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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) 4 Şubat 2020 tarihinde Avrupa 
Birliği’nin (AB) merkezi Brüksel’e çalışma 
ziyaretinde bulundu. ABTTF Başkanı Halit 
Habip Oğlu ve ABTTF Başkan Yardımcısı 
Sami Yusuf, ABTTF Brüksel Temsilciliği’n-
de görevli Deniz Servantie’nin de eşlik ettiği 
çalışma ziyareti kapsamında Avrupa Par-
lamentosu (AP) üyesi milletvekilleri, İtal-
ya’daki Alman azınlığına mensup Herbert 
Dorfmann (EPP, İtalya), Letonya’daki Rus 
azınlığına mensup Tatjana Ždanoka (Yeşil-
ler/EFA, Letonya) ve Romanya’daki Macar 
azınlığına mensup ve aynı zamanda Avru-
pa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkanı 
Loránt Vincze (EPP, Romanya) ile görüştü.  

AP çatısı altında azınlık hakları ile ilgilenen 
milletvekilleri ile yapılan görüşmelerde, Batı 
Trakya Türk toplumunun güncel sorunları 
ve Batı Trakya bölgesinde yaşanan güncel 
gelişmeler dile getirildi. ABTTF Başkanı Ha-
bip Oğlu, Yunanistan’da Batı Trakya Türk 
toplumunu hedef alan nefret söyleminin 
devam ettiğini belirterek, bazı Yunan siya-
setçilerin yaptığı açıklamalarda ve basında 
çıkan haber ve yorumlarda “öteki” olarak 
nitelendirilen Batı Trakya Türk toplumunun 
Yunanistan için bir “tehdit” ve “tehlike” unsu-
ru olarak gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

Batı Trakya Türk toplumu ile il-
gili güncel gelişmeler aktarıl-
dı, iş birliği konuları ele alındı
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Uluslararası Ana Dil Günü 
kutlu olsun!

Batı Trakya Türk toplumunun antlaş-
malarla garanti alınan eğitim ve din 
özerkliğinin Yunan devleti tarafından 
sistematik olarak ihlal edildiğinin altı-
nı çizen Habip Oğlu, Batı Trakya Türk 
azınlık okullarının öğrenci azlığı ge-
rekçe gösterilerek teker teker kapatıl-
dığını, Batı Trakya Türklerinin seçtiği 
müftülerin Yunan hükümetince tanın-
madığını ifade etti. Batı Trakya Türk 
toplumunun örgütlenme özgürlüğü 
alanında yaşadığı güncel sorunlara 
da değinen Habip Oğlu, Yunanistan’ın 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) Batı Trakya Türk dernekleri 

ile ilgili 2008 yılında aleyhinde verdiği 
kararları hala uygulamadığını not etti. 

Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı 

ekonomik sorunların da konuşulduğu 
görüşmelerde, AP Geleneksel Azın-
lıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İn-
tergrubu’nun 2020 faaliyet takvimi ve 
geleceğe dönük iş birliği konuları hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz 
Yunanistan’ı Batı Trakya 
Türk toplumuna mensup 
çocukların ana dilde öğre-
nim hakkına saygı göster-
meye ve Türkçe ve Yunan-
ca okul öncesi eğitim için 
iki dilli azınlık anaokulları-
nın açılmasına izin verme-
ye çağırıyoruz.”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO)1999 yılında 21 Şubat’ı 
Uluslararası Ana Dil Günü ilan etti. Ulus-
lararası Ana Dil Günü, her yıl 21 Şubat’ta 
dilsel ve kültürel çeşitlilik ile çok dilliliğin 
teşvik edilmesi amacıyla tüm dünyada 
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Uluslara-
rası Ana Dil Günü’nün bu yılki teması 
“sınır tanımayan diller” olarak belirlendi.

Dilsel ve kültürel çeşitliliğin tanınması ve 
buna saygı gösterilmesinin toplumların 
birliğinin ve uyumunun güçlendirilmesine 
katkı sağladığının altını çizen UNESCO, 
bunların hem toplumların kendi içerisin-
de hem de farklı toplumlar arasında ka-
lıcı barışın tesis edilmesinin dayanakları 
olduğunu kaydetti. UNESCO, her geçen 
gün daha fazla dilin yok olması nedeniy-

le dünyadaki dilsel çeşitliliğin artan şe-
kilde tehlike altında olduğunu belirterek, 
dünya nüfusunun yüzde 40’ının konuş-
tukları ya da anladıkları bir dilde eğitim 
imkanına sahip olmadığını not ediyor.

21 Şubat Uluslararası Anadil Günü 
münasebetiyle bir mesaj yayımlayan 
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azou-
lay, ana dillerin, onları konuşanları bir 
araya getirmek ve ortak bir bağlamda 
gelişmelerine izin vermek suretiyle sos-
yal katılım, yenilikçilik ve hayal gücü 
ürettiklerini, yanı sıra kültürel çeşitlili-

ğe hayat verdiklerini ve barışın araç-
ları olarak hizmet ettiklerini ifade etti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı 
Trakya Türklerinin ve herkesin 21 Şubat 
Uluslararası Ana Dil Günü’nü kutluyo-
ruz. UNESCO’nun ana dil öğreniminin 
toplumlar içerisinde uyumun güçlendiril-
mesine katkı sağladığını vurgulamasına 
rağmen Yunanistan, Batı Trakya Türk 
toplumunun Türkçe ve Yunanca eğitim 
verecek iki dilli azınlık anaokulları talebini 
görmezden gelmeye devam ediyor. Ço-
cuklarımız yalnızca Yunanca dilinde eği-
tim verilen devlet anaokullarına gitmek 
zorunda bırakılarak ana dilimiz Türkçe’yi 
öğrenmekten ve ana dilde öğrenim hak-
kından mahrum bırakılıyor. Öte yandan 
özerk statüdeki Türkçe ve Yunanca eği-
tim verilen azınlık ilkokullarımız birer 
birer kapatılıyor. Ülkemiz Yunanistan’ı 
Batı Trakya Türk toplumuna mensup 
çocukların ana dilde öğrenim hakkına 
saygı göstermeye ve Türkçe ve Yunan-
ca okul öncesi eğitim için iki dilli azınlık 
anaokullarının açılmasına izin vermeye 
çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. 

