde eylem!

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 152 I Ekim 2019
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İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi'nden
protesto yürüyüşü!

Halit Habip Oğlu: “Demokratik 

haklarını kullanarak tepkilerini 

ortaya koyan okul aile birliği, 

encümen heyeti ve velilerimizi 

sonuna dek destekliyoruz. Hak 

verilmez ise alınacak, başka yolu 

yok!”

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi, 23 Eylül 

2 0 1 9 ' d a  p r o t e s t o  y ü r ü y ü ş ü  

gerçekleştirdi. Bu yıl öğrenci sayısı 740'a 

ulaşan okulda binanın yetersizliği 

nedeniyle vardiyalı eğitime geçilmesine 

karşı çıkan veliler, okuldaki bina 

sorununun çözülmesini talep ediyor. 

20 Eylül Cuma günü İskeçe Azınlık 

Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti ve 

Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen 

ve çok sayıda velinin katıldığı toplantıda 

okulda başlatılan boykotun sürdürülerek 

23 Eylül Pazartesi günü saat 11.30'da 

okuldan şehir meydanına ve oradan 

valilik binasına protesto yürüyüşü 

gerçekleştirilmesine karar verilmişti. 

Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti, 

Şubat ve Haziran 2019'da okuldaki bina 

sorununun çözülmesi için taleplerini 

resmi makamlara iletmiş, ancak olumlu 

yanıt alamamışlardı. Yeni eğitim-öğretim 

yılının başlamasıyla birlikte okulda iki yıl 

aradan sonra yeniden vardiyalı eğitim 

uygulamasına geçilmesi nedeniyle 12 

Eylül 2019 tarihinde okulda boykot 

gerçekleştirilmişti. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 

“Okul Aile Birl iği Genel Kurulu 

neticesinde İskeçe Azınlık Ortaokulu-

Lisesi'nin gerçekleştirdiği protesto 

yürüyüşünü destekliyoruz. Okul Aile 

Birliği ve Encümen Heyeti'nin taleplerine 

rağmen okul  b inası  sorununun 

çözülmesi için hiçbir adım atılmamış 

olması devletin sorumluluğunu yerine 

getirmemesi demektir. Demokratik 

haklarını kullanarak tepkilerini ortaya 

koyan okul aile birliği, encümen heyeti, 

velilerimizi ve öğrencilerimizi sonuna 

dek destekliyoruz. Hak verilmez ise 

a l ı n a c a k ,  b a ş k a  y o l u  y o k ! ”  

açıklamasında bulundu. 

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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Eğitimde özerk statüde olan Batı Trakya 

Türk toplumuna ait Gümülcine'deki tarihi 

Medrese-i Hayriye'de uzun yıllardır 

görev yapan Üzeyir Ahmet, Doğu 

Makedonya-Trakya Eyalet Eğitim 

Müdürü Konstandinos Bandikos'un 13 

Eylül 2019 tarihli kararıyla görevden 

alındı. Bu görev değişikliğinin eğitim yılı 

açılışında atanmış Gümülcine Müftü 

Naibi'nin okuldaki törene katılmasına 

öğrencilerin izin vermemesi nedeniyle 

yaşanan gerginlikten sonra yaşanması 

Üzeyir Ahmet' in hükümet el iyle 

cezalandırıldığı yorumlarına yol açtı. 

Eğitim Müdürü Bandikos'un kararıyla 

Medrese-i Hayriye'de Üzeyir Ahmet'in 

yerine İrfan Hüseyin okul müdürü olarak 

atanırken müdür yardımcılığı görevine 

Gümülcine Celal  Bayar Azınl ık 

Ortaokulu-Lisesi'nde müdür yardımcısı 

o l a r a k  g ö r e v  y a p a n  M a r k o s  

Hristodulopulos getirildi. Elde edilen 

bilgiye göre Markos Hristodulopulos'un 

görev için başvuru dilekçesi bulunurken 

İrfan Hüseyin'in müdürlük için başvuru 

dilekçesi olmamasına rağmen atanması 

mevzuata ve sahip olunan haklara aykırı 

olarak nitelendiril iyor. Zira İrfan 

Hüseyin'in görevi kabul etmeyerek istifa 

etmesi halinde Eğitim Müdürü'nün kararı 

i l e  t e p e d e n  b a ş k a  b i r  a t a m a  

yapılmasından endişe ediliyor. 

