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Çevrimiçi düzenlenen toplan-
tıda ABTTF, Batı Trakya Türk 
toplumunun ifade, medya ve 
bilgi özgürlüğü alanında ya-
şadığı sorunları dile getirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Avrupa Güvenlik ve İşbirli-
ği Teşkilatı’nın (AGİT) 22-23 Haziran 
2020 tarihlerinde düzenlediği “ifade, 
medya ve bilgi özgürlüğü” konulu yı-
lın ikinci Ek İnsani Boyut Toplantısı’na 
katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle alınan önlemler çer-
çevesinde çevrimiçi olarak gerçekleş-
tirilen toplantıya Batı Trakya Türk top-
lumunu temsilen ABTTF Uluslararası 
İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ile 
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler 
Derneği (BTAYTD) İnsan Hakları Kolu 
Başkanı Dr. Pervin Hayrullah ve BTAY-
TD üyesi Kerem Aptürahimoğlu katıldı. 

AGİT Dönem Başkanı Arnavutluk adı-
na Inid Milo’nun açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda, AGİT Demok-
ratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
(ODIHR) Direktörü Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir ve AGİT Medya Özgürlüğü 
Temsilcisi Harlem Désir, AGİT bölge-
sinde ifade, bilgi ve medya özgürlüğü 
alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İfade özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün 
diğer temel haklar ile ilişkisinin değer-
lendirildiği ilk oturumda konuşan ABT-
TF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık, Batı Trakya Türk toplumu-
nun Rodop ilinde çoğunluğu, İskeçe ilin-
de ise nüfusun neredeyse yarısını oluş-
turmasına rağmen etnik Türk kimliğinin 
Yunan devleti tarafından tanınmaması 
nedeniyle koronavirüs salgını ile müca-
dele sırasında Türk toplumuna yönelik 
Türkçe dilinde bilgilendirme yapılmama-
sını eleştirdi. Bununla birlikte hükümetin 
ve medyanın ifade ve medya özgürlüğü 
çerçevesinde koronavirüs vakalarına 
ilişkin yaptıkları açıklamalarda virüsten 
yaşamını kaybedenlere ait şahsi bilgileri 
paylaşmazken, Şahin köyünde yaşamı-
nı yitiren bir kişiye ait tüm şahsi bilgilerin 
kamuoyu ile paylaşıldığını belirten ABT-
TF, kişisel hakların gizliliği ilkesine saygı 
gösterilmeyerek Batı Trakya Türk toplu-
munun hedef haline getirildiğini söyledi. 
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Aynı oturumda oturumda konuşan 
BTAYTD İnsan Hakları Kolu Başkanı 
Dr. Pervin Hayrullah, ifade özgürlüğü 
ile bağlantılı olarak Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğinin ta-
nınmaması nedeniyle ifade özgürlü-
ğünün kısıtlanıp, örgütlenme özgür-
lüğünün elinden alındığını belirtti. 
Hayrullah, Batı Trakya Türk toplumu-
nun yıllar içerisinde bir dizi ayrımcı 
uygulamaya maruz kaldığını ve bu 
durumun sonuçta sosyal dışlanma-
ya yol açtığını söyledi. Batı Trakya 
Türk toplumunun bölgede nüfusun 
neredeyse yarısını oluşturmasına 
rağmen Yunanistan Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı’nın bölgeye ziyaret-
lerinde Türk toplumu ile görüşmedi-
ğini belirten Hayrullah, BTAYTD’nin 
Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi-
nin de cevapsız bırakıldığını kaydet-
ti. 

Toplantının bilgiye erişim konulu 
ikinci oturumunda tekrar söz alan 
BTAYTD’den Dr. Pervin Hayrullah, 
Batı Trakya bölgesinde Türklerin 
toplam nüfusun yaklaşık yarısını 
oluşturmasına karşın Kovid-19 ile 
ilgili resmi açıklamaların yalnızca 
resmi dil olan Yunanca’da yapılma-
sının virüs ile mücadele kapsamında 
alınan önlemlerin anlaşılmasını güç-
leştirdiğini belirtti. 

Her iki oturumda da yanıt hakkını 
kullanan Yunanistan AGİT Daimi 

Temsilciliği, Yunan devletinin resmi 
görüşünü tekrar ederek, “Trakya’da-
ki Müslüman azınlığın” etnik ya da 
ulusal bir azınlık değil dini bir azın-
lık olduğunu ileri sürdü. Yunanistan, 
Trakya’daki Müslüman azınlığın dev-
let tarafından resmi olarak tanınması 
ve azınlığa yönelik pozitif ayrımcılık 
uygulanması dolayısıyla Avrupa’da 
öncelikli bir azınlık olduğunu iddia 
etti. Koronavirüs salgınının başlan-
gıcından bu yana Yunan devletinin 
gerekli tüm önlemleri aldığını belir-
ten Yunanistan, resmi makamlarca 
çeşitli iletişim kanalları aracılığı ile 
bölgedeki Azınlık’a virüsün seyrine 
ilişkin tüm kritik bilgilerin sağlandığı-
nı savundu.
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Başkan’danBaşkan’dan

Yeni normal dönemde olduğumu-
zu unutmadan yazı yaşayalım!

Sevgili okurlar, 

Yeni tip koronavirüs salgını nede-
niyle Mart ayından bu yana olağa-
nüstü zamanlar yaşadık. 

Evlere kapandık, korku ve endişe 
içerisinde kendimizin, sevdiklerimi-
zin sağlığından endişe ettik. Büyük-
lerimize virüs bulaştırırız korkusuy-
la onları aylarca ziyaret edemedik, 
ellerini öpüp onlara sarılamadık. 

Nisan ayındaki yazımda bunları 
dile getirdiğimde virüs Avrupa’yı 
derin bir şekilde etkisine almıştı, o 
dönemde hepimiz çok korktuk. 

Tüm ülkeler sınırlarını kapatarak 
virüsle mücadele etmek için bir dizi 
sert önlemler aldılar. 

Almanya’da da federal hükümetin 
aldığı önlemler doğrultusunda eya-
letler de çok sıkı tedbirler uygula-
dılar. 

ABTTF olarak federal hükümetin 
ve eyaletlerin tedbirlerini dernek-
lerimize ilettik, virüs ile mücadele 
kapsamında derneklerimizden lo-
kallerini kapatmalarını istedik. 

Derneklerimiz de vakit kaybetme-
den önlemler aldılar, lokallerini 
kapattılar. Derneklerimizin özverili 
ve ciddi çabaları sayesinde Alman-
ya’da Batı Trakya Türk toplumu 
olarak bu zorlu süreci sağlıkla at-
lattık.

Buradan tüm derneklerimizin baş-

kanları ve yöneticilerini gönülden 
tebrik eder, ABTTF Başkanlık Ku-
rulu adına derneklerimize bu süre-
ci çok iyi yönettikleri için teşekkür 
ederim.

