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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF), Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. ABTTF 
Başkanı Halit Habip Oğlu ve ABTTF Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kasap, ziyaret 
çerçevesinde bir dizi temaslarda bulundu.

ABTTF’nin faaliyetleri ve Batı 
Trakya Türk toplumunun so-
runları aktarıldı

ABTTF heyeti ilk olarak tüm Yunanistan 
genelinde yoğun faaliyet gösteren bir si-

vil toplum kuruluşu olan Irkçılık ve Faşist 
Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) 
Başkanı Petros Konstantinou ile görüştü. 
KEERFA’nın ofisinde yapılan görüşme-
de ABTTF’nin faaliyetleri ve Batı Trakya 
Türk toplumunun sorunları dile getirildi. 

Ziyaretin önemli duraklarından biri de 
yaklaşık 30 bin Batı Trakya Türk’ü-
nün yaşadığı Federal Almanya’nın Ati-
na Büyükelçiliği oldu. ABTTF heyeti-
ni makamında kabul eden Büyükelçi 
Yardımcısı Heike Dettmann’la yapılan gö-
rüşmede, ABTTF’nin faaliyetleri ve Batı 
Trakya Türk toplumunun sorunları aktarıldı.
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29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli 
Direniş Günü’müz kutlu olsun!

Genç Akademisyenler Topluluğu’nun 
(GAT) Atina şubesinde, Atina’daki 
üniversitelerde yüksek öğrenim gö-
ren Batı Trakya Türk gençleri, ken-
dilerini ziyaret eden ABTTF heyetini 
sıcak ve samimi sohbetleriyle karşı-

ladı. ABTTF’nin faaliyet ve etkinlik-
leri hakkında bilgi alan gençler, Batı 
Trakya Türk toplumunun Atina’da 
yeterince tanınmadığını söylerken, 
Batı Trakya Türk toplumunun ve kül-
türünün Atina’da tanıtımı için iş bir-

liğine açık olduklarını vurguladılar. 

ABTTF heyeti, Atina ziyareti çer-
çevesinde Anavatan Türkiye Cum-
huriyeti Atina Büyükelçiliği’ne 
de nezaket ziyaretinde bulundu. 

Batı Trakya Türk toplumu 
olarak demokratik hak ve öz-
gürlüklerimiz için mücadele-
mizi sürdüreceğiz.

Batı Trakya Türk toplumu, 29 Ocak 
1988’de “Biz Türk’üz” diye haykırarak 
Yunan devletinin Türk kimliğini reddet-
mesine karşı barışçıl tepkisini ortaya koy-
duğu günün 32. yıl dönümü ile 29 Ocak 
1990 tarihinde kendisine karşı yapılan 
saldırıların 30. yıl dönümünü anıyor. 

Yunanistan, 1980’lerin ortalarına ge-
lindiğinde Batı Trakya Türk toplumuna 
yönelik siyasi, sosyal ve kültürel bas-
kılarını iyice artırdı. “Yunanistan’da 
Türk bulunmadığı” gerekçesiyle Batı 
Trakya’daki isminde “Türk” kelimesi 
geçen dernekler kapatıldı. Bunun üze-
rine Batı Trakya Türk toplumu, 29 Ocak 
1988’de “Biz Türk’üz!” diye haykırarak 
Gümülcine’de geniş katılımlı bir protes-
to yürüyüşü düzenledi. Türk kimliğinin 
reddedilmesini kabul etmeyen binlerce 
Batı Trakya Türk’ü tepkisini barışçıl bir 
eylemle göstermek istedi ancak Yunan 
polisinin sert müdahalesi ile karşılaş-
tı. Olaylarda Batı Trakya Türklerinden 
yaralananlar ve tutuklananlar oldu. 29 
Ocak 1990’da 1988’de yaşananları 
anmak için bir kez daha Gümülcine’de 
toplanan Batı Trakya Türkleri saldırı-
ya uğradı. Batı Trakya Türklerine ait 
iş yerleri ve dükkanlar tahrip edilirken, 
Yunan polisi saldırıları engellemek için 
müdahalede bulunmadı. Saldırılar sı-
rasında çok sayıda Batı Trakya Türk’ü 

yaralanırken Batı Trakya Türklerine 
ait evler de saldırganların hedefi oldu.

Batı Trakya Türk toplumunun hak ve
özgürlükler mücadelesinde çok önem-
li bir dönüm noktası olan 29 Ocak ta-
rihi, her yıl “Toplumsal Dayanışma ve 
Milli Direniş Günü” olarak çeşitli et-
kinliklerle anılmaktadır. Ülkemiz Yu-
nanistan, anavatan Türkiye, Avrupa 
ve dünyanın diğer ülkelerindeki Batı 
Trakya Türkleri, bu yıl düzenlenecek 
anma etkinliklerinde yine bir araya ge-
lerek Yunan devletinin baskı ve inkar 
politikasına karşı tepkisini demokratik 
ve barışçıl bir şekilde dile getirecek.
Batı Trakya Türklerinin “Biz Türk’üz” 
diye sokağa çıktığı 29 Ocak 1988’den 
32, saldırıya uğradığı 29 Ocak 1990’dan 
30 yıl geçmesine rağmen Yunanistan’da 
isminde “Türk” kelimesi geçen dernek-
lerin kaydedilmesine hala izin verilmi-

