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Anavatanımız Türkiye’de 15 Temmuz 
2016’da tarihinde gerçekleştirilen 
menfur darbe girişiminin dördüncü 
yıldönümü münasebetiyle T.C. 
Essen Başkonsolosluğu anma 
programı düzenledi. 15 Temmuz 2020 
Çarşamba akşamı gerçekleştirilen 
anma programına Avrupa Batı Trakya 
Türk Federasyonu (ABTTF) Başkan 
Yardımcısı Sami Yusuf katıldı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” anma programı T.C. 

Essen Başkonsolosluğu tarafından 
başkonsolosluk binasında koronavirüs 
salgını tedbirleri çerçevesinde sınırlı 
bir katılımla gerçekleştirildi. T.C. Essen 
Başkonsolosu Şener Cebeci’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen programda 
Sosyal Güvenlik ve Çalışma Ataşesi 
Osmanbey Şahin, Din Hizmetleri Ataşesi 
Hakkı Gür, Muavin Konsolos Adnan 
Bahçekaral, Efsane Tatar ve Sinan Emre 
Öngel hazır bulundu. Programda 15 
Temmuz demokrasi şehitleri rahmetle, 
kahraman gaziler şükranla anıldı.
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Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunması ve Kur’an-ı Kerim ti-
lavetiyle başlayan programda 
Mustafa Uludağ davetlilere ney 
eşliğinde Yemen, Çanakkale ve 
Türkiyem türkülerini derlediği 
mini bir dinleti sundu. Programda 
yaptığı konuşmada Başkonsolos 
Şener Cebeci, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) devletin ku-
rumlarını içten fethetmeyi, kendi 
emellerine alet etmeyi hedeflemiş 
kanlı bir terör örgütü olduğunu 

ifade ederek, 
FETÖ’nün okullar, şirketler, sivil 
toplum kuruluşları ve basın-ya-
yın kuruluşları gibi yapılarla sür-
dürdüğü yurt dışı yapılanmasına 

dikkat çekti.

Tören, 15 Temmuz anısına hazır-
lanan fotoğraf sergisini davetlile-
rin gezmesiyle son buldu.

Batı Trakya Türk toplumunun önde-
ri Dr. Sadık Ahmet aramızdan ay-
rılalı tam 25 yıl oldu. 24 Temmuz 
1995 tarihinde trafik kazası neti-
cesinde yaşamını yitiren Dr. Sadık 
Ahmet, Batı Trakya Türk toplumu-
nun hak ve özgürlükler mücadele-
sinde cesareti, azmi ve dirayeti ile 
lider oldu. Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanlık 
Kurulu olarak liderimiz merhum Dr. 
Sadık Ahmet’i vefatının 25. yılında 
rahmet ve saygıyla anıyoruz. 

1947 yılında Sirkeli köyünde dünya-
ya gelen Dr. Sadık Ahmet, tıp dok-
toru ve siyasetçi olarak Batı Trakya 
Türk toplumuna hizmet etmek için 
yaşamını adamıştır. Tıp doktoru 
olarak verdiği toplum yararına yıl-
larca çalıştıktan sonra Batı Trakya 
Türklerine karşı haksız uygulama-
lar ve hak ihlalleri karşısında dim-
dik durmuştur. Ölümünden sonra 
da Dr. Sadık Ahmet’in ilkeli duruşu 

ve azmi ile merhum liderimiz Batı 
Trakya Türk toplumuna ışık tutma-
ya devam etmektedir. 

Batı Trakya Türk toplumunun so-
runlarını uluslararası alanda du-
yurmak amacı ile 1988’de kurulan 
Federasyonumuz Batı Trakya Türk 
toplumu temsilcileriyle birlikte ulus-
lararası alanda yürüttüğü çalışma-
larla Dr. Sadık Ahmet’in bırakmak 

zorunda kaldığı yerden mücadeleyi 
sürdürmektedir. Dr. Sadık Ahmet’in 
mirası olarak Batı Trakya Türk top-
lumu olarak birlik ve dayanışma içe-
risinde hak ve özgürlükler mücade-
lemize bugün olduğu gibi gelecekte 
de devam edeceğiz.

ABTTF Başkanlık Kurulu’nu tem-
silen liderimizin 25. ölüm yıldönü-
mü dolayısıyla bir açıklama yapan 
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, 
“Merhum liderimiz Dr. Sadık Ahmet’i 
rahmet, sevgi ve hasretle anıyoruz. 
O’nun mirasına sahip çıkmak, za-
manında ışık tuttuğu yolda ilerle-
mek hepimizin görevidir. 1988’den 
bu yana sorunlarımızı uluslararası 
alanda duyurmak için verdiğimiz 
mücadeleye ilaveten toplum olarak 
sorunlarımızın merkezi ve asıl mu-
hatabı olarak Atina’da daha görü-
nür, daha aktif, daha cesur adımlar 
atmalıyız.” dedi. 

Önderimiz Dr. Sadık Ahmet’i 
vefatının 25. yılında saygı ve 

rahmetle anıyoruz!
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Başkan’danBaşkan’dan

Hayatın içindeki “İyi”yi görmek hepimize 
iyi gelecek!

