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Haberler / ABTTF
Batı Trakya Türk toplumunun Lozan Antlaşması uyarınca anadilde eğitim hakkı ile birlikte kendi okullarını yönetme hakkına sahip olduğunu söyleyen ABTTF, 3518/2006
sayı ve tarihli yasayla ülkede anaokulu
eğitiminin zorunlu hale getirildiğini ancak
Batı Trakya Türk toplumuna ait okullarda
iki dilli anaokulları kurulmasına izin verilmemesini eleştirdi. Bu şartlar altında çocukların yalnızca Yunanca dilinde eğitim
veren devlet anaokullarına gitmekten başka seçenekleri olmadığını belirten ABTTF,
bu durumun 2008’de bölgeyi ziyaret eden
Eski BM Azınlık Sorunları Bağımsız Uzmanı Gay McDougall ile Avrupa Konseyi Irkçılık ve Eşitsizlikle Mücadele Komisyonu’nun
(ECRI) 2015 tarihli Yunanistan raporunda
da dile getirildiğini söyledi. ABTTF, adı
geçen uluslararası raporlarda da ifade
edildiği üzere iki dilli eğitimin Türkçe ve Yunancanın daha iyi öğrenilmesine olanak tanıyacağını belirterek bu yöndeki taleplerin
hükümet tarafından kabul edilmediğini aktardı. AB Antlaşması ve AB Temel Haklar
Şartı’nın ulusal azınlıklara mensup kişilerin
hakları ve eğitim hakkı ile ilgili maddelerine
de atıfta bulunan ABTTF, Batı Trakya Türk
toplumuna ait okullarda iki dilli anaokullar
açılması talebinin karşılanmasını istedi.
Konu ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit

Habip Oğlu, “Batı Trakya’daki kuruluşlarımıza ilaveten çatı kuruluşu olarak biz
de Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın pilot
uygulama kapsamında anaokullarında İngilizce’nin yaratıcı aktivitelerle öğretilmesi
konusunda katkıda bulunduk, anadil olmaksızın çok dilli eğitimin kaliteli olamayacak olması nedeniyle Türkçe’nin de eğitici
ve yaratıcı aktiviteler ile öğretilmesini istedik. Eğitimde özerk olan Batı Trakya Türk
toplumu anadilde öğretim hakkı ile birlikte
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullara sahip ve burada çocuklarımız eğitimlerine devam ediyor. Bununla birlikte önemli
sayıda çocuklarımız da devlet okullarına

da kaydoluyor. Batı Trakya Türk toplumu
olarak sahip olduğumuz okul sistemi içerisinde iki dilli anaokulları istiyoruz, bu talebimizi yıllardır dile getiriyoruz, getirmeye de
devam edeceğiz. İki dilli Türk anaokullarına
izin verilmesi halinde bugün yaşananların
aynısı yaşanacak. Yani hem iki dilli Türk
anaokulları olacak, hem de devlet okullarını
tercih eden ailelerimiz de olacak. 2008’de
BM Eski Azınlık Sorunları Bağımsız Uzmanı Gay McDougall’ın raporunda belirttiği
üzere iki dilli Türk anaokulları kurulmasına
izin verilmesiyle birlikte Batı Trakya Türk
toplumuna mensup çocuklar devlet anaokulları ya da Türk anaokulları olmak üzere
tercih yapma imkanına sahip olacak. Aksi
durumda bugün yaşandığı üzere devlet
dayatmacı bir anlayışla yalnızca Yunanca’nın hatta İngilizce’nin öğretilmesinin
planlandığı fakat Türkçe’ye yer verilmeyen
bir sistem uygulayarak anadilde öğrenim
hakkını görmezden gelmeye devam etmiş olacak. Bu ise devlet okul sistemi ya
da özerk okul sistemimizde hiçbir koşulda
kabul edemeyeceğimiz bir durum, buna
sessiz kalamayız!” açıklamasında bulundu.
Konu ile ilgili olarak ABTTF’nin Eğitim ve
Din İşleri Bakanlığı’na ilettiği metne http://
www.opengov.gr/ypepth/?p=5131&cpage=18#comments linkinden ulaşabilirsiniz.

