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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

A v r u p a  B a t ı  T r a k y a  T ü r k  
Federasyonu (ABTTF), geleneksel 
yıl sonu üye dernek ziyaretlerine 
başladı. ABTTF yöneticileri, 13 
Aralık 2019 Cuma günü Witten Batı 
Trakya Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği'ni, 14 Aralık 
2019 Cumartesi günü Meschede 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği'ni ve 15 
Aralık 2019 Pazar günü de Halver 
Batı Trakya Türk Kültür Derneği'ni 
ziyaret etti. ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu, ABTTF Başkan 
Yardımcıları Sami Yusuf, Aydın 
Ahmet, Bülent Çolak ve Mehmet 
Hüseyin ile ABTTF Disiplin Kurulu 
Başkanı İsmail Apti Oğlu üye 
derneklerin yönetici ve üyeleri ile bir 

araya geldi.
 
ABTTF Başkanı Habip Oğlu, 
ziyaretlerde ABTTF'nin 2019 
yılında gerçekleştirdiği çalışma ve 
faal iyetler hakkında Witten, 
Meschede ve Halver derneklerinin 
yönetici ve üyelerini bilgilendirdi, 
Batı Trakya Türk toplumu ve 
Yunanistan i le i lgi l i  güncel 
ge l işmeler  hakkında görüş 
a l ı ş v e r i ş i n d e  b u l u n u l d u .  
Yunanistan'da Batı Trakya Türk 
toplumuna yönelik nefret söylemi 
ve toplumsal hayatın her alanında 
görülen sistematik ayrımcılığın 
2019 yılında da devam ettiğini 
kaydeden Habip Oğlu, Avrupa 
Konseyi 'nin tüm uyarı larına

ABTTF Witten, Meschede ve Halver'deki
üye derneklerini ziyaret etti
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ABTTF Haberler

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), geleneksel yıl sonu üye dernek 
ziyaretlerine devam ediyor. ABTTF 
yöneticileri, 21-22 Aralık'ta Troisdorf, 
Bonn ve Viersen ile Kelsterbach Azınlık 
ve Homburg derneklerini ziyaret ettiler. 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
ABTTF Başkan Yardımcıları Sebahattin 
Mümin, Sami Yusuf ve Mustafa Kasap 
ziyaretlerde dernek yöneticileri ve 
üyeleriyle bir araya geldiler. 

Ziyaretler sırasında Başkan Halit Habip 
Oğlu, 2019 yılında Batı Trakya'da 
yaşanan önemli gelişmeleri aktardı, 
ABTTF olarak yaşanan bu önemli 
gelişmeler karşısında gerçekleştirdikleri 
ç a l ı ş m a l a r  h a k k ı n d a  d e r n e k  
yöneticilerini ve üyelerini bilgilendirdi. 
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim ve 
din alanındaki özerkliğinin devlet eliyle 
gasp edildiği Batı Trakya'daki çözüm 
bekleyen sorunlar karşısında ABTTF'nin 
2020 yol haritasını aktaran Habip Oğlu, 
üye derneklerden aldıkları güçle 
yollarına yılmadan devam edeceklerini 
söyledi. Derneklerin sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını dinleyen ABTTF Başkanlık 
Kurulu, 2020 yılında da üye derneklerin 
önemli milli, kültürel ve dini gün ve 
aylarda düzenleyecekleri etkinliklere 
destek ve katkıda bulunmaya devam 
edeceklerini ifade etti. Habip Oğlu, 

Federasyon'u bugüne taşıyanın 
dernekler olduğunun bilincinde olarak 
hareket ettiklerini söyledi, ABTTF'ye 
verdikleri destek için teşekkür etti. 