Sevgili okurlar, 

Epey hareketli bir temmuz ayı yaşadık. 
Pandeminin etkisini artırarak gösterdiği 
temmuzda bireysel ve toplumsal olarak ol-
dukça hareketli günler yaşadık. 

Toplumsal olarak ikili diğer sorunlara ilave-
ten anavatanımızın Doğu Akdeniz’de do-
ğalgaz arama çalışmaları nedeniyle ana-
vatanımız ile ülkemiz arasında neredeyse 
sıcak çatışmanın eşiğine gelindi, ilişkiler 
iyice gerildi.

Aynı günlerde liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in 
25. ölüm yıldönümü pandemi nedeniyle kı-
sıtlamalarla anıldı. 

Batı Trakya’nın kalkınması için mecliste 
partiler üstü bir komisyon oluşturuldu, ko-
misyon ilk toplantısını 27 Temmuz’da yaptı. 

Bölgemizin kalkınması adına bu önemli 
gelişmeye sevinirken mecliste özel eğiti-
min iyileştirilmesi başlıklı yasanın kabul 
edilmesiyle sevincimiz kursağımızda kaldı. 
Bundan böyle Gümülcine ve İskeçe’deki 
dini okullarımız olan medreselerde encü-
men başkanı devletin tayin ettiği müftüler 
olacak, medreselerdeki eğitim kadrosu da 
değiştirilecek! Batı Trakya Türk toplumuna 
yine büyük bir darbe vuruldu!

Tüm bu olumsuzluklara rağmen hayat de-
vam ediyor. Olumsuzluklar içinde hayatın 
akışı içerisinde daha güçlü bir toplum ola-
rak ayakta durduğumuzu da görmemiz, 
kendimizi takdir etmemiz gerek. Batı Trak-
ya Türk toplumu olarak yerel, bölgesel ve 
ulusal düzeyde varız, bu gerçek! Türk varlı-
ğını inkar etseler de Türkler olarak hayatın, 
iş yaşantısının ve siyasetin tam içindeyiz. 

Yetişmiş genç nesil eskilerden çok farklı. 
İyi bir akademik eğitime sahipler, ülkemizin 
dili Yunancaya hakimler! Girişkenler, hangi 
meslek dalından olurlarsa olsunlar toplum-
sal sorunlarımıza ilgi duyuyorlar, siyasetin 
içinde yer alacak cesareti göstererek toplu-
ma hizmet için çalışıyorlar!

Bugün geleceğe dair umutlarımız daha da 
güçlü! Pandeminin getirdiği endişe ve be-
lirsizlik, toplumumuza karşı devam eden 
ayrımcılık ve haksızlıklara rağmen gelece-

ğimiz olan çocuklarımız bana umut veriyor. 

Bu duruma kendi yaşantımdan da örnek 
verebilirim. Bu yıl temmuz ayını iki yıl ara-
dan sonra ailemle birlikte köyümde, Mu-
ratlı’da geçirdim. Uzun bir aradan sonra 
dört hafta geçirdiğim memleketimde hasret 
giderdim, dinlendim, çocuklarımın mutlulu-
ğuna şahit oldum!

Çocuklarım Almanya’da doğdular, orada 
büyüyorlar! Yaz dönemlerinde memleke-
timize geldiğimizde burada geçirdikleri 
günler sayesinde Batı Trakya’mızla bağları 
güçleniyor, Batı Trakya Türk toplumunun 
parçası olarak aidiyet ve kimlikleri de bu 
sayede şekilleniyor. Çocuklarımın büyü-
mesiyle bu yıl şunu gördüm. Muratlı yalnız-
ca babalarının köyü değil, aynı zamanda 
kendi köyleriydi. Bu aidiyeti hissettiklerini 
gördüm ve çok sevindim!

İnsanlarımızın samimiyeti ve sıcaklığı 
çocuklarımın evlerini Batı Trakya olarak 
görmelerini sağladı. Köyümüzün gençleri 
çocuklarımı hemen kucakladılar, hep ora-
da yaşıyorlarmış gibi onları içlerine aldılar. 
Bazı gençlerimiz çocuklarımı ilk kez gör-
mesine rağmen uzun yıllardır tanıyormuş 
gibi çocuklarıma dostlukla yaklaştılar. 

Köy gençlerine dahil olan çocuklarım bu 
durumdan çok mutlu oldular, her akşam bir 
araya geldiler, geç saatlere kadar birlikte 
vakit geçirdiler. Bazı akşamlar hep birlikte 
denize gittiler, ateşin başında mısır yediler. 
Bazı akşamlar komşu köye gittiler, oradaki 
eğlencelere katıldılar. İşte bu güzel anılar 
sayesinde bugün çocuklarım kendilerini 
daha çok Batı Trakyalı hissediyorlar. 