yor. Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) Batı Trakya 
Türk dernekleri ile ilgili aleyhinde verdi-
ği kararları üzerinden on bir yıldan fazla 
zaman geçmesine rağmen hala uygula-
madı. Öte yandan Batı Trakya Türk top-
lumunu hedef alan nefret söyleminde de 
son dönemde ciddi bir artış söz konusu.
29 Ocak 1988’te yaşanan olayların 
hemen ardından Batı Trakya Türk top-
lumunun sesini uluslararası alanda 
duyurmak amacı ile 28 Şubat 1988’de 

kurulan Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk 
toplumunun yıllardır süren hak ve de-
mokrasi mücadelesine destek olmaya 
devam etmektedir. ABTTF olarak ül-
kemiz Yunanistan’ı, Batı Trakya Türk 
toplumunun etnik Türk kimliğini tanı-
maya, Batı Trakya Türklerini “öteki” 
ve “tehdit” olarak gören politikalarına 
derhal son vermeye ve antlaşmalarla 
garanti altına alınmış olan ancak yıllar 
içerisinde gasp edilen eğitim ve dini 
özerkliğini iade etmeye çağırıyoruz.

Batı Trakya Türk toplumunun “29 
Ocak Toplumsal Dayanışma ve 
Milli Direniş Günü” kutlu olsun! 
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Başkan’danBaşkan’dan

Atina’da ilk adım!
Sevgili okurlar, 

29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli 
Direniş Günü yıldönümü haftasındayız. 

Batı Trakya Türk toplumu olarak 
“Türk’üz” diye sokaklara çıktığımız gü-
nün ardından tam otuz iki yıl geçti. Batı 
Trakya Türk toplumuna yönelik şiddet 
olaylarının, saldırıların ve yağmalama-
ların yaşandığı 1990 Pogromu’ndan 
sonra otuz yıl geride kaldı.

Dile kolay! 30 yıl! 

1990 Pogromu’nda 20 yaşında olup bu 
olaylara tanıklık etmiş bir genç bugün 
tam 50 yaşında! Bu pencereden bakıldı-
ğında otuz yılın ne kadar uzun olduğunu 
daha iyi kavrıyor insan!

Geçen bunca yıla rağmen bireysel değil 
kolektif olarak ne durumda olduğumuza 
bakarsak dini ve eğitim özerkliğimizin 
iadesi konusunda iyi bir adımdan bah-
setmek imkansız! Toplum olarak o gün 
de Türklüğümüz, haklarımız için müca-
dele veriyorduk, bugün de bu mücade-
lemize devam ediyoruz. 

Kronikleşmiş sorunlarımızı çözmek için 
devlet ve hükümet makamları ile diya-
log yollarını ararken sorunlarımıza hep 
yenileri eklendi. Anaokulu zorunlu hale 
geldi ama çocuklarımıza Türkçe ve Yu-
nanca öğretebileceğimiz anaokulları 
açmamıza izin verilmedi. Öğrenci sayısı 
az denerek ilkokullarımız kapatıldı!

Sıcak gelişme olarak ise mevcut yasa-
lara aykırı bir biçimde devlet okullarında 
uygulandığı üzere kendi okullarımızda 
da Hristiyan Ortodoks dini bayramının 
kutlanması için genelge yayınlandı! 

Dini alanda ise müftülerimizi seçme 
hakkımız elimizden alındı, seçtiğimiz 
müftülerin tanınmasını beklerken devlet 
müftülüklerimizi basit devlet dairelerine 
dönüştürdü.

Ülkemizde bize karşı ayrımcılık, öte-
kileştirme devam ediyor. Dernek baş-
kanlarımız, toplumumuzun temsilcileri 
hedef gösteriliyorlar. 

Oysa geçmişe kıyasla yerelde ve eya-
lette siyasetin içerisindeyiz. Doğu Ma-
kedonya-Trakya Eyalet Meclisi’ne altı 
Türk seçildi. İskeçe Belediyesi’nde ve 
Gümülcine Belediyesi’nde Türkler be-
lediye yönetiminde aktif bir biçimde yer 
alıyor, belediye başkan yardımcılarımız 
dahi var. 

Tabii sorunlarımızın çözümünün anah-
tarı Atina’da. Bunu hepimiz biliyoruz. 
Yıllardır Atina’da mecliste milletvekille-
rimiz var. Hatta SYRIZA iktidardayken 
meclise seçilen Türk milletvekillerimiz 
de iktidar partisinden seçilmiş olmanın 
avantajına sahiplerdi. 

Ancak Türkler olarak ulusal siyasette 
300 sandalyeden 3’üne ya da 4’üne sa-
hibiz. Üstelik bu sandalyeler de çoğun-
luk partilerinden adaylıklar ile kazanılı-
yor. Sandalyeyi elde ettikten sonra ise 
parti politikasına aykırı bir biçimde hare-
ket etmek çok zor. 

Tüm bu zorluklar karşısında parlamen-
toya gönderdiğimiz milletvekillerimizden 
mucizeler yaratmalarını bekleyemeyiz, 
bunun farkındayız. Bu nedenle farklı bir 
yol denememiz gerek. 

Batı Trakya Türk toplumu olarak sivil 
toplumun gücünü kullanarak Atina’da 
olmalıyız. İşte tam da bu düşünceyle 
hak arama yolculuğumuzda yepyeni 
bir adım attık. 17 Ocak Cuma günü Ati-
na’da ofis için sözleşme imzaladık. 

İlk icraat olarak ise Atina’da Federas-
yon’umuzun merkezinin olduğu Al-
manya’nın Atina Büyükelçiliği ile ana-
vatanımız olarak Türkiye’nin Atina 
Büyükelçiliği ile görüştük. 