Homburg derneği ziyareti sırasında 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 30 
Kasım'da 40. kuruluş yılını kutlayan 
d e r n e ğ i n  A B T T F ' n i n  k u r u c u  
derneklerinden olduğunu hatırlatarak 40 
yıldır ayakta kalıp bölgedeki Batı Trakya 
Türklerinin buluşma noktası olmayı 
sürdürdükleri için dernek yöneticilerini ve 
üyelerini tebrik etti. Duygusal anlar 

yaşanan buluşmada ABTTF Başkanı, 
Homburg derneğine üye olarak sembolik 
nitelikteki bu üyelikle derneğe manevi 
destekte bulundu.
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ABTTF yöneticileri yıl sonu dernek
ziyaretlerine devam ediyor

rağmen Yunanistan'ın Batı Trakya Türk 
dernekleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararlarını 11 yıldır 

uygulamadığını ifade etti. ABTTF'nin 
2020 yılında da üye derneklerin önemli 
milli, kültürel ve dini gün ve aylarda Batı 

Trakya Türklerine yönelik düzenleyeceği 
sosyal ve kültürel etkinliklere destek ve 
katkıda bulunacağını belirten Habip 
Oğlu, üye derneklere ABTTF'ye 
verdikleri destek için teşekkür etti.

ABTTF heyeti, üye derneklerin yönetici 
ve üyeleri ile ailelerinin yaklaşan yeni 
yıllarını kutladı, 2020'nin Batı Trakya 
Türk toplumu için sorunlarının çözüme 
kavuştuğu umut dolu ve başarılı bir yıl 
olmasını diledi.



Üye derneklerimizden
aldığımız güçle
çalışmalarımıza yılmadan
devam ediyoruz!
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Başkan’dan

Sevgili okurlar, 

Yıl sonu olması dolayısıyla uluslararası 
faaliyetler açısından sakin geçen Aralık 
ayında üye derneklerimize ziyaretlerde 
bulunduk.

Federasyon'umuzun şeffaf çalışmalarını 
düzenli ve sürekli olarak kamuoyu ile 
paylaşsak da ziyaretler vesilesiyle 
derneklerimizi doğrudan bilgilendirdik.

ABTTF olarak 2019 yılında Batı 
Trakya'da yaşanan önemli gelişmeler 
k a r ş ı s ı n d a  g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z  
çalışmalar hakkında derneklerimizin 
yönetici ve üyelerini bilgilendirdik.

Batı Trakya Türk toplumunun çözüm 
bekleyen sorunları ile ilgili olarak 
ABTTF'nin 2020 yılında izleyeceği yol 
haritasını aktardık, derneklerimizden 
aldığımız güçle yolumuza yılmadan 
devam edeceğimizi vurguladık.

Derneklerimiz, faaliyet gösterdikleri 
bölgelerde yaşayan Batı Trakya 
Türklerini bir çatı altında toplamaları 
d o l a y ı s ı y l a  ö n e m l i  b i r  g ö r e v  
üstlenmektedirler.

B u n u n l a  b i r l i k t e  s o n  y ı l l a r d a  
derneklerimizden bazıları maddi 
sorunlar nedeniyle lokallerini kapatmak 
zorunda kaldılar.

Geçtiğimiz 2019 yılında yine bir 
derneğimiz lokalini kapattı.

Umarım en yakın zamanda lokallerini 
kapatmak zorunda kalan derneklerimiz, 
Batı Trakya Türklerinin buluşma ve 
kaynaşma yeri olan lokallerine tekrar 
kavuşurlar. 

Bu da ancak o bölgelerde yaşayan Batı 
Trakya Türklerinin derneklerimize sahip 
çıkması ile mümkün olabilir.

ABTTF de derneklerimizin yeniden eski 
güçlü günlerine dönmeleri amacıyla üç 
yı l  önce başlatt ığı yol hari tası 
kapsamında, 29 Ocak Toplumsal 
Dayanışma ve Milli Direniş Günü anma 
etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama 
etkinlikleri, iftar yemekleri ve aşure 
günleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler 
için derneklerimize maddi katkıda 
bulunmaktadır.

ABTTF olarak sağladığımız bu imkanlar 
sayesinde derneklerimizden bazılarının 
tekrar canlanarak faal hale geldiklerini 
görmemiz, aldığımız bu cesaretli kararın 
ne kadar isabetli olduğunun kanıtıdır.

Topluma fahri hizmet zor ama şerefli bir 
görevdir. O nedenle bu tür gönüllü 
insanlara her daim ihtiyacımız var.