11 Eylül 2019'da okul müdürü, okul 

encümen heyeti ve okul aile birliği 

tarafından davet edilmemesine rağmen 

dini okuldaki eğitim yılı açılış törenine 

katılmak isteyen atanmış müftü naibi 

okul kapısından içeri alınmayınca polise 

telefon etmişti. Polis ekiplerinin ardından 

okula Rodop İli Ortaöğretim Müdürü Meri 

Kosmidu gelerek öğrencilerden atanmış 

müftü naibinin okula girmesine izin 

vermelerini istemiş, ancak öğrencilerin 

karşı çıkması üzerine atanmış müftü 

naibi başka bir kapıdan okula girmişti. 

Atanmış müftü naibinin bu yolla okula 

girmesi üzerine öğrenciler alkışlı 

protesto düzenleyip töreni terk 

etmişlerdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 

“Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Eğitim 

Müdürü'nün kararı ile Medrese-i 

Hayriye'de Okul Müdürü Üzeyir Ahmet'in 

görevden alınarak müdürlük için başvuru 

dilekçesi olmadığı halde devlet eliyle 

okulda görev yapan başka bir  

öğretmenin atanmasının zamanlaması 

oldukça düşündürücü. Zira atanmış 

müftü naibinin okuldaki eğitim yılı açılış 

törenine katılmasına izin vermek 

istemeyen öğrencilerin demokratik bir 

biçimde tepkilerini ortaya koyduktan 

birkaç gün sonra yapılan görev 

değişikliği okulda devlet eliyle 'temizlik' 

yapılmak istendiği izlenimini doğuruyor. 

Demokrasinin beşiği olarak adlandırılan 

bir ülkede anti-demokratik ve yasalara 

aykırı bir biçimde yapılan bu atama 

Üzey i r  Ahme t ' i n  dev l e t  e l i y l e  

cezalandırılması anlamına geliyor” diye 

konuştu.

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr

Gümülcine'deki Medrese-i Hayriye Müdürü

Üzeyir Ahmet görevden alındı!
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Gümülcine Medresesi öğrencileri tayinli

müftü naibini protesto etti!
Batı Trakya Türk toplumuna ait 

Gümülcine'deki tarihi Medrese-i 

Hayriye'de 2019-2020 eğitim ve öğretim 

yılı gergin başladı. Medresede öğrenim 

gören öğrenciler, yeni ders yılının 

başlaması münasebetiyle 11 Eylül 2019 

tarihinde okulda yapılan törene katılmak 

isteyen Yunan devletinin atadığı ancak 

Batı Trakya Türk toplumu tarafından 

tanınmayan Gümülcine Tayinli Müftü 

Naibi Cihat Halil'in okula girmesine izin 

vermedi. Okulun kapısında kol kola 

kenetlenen öğrenciler girişi kapatarak 

tayinli müftü naibinin okulun bahçesine 

girmesine müsaade etmedi. Medrese 

öğrencileri, okullarındaki Türkçe dilinde 

derslerin azaltılmasını öngören kararda 

tayinli müftü naibinin de ortak imzasının 

bulunmasına tepki gösterdiklerini ve 

kendisinin okula girmesine karşı
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Batı Trakya Türk azınlık ilkokulunda öğrencilere

papaz eşliğinde hediye dağıtımı skandalı yaşandı
Halit Habip Oğlu: “Gümülcine 

Vakıflar İdaresi Heyeti Başkanı 

sınıfa bir papaz eşliğinde girerek 

ufacık çocuklarımızın travma 

yaşamasına yol açıyor. Bu 

yaşananlar Batı Trakya Türk 

toplumuna ve dinimize büyük bir 

saygısızlık örneğidir. Şiddetle 

kınıyoruz!”  

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türk 

toplumuna ait Rodop ili Sasallı (Salpi) 

köyündek i  az ın l ı k  i l koku lunda  

öğrencilere hediyelerin papaz eşliğinde 

dağıtılması tepkiye yol açtı. Birlik 

gazetesinin haberine göre, Yunan 

devletinin atadığı Gümülcine Vakıflar 

İdaresi Heyeti Başkanı Selim İsa, okulda 

öğrenim gören Müslüman Türk 

çocuklara okul çantası, kalem, defter 

vs.'den oluşan hediyeleri Ortodoks 

Hristiyan bir papazla birlikte verirken 

hediye takdiminde hiçbir Müslüman din 

görevlisi yoktu.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 

Halit Habip Oğlu, “İlkokulumuzda 

yaşanan bu skandal ile Batı Trakya'daki 

müftülük kurumunun alelade bir devlet 

dairesine dönüştürüldüğü ve tayinli 

müftünün bir devlet memuru olduğu 

kanıtlanmış oldu. Atama ile göreve gelen 

Gümülcine Vakıflar İdaresi Heyeti 

Başkanı sınıfa bir papaz eşliğinde 

girerek ufacık çocuklarımızın travma 

yaşamasına yol açıyor. Bu yaşananlar 

Batı Trakya Türk toplumuna ve dinimize 

büyük bir saygısızlık örneğidir. Şiddetle 

kınıyoruz!” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin tepkisi gösterdiği tayinli 