Zira bizim gibi memleketten uzakta yaşa-
yan ailelerin çocuklarının memleketlerine 
olan bağlılığı böyle güçleniyor. Toplumsal 
olarak sahip olduğumuz değerler, gelenek-
lerimiz böyle nesilden nesle geçiyor. Bu bi-
zim için çok kıymetli! Bunu neden anlatmak 
istedim? Çünkü hayatın içinde iyi ve kötü 
hep bir arada! 

Tatil döneminde toplumsal olarak olum-
suzluklar yaşanırken öte yandan kendi aile 
yaşantımda çocuklarımın mutluluğunu gör-
mek, onların köy gençlerimizle olan dost-
luğuna şahit olmak beni mutlu, huzurlu kıl-

dı. Tatilden iyi anılarla evimize dönmemizi 
sağladı. 

Almanya’ya dönüşümüzde eski rutinimize 
döndük. Pandemide ikinci dalga başlıyor 
gibi. Almanya’da kısıtlamalar ve önlemler 
yine artırıldı. Yunanistan’da da vaka sayı-
ları artıyor, anavatanımız Türkiye’de de. 
Sonbahar ise pandeminin ikinci dalgasının 
gelmesi nedeniyle belirsiz! Endişelerimizle 
birlikte gurbette Kurban Bayramı’nı yaşa-
dık. Sevdiklerimize yine sarılamadık!

Öte yandan söylediğim gibi hayat hem ki-
şisel hem de toplumsal olarak iyi ve kötü 
günlerle dolu! Memlekette yaşadığım gün-
lerde şunu gördüm. Toplumsal olarak kötü 
günlerden birinde kendi yaşantımızda çok 
iyi günler de oluyor, işte bu zamanlarda 
tüm olumsuzlar beni çok daha az etkiliyor. 

Hayatın içinde iyi de kötü de birlikte! Hayat 
böyle bir şey! Kötü olaylarda takılı kalmak 
yerine iyiye odaklanalım, kötünün içindeki 
iyiyi görüp şükredelim! Her şeye rağmen 
yaşamak, hayatta olmak çok güzel! Uma-
rım sizler de hayata güzel tarafından ba-
karsınız, iyiye, güzele niyet ederek olduğu-
muz halimize şükran duyarsınız!

Bu vesile ile tatilde olan herkese iyi tatiller, 
henüz tatile gidemeyenlere de keyifli, sağ-
lıklı tatiller dilerim!

Sağlıkla, afiyetle kalın!

Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
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Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de ger-
çekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde dört 
gün süren müzakerelerin ardından liderler 
COVID-19 pandemisinin yol açtığı eko-
nomik kayıplarla mücadele için oluşturu-
lan “Korona Onarım Fonu” isimli kurtar-
ma programı konusunda nihayet uzlaştı. 

Pandemi nedeniyle aylar sonra ilk kez Brük-
sel’de toplanan AB liderleri Avrupa Komis-
yonu’nun 750 milyar avroluk yardım paketini 
görüştüler. AB Dönem Başkanı Almanya’nın 
liderliğinde gerçekleştirilen zirvede liderler 
arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniy-
le dört gün süren müzakereler neticesinde 
390 milyarı hibe, 360 milyarı da kredi şek-
linde üye ülkelere dağıtılacak 750 milyar av-

roluk yardım fonu onaylandı. Ayrı-
ca tarihi nitelikteki zirvede 2021-2027 
dönemi için 1074 milyar avro tuta-
rındaki yedi yıllık bütçe kabul edildi. 

Zirve sonunda basına konuşan Yunanistan 
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın 
pandeminin ekonomik sonuçları ile mücade-
le kapsamında 70 milyar avronun üzerinde 
bir paket alacağını söyledi. Miçotakis, Yuna-
nistan’a verilen fonun, ülkenin verimli bir şe-
kilde yeniden inşası için sorumlu ve ihtiyatlı 
bir şekilde kullanılacağı sözünü de verdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “91 saat 
süren müzakerelerin ardından AB ülkelerinin 
Korona Onarım Fonu üzerinde nihayet uz-
laşma sağlaması olumludur. Avrupa Konse-
yi Başkanı Charles Michel’in dediği gibi AB 
ülkeleri kolektif bir sorumluluk göstererek or-
tak geleceğe inandıklarını teyit etmiş oldular. 
Ülkemiz Yunanistan da Korona Onarım Fonu 
kapsamında 70 milyar avronun üzerinde 
yardım alacak. Umarım bu paketin kullanımı 
sırasında Batı Trakya’nın koronavirüsten en 
çok etkilenen bölgelerden biri olduğu ve bu 
bölgede Batı Trakya Türk toplumunun ya-
şadığı unutulmaz. Zira bu bölgede yaşayan 
Türk toplumu nedeniyle ülkemiz ekonomik 
kalkınma konusunda bölgemizi yıllarca göz 
ardı etti.  Şimdi pandeminin yarattığı eko-
nomik sonuçlar ile mücadelede Batı Trakya 
öncelikli bölgelerden biri ilan edilerek gerekli 
ekonomik yardımları almalı. Aksi durumda 
Batı Trakya Türklerine karşı kurumsal ve sis-
tematik ayrımcılık tekrar etmiş olacak.” dedi. 