*Fotoğraf: www.unesco.org
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Başkan’danBaşkan’dan

Demokrasinin beşiği maskesinin altında 
yok sayılan Batı Trakya Türkleri! 

Sevgili okurlar, 

2020 yılı çok hareketli, oldukça yoğun 
bir gündem ile başladı. Yalnızca Şu-
bat ayında bölgemiz, ülkemizin Cum-
hurbaşkanı ve Başbakanı’nı ağırladı. 
Şimdi de bölgemiz mülteci krizinin en 
yoğun yaşandığı bu günlerde ülke gün-
deminde de en üst sırada yer alıyor.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı 10 Şubat’ta 
bölgemize geldi, köyüm olan Muratlı’nın 
bağlı olduğu Şapçı-Maronya Belediye-
si’nin kendisine fahri hemşehrilik unvanı 
vermesi dolayısıyla düzenlenen törende 
Pavlopulos, bizden söz ederken yine 
Trakya’da yaşayan azınlık ifadesini kul-
lanarak bizim dini bir azınlık olduğumu-
zu ve Yunan Müslümanları olduğumuz 
gerçeğinin değişmeyeceğini söyledi. 

Ülkemizin en yüksek temsilcisi olarak 
Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un açıkla-
ması bizi şaşırttı mı? Hayır! Görev sü-
resi boyunca toplumumuz ile diyalog için 
bir kapı aralamak yerine devletin bizi yok 
sayan resmi tezini tekrar etti. Pavlopu-
los’un açıklamasına ABTTF dahil tüm 
kurumlarımız haklı olarak tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı’ndan iki hafta sonra 
bu kez 25 Şubat’ta ülkemizin Başba-
kanı Miçotakis, Gümülcine’de Rodop 
İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda 
yapılan toplantıya katıldı. Miçotakis, 
27 Şubat’ta ise Dedeağaç’ta Bulgar 
mevkidaşı Boyko Borisov ile görüştü.

Miçotakis, Gümülcine’de ticaret oda-
ları, meslek kuruluşları, sendika ve 
tarım kuruluşlarının temsilcileri ile bir 
araya gelerek Rodop ili ve bölgenin 
kalkınmasına yönelik talepleri dinledi, 
basın toplantısı gerçekleştirdi. Kamu-
oyuna yansıyan tabloya baktığımızda 
dikkat çeken bizden, yani Batı Trakya 
Türklerinden kurum ve kuruluşlardan 
temsilcilerin bu toplantıda yer alma-
maları oldu. Çünkü davet edilmediler!  

Aslında bu yeni bir durum değil, yıllar-
dır Türk toplumu olarak yok sayılıyo-
ruz. Düşünün, ülkemizin Başbakanı 
bölgemize, Rodop’a geliyor ama bu-
rada bölge nüfusunun yalnızca yüzde 
45’i ile görüşüyor. Yani nüfus açısın-
dan baktığımızda Miçotakis, bölgede-
ki azınlık ile bir araya geliyor. Zira Ro-
dop’ta nüfusun çoğunluğunu yüzde 
55 ile Türkler olarak biz oluşturuyoruz. 

Ancak bölgenin kalkınması ile ilgili 
toplantıda bölge nüfusunun çoğunlu-
ğunu oluşturmamıza rağmen Başba-
kan’ımız kurum ve kuruluşlarımızın 
yöneticileri ile görüşmüyor, toplantıda 
kuruluşlarımız dikkate dahi alınmıyor. 
Fakat kimsenin unutmaması gereken 
bir gerçek var. O da şu: Biz yüzyıl-
lardır buradaydık, buradayız ve bu-
rada olmaya da devam edeceğiz. O 
zaman da Türk’tük, şimdi de Türk’üz. 

Burada saygısızca ırkçı ve ayrım-
cı bir tutum sergileyen ülkemiz, öte 
yandan her fırsatta demokrasinin be-
şiği bir ülke olmakla, AB ülkesi ola-
rak AB norm ve standartlarına uyan 
örnek bir ülke olmakla övünüyor.

Aynı şekilde sözde demokrasinin beşiği 
olan ülkemiz, mülteci krizinde de benzer 
şekilde demokrasi ve insan hakların-
dan uzak bir politika izliyor. Sınıra gelen 
mültecilere karşı genç, yaşlı, çocuk de-
meksizin orantısız güç kullanarak savaş 
nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda 
kalan mültecileri kapıdan içeri sokma-
maya çalışıyor. Sınırdan gelen görüntü-
leri izlediğimizde yüreğimiz burkuluyor.

Mültecilere karşı tutuma bakarak ülke-
mizde nasıl bir demokrasi ve insan hak-
ları anlayışı olduğunu görmek mümkün. 
Batı Trakya Türkleri olarak biz bu tutu-
mu çok iyi biliyoruz! Ülke dışında ken-
disini demokrasinin beşiği olarak tanıtıp 
ülkede insan ve azınlık hakları alanın-
da tek bir sorun dahi olmadığını iddia 

ederek ülke içinde yok sayılmak, siyasi, 
sosyal, ekonomik baskı görmek ve ay-
rımcılığa uğramak nedir, çok iyi biliriz. 
Zira 1974’te Albaylar Cuntası devrilip 
de ülkemizde demokrasi yeniden inşa 
edildiğinde demokratik sistem bizim için 
işletilmedi. O günlerden bu günlere ge-
lene dek korku dolu çok zaman yaşadık. 

Ama artık eski zamanlar geride kaldı! 
Şimdi demokrasi maskesinin altında hak 
ihlallerine, ayrımcılığa karşı susmayan 
bir toplumuz. Artık korkmuyoruz, susmu-
yoruz. Susmayacağız! İşte bu sayede 
bugün herkes bizi biliyor, ülkemizin bize 
karşı olan politikasının gerçeklikten uzak, 
iki yüzlü bir politika olduğunu da herkes 
anladı! Meşakkatli ve uzun bu yolun so-
nunda hak ettiğimiz yaşama kavuşacağı-
mıza da bu yüzden inancımız tam! Azim-
le, yılmadan haklarımızı savunacağız! 