Çok şükür ki Mayıs ayı ile birlik-
te hem Almanya’da hem ülkemiz 
Yunanistan’da yeni normal sürece 
geçtik, kısıtlamalar kademeli olarak 
kaldırıldı ya da gevşetildi. Nihayet 
rahat bir nefes aldık!

Virüs tehlikesini unutmamalı, hij-
yen ve sosyal mesafe kurallarına 
uymaya devam etmemiz gerektiği-
ni bir an olsun aklımızdan çıkarma-
malıyız! 

Ülkeler arasındaki sınırların 15 Ha-
ziran’dan itibaren yeniden açılma-
ya başlamasıyla izin dönemine dair 
umutlarımız yeniden yeşerdi! 

Seyahat yasağının kalkmasıyla izin 
döneminde memleketimize, Batı 
Trakya’mıza gidebilecek olmanın 
heyecanı sardı hepimizi. 

Memleketimize gidecek Alman-
ya’da yaşayan tüm Batı Trakya 
Türkleri olarak ülke makamlarının 
verdikleri seyahat tavsiyelerine 
uyarak gerekli tüm tedbirleri almalı, 
buna uygun olarak yola çıkmalıyız. 

İzne gidecek herkese şimdiden iyi 
yolculuklar dilerim! Memleketimi-
zin o güzel havasını soluduğumuz, 
memlekette yaşayan yakınlarımız-
la ve akrabalarımızla hasret gider-
diğimiz güzel bir tatil olsun!

Ancak kendimizi, sevdiklerimizi ko-
rumak için lütfen tedbiri elden bı-
rakmayalım. Yunanistan’da vaka-
ların tehlikeli boyutlarda olmasa da 
artışa geçtiğini unutmadan virüse 
karşı tüm önlemlerimizi alalım! 

Korkmayalım ama ciddiye alalım. 

Evlere kapanmayalım ama aşırı ka-
labalık ortamlardan uzak duralım!

Sarılıp, öpüşmeyelim ama sosyal 
mesafeye dikkat ederek sevdikleri-
mizle bir araya gelelim.

Yeni normalimiz bu! 

Önce sağlık diyerek herkese keyif 
dolu bir yaz tatili dilerim!

Kalın sağlıcakla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF), merkezi Bolzano, İtalya’da bulunan EURAC 
Araştırma Merkezi Azınlık Hakları Enstitüsü ta-
rafından düzenlenen “Azınlıklar ve Kovid-19” 
temalı çevrimiçi seminer serisine iştirak etti. 

İlki 13 Mayıs’ta olmak üzere haftada bir kez, top-
lam beş seminerin gerçekleştirildiği seriyi ABT-
TF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie 
ve ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek 
Kırmacı Arık takip etti. Kovid-19’un azınlıklara 
etkisi AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri 
Lamberto Zannier, BM Azınlık Sorunları Özel Ra-
portörü Fernand de Varennes ve BM İnsan Hak-
larından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze 
Brands-Kehri gibi uluslararası düzeyde önemli 
isimlerin katılımlarıyla tartışıldı. İnsan ve azınlık 
hakları alanında çalışan uzmanlar, akademisyen-
ler ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katıldığı 
seminerlerde, tüm dünyayı etkisi altına alan sal-
gın sürecinde ulusal azınlıklar dahil tüm kırılgan 
gruplar ve azınlıkların süreçten nasıl etkilendik-
leri ve bu süreçte alınan olağanüstü önlemlerin 
azınlıkların haklarına olan etkileri değerlendirildi. 

Son olarak 10 Haziran 2020’de gerçekleştirilen 
beşinci seminerde, salgın dönemlerinde yerli halk-
lar konusu tartışıldı. EURAC Azınlık Hakları Ensti-
tüsü’nden Sergiu Constantin’in moderatörlüğünde 
Ekvador Pontificia Universidad Católica’dan Daqui 
Lema, Belfast Queen’s University’den Claire Wri-

ght ve EURAC Araştırma Merkezi Azınlık Hakları 
Enstitüsü’nden Alexandra Tomaselli’nin konuş-
macı olarak yer aldığı seminerde, yerli halkların 
salgın sürecinde yaşadıkları zorluklar ele alındı. 

Seminer serisinde ABTTF, Batı Trakya Türk top-
lumunun Rodop ilinde çoğunluğu, İskeçe ilinde 
de nüfusun yarısına yakınını oluşturmasına rağ-
men etnik Türk kimliğinin tanınmaması nedeniyle 

salgın sürecinde hükümet makamları tarafından 
Türkçe dilinde bilgilendirme yapılmadığını ifade 
ederek, bu nedenle salgın ile mücadelede eksik 
kalındığını belirtti. Ayrıca salgın sürecinde Batı 
Trakya Türk toplumuna karşı medyada ayrıştırıcı 
bir dil kullanıldığını belirten ABTTF, Şahin köyü-
nün karantinaya alınması sonrasında sağcı Yunan 
Çözümü Partisi Başkanı Kiriakos Velopulos’un 
ırkçı sözleri ile nefreti körüklediğini dile getirdi. 

Dini liderlerin azınlık toplumlarını bilgilendir-
mede önemli bir role sahip olduğu belirtilen 
seminerlerde ABTTF, Batı Trakya Türk toplu-
munun seçtiği müftülerin devlet tarafından ta-
nınmaması nedeniyle devletin seçilmiş müftüler 
ile iş birliği ve diyalog kurmadığını belirterek, 
seçilmiş müftülerin ve Türk sivil toplum kuru-
luşlarının toplumu kendi özel çabalarıyla bilgi-
lendirdiklerini aktardı. İlaveten ABTTF, salgın 
sürecinin fırsat bilinerek Ramazan ayında Batı 
Trakya Türk toplumunun sahip olduğu dini hakla-
rın kısıtlanmaya çalışıldığını örnekleriyle aktardı. 

Salgın sürecinde çevrimiçi toplan-
tılara iştirak eden ABTTF, salgın-
da Batı Trakya Türk toplumunun 
karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

ABD 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nu 
yayımladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından Uluslararası Dini Özgürlükler 
2019 raporu yayımlandı. Yunanistan raporunda 
ABD, “Trakya’daki Müslüman azınlık” ifadesi ile 
Batı Trakya Türk toplumunun müftü sorunu ile din 
alanındaki diğer sorunlarına kısmen yer veriyor. 

Raporda Batı Trakya Türkleri

2018 raporunda Pew Araştırma Merke-
zi isimli kuruluşun çalışmasına atıfla Batı 

Trakya Türk toplumunun nüfusu yaklaşık 
100 bin olarak verilmişken, bu yılki raporda 
ABD, Yunan hükümetinin 2011 yılı kaynak-
larına atıfla nüfusu 140 bin olarak veriyor. 