ABTTF, AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı
Çevrimiçi düzenlenen toplantıda ABTTF,
Batı Trakya Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük örneklerini gündeme
taşıdı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF), Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi
düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ek İnsani Boyut Toplantısı’na
katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
çevrimiçi olarak düzenlenen hoşgörüsüzlük
ve ayrımcılık konulu toplantıya ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie iştirak
etti. Toplantıya Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği (BTAYTD) üyeleri Dr.
Pervin Hayrullah ve Onur Mustafa Ahmet de
katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Meseleleri
Özel Raportörü Prof. Fernand de Varennes’in ana konuşmacı olarak yer aldığı toplantının 25 Mayıs’taki hoşgörü ve ayrımcı2

erken uyarı ve eylemin tartışıldığı üçüncü
oturumda söz alan ABTTF, AGİT’in 1990
yılından beri geleneksel insan hakları ve
normları konusunda önemli standartlar oluşturduğunu hatırlatarak, Yunanistan’da azınlık hakları ile ilgili sorunların devam ettiğini
kaydetti. Koronavirüs krizi döneminde Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna yönelik ayrımcılığın daha da ivme kazandığını
belirten ABTTF, Batı Trakya bölgesindeki
Türk köylerinde görülen yüksek orandaki
korona vakalarından ötürü Batı Trakya Türk
toplumunun günah keçisi ilan edildiğini ifade etti. ABTTF, Yunanistan’da koronavirüs
salgını ve salgın ile mücadele kapsamında
alınan önlemlere dair resmi bilgilerin Batı
Trakya Türk toplumunun ana dili olan Türkçe’de paylaşılmadığını vurgulayan ABTTF,
Yunanistan’ı Kovid-19 salgını döneminde
ayrımcılığa karşı sonuç odaklı önlemler almaya çağırdı.
lığın önlenmesi ve bileşik krizlerin etkisinin
tartışıldığı çalışma oturumunda konuşan
ABTTF, koronavirüs salgınının yol açtığı olağandışı dönemde Yunanistan’da yaşayan
Batı Trakya Türk toplumunun maruz kaldığı
ayrımcılık örneklerini dile getirdi. Halihazırda
AGİT bölgesinde yaşayan azınlıkları hedef
alan nefret söyleminin artışta olduğunu not
eden ABTTF, Yunanistan ve tüm AGİT katılımcı Devletlerine koronavirüs krizi döneminde yaşanan nefret temelli suçları ivedilikle
kayıt alarak inceleme çağrısında bulundu.

Yanıt hakkını kullanan Yunan delegasyonu,
Yunan devletinin resmi görüşünü tekrar ederek, Yunanistan’ın yalnızca “Batı Trakya’daki Müslüman azınlığı” tanıdığını belirtti ve
azınlığın geleneklerine saygı gösterildiğini
iddia etti.

26 Mayıs’taki ayrımcılığın önlenmesi için
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Başkan’dan

Batı Trakya’dan Sakelaropulu geçti, ama gören
gözler bizi yine görmezden geldiler!
Sevgili okurlar,

ilk işi olarak yaptı!

Batı Trakya’mızı kısa ara ile eski
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos,
Başbakan Kiryakos Miçotakis ve son
olarak ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı
Katerina Sakelaropulu ziyaret etti.

Bizim Cumhurbaşkanımız ise bırakın
garanti vermeyi varlığımızı görmezden
geldi! Tıpkı eski cumhurbaşkanlarının
yaptığı gibi. Yazık! Bu da yetmiyormuş
gibi Gümülcine’deki konuşmasında
Sakelaropulu akıllarda soru işaretleri bırakacak türden açıklamalar yaptı.
Şöyle dedi:

Ülkemizin ilk kadın Cumhurbaşkanı,
üstelik bizim bölgemizden, Yeniköylü
olan Katerina Sakelaropulu’nun 28-30
Mayıs tarihlerindeki ziyareti bizler için
de çok önemliydi. Zira Cumhurbaşkanımızın bölgemizi ziyaret edeceğini
duyduğumda çok meraklandım.
Acaba bizlerle diyalog kuracak mıydı?
En azından resmi bir sivil toplum kuruluşu olarak Yüksek Tahsilliler Derneği’ni (BTAYTD) ziyaret edecek miydi?
Zira BTAYTD yönetimi Cumhurbaşkanı ile görüşmek için resmen talepte
bulunmuştu!
Biliyorum, cevabınız hazır! Daha öncekiler Batı Trakya Türklerini ziyaret
etmiş miydi ki, Sakelaropulu edecekti?
Olur ya, belki de ziyaret ederdi. Çünkü
Sakelaropulu herhangi bir partiye üye
olmayan, Avrupa’da lisansüstü hukuk
eğitimi almış ve ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanıydı!
Başbakan Kiryakos Miçotakis, onun
için “Bütün Yunan halkını birleştirecek üstün bir hâkim” demişti. Anayasa
hukuku alanında uzman, açık görüşlü
ve siyaseten herhangi bir parti üyesi
olmayan bir kişi olarak Sakelaropulu
farklı olacağını bu vesileyle gösterebilirdi! Ama olmadı...
Oysa Almanya’da Steinmeier, Cumhurbaşkanı seçildiğinde yurtiçi ziyaretlerinde önce ülkedeki azınlık gruplarından Sorblar ile Friz ve Dan azınlıklarını
ziyaret ederek ilk onlarla görüştü. Steinmeier, 80 milyonluk Almanya’da bu
azınlıklara haklarının korunacağına
dair devlet garantisi verdi. Üstelik bunu

“Yaşadığımız zor zamanlarda, milli
bayramlar bize ilham veriyor ve bize
hiçbir şeyin bağışlanmadığını öğretiyor. Bir insana ve herhangi bir halka,
kendi idealleri için, kendi ulusal ve sosyal özgüveni için savaşmazsa hiçbir
şey hediye edilmez.
Bu 100 yıl boyunca Trakya önemli
zorluklarla karşılaştı. Doğu Trakya ve
Küçük Asya’dan gelen göçmenlerin
sorunsuz yerleşmesinden ve 1923’te
Yunanistan ile Türkiye arasında Nüfus Değişimi Anlaşması imzalandıktan
sonra, zorlu yaşam koşullarına uyum
sağlamanın yanı sıra bölgenin coğrafi
koşulları bölgedeki sınırlarımızın koruyucusu olarak size özel bir rol verdi.”
Ne demek istiyor Cumhurbaşkanımız?
Bize hitap etmediğine göre bu sözleri
ile bizi mi hedef gösteriyor acaba?
Öte yandan Sakelaropulu, “Trakya’da,
Avrupa’da benzeri olmayan farklı dinlerin uyumlu bir birlikteliği oluşturuldu
ve uygulanıyor” dedi. Düzeltmek isterim sayın Cumhurbaşkanım, tüm Avrupa’da farklı etnik köken ve dinlere
mensup topluluklar bir arada yaşıyor,
yalnızca Batı Trakya’mızda değil! Romanya’da Ortodoks, Katolik ve Protestan ve Müslüman bir arada yaşıyor ve
bu grupların her biri farklı etnik kökenden geliyor.
Cumhurbaşkanı, Trakya’mızın büyük
potansiyele ve avantajlara sahip bir
bölge olduğunu ancak şu anda Yuna-
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nistan’ın ve Avrupa’nın en geri kalmış
bölgelerinden biri olduğunu söyledi.
Bölgemizin geri kalmış olduğu doğru! Hatta kırsal kalkınma alanında AB
üyesi olduktan sonra verilen yardımlardan zengin ve gelişmiş gösterilmiş
Türk köylerimiz yıllarca yararlandırılmadı. Bölgede Türk köyleri ve Yunan
köyleri arasındaki gelişmişlik düzeyi
bakımından uçurum böylece derinleşti.
Köylerimiz, insanlarımız fakir kaldılar.
Bölgedeki nüfusumuza bakarsak da
bize eşit davranılmadığı için bölgemiz
de gelişmedi.
Ne insan hakları ne de ekonomik kalkınma. Önce biz olduğumuz gibi kabul
edilmeli, sonra hak ettiğimiz şekilde
muamele görmeliyiz. Tehdit değil zenginlik olduğumuz gerçekten benimsenmeli. Bunlar olduktan sonra gerisi gerçekten kolay olacak.
Ama işte cesurca ilk adımı atmak kolay
değil, hele bu kadar çok kalıplaşmış
düşünce ve ön yargı varken. Maalesef
Sakelaropulu da bunu yapmadı, yapamadı. Yazık, çok yazık!
Kalın sağlıcakla.
Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
3
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AB kırsal kalkınma fonlarında kullanılan dezavantajlı bölgeler haritası
genişletildi!
Halit Habip Oğlu: “Yan yana
olan Türk ve Yunan köylerinden Türk köyleri dinamik,
Yunan köyleri ise dezavantajlı bölge olarak gösterildi.
Bu listeye dayanarak yapılan
yardımlarda yıllarca eşitsizlik
ve ayrımcılık yapıldı, ekonomik olarak Batı Trakya Türk
toplumu zarara uğratıldı.”

avroluk bütçe onaylandı, bu rakamın 4,7 milyar

sınırları içerisindeki Yenice, Sünnetçiköy ve

avrosu AB bütçesinden karşılanacak. 2007-

Gökçeler, İnhanlı Belediyesi’nde İnhanlı ve

2013 dönemi için ise toplam bütçe 5,07 milyar

Beyköy doğal kısıtlara sahip bölgeler kategori-

avroydu.

sine alınanlar arasında bulunuyor. Meriç ilinde
ise Dedeağaç, Dimetoka ve Orestieada doğal
kısıtlı bölgeler kategorisine alınmakla birlikte
Dimetoka Belediyesi sınırları içerisinde Kireççiler, Kuleliburgaz ve Çavuşköy dinamikten doğal kısıtlara sahip bölge kategorisine alınanlar
arasında yer alıyor.
Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk

Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip

(EAFRD) programı çerçevesinde Avrupa Birli-

Oğlu, “2000 yılından bu yana yedi yıllık dönem-

ği’ne sunulan dezavantajlı bölgeler listesi ge-

ler halinde uygulanan Kırsal Kalkınma Prog-

nişletilerek güncellendi. 11 Mayıs 2020 tarihli
Rodop Rüzgarı’nın haberinde de ifade edildiği
üzere Tarım, Kalkınma ve Gıda Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Programı 2014-2020 çerçevesinde dağlık, dağlık alanlar hariç doğal kısıtlamalara sahip alanlar ve özel kısıtlamalara sahip
alanlara destek amacıyla dezavantajlı bölgeler
haritasını 2019’da güncelledi. Yeni liste ile geçmişte gelişmiş olarak nitelendirildiği için kırsal
kalkınma fonlarından yararlanamayan pek çok
Türk köyü biyofiziksel kriterlere göre belirlenen
yeni sınırlara dayanan listede doğal kısıtlamalara sahip alan kategorisine alındı.
7 yıllık dönemler halinde hazırlanan EAFRD
programı kapsamında Yunanistan dahil AB
üyesi ülkeler Ulusal Kırsal Kalkınma Programı

1305/2013 sayı ve tarihli AB Direktifi uyarınca

ramı çerçevesinde farklı eksenlerde olmak
üzere tarımsal ve kırsal kalkınmaya ilişkin fon

dağlık alanlar hariç doğal engele sahip alan-

ve teşviklerin dağıtımında ülkeler tarafından

ların güçlendirilmesi amacıyla AB tarafından

belirlenen listeler esas alınıyor. 1985 tarihinde

belirlenen biyofiziksel kriterlere uygun olarak

oluşturulan listeye baktığımızda yan yana olan

yapılan yeni sınırlama ile ülkedeki dezavantajlı

Türk ve Yunan köylerini karşılaştırdığımızda

bölgeler haritasında dağlık bölgeler hariç doğal

kalkınma düzeyinde bakımından Yunan köy-

kısıtlamalara sahip alanlar yeniden çizildi. 13

leri daha iyi durumda olsalar da Türk köyleri

Eylül 2018’de Kırsal Kalkınma Bakanlığı tara-

dinamik yani, Yunan köyleri ise dezavantajlı

fından açıklanan ve AB Komisyonu tarafından

kategorisinde gösteriliyordu. Bu eşitsizlik ve

2019’da onaylanan yeni sınırlamalara göre

ayrımcılığı 2015’ten bu yana Brüksel nezdinde

Kozlukebir Belediyesi sınırları içerisinde dina-

gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ABTTF olarak

mik olarak sınıflandırılan Kozlukebir, Delinaz-

dile getirdik. Avrupa Parlamentosu ve AB Ko-

köy, Sirkeli, Küçük Sirkeli, Kurçalı, Domruköy

misyonu düzeyinde sürdürdüğümüz çalışma-

ve birkaç köy daha doğal kısıtlamaya sahip

lardan sonra ülkemiz Yunanistan’ın eksikleri

bölge kategorisine alındı.

de olsa ulusal listeyi güncelleyerek daha adil
bir liste oluşturduğunu görmek sevindirici. An-

hazırlayarak program dahilinde belirtilen ulu-

cak eski listede dinamik yani gelişmiş olarak

sal listelere göre fonları dağıtıyorlar. Oldukça

sınıflandırılan Vakıf (Bakos), Dinkler (Filia) ve

detaylı kriterler göz önünde bulundurularak

Sakarkayanın (Lefkopetra) hala dinamik kate-

oluşturulan ulusal listeye göre dezavantajlı böl-

gorisinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca oldukça

geler içerisinde dağlık ve dezavantajlı bölgeler

gelişmiş olan ancak bir önceki listede dezavan-

mevcut fonlardan yararlanırken dinamik ola-

tajlı olarak gösterilen pek çok Yunan köyünün

rak listelenen yerleşim birimleri ise fonlardan

de yine dezavantajlı kategorisi altında doğal

yararlanamıyordu. 1985’te oluşturulan listede

kısıtlı bölge olarak nitelendirildiğini görüyoruz.

çoğu Türk köyü dinamik kategorisinde nite-

Yeni listeyi detaylıca inceleyerek olası yeni

lendirilmiş, buna karşın coğrafi olarak hemen

eşitsiz durumları da araştırıp konunun takipçisi

yanındaki Yunan köyleri ise dezavantajlı bölge

olmaya devam edeceğiz” dedi.

olarak nitelendirilmişti. Bu durum da program

Yassıköy Belediyesi sınırları içerisindeki Büyük

dahilinde fonların dağıtımında büyük bir eşitsiz-

Müsellim ve Çepelli köyleri, Şapcı-Maronya

Yeni sınırlamalara göre oluşturulan tam listeye

lik ve ayrımcılığa yol açıyordu.

Belediyesi sınırları içerisindeki Ircan ve Muratlı

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-ori-

da doğal kısıtlı kategorisine alındı. İskeçe ilinde

othetisi_perioxwn linkinden ulaşabilirsiniz.

2014-2020 döneminde Kırsal Kalkınma Prog-

ise İskeçe eskiden dinamik kategorisinde iken

ramı çerçevesinde 16 Aralık 2019’da yapılan

doğal kısıtlı kategorisine alındı. Yeni sınırlama-

değişiklik ile Yunanistan için toplam 5,93 milyar

lardan oluşan listeye göre Bulustru Belediyesi

4

*Fotoğraf: www.ec.europa.eu
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Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu
Batı Trakya’daydı
Halit Habip Oğlu: “Cumhurbaşkanının ziyaretinde biz
Türkler yine yok sayıldık!”

fik açıdan baktığımızda Rodop’ta Türkler

Yunanistan

köprü yapıcı rolleri ile öne çıkan unsurlar-

Cumhurbaşkanı

olarak çoğunluğu oluşturuyoruz, buna rağmen Cumhurbaşkanımız bizleri yok saydı!
Oysa sınır bölgelerinde yaşayan azınlıklar

Katerina

dır. Bu yüzden bir diğer AB ülkesi Alman-

Sakelaropulu, 28-30 Mayıs 2020 ta-

ya’da Cumhurbaşkanı Steinmeier göreve

rihlerinde Batı Trakya’ya resmi ziyaret

geldiğinde ilk olarak Danimarka ile sınır

gerçekleştirdi. Ziyaretine 28 Mayıs Per-

bölgesini ziyaret etti, sayıca az olmalarına

şembe günü İskeçe’den başlayan Sakelaropulu,

cuma

günü

Gümülcine’yi

ziyaret ettikten sonra cumartesi günü
memleketi Yeniköy’e (Stavrupoli) geçti.

karşın buradaki Dan ve Friz azınlık tem1923’te Nüfus Mübadelesi Sözleşme-

silcileri ile görüştü, onların sahip oldukları

si’nin ardından Doğu Trakya ve Küçük

haklara devlet olarak sahip çıkacaklarının

Asya ifadesi ile Anadolu’dan gelen göç-

güvencesini verdi. Ancak Yunanistan’da

menlerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte

Türkler söz konusu ise Almanya örneği

buradaki nüfusun sınırların koruyucusu

hayal dahi edemeyeceğimiz bir noktada.

olarak özel bir role sahip olduğunu söyledi.

Bırakın güvence vermeyi ülkemizin Cumhurbaşkanı varlığımızı inkar ediyor. Daha-

Batı Trakya’ya gerçekleştirdiği üç günlük
program

kapsamında

Cumhurbaşkanı,

İskeçe ve Gümülcine’de şehir anıtlarına
çelenk bırakarak başladığı ziyaretlerde

Trakya’nın Avrupa ve Yunanistan’ın en

sı Gümülcine’deki konuşmasına bakarsak

geri kalmış bölgelerinden biri olduğunu be-

yasak olmasına karşın nüfus mübadelesi

lirten Cumhurbaşkanı, kronik sorunlar ve

ile Türkiye Trakya’sından ve Anadolu’dan

ekonomik kriz nedeniyle bölgede ticaret ve

bölgeye yerleştirilenlerle birlikte bölgede-

sanayinin ciddi şekilde gerilediğini söyledi.

ki Yunanların sınır bölgesini koruma özel

Sakelaropulu, coğrafi konumu ve farklı din-

görevine sahip olduklarını açıkça belirtti.

lerin birlikteliği sayesinde Trakya’nın kara

Maalesef bu açıklaması ile Cumhurbaş-

ve deniz yolları kavşağında bir bölge ola-

kanı provokasyon yapıyor. Ayrıca Trak-

rak refaha kavuşması gerektiğini belirtti.

ya’da farklı dinlerin birliktelik sergilediğini
söyleyen Cumhurbaşkanımız şunu bilmeli;

yerel yönetim, ordu, kilise, akademi, iş

Avrupa’da pek çok yerde farklı dinler bir

dünyası ve yerel toplum temsilcileri ile bir

arada yaşıyor, bu güzel örneği öne çıkarır-

araya geldi. Ancak Batı Trakya Azınlığı

ken etnik temelde bölünmeyi ve ayrışmayı

Yüksek Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD)

körükleyici açıklamalar yapmak oldukça

talepte bulunmasına ve İskeçe Azınlık

tehlikeli olmakla birlikte demokrasinin te-

Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti’nin açık

mel ilkeleri ve değerlerine de aykırı. Oysa

bir mektup ile Cumhurbaşkanı’nı okula

ülkemiz her fırsatta demokrasinin beşiği

davet etmesine karşın Cumhurbaşkanı,

olmakla övünüyor. Yazık, çok yazık oldu

Batı Trakya Türk toplumuna ait dernekler,

Cumhurbaşkanım! Bu ziyaret ile gerçek

sivil toplum temsilcileri veya Batı Trakya
Türk toplumu mensuplarıyla görüşmedi.
Gümülcine’de Çanaklio köşkünde yerel,
bölgesel ve ulusal düzeydeki siyasi temsilciler ile ordu ve emniyet mensuplarının da
aralarında bulunduğu bir heyet ile buluşan
Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, buradaki
konuşmasında Batı Trakya’nın Yunanis-

Cumhurbaşkanının ziyareti konusunda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Cumhurbaşkanının Batı Trakya programında biz

anlamda kucaklayıcı bir tavır sergileyerek
Batı Trakya Türklerine karşı tehdit algısını ve ön yargıları yok etmede cesur bir
adım atabilirdiniz ama maalesef atmadınız! Tarihi bir fırsat böylece kaçtı!” dedi.

Türkler yine yok sayıldık! Başbakan Miçotakis’in bölgemizi son ziyaretinde olduğu

*Fotoğraf:

www.gundemgazetesi.com

gibi Cumhurbaşkanımız da ziyaretinde bu

tan’a katılımının 100. yılı kutlamalarına

bölgenin asli unsurlarından olan bizleri,

pandemi nedeniyle katılamadığını belirtti,

Türkleri dikkate almadı. Üstelik demogra-
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Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti’nden tayinli Gümülcine Vakıflar İdaresi’ne kınama
Halit Habip Oğlu: “Tayinli Vakıflar İdaresi Medrese-i Hayriye’yi ‘arka bahçesi’ olarak görmekten derhal vazgeçmelidir.”
Batı Trakya Türk toplumuna ait Gümülcine şehrindeki Medrese-i Hayriye Vakıf
Azınlık Lisesi Encümen Heyeti yaptığı
kamuoyu açıklamasında, Yunan devletince tayin edilen Gümülcine Vakıflar
İdaresi’nin okula dezenfektan ve maske
bağışı yapma bahanesiyle vakıf gelirlerinin gayrimeşru harcanmasını örtbas
etmeye çalışmasını ve okulu siyasi hedeflerinin bir aracı olarak kullanmasını
kınadı.
Açıklamada, medresenin özerk statüde
bir vakıf azınlık okulu olduğunun bilinmesine ve medrese müdürünün Encümen Heyeti ile istişare ederek bu yönde
bir ihtiyacın bulunmadığını bildirmesine
rağmen tayinli Gümülcine Vakıflar İdaresi Başkanı’nın Yunan kökenli müdür
yardımcısı ile iş birliği yaparak medreseye vakıflar adına dezenfektan ve

maske bağışında bulunma girişiminin
kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının Yunanistan’da yayılmasını önlemek amacıyla
hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında, dezenfektanların her okulda
olduğu gibi belediye aracılığı ile bakanlık tarafından, maske gibi diğer koruyucu malzemelerin de Encümen Heyeti
ve Okul Aile Birliği tarafından yeterli düzeyde temin edildiğinin altının çizildiği
açıklamada, Vakıflar İdaresi’nce medresenin ihtiyaçları için ödenmesi gereken
ancak gasp edilen 2019 ve 2020 yıllarına ait vakıf gelirlerinin ivedilikle ödenmesi talep edildi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habip Oğlu, “Hayriye Medresesi,
eğitimde özerk kılınan Batı Trakya Türk
toplumuna ait Türk okulları ile eşit şekilde özerk statüde dini eğitim veren
bir Türk okuludur. Tayinli vakıf idaresinin keyfi ve dayatmacı bir anlayış ile
encümen heyeti ve okul aile birliğinden
herhangi bir talep ve ihtiyaç olmamasına rağmen okula yaptığı sağlık malzemeleri bağışını vakıflar idaresinin okul
idaresine hükmetme girişimi olarak görüyoruz. Özerk statüdeki okula yapılan
müdahale niteliğindeki bu girişimi kabul
etmemiz imkansızdır. Doğrudan hükümet ya da hükümet tarafından tayinli
organlar aracılığı ile pandeminin siyasi
fırsatçılığa dönüştürülerek, özerk olan
kurumlara keyfi müdahaleler son bulmalıdır. Bu konuda Batı Trakya Türk
toplumu olarak gözümüz açık bir şekilde haklarımızı savunacağımızı herkesin
bilmesini isteriz” dedi.
*Fotoğraf: www.birlikgazetesi.org

Batı Trakya’da Türk’ün yaptırdığı çeşmeye ırkçı saldırı!
Yunanistan’ın Gümülcine şehrine bağlı
Yanıköy’deki bir çeşmeye kimliği belirsiz
kişi veya kişilerce zarar verildi. Gündem
Gazetesi’nin haberine göre, 12 Mayıs
2020 Salı gecesi Batı Trakya Türk toplumuna mensup bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin Türkçe yazılı levhası yerinden sökülerek, çeşmeye sprey boyayla
Türkler aleyhine slogan yazıldı.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çeşmeyi
yaptıran hayırsever Batı Trakya Türk’ünün isminin ve çeşmenin yapılış tarihinin yer aldığı mermer levhayı parçalar6

ken, çeşme duvarına “Erdoğan Türkler
Nazi” şeklinde slogan yazdı.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) olarak nefret temelli, ırkçı ve
Türk düşmanı motifler taşıyan ve Batı
Trakya Türk toplumunu hedef aldığı
aşikar olan bu menfur saldırıyı şiddetle
kınıyor, saldırının faillerinin polis tarafından bir an önce tespit edilerek, yargı
önüne çıkartılmalarını istiyoruz.
*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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Batı Trakya’da Türk imam karakola ifade
vermeye çağrıldı!
Halit Habip Oğlu: “Yunan makamlarına, koranavirüs salgını
ile mücadele bahanesiyle Batı
Trakya Türk toplumunun dini ve
kültürel değerlerini hedef alan
girişimlerine derhal son verme çağrısında bulunuyoruz.”

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu zor ve hassas dönem
fırsat bilinerek, Yunanistan’da Batı Trakya Türk
toplumunu sindirme çabaları maalesef devam
etmektedir. Köy cemaati tarafından göreve getirilen imamın gerçek dışı bir iddiayla karakola ifade
vermeye çağrılması ve psikolojik baskıya maruz
kalması bunun son örneğidir. Geçtiğimiz günlerde
de koranavirüs salgını ile mücadele bahanesiyle

Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumu

garip bir şekilde camilerde hoparlörün sesi kısı-

mensubu imam, görev yaptığı camide koranavirüs

larak ezan okunması talep edilmişti. Yine Yunan

salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen toplu

devletinin atadığı ancak Batı Trakya Türk toplu-

namaz kılındığı iddiasıyla 25 Nisan 2020 tarihin-

munun tanımadığı Rodop Müftü Naibi, Gümülcine

de karakola ifade vermeye çağrıldı. Millet Gaze-

Harmanlık Mahallesi Camii ile Şapçı’daki Hamidi-

tesi’nin haberine göre, Kozlukebir Belediyesi’ne

ye Camii’nde halihazırda cemaatin ve mütevelli

bağlı Hebilköy’de yıllardan beri imamlık yapan din

heyetlerinin seçtiği ve desteklediği imamlar görev

görevlisi Ali Mahmut Paşa, poliste verdiği ifadede,

yapmasına rağmen yerlerine yeni imamlar ata-

sosyal medyada paylaşılan ve iddiaya kanıt olarak

mıştı. Yunan makamlarına, koranavirüs salgını ile

gösterilen videonun en azından 5-6 yıl öncesine
ait olduğunu belirterek, camide kesinlikle cemaatle namaz kılınmadığını dile getirdi. Mahmut Paşa,
karakol müdürüne verdiği ifadede, Yunanistan’da

camisinde ne beş vakit ne de Cuma namazlarının
toplu halde kılındığını söyledi.

koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alı-

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk

nan tedbirler doğrultusunda altı haftadan beri köy

Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu,

mücadele bahanesiyle Batı Trakya Türk toplumunun dini ve kültürel değerlerini hedef alan girişimlerine derhal son verme çağrısında bulunuyoruz”
dedi.
*Fotoğraf: www.milletgazetesi.gr

Batı Trakya’da Ramazan davulunun
çalınması engellenmek istendi!
Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya’da Türk ve Yunanların yüzyıllardır barış içerisinde bir arada
yaşamasına zarar veren bu ve
benzeri kötü niyetli girişimlerin
derhal son bulmasını istiyoruz.”
İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan
ayında da koranavirüs salgını bahane edilerek
Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk
toplumunun gelenek ve kültürel değerlerine
yönelik engelleyici girişimler devam ediyor.
Gündem
Gazetesi’nin
haberine
göre,
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde özellikle
Türk ve Yunanların birlikte yaşadığı köylerde,
iftar ve sahur vakitlerini haber veren Ramazan
davulcusu engellenmeye çalışıldı. İskeçe
iline bağlı İnhanlı ve Sakarkaya köylerinde
Ramazan davulcularının polis tarafından
uyarıldığı ve davul çalmamalarının istendiği,
aksi takdirde kendilerine ceza yazılacağı

bildirildi. İskeçe ilinin karma nüfusa sahip başka
köylerinde de Ramazan davulunun çalınması
ile ilgili benzer sorunların yaşandığı kaydedildi.
Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “Mübarek Ramazan ayında iftar ve
sahur vakitlerinde davul çalınması, Batı Trakya
Türk toplumunun yüzyıllardır sahip olduğu
bir gelenek olarak bölgedeki Türk ve karma
köylerde bugün de yaşatılmaktadır. İnhanlı ve

ABTTF Haber Bülteni I Sayı 160 I Haziran 2020

Sakarkaya köylerinde mütevelli heyetlerince
belediye yönetimlerinden Ramazan davulcuları
için gerekli izinlerin alınmasına ve yasalara
aykırı bir durum olmamasına rağmen polisin
uyarısı ile Ramazan davulunun çalınmasının
engellenmek istenmesinin neye hizmet ettiğini
anlamak mümkün değildir. Koronavirüs salgını
ile mücadele kapsamında alınan önlemler
bahane edilerek, camilerimizde ezanın
hoparlörden kısık sesle okunmasının istenmesi
ile
Ramazan
davulunun
çalınmasının
engellenmeye
çalışılmasının
temelinde
Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna
karşı olan ve onu ‘tehdit’ ve ‘tehlike’ olarak
gören hasmane tutum yatmaