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Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 

 

Dünyadaki İmroz Rum Derneklerinin tümünü temsil ederek Size hoşgeldiniz 

diyor, bu ziyaretinizle özel vatanımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 

 

Bu fırsattan istifade ederek, Türkiye’nin Avrupa ailesine katılması amacıyla 

gerçekleştirmekte olduğunuz ve bizim de yakından izlemekte ve tüm gücümüzle 

desteklemekte olduğumuz cesur reformlardan dolayı Sizi kutluyor, Dışişleri Bakanı 

olarak bu süreçteki şahsi katkınızı da unutmuyoruz. 

Adamızda yeniden Rum azınlık okulu açılması amacıyla cemaatimizin yapmış 

olduğu başvuruya verilen olumlu cevabı ve Gökçeada’da (İmroz) gümrük müdürlüğü 

açılması kararını sevinçle karşılıyoruz. Bu iki gelişme, 2005 yılında adamızı ilk ziyareti 

sırasında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunmuş olduğumuz yazıda 

bulunan istekler arasındaydı. Tüm ülkemizde esen çağdaşlaşma ve azınlık haklarının 

korunması rüzgarının artık nihayet adamıza da eriştiğini görmek bizi özellikle 

sevindirmektedir. 

Şimdiki ziyaretinizin, dernek üyelerimizle tüm İmrozluların yaşamakta olduğu 

geri kalan sorunların da çözülmesi için benzer inisiyatiflere önayak olarak, hem 

Türkiye’nin yurtışındaki imajına hem de Gökçeada’nın (İmroz) kalkınmasına katkıda 

bulunmasını diliyor, bu konuda bugüne dek Avrupa istikametinde çizmiş olduğunuz 

akılcı ve tutarlı politikanın yol gösterici olacağına inanıyoruz.  

Daha somut olarak, Sizden ve Türkiye Cumhuriyetinin tüm siyasi 

liderlerinden, Saygıdeğer Başbakanımız Erdoğan’ın da cesaretle kabul ettiği gibi, 

geçmişte yapılan hatalar yüzünden yurdunu terketmek zorunda kalarak tüm dünyaya 

dağılmak zorunda kalan ancak Türk hükümetinin Rum vatandaşlarına yönelik geri 

dönme çağrısına hemen olumlu şekilde karşılık vererek tekrar adaya dönmeye 

başlayan Gökçeada (İmroz) Rum toplumunun insan ve vatandaşlık haklarının iade 

edilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve imzalamış olduğu 

uluslararası sözleşmelerin çerçevesinde, vatanımızla olan bağlarımızın devam 

etmesini mümkün kılacak olan koşulların sağlanmasını istiyoruz. Adamızın doğal 

güzelliklerinin ve zengin kültürel mirasının tanıtılması için gereken planlama ve 

çalışmalara katılma ve Gökçeada’nın turistik ve ekonomik gelişmesine katkıda 

bulunma fırsatının bize verilmesini istiyoruz.  

 Ayrıntılı olarak, bizi meşgul eden ve ivedi olarak çözülmesine gerek 

duyduğumuz sorunlar şunlardır: 
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1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu yönde defalarca aldığı kararlara da 

uygun olarak, eski mülk sahiplerinin tüm mirasçılarının, vatandaşlıktan 

bağımsız olarak tüm miras haklarının tanınması. Evlatların, babalarının ve 

dedelerinin malvarlığından koparılması çağdaş bir hukuk devletinin kabul 

edemeyeceği bir durumdur. Özellikle, dernek üyelerimizin çoğunluğunu 

oluşturan Yunanistan ve Avustralya vatandaşları için, bu ülkeleri bu konuda 

Türkiye ile mütekabiliyetin geçerli olduğu ülkeler listesine daimi olarak dahil 

edecek olan idari bir karar yeterli olacaktır. 

2. Maalesef, bunun ötesinde, Rum asıllı Türk vatandaşlarının Gökçeada’da 

taşınmaz mülk satın alması ve kendi adına kaydetmesi bile ya hiç 

yapılamamakta yada büyük zorluklarla gerçekleştirilmektedir, bunun nedeni 

ise tüm Türkiye kamuoyunun son günlerde öğrendiği gibi bizim ülke 

güvenliğinden sorumlu merciler tarafından “yabancı” ve “misyoner” olarak 

sayılmamızdır. Kırk sene önce sadece Rum asıllı vatandaşlar tarafından iskan 

edilen köyler ve ekilip biçilen araziler, %70, %80 ve %90 oranlarında Hazine’ye 

kaydedilmiştir. Kadastro çalışmalarının yürütülmesi sırasında yaşanan bu 

haksızlıkların hemen düzeltilmesi mümkün ve gereklidir, bu yapılana kadar da 

kadastro tespitinden sonraki on yıllık hak düşürücü zaman aşımı süresinin 

işlemesinin durdurulması gerekmektedir. Ancak bu sayede insanlar haklarına 

saygı duyulacağına inanacak ve atalarının topraklarına tekrar 

yerleşebilecektir.  

3. Türk vatandaşlığının tüm İmrozlular ile onların evlatlarına özel teşvikler ve 

muafiyetlerle geri verilmesi gereklidir, çünkü bu onlar bu vatandaşlığı kendi 

istekleri dışındaki sebeplerden dolayı kaybetmişlerdir.   

 

4. Kamulaştırıldığı halde kamulaştırma amacına uygun olarak hiç kullanılmayan 

yada o yöndeki kullanımının sona erdiği taşınmazların ilk sahiplerine iadesi. 

 

5. Adadaki eski azınlık okulu binaları ile diğer taşınmazların Gökçeada’daki Rum 

vakıflarına iadesi. Maalesef bu iade, vakıfların malvarlıklarını hemen geri 

almalarını sağlayan Başbakanlığın son düzenlemesi ile 

gerçekleştirilememektedir, çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de 

doğruladığı gibi Gökçeada Rum Vakıflarının 1936 beyannameleri 

bulunamamıştır. 

 

6. Adamızın doğal çevresi ile kültürel kimliğinin korunması için somut ve acil 

önlemlerin alınması. 

 

7. Geleneksel Rum köylerinin altyapısı ile yaşam şartlarının iyileştirilmesi. 

 

8. Genel olarak, yurtdışındaki İmrozlu Rumların, ve özellikle genç nesillerin, 

anavatanlarına tekrar dönüp yerleşebilmeleri için gerekli şartların 

oluşturulması.   
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 

Umarız ki, umutlarımız ve çağrılarımıza kulak verilerek, bunlar uygun ve ivedi 

önlemlerin alınmasında değerlendirilir ve adamızda yeni bir yaratıcılık ve kalkınma 

döneminin başlamasına katkıda bulunmuş olur. Bu konuda Sizin de, deneyiminiz, 

itibarınız ve adalet ile demokratik ideallere olan bağlılığınızla kişisel olarak yardımcı 

olacağınızı umut ediyoruz. 

Derneklerimiz bu yönde tüm yetkili makamlarla işbirliğine hazırdır ve yukarıdaki 

mevzuların teknik detayları konusunda Size yada yardımcılarınıza kişisel olarak 

sağlanması gerekebilecek olan tüm ek bilgiler için yoğun programınızın elvereceği 

herhangi bir zamanda Sizin emirlerinize amadedir. 

Lütfen en derin saygılarımızı kabul buyurunuz. 

        Gökçeada, 28 Nisan 2012 

 

Temsilcilerimiz vasıtası ile 

 

SİLLOGOS İMVRİON   

[İMROZLULAR DERNEĞİ] 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 

 

Dernek Başkanı 

KONSTANTİNOS CHRİSTOFORİDİS 

Eleftheriou Venizelou 80, 171 22 

Nea Smyrni, Athens/Greece 

 

 

 

 

İMVRİAKİ ENOSİ MAKEDONİAS-THRAKİS  

[MAKEDONİA-THRAKİ İMVROS BİRLİĞİ] 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 

Dernek Başkanı 

PAVLOS STAMATİDİS 
Dimitsanas 47, 54454,  

Thessaloniki/Greece 
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IMBRIAN BROTHERHOOD OF SOUTH AFRICA 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 
Dernek Başkanı 

DESPOINA PATSOURELI 

P.O. BOX  752104 

Gardenview 2047 

Gauteng,  

SOUTH AFRICA 

 

 

PANIMBRIAN BENEVOLENT SOCIETY 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 
 

Dernek Başkanı 

STELIOS BANAGOS 

P.O. BOX 293, PECONIC, 

N.Y., 11958, U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

IMBRIANS’ SOCIETY OF MELBOURNE 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 

 

Dernek Başkanı 

STELIOS OKOUMOUSIS 
 

28 Balcomb Road 

Mentone, 3194 

Melbourne 

AUSTRALIA 
 

 

BESHUETZER VERBAND “IMBROS” 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 

 

Dernek Başkanı  

DIMITRI MALATUN 
 

KIRCHHEIM/TECK. POSTFACH 1132,  

73219, GERMANY 

 

 



 
 

 

IMBRIAKI BROTHERHOOD OF SOUTH 
AUSTRALIA INC 

Derneği Yönetim Kurulu adına,  

 
 

Dernek Başkanı  

NIKOLAOS PARONIS 

38-40 Whitmore Square 

Adelaide SA 5000 

AUSTRALIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMBRIAN BENEVOLENT SOCIETY OF 

N.S.W. INC. 

Derneği Yönetim Kurulu adına, 

 

Dernek Başkanı  

MARIA GANGATOS 

18 Bebe Avenue 

Revesby NSW 2212  

Sydney/Australia 

 