Atina’da Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı 
Birlik Hareketi (KEERFA) ile ilk teması-
mızı kurduk, çünkü ayrımcılık sadece 
bizim değil ülkemizin tümünün sorunu. 

Batı Trakya Türklerinin geleceği olan 
genç kuşağımız ile Atina’da bir araya 
geldik. Genç Akademisyenler Topluluğu 

(GAT) Atina Şubesi Başkanı ve Atina’d 
öğrenim gören gençlerimizle görüştük.

Tüm görüşmelerimizde Atina’da artık 
biz de varız, sizlere komşuyuz dedik! 
Sağ olsunlar, büyükelçilikler kapılarını 
açtılar, bizleri ilgiyle dinlediler. KEERFA 
muhteşem dostane bir tavırla, ilgiyle, sı-
caklıkla bizi dinledi. GAT Atina Şubesi’n
de de gençlerimiz bizlere ellerini açtılar, 
sevgiyle, samimiyetle bizleri buyur etti-
ler. 

Bu daha başlangıç... Hep birlikte daha 
güzel günler için mücadele edeceğiz! 

Milli Direniş Günü’nün 32. yılında atmış 
olduğumuz bu yeni adımın müjdesini 
vermek benim için ayrı bir sevinç kay-
nağı. 

Umalım bu ilk adımı nice güzel adımlar 
izler, bu ilk adım ülkemizde hak ettiğimiz 
yaşama bizi her geçen gün biraz daha 
yaklaştırır. 

Saygılarımla. 

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
(ABTTF) Başkanı ve Avrupa Milletle-
ri Federal Birliği (FUEN) Başkan Yar-
dımcısı Halit Habip Oğlu, Arnavutluk’ta 
yaşayan Makedon azınlığın gazetesi 
“Ilinden”e özel röportaj verdi. Ilinden 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ni-
kolla Gjurgjaj’ın yazılı olarak ilettiği so-
ruları yanıtlayan Habip Oğlu, ABTTF’nin 
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya 
Türk toplumunun sorunlarının çözüme 
kavuşturulması için uluslararası alan-
da yürüttüğü faaliyetler ile FUEN’in 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ulu-
sal azınlıklarla ilgili girişimlerini aktardı

Habip Oğlu: Yunan devleti Batı 
Trakya Türk toplumunun et-
nik Türk kimliği reddediyor

Yunanistan’da Batı Trakya Türk top-
lumuna karşı 1960’lı yıllarda etkisini 
göstermeye başlayan ve 1970’li yıllar-
da yoğunlaşan baskı ve sindirme po-
litikalarının bölgeden yoğun göçü de 
beraberinde getirdiğini belirten Habip 
Oğlu, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk-
leri aleyhine uygulamaya koyduğu bu 
politikaların “eritme” ve “göçe zorlama” 
şeklinde kendini gösterdiğini ifade etti. 
Habip Oğlu, Yunanistan’da Batı Trakya 
Türk toplumunun “Türk” olduğunu inkar 
eden Yunan hükümetine karşı uluslara-
rası düzeyde ses getirmek için bir çatı 
örgütlenmesine gidilmesi amacı doğrul-
tusunda 28 Şubat 1988’de Almanya’da 
ABTTF’nin kurulduğunu not ederek, 
ABTTF’nin otuz yılı aşkın bir süredir 
Batı Trakya Türklerinin uluslararası 
düzeydeki sesi olarak Avrupa Konseyi, 
Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Birliği 
nezdinde hak savunuculuğu ve lobi ça-
lışmaları gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Habip Oğlu: FUEN, Avrupa’da 
yaşayan ulusal azınlıkları bir ara-
ya getiren en büyük çatı kuruluşu

Habip Oğlu, Avrupa’daki ulusal azınlık-
ların en büyük çatı kuruluşu FUEN’in 
“Azınlıklar Koruma Paketi” başlıklı 
Avrupa Vatandaşları Girişimi ile Avru-
pa’da yaşayan ulusal ve dilsel azınlıklar 
için AB düzeyinde koruma ve destek-
leme araçları ve mekanizmaları yaratıl-
masını amaçladığını belirterek bu girişi-
min Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel 
azınlıklar için kimliklerini ve kültürleri-
ni devam ettirmeleri ve asimilasyona 
karşı ayakta durmaları açısından çok 
önemli bir kazanç olduğunu kaydet-
ti. Bahse konu girişimin AB tarafından 
uygulamaya sokulması için çalışacak 
aralarında FUEN Başkanı Lorant Vinc-
ze’nin de bulunduğu AP milletvekille-
rinin olduğunu not eden Habip Oğlu, 
FUEN’in bu girişim ile ulusal azınlıklar 
ile ilgili tavsiyelerinin AB’nin yasama 
organları tarafından hayata geçirilmesi 
için tüm gayretini gösterdiğini ifade etti.  

Balkanlar’daki azınlıklara mesajı da 
sorulan Habip Oğlu, “Haklı olmak yet-
miyor, hakkını almak için mücadele 
etmek gerekiyor. Bu da ancak birlik 
ve beraberlik, dayanışma içerisinde 
olmaktan geçiyor” ifadesini kullandı. 
Avrupa’nın kuzeyinde, olgunlaşmış 
demokrasiye sahip ülkelerde yaşayan 
ulusal azınlıkların azınlık hakları ba-
kımından geniş haklara sahip olduk-
larına işaret eden Habip Oğlu, ancak 
Avrupa’nın güneyi için aynı şeyi söy-
lemenin mümkün olmadığını, Balkan-
lar dahil Avrupa’nın güneyindeki bu 
ülkelerde azınlık haklarının çoğunlukla 
tabu olan bir tema olduğunu, bu ülkele-
rin pek çoğunda ulusal azınlıklarla ilgili 
diyalog mekanizmalarının ya sorunlu 
işlediğini ya da hiç olmadığını kaydetti.