Varsın ülkemizin Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı buraya kadar gelip de bizi 
görmezden gelsin! Gerçekler apa-
çık ortada, elbet bir gün bu eski ka-
falı devlet anlayışı yıkılacak! Bizi ol-
duğumuz gibi gören, kabul eden, 
kucak açan yönetimler de olacak!

Saygılarımla.

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 
2020 Çarşamba gecesi iki kafeye düzen-
lenen silahlı saldırıda aralarında Türkle-
rin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 
çok sayıda kişi de yaralandı. Alman poli-
sinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı 
gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 ya-
şındaki Tobias R., 72 yaşındaki annesiy-
le birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak 
bulundu. Saldırganın annesini öldürdük-
ten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.
Batı Trakya Türk toplumunun Avrupa ve 

uluslararası alandaki temsilcisi Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABT-
TF) olarak ırkçı ve yabancı düşmanı 
motivasyonla işlenen bu menfur terör 
saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda ha-
yatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. “Nas-
yonal Sosyalist Yeraltı (NSU)” isimli 
neo-Nazi terör örgütünün Almanya’da 
işlediği cinayetlerin perde arkası tüm 
ayrıntıları ile açıklığa kavuşturulmadan 
yine doğrudan yabancı kökenlileri hedef 

alan bu alçak terör saldırısı, Almanya 
dahil Avrupa’da giderek artan ırkçılık 
ve yabancı düşmanlığının yeni ve va-
him bir tezahürüdür. Alman makamları 
olayın aydınlatılması için gerekli has-
sasiyeti göstermeli ve ülkede bu tür 
ırkçı saldırıların bir daha yaşanmaması 
için her türlü tedbiri ivedilikle almalıdır.

*Fotoğraf: www.dw.com/tr

Anavatanımız Türkiye’nin bayrağına yapılan 
ırkçı ve faşist saldırıyı şiddetle kınıyoruz!

Yunanistan’ın Avrupa Parlamentosu 
(AP) milletvekili ve neo-Nazi Altın Şafak 
partisinin eski üyesi Ioannis Lagos, AP 
Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırt-
tı. Yunan milletvekili Lagos, AP Genel 
Kurulu’nun Yunan adalarındaki göçmen 
ve mültecilerin durumunun ele alındığı 
30 Ocak 2020 tarihindeki oturumunda 
anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 
sembolü olan Türk bayrağını yırtarak 
büyük bir provokasyona imza attı. Yu-
nanistan’da suç örgütü kurma, yönetme 
ve örgüte üye olmakla suçlanan ırkçı 
milletvekili Lagos hakkında halihazırda 
soruşturma yürütülüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, AP Ge-
nel Kurulu’nda ırkçı milletvekili Ioannis 
Lagos’un Türk bayrağı yırtarak gerçek-
leştirdiği provokatif saldırıyı kınadı. Ba-
kanlık tarafından yapılan yazlı açıklama-
da, Yunanistan’ın milli sembollere karşı 

yapılan her türlü hakaret içeren hareke-
ti, bu olayda Türkiye’nin milli sembolüne 
karşı yapılanı en sert şekilde kınadığı 
ifade edildi. Neo-Nazizm’in temsilcile-
rinin kabul edilemez hareketlerinin Yu-
nan ve Avrupa geleneklerinden uzak 
olduğunun altının çizildiği açıklamada, 

Yunan toplumunun parlamento dışında 
bıraktığı Altın Şafak oluşumunun kendi 
reklamını yapma çabasında olduğu ve 
neo-Nazilerin sadece kendilerini temsil 
ettiği kaydedildi.

AP’den yapılan açıklamada da AP Baş-
kanı David Sassoli’nin yazılı bildirimde 
bulunarak Türk bayrağını yırtan Yunan 
milletvekili Ioannis Lagos hakkında 
yaptırım süreci başlattığı ifade edildi.  
Yaptırımlar arasında kınama, yetkilerin 
askıya alınması, AP Genel Kurulu’nda 
oy hakkının elinden alınması gibi seçe-
nekler bulunuyor.

Batı Trakya Türk toplumunun Avrupa ve 
uluslararası alandaki temsilcisi Avrupa 
Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
olarak anavatanımız Türkiye’nin şanlı 
bayrağına ve Türk milletine yapılan bu 
ırkçı ve faşist saldırıyı şiddet ve esefle 
kınıyoruz. AP’nin neo-Nazi Yunan mil-
letvekili Ioannis Lagos hakkında gere-
ken yaptırımları ivedi bir şekilde devre-
ye sokarak kendisine hak ettiği cezayı 
vermesini bekliyoruz.
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Avrupa’da yaşayan ulusal azınlıkların 
en büyük çatı kuruluşu Avrupa Milletleri 
Federal Birliği’nin (FUEN) organize 
ettiği “Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” 
başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi, 
5 Şubat 2020 tarihinde Brüksel’de 
yapılan resmi toplantıda Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonu’na tanıtıldı. 

Girişim hakkında AB Komisyonu ile 
yapılan bu ilk resmi toplantıda, FUEN 
Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Loránt Vincze, FUEN 
Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider, 
FUEN Onursal Başkanı Hans Heinrich 
Hansen, MSPI Vatandaşlar Komitesi 
üyeleri ile azınlık hakları uzmanlarından 
oluşan MSPI heyeti, Değerler ve 
Şeffaflıktan Sorumlu AB Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Věra Jourová ve 
Yenilik, Araştırma, Kültür ve Eğitimden 
Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel ile 

bir araya geldi. Toplantıda, girişimde yer 
alan somut yasa önerileri MSPI heyeti 
tarafından AB Komisyonu’na aktarıldı.