Derneklerimiz, Batı Trakya'dan binlerce 
k i l o m e t r e  u z a k t a ,  d i a s p o r a d a  
kültürümüzü, örf ve adetlerimizi gelecek 
nesillere aktarmak için çalışmaktadır. 

ABTTF'yi ABTTF yapan derneklerimiz, 
toplumumuzu toplum yapan da örf, adet 
ve kültürümüzdür.

Bunun gerçekleşmesi de ancak ve 
ancak dernekler imiz sayesinde 
mümkündür.

Onun için derneklerimize sahip 
çıkmalıyız.

İyi ki derneklerimiz var!

2020 yılınızı kutlar, yeni yılın hepimiz için 
sağlık, başarı ve mutluluk dolu olmasını 
dilerim.

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı 
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ABTTF Haberler
Geleneksel yıl sonu ziyaretleri

hız kesmeden devam ediyor
Avrupa Bat ı  Trakya Türk 
F e d e r a s y o n u  ( A B T T F ) ,  
geleneksel yıl sonu üye dernek 
ziyaretlerine hız kesmeden 
devam etti. 23-24 Aralık 2019'da 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
ABTTF Başkan Yardımcıları 
Sebahattin Mümin, Sami Yusuf 
ve Mustafa Kasap Fürth,  
Herzogenaurach ve Lauf'taki üye 
dernek ler i  z iyare t  e t t i le r .  
Herzogenaurach'taki dernek 
z iyaret ine ABTTF Başkan 
Yardımcısı Ferruh Hasan da 
katıldı.

Ziyaretler sırasında dernek 
yöneticileri ve üyeleriyle bir araya 
gelen ABTTF yöneticileri 2019'da 
B a t ı  T r a k y a ' d a  y a ş a n a n  
gelişmeleri değerlendirdiler. 
Başkan Halit Habip Oğlu, 2019 
yılında Batı Trakya'da yaşanan 
önemli gelişmeler karşısında 
ABTTF olarak gerçekleştirdikleri 
çalışmaları dernek yöneticileri ve 
üyelerine aktardı, Batı Trakya 
T ü r k  t o p l u m u n u n  s e s i n i  
duyurmak amacıyla uluslararası 
a l a n d a  g e r ç e k l e ş t i r i l e n  
faaliyetleri dile getirdi. ABTTF'nin 
2020 yol haritasını aktaran Habip 
Oğlu, Federasyon'un gücünü 
derneklerinden aldığını belirterek 
2020'de de derneklerin ABTTF'ye 
verdikler i  desteğin devam 
etmesini istedi. 

Ziyaretler sırasında ABTTF 
Başkanl ık  Kuru lu,  dernek 
yöneticilerinden derneklerin 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını 
dinledi. Başkan Habip Oğlu, 2020 
yılında da üye derneklerin önemli 
milli, kültürel ve dini gün ve 
ay la rda  düzen leyecek le r i  
etkinliklere destek ve katkıda 
bulunmaya devam edeceklerini 
belirtti.
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ABTTF Haberler
Geleneksel yıl sonu ziyaretlerinde
sıra Schweinfurt ve Gießen'deydi

Her yıl sonunda üye dernekleri ziyaret 
eden ABTTF yöneticileri, 25 Aralık 
Çarşamba günü Schweinfurt ve 
Gießen'deydi. ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu, ABTTF Başkan Yardımcıları 
Sebahattin Mümin, Sami Yusuf ve 
Mustafa Kasap bu iki şehirde yaşayan 
Batı Trakya Türkleri ile bir araya geldiler. 

Ziyaretler sırasında ABTTF Başkanı 
Ha l i t  Hab ip  Oğ lu ,  2019 y ı l ın ı  

değerlendirerek Batı Trakya Türk 
toplumunun hak ve özgürlüklerinde bu 
yılda da bir ilerleme sağlanamadığını 
ifade etti. Batı Trakya'da yıl içinde 
cereyan eden önemli gelişmeleri aktaran 
Habip Oğlu, bu gelişmeler karşısında 
ABTTF'nin attığı adımları dile getirdi. 
ABTTF'nin 2020 yılı planını aktaran 
Habip Oğlu, Federasyon olarak Batı 
Trakya  Türkler inin sorunlarını 
uluslararası alanda dile getirmeye 

devam edeceklerini söyledi. 

