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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişle-
ri Bakanlığı, 2021 İnsan Hakları Uygula-
maları Raporu’nu yayımladı. Dünya gene-
linde insan haklarının durumunun ülkeler 
bazında incelendiği raporun Yunanistan bö-
lümünde bugüne dek Batı Trakya Türk toplu-
muna ilişkin konular ulusal/ırksal/etnik azınlık 
grupların üyeleri başlığı altında ele alınırken bu 
yıla ait raporda bu başlık silinerek Batı Trakya 
Türk toplumuna ilişkin sorunlar geçen yıllara 
kıyasla daha da sınırlı bir biçimde ele alınıyor. 

Raporun 36 sayfalık Yunanistan bölümünde ra-
porun geçen yıllara kıyasla yapısında değişik-

liğe gidildi. Ulusal/ırksal/etnik azınlık grupların 
üyelerinin başlığının silinmesi nedeniyle geç-
miş yıllarda raporda “Trakya’daki Müslüman 
azınlık” tanımı kullanılarak Batı Trakya Türk 
toplumunun kendini tanımlama, demografik 
yapısı ve nüfusu, eğitim ve din alanlarında yer 
verilen sorunlara bu yılki raporda değinilmiyor. 

Eğitim başlığı altında “Trakya’daki Müslüman 
azınlık” tanımı kullanılarak bazı Azınlık üyele-
rinin iki dilli ortaokul ve lise azlığı dahil azınlık 
okullarının kalitesinin düşük olmasından şika-
yet ettikleri not ediliyor. Buna karşın geçen yıl-
ki raporda yer verildiği üzere Batı Trakya Türk 
toplumuna ait ilkokulların öğrenci sayısının az 
olması gerekçesi ile kapatılması ve buna bağlı 
olarak ilkokulların sayısında hızlı düşüşten bah-
sedilmiyor. Ayrıca bölgede iki dilli Türk anaokul-
larının eksikliği bu yıl da raporda yer bulmuyor.

ABTTF Başkanı: “Bu yılki ra-
porda ulusal/ırksal/etnik azın-
lık grupların üyelerinin başlı-
ğının silinmesi ve Batı Trakya 
Türklerinin sorunlarına eğitim, 
dernek kurma ve müftülerin 
şer’i yetkileri alanında yalnız-
ca birkaç cümle ile yer veril-
mesi büyük bir hayal kırıklığı” 

Raporda Batı Trakya Türk 
toplumu
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Ayrımcılık başlığı altında ise bu yıl-
ki raporda din alanında yalnızca Batı 
Trakya Türk toplumuna mensup bi-
reylerin noter huzurundaki rızası ile 
aile ve miras konularında şer’i huku-
ka başvurabilecekleri notu yer bulu-
yor. Raporda müftülük ve dini alan-
daki diğer sorunlar yer bulmuyor. 

Dernek kurma özgürlüğü konusunda 
ise geçen yılki raporda anayasa ve 
yasanın dernek kurma özgürlüğünü 
tanımasına karşın hükümetin kolektif 
etnik kimliğin bir işareti olarak kendi-
lerini Makedon olarak tanımlayanlara 
ait dernekler ile isminde Türk kelimesi 
geçen derneklerin isimleri konusunda 
hukuki kısıtlamalarının devam ettiği 
tekrar ediliyor. Bu konuda yalnızca 
30 Haziran 2021’de İskeçe Türk Bir-
liği’nin kayıt edilmesine ilişkin kararın 
reddedilmesi konusunda Yargıtay’ın 
ulusal güvenlik ve kamusal düzen 
gerekçesi ile daha önceki mahkeme 

kararlarını onadığı ifadesi yer alıyor. 
Raporda İskeçe Türk Birliği’nin Yargı-
tay’ın kararının Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kararını ihlal ettiği ve 
derneğin resmi olarak kayıt edilme-
si gerektiğini belirttiği kaydediliyor. 

Bununla birlikte Bekir Usta dava grubu 
olarak bilinen, isminde Türk kelimesi 
geçtiği için kapatılan ya da kurulmaları-
na izin verilmeyen üç derneğe ilişkin Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararlarından ve Yunanistan’ın bu ka-
rarları 2008’den bu yana uygulama-
masından ayrıntılarıyla bahsedilmiyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı 
raporu geçmiş yıllardan tamamıyla 
farklı bir yapıda hazırlanmış. Son iki 
yıldır Batı Trakya Türklerinin sorun-
larının Yunanistan raporunda daha 
da az yer bulduğu yönünde eleştiride 

bulunuyorduk. Bu yılki raporda ulusal/
ırksal/etnik azınlık grupların üyelerinin 
başlığının silinmesini görmek büyük bir 
hayal kırıklığı. Zira Batı Trakya Türkle-
rinin sorunlarına eğitim, dernek kurma 
ve müftülerin şer’i yetkileri alanında 
yalnızca birkaç cümle ile yer veriliyor. 
ABTTF olarak Yunanistan raporunun 
içeriğine yönelik eleştirilerimizi ABD 
makamlarına ileteceğiz. Her yıl yaptı-
ğımız gibi bu  yıl da Batı Trakya Türk 
toplumunun insan ve azınlık hakları 
alanındaki sorunlarını detaylı bir biçim-
de ele alacağımız bir rapor hazırlaya-
rak raporumuzu ilgili ABD makamları-
na ileteceğiz” açıklamasında bulundu. 

ABD 2021 Yunanistan İnsan Hakları 
Raporu’nun tam metnini okumak için: 
https://www.state.gov/report-
s/2021-country-reports-on-human-ri-
ghts-practices/greece/

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından ya-
yımlanan Yunanistan 2021 İnsan Hakları 
Raporu’na paralel bir rapor hazırlayarak 
ABD’nin yetkili makamlarına iletti. ABT-
TF paralel raporunda, Batı Trakya Türk 
toplumunun insan ve azınlık hakları ala-
nında yaşadığı sorunlar hakkında ayrın-
tılı bilgilendirmede bulundu, ABD rapo-
runda yer verilmeyen Türk toplumunun 
sorunları ve güncel gelişmeleri aktardı. 