2013 yılında FUEN tarafından başlatılan 
girişim için toplanan 1.288.385 imzanın 
geçerliliği, AB üyesi 28 ülkenin yetkili 
makamları tarafından onaylanmış, 
böylelikle MSPI, AB Komisyonu’nun 
belirlediği koşulları yerine getirerek 
başarıya ulaşan beşinci Avrupa 
Vatandaşları Girişimi olmuştu. 
Avrupa’daki ulusal ve dilsel azınlıkların 
haklarını geliştirmeyi ve AB düzeyinde 
azınlık koruma mekanizmasının 
oluşturulmasını amaçlayan MSPI, 
AB’ye bu konuda elindeki araçları 
kullanma ve bir dizi yasal tasarruf 
alma çağrısında bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “MSPI’nin 

AB Komisyonu’na tanıtıldığı bu 
ilk resmi toplantı, AB düzeyinde 
azınlık koruma mekanizmasının 
oluşturulmasına yönelik çok önemli 
bir adım niteliğindedir. Girişimde yer 
alan yasa önerilerinin uygulamaya 
geçirilmesi için AB Komisyonu’nun 
ve AB Konseyi’nin ikna edilmesinin 
başarılması halinde, Avrupa’daki 
ulusal azınlıkların korunması ile dilsel 
ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi, 
AB’nin tüm üye devletleri bağlayıcı 
genel politika alanlarından biri olacaktır. 
Girişim, ulusal azınlıkların dil, eğitim ve 
kültürel haklarının korunması ve AB’nin 
bunlarla ilgili etkin politikalar oluşturarak 
fon sağlamasını talep eden yasa 
önerilerini içermektedir. Yunanistan 
tarafından eğitim ve dini özerkliği 
yıllardır sistematik olarak ihlal edilen 
Batı Trakya Türk toplumu, girişimin 
ulusal ve dilsel azınlıklar için talep 
ettiği program ve projelerde aktif olarak 
yer alabilecek, AB düzeyinde varlığını 
daha da güçlü ve görünür kılacaktır. 
Yanı sıra AB tarafından bahse konu 
yasa önerilerinin hayata geçirilmesi, 
Batı Trakya Türk toplumunun ulusal ve 
kültürel kimliğini koruyup geliştirmesine 
büyük katkı sağlayacak, asimile olmasını 
engelleyecektir” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.fuen.org 

ABTTF Denetim Kurulu toplandı
Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) 20. 
Dönem Denetim Kurulu, 15 Şubat 
2020 Cumartesi günü üçüncü 
olağan toplantısını gerçekleştirdi. 
Federasyon’un Almanya’nın Witten 
şehrindeki genel merkezinde 

yapılan ve ABTTF Mali İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Sami 
Yusuf’un da iştirak ettiği toplantıda, 
ABTTF Denetim Kurulu Başkanı 
Halit Haşim ile üyeleri İsmail 
Rüşüt ve Yasin Hasan, ABTTF’nin 
mali hesaplarını denetledi.

Halit Habip Oğlu: “Batı 
Trakya Türk toplumunun 
da en başından beri des-
teklediği girişimin AB Ko-
misyonu’na resmi olarak 
tanıtılması ile AB düzeyin-
de azınlık korunma meka-
nizmasının oluşturulması 
için tarihi bir adım atılmış-
tır.”
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Yunan Cumhurbaşkanı’ndan Batı Trakya 
Türk toplumu hakkında açıklama

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis 
Pavlopulos, 10 Şubat 2020 tarihinde 
Rodop iline bağlı Şapçı-Maronya Bele-
diyesi’nin davetlisi olarak Batı Trakya’ya 
geldi. Belediye meclisinin kararıyla ken-
disine fahri hemşehrilik verilmesi dola-
yısıyla düzenlenen törende konuşan 
Pavlopulos, Batı Trakya Türk toplumu-
na da atıfta bulundu. Önümüzdeki Mart 
ayında görev süresi sona erecek olan 
Pavlopulos, Batı Trakya bölgesinde ya-
şayan azınlığın dini bir azınlık, azınlık 
mensuplarının da Yunan Müslümanları 

olduğunu belirterek, bunun da hiçbir za-
man değişmeyeceğini ileri sürdü.
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başka-
nı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk 
toplumu modern Yunanistan kurulma-
dan yüzyıllar önce de bu bölgede var-
dı. Tarih boyunca sınırlar değişti ancak 
biz bugün de Batı Trakya’da hala varız 
ve Türk’üz. Yunan devletinin etnik Türk 
kimliğimizi ısrarla reddetmesi, bu ger-
çekliği asla değiştirmeyecektir. Ülkemiz 
Yunanistan, Batı Trakya Türk toplu-
munu ‘tehdit’ ve ‘tehlike’ olarak görme 
paranoyasından bir an önce kurtulmalı, 
bizlerle doğrudan diyalog kurmalıdır” 
açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org,
 www.gundemgazetesi.com

Halit Habip Oğlu: “Batı 
Trakya Türkleri olarak mo-
dern Yunanistan kurulma-
dan önce de bu bölgede 
vardık, bugün de hala va-
rız ve Türk’üz.”

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı 
Niki Kerameos, 14 Şubat 2020 tarihin-
de İstanbul’da yaşayan Rum Ortodoks 
azınlığının dini ve eğitim kurumlarını 
ziyaret etti. Zapyon, Zoğrafyon ve Fe-
ner Rum Liselerini ve ardından Fener 
Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret 
eden Bakan Karameos, burada Patrik 
Bartholomeos ve Kutsal Sinod üyeleri 
ile görüştü. Bakan Karameos, Patrik-
hane ziyaretinde, “Helenizm burada 
(Türkiye’de) kilise ve okullarımız sa-

yesinde ayakta duruyor” açıklamasın-
da bulunurken, Rum Ortodoks okulla-
rını ziyaret etme nedenlerinden birinin 
de bu konuda net bir mesaj vermek 
olduğunu ifade etti.

 
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) 
Başkanı Halit Habip Oğlu, “Bizlerde 
de aynı Rum Ortodoks azınlığında 

olduğu gibi Türk azınlık okullarımız 
ve müftülüklerimiz Türklüğümüzün 
teminatıdır. Ancak ülkemiz Yunanis-
tan, anavatanımız Türkiye’nin Rum 
Ortodoks azınlığına yönelik olumlu 
uygulamalarına tam zıt şekilde müftü-
lüklerimizi sıradan bir devlet dairesine 
dönüştürerek seçtiğimiz müftülerimizi 
tanımamakta, ana dilimiz Türkçe’nin 
öğretildiği okullarımızı kapatmaktadır. 
Batı Trakya Türk toplumu olarak ant-
laşmalarla garanti altına alınmış olan 
din ve eğitim özerkliğimizi ortadan kal-
dırmaya yönelik uygulamalara derhal 
son verilmesini talep ediyoruz” açıkla-
masında bulundu.