müftü naibi polisi çağırırken polis 

müdahalede bulunmadan protestoyu 

kenardan izlemekle yetindi. Daha sonra 

okula gelen Rodop 2. Dereceli Okullar İl 

Eğitim Müdürü Meri Kozmidu da 

öğrencileri ikna edemedi. Medrese 

öğrencilerinin ısrarlı tutumu üzerine 

eğitim müdürü ve tayinli müftü naibi 

başka bir kapıdan okula giriş yaptı. 

Ancak tören başlamak üzereyken 

öğrencilerin neredeyse tamamı alkışlı 

protestoda bulunarak okul bahçesinden 

ayrıldı ve törene katılmadı. Törene 

eğitim müdürü, tayinli müftü naibi, bazı 

öğretmenler ve sadece on beş civarında 

öğrenci katıldı.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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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 Lauf Batı Trakya Türkleri 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 3 

Ekim 2019 tarihinde Aşure Günü etkinliği 

düzenledi. ABTTF'nin destek ve 

katkılarıyla dernek lokalinde düzenlenen 

etkinliğe ABTTF'yi temsilen Başkan 

Yardımcısı Ferruh Hasan iştirak etti. 

Etkinliğe Lauf DİTİB Mevlana Camii 

Hocası Saruhan Şenol, Lauf derneğinin 

yönetici ve üyeleri ile Lauf şehrinde 

yaşayan Batı Trakya Türkleri ve dostları 

katıldı.

Etkinlik Lauf derneğinin başkanı Sina 

Yusuf'un açılış konuşması ile başladı 

Ardından Lauf DİTİB Mevlana Camii 

Hocası Saruhan Şenol, mübarek 

Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün anlam 

ve önemine dair bir konuşma yaparak 

birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi. 

Etkinlikte Lauf Derneği Kadınlar Kolu 

ü y e l e r i n c e  h a z ı r l a n a n  a ş u r e  

katılımcılara ikram edildi.

ABTTF üyesi Lauf derneğinden Aşure Günü etkinliği

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 152 I Ekim 2019
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ABTTF Başkanlık Kurulu toplandı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) 20. Dönem Başkanlık Kurulu 

dokuzuncu olağan toplantısını 14 Eylül 

2019 Cumartesi günü Almanya'nın 

Witten şehrindeki genel merkezinde 

gerçekleştirdi. Toplantıda, ABTTF'nin 

son dönemdeki çalışma ve faaliyetleri 

değerlendirildi, 2019 yılının sonuna 

kadar gerçekleştirilmesi öngörülen 

uluslararası girişimler ele alındı. 

Uluslararası girişimler kapsamında 

ABTTF, Avrupa Milletleri Federal Birliği 

(FUEN) çatısı altındaki sekretaryasını 

yürüttüğü Türk Azınlıkları/Toplulukları 

Çalışma Grubu'nun (TAG) 4-7 Kasım 

2019 tarihlerinde Anavatan Türkiye'nin 

başkenti Ankara'da düzenlenecek altıncı 

yıllık toplantısına katılacak.

Batı Trakya'da son dönemde 

yaşanan güncel gelişmeler ele 

alındı

ABTTF Başkanlık Kurulu, Yunanistan 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'nın 

kararıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim 

yılında Batı Trakya Türk toplumuna ait 

beş ilkokulun daha kapatılması ve 

İskeçe'deki Türk Azınlık Ortaokulu ve 

Lisesi'nde iki yıl aradan sonra yeniden 

vardiyalı eğitim uygulamasına geçilmesi 

nedeniyle öğrenci velilerin başlattığı 

eylemi de değerlendirdi. Yunanistan'dan 

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim 

özerkliğine ve sahip olduğu haklara tam 

saygı göstermesi talep edilirken 

ABTTF 'n i n  İ s keçe 'dek i  ey l em i  

desteklediği ve öğrenci velilerinin 

yanında olduğu vurgulandı

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 152 I Ekim 2019