Paralel raporunda ABTTF, 2021 rapo-
runda ulusal/ırksal/etnik azınlık grupla-
rın üyeleri başlığının silinmesi ve Batı 
Trakya Türk toplumunun sorunlarına 
sınırlı bir biçimde yer verilmesinden 
duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Yargıtay’ın 29 Haziran 2021 tarihinde 
aldığı kararla isminde geçen “Türk” ke-
limesi nedeniyle kapatılan İskeçe Türk 
Birliği’nin (İTB) Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararının uygu-
lanması ve resmi tüzel kişiliğinin iade 
edilmesi talebini reddettiğini belirten 
ABTTF, İTB’nin 10 Temmuz 2021 ta-
rihinde düzenlediği yürüyüşle Yargı-
tay’ın AİHM içtihat hukukunu yok sa-

yan kararını protesto ettiğini kaydetti. 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Batı Trakya Türk toplumunun yer aldığı 
“Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu” ile 
ilgili AİHM kararlarının uygulanmasını 
yakından denetlediğini not eden ABTTF, 
Yunan ulusal mahkemeleri tarafından 
kaydedilmeyen Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Genç-
leri Derneği’nin temyiz başvurularının 1 
Ekim 2021 tarihinde görüşüldüğünü an-
cak tamamen siyasallaştırılan bu dava 
grubundaki söz konusu iki dernek hak-
kında da Yargıtay’ın olumlu bir karar ver-
mesinin beklenmediğini dile getirdi. ABT-
TF, Yunanistan’ı “Bekir Usta ve Diğerleri 
Dava Grubu” ile ilgili AİHM kararlarının 
uygulanmasına yönelik gerekli tüm ted-
birleri daha fazla gecikmeden ivedilik-
le almaya ve “Türk” isimli derneklerin 
kaydedilmesine izin vermeye çağırdı. 

Din özgürlüğü başlığı altında Batı Trak-
ya Türk toplumuna 1913 Atina Anlaş-
ması ile kendi dini liderlerini seçme 
hakkının tanındığını ve bu hakkın 1923 

Lozan Antlaşması ile garanti altına 
alındığını belirten ABTTF, buna kar-
şın Yunanistan’ın Batı Trakya Türk 
toplumunun seçtiği müftüleri tanıma-
dığını ve müftüleri atadığını kaydetti. 

Eğitim başlığı altında Batı Trakya Türk 
toplumunun 1923 Lozan Antlaşması ile 
kendi eğitim kurumlarını kurma, yönetme 
ve kontrol etme hakkına sahip olduğu 
not eden ABTTF, Batı Trakya Türk top-
lumunun sahip olduğu bu özerkliğin yıl-
lar içerisinde çeşitli yasal düzenlemeler 
ve uygulamalar ile tahrip edildiğini dile 
getirdi. Özerk statüye sahip olmalarına 
rağmen Batı Trakya’daki çift dilli Türk 
ilkokullarının 2010’da alınan tasarruf 
önlemleri kapsamında öğrenci azlığı ge-
rekçe gösterilerek her yıl teker teker ka-
patıldığını not den ABTTF, Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı sistematik ayrım-
cılığın bir aracı haline gelen bu uygula-
ma sonucunda 2008’de 194 olan Türk 
ilkokulu sayısının yıllar içerisinde gitgi-
de azaldığını ve 2021-2022 eğitim-öğ-
retim yılında 103’e düştüğünü kaydetti. 

ABTTF, Yunanistan’ı Batı Trakya Türk 
toplumunun 1923 Lozan Antlaşma-
sı ile garanti altına alınmış olan eği-
tim özerkliğini iade etmeye ve Türk 
azınlık okul sistemi içerisinde çift dilli 
anaokullarının açılması ile Batı Trak-
ya Türk toplumunun çift dilli özel anao-
kulları kurmasına izin vermeye çağırdı.

ABTTF’den Yunanistan 2021 İnsan Hakları Raporu’na paralel rapor
Paralel raporunda ABTTF, Batı 
Trakya Türk toplumunun sorun-
larını ve maruz kaldığı hak ihlal-
lerini ayrıntılı olarak dile getirdi.
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Pandemi nihayet sona eriyor
Sevgili okurlar, 

Örf ve adetler toplumların manevi 
kültürünü oluştururlar, her toplum 
kendi örf ve adetlerini sürdürmek, 
nesilden nesile aktarmak için çaba 
gösterir.

İki yıldır mübarek Ramazan ayla-
rında pandemi kısıtlamaları nede-
niyle örf ve adetlerimizi yaşayama-
dık, yaşatamadık. 

Buruk geçen iki yıldan sonra bu yıl 
Ramazan ayında yeniden bir araya 
gelebildik.

Ülkemizde ve ülkemiz dışında, gur-
bette Ramazan ayı boyunca der-
neklerimiz ve kuruluşlarımız iftar 
programları düzenlediler. 

Köylerde cemaatimiz toplu iftarlar-
da bir araya geldi. 

Gurbette bizler de derneklerimizin 
iftar sofralarında buluştuk.

Özel yaşantımızda da uzun bir ara-
dan sonra aile iftarları yaptık, Ra-
mazan ayında aynı sofra etrafında 
toplanmanın güzelliğini yaşadık. 

Bu iftar sofralarında hasret gider-
dik, doyasıya sohbet ettik. 

Ramazan sonunda nihayet alışa-
geldiğimiz şekilde Bayram namaz-
larımızı kıldık, bayram ziyaretleri 
yapabildik. 

Hemen ardından örf ve adetlerimi-
zin en güzellerinden biri olan Hıdı-
rellez geldi.

Meschede derneğimizin düzenle-
diği şenlikte birlikte baharın gelişini 

kutladık. 

Uluslararası alanda ise pandemi-
nin etkisini yitirmesiyle yavaş yavaş 
eski düzene dönmeye başladık. 

Çevrim içi etkinlikler, ya hibrit adı 
verilen çevrim içi ve fiziki karma 
toplantılara döndü, ya da eskiden 
olduğu üzere sadece fiziki toplan-
tılar olarak gerçekleştirilmeye baş-
landı. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa 
Parlamentosu ve hatta Atina’da 
toplantılar eskiden olduğu gibi ger-
çekleştirilmeye başlandı. 

Mart ayında Cenevre’de BM top-
lantısına, Viyana’da AGİT toplantı-
sına fiziken katıldık. 

Nisan’da Avrupa Parlamentosu 
Azınlıklar İntergrubu’nun çevrim içi 
toplantısına, Mayıs’ta ise AGİT’in 
hibrit gerçekleştirdiği toplantıya 
çevrim içi katıldık. 

Görüyorsunuz ya, yeni dünya dü-
zeninde çevrimiçi etkinlikler ağır-
lığını korusa da yavaş yavaş eski 
normale dönmeye hazırlanıyoruz.

Ülkemizde ise erken seçim tartış-
maları git gide artıyor. 

Başbakan Miçotakis, hafta sonun-
daki kongrede seçimlerin olağan 
takvime uygun olarak gerçekleştiril-
mesi ısrarını sürdürdü, bir yıl sonra 
duruma bakacaklarını belirtti. 

Bununla birlikte muhalefet partileri 
de olağan kongrelerini gerçekleştir-
diler, seçimler öncesinde hazırlıkla-
ra başlıyorlar. 

Tüm bunlar yaşanırken umarım 
pandemi artık geride kalmıştır. 

Çin’den gelen yeni salgın haberle-
rinin ise küresel çapta tehdit edici 
olmamasını umut ediyorum. 

Zira pandemi nedeniyle her birimiz 
zor zamanlar geçirdik, çok şükür 
pandemi çok büyük ölçüde etkisini 
yitirdi. 

Yaz tatilinin ardından pandeminin 
tamamıyla bittiğini duymayı bekli-
yorum. 

Bu vesile ile giderek yakınlaşan 
yaz tatili öncesinde herkese sağlık, 
neşe, keyif dolu bir yaz ve tatil dö-
nemi dilerim.

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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ABTTF, AP Azınlıklar Intergrubu’nun 
toplantısına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), Avrupa Parlamentosu 
(AP) Geleneksel Azınlıklar, Ulusal 
Topluluklar ve Diller İntergrubu’nun 
7 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi 
gerçekleştirilen toplantısına katıl-
dı. Toplantıya iştirak eden ABTTF 
Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık, Batı Trakya’da Türkçe 
ve Yunanca eğitim verecek iki dil-
li azınlık anaokulları eksikliği başta 
olmak üzere Batı Trakya Türk top-
lumunun eğitim alanında yaşadığı 
sorunlar hakkında bir sunum yaptı.

İntergrup Eş Başkanları Franço-
is Alfonsi (AP Milletvekili, Fran-
sa) ve Loránt Vincze’nin (AP 
Milletvekili, Romanya) yönettiği 
toplantıya yaklaşık elli kişi katıldı.  

Alfonsi’nin moderatörlüğündeki ilk 
oturumda, çatışmaların çözümünde 
alternatif olarak bölgesel özerklik 
ve bölgesel özerkliğin dilsel azın-
lıkların dilsel ve kültürel haklarının 
garanti altına alınmasında nasıl bir 
etkisi olabileceği tartışıldı. Bu otu-
rumda konuşan Finlandiya’daki İs-
veççe konuşan topluluğun yaşadığı 
Åland Özerk Yönetimi’nde Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Fredrik Karlström 
ve Åland Barış Enstitüsü Direktörü 
Sia Spiliopoulou Åkermark, Åland 
bölgesindeki özerkliğin tarihi ve 
güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Vincze’nin moderatörlüğündeki ikin-
ci oturumda sunum yapan ABTTF 
Uluslararası İlişkiler Direktörü Me-
lek Kırmacı Arık, Yunanistan’ın Batı 
Trakya Türk toplumunun “Türk” kim-
liğini tanımadığını ve eğitim özerk-
liğine sürekli müdahalelerde bulun-
duğunu kaydetti. Öğrenci sayısını 
yetersizliği gerekçe gösterilerek Batı 
Trakya bölgesindeki Türk ilkokul-
larının Yunan makamlarınca yıllar 
içerisinde teker teker kapatıldığını 
not eden Kırmacı Arık, Yunanis-
tan’da okul öncesi eğitimin zorunlu 

olmasına karşın Batı Trakya’da iki 
dilli Türk anaokulları kurulmasına 
izin verilmediğini, Türk toplumuna 
mensup çocukların ana dilleri Türk-
çe’de iyi bir eğitim alma hakkın-
dan mahrum bırakıldığını aktardı. 

Kırmacı Arık, Batı Trakya’da iki dilli 
Türk anaokulları eksikliği hakkın-
da öğrenci velisi Ozan Ahmetoğ-
lu imzasıyla AP Dilekçeler Komi-
tesi’ne sunulan dilekçenin orijinal 
başlığında yer alan “Batı Trakya 
Türk toplumu” ibaresinin dilekçenin 

ABTTF, toplantıda yaptığı su-
numda Batı Trakya Türk top-
lumunun eğitim alanında ya-
şadığı sorunları dile getirdi.
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Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF), Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin 
(ODIHR) 2021 Nefret Suçları Rapo-
ru için Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumu ve İslam karşıtı nefret 
temelli saldırılar ve nefret söylemini 
içeren yazılı katkısını AGİT’e iletti.

Yazılı katkısında ABTTF, Ocak 
2021’de Ortodoks Kilisesi lideri Ati-
na Başpiskoposu Yeronimos’un bir 
televizyon kanalında yayınlanan bel-
geselde “İslam bir din değil bir siyasi 
parti ve insanların da savaş insanları” 
ifadelerini kullandığı ve açıkça nefret 
söyleminde bulunduğunu aktardı. 

Ocak 2022’de Yunanistan’ın baş-
kenti Atina’da mescit olarak kullanı-
lan bir binaya vida ve çivi içeren el 

yapımı patlayıcı düzenek atıldığını 
not eden ABTTF, aynı ay içerisinde 
Meriç iline bağlı Dimetoka kasaba-
sındaki tarihi Çelebi Sultan Mehmet 
Camii’nin karşısındaki bir duvara 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafın-
dan “Meriç’in İslamlaştırılması şimdi 
durdurulsun!’ yazan İslam karşıtı bir 

afiş asıldığını ifade etti. 

AGİT 2021 Nefret Suçları Raporu, 
her yıl olduğu gibi 16 Kasım Dünya 
Hoşgörü Günü’nde yayımlanacak.

10 Ocak 2022’de ilgili komitede gö-
rüşülmesinin ardından çıkartıldığını 
aktardı. Kırmacı Arık, AP Dilekçeler 
Komitesi’nden AP Kültür ve Egitim 
Komitesi’ne gönderilen dilekçeye 
dair hazırlanacak görüş öncesin-
de dilekçeye konu iki dilli anaokul-
lar sorununu detaylarıyla aktardı. 

Yunanistan’ı Batı Trakya Türk top-
lumunun eğitim özerkliğine saygı 
göstermeye çağıran Kırmacı Arık, 
Yunan makamlarından Türk azın-
lık okulları sistemi içerisinde Batı 

Trakya’da iki dilli Türk anaokulla-
rının kurulması ve bölgede iki dilli 

özel anaokulları kurulması başvu-
rularına izin verilmesini talep etti.

Sunumun ardından gerçekleştirilen 
soru cevap bölümünde söz alan Vinc-
ze, AP üyesi Yunan milletvekillerinin 
Yunanistan’da bir Türk azınlığının 
var olduğunu reddettiğini ve onlarla 
diyalog kurmanın neredeyse imkan-
sız olduğunu belirtirken Alfonsi de AP 
Milletvekilleri olarak Yunanistan’ın 
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik 
tavrını kınamaları gerektiğini söyledi.
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Batı Trakya Türk heyeti Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel 
Forumu’na katıldı

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) 2-3 
Mayıs 2022 tarihlerinde hibrit olarak 
düzenlenen “30. Yıldönümü: BM Azınlık 
Hakları Deklarasyonu 1992-2022” baş-
lıklı Avrupa Azınlık Sorunları Bölgesel 
Forumu’na katıldı. Birleşmiş Milletler 
(BM) Azınlık Sorunları Özel Raportö-
rü Fernand de Varennes, Avusturya 
Cumhuriyeti Federal Bakanlığı ve Bu-
dapeşte merkezli Tom Lantos Ensti-
tüsü tarafından düzenlenen, Avrupa 
Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) de 
ortak kuruluşlardan biri olarak yer al-
dığı foruma ABTTF Brüksel Temsilci-
liği’nden Deniz Servantie ile BTAYTD 
üyesi Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti. 

‘Uygulama: Kurumlar, Mekanizmalar, 
Politikalar ve Programlar’ başlıklı ikinci 
oturumda panelist olarak katılan Batı 
Trakya Türk toplumuna mensup Edir-
ne merkezli Trakya Üniversitesi Balkan 
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, azınlık hak-
ların işlevsel bir şekilde korunması için 
sağlam bir normatif çerçevenin önemi-
ne değinerek son yıllarda Avrupa’da 
ulusal azınlıklara karşı hak ihlalleri ve 
ayrımcılığın arttığını belirtti. Batı Trak-
ya Türk toplumunun mevcut hak duru-
muna işaret eden Hüseyinoğlu, Yuna-
nistan’ın Batı Trakya Türk toplumuna 
ilişkin dernekler üzerine AİHM tarafın-
dan alınan kararları halen uygulamadı-
ğını ve Yunanistan’da halen etnik Türk 
kimliğin tanınmadığını kaydetti. BM ve 
Avrupa Konseyi’nin ulusal azınlıkla-

rın haklarının pekiştirilmesi için önemli 
kurumlar olduklarına da atıfta bulu-
nan Hüseyinoğlu, azınlık temsilcilerin 
söz konusu kurumlara aktif katılımları-
nın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Aynı oturumda söz alan ABTTF, Batı 
Trakya Türk toplumunun yıllardır maruz 
kaldığı ayrımcılığa dair hiçbir şeyin olum-
lu yönde değişmediğini belirterek, taraf 
Devletlerin BM Azınlık Hakları  Deklaras-
yonu’nun 30. yıl dönümünde Deklaras-
yon’u tam olarak uygulamakla yükümlü 
olduklarını hatırlattı.  Buna ek olarak 
ABTTF, azınlık haklarını korumaya iliş-
kin politikaların tüm hükümet politikala-
rına dahil edilmesi gerektiğini ve bu çer-
çevede uygulamanın önemine değindi. 

Yine aynı oturumda söz alan BTAY-
TD, İskeçe Türk Birliği’ne (İTB) ilişkin 
mevcut hukuki sürecin Yunanistan’ın 
çeşitlilik ve insan haklarına dair evren-
sel değerlere bağlılığın ölçmek için son 
derece önemli bir örnek oluşturduğunu 
ve bu kapsamda 2008 yılında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 

derneğin resmi statüsünün iade edil-
mesine dair kararın halen Yunanistan 
tarafından uygulanmadığını ve AİHM’in 
aldığı karara rağmen Yunanistan Yar-
gıtay’ın derneğin temyiz başvurusu-
nu Haziran 2021’de tekrar reddettiği-
ni hatırlattı. BTAYTD, Yunanistan’da 
uluslararası azınlık koruma birimlerin 
desteklenmesine ilişkin yeni inisiya-
tiflerin alınması çağrısında bulundu. 

Toplantının ikinci günündeki ‘İleriye Git-
mek: Azınlık Hakları Çerçevesinin Ko-
runması ve Uygulanmasında Reform’ 
başlıklı dördüncü oturumda tekrar söz 
alan ABTTF, Batı Trakya Türk toplumu-
nun AB Komisyonu’na AP milletvekil-
leri aracılığıyla ulusal azınlıklara ilişkin 
sorular yönelttiğinde Komisyon’un bu 
alanda yetkili olmadığı cevabını aldı-
ğını hatırlattı. ABTTF, ulusal ve dilsel 
azınlıkların kültür ve dillerinin korun-
masının AB antlaşmalarında bir yetki 
ve zorunluluk olarak yer alması gerek-
tiğini vurguladı. ABTTF, çoğunluk nü-
fusundaki önyargılara karşın eğitim ve 
bilinçlendirme programları teşvik edil-
mesinin yanı sıra internet de dahil ol-
mak üzere medya aracılığıyla hoşgörü, 
diyalog, saygı ve karşılıklı anlayışı dahil 
eden girişimlerin alınmasını tavsiye etti. 

ABTTF ve BTAYTD temsilci-
lerinden oluşan Batı Trakya 
Türk heyeti, toplantıda yap-
tığı sunumlarda Batı Trakya 
Türk toplumunun önünde-
ki hukuki engelleri aktardı. 



ABTTF Haber Bülteni I Sayı 182 I Mayıs 2022 7

Haberler /  ABTTFHaberler /  ABTTF

ABTTF’den Trakya Kalkınma Komisyonu’nun nihai raporu 
hakkında mektup

Partiler üstü Trakya Kalkınma Komis-
yonu’nun 7 Aralık 2021’de Meclis’e 
gönderdiği nihai rapor, 6 Nisan 2022’de 
meclis genel kurulunda görüşüldü. 

Trakya Kalkınma Komisyonu, Başba-
kan’ın önerisi ile 16 Temmuz 2020’de 
partiler üstü nitelikli bir komisyon ola-
rak kurulmuş, Yeni Demokrasi Partisi 
(YDP) Milletvekili Dora Bakoyanni’nin 
başkanlığında çalışmalarını tamamla-
dıktan sonra nihai rapor komisyon ta-
rafından Kasım 2021’de kabul edilmişti. 

ABTTF, Trakya Kalkınma Komisyo-
nu’nun online olarak yürüttüğü halka 
danışma sürecine katılarak Batı Trak-
ya’da bölgenin coğrafi, ekonomik ve 
sosyo-kültürel yapısı göz önüne alına-
rak bölgeye özel bir kalkınma mode-
li ve programı oluşturulmasını istedi, 
bölgesel ekonomik kalkınma için somut 
öneri ve taleplerini Komisyon’a iletmişti. 

Nihai raporun tamamlanarak mec-
lis genel kurulunda görüşülmesinin 
ardından ABTTF, nihai rapora iliş-
kin görüşlerini içeren mektubu Baş-
bakan Kiryakos Miçotakis, Trakya 
Kalkınma Komisyonu Başkanı Dora 
Bakoyanni, Meclis’te temsil edilen si-
yasi parti başkanları, ilgili bakanlıklar 
ile Doğu Makedonya-Trakya Eyale-
ti Başkanı Hristos Metios’a gönderdi. 

ABTTF, Doğu Makedonya-Trakya Stra-
tejik Kalkınma Planı’nın Avrupa’nın en 
geri kalmış bölgelerinden biri olarak 
bölgenin kalkınmasına yönelik planın 
sunulması açısından önem taşımakla 
birlikte planın somut öneriler içerme-

mesi nedeniyle pratikte fayda sağ-
lamayacağını düşündüğünü belirtti. 

Nihai raporda belirtilen beş eylem ek-
seni çerçevesinde üçüncü eylem ek-
seninde eğitim alanındaki yapıların ge-
liştirilmesi konusunda Azınlık Ortaokul 
ve Liseleri’nde bina sorununa yerel öz 
yönetim ile işbirliği içinde çözüm bulun-
ması gerektiğinin ifade edilmesini olum-
lu bulduklarını belirten ABTTF, Lozan 
Antlaşması ve diğer ikili antlaşmalarla 
birlikte anadilde eğitim hakkı ve eğitim 
kurumlarını yönetme hakkı dahil özerk-
lik verilen Batı Trakya Türk toplumuna 
ait okulların doğrudan devletin kontro-
lü altında olup ve bunların kuruluş ve 
işleyişini karmaşık bir yasal hükümler 
sistemi ile yönetilmesinin eğitimdeki 
özerkliği zayıflattığını ve bu durumun 
nihayetinde öğretmenlerin eğitimi, müf-
redat ve okul kitapları konularında ya-
pısal sorunları doğurduğunu kaydetti. 
Ayrıca ABTTF, nihai raporda İskeçe ve 
Rodop’un dağlarında esnek bir müfre-
dat ile standart eğitim veren ve tercih 
edilen dil olarak Türkçe’nin tanıtıldığı 
yeni, iyileştirilmiş ve kapsayıcı ilk ve 
orta dereceli okulların oluşturulmasının 
önerilmesinin Batı Trakya Türk toplumu 
ile istişare içerisinde mevcut sorunları 
çözmek ve antlaşmalar ile tanımlanan 
eğitim özerkliğini tam olarak yeniden te-
sis etmek yerine devlet okul sisteminin 
bölgede güçlendirilmesi yolu ile Azınlık 
okul sistemini yok etmeye yönelik bir 
adım olduğunu not etti. İlaveten ABT-
TF, bölgede yeni anaokulları ve kreşler 
açılmasının önerilmesinin de yine dev-
let okul sisteminin Azınlık okul sistemi-
nin aleyhinde güçlendirilmesi anlamını 
taşıdığını zira Azınlık’a tanınan özel 

eğitim sistemi içinde iki dilli anaokulla-
rının kurulması ve bölgede başka özel 
iki dilli anaokullarının açılması için ya-
pılan başvuruların reddedildiğini belirtti. 

Din alanında ise raporda 1920/1991 
tarih ve sayılı yasanın yeniden düzen-
lenmesi gerektiği ifade edilerek buna 
yönelik önerilere cevaben ABTTF, 
Azınlık’ın kendi dini liderleri olan Müf-
tülerini belirleme hakkının 1913 Atina 
Antlaşması ile temin edilmiş olup Ati-
na Antlaşması’nın hükümlerine uygun 
olarak 2345/1920 sayılı yasanın kabul 
edildiği ve bu yasanın 1990’a kadar uy-
gulandığının unutulmaması gerektiğini 
belirterek müftülerin devlet eliyle atan-
masının Atina Antlaşması’nın hüküm-
lerine ve uluslararası hukukun din veya 
inanç özgürlüğü ilkesine aykırı olduğu-
nu belirtti. ABTTF, bu yasaya ilaveten 
52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile müftülük makam-
larının tamamıyla Eğitim ve Din İşleri 
Bakanlığı’na bağlanarak olağan kamu 
dairelerine dönüştürüldüğünü belirterek 
kararnamenin iptali için Danıştay’a yapı-
lan başvurunun reddedilmesini eleştirdi. 

Raporda yer alan vakıflar konusunda ise 
ABTTF, 3647 Sayılı Kanun ve 2008 tarihli 
“Batı Trakya Müslüman Azınlık Vakıfları 
ve Varlıklarının Yönetimi ve İşletilmesi-
ne Dair Kanun”un mevcut sorunları çöz-
mekten ziyade vakıflar konusunu daha 
da karmaşık hale getirdiğini belirtmekle 
birlikte 1967’den bu yana vakıf idare 
heyetlerinin devlet tarafından atanması-
nın son bulması gerektiğinin altını çizdi. 

Azınlık ile ilgili konuların raporda geniş 
bir biçimde ele alınmayıp mevcut sorun-
ların neler olduğu ve nasıl çözüleceğine 
ilişkin olarak kararlı bir duruş olmaksı-
zın sınırlı ve muğlak ifadeler içermesini 
eleştiren ABTTF, sonuç itibarıyla rapo-
run içerik ve öneriler bakımından pra-
tikte yok hükmünde olduğunu söyledi. 

ABTTF; Başbakan, Trakya Kal-
kınma Komisyonu Başkanı, 
meclisteki siyasi partiler, ilgili 
bakanlıklar ile Doğu Makedon-
ya-Trakya Eyaleti Başkanı’na 
mektup göndererek Azınlık ile 
ilgili sorunların nasıl çözüle-
ceğine ilişkin sınırlı ve muğlak 
ifadeler içeren raporu eleştirdi, 
sonuç itibarıyla raporun pratikte 
yok hükmünde olduğunu belirtti. 
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Batı Trakya Türk toplumunun eğitim sorunu ile ilgili yine gerçekle-
ri çarpıtan ifadeler

Yunanistan Meclisi’nde kurulan partiler 
üstü Trakya Kalkınma Komisyonu’nun ha-
zırladığı nihai rapor 6 Nisan 2022 tarihin-
de Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Raporla ilgili görüşlerini dile getiren Yük-
sek Öğrenimden Sorumlu Eğitim ve Din 
İşleri Bakan Yardımcısı ve Yeni Demokrasi 
Partisi (YDP) Milletvekili Angelos Syrigos, 
(Batı) Trakya’daki Müslüman azınlığın yük-

sek öğrenim seviyesinin geçmişte bugüne 
arttığını belirterek, binlerce azınlık mensu-
bunun Trakya Demokritos Üniversitesi’nde 
öğrenim gördüğünü, çoğunun doktor, avu-
kat ve inşaat mühendisi olduğunu söyledi. 

Syrigos, “Bu gençlerin başarılı olmasından 
gurur duyuyoruz ve bu, ülkemizde işleyen 
eşitliğin ve eşit hakların bir sonucudur. Yu-
nanistan’ın Trakya’daki azınlığın haklarına 
saygı duyduğunu pratikte kanıtladık.” dedi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Ha-
lit Habip Oğlu, “Evet, son yıllarda ülkemiz 
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna 
mensup yüzlerce gencimiz üniversiteden 
mezun olarak iş hayatına atıldı. Bakan Yar-
dımcısı Syrigos, bunun ülkemizde işlediği-
ni iddia ettiği eşitliğin bir sonucu olduğunu 
söyleyerek gerçeği çarpıtıyor. Zira bu başa-
rı, yalnız ve yalnız gençlerimizin ve aileleri-
mizin başarısı. Çünkü gençlerimiz, devletin 
on yıllardır eğitim özerkliğimize sürekli mü-
dahalelerle azınlık eğitiminin kalitesini dü-
şürmesi sonucu başarılı olabilmek için ilk 
ve orta öğretimde ilave özel dersler almak 
zorunda kalıyorlar. Yanı sıra üniversiteye 
giren birçok gencimiz de ailelerinin maddi 
durumunun yetersizliği nedeniyle yüksek 
öğrenimlerini yarıda bırakıyorlar. O nedenle 
kimse siyasi rant uğruna gençlerimizin ba-
şarısından pay çıkarmaya çalışmasın.” dedi. 

ABTTF Başkanı: “Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup gençle-
rimiz, devletin on yıllardır eğitim 
özerkliğimize sürekli müdahale-
lerle azınlık eğitiminin kalitesini 
düşürmesi sonucu başarılı ola-
bilmek için ilk ve orta öğretimde 
ilave özel dersler almak zorunda 
kalıyorlar. O nedenle kimse siyasi 
rant uğruna gençlerimizin başarı-
sından pay çıkarmaya çalışmasın.”

“Ülkemizdeki Gerçekler” programında Yunanistan’daki Makedon azınlığı 
ve sorunları ele alındı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) “Ülkemizdeki Gerçekler” başlıklı 
çevrim içi program serisinin sekizinci bö-
lümü 28 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı. 

Sekizinci programda Yunanistan’daki Ma-
kedon azınlığın siyasi partisi “EFA-Gök-
kuşağı” Başkanlık Kurulu Üyesi Pav-
los Voskopoulos Filipov konuk edildi. 

ABTTF Atina Ofisi’nden Nihan Ayan’ın mode-
ratörlüğünü yaptığı programda Voskopoulos 
Filipov, Yunanistan’ın varlığını kabul etme-
diği ve tanımadığı Makedon azınlığın temel 
sorunları ve talepleri ile “EFA-Gökkuşağı” 
partisinin siyasi manifestosu ve faaliyetle-
ri hakkında yöneltilen soruları cevapladı.

Voskopoulos Filipov, Kuzey Yunanistan’da 
Makedon azınlığın yaşadığı 500 köy olduğu-
nu belirterek, 1923’teki nüfus mübadelesinde 
Makedonca konuşan nüfusun %20’sinin yurt-
larını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. 

Etnik azınlıklar konusunun modern Yuna-
nistan için hassas bir mesele olduğunu be-
lirten Voskopoulos Filipov, etnik azınlıkların 
tanınması durumunda okullarda öğretilen 
tüm modern Yunanların antik Yunanların 
soyundan geldiği dair ulusal mitin yıkılaca-
ğını, bu mite göre Makedonya’nın hep Yu-
nanlara ait olduğu ve dolayısıyla Yunanis-
tan’ın bu bölgesinde sadece Yunanların 
yaşadığının öne sürüldüğünü dile getirdi.

Voskopoulos Filipov, ülkede azınlıkların ta-
nınması söz konusu olunca Yunan ulusal mi-
tinin gerçekten güçlü olduğunu ve buna izin 
vermediğinin altını çizerek, Makedon azınlık 
olarak tanınma ve bu sayede Makedon dili-
nin okullarda resmi olarak öğretilmesi talebi-
nin kamusal alanda dile getirilmesinin bugün 
Yunanistan’da çok zor olduğunu ifade etti.

Yugoslavya’nın dağılmasından ardından 
Makedon meselesinin zirve yaptığını not 
eden Voskopoulos Filipov, 1994’te Av-
rupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerdeki 
dostlarının desteğiyle Makedon azınlık 
olarak Florina’da kendi siyasi partileri olan 
“Gökkuşağı”nı kurduklarını söyledi. Vos-
kopoulos Filipov, Yunanca, Makedonca 
ve İngilizce dilinde tabelaya sahip partile-
rine karşı siyasi makamlar ve Yunan Orto-
doks kilisesi tarafından tepki gösterildiğini 
belirterek, Yunan devletinin “Gökkuşağı” 
partisine karşı açtığı davada kendisi ve ar-
kadaşlarının suçsuz bulunduğunu kaydetti. 

Bir siyasi parti olarak “Gökkuşağı”nın en 
önemli siyasi talebinin Makedon dilinin ta-
nınması ve Makedon köylerinde öğretilmesi 
olduğunu vurgulayan Voskopoulos Filipov, 
etnik Makedon azınlığın tanınması ile Ma-
kedon dilinin de yaşatılabileceğini ifade etti. 

Voskopoulos Filipov, Yunanistan’ın bir va-
tandaşı olarak Makedon azınlığa mensup 
olduğunu belirterek, ancak Yunanistan’da 
sözde demokrasi olduğunu ve Yunan siya-
siler için ülkede etnik Makedon azınlıktan 
bahsetmenin imkansız olduğunu söyledi.  

ABTTF’nin YouTube kanalı ve Facebook 
sayfasında aynı anda canlı yayınlanan prog-
ramın tümünü İngilizce ve Yunanca dillerinde 
aşağıdaki linkleri tıklayarak izleyebilirsiniz:

YouTube İngilizce yayın: https://www.youtu-
be.com/watch?v=wqrcO1R2G2U&t=327s 

YouTube Yunanca yayın: https://www.you-
tube.com/watch?v=X8JSM-Ci7V0&t=50s  

Facebook İngilizce yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/1147026182803659 

Facebook Yunanca yayın: https://www.
facebook.com/939989616164959/vide-
os/363656815804104 



ABTTF Haber Bülteni I Sayı 182 I Mayıs 2022 9

Haberler / Batı TrakyaHaberler / Batı Trakya

ABTTF, DİTİB’in iftar programına katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Diyanet İşleri Türk İslam Birli-
ği’nin (DİTİB) mübarek Ramazan-ı Şerif 
ayı vesilesiyle 19 Nisan 2022 tarihinde 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenledi-
ği iftar programına katıldı. Köln DİTİB 
Merkez Camii Konferans Salonu’nda 
düzenlenen iftar programına ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu iştirak etti.

İftar programına anavatan Türkiye’nin 
Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düs-
seldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan, Essen Başkonsolosu Sezai 
Tolga Şimşir ve Münster Başkonsolosu 
Ahmet Faik Davaz, Kuzey Ren-Vest-
falya (KRV) Eyaleti Uyum Müsteşarları 
Gonca Türkeli-Dehnert ve Nathanael 
Liminski, Türk ve Alman sivil toplum 
kuruluşu temsilcileriyle Hristiyan ve 
Musevi cemaatinin temsilcileri katıldı. 

İftar programında açılış konuşması 
yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım 

Türkmen, Ramazan ayının paylaşım 
yoluyla dayanışma ve hayırseverliğin 
önemli bir alanı ve sosyal uyumun te-
mel taşı olduğunu söyledi. Derinlere kök 
salmış dini gelenekleri bir arada yaşa-
manın, ülkedeki tüm inananların yurt-
taşlık duygusu ile empati duygusunu 
güçlendirdiğine işaret eden Türkmen, 
halihazırdaki ve devam eden gerilimleri 
azaltmak adına hem şimdi hem gele-
cekte her zamankinden daha fazla kay-
naşmaya ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua 
ile oruçların açılması ve birlikte yeni-
len iftar yemeği ile program sona erdi.

ABTTF Başkanı Sakarkaya köyündeki iftara katıldı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, 
14 Nisan 2022 tarihinde İskeçe Seçil-
miş Müftülüğü ve Bursa Yıldırım Bele-
diyesi’nin İskeçe, Sakarkaya köyünde 
düzenlediği iftar programına katıldı. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu(BTTADK) Başkanı ve Gümül-
cine Seçilmiş Müftüsü İb-rahim Şe-
rif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet 
Mete’nin iftar duasını gerçekleştirdiği 
programa çok sayıda Batı Trakya Türk 
toplumu temsilcisi ve soydaş katıldı. 

Ramazan ayı dolayısıyla Bursa Yıldı-
rım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Bursa Milletvekili Orhan Mestan ve Batı 
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği(-
BTTDD) Bursa Şube Başkanı Dr. Ali 

Eminlatif ve beraberindeki heyet, Sa-
karkaya’daki iftarda Batı Trakya Türk-
leri ile buluştular. Çok sayıda soydaşın 
katıldığı iftara T.C. Gümülcine Başkon-
solosu Murat Ömeroğlu de iştirak etti. 

Yüzlerce soydaş iftar sofrasın-
da buluşarak birlikte dua ile oruç-
larını açtılar, iftarlarını yaptılar. 
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Avrupa Türk-İslam Kültür Der-
nekleri Birliği’nin (ATİB) 17 Nisan 2022 
tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde dü-
zenlediği geleneksel iftar programına ka-
tıldı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Köln 
Başkonsolosu Turan Kaya, sivil toplum 
kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin 
katıldığı iftar programına ABTTF Baş-
kan Yardımcısı Vedat Arap iştirak etti. 

Türk halk müziği sanatçısı Ahmet Bay-
daroğlu’nun seslendirdiği Anadolu ezgi-
leri ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
iftar programında açılış konuşmasını 
yapan ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıl-
dırım, iki yıllık salgın sürecinin ardından 
hasret giderdiklerini belirterek, “Başta 
gençler olmak üzere Avrupa’da Müslü-
man Türk kimliğimizi koruyarak, içinde 
bulunduğumuz topluma entegre olarak 

yaşamaya devam edeceğiz.” dedi. Si-
yasi katılımın öneminin altını çizen Yıl-

dırım, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde 
yaşayan Türk kökenli Alman vatandaş-
larının mutlaka 15 Mayıs 2022’de yapı-
lacak olan eyalet seçimlerine katılarak 
oylarını kullanması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Tür-
kiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolo-
su Turan Kaya, ATİB Kurucu Genel 
Başkanı Musa Serdar Çelebi ve Di-
yanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 
Genel Başkanı Kazım Türkmen bi-
rer selamlama konuşması yaptılar.

Okunan ezanla oruçların açıldı-
ğı iftar programı, Ahmet Baydaroğ-
lu ve Ozan Mustafa Turgut’un sun-
duğu kültür şöleni ile sona erdi.

ABTTF, ATİB’in geleneksel iftar programına katıldı

ABTTF Dünya Uygur Kurultayı’nın iftar programına katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu(ABTTF), on bir ayın sultanı mübarek 
Ramazan ayında Almanya’da düzen-
lenen iftar programlarına iştirak ediyor.

ABTTF Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Kasap ve Vedat Arap, 15 Ni-

san 2022’de Dünya Uygur Kurul-
tayı’nın Köln’de düzenlediği iftar 
programına ABTTF’yi temsilen iştirak ettiler. 

Dünya Uygur Kurultayı’nın iftar prog-
ramında ABTTF Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kasap selamlama konuşma-

sı gerçekleştirdi. Kasap, tüm Müslü-
manların mübarek Ramazan ayını ve 
yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. 
Kasap, Avrupa’daki Batı Trakya Türk 
toplumu olarak Uygur Türklerinin mü-
cadelesini desteklediklerini belirtti.
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) üye derneklerinden 
Fürth/Nürnberg Batı Trakya Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği, mü-
barek Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiy-
le 23 Nisan 2022 tarihinde lokalinde 
üyelerine ve bölgede yaşayan Batı 
Trakya Türklerine iftar yemeği verdi.

İftar yemeğinde ev sahibi derneğin yö-
netim kurulu adına açılış konuşması 

yapan başkan yardımcısı Ahmet Mu-
hacir, Ramazan ayının önemine deği-
nerek, bu mübarek ayda düzenlenen 

iftar programlarının dernek üyelerini bir 
araya getirdiğini kaydetti. 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
önemine değinen Muhacir, çocuklar 
başta tüm konukların bayramını kutladı. 

Yaklaşık 65 kişinin katıldığı etkinlik-
te, ezanın okunmasının ardından dua 
ile oruçlarını açan konuklar hep bir-
likte iftar yaptı. İftar programı gece-
nin geç saatlerine kadar devam etti.

Fürth/Nürnberg derneğimiz iftar yemeği verdi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) üyesi Herzogenaurach 
Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, mübarek Ra-
mazan-ı Şerif ayı vesilesiyle 16 Ni-
san 2022 tarihinde iftar yemeği verdi. 

Salgının etkisini kaybetmesinin ardın-
dan birlik ve beraberliği tekrar sağla- mak adına dernek başkanı Altan Kazım 

ve yönetim kurulu tarafından organize 
edilen iftar yemeğine Herzogenaura-
ch şehri ve çevresinde yaşayan Batı 
Trakya Türkleri katıldı. İftar yemeği 
130 kişinin katılımıyla Herzogenau-
rach belediye binasında gerçekleşti.
Ezanın okunmasının ardından dua ile 
oruçlar açıldı ve hep birlikte iftar yapıldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu’nun (ABTTF) üye derneklerin-
den Gütersloh ve Çevresi Yunanis-
tan Batı Trakya Türkleri Kültür ve Aile 
Birliği, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı 
vesilesiyle 23 Nisan 2022 Cumarte-
si günü lokalinde iftar yemeği verdi. 

ABTTF’nin destek ve katkılarıyla dü-
zenlenen iftar yemeğine ABTTF’yi 
temsilen Başkan Halit Habip Oğlu ile 
Başkan Yardımcıları Aydın Ahmet ve 
Fuat Ali, ev sahibi derneğin yöneti-
ci ve üyeleri, onların eş ve çocukla-
rı ile Gütersloh şehri ve çevresinde 
yaşayan Batı Trakya Türkleri katıldı.

İftar yemeğinde açılış konuşması ya-
pan dernek başkanı İbrahim İbram, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-

cuk Bayramı’nın Türk milleti için öne-
mine vurgu yaparak, çocuklar baş-
ta tüm konukların bayramını kutladı.

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, yaptığı 
selamlama konuşmasında iftar yemek-
leri ve benzeri kültürel ve sosyal etkin-
liklerin Almanya’da yaşayan Batı Trakya 
Türkleri arasında birlik ve beraberliğin 
pekişmesine katkı sağladığının altını 
çizdi. İftar yemeğini düzenleyen Güters-
loh derneğini tebrik eden Habip Oğlu, 
dernek başkanı İbrahim İbram ve yöne-
tim kurulu başka olmak üzere organizas-
yonda emeği geçenlere teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle Kaan Demir tarafın-
dan şiir okundu ve iftar yemeğine katı-
lan çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı. 

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte ezanın 
okunmasının ardından dua ile oruçları-
nı açan konuklar hep birlikte iftar yaptı.

Batı Trakya Türkleri Herzogenaurach şehrindeki iftar yemeğin-
de bir araya geldi

Batı Trakya Türkleri Gütersloh şehrindeki iftar sofrasında buluştu
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ABTTF Başkanlık Kurulu toplandı

Schweinfurt derneğimizden iftar yemeği

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) 21. Dönem Başkanlık Kurulu 
3. olağan toplantısını 30 Nisan 2022 
Cumartesi günü gerçekleştirdi. ABT-
TF’nin Almanya’nın Witten şehrindeki 
genel merkezinde yapılan toplantıda, 
ABTTF’nin son dönemdeki çalışma ve 
faaliyetleri değerlendirildi, yaz tatili baş-
langıcına kadar gerçekleştirilmesi öngö-
rülen uluslararası girişimler görüşüldü. 

Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili güncel 

gelişmelerin de değerlendirildiği toplan-
tıda ABTTF Başkanlık Kurulu, yıllar içe-
risinde çeşitli politika ve uygulamalarla 
altı oyulan Batı Trakya Türk toplumunun 
eğitim özerkliğinin güçlendirilmesine 

yönelik atılabilecek adımları ele aldı.
Toplantıda ayrıca, iki yıldır devam eden 
salgının etkisini kaybetmesi ve salgın 
yasaklarının sona ermesinin ardından 
üye derneklerin Almanya’da yaşayan 
Batı Trakya Türklerine yönelik olarak 
önemli milli, kültürel ve dini gün ve ay-
larda düzenleyeceği sosyal ve kültürel 
etkinliklerin içeriği ve organizasyonu ile 
önceki yıllarda olduğu gibi ABTTF’nin 
bu etkinliklere destek vermesi ele alındı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federas-
yonu (ABTTF) üyesi Schweinfurt 
Batı Trakya Türk Aile Birliği, on bir 
ayın sultanı mübarek Ramazan-ı 
Şerif vesilesiyle 23 Nisan 2022 ta-
rihinde lokalinde iftar yemeği verdi. 

ABTTF’nin destek ve katkılarıyla düzen-

lenen iftar yemeğine ev sahibi derneğin 
yönetici ve üyeleri ile Schweinfurt şeh-
rinde yaşayan Batı Trakya Türkleri ka-
tıldı. İftar yemeğine ABTTF’yi temsilen 
Başkan Yardımcısı Ali Osman iştirak etti.

Schweinfurt derneği, sağlık sorun-
ları veya yaşlılık nedeniyle etkinli-

ğe katılamayanlara iftar yemeğini 
paket halinde evlerinde ikram etti. 

Ezanın okunmasının ardından dua ile 
oruçlar açıldı, hep birlikte iftar yapıldı.