*Fotoğraf: http://milletgazetesi.gr

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı’ndan 
İstanbul ziyaretinde Helenizm açıklaması

Halit Habip Oğlu: “Batı Trak-
ya Türk toplumu olarak ant-
laşmalarla garanti altına 
alınmış olan dini ve eğitim 
özerkliğimizi ortadan kaldır-
maya yönelik uygulamalara 
derhal son verilmesini talep 
ediyoruz.”
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Baraklı ve Demircili köylerinden 
örnek davranış

Gümülcine Belediyesi’ne bağlı Barak-
lı ve Demircili köylerinde ikamet eden 
soydaşlar komşuluğun, dayanışmanın 
ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini 
birlikte düzenledikleri kan bağışı kam-
panyasıyla gösterdiler.

2 Şubat 2020 Pazar günü Baraklı kö-
yünde düzenlenen kan bağışı kampan-
yasına, başta iki köyün gençleri olmak 

üzere orta yaşlı bay ve bayanlar da ilgi 
gösterdi.

Baraklı köyü sağlık ocağında düzenle-
nen kampanyayaBaraklı köyü muhtarı 
Hüseyin Hasan, Demircili köyü muhtarı 
İrfan Sepetçi ve Baraklılı Dr. Bilal Bilal 
öncülük ettiler.

Kaynak: www.milletgazetesi.gr

Gümülcine’de silahlı ölüm!
Gümülcine’de orta yaşlarda bir erkeğin, 
henüz bilinmeyen bir nedenle bir silah-
tan çıktığı belirtilen kurşunlarla hayatını 
kaybettiği ifade ediliyor.

5 Şubat 2020 Çarşamba gece saatle-
rinde Gümülcine devlet hastanesine 
kaldırılan şahsın ilk belirlemelere göre 
kafasına ve vücudunun değişik yerle-

rine isabet eden kurşunlarla hayatını 
kaybettiği belirtiliyor.

Bu gizemli olayın perde arkasını aydın-
latmak üzere Rodop Emniyet Müdürlü-
ğü’nün çalışma başlattığı ifade ediliyor.

Kaynak: www.birlikgazetesi.org

Meriç’te ölü balıklar
Bulgaristan’ın Pazarcık ilinde, Meriç kı-
yısında bulunan ölü balıklar Yunan ve 
Bulgar yetkililerde endişe yarattı. 

Bulgaristan bölge yetkilileri Meriç Neh-
ri’nden tutulan balıkların yenmesini ve 
bölgedeki nehir suyundan içilmesini 
tedbir amacıyla yasakladı.

Yetkililer, analiz ve ölüm nedenlerinin 
araştırılması için ölü balıklardan da ör-
nek aldı. 

Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti Vete-
rinerlik Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
balıkların ölüm nedeninin büyük ihti-
malle bölgedeki bir geri dönüşüm fabri-

kasından nehre akıtılan atıklar olduğu-
nu belirtti. 

Bulgar yetkililerin laboratuvar analizleri-
nin ilk sonuçları nehir suyunda tehlikeli 
ve toksikmaddeler bulunmadığı yönün-
de. Ancak, söz konusu fabrikanın üre-
tim sürecine ait atık maddelerden yük-
sek oranda bulunduğu ve bu atıkların 
suda yaşayan canlılar için son derece 

tehlikeli olduğu bildiriliyor.

Öte yandan, Yunan yetkililer ise, nehir-
de balık tutulmamasını ve hayvanlara 
nehirden gelen suların içirilmemesini 
tavsiye ediyor.

Doğu Makedonya-Trakya Eyalet yöne-
timi bilgi alışverişi için Bulgar yetkililerle 
sürekli iletişim halinde bulunuyor. 

Kaynak: https://evrosonline.gr/ti-lee-
i-i-dieythynsi-ktiniatrikis-amth-g/

https://www.in.gr/2020/01/28/greece/
synagermos-ston-evro-nekra-psari-
a-entopistikan-sto-potami/



Haberler / Yunanistan Haberler / Yunanistan 

8 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 157 I Mart 2020

Bebeklere vergi ve sosyal güvenlik numarası
Yunanistan’da 17 Şubat 2020 tari-
hinden itibaren dünyaya gelen tüm 
bebeklere yaşamlarının ilk gününde 
sosyal güvenlik numarası (AMKA) 
ve vergi numarası (AFM) verilecek. 

Hükümetin hazırladığı yeni progra-
mın pilot uygulaması çerçevesinde, 
çocuklara sosyal güvenlik ve ver-
gi numarası doğar doğmaz, daha 
isimleri bile koyulmadan verilecek. 

Hükümet, ay sonuna kadar doğum has-
tanelerinin en az %8’ini söz konusu elekt-
ronik sisteme bağlayabilmeyi hedefliyor.

Söz konusu programa göre, doğum 
hastanelerinde tüm süreci üstelenecek 

özel birimler olacak. Doğum beyanı be-
bek ve doğuma ait bilgi ve detayların 
kontrolünün ardından hastanede bulu-
nan yetkili birim tarafından verilecek. 

Nihai doğum belgesi ise nüfus memu-
ru tarafından hazırlanacak ve bu ev-
rakla birlikte yeni doğan çocuğa AFM 
ve AMKA numaraları da verilecek. 

Kaynak: https://www.newsbeast.gr/
greece/arthro/6025226/me-amka-ka-
i-afm-ta-mora-poy-gennioyntai-apo-si-
mera

https://www.in.gr/2020/02/17/greece/
afm-kai-amka-apo-kounia-apo-simera/

Toplu taşıma grevi için yasal düzenlemeler
Yunanistan’da grevin olduğu ve tüm 
toplu taşıma araçlarının greve gittiği 
günlerde başta Atina olmak üzere tüm 
ülkede günlük yaşam felç oluyor. Ça-
lışanlar işe gitmek için ya kendi araç-
larını kullanmak ya da taksiye binmek 
zorunda kalıyor. O da tabii taksi bula-
bilirlerse. 