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 

Halit Habip Oğlu: “Ekonomik kalkın-
ma alanında yıllardır göz ardı edilen 
Batı Trakya pandeminin yarattığı eko-
nomik sonuçlar ile mücadelede ön-
celikli bölgelerden biri ilan edilerek 
gerekli ekonomik yardımları almalı.”

Yunanistan Batı Trakya Türk toplumu-
nun varlığını inkar ediyor!

Batı Trakya Türklerinin anavatanı Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından İstanbul Rum Orto-
doks azınlığı hakkında bir video yayımlandı 
(https://www.youtube.com/watch?v=uVkU-
ESjf01c). İstanbul Rum Ortodoks azınlığı 
temsilcileri ve mensuplarının açıklamaları-
na yer verilen videoda, İstanbul Rumlarının 
ve diğer birçok Hristiyan topluluğunun dini 
çeşitlilik içinde bir medeniyetler ve dinler 
mozaiği olan Türkiye’de yüzyıllardır barış 
ve diyalog içinde yaşadıkları ifade ediliyor. 

Millet gazetesinin haberine göre, Türkiye’de 

yaşayan İstanbul Rum Ortodoks azınlığı 
mensuplarının videodaki gerçekleri ifşa eden 
açıklamaları, merkezi Yunanistan’da bulu-
nan İstanbul Rumları Ekümenik Federasyo-
nu’nu (Ec.Fe.Con.) rahatsız etti. Ec.Fe.Con., 
Türkiye’nin son yıllarda dini özgürlükler ve 
İstanbul Rum Ortodoks azınlığı dahil ülkede 
yaşayan azınlık topluluklarının sorunlarının 
çözümüne yönelik attığı birçok olumlu adı-
ma rağmen İstanbul Rumları ile ilgili olarak 
Türkiye’yi hedef alan eleştirilerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “İstanbul Rumları Ekümenik Federas-
yonu’nun Türkiye’de yaşayan İstanbul Rum-

larının samimi açıklamalarından rahatsız 
olmasını anlamak mümkün değildir. Anava-
tanımız Türkiye, Büyükada Yetimhanesi’nin 
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne devri 
başta olmak üzere son yıllarda İstanbul Rum 
Ortodoks azınlığına ait olan birçok vakfın 
iade edilmesini sağlamış olup, İstanbul’da 
yaşayan Rumlar din ve kültürlerini özgürce 
ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın yaşa-
maktadır. Öte yandan Lozan Barış Antlaşma-
sı ile Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya Türk 
toplumunun eğitim ve dini özerkliği yıllar içeri-
sinde çeşitli yasa ve uygulamalarla gasp edil-
miş olup, Batı Trakya Türkleri hayatın hemen 
hemen her alanında ayrımcılığa uğramakta, 
siyasette ve medyada nefret söylemine ma-
ruz kalmaktadır. Azınlık topluluklarının ülkeler 
arasında köprü yapıcı rolünü göz önünde tu-
tarak, ülkemiz Yunanistan’dan İstanbul Rum 
Ortodoks azınlığına yönelik attığı olumlu 
adımlar bağlamında anavatanımız Türkiye’yi 
örnek almasını ve Batı Trakya Türk toplumu-
nu inkar eden ve yok sayan politikasına ivedi-
likle son vermesi çağrısında bunuyoruz.” dedi.   

*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr

Halit Habip Oğlu: “Azınlık topluluk-
larının ülkeler arasında köprü yapıcı 
rolünü göz önünde tutarak, ülkemiz 
Yunanistan’dan İstanbul Rum Orto-
doks azınlığına yönelik attığı olumlu 
adımlar bağlamında anavatanımız 
Türkiye’yi örnek almasını ve Batı 
Trakya Türk toplumunu inkar eden 
ve yok sayan politikasına ivedilikle 
son vermesi çağrısında bunuyoruz.”
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçota-
kis’in önerisiyle Batı Trakya bölgesinin 
kalkınması için Yunanistan meclisinde 
oluşturulan partiler arası komisyon 27 Tem-
muz 2020 tarihinde ilk toplantısını yaptı. 

Toplantıda komisyon başkanlığına Yunanis-
tan Eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokra-
si Partisi (YDP) Milletvekili Dora Bakoyanni 
seçildi. Komisyonun başkan yardımcılığına 
SİRİZA partisinden Yorgos Katrugalos, ge-
nel sekreterliğe de KİNAL partisinden And-
reas Loverdos getirildi. Komisyonun üyeleri 
arasında Batı Trakya Türk toplumu mensu-