Bahse konu röportajın tam metnine 
https:/ /vesnik- i l inden.com/exclu -
sive- interview-for- the-macedoni-
an-newspaper-ilinden-mr-halit-ha-
bip-oglou-president-of-the-federati-
on-of-the-western-thrace-turks-in-euro-
pe-and-vice-president-of-the-fuen/ 
linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF), 25 Ocak 2020 tarihinde 
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Essen 
Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğin-
de üçüncüsü düzenlenen ve Essen 
şehri ve çevresinde faaliyet gösteren 
Türk dernek ve sivil toplum kuruluşla-
rının (STK) temsilcilerini bir araya ge-
tiren yıllık istişare toplantısına katıldı. 
Başkonsolosluk Kançılarya binasında 
yapılan toplantıya ABTTF Başkan Yar-
dımcısı Serdar Kalekoğlu iştirak etti. 

Toplantıda konuşan T.C. Essen Baş-
konsolosu Şener Cebeci, sözlerine 
Elazığ’da meydana gelen ve çevre il-
lerde de hissedilen deprem felaketine 
dair üzüntü ve taziyelerini dile getirerek 
başladı.  Başkonsolosluk olarak 2019 
yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler 
hakkında bilgilendirmede bulunan ve 
geçtiğimiz yılın genel bir değerlendirme-
sini yapan Başkonsolos Cebeci, 2020 
yılında planlanan etkinlikleri aktardı. 

Almanya’da yaşayan Batı Trakya Türk 
toplumu mensubu çocuk ve gençler için 
de çok önem arz eden bir konu olan eği-
tim ve ana dil Türkçe’nin öğrenilmesi ile 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Essen şehrini ziyareti ile ilgili gönüllü-
lük temelinde çalışma gruplarının da 
oluşturulduğu toplantının soru-cevap 
bölümünde, dernek ve STK temsilci-
leri söz alarak ele alınan konular hak-
kında görüş ve önerilerini dile getirdi.

    “Azınlıkları Koruma Paketi” 
girişimi için toplanan imzalar 

Avrupa Komisyonu’nda çevrimiçi 
olarak kaydettirildi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nun (ABTTF) asil üyesi olduğu Av-
rupa Milletleri Federal Birliği’nin (FUEN) 
“Azınlıkları Koruma Paketi (MSPI)” baş-
lıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi için 
toplanan destek imzaları, 10 Ocak 2020 
tarihinde Avrupa Birliği (AB) Komisyo-
nu’nun çevrimiçi sisteminde kayıt altına 
alındı. Girişim için FUEN tarafından ko-
ordine edilen imza kampanyası Nisan 
2017’de başlamış ve AB Komisyonu 
tarafından belirlenen ulusal eşik değer-
lerine on bir ülkede ulaşılarak bir yıllık 
süre zarfında toplanan 1.288.385 imza-

nın geçerliliği AB üyesi 28 ülkenin res-
mi makamları tarafından onaylanmıştı. 

Avrupa’da yaşayan ulusal ve dilsel 
azınlıklara mensup kişilerin korun-
masını iyileştirmeye ve AB içerisinde 
kültürel ve dilsel çeşitliliğin güçlendi-
rilmesine yönelik bir dizi yasal tasarruf 
alması için AB Komisyonu’na çağrı-
da bulunan girişim ile ulusal ve dilsel 
azınlıklar için AB düzeyinde koruma 
ve destekleme araçları ve mekaniz-
maları yaratılmasını amaçlamaktadır. 
Bundan sonraki süreçte, imzaların çev-

rimiçi yoluyla sunulmasını takip eden 
bir ay zarfında, AB Komiserleri ve Ge-
nel Müdürleri ile girişimin Vatandaşlar 
Komitesi ve FUEN temsilcilerinin bir 
araya geleceği özel bir toplantı yapıla-
caktır. Ardından AB Komisyonu’nun, 
altı ay içerinde girişimde belirtilen ta-
leplerle ilgili yasama sürecine dair karar 
vermesi gerekmektedir. Bu süre zar-
fında Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 
kamuoyuna açık bir tartışma oturumu 
da düzenlenecek, yanı sıra girişim, AP 
Genel Kurulu’nda da görüşülecektir. 
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Almanya’daki Batı Trakya Türkleri 29 Ocak 
Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş

Günü’nü andı
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyo-
nu (ABTTF) üyesi dernekler, Yuna-
nistan’da yaşayan Batı Trakya Türk 
toplumunun hak ve özgürlükler mü-
cadelesinde çok önemli bir dönüm 
noktası olan “29 Ocak Toplumsal 
Dayanışma ve Milli Direniş Günü”-
nün 32. yıl dönümünü düzenledikle-
ri özel etkinlikler ile andı. Gütersloh 
ve Çevresi Yunanistan Batı Trakya 
Türkleri Kültür ve Aile Birliği 1 Şubat 
2020, Lauf Batı Trakya Türkleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
ile Viersen Batı Trakya Türkleri Da-
yanışma ve Yardımlaşma Derneği 
2 Şubat 2020 tarihinde ABTTF’nin 
destek ve katkılarıyla kendi lokalle-
rinde anma etkinlikleri düzenledi. Ev 
sahibi derneklerin yönetici ve üye-
lerinin eş ve çocuklarıyla katıldığı 
anma etkinliklerinden Gütersloh’ta-
kine ABTTF Başkan Yardımcıları 
Aydın Ahmet ve Bülent Çolak, La-
uf’takine ABTTF Başkan Yardımcısı 
Ferruh Hasan ve Viersen’dekine de 
ABTTF Başkan Yardımcısı Serdar 
Kalekoğlu iştirak etti. 