Şimdi ise Ulaşım Bakanlığı grevlerin 
toplu taşıma kullanan halkı zor duru-
ma sokmasına izin vermemek için yeni 
bir plan üzerinde çalışıyor. Buna göre 

amaç, grev günlerinde en azından as-
gari sayıda toplu taşıma aracının ça-
lışması. Tren, tramvay, metro veya 
otobüste belirlenecek asgari sayıdaki 
araca çalışma zorunluluğu getirilerek 

özellikle trafiğin yoğun olduğu saatler-
de halka hizmet verilmesi sağlanacak. 

Yeni düzenleme ile grevler için zama-
nında duyuru zorunluluğu da getirile-
cek. Böylelikle yolculara, ulaşımlarını 
planlamak için yeterli süre tanınmış 
olacak. 

Kaynak: https://www.cnn.gr/news/poli-
tiki/story/208706/apergia-sta-mmm-tro-
pologia-gia-dromologia-tis-ores-aix-
mis-exetazei-i-kyvernisi

Kamu hizmetleri eve geliyor
Baharla birlikte vatandaşlar için yeni bir 
dönem başlıyor. 2.000’den fazla kamu 
hizmeti elektronik ortamda bilgisayarlar 
veya cep telefonları aracılığı ile yapıla-
bilecek. 

Vatandaşlar artık vekaletname ya da 
dilekçe için Vatandaşa Hizmet Mer-
kezi’ne(KEP) gitmek zorunda kalma-
yacak. Evlerinden sadece bir “tık” ile 
saatler süren beklemeden ve bürokra-
siden kurtulmuş olacak. 

Dijital Yönetim Bakanlığı gov.gr uzan-

tısına sahip, 2.000’den fazla kamu ve 
kamu kuruluşu hizmetine ulaşılabilecek 
elektronik platformu Nisan ve Mayıs 
ayında hizmete açmayı planlıyor. Bu 
dijital platform vatandaşların 2021 
sonunda alacakları dijital kimliklerle 

eşgüdümlü olarak çalışacak. 

Gov.gr uzantılı elektronik platforma 
giriş kişisel şifre ile mümkün olacak bu 
şifre kamudaki tüm dijital hizmetler için 
kullanılabilecek. 

Kaynak: https://www.pentapostagma.
gr/politiki/kybernisi/6923622_go-
vgr-me-ena-klik-oi-ypiresies-toy-dimo-
sioy-sta-heria-ton-politon

https://www.tanea.gr/print/2020/02/11/
greece/anoigoun-oi-pyles-tou-gov-gr/
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Yunanistan’ın AİHM’deki davaları
Devlet Hukuk Konseyi Başkanı Ioannis 
Konstantinos Chalkias, katıldığı bir etkinlik-
te yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın uyum 
sağlaması gereken 186 Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi kararı olduğunu açıkladı. 

Bu rakamın yüksek oluşunun nedeni, ge-
nellikle kararların uygulanması için gerekli 
yasal alt yapının hazırlanmasındaki gecik-
me; yasama, yürütme ve yargı arasındaki 
iş birliğinde gözlenen eksiklikler ve koyulan 
hedeflerden uzak duruş olarak gösteriliyor. 

Chalkias, hükümetlerin son yıllarda iş-
kence, gözaltı, zorunlu istimlak, güvenlik 
güçlerinin keyfi uygulamaları ve gösterdi-

ği şiddet, cezaevleri şartları, ırkçı şiddetle 
mücadele, Romanların topluma entegras-
yonu gibi konular nedeniyle AİHM’nin ver-
diği cezalara ilişkin olarak yasal uyum için 
çok çaba harcadığını kaydetti. 

Şu an AİHM’de Yunanistan aleyhinde açıl-
mış 735 davanın bulunduğu ve bunların ço-
ğunun cezaevlerindeki kötü koşullara ilişkin 

olduğu belirtiliyor. AİHM’de bekleyen dava-
lar arasında azınlık haklarına ilişkin davalar 
da bulunuyor. 

AİHM’deki Yunanistan’a ilişkin davalara 
ilişkin bilgi için aşağıdaki link ziyaret edile-
bilir: 

https://www.coe.int/en/web/execution/sub-
missions-greece

Kaynak: https://www.in.gr/2020/02/19/gre-
ece/ellada-den-exei-symmorfothei-186-a-
pofaseis-tou-edda/

STK’lara tescil numarası
Midilli Adası’nda yaşanan olayların 
ardından göçmenler, anarşist gruplar 
ve STK çalışanları Midilli’de bir yürüyüş 
gerçekleştirerek, adadaki mevcut durum 
ile hükümetin ve polisin mülteci/göçmen 
sorununda sergilediği tavrı protesto etti. 

Hükümet şimdi de STK’lara verilecek özel 
bir kayıt numarasına yönelik yasa değişikliği 
ile STK’ları kontrol altına almaya çalışıyor. 
Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, amacın 
Yunanistan’da faaliyet gösteren yüzlerce 
STK’nın kontrol altına alınması olduğunu 
kaydetti. Petsas’ın yaptığı açıklamaya 
göre, “şeffaflığın sağlanabilmesi için bu 

kayıt numarasına bağlı olarak STK’ların 
üye, çalışan ve diğer birlikte iş yaptığı 
kişiler de kayıt altına alınacak, zira sorunun 
çözümünde belirli bir katkısı olan STK’lar 

olduğu gibi işleyişlerinde sorun olan 
STK’lar da mevcut”
Mecliste onaylanan söz konusu yasal 

düzenlemeyle Yunanistan’da faaliyet 
gösteren Yunan ve yabancı STK’ların Göç 
ve İltica Bakanlığı’ndan tescil numarası 
alması ve bu kurumlarda çalışanların kimlik 
bilgilerinin kayıt altına alınması zorunlu 
olacak. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/02/04/
politics/prosfygiko-metanasteytiko-ston-
elegxo-ton-mko-ependyei-epikoinoniaka-
kyvernisi/

https://www.in.gr/2020/02/05/greece/
nyxterini-poreia-diamartyrias-gia-tis-
epitheseis-ton-mat-sti-mytilini/

Mayıs’ta Atina’da cami
Atina’da yaşayan Müslümanlar senelerdir 
şehirde açılacak ilk camiyi bekliyorlar. Ati-
na, Avrupa’da ibadete açık camisi olmayan 
tek başkent. 