bu SYRIZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zey-
bek de yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısında iki çalışma 
grubu oluşturuldu. Birinci çalışma grubu Batı 
Trakya bölgesi ile ilgili kalkınma konularını, 
ikinci çalışma grubu da eğitim, sosyal grup-
lar, demografi gibi kurumsal konuları ele ala-
cak. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren Batı 
Trakya bölgesini düzenli bir şekilde ziyaret 
edecek olan komisyon, Batı Trakya ile ilgili ra-
porunu altı ay içerisinde hazırlayıp sunacak.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Batı Trakya’nın kalkınması amacıy-
la Yunanistan meclisinde partiler arası bir 
komisyonun kurulması geç atılmış ancak 
bölgemiz adına olumlu bir adımdır. Bölge-
de Rodop ilinde yaklaşık %60 ile nüfusun 
çoğunluğunu, İskeçe ilinde de nüfusun ne-
redeyse yarısını oluşturan Türk toplumunun 
çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır ve tarım 
başta ekonomik alanda yaşadığı sorunlar 
komisyonda mutlaka dikkate alınmalı, Türk 
toplumu ekonomik olarak desteklenmeli-
dir. Öte yandan Batı Trakya Türk toplumu-
nun ekonomideki girişimci yönü de mutlaka 
teşvik edilmeli, Türk toplumu ile ilgili konu-
larda bilirkişiler komisyonun bölgede ya-
pacağı toplantılara davet edilmelidir.” dedi. 

*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org 

Doğu Makedonya-Trakya Belediyeler Birliği’nden sınır 
kapıları hakkında açıklama

Yunanistan’ın Doğu Makedonya-Trakya böl-
gesindeki belediye başkanları, 6 Temmuz 
2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle 
yaptıkları toplantıda, gümrük sınır kapıları 
hakkında ortak kararlar aldılar. Belediye baş-
kanları, Yunanistan’ın Bulgaristan ile olan 
tüm sınır kapılarının açılmasını, özel durum-
lar haricinde Türkiye sınırındaki Kipi-İpsala 
gümrük kapısından giriş-çıkışların Yunan va-
tandaşları için yasaklanmasını talep ettiler.

Batı Trakya Türk toplumuna mensup Koz-
lukebir, Yassıköy ve Mustafçova Belediye 
Başkanları yaptıkları açıklamalarda, sınır 
kapılarının kapatılmasının doğru bir karar 
olmadığını ve bölge ekonomisine son dere-
ce olumsuz etkilerinin olacağını kaydettiler.

Yunanistan’da 1 Temmuz 2020 tarihinden 
itibaren ülkedeki tüm havaalanları yurt dışı 
uçuşlara açılırken, İngiltere, Türkiye ve İs-
veç’ten direkt uçuşlara ise 15 Temmuz’a ka-
dar izin verilmiyor. Bulgaristan ile olan kara 
sınırında ise sadece Serez bölgesindeki Pro-
mahona sınır kapısından geçişlere izin verilir-
ken, Batı Trakya’daki Nimfea (Yanıköy)-Ma-
kaza sınır kapısı ise 15 Temmuz’a kadar 
hükümet kararıyla geçişlere kapatılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip 
Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan’ın Bulgaristan ile 
olan kara sınırında Batı Trakya’daki sınır ka-
pısını geçişlere kapatırken Serez bölgesin-

deki sınır kapısından geçişlere izin verme-
si kararı açık şekilde bölgeye yönelik çifte 
standart içermektedir. Yine Doğu Makedon-
ya-Trakya Belediyeler Birliği’nin Kipi-İpsala 
sınır kapısının geçişlere kapatılması talebi, 
koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor 
günler geçiren bölge ekonomisini daha da 
kötüye götürecektir. Yunan resmi makam-
larından Batı Trakya’daki tüm sınır kapıla-
rından virüsle ilgili gerekli sağlık önlemlerini 
alarak, kontrollü geçişlere izin vermesini ve 
bölge ekonomisini olumsuz etkileyecek ka-
rarlardan sakınılmasını talep ediyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com 
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Batı Trakya’nın kalkınması için partiler arası 
komisyon ilk toplantısını yaptı

Halit Habip Oğlu: “Batı Trak-
ya Türk toplumunun eko-
nomik alanda yaşadığı 
sorunlar komisyonda mutlaka dik-
kate alınmalı, Türk toplumu eko-
nomik olarak desteklenmelidir.”

Halit Habip Oğlu: “Yunan res-
mi makamlarından Batı Trak-
ya’daki tüm sınır kapılarından 
kontrollü geçişlere izin verme-
sini ve bölge ekonomisini olum-
suz etkileyecek kararlardan 
sakınılmasını talep ediyoruz.” 
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Batı Trakya Türklerinin anavatanı Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Ka-
lın’ın CNN Türk’te Türkiye’nin Yunanis-
tan’la masaya oturmaya ve tüm konuları 
önkoşulsuz bir şekilde konuşmaya hazır 
olduğuna yönelik açıklamasının ardından 
ülkemiz Yunanistan’ın hükümet yetkilile-
ri ve muhalefet partileri de olası diyalog 
sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. 

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Pe-
ças, Atina’nın iki ülke arasındaki deniz yetki 
alanlarının belirlenmesi için iletişim kanalla-
rının açık olmasını arzu ettiğini, bu görüş-
melerin daha önce durdurulan istikşafi gö-
rüşmeler formatında olabileceğini kaydetti. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
Yunanistan’ın baskı veya tehdit olmadan Tür-

kiye ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, 
“Türkiye ile tek sorunumuz kıta sahanlığı ve 
deniz yetki alanlarının belirlenmesidir.” dedi.