Gütersloh’taki anma etkinliğinde ev 
sahibi derneğin başkanı İbrahim İb-
ram ve ABTTF Başkan Yardımcısı 
Aydın Ahmet tarafından “29 Ocak 
Toplumsal Dayanışma ve Milli Di-
reniş Günü”nün anlam ve önemine 
dair yapılan konuşmalarda, bu gü-
nün Batı Trakya Türk toplumunun 
Türk kimliğini inkar eden ve varlığı-
nı bir tehlike olarak gören zihniyete 
karşı bir cevap olduğu vurgulanarak 
29 Ocakların her zaman hatırlana-
cağı ve unutturulmayacağı ifade 
edildi.

Viersen’deki anma etkinliği, Batı 

Trakya Türk toplumunun haklı da-
vasına katkıda bulunan ve hayatını 
kaybedenler için bir dakikalık saygı 
duruşu ile başladı. Viersen derneği 
başkanı Şenol Gacal’ın günün öne-
mine dair yaptığı konuşmanın ar-
dından “29 Ocak Toplumsal Daya-
nışma ve Milli Direniş Günü” ile ilgili 
video hep birlikte izlendi.

Ev sahibi derneğin başkanı Sinan 
Yusuf’un açılış konuşmasıyla baş-
layan Lauf’taki anma etkinliğinde, 
29 Ocak 1988’deki protesto yürüyü-
şünde yaşanan olaylar ile 29 Ocak 
1990’daki saldırıları anlatan video 
gösterildi. Çocuklar tarafından şiir-
lerin okunduğu anma etkinliği, da-
vetlilere yemek ikramı ile sona erdi.
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Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde 
en fazla harcamayı Türkiye’den gelen 

Türk turistler yaptı
Yunanistan Bankası’nın verilerine 
göre, 2019’un ilk üç çeyreğinde bölge-
de turizmden elde edilen gelir önceki 
yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüz-
de 22 arttı. 

547,9 milyon avro olarak açıklanan tu-
rizm gelirine en büyük katkıyı 136,8 mil-
yon avroluk harcamayla anavatan Türki-
ye’den Türk turistler yaptı. Ekim 2019’a 
kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 
bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 
euro harcadı. Kara yoluyla Meriç bölge

sinden Yunanistan’a giriş yapan Türk 
turistlerin büyük bölümü Dedeağaç böl-
gesindeki destinasyonları tercih ediyor.

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk 

turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağ-
men toplamda 116,9 milyon avro har-
cama yapan Bulgar turistler yer aldı. 
Sayıları 2,5 milyonun üzerinde olan 
Bulgar turistler kişi başı 43,5 avro bı-
raktı. Bölgeyi ziyaret eden yabancı tu-
rist sayısı sıralamasında Romen turist-
ler üçüncü, Alman turistler dördüncü 
sırada yer aldı.

Kaynak: www.gundemgazetesi.com

Gümülcine’deki yangında bir kız çocuğu 
hayatını kaybetti

Gümülcine’nin Alankuyu mahallesinde 
10 Ocak 2020 tarihinde günü bir evde 
çıkan yangında 6 yaşında küçük bir kız 
çocuğu alevlerin arasında kalarak feci 
şekilde can verdi. Yangına 5 araç ve 11 
personelle müdahale eden ekip yangını 
söndürdüğünde talihsiz çocuğun yan-
mış bedeniyle karşılaştı. Çıkan yangın-
da ev tamamen yandı.

Yangının meydana geldiği sırada evde 

babalarıyla birlikte altı kardeşin bulun-
duğu ifade edildi. Baba ve diğer beş 
çocuk evin dışına çıkmasına rağmen 6 

yaşındaki kız çocuğunun alevler arasın-
da kaldığı bildirildi. 

Bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay 
bölgede büyük üzüntü yaratırken, Alan-
kuyu mahallesinde yaşayanların hayat 
şartları bir kez daha tartışma konusu 
oldu.

Kaynak: www.gundemgazetesi.com

Gümülcine’de bir gecede beş soygun vakası
Gümülcine’de bir apartmanın altından 
çaldıkları araçla bir gecede tam beş 
soygun yaptılar. İki kişi olduğu belirtilen 
soyguncuların aracın arka kısmıyla iş 
yerlerinin kapılarını kırarak hızlı bir şe-
kilde içeri girdikten sonra değerli eşya-
ları çaldıkları belirtiliyor.

İki hırsızın Gümülcine’nin değişik semt-
lerindeki iş yerlerinin yanı sıra Sey-

men ve Yahyabeyli köylerinde de iki iş 
yerini soydukları belirtiliyor. Polis ekip-
lerinin yaptığı araştırma soruşturma 
neticesinde bir şüphelinin yakalandığı 
belirtiliyor.

Kaynak: www.birlikgazetesi.org 
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Yunanistan’ın ilk kadın 
cumhurbaşkanı

Ekaterini Sakelaropulu, parlamen-
toda yapılan açık oylamada oyların 
büyük çoğunluğunu alarak Yunanis-
tan’ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. 

295 milletvekilinin oy kullandığı oy-
lamada Yeni Demokrasi, SYRIZA ve 
KINAL partilerinden toplam 261 mil-
letvekili Sakelaropulu’ya “evet” dedi. 

Sakelaropulu’yu Başbakan Kiriakos 
Mitsotakis aday göstermişti ancak 
kendisi parlamentoda üç partiden des-
tek alan ilk cumhurbaşkanı da oldu. 

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlo-
pulos’un görev süresi 13 Mart’ta 
sona eriyor. Pavlopulos’un görev 
süresinin dolmasının hemen ardın-
dan Sakelaropulu’nun yemin ede-
rek göreve başlaması bekleniyor.

Sakelaropulu 2018’de de ilk ka-

dın Danıştay başkanı olmuştu. 
Selanik’te doğup büyüyen Sake-
laropulu’nun ailesinin kökleri ise 
yaz tatillerini babası ile geçirdi-
ği İskeçe Yeni Köy’e dayanıyor.

Kitaplara, seyahatlere ve hayvan-
lara olan sevgisi ile tanınan mo-
dern bir kadın olarak biliniyor. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/01/22/
pol i t ics/ istor ik i-st igmi-aikater i -
ni-sakel laropoulou-nea-proed -
ros -d imok ra t i as -261 -ps i f ous /
https://www.cnn.gr/news/politiki/
story/204855/istoriki-imera-h-ai-
katerini-sakellaropoyloy-i-proti-gy-
naika-proedros-t is-dimokrat ias
https://www.kathimerini.gr/1061315/
gallery/epikairothta/politikh/pro-
edros- ths-dhmokrat ias-e3e le -
gh-h-aikaterinh-sakellaropoyloy

Yeni dijital kimlikler
Dijital Yönetişim Bakanı Kiriakos Pier-
rakakis yeni dijital kimlik kartlarına iliş-
kin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. 

Yeni dijital kimlik kartlarının özel bir 
uygulama ile akıllı telefonlara da yük-
lenebileceğini belirtti.

Vatandaşların yeni kimlik kartlarını 
2021 sonu veya en geç 2022 başında 
kullanmaya başlayabileceği tahmin edi-
liyor. 

Yeni kimlik kartlarında vergi numarası 
(AFM) ve Sosyal Güvenlik Numarası-
nın (AMKA) yerine geçecek ve tek bir 
numara olacak. 

Elektronik yönetişim ile vatandaşların 
devletin dijital hizmetlerine evlerinden 
ulaşmaları da mümkün olacak. 

Ayrıca, yapılacak yeni dijital düzenle-
meler ile, vatandaşlar evlilik, boşanma 
gibi nüfus kayıt bilgilerini vergi dairesi-
ne kendileri bildirmek zorunda kalma-

yacak. 

Nihai hedef vatandaşların değerli vakit-
lerini kaybetmelerine neden olan bürok-
rasiyi hafifletmek. 

Kaynak: https://www.cnn.gr/news/ella-
da/story/201206/nees-taytotites-enso-
matomena-afm-kai-amka-2
https://www.in.gr/2020/01/08/greece/
nees-taytotites-tha-mporoun-na-egka-
tastathoun-se-kinita-meso-app/

h t tps : / /www.cnn.gr /news/e l lada/
story/203389/nees-taytot i tes-me-
so-efarmogis-sto-kinito-poia-stoixei-
a-tha-perilamvanoyn
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Altın Vize
Ekonomik krizin zor günlerinde Yunan 
hükümeti “Altın Vize” inisiyatifi ile ya-
bancı yatırımcıları Yunanistan’a çek-
meye ve böylelikle gayrimenkul piya-
sasında canlanma sağlamaya çalıştı.

İlgili düzenleme ile, Yunanistan’da 
250.000 avronun üzerinde gayrimen-
kul alan yatırımcılar “Altın Vize” elde 
edebildiler ve bu vize kendilerine Yu-
nanistan’da 5 yıllık oturma izni elde 
etme imkanı tanıdı. 
Vatandaşı Koruma Bakanlığına bağlı, 
Göçmen ve Sığınmacı Politikaları Ge-
nel Sekreterliğinin verilerine göre, Altın 
Vize uygulamasının başladığı 2014 

yılından bugüne dek 6.304 kişiye Altın 
Vize verildi ve bu vizeler yaklaşık 2 mil-
yar avroluk yabancı sermayenin ülkeye 
girişini sağladı. 

Gayrimenkul piyasasına Altın Vize 

için yatırım yapan yabancı yatırımcıla-
rın çoğu Çinli. Toplam 6.304 Altın Vi-
ze’den, 4.371’i Çin, 487’si Türkiye ve 
382’si Rusya vatandaşlarına verildi

Kaynak: https://www.in.gr/2020/01/15/
economy/xrysi-viza-epelasi-kanoun-o-
i-kinezoi-stin-ellada/

https://www.kathimerini.gr/1060039/
article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/
ependyseis-2-dis-eyrw-efere-h-xrys-
h-viza

Yunanların ülkeye geri dönüşü ekonomi 
için de bir umut

Yunan ekonomisindeki 10 yıllık krizin 
ardından Yunan halkının yaşamında 
çok şey değişti. 

35 milyar avrosu özel tüketim olmak 
üzere GSMH’nin 47 milyar avrosu ek-
sildi. İstihdamda yaklaşık 500 bin kişilik 
bir azalma yaşandı. Böylece, Yunanis-
tan’daki çalışan sayısı 4,2 milyona geri-
ledi. Banka mevduatlarında 100 milyar 
avroluk bir azalma görüldü. Son ödeme 
tarihi geçen vergi borçları 105 milyar 
avroya ulaştı. 

Tüm bunlara rağmen bazı uzman ve si-
yasetçiler Yunan ekonomisinin gidişatı 
için iyimser ve iyileşme bekliyorlar.

Vergi yükünün hafifletilmesi, sosyal 
güvenlik harcamalarının azaltılması, 
hükümetin ekonominin iyileşmesi için 
öngördüğü önlemler arasında. 

Bir başka önemli beklenti ise ekonomik 
kriz süresince yurt dışına gitmiş olan 
genç Yunan bilim insanlarının geri dön-
mesi. 
Kriz süresince çok sayıda Yunan, daha 

iyi bir gelecek umuduyla yurt dışına göç 
etmişti. Yurt dışına giden yüzbinlerce 
Yunan şimdi Yunan ekonomisinin iyi-
leşmesi için bir umut. 

Hükümet yurt dışındaki Yunanların Yu-
nan iş piyasasına dönmesi için farklı 
projeler planlıyor. Çalışma Bakanlı-
ğı inisiyatifi ile oluşturulan REBRAIN 
GREECE projesi yüksek uzmanlık ve 
bilimsel tecrübeye sahip 500 Yunan’ın 
asgari aylık 3.000 avro maaş ile ülkeye 
geri dönmesini hedefliyor. Bu maaşın 
%70’ini ise devletin karşılaması bekle-
niyor. 
Ulusal Dokümantasyon Merkezi’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre yurt dışın-
da çalışan her 10 Yunan bilim insanın-

dan 6’sı Yunanistan’a dönmek istiyor. 

Şimdi de geri dönüşler için Eğitim Ba-
kanlığı’nın yeni bir planı var. Yapılan 
iligili anlaşmaların ardından, Massac-
husetts Institute of Technology (MIT) 
öğrencileri derneği programlarına ka-
tılmak isteyen Yunan startup şirketleri 
için daha düşük ücret sözü veriyor.

Ayrıntılı bilgi: http://tiny.cc/g60yhz 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/01/10/
economy/ti-perimenei-tin-elliniki-oiko-
nomia-tin-epomeni-dietia/
https://www.in.gr/2020/01/10/greece/
sxedio-tou-yp-paideias-gia-tin-epistro-
fi-ellinon-epistimon/
https://www.iefimerida.gr/ellada/reb-
rain-greece-programma-epanapatris-
moy-epistimonon
https://www.taxheaven.gr/news/46890/
rebrain-greece-tis-4-megales-drase-
is-paroysiase-o-g-broytshs
ht tps : / /popaganda.gr /pop-news/
ex i -s tous-deka-e l l ines-ep is t imo -
nes-tou-exoterikou-tha-ithelan-na-e-
pistrepsoun-stin-ellada/
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Yunan adalarındaki sığınmacı sorunu
Yunanistan yıllardır göçmen sorunu ile 
boğuşuyor. Sığınmacıların Avrupa’ya 
ilk adım olarak gördükleri Doğu Ege’de-
ki Yunan adaları birçok drama da tanık-
lık ediyor. Bu adalarda bulunan sığın-
macıların, kimlik tespit işlemleri ve iltica 
başvuruları sonuçlanana kadar geçici 
olarak tutuldukları merkezler artık taşı-
dığı göçmen yükünü kaldıramıyor. Ka-
pasitelerinin çok üzerinde sığınmacıya 
ev sahipliği yapıyorlar. Bu da sığınma-
cılar için zor yaşam koşulları anlamına 
geliyor. 

İşte bu zor koşullara dikkat çekmek 
amacıyla Avrupa Parlamentosu’nun 
105 milletvekili Adalet ve İçişleri Kon-
seyi’ne ve AB üye ülkelerinin İçişleri 
Bakanlarına bir mektup gönderdi. AP 
Milletvekilleri bu mektup aracılığı ile 

AB’den, mevcut insani krize karşı so-
rumluluk ve dayanışma çerçevesinde 
bir an evvel harekete geçmesini istedi. 
Çözüm olarak ise Yunanistan’da tutu-
lan sığınmacıların farklı üye ülkelere 
transfer edilmesini önerdiler. 

Mektupta, sadece 8 bin kişilik kapasi-
teye sahip sığınmacı merkezlerinin 46 
binden fazla insana barınak olduğuna, 
bu nedenle de gıda temini, tıbbi destek, 

kanalizasyon, güvenlik gibi birçok ko-
nuda ciddi sorunlar yaşandığına dikkat 
çekiliyor. 

Sığınmacı sorunundaki en önemli ko-
nulardan biri olan refakatsiz çocuklar 
da söz konusu mektupta dile getirilen 
konular arasında. Moria Kampı’nda ya-
şayan 1.200 çocuğun son derece zor 
koşullarda yaşam mücadelesi verdiği-
nin de altı çiziliyor. 

Yunanistan örneğinden yola çıkarak 
Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı mülte-
ci sorununa dikkat çekmeyi hedefleyen 
mektupta, uzun vadeli çözüm olarak ise 
Dublin Anlaşması’nın yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiği kaydediliyor. 

*Fotoğraf:  www.infomigrants.net

Barakalarda eğitim
Moria Kampı hem çocuklara hem de 
öğretmenlere ev sahipliği yapıyor...

Çocuklar da öğretmenler de sığınma 
talebi sürecinde beklemedeler. 

Bürokrasinin sonu yok ama hayat her-
kes için devam ediyor...

Çocukların ve öğretmenlerin okulları 
yok ama azimleri var. 
Moria kampında yaşayan yaklaşık 
1.000 çocuk barakalarda ders yapıyor. 
Güçlerini, umutlarını ve yaşam sevinç-
lerini korumaya çalışıyorlar... Yunanis-
tan’dan ve diğer AB ülkelerinden gelen 
gönüllülerin de yardımıyla bunu başa-
rıyorlar. 

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın 
yaptığı haberde, öğretmenler çocuklara 
İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, 

Farsça, Yunanca, müzik ve resim öğ-
rettiklerini anlatıyorlar. 

Mültecilerin mücadelesi zor şartlar al-
tında devam ediyor ancak insanların 
verdiği destek umut veriyor. 

Kaynak: https://www.lesvosnews.
net/articles/news-categories/koino-
nia/1000-paidia-sti-moria-mathai-
noyn-grammata-se-paragkes-poy 
https://www.amna.gr/home/artic-
le/419806/To-scholeio-ton-paidi-
on-tou-kataulismou-tis-Morias
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AİHM refakatsız çocukların başka 
merkeze sevkini istiyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), Samos Adası’ndaki Göçmen 
Kabul ve Kimlik Belirleme Merkezi’nde 
ebeveynlerinden uzak yaşayan beş kü-
çük sığınmacıyı haklı buldu. 

Sığınmacı çocuklar, STK’ların da des-
teği ile kendileri için güvenlik önlemleri 
alınması talebinde bulunmuştu. Yapılan 
bu başvuruya ilişkin olarak AİHM, Yu-
nan yetkililerden refakatsiz çocukları 
başka bir misafirhaneye sevk etmeleri-
ni istedi. Yunanistan’dan Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine 
uygun şartların da sağlanması istendi. 
Söz konusu çocuklar, yeterli bakım, tıb-

bi ve psikososyal hizmetler, güvenlik, 
gıda ve sağlık alanlarına kolay erişim 
gibi taleplere sahipler. 

Samos’taki Göçmen Kabul Merkezi’nin 
kapasitesi sadece 648 kişiyi ağırlamaya 
elverişli iken bugün burada yaşayan sı-
ğınmacı sayısı yaklaşık 7.500. 

Kaynak: https://www.in.gr/2019/12/31/
greece/dikaiosi-apo-edda-gia-ta-asy-
nodeyta-prosfygopoula-tis-samou/

Çocuğa karşı polis şiddeti
Otuz yaşında bir polisin bir çocuğu to-
katladığı video tüm Yunanistan’da bü-
yük tepkiye neden oldu. 

Menidi Bölgesi’nde devriye gezen 
ekipteki bir polis memuru, 11 yaşındaki 
çocuğu kontrol için durdurdu ve konu-
şurken aniden yüzüne vurdu. Çocuk 
yaralandı. 

Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hri-
sohoidis “Çocuğa vuran kişinin hiçbir 
yerde yeri yoktur” diye konuştu. 

Yunan Emniyet Genel Müdürü Mihalis 
Karamalakis ise polis şiddetini içeren 
bu olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu ve 
öfkeyi dile getirdi. “Toplumun ileri ge-
lenleri ve siyasi liderler olarak bu tür 
davranışlara karşıyız. Derhal tepki ver-
dik. Bu tür davranışlar her zaman kı-
nanır ve bunlara hoşgörü göstermemiz 
mümkün değildir.” diye konuştu. 
Sonuç olarak, olaya adı karışan polis-

ler Yunan Emniyeti tarafından açığa 
alındı ve haklarında idari soruşturma 
başlatıldı. 

Kaynak: https://www.
in.gr/2020/01/26/greece/xrysoxoi-
dis-gia-vinteo-ntropi-opoios-xtypa-a-
nilika-den-xora-pouthena/
https://www.naftemporiki.gr/
story/1554188
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ALMANYA

Batı Trakya Türk azınlık okullarında 
Hristiyan inancına ait dini bayramın 
kutlanması için dayatma yapılıyor

Halit Habip Oğlu: “Batı Trak-
ya Türk toplumunun dini ve 
kültürel değerlerini hiçe sa-
yan ve bütünüyle asimilas-
yon amacı güden bu da-
yatmayı kabul etmiyoruz.”

Yunan makamları, devlet okullarında 
uygulandığı üzere Batı Trakya Türk 
toplumuna ait azınlık okullarında da 
Hristiyan Ortodoks dini bayramının 
kutlanması için harekete geçti. Yuna-
nistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı 
Yardımcısı Sofia Zaharaki imzasıyla 
yayımlanan genelgeyle, Yunanistan’da 
30 Ocak tarihinde kutlanan “Üç Azizler 
Günü” isimli Hristiyan inancına ait dini 
bayramın Batı Trakya Türk azınlık okul-
larında da kutlanması isteniyor. Öğren-
ci velileri ve Batı Trakya Türk Azınlık 
Okulları Encümenler Birliği mevcut ya-
salara aykırı olan bu haksız dayatmaya 

şiddetle karşı çıkıyor. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Hristiyan inancına 
ait bir dini bayramın yalnız Müslüman 
Türk öğrencilerin öğrenim gördüğü Batı 
Trakya Türk azınlık okullarında da kut-
lanması için yapılan bu dayatma kesin-
likle kabul edilemez. Batı Trakya Türk 
toplumunun dini ve kültürel değerlerini 
hiçe sayan, Batı Trakya Türk çocuk ve 
gençlerinin kendi kimliklerinden kopa

rak bütünüyle asimilasyonunu amaç-

layan bu genelge derhal geri çekilmeli-
dir” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org