Muhafazakarların ve milliyetçilerin tepkileri 
nedeniyle seneler süren tartışmaların ardın-
dan caminin yapımı için resmi karar 2016’da 
alındı ve yapım çalışmaları başladı. Yunan 
basınında yer alan bilgilere göre, caminin 
yapımında son aşamaya geçildi ve Mayıs 
ayınca açılması bekleniyor. 

Güvenlik, temizlik ve tedarik konularında 
henüz süreç tamamlanmadı ancak Mayıs 
ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Ca-
minin işlevi için personel alımı ve personel 

için ofis kiralanması da bekleniyor.

Cami tamamlandığında 300 kişilik bir kapa-
siteye sahip olacak ancak minaresi bulun-
mayacak. 

Kaynak: https://www.thenationalherald.
com/286768/greeces-first-official-mosqu-
e-will-begin-services-this-spring/

https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/etoi-
mo-to-tzami-stin-athina-pote-tha-anoixei/
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Midilli’de mültecilerin eylemi
Mülteci sorunu Yunan hükümeti için son 
derece kritik bir konu. Hiç kimse mevcut 
durumdan memnun değil.

Yunan hükümeti sınırlarını koruyup 
yeni göç akımlarını engellemek, iltica 
hakkı olmayanları Türkiye’ye geri gön-
dermek istiyor. Öte yandan, hükümet 
Avrupa Birliği’nden de beklediği desteği 
bulamıyor. 

Çoğu göçmen/mülteci Yunanistan’da 
kalmak istemiyor, aksine diğer Avrupa 
Birliği ülkelerine gitmek istiyor. Bu ne-
denle, iltica başvurularının değerlen-
dirme sürecinin hızlandırılmasını talep 
ediyorlar. Ayrıca, sığınmacıları kabul 
ve kimlik tespit merkezlerindeki yaşam 
koşulları da son derece zor. Üç bin kişi-
lik Moria göçmen kampında şu an yirmi 
binin üzerinde sığınmacı yaşıyor. 

Kuzey Ege Adalarının sakinleri debu 

sorunun adalarında meydana getirdi-
ği olumsuz sonuçlardan şikayetçi. Tu-
rizm ve ekonomide açılan büyük yara, 
adalardaki nüfusun aşırı artmış olması 
nedeniyle kamu sağlığı ve kamu düze-
ninde karşı karşıya kalınan tehlike halkı 
endişeye sevk ediyor. 

Bu ağır atmosfer altında, 4 Şubat 2020 
tarihinde yaklaşık 2 bin sığınmacı Midil-
li’de “özgürlük” sloganıyla yürüyüş ger-
çekleştirip adada aylardır tutulmalarını 

ve göçmen kamplarındaki zor yaşam 
koşullarını protesto ettiler. Yürüyüş sı-
rasında bazı eylemciler geçtikleri so-
kaklarda ateş de yaktı. 

Polis ise aralarında çocukların da bu-
lunduğu eylemcilere biber gazı sıkarak 
müdahalede bulundu. İnternette dola-
şan birçok görüntüde ağlayan çocuklar, 
biber gazının ardından fenalaşan sığın-
macılar dikkat çekiyor. 

Eylemler ertesi gün de devam etti.

Kaynak: https://www.in.gr/2020/02/04/
greece/kraygi-agonias-apo-tous-pros-
fyges-sti-moria-amixani-kyvernisi-stel-
nei-astynomikes-dynameis-sto-nisi/

https://www.amna.gr/home/artic-
le/427922/Mutilini-Diadilosi-aitoun-
ton-asulo-sto-limani

Midilli’de kazan kaynıyor
Hükümetten nihai ve kalıcı bir çözüm 
talep eden Midilli Adası halkının ve ada-
dan gitmek isteyen ve göçmen kampla-
rındaki zor yaşam koşullarından şikayet 
eden sığınmacıların eylemleri adada 
devam ediyor.

Midilli Adası sakinleri STK üyelerinin 
adada ev kiraladığını ancak bu evlerde 
kendilerinin kalmadığını, aksine evlerin 
sığınmacılara tahsis edildiğini ileri sürü-
yor. 

Yerel basın ise aşırı sağcıların bir bas-
kın taburu oluşturduğunu, yüzleri gö-
rünmeyecek şekilde saklanan yaklaşık 
15 kişilik bu grubun ellerinde sopalarla 
Moria Köyü’nde dolaştığını yazıyor. Ha-
bere göre, evlerin kapılarını çalıp içeri-
de STK üyeleri ya da sığınmacı yaşayıp 

yaşamadığını kontrol ediyorlar.

Öte yandan, kimliği belirsiz kişilerin iki 
sığınmacının bindiği STK çalışanı bir 
İtalyan kadına ait otomobile vurarak 
maddi zarara yol açtığı bildiriliyor. 

Sosyal medyada yayınlanan ırkçı içe-
rikli bir açık mektupta ise Midilli halkının 
silahları ellerine alacağı ve hatta şim-

diden silahlarla uyudukları yazıyor. Söz 
konusu yazıda, bir grup ada sakininin 
Moria’daki göçmen kampını havaya 
uçurmayı planladığı ve bu gerçekleşir-
se onların yanlarında yer alacakları ya-
zıyor. 

“Onların nüfusu bizimkinden daha çok 
ve tavşan gibi çoğalıyorlar. Köpek ve 
kedi yiyorlar”, metinde yer alan ırkçı 
cümlelerden sadece bir kaçı. 

Kaynak: https://www.stonisi.gr/
post/6726/kyrie-eisaggelea-mazeps-
te-toys-epiteloys

https://www.in.gr/2020/02/06/greece/
vrazei-lesvos-stous-dromous-ksana-o-
i-katoikoi-tagmata-efodou-kata-prosf-
ygon/
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Marathonas’ta bir göçmen, emeğinin 
karşılığı olan ücretini istediğinde işvereninin 
açtığı ateş sonucu yaralandı.  

Hindistan kökenli iki işçi, paralarını 
istemeye gittiklerinde, işverenleri üzerlerine 
ateş açtı. Ateş sonucu göçmen işçilerden 
biri yaralandı. Yaralı işçi Erithros Stavros 
Hastanesi’nde tedavi görüyor. 

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSSE) 
yaptığı açıklamada, bu olayın, Yunan ve 
göçmen işçilerin yaşadığı gerçeklikleri 
ortaya koyduğunu kaydediyor.

GSEE yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma 
Bakanlığı’nı bu olayı incelemeye ve özelikle 

insan haklarının temelinin sarsıldığı bu tür 
olaylarda yaptırım uygulanması için tüm 
imkanların kullanılmasına davet ediyoruz. 

Ayrıca Çalışma Bakanlığı’nın kayıt dışı 
işçi çalıştırmaya karşı özel biriminin tekrar 
işleyişe sokulmasına çağrıda bulunuyoruz” 
ifadelerine yer verdi. 

Ortadan kaybolan ve polisin aradığı işveren 
ise polise teslim oldu.  

Kaynak: https://www.in.gr/2020/01/28/
greece/marathonas-paradothike-o-
ergodotis-pou-pyrovolise-indous-ergates/

https://gsee.gr/?p=36720

Göçmen işçi işvereni tarafından yaralandı

Peristeri’de ırkçı saldırı
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Ha-
reketi (KEERFA), ırkçı bir grubun Pakis-
tanlı göçmen işçilerin evine taş ve so-
palarla saldırıda bulunduğunu duyurdu. 

Yaklaşık on kişilik bir grup “ülkemiz-
den gidin”, “Pakistanlılara ölüm”, “Pa-
kistan’a ölüm” sloganları ile göçmen-
lerin evinin cam ve pencerelerini kırdı. 

Göçmenlerin verdiği bilgiye göre, ırk-
çı eylemin gerçekleştiği yere po-
lis olayın 2 saat sonrasında geldi. 
Son haftalarda yaşanan benzer ırkçı saldırı-

lar bölgede yaşayan göçmen-
leri endişeye sevk ediyor. 

KEERFA duyurusunda, “Faşist saldırıların 
önünü açan, nazist suç örgütü Altın Şa-

fak’ın beraat etmesine ilişkin savcılık öne-
risi oldu. Faşist çetenin tutuklanmasını ve 
dağıtılmasını talep ediyoruz. Sendikaları, 
yerel birimleri ve örgütleri faşist şiddeti kı-
namaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Irkçılığa karşı yıllardır mücadele ve-
ren KEERFA, 21 Mart’ta Omonya Mey-
danı’nda ırkçılığa karşı büyük bir ey-
lem gerçekleştirileceğini de duyuruyor. 

Kaynak: http://www.antiracismfascism.org/
index.php/2646-ratsistikh-epithesh-sto-pe-
risteri-se-baros-metanastwn-ergatwn

Mülteci sorunu için eylem
Yerel yönetim ve Kuzey Ege Adaları halkı 
temsilcileri Atina’da, adalarda inşa edilmesi 
planlanan kapalı göçmen kamplarına karşı 
protesto gerçekleştirdi.

Eylemciler, Göçmen Kabul ve Kimlik Belirle-
me Merkezlerindeki zor yaşam şartlarını ve 
sığınmacılar için adalarda kapalı göçmen 
merkezleri kurmak amacıyla ada halkının 
gayrimenkullerinin geçici süreyle istimlak 
edilmesine yönelik özel kanunu protesto 
ettiler. 

Öte yandan, ada halkının Göç ve İltica Ba-
kanı Notis Mitarakis ile gerçekleştirmesi 
planlanan buluşması da adalıların hükü-

metin geçici istimlak kararına tepkisinin bir 
sonucu olarak iptal edildi. 

Eylemciler arasında radikal gruplar da var-
dı. Altın Şafak eski milletvekili İlias Kasidi-
aris ve geçtiğimiz günlerde Türk bayrağını 
Avrupa Parlamentosu’nda yırtan Yannis La-

gos da eylem için Atina’daydı. Ancak adalı-
lar Altın Şafak milletvekillerinin varlığından 
duydukları rahatsızlığı, “Altın Şafak dışarı, 
faşistleri istemiyoruz” sloganları ile dile ge-
tirdiler. 

Eyleme katılan ada halkı, adaların göçmen 
yükünün bir an evvel azaltılmasını talep etti. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/02/13/gree-
ce/sygkentrosi-diamartyrias-ekso-apo-yp-e-
soterikon-gia-prosfygiko/

https://www.newsbeast.gr/greece/arth-
ro/6015760/prosfygiko-sti-voyli-oi-nisio-
tes-ekleise-i-vasilissis-sofias
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ALMANYA

Meschede Batı Trakya Türkleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 

yeni yönetimini seçti 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) 
üye derneklerinden Meschede Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 2 Şubat 2020 
Pazar günü 29. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Genel Kurul’da yapılan seçimler so-
nucunda, derneğin önümüzdeki iki yıl boyunca gö-
rev yapacak yeni yönetim ve denetim kurulları aşa-
ğıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu

Başkan: Tuncay Kara Çoban Mehmet
2. Başkan: Aydın Ahmet 
Sekreter: Bülent Çolak 
Kasadar: Naim Rüşüt
Muhasip: İrfan Keke
Dernek Sorumlusu: Gökhan İsmail
Halkla İlişkiler Sorumlusu: İsmail Rüşüt

Yedek Üyeler

Kazım Kazım
İmam Mehmet
Sami Emrullah 

Denetim Kurulu

Mümün Recep
Hayrettin İsmail
Mustafa Mustafa
Ahmet Mustafa

ABTTF Başkanlık Kurulu olarak Meschede Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’mizin yeni 
seçilen 29. dönem yönetim ve denetim kurullarını içtenlik-
le tebrik ediyor, yapacakları çalışmalarda kendilerine üs-
tün başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz.