Yunanistan muhalefet partileri SYRI-
ZA ve KINAL de Türkiye ile Yunanis-
tan arasındaki olası diyalog sürecinin 
kıta sahanlığı ile sınırlı tutulmasını istedi.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, temmuz ayı başın-
da Anadolu Ajansı ile yaptığı bir mülakatta 
da Batı Trakya’da yaşayan Türk Müslüman 
azınlığın var olduğunu, onların meseleleri 
ve diğer konuların bulunduğunu belirterek, 
bütün bunlarla ilgili iki ülkenin müzakere yo-
luyla, karşılıklı konuşarak mesafe almasının 
her zaman mümkün olduğunu ifade etmişti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 

(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülke-
miz Yunanistan ve anavatanımız Türkiye 
arasında bir diyalog süreci başlatılmasına 
yönelik son açıklamalar oldukça sevindiri-
ci. Ancak anavatanımız iki ülke arasındaki 
tüm meselelerinin ele alınmasını isterken 
ülkemiz görüşmelerin sadece kıta sahanlığı 
ile sınırlı tutulmasını talep ediyor. Halbuki 
Lozan Barış Antlaşması ile statüsü ve hak-
ları belirlenen Batı Trakya Türk toplumu, 
anavatanımız ve ülkemizi doğrudan ilgilen-
diren ikili bir meseledir. Batı Trakya Türk 
toplumunun hakları ile ilgili ikili antlaşmalar 
mevcuttur. Bu gerçek ortadayken ülkemizin 
diyalog sürecini sadece tek bir konu ile sınır-
lı tutmak istemesi anlaşılır değildir. Anava-
tanımızın temsilcilerinin de belirttiği şekilde 
Batı Trakya Türk toplumu ile ilgili konuların 
da görüşmelerde dikkate alınarak konuşul-
masını ümit ediyor, ülkemiz Yunanistan’dan 
Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarının 
çözümü ve durumunun iyileştirilmesi için 
gerekli adımları atmasını bekliyoruz.” dedi.

*Fotoğraf: www.ntv.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında olası diyalog süreci

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuru-
luşu Oxford Açlıkla Mücadele Komitesi (Ox-
fam) ve Yunan Mülteciler Konseyi (GCR), 
yeni iltica sisteminin Yunanistan’ın Ege 
adalarındaki kamplarda bulunan savunma-
sız sığınmacıları daha büyük bir risk altına 
soktuğunu belirterek Yunanistan’a uyarıda 
bulundu. 

İki kuruluş tarafından 1 Temmuz 2020 tari-
hinde yayımlanan raporda, Yunanistan’daki 
yeni iltica sisteminin insanlara güvenlik ve 
koruma sunmaktan ziyade onları sınır dışı 
etmeye yönelik olarak tasarlandığı, Mayıs 
2020’de yapılan değişikliğin ardından sert-
leştirilen yeni iltica yasasıyla iltica başvuru 
hakkının altının oyulduğu kaydediliyor.

Yunanistan’daki yeni iltica sistemi nedeniyle 

şiddet ve zulümden kaçan insanların adil 
iltica başvuru prosedüründen faydalanma 
şanslarının çok az olduğunun not edildiği 
raporda, çocuklu ailelerin dahi insanlık dışı 
şartlarda tutulduğu ifade ediliyor. 33 binden 
fazla sığınmacının Ege Denizi’nde Yunanis-
tan’a ait beş adadaki kamplarda yaşadığının 
belirtildiği raporda, 70 bin sığınmacının da 
Yunan ana karasındaki diğer barınma yer-
lerinde kaldığı, yeni tip koronavirüsün (Ko-
vid-19) aşırı kalabalık mülteci kamplarına 

ulaşması halinde bu kamplarda yaşayan in-
sanların yıkıcı bir sağlık krizi ile karşı karşıya 
kalma riskinin büyük olduğunun altı çiziliyor.

Oxfam’ın Avrupa’daki göçmen kampanya-
sından sorumlu direktörü Evelien van Ro-
emburg, Yunanistan’ın yeni iltica yasasının 
Avrupa’nın çatışma ve zulümden kaçan in-
sanları korumaya yönelik insani taahhüdüne 
karşı apaçık bir saldırı olduğunu vurgulaya-
rak, Avrupa Birliği’nin (AB) bu suistimalde 
suç ortağı olduğunu çünkü yıllardır Yuna-
nistan’ı yeni göç politikaları için bir test alanı 
olarak kullandığını kaydetti. Van Roemburg, 
Oxfam’ın Yunanistan’ın iltica sisteminin AB 
tarafından Avrupa’nın gelecekteki iltica re-
formu için bir taslak plan olarak kullanılma-
sından büyük bir endişe duyduğunu da ek-
ledi.

Yunanistan’a “insanlık dışı” yeni iltica sistemi nedeniyle 
eleştiri 

Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya 
Türk toplumu ile ilgili konuların 
da ülkemiz Yunanistan ve ana-
vatanımız Türkiye arasındaki 
görüşmelerde dikkate alınarak 
konuşulmasını ümit ediyoruz.” 
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Ekonomide hayal kırıklığı
Pandemi her yerde iz bırakmaya devam 
ediyor. İşletmeler normalleşmeye çalışır-
ken, gelecek için duyulan kaygı ortadan 
kalkmıyor. 

Bahar aylarında uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamalarının ardından, ekonomi tu-
rizmden umutluydu ancak turizm dahi nor-
malleşmeyi başaramadı. Oteller, fiyatlar-
da yapılan indirime rağmen rezervasyon 
sayılarının çok düşük olduğunu belirtiyor. 
Turizm piyasasındaki düşük hareketlilik 
nedeniyle birçok otel henüz açılmadı. Yu-
nan ekonomisinin temel taşlarından biri 

olan turizm sektöründe büyük bir hayal 
kırıklığı yaşanırken, işsizliğin muhtemel 
artışı ve ekonomik küçülme beklentisi en-
dişeye neden oluyor. 

Öte yandan, turizmdeki hareketliliğin 
düşük olması, kısa süreli ev kiralama 
platformlarını da zor duruma sokuyor ve 
sonuç olarak ev sahipleri uzun süreli kira-
lama seçeneklerine dönüş yapıyor. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/07/20/
greece/oi-foitites-tha-kalypsoun-ke-
no-ton-airbnb/

https://www.in.gr/2020/07/20/economy/
koronaios-agonioun-oi-ksenodoxoi-thri-
ler-gia-tis-afikseis-sti-skia-ton-krousma-
ton/

Büyük çatışma: Korona ve ekonomi
Son günlerde Yunanistan’daki koronavi-
rüs yeni vaka sayılarında gözlemlenen 
ani artış yetkilileri alarma geçirdi. Normal-
leşme sürecine girilmesinin ardından yeni 
vaka sayısı ilk kez 1 Ağustos Cumartesi 
günü 100’ü aştı. 

Maske kullanımı artık tüm kapalı alanlar-
da ve hatta gemilerin açık kısımlarında da 
zorunlu. 31 Temmuz Cuma günü korona-
virüsle mücadele çerçevesinde, kalabalık 
toplanmaların önüne geçmek amacıyla 
yeni tedbirler de açıklandı. Hükümetin yet-
kili isimlerinden ve bilim insanlarından olu-
şan ilgili grubun haftada üç kez telekonfe-
rans aracılığı ile toplanmasına karar verildi. 

Öte yandan, ekonomiye ilişkin kaygılar 
hükümetin gündemindeki yerini koruyor. 
Zira, turizm büyük sorunlarla karşı karşıya 
ve bu durumun genel olarak ekonomide 
daralmaya neden olması muhtemel görü-
nüyor. Bu nedenle, Eylül ayının kritik bir 
öneme sahip olacağı öngörülürken, bu 

ayda ekonomi için kritik kararların alınma-
sı da bekleniyor. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/08/03/
politics/kyvernisi/koronoios-maksimou-ka-
i-epistimones-se-kokkino-synagermo-ka-
i-sto-vathos-tsiodras/

https://www.cnn.gr/politiki/story/229464/
nea-metra-gia-ton-koronoio-ypoxreoti-
ki-i-xrisi-maskas-kai-se-exoterikoys-xo-
roys-ploion

https://www.in.gr/2020/08/03/economy/
oikonomikes-eidiseis/agonia-gia-fthinopo-
ro-kai-ntermpi-tin-oikonomia/

Atina’da beklenen cami ibadete eylülde 
açılacak

Votanikos’ta inşa edilen caminin hizmete 
açılması için tünelin ucunda ışık görünü-
yor. Ta Nea gazetesinden Angelos Skor-
das’ın haberine göre, Atina’daki caminin 
hizmete açılması için son çalışmalar ta-
mamlanıyor. Zira, dün Votanikos’taki ca-
miinin faaliyete girebilmesi adına gerekli 
hizmetler için yapılan ilk ve önemli ihaleler 
ile fiyat tekliflerine tanınan süre sona erdi. 
Bu nedenle gerekli hazırlıkların yapılması-
nın ardından caminin Eylül başında kapı-
larını ibadet etmek isteyenlere açabileceği 

öngörülüyor. 

Bir sonraki adımın ise imam tayin edilmesi 

olması bekleniyor. Atina, hala Avrupa’da 
ibadete açık camisi bulunmayan tek baş-
kent. 

Kaynak: https://www.in.gr/2020/07/27/
greece/etoimo-fthinoporo-tzami-tis-at-
hinas-stin-teliki-eytheia-oi-diagonismo-
i/?fbclid=IwAR1NWxI1uaSWS4WF27Y-
FJN98JmXcyHVQN34Z9YMDsRdd-
zI6wWc1aReBLkWI



8 ABTTF Haber Bülteni I Sayı 162 I Ağustos 2020

ABTTF Cenaze Yardımlaşma Fonu ABTTF

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu 
Föderation der West-Thrakien Türken in Europa 
Federation of Western Thrace Turks in Europe 
Ευροπαϊκή Ομαοσποντία Τουύρκων Δυτικής Θράκης 
Fédération des Turcs de Thrace Occidentale en Europe 

Bankverbindung: Stadtsparkasse Witten 
Konto Nr.: 37598 BLZ: 452 500 35 
Gegründet: 28.02.1988, VR 1954, Gießen 

ABTTF Merkez Ofisi 
Wemerstr. 2, D-58454 Witten Almanya 
Tel.: +49 (0) 2302 91 32 91 - Faks: +49 (0) 2302 91 32 93 

ABTTF Brüksel Ofisi 
Square de Meeûs 38/40, B-1000 Brüksel Belçika 
Tel.: +32 (0) 2 401 61 98      Faksx: +32 (0) 2 401 68 68

E-posta: info@abttf.org - www.abttf.org

Yayın Müdürü: K. Engin Soyyılmaz       Editör: Merve Öztiryaki

ABTTF CENAZE YARDIMLAŞMA FONU

 “Yarınınızı da düşünün”

Üyelik ve ayrıntılı bilgi için: 
Tel.: +49 2302 91 32 91

Posta adresi: 
Wemerstr. 2, 58454 Witten 

ALMANYA

Batı Trakya Türk toplumu yine ayrımcılığa uğradı! 

Yunanistan’da koranavirüs salgını ko-
nusunda vatandaşların bilgilendirilmesi 
için Yeni Demokrasi Partisi hükümeti 
tarafından yazılı basına, internet sitele-
rine, televizyon kanallarına ve radyola-
ra verilen mali destek miktarları Hükü-
met Sözcüsü Stelyos Peças tarafından 
açıklandı. Rodop Rüzgarı’nın haberine 
göre, Yunanistan genelinde medya 
kuruluşları yaklaşık 20 milyon avro ile 
desteklenirken Türkçe yayın yapan Batı 
Trakya Türk azınlık basınına hiçbir öde-
me yapılmadı.  

Proto Thema 124.000 avro ile hükümet-
ten en çok reklam parası alan gazete 
olurken, televizyon kanalları arasında 
da SKAİ 1.029,200 avro ile ilk sırada 
yer aldı. Batı Trakya’da ise Yunanca ye-
rel basın arasında en yüksek ödemeyi 
6.199 avro ile Meriç ilinden Elefteri Th-

raki gazetesi aldı. Batı Trakya Türk top-
lumu karşıtlığıyla bilinen Rodop ilinden 
Hronos gazetesine de hükümet tarafın-
dan 4.960 avro tutarında ödeme yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trak-
ya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı 
Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan, 
koronavirüs salgını hakkında vatandaş-
ları bilgilendirme kampanyası kapsa-
mında hükümetin medya kuruluşlarına 
verdiği mali destekten Batı Trakya Türk 
azınlık basınını dışlayarak, Batı Trakya 
Türk toplumuna karşı ayrımcılık ve in-
kar politikası uygulamayı sürdürmüştür. 
Oysa yasalar çerçevesinde yayın yapan 
Batı Trakya Türk azınlık basını, salgının 
ilk günlerinden itibaren Türk toplumunu 
anadilimiz Türkçe’de kendi imkanlarıyla 
düzenli olarak bilgilendirmekte, temel 
sorumluluklarından biri kamu sağlığını 

gözetmek olan devletin yapmadığını 
yapmaktadır. Öte yandan, Yunanistan’la 
karşılaştırıldığında Avrupa’nın diğer ül-
kelerinde son derece olumlu örnekler 
yaşanmaktadır. Mesela Almanya’da fe-
deral hükümet ve eyalet yönetimleri ta-
rafından resmi dil Almanca’nın yanı sıra 
ülkede yaşayan azınlık ve toplulukların 
kendi ana dillerinde de salgın ve alınan 
önlemler hakkında resmi bilgilendirme 
yapılmaktadır. Ancak demokrasinin 
beşiği olmakla övünen ülkemizde Türk 
toplumunun Batı Trakya’da Rodop ilin-
de çoğunluğu, İskeçe ilinde ise nüfusun 
neredeyse yarısını oluşturmasına rağ-
men Yunan hükümetince yerel düzey-
de koronavirüs ile mücadele hakkında 
Türkçe dilinde herhangi bir bilgilendirme 
yapılmamıştır. Yunan çoğunluk medya-
sında ve siyasette Batı Trakya Türkleri 
koronavirüsün yayılmasında günah ke-
çisi haline getirilmeye çalışılmış, hedef 
gösterilmiştir. Yunan devleti, bu ülkenin 
vatandaşları olan bizleri sürekli üvey ev-
lat olarak görmeye ve dışlamaya derhal 
son vermelidir.” dedi.

*Fotoğraf: www.burasibatitrakya.com  

Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz Yu-
nanistan, Batı Trakya’da yasa-
lar çerçevesinde yayın yapan 
Türkçe basını yok sayarak, 
Batı Trakya Türk toplumu-
nun varlığını inkar eden res-
mi politikasını sürdürmüştür.” 