1923 Lozan Antlaşması ile Müslüman azınlığın 
camileri ve vakıfları yönetme hakkına sahip ol-
duğu belirtilen raporda, 1991 tarihli yasaya göre 
hükümetin Trakya’da on yıl görev süresi ile üç 
müftü atadığı ifade ediliyor. Yasaya göre bölge-
deki müftülüklerin tüm masraflarının Yunanistan 
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından karşı-
landığı not edilen raporda, müftünün (atanmış) 
şer’i hukuk ifadesi ile geleneksel İslam hukukun-
dan doğan aile hukuku konularında tüm tarafla-
rın noter huzurundaki rızaları olmaları durumun-
da yetki sahibi olduğu, aksi durumda ise medeni 
hukuk mahkemelerinin yetkili olduğu kaydedi-
liyor. 240 İmam Yasası olarak bilinen yasadan 
bahsedilen raporda, hükümetçe atanmış üç 
müftü ile bölgedeki devlet okullarında seçmeli İs-
lamiyet dersi için görevlendirilen kişilerin maaş-

larının devlet tarafından ödendiği kaydediliyor. 
Ancak Batı Trakya Türk toplumunun 240 İmam 
Yasası’na karşı çıkarak, atanmış müftülüklere 
bağlı olarak devlet okullarında İslam’ın yeterli 
din bilgisine sahip olmayan kişiler tarafından Yu-
nanca öğretilmesini istemediğine değinilmiyor.  

Okullarda din eğitimi konusunda ilk ve ortaokul 
düzeyindeki okullarda müfredatta din eğitiminin 
yer almasına karşılık bu eğitimin daha çok Yu-
nan Ortodoks öğretilerine dayandığı belirtilen 
raporda, Batı Trakya’daki devlet okullarında 
seçmeli İslamiyet dersinin verildiği kaydediliyor. 
Ayrıca Lozan Antlaşması’na göre Trakya’da 
hükümetin iki dilli okulları yönettiği belirtilerek, 
bölgede iki dini okulun da bulunduğu kayde-
diliyor. Bölgedeki Türk ilkokul sayısının da ve-
rildiği raporda 31 Temmuz 2019 tarihli karar 
ile hükümetin öğrenci  azlığı gerekçesi ile beş 
ilkokulu daha kapatma kararı aldığı ve resmi 
verilere göre bölgede 2011-2019 dönemin-
de toplam 50 ilkokulun kapatıldığı aktarılıyor. 

Halit Habip Oğlu: “Her yıl olduğu 
üzere Yunanistan raporuna para-
lel bir rapor hazırlayarak raporda 
yüzeysel, eksik ya da yanlış bir şe-
kilde yer bulan sorunlarımıza iliş-
kin olarak toplumumuzun görüşle-
rini ABD makamlarına ileteceğiz.”
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Okullarda din eğitimi konusunda ilk ve ortaokul 
düzeyindeki okullarda müfredatta din eğitiminin 
yer almasına karşılık bu eğitimin daha çok Yunan 
Ortodoks öğretilerine dayandığı belirtilen raporda, 
Batı Trakya’daki devlet okullarında seçmeli İsla-
miyet dersinin verildiği kaydediliyor. Ayrıca Lozan 
Antlaşması’na göre Trakya’da hükümetin iki dilli 
okulları yönettiği belirtilerek, bölgede iki dini oku-
lun da bulunduğu kaydediliyor. Bölgedeki Türk 
ilkokul sayısının da verildiği raporda 31 Temmuz 
2019 tarihli karar ile hükümetin öğrenci  azlığı ge-
rekçesi ile beş ilkokulu daha kapatma kararı aldığı 
ve resmi verilere göre bölgede 2011-2019 döne-
minde toplam 50 ilkokulun kapatıldığı aktarılıyor. 

Raporda ayrıca 7 Mayıs 2019’da hüküme-
tin dini toplulukların arşivlerini tanımlayan bir 
yasa kabul ederek, Trakya’daki müftülükler 
(atanmış) ile Rodos ve İstanköy’deki vakıfla-
rın yönetimi dahil olmak üzere tanınmış din-
ler ve resmi izne sahip ibadet yerlerinin kayıt 
altına alınması zorunluğu getirdiği belirtiliyor. 

Batı Trakya Türk toplumunun hükümetin müftü-
leri atamasına karşı çıkarak müftülerin doğrudan 
seçilmesini istedikleri belirtilen raporda, hüküme-
tin anayasaya göre yargıçların seçilememesine 
dayanarak müftülerin (atanmış) yargısal yetkileri 
nedeniyle seçilemeyeceklerini söylediği kay-
dediliyor. Raporda ayrıca Haziran 2019 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile müftülükle-
rin (atanmış) işleyişinin yeniden düzenlendiğine 
de yer veriliyor. Fakat bu konuda Batı Trakya 
Türk toplumunun itirazları raporda yer bulmuyor. 

İlaveten vakıflar sorununa da yer verilen rapor-
da, Batı Trakya Türk toplumunun vakıf idare 
heyetlerinin hükümet tarafından atanmasına 
karşı çıktıkları da yer buluyor. Aynı zamanda 
Batı Trakya dışında Müslüman mezarlıkları ol-
maması nedeniyle ülkedeki Müslümanların Batı 
Trakya’da defnedildiği belirtilen raporda, yer so-
runu nedeniyle İslami geleneklere aykırı olarak 
naaşların mezarlardan çıkarıldığı kaydediliyor. 

Din özgürlüğüne toplumsal saygı başlığı altında dini 
gruplara yönelik nefret saldırılarına da yer verilen 
raporda, din ve etnik kimliğin çoğu olayda iç içe ol-
ması nedeniyle yalnızca dini hedef alan saldırıların 
ayırt edilmesinin zor olduğu kaydediliyor. Bununla 
birlikte 28 Mayıs 2019’da Dedeağaç’ta Müslüman 
mezarlığına yapılan saldırıya yer verilen rapor-
da, saldırının faillerinin yakalanmadığı belirtiliyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABD Uluslararası 
Dini Özgürlükler Raporu’nun Yunanistan’a iliş-
kin bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun din 

alanındaki sorunlarına kısmi olarak yer verildiğini 
görüyoruz. Geçen yıla kıyasla ABD’nin Batı Trak-
ya Türk toplumunun din alanındaki sorunlar konu-
sunda devletin resmi tezini tümüyle tekrar etmek 
yerine daha dengeli bir yaklaşım benimseyerek 
bazı konularda toplumumuzun eleştirilerine de yer 
vermesi olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. 
Bununla birlikte 2019 yılında önemli bir gelişme 
olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi konusunda 
raporda toplumumuzun görüş ve eleştirilerine yer 
verilmediğini de görüyoruz. Her yıl olduğu üzere 
yine paralel bir rapor hazırlayarak raporda yü-
zeysel, eksik ya da yanlış bir şekilde yer bulan 
sorunlarımıza ilişkin olarak toplumumuzun görüş-
lerini ABD makamlarına ileteceğiz” diye konuştu. 

ABD 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Yu-
nanistan Raporu’na  https://www.state.
gov/wp-content /up loads/2020/06/GREE -
CE-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FRE-
EDOM-REPORT.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

AB Temel Haklar Ajansı 2020 Temel Haklar Raporu’nu 
açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), 
11 Haziran 2020 tarihinde 2020 Temel Hak-
lar Raporu’nu yayımladı. Raporda, AB üyesi 
ülkeler ile AB’ye aday ülkeler Kuzey Makedon-
ya ve Sırbistan’da 2019 yılındaki insan hak-
larının korunmasına ilişkin başlıca gelişme-
ler ve devam eden engeller değerlendiriliyor. 

AB üyesi ülkeler için yasal bağlayıcılığı olan 
AB Temel Haklar Şartı’nın tüm potansiyelinin 
nasıl ortaya çıkarılabileceğine odaklanan bu 
yılki raporda, FRA’nın söz konusu gelişmele-
re dair görüşlerine ve bu görüşleri destekleyen 
kanıtlara yer veriliyor. Raporda, temel hakla-
rın korunmasına yönelik bir dizi pratik eyle-
min AB organları ve ulusal hükümetlerce ha-
yata geçirilmesi için tavsiyelerde bulunuluyor 

Raporda eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele; ırk-
çılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük; 
Romanlar için eşitlik ve katılım; iltica, sınırlar 
ve göç; bilgi toplumu, gizlilik ve veri korunma-
sı; çocuk hakları; adalete erişim ve BM En-
gellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme başlıkla-
rında AB’de temel haklar alanında kaydedilen 
ilerlemeler ve mevcut sorunlar inceleniyor. 

Raporda AB’de ayrımcılık ve ırk-
çılığın önemli bir sorun olma-
ya devam ettiği kaydediliyor

FRA raporunda, AB Komisyonu’nun AB’deki 
ayrımcılıkla ilgili son araştırmasının sonuçlarına 
göre AB’de ayrımcılığa en fazla maruz kalanla-
rın bir dini, etnik ya da cinse ait azınlık grubuna 
mensup olanlar ve engelli kişilerin olduğu ve 
ayrımcılığın en çok kamusal alanlarda, iş yer-
lerinde veya iş ararken yaşandığı belirtiliyor.

Irkçılık ve önyargının AB genelinde ciddi bir 
sorun olduğu ve aşırı sağ eğilimin arttığının 
vurgulandığı raporda, önceki yıllarda oldu-

ğu gibi 2019 yılında da birçok insanın nefret 
temelli saldırılarda öldürüldüğü not ediliyor.

Yunanistan dahil AB üyesi bir takım ülkenin nefret 
suçu ve nefret söyleminin önlenmesi kapsamında 
2019 yılında ceza yasasında değişiklik yaptığının 
belirtildiği raporda, Yunanistan’da ceza yasasına 
eklenen yeni bir madde ile ırk, renk, etnik köken 
ve din temelinde kişi ve gruplara yönelik suç veya 
şiddete teşvikin cezalandırıldığı ifade ediliyor.

AB sınırlarında yaşanan mülteci ve göç soru-
nunun da incelendiği raporda, sığınmacı ve 
göçmenlerin Yunanistan tarafından Meriç nehri 
üzerinden Türkiye’ye geri itildiği kaydediliyor. 
Raporda, Yunanistan’ın önemli sayıda refa-
katsiz çocuğu karakollarda ve göçmen gözaltı 
merkezlerinde tuttuğu, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) aldığı kararla bu uy-
gulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’ne aykırı olduğuna hükmettiği not ediliyor.

FRA 2020 Temel Haklar Raporu’na htt-
ps://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_up-
loads/ f ra-2020- fundamenta l - r ights- re -
port-2020_en.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
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ABTTF, KRV Dernekler Günü konferansına 
katıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), 25 Haziran 2020 tarihinde merke-
zi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan 
Dernek, Birlik ve Vakıf Yöneticileri Fede-
ral Birliği’nin (BVVGF) düzenlediği Kuzey 
Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Dernekler Günü 
isimli konferansa katıldı. KRV Eyalet Başba-
kanı Armin Laschet’in himayesinde KRV’nin 
Neuss şehrinde ilk kez düzenlenen ve tüm 
gün süren konferansa ABTTF’yi temsilen 
Başkan Yardımcısı Bülent Çolak iştirak etti.

BVVGF Başkanı Klaus-Dieter Rom-
meiß’in yönettiği ve Neuss Belediye 
Başkanı Reiner Breuer’in selamlama 
konuşması yaptığı konferansın açılış bölü-
münde, KRV Eyalet Başbakanı Laschet’in 
yazılı mesajı okundu. Özellikle güncel ge-
lişmeler ışığında dernekler ve birlikler ile si-

yaset ve toplum arasındaki diyaloğa kat-
kıda bulunmayı amaçlayan konferansta, 
uzmanlar tarafından dernekelrde dijital-
leşme, siber riskler, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınının derneklere etkisi gibi 
çeşitli konular hakkında sunumlar yapıldı.

Konferans, BVVGF Başkanı Klaus-Die-
ter Rommeiß’in moderatörlüğünü yaptığı 
“Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde Bele-
diye Seçimleri – Belediyelerdeki Siyaset 
ve Dernekler/Birlikler Arasındaki İlişki-
ler” konulu tartışma oturumu ile sona erdi. 

Yunanistan, 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem 
Başkanlığı’nı üstlendi. Altı ay boyunca Avru-
pa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Baş-
kanlığı’nı yürütecek olan Yunanistan’ın ön-
celikleri, kamu sağlığının korunması, insan 
hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne 
saygının teminat atına alınması, yargının 
bağımsızlığı, savunmasız çocukların ve diji-
tal eğitim alanında genç nesillerin haklarının 
korunması, çevre ve sosyal konular olacak. 
Dönem başkanlığını 18 Kasım’da Yunanis-

tan’dan Almanya devralacak. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Kasım 
2020’ye kadar Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi Dönem Başkanlığı’nı yürütecek olan 
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu 
Yunan devletince yok sayılıyor, inkar edili-
yor. Bunun son örneği Yunanistan Cumhur-
başkanı Katerina Sakelaropulu’nun 28-30 
Mayıs 2020 tarihlerinde Batı Trakya’ya ger-
çekleştirdiği resmi ziyarette yaşandı. Cum-
hurbaşkanımız, Rodop ilinde çoğunluğu, 

İskeçe ilinde de neredeyse nüfusun yarısını 
oluşturan Batı Trakya Türk toplumunu gör-
mezden geldi, bizlerle görüşmedi. Dönem 
başkanlığı boyunca hukukun üstünlüğünün 
teminat altına alınmasını öncelik konuların-
dan bir olarak belirleyen Yunanistan, buna 
tamamen aykırı bir şekilde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 yılında 
İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençle-
ri Derneği ile ilgili aleyhinde aldığı kararları 
12 yıldır ısrarla uygulamıyor. Sürekli ‘de-
mokrasinin beşiği’ olmakla övünen ülkemiz 
Yunanistan’dan Batı Trakya Türk dernekleri 
ile ilgili AİHM kararlarını derhal uygulaması-
nı ve Batı Trakya Türk toplumunun hak ve 
özgürlüklerine tam saygı göstermesini talep 
ediyor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komite-
si Dönem Başkanı olarak üstlendiği önemli 
görevin kendisine yüklediği sorumluluk bilin-
ciyle hareket etmesini bekliyoruz” açıklama-
sında bulundu. 

*Fotoğraf: www.coe.int/en/web/presidency 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı’nı 
üstlenen Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu on yıl-

lardır sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya!
Halit Habip Oğlu: “Sürekli 
‘demokrasinin beşiği’ olmak-
la övünen ülkemiz Yunanis-
tan’dan Batı Trakya Türk der-
nekleri ile ilgili AİHM kararlarını 
derhal uygulamasını ve Batı 
Trakya Türk toplumunun hak 
ve özgürlüklerine tam saygı 
göstermesini talep ediyoruz.”
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Onursal Başkanımız Cafer Alioğlu’ndan 
üçüncü kitap: “Hayatım ve Anılarım”

Almanya’daki Batı Trakya Türk toplu-
munun teşkilatlanmasının önderlerinden 
ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) ilk başkanı ve Onursal 
Başkanı Cafer Alioğlu, “Hayatım ve Anıla-
rım” isimli üçüncü kitabını yayımladı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 
Bursa Şubesi tarafından yayımlanan kitap 
hakkında ABTTF Onursal Başkanı Cafer 
Alioğlu ile yaptığımız görüşmede, Alioğlu 
şöyle dedi: “86 yaşındayım, hayatımın 60 
yılında Batı Trakya Türklerinin mücadelesi 
için çalıştım”.

183 sayfadan oluşan kitapta tarihsel olay-
ların akışı içerisinde hayatını ve anılarını 
anlatan Alioğlu, hayatına ilişkin ilk hatır-
ladığı anısı olarak 5 yaşındayken İskeçe 
Sakarkaya köyünde iki katlı evinin bahçe-
sinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Atatürk’ün ölüm haberini alan 
anne ve babasını ağlarken gördüğü anı 
hatırladığını söylüyor. 28 Ekim 1940’ta 
Yunanistan’a giren İtalyan ordusu ile sa-
vaşta Yunanistan’ın zaferinin ardından 6 
Nisan 1941 tarihinde Nazi Almanyası’nın 
savaşa dahil olmasıyla birlikte Alioğlu, 6 
ila 7 yaşlarındayken bölgeyi işgal eden 
Alman askerlerinin kendisine çikolata ver-
mesiyle çikolatayla tanıştığını anlatıyor. 
İkinci Dünya Savaşı’nda, Nazi ordularının 
desteğiyle Batı Trakya’yı işgal eden Bul-
garların bölgeyi terk ederken verdikleri za-
rar nedeniyle bölgedeki Türkler ve Yunan-
lıların açlık dolu günler yaşadığını belirten 
Alioğlu, kişisel yaşantısıyla tarihin önemi 
olaylarına kendi gözünden ışık tutuyor. 

Kitabında Batı Trakya’dan Almanya’ya 
uzanan göç hikayesini anlatan Alioğlu, Al-
manya’daki ilk yürüyüş olarak 1982’de üç 

bin kişinin katılımıyla Yunanistan Frank-
furt Başkonsolosluğu’nun önündeki pro-
testonun öncülerinden biri olarak bu pro-
testodan sonra Almanya’da Batı Trakya 
Türklerinin hızla örgütlenerek 28 Şubat 
1988’de Almanya Batı Trakya Türkleri 
Federasyonu adı ile ABTTF’yi kurdukları 
günleri kitabında ayrıntılarıyla dile getiri-
yor. 

Batı Trakya Türklerinin mücadelesi için 
hayatı boyunca mücadele eden Alioğlu, 
aktif olarak görev yaptığı dönemde Şap-
çı-Gümülcine arasına açık cezaevi inşa 
edilmesi girişimi konusunda şunları an-
latıyor: “Dönemin tüm Alman milletvekil-
leri ile Alman Dışişleri Bakanı’na bizzat 
mektup yazarak, 6000 dönümlük arazide 
15 bin Batı Trakya Türk’ünün yaşadığını 
anlattım. Cezaevi inşa edilmesi durumun-
da 15 bin soydaşımızın açlıkla yüz yüze 
olacağını, bu soydaşlarımızın büyük bir 
çoğunluğunun Almanya’ya göç edeceğini 
söyledim, Almanya’dan Yunanistan ma-
kamlarını ikna etmesi konusunda yardım 
istedim. 15 gün sonra Almanya Dışişleri 
Bakanlığı’ndan gelen yanıtta şöyle yazı-
yordu: ‘Sayın Alioğlu! Sizi temin ederiz ki 
o topraklar soydaşlarınızın olarak kalma-

ya devam edecektir’. Yunan hükümeti ka-
rarını iptal etti, o topraklar soydaşlarımız-
da kaldı. Görev yaptığım dönemde elde 
ettiğimiz en somut başarımız bu oldu”. 

ABTTF’nin ilk başkanı olarak görev yaptı-
ğı dönemde uluslararası alanda üst düzey 
isimlerle yaptıkları görüşmeleri kitabında 
anlatan Alioğlu, ABTTF’nin Batı Trakya 
Türklerinin sorunlarına uluslararası dü-
zeyde dikkat çekmek için Batı Trakya 
Türk toplumu temsilcileriyle birlikte yaptığı 
çalışmalar sayesinde 60 bin Batı Trakya 
Türk’ünün vatandaşlıktan çıkarılmasına 
sebep olan 19. Madde’nin iptal edildiğini 
ve yaşamın her alanında yasaklarla mü-
cadele eden Batı Trakya Türklerine vatan-
daşlık haklarının verildiğini belirtiyor. 

Cafer Alioğlu kimdir?

1934 yılında İskeçe’nin Sakarkaya kö-
yünde dünyaya gelen Alioğlu, ilkokuldan 
sonra ilköğretmen okulu ve öğretmen ye-
tiştirme kurslarına katılarak, azınlık öğret-
meni olarak 1951’de göreve başladı. 1959 
yılında, bugün ismi nedeniyle faaliyetleri-
ne izin verilmeyen İskeçe Türk Birliği’nin 
başkanlığını yürüten Alioğlu, bu tarihten 
sonra görevini bırakmak zorunda kaldığı 
1971 yılına kadar ölüm tehditleri ve baskı-
larla karşı karşıya kaldı. Baskılar sonucu 
ailesini Türkiye´ye göndermek durumunda 
kalan Alioğlu, görevini bıraktığı 1971 yılın-
da Almanya’ya işçi olarak gitti. 1978’de 
çocukları ve eşinin sınırda pasaportlarına 
el konulup vatandaşlıktan çıkarılmaları 
sonrasında aynı akıbete uğramak iste-
mediği için Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 
Türkleri vatandaşlıktan çıkarmak üzere 
hazırlanmış 19. maddesinin 1998’de yü-
rürlükten kaldırılmasından sonra ancak 
2000 yılında tekrar doğduğu topraklara 
gitme şansını bulabildi. 1982’deki Frank-
furt yürüyüşünün ardından Almanya so-
kaklarına dökülen Batı Trakya Türklerinin 
önderliğini üstlenen Alioğlu, 28 Şubat 
1988’de kurulan ABTTF´nin ilk başkanı 
olarak 1994’e kadar aralıksız olarak 6 yıl 
görev yaptıktan sonra emekliliğini alarak 
Bursa’ya yerleşti.

Yunanistan’ın tarihindeki 
önemli olayların birincil ta-
nığı olan 86 yaşındaki Ca-
fer Alioğlu, Batı Trakya Türk 
toplumunun Avrupa’da-
ki mücadelesine öncü-
lük ettiği dönemi kitabın-
da ayrıntılarıyla anlatıyor.
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İskeçe’de dört ilkokul kapatıldı
İskeçe’deki dört ilkokul, bu okullarda gö-
rev yapan Şahin köyünden bir İngilizce 
öğretmeninde koronavirüs tespit edilme-
si nedeniyle bir hafta boyunca eğitime 
ara verdi. Söz konusu İngilizce öğretme-
ni ile temasta bulunan diğer öğretmen-
ler de 10 günlük ev karantinasına alındı. 

Koronavirüs belirtileri gösteren öğret-
mene yapılan testlerin pozitif çıkmasının 
hemen ardından ilgili eğitim kurumları 
bilgilendirilmişti. Tedbir amacıyla diğer 

öğretmenler ve bölgedeki avukat, po-
lis gibi diğer meslek gruplarına da 

test yapıldı. EODY sağlık birimi de 
kamu hizmetlerinde görevli kişilere 
test yapmak üzere bölgede bulunuyor. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/06/10/
greece/koronaios-fovoi-kai-kleista-sxo-
leia-stin-ksanthi-prepei-na-kynigisou-
me-ton-io-pantou/

https://www.amna.gr/home/artic-
le/464818/Xanthi-Krousma-se-ekpai-
deutiko-kleinei-tessera-dimotika

İskeçe ili Mustafçova Belediyesi’ne bağ-
lı Şahin köyü için alınan tam karantina 
uygulaması kaldırıldı. Bazı özel önlem-
lerin ise 7 gün boyunca devam etmesi 
kararlaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre tam karantina-
nın kısmen kaldırıldığı Şahin köyü için 
7 gün boyunca uygulanacak önlemler 
şöyle:
- Maske kullanımı köy içinde ve dışında 
zorunlu olacak. Vatandaşlar hijyen ku-
rallarına uyacak.
- Halk pazarları ve seyyar satışlar yapı-
lamayacak.
- Akşam saat 22.00 ile sabah 06.00 ara-
sında sokağa çıkma yasağı uygulana-

cak.
- Her türlü kamu ve özel toplantılar ya-
pılamayacak. (En fazla 8 kişi olmak

şartıyla birinci derecede akrabalar bir 
araya gelebilecek.)

Kaynak: www.gundemgazetesi.com

Şahin’deki karantina kısmen kaldırıldı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mü-
cadele kapsamında İskeçe’nin Mus-
tafçova köyü için özel önlemler getiril-
di. Yunanistan Sivil Savunma Bakan 
Yardımcısı Nikos Hardalias ve Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras’ın 
katılımıyla Sivil Savunma Genel Sek-
reterliği’nde toplantı yapıldı. Toplantıda 
son günlerde köyde tespit edilen vaka 
sayısındaki artış dikkate alınarak, Mus-
tafçova köyü için bir hafta boyunca de-
vam edecek özel önlemlerin getirilmesi

ne karar verildi. 

Buna göre:

- Maske kullanımı köy içinde ve dışında 
zorunlu olacak. Vatandaşlar hijyen ku-
rallarına uyacak.
- Halk pazarları ve seyyar satışlar yapıl-
mayacak.
- Saat 22.00 ile 06.00 arasında sokağa 
çıkılmayacak.
-  En fazla 8 kişi olmak şartıyla birinci 
derecede akrabalar hariç kamu ve özel 
toplantılar yapılmayacak.

Kaynak: www.milletgazetesi.gr

Mustafçova için özel önlemler
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Batı Trakya Türk toplumuna ait Gü-
mülcine İdadiye Türk Azınlık İlkokulu, 
okullar arasında yapılan “Geri Dönü-
şüm Maratonu”nda Yunanistan birincisi 
oldu. Gümülcine Belediyesi ve Rodop 
ili İlköğretim Müdürülüğü himayesinde 
gerçekleştirilen projeye belediye sınırla-
rındaki ilkokullar katıldı.

İdadiye Azınlık İlkokulu, “Geri Dönü-
şüm Maratonu”nda Rodop il genelinde 
ve ülke genelinde en çok geri dönüşüm 
malzemesi toplayarak Yunanistan şam-
piyonu oldu. Proje çerçevesinde Rodop 

ilinde toplam 14.700 kilo geri dönüşüm 
malzemesi (kağıt, alüminyum, pil) top-
landı. Projede yer alan okul yöneticile-
rine, Gümülcine Belediye Başkanı Yan-
nis Garanis tarafından ödül ve katılım 
belgesinin yanı sıra fidan verildi.

Yunanistan birincisi olan Gümülcine 
İdadiye Azınlık İlkokulu adına ödül ve 
katılım belgesini okul müdürü Rıdvan 
Delihasan aldı.

Proje çerçevesinde İdadiye İlkokulunda 

8.311 kg kağıt, 139,20 kg pil ve 3,5 kg 
alüminyum toplandı.

Kaynak: www.gundemgazetesi.com

Gümülcine İdadiye Türk Azınlık İlkokulu 
Yunanistan birincisi oldu

Etkili olan sağanak yağmur ve dolu ya-
ğışı nedeniyle ekili tarım arazileri büyük 
zarar gördü.

Gümülcine civarında olan bazı köyler-
deki ekili araziler sel ve dolu felaketin-
den zarar gördü. Kalfa ve Çuhacılar 
köylerinde oldukça etkili olan sağanak 
yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ekili 
tarım arazileri büyük zarar gördü.

Dolu yağışından dolayı Gümülcine-Bul-
garistan karayolunun asfalt zemini dolu 
taneleri ile kaplandı, yol kısa sürede 
beyaza büründü. Tütün ekili araziler de 
büyük ölçüde zarar gördü.

Ekili arazileri zarar gören üreticiler şim-
di Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA) 
memurlarının zarar tespit çalışması 
yapmasını beklemeye başladı.

Kaynak: www.birlikgazetesi.org

Rodop ilinde dolu ve sel zarara yol açtı
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Yunanistan’da fakirlik verileri
Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT), Yunan 
halkının çektiği ekonomik zorlukları gözler 
önüne seren bir rapor açıkladı. Rapordaki 
2019 verilerine göre nüfusun %30’u fakirlik 
tehlikesi ile karşı karşıya. 2019 yılında, kişi 
başına düşen yıllık ortalama gelir 9.382 av-
roydu. Fakirlik sınırı ise kişi başı yıllık gelirde 
4.017 avro ve 14 yaşın altında iki çocuğa sa-
hip dört kişilik bir aile için yıllık 10.326 avro 
oldu. Böylelikle nüfusun %17,9’u fakirlik teh-
likesi ile karşı karşıya kaldı. 

Öte yandan, bir ailenin asgari ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli asgari aylık gelir 

1.921 avro olarak belirtildi. Fakir ailelerin 
%37,7’sinin iki günde bir et, tavuk, balık ya 
da bunların besleyici değerini karşılayacak 
başka bir gıda almaya imkanları yoktu. Nü-
fusun %17,9’u ekonomik zorluklar nedeniyle 
kışın yeterli ısınmayı sağlayamadığını belir-
tiyor. Ailelerin yaklaşık yarısı ise daha önce 
aldıkları tüketici kredilerinin geri ödemelerin-
de zorluk çekiyor. 

Kaynak: https://www.in.gr 

Turizmde yeni kurallar
Yunanistan’da turizm 1 Temmuz’da kapı-
larını tam anlamıyla açıyor ancak turizmde 
yeni kurallar hakim olacak. Yunanistan’ı 
ziyaret etmek isteyenler, ziyaretten en az 
48 saat önce internet üzerinde bulacakları 
bir form dolduracaklar. Bu formda, cevap-
layacakları sorularla her bir ziyaretçinin 
koronavirüs taşıma riski hesaplanacak. 

Ziyaretçiler, yanıtlayacakları sorularla Yu-
nanistan’da kalacakları adres ve Yuna-
nistan’da kalacakları süre hakkında bil-
gi verecek, son dönemde bulundukları 
ülkeleri de belirtecekler. Her bir ziyaretçinin 
hesaplanacak riski sonucu kendisine ko-
ronavirüs testi uygulanıp uygulanmayaca-
ğına karar verilecek. Söz konusu form bu 
linkte https://travel.gov.gr/#/ bulunabilir. 

Öte yandan, Sivil Savunma Genel Sekre-
terliği, koronavirüsten korunmak için ziya-
retçilerin uyması gereken 9 temel kurala 
ilişkin bir bilgilendirme kampanyası başlattı. 
Buna göre uyulması gereken kurallar şöyle:

- Ellerin temizliği için sık sık dezenfektan kul-
lanılmalı. 
- Maske kullanılmalı.

- Eller sık sık dikkatli bir şekilde yıkanmalı.
- Ellerin göz, burun ve ağızla temasından 
kaçınılmalı.
- Kullanılan maske ve eldivenler çöp kurusu-
na atılmalı.
- Mutlaka bir mendile veya dirseğin iç kısmı-
na öksürülmeli.
- Sosyal mesafe korunmalı.
- Temassız kartla alışveriş tercih edilmeli.
- Asansör kullanımından kaçınılmalı.

Kaynak: https://www.civilprotection.gr/el/
simantika-themata/nea-kampania-tis-geni-
kis-grammateias-politikis-prostasias-se-o-
les-tis-pyles

https://www.in.gr/2020/06/29/economy/
tourismos-pos-tha-ginontai-oi-elegxoi-for-
ma-pou-tha-symplironoun-oi-touristes/

https://www.cnn.gr/news/politiki/
story/225166/anoigei-o-toyrismos-premie-
ra-ptiseon-me-thetika-minymata-apo-kory-
faies-taxidiotikes-etaireies

Yunanistan’ın demografik değişimi
Avrupa Komisyonu demografik değişime yö-
nelik ilk raporunu açıkladı. Söz konusu rapor, 
Avrupa demografisinde uzun vadede bekle-
nen değişimi ve bunun tüm Avrupa’daki so-
nuçlarını ele alıyor. Rapor, demografik fak-
törler ve kriz arasındaki ilişkiye de yer veriyor. 

Rapora göre, 2070 yılına kadar 10-69 yaş 
grubunun nüfusu %10-15 oranında azalırken 
70 yaş üstü yaş grubunda nüfus iki katına çı-
kacak. Nüfusu şu an 10 milyonun üzerinde 
olan Yunanistan’ın toplam nüfusu 2070 yılın-
da 8,5 milyona düşecek. 65 yaş üstü nüfusta 
ise ciddi bir artış yaşanacak. 2070’te can kay-
bı sayısının doğum sayısının iki katına çık-

ması bekleniyor. Doğurganlık oranının ise nü-
fusun sabit kalması için gerekli olan 2,1 sevi-
yesinin çok altında, 1,5 seviyesinde kalacağı 
tahmin ediliyor. Avrupa’da neredeyse hiçbir 
bölge 2,1 seviyesine ulaşamazken bazı böl-
gelerde bu rakam 1,25’e kadar düşebiliyor. 

Raporda iyi haberler de var. Doğum anında-
ki beklenen yaşam süresi 2070’te kadınlar-
da 91, erkeklerde 86’ya ulaşacak. Şu anki 
rakamlar ise kadınlarda 84, erkeklerde 79. 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indica-
tor/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=GR

https://ec.europa.eu/greece/
news/20200617_3_el

https://ec.europa.eu/info/files/report-impa-
ct-demographic-change_en
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10 binden fazla mülteci sokakta kalabilir
Hükümetin iltica hakkı almış mültecileri “Estia” 
programı çerçevesinde kaldıkları misafirhane 
ve evlerden çıkarma kararına karşı mülteci ve 
STK’lar 1 Haziran’da Atina’da bir protesto eyle-
mi gerçekleştirdi. Söz konusu karar ile 10 bin-
den fazla mültecinin sokakta kalma ihtimali or-
taya çıkarken STK’lardan da büyük tepki geldi. 

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Ha-
reketi (KEERFA) konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, tüm mültecilere iltica hakkı 
ve barınma imkanı, tüm göçmenlere otur-
ma izni talep ederken, “polis karakolla-
rındaki kötü muameleye de hayır” diyor. 

“Solidarity with Migrants (Göçmenlerle Daya-
nışma)” ise konuya ilişkin açıklamasında, “Hü-
kümet, ülke içinde mültecilere tahsis edilmiş 
misafirhane ve evlerden 10 binin üzerinde mül-
teciyi 31 Mayıs’a kadar çıkarma kararı aldı. Söz 

konusu olan mülteciler iltica hakkını elde et-
mesinin üzerinden asgari bir ay geçen ki-
şiler. Net olarak söylenecek olursa 12.101 
kişi kapı dışarı edilecek. Hiçbir mülteci 
hiçbir evden çıkarılmasın ve hiçbir mad-
di yardım kesilmesin” ifadelerine yer verdi. 

“Mega” televizyon kanalına konuşan Göç ve 
İltica Bakanı Notis Mitarakis ise söz konusu mi-
safirhanelerin iltica başvurularına olumlu yanıt 
alanlar için olmadığını ve bu kişilere verilen ayrı-

calıklara ve yardımlara son verilmesi gerektiğini 
savundu. Hükümetin kapalı göçmen merkezle-
rine ilişkin planlarına da değinen Mitarakis, Ma-
lakasa’da anakara Yunanistan’ının ilk “kontrol-
lü göçmen merkezinin” kurulacağını kaydetti. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/06/01/greece/
ektos-domon-kai-sto-eleos-tis-anyparktis-po-
litikis-oi-prosfyges-mainetai-kontra-kyverni-
sis-antipoliteysis/

https://www.in.gr/2020/05/31/greece/sygkent-
roseis-diamartyrias-se-athina-kai-thessaloni-
ki-gia-tis-eksoseis-prosfygon/

https://www.news.gr/politikh/article/2254712/
mitarakis-i-malakasa-tha-ine-i-proti-elegcho-
meni-domi-stin-ipirotiki-ellada.html

https://www.antiracismfascism.org/

İltica hakkını elde eden mülteciler şimdi de 
başka sorunlarla karşı karşıya. Göç ve İltica 
Politikaları Bakanlığı kampların boşaltılma-
sına yönelik politikasında ısrar ediyor. Yak-
laşık 2 bin mülteci kamplardan ve misafir 
edildikleri yerleşkelerden ayrıldı ancak görü-
nen o ki bu belli bir plan olmaksızın gerçek-
leştirildi. İltica hakkı edinen birçok mülteci 
artık kendilerine barınma yardımı yapılma-
dığı için çocukları ile birlikte sokakta kaldı, 
meydanlarda sabahladı. 

Öte yandan refakatsiz çocukların sorunu de-
vam ediyor. Komisyon, refakatsiz çocukların 
başka ülkelere yerleştirilmelerine ilişkin pla-
nın başlatılacağını duyurdu. Nisan ayından 
itibaren Yunanistan’da bulunan yaklaşık 5 

bin refakatsiz çocuğun 47’si Almanya’ya, 
12’si Lüksemburg’a, 8’i İrlanda’ya gitti. Sal-
gın nedeniyle alınan tedbirlerin gevşemesi 
ile birlikte refakatsiz çocukların diğer Avrupa 
ülkelerine kabulüne ilişkin program tekrar 
ivme kazanıyor. Bir sonraki kabul 27 Hazi-

ran’da Portekiz’e gerçekleşti. 

Kaynak: https://www.unhcr.org/news/la-
test/2020/6/5eea140f4/global-forced-displa-
cement-vastly-widespread-2019.html

https://www.in.gr/2020/06/18/greece/ko-
mision-ksekina-metegkatastasi-asynodey-
ton-prosfygopoulon-apo-tin-ellada/

https://www.in.gr/2020/06/18/greece/klot-
soskoufi-tis-eyropis-oi-prosfyges-eleipes-a-
podeixtike-sxedio-aposymforisis/

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistan-
daki-kamplarda-yasayan-refakatsiz-47-mul-
teci-cocuk-almanyaya-ulasti/1809636

İltica hakkı verilse de devam eden mülteci sorunu

Sığınmacılara uygulanan karantinada yeni uzatma
Vatandaşı Koruma Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı’nın ortak 
kararı ile Yunanistan’daki sığınmacıların 
yaşadığı Göçmen Kabul ve Kayıt Merkezleri 
ile Ritsona, Malakasa ve Larisa göçmen 
kamplarındaki karantina süresi 5 Temmuz’a 
kadar uzatıldı. Her ne kadar Göç ve İltica 
Bakanlığı amacın koronavirüs vakalarının 
artmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade 
etse de bu yerleşkelerde yaşayan sığınma-
cıların söz konusu karara tepkisi büyük. 

Adalardaki Göçmen Kabul ve Kayıt Merkez-
lerinde uygulanan karantina nüfusun gene
line henüz karantina uygulanmamışken, 24

 Mart’ta başlamıştı ve o günden bugüne de 
karantina karar sürekli uzatılıyor. Böylelik-
le, yeni karar ile Göçmen Kayıt ve Kabul 
merkezlerindeki sığınmacılar karantinada 
3,5 ayı tamamlamış olacaklar. 

Kaynak: https://www.paratiritis-news.gr/
article/226547/Nea-paratasi-tis-karanti-
nas-se-prosfugikes-domes

https://www.efsyn.gr/node/248622
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ABTTF Başkanlık Kurulu toplandı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) 20. Dönem Başkanlık Kurulu, 
11. olağan toplantısını 21 Haziran 2020 
Cumartesi günü gerçekleştirdi. Tüm 
dünyayı olduğu gibi Almanya’yı da etki-
si altına alan yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını nedeniyle uzun bir aranın 
ardından Federasyon’un genel mer-
kezinde yapılan toplantıda, ABTTF’nin 
yılın ilk yarısındaki çalışma ve faaliyet-
leri değerlendirildi, 2020 yılının sonuna 
kadar gerçekleştirilmesi öngörülen ulus-
lararası girişimler ele alındı. Uluslara-
rası girişimler kapsamında ABTTF, asil 
üyesi olduğu Avrupa Milletleri Federal 
Birliği’nin (FUEN) 15-18 Ekim 2020 ta-
rihlerinde İtalya’daki Sloven azınlığının 
ev sahipliğinde Gorizia/Gorica kentinde 
düzenlenecek 65. yıllık kongresine ka-
tılacak.

Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili 
güncel gelişmeler değerlendirildi

Koronavirüs salgını süresince Yuna-
nistan’da yaşayan Batı Trakya Türk 
toplumunun zor günler yaşadığının vur-
gulandığı toplantıda, medyada ve siya-

sette Batı Trakya Türk toplumunu hedef 
alan ayrıştırıcı dil nedeniyle Batı Trakya 
Türklerinin günah keçisi haline getiril-
meye çalışıldığı, salgın ile ilgisinin ol-
mamasına rağmen Batı Trakya’da ezan 
sesinin kısılması, geleneksel ramazan 
davulunun yasaklanması gibi keyfi uy-
gulamaların yaşandığına dikkat çekildi.

ABTTF Başkanlık Kurulu, son günler-
de salgından oldukça etkilenen İskeçe 
ili ve bilhassa Şahin köyünde yaşayan 
Batı Trakya Türklerinin her daim yanın-
da olduğu ifade ederek, salgın nede-
niyle vefat eden Batı Trakya Türklerine 
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş-

sağlığı ve sabırlar diledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miço-
takis’ın 25-26 Şubat 2020, Yunanistan 
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropu-
lu’nun da 28-30 Mayıs 2020 tarihlerinde 
Batı Trakya’ya gerçekleştirdiği ziyaret-
lerin değerlendirildiği toplantıda, gerek 
başbakan gerekse de cumhurbaşkanın 
ziyaretleri süresince Batı Trakya Türk 
toplumunun dernekleri ve temsilcileri ile 
görüşmediği, Rodop’ta çoğunluğu, İs-
keçe’de ise nüfusun neredeyse yarısını 
oluşturan Batı Trakya Türklerinin Yunan 
devleti tarafından yine görmezden ge-
lindiği kaydedildi.