Ziyaretlerde ABTTF Başkanlık Kurulu, 
dernek yöneticilerinden derneklerin 
sorunlarını ve ihtiyaçlarını da dinledi. 
Başkan Habip Oğlu, Federasyon'un 
gücünü derneklerden aldığını belirterek 
2020 yılında da üye derneklerin 
düzenleyecekleri etkinliklere destek 
vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yıl sonu dernek ziyaretlerinde
son durak Gütersloh oldu

Her yıl sonunda üye dernekleri ziyaret 
eden Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF), son olarak 
Gütersloh'taydı. ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu ve ABTTF Başkan 
Yardımcısı Sami Yusuf, 28 Aralık 
Cumartesi günü Gütersloh'ta dernek 
yöneticileri ve üyeleriyle bir araya 
geldiler. 

Gütersloh ve Çevresi Yunanistan Batı 
Trakya Türkleri Kültür ve Aile Birliği'ne 
gerçekleştirilen ziyarette Başkan Halit 
Habip Oğlu, 2019'un önemli olaylarını 
aktardı. ABTTF'nin Batı Trakya'da 
yaşanan önemli olaylar karşısında vakit 
kaybetmeden reaksiyon gösterdiğini 
belirten Habip Oğlu, ABTTF çalışmaları 
hakkında dernek yöneticilerini ve 
üyelerini bilgilendirdi. ABTTF'nin 2020 
yol haritasını aktaran Habip Oğlu, Batı 
Trakya Türk toplumunun sesinin daha 

geniş kitlelere duyurmak için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. 

Dernek yöneticilerinin sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını dinleyen ABTTF Başkanı, 

2020 yılında da üye derneklerin önemli 
milli, kültürel ve dini gün ve aylarda 
düzenleyecekleri etkinliklere destek ve 
katkıda bulunmaya devam edeceklerini 
ifade etti.
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Yunanistan Haberler

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'ndan
dini alanlara yapılan saldırılar hakkında rapor
ABTTF Başkanı: “Batı Trakya Türk 
toplumuna ait ibadet yerleri ve 
camilere saldırılar din ve inanç 
özgürlüğünü hedef almakla birlikte 
bölgedeki barışcıl ortamı bozmaya 
y ö n e l i k  p r o v o k a t i f  n i t e l i k t e  
saldırılardır.”

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, 
Yunanistan'da dini öneme sahip alanlarda 
yaşanan olaylar hakkında 2018 raporunu 
yayınladı. Yunanistan'da Ortodoks Kilisesi, 
Katolik Kilisesi, Yehova Şahitleri, Yahudilik 
ve İslam'a karşı saldırıların aktarıldığı 2018 
raporunda Batı Trakya Türk toplumuna da 
yer veriliyor. 

2018 yılında dini alanlara toplam 591 
saldırının düzenlendiği belirtilen rapora göre 
591 saldırıdan 564'ü Ortodoks Kilisesi'ne, 1'i 
Katolik Kilisesi'ne, 3'ü Yehova Şahitleri'ne, 
20'si Yahudilere, 1'i Attiki Bölgesi'ndeki 
Alman Askeri Mezarlığına, 2'si ise İslam'a ait 
dini alanlara gerçekleşti. Raporda bu 
saldırıların yüzde 61'i kimliği tespit 
edilemeyen failler tarafından işlenip 
çözümsüz kalırken yüzde 39'u çözüme 
kavuşturulduğu ifade ediliyor.

İslam'a ait dini alanlara yapılan saldırılar 
başlığı altında Batı Trakya Türk toplumu ile 
ilgili ayrı bir bölüm bulunuyor. Trakya'daki 
Müslüman azınlık tanımının kullanıldığı 
raporda Batı Trakya Türk toplumunun Lozan 
Antlaşması'na göre dini bir azınlık olarak özel 
ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hukuki 
statüye sahip olduğu belirtiliyor. Müftüler 
konusunun ayrı bir başlıkta aktarıldığı 
raporda devlet  taraf ından atanmış 
müftülüklerin Eğitim ve Din İşleri'ne bağlı 
bağımsız kamu hizmetleri olduğu ve 
müftülüklerin masraflarının bakanlık 
tarafından karşılandığı kaydediliyor. Ayrıca 
atanmış müftülerin kıdemli devlet memurları 
olarak bürokratik açıdan genel müdür 
seviyesinde oldukları ve 10 yıl süre ile 
atanarak İslami hukuka göre dini, idari ve 
yarg ısa l  ye tk i le re  sah ip  o lduk la r ı  
kaydediliyor. Ayrıca rapor Batı Trakya Türk 
toplumu mensuplarıyla ilgili miras, evlenme 
ve boşanma konularında müftüler tarafından 
kullanılan geleneksel hukuka dayalı yargı 
yetkilerini tercihli hale getiren ve taraflar 

arasında anlaşmazlık olması durumunda 
Yunan Medeni Kanunu'nun da geçerli 
olmasını öngören yasa ile  Batı Trakya'da üç 
m ü f t ü l ü k  m a k a m ı n ı n  y e n i d e n  
yapılandırılmasını öngören 52/2019 sayı ve 
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 
devlet tarafından atılmış olumlu adımlar 
olarak atıfta bulunurken devletin atadığı 
müftülerin Batı Trakya Türk toplumu 
tarafından tanınmadığına değinmiyor.

Batı Trakya'da camilerin tamiratı, inşası ve 
kültürel miras kapsamında korunmasının 
yanı sıra Batı Trakya dışında Rodos ve 
İstanköy'de de tarihi camilerin  korunması 
konusunun ayrı başlıklar halinde yer bulduğu 
rapor, dini alanlara saldırı başlığı altında 
Ekim 2017 ve Mart 2018 dönemi arasında 
Şahin köyündeki eski medrese binasına 
kimliği belirlenemeyen kişilerin girerek masa, 
sandalye ve kitapları devirdiği ve binanın 
kapılarına zarar verdiği kaydedilerek 
saldırının polise rapor edildiği not ediliyor. 
İkinci olarak ise 30 Haziran-1 Temmuz 
2018'de Yassıköy'de cami duvarının üstüne 
siyah sprey boyayla küfürlü ve hakaret içerikli 
yazı yazıldığı ve saldırının savcıya intikal 
ettiği belirtiliyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Eğitim 

ve Din İşleri Bakanlığı'nın Yunanistan'da dini 
alanlara yapılan saldırılara ilişkin raporunda 
Batı Trakya'da Şahin ve Yassıköy'de 
gerçekleştirilen iki olaya atıfta bulunuluyor. 
Batı Trakya Türk toplumuna ait ibadet yerleri 
ve camilere saldırılar din ve inanç 
özgürlüğünü hedef almakla birlikte bölgedeki 
barışcıl ortamı bozmaya yönelik provokatif 
nitelikte saldırılardır. Hepimizin bildiği üzere 
Batı Trakya Türk toplumuna ait yalnızca 
ibadet yerleri değil Batı Trakya Türk 
toplumuna mensup dernek yöneticileri, 
dernek binaları ve Türk okulları da saldırıların 
hedefi haline gelmiş, Türk toplumuna ait 
dernek binaları, camiler, okullarda duvarlara 
küfürler ve hakaretler sıklıkla yazılmaktadır. 
Ne var ki bugüne dek hiçbir saldırının faili 
yakalanmamış ve cezalandırılmamıştır. 
Ülkedeki mülteci krizi ile birlikte Batı Trakya 
Türk toplumuna, İslam'a yönelik nefret de 
artış göstermektedir. Bu tehlikeli durum 
karşısında hükümetin bütüncül bir politikası 
maalesef yoktur. İlaveten inanç yerlerine 
yapılan saldırıları konu alan bir rapor, 
müftülük ve vakıflar konularında Batı Trakya 
Türk toplumunun sorunlarını ve endişelerini 
dile getirmemekle yine Batı Trakya Türk 
toplumunu yok saymıştır. Devlet nezdinde bu 
politika ve tutum devam ettiği sürece diyalog 
o r t a m ı  k u r u l m a s ı  i m k a n s ı z d ı r ”  
açıklamasında bulundu.
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Yunanistan Haberler
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymakla
yükümlü olduğunu açıkladı

Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz 
Yunanistan'ı Batı Trakya Türk 
toplumu ve Makedon azınlığa ait 
derneklerle i le i lgi l i  AİHM 
kararlarını ivedilikle uygulamaya 
çağırıyoruz.”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3-5 
Aralık 2019 tarihlerinde Fransa'nın 
Strazburg şehrinde yaptığı toplantıda, 
Yunanistan'da yaşayan Makedon 
azınlığa ait “Makedon Medeniyet Evi” ile 
ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararının uygulanmasını 
inceledi. Bakanlar Komitesi, AİHM 
kararına rağmen Yunan mahkemelerinin 
derneğin kayıt başvurusunu hala dikkate 
almadığını not ederek bahse konu 
davayı gelecekteki toplantılarından 
birinde tekrar inceleme kararı aldı.  

“Makedon Medeniyet Evi”nin kuruluş 
başvurusu Yunan mahkemeler i  
tarafından “kamu düzeni” gerekçe 
gösterilerek reddedilmiş, iç hukuk 
yollarının tüketilmesinin ardından 
derneğin başvurduğu AİHM, 1998 tarihli 
kararında, Yunanistan'ın Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme 
özgürlüğüne dair 11. maddesini ihlal 
ettiğine hükmetmişti.

5 Aralık 2019 tarihli kararında Bakanlar 
Komitesi, “Makedon Medeniyet Evi” ile 
ilgili davanın örgütlenme özgürlüğünün 
ihlali ile alakalı olduğunu belirterek 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 
taraf bir devlet olarak Yunanistan'ın 
AİHM'nin verdiği kararları derhal, tam ve 
etkin olarak uygulamakla yükümlü 
olduğunu hatırlattı. “Makedon Medeniyet 
Evi”'nin kayıt başvurusunun Yunan 
mahkemelerince dikkate alınmadığına 
atıfta bulunan Bakanlar Komitesi, bu 
n o k t a d a  Y u n a n  m a k a m l a r ı n ı n  
pozisyonunun, Yunanistan'da 2017'de 

değiştirilen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu'nun 758. maddesi uyarınca 
davanın yeniden görülmesi için derneğin 
ö n g ö r ü l e n  s ü r e  i ç e r i s i n d e  
başvurmaması nedeniyle davanın 
kapanması yönünde olduğunu kaydetti. 
Bununla birlikte Bakanlar Komitesi, 
Yargıtay'da özellikle Hukuk Usulü 
Muhakemeler i  Kanunu'nun 758. 
maddesinin yorumlanması ile ilgili olarak 
bazı davaların halihazırda devam ettiğini 
not ederek Batı Trakya Türk toplumuna 
ait İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli 
Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli 
Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili “Bekir 
Usta ve diğerleri” grubu davalarına atıfta 
bulundu. Yunan makamlarından 
“Makedon Medeniyet Evi” davasına 
ilişkin Yunan ulusal içtihat hukuku, 
özellikle de Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu'nun 758. maddesi ile ilgili tüm 
gel işmeler hakkında kendi ler in i  
bilgilendirmesini isteyen Bakanlar 
Komitesi, söz konusu davayı gelecekte 
tekrar inceleme kararı aldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Ülkemiz Yunanistan, aleyhindeki AİHM 
kararlarına rağmen Batı Trakya Türk 
toplumunun ve Makedon azınlığın 
örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye 
devam ediyor. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi'nin çağrılarına kulak tıkayan, 
uyarılarını dikkate almayan Yunanistan, 
çeşitli bahaneler öne sürerek AİHM 
kararlarını uygulamamakta diretiyor. 
ABTTF olarak hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde Batı Trakya Türk 
toplumu ve Makedon azınlığa ait 
derneklerle ilgili davaları yakından takip 
e d e c e k ,  B a k a n l a r  K o m i t e s i ' n i  
halihazırda Yunan ulusal mahkemeleri 
nezdinde devam eden hukuki süreç ve 
gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi 
sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 
konuya ilişkin kararına 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectID=090000168098f
8b9 linkinden ulaşabilirsiniz.
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İstanköy Belediyesi Defterdar Camii'nin
restorasyonu gerekçesiyle vakıf gelirlerine el koyuyor!
ABTTF Başkanı: “Belediye doğal 
afetten kaynaklanan mağduriyetten 
servet yaratma çabası içinde. Tayinli 
vakıf yöneticileri ile anlaşmaya varıp 
camii altındaki dükkanlara ait kira 
gelirlerini belediyenin toplaması 
kabul edilemez.”

21 Temmuz 2017'de Yunanistan'ın İstanköy 
a d a s ı n d a  m e y d a n a  g e l e n  6 , 3  
büyüklüğündeki depremde hasar gören 
merkezdeki Defterdar İbrahim Efendi Camii 
ile Germe (Platani) köyündeki Gazi Hasan 
Paşa Camii'nin restorasyonuna ilişkin 
şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. 15 Aralık 
2019'da Kosnews24'te yayınlanan habere 
göre Germe köyündeki Gazi Hasan Paşa 
Camii'nin restorasyon bedeli eyalet yönetimi 
tarafından üstlenilirken Defterdar Camii'nin 
restorasyon masrafları ise İstanköy 
Belediyesi tarafından karşılanacak. Habere 
göre İstanköy Belediyesi, Defterdar İbrahim 
Efendi Camii'nin restorasyon bedelinin 
karşılığı olarak camii altındaki dükkanların 
k i r a l a r ı n ı  d o ğ r u d a n  t o p l a m a k  v e  
dükkanlardan birini de Turizm Danışma 
Bürosu olarak kullanmak üzere tayinli 
İstanköy Vakfı ile görüşüyor. 

2017 depreminde ağır hasar gören Defterdar 
Hacı İbrahim Efendi Camii ile Gazi Hasan 
Paşa Camii Yunan makamlarınca önce 

kapatıldı, restorasyon çalışmaları ise iki yıl 
süresince başlatılmadı. Bu süre içerisinde 
tadilat ve restorasyon gerekçesi ile 
İstanköy'de Müslüman Türk vakfına ait 
taşınmazlar devlet eliyle atanan idare heyeti 
tarafından satışa çıkarılmaya başlandı. 
2018'de vakfa ait 34 dönümlük arazi 
camilerin restorasyonu için kaynak sağlama 
bahanesiyle vakfın icra yöneticisi tarafından 
bir turizm şirketine satıldı. Ancak arazinin 
satışından elde edilen gelirin restorasyonu 
gerçekleştirmeye yetmemesi nedeniyle 
İstanköy Belediyesi, 700 bin avroluk tadilat 
masrafları karşılığında vakfa ait camiden 
elde edilen kira gelirlerini doğrudan toplamak 
istiyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “İstanköy 
Belediyesi, kültürel mirasın parçası olan 
İstanköy'deki Osmanlı mirası camilerin doğal 

afet nedeniyle ağır hasar görmesi sonucunda 
restore edilmesi ihtiyacını kullanarak tayinli 
vakıf yönetimi ile anlaşmaya varıp adanın 
merkezinde oldukça değerli cami altındaki 
dükkanların kira gelirlerini toplama, hatta 
dükkanlardan birini kendisine tahsis etme 
yoluna gidiyor. Belediyenin doğal afetten 
kaynaklanan mağduriyetten servet yaratma 
ç a b a s ı  k a b u l  e d i l e m e z .  Ü l k e m i z  
Yunanistan'dan adadaki vakıf yönetimine 
tayinle belirlediği isimlerle anlaşma yoluna 
giderek Türk toplumuna ait değerli 
taşınmazlardan elde edilen gelirlere el 
koymaktan vazgeçmesini ve adada yaşayan 
Türk toplumunun din ve ibadet özgürlüğü 
çerçevesinde sahip olduğu vakıf idare 
heyetlerini seçimle belirleme hakkını iade 
etmesini talep ediyoruz” 

*Fotoğraf: 
https://thesecretrealtruth.blogspot.com 
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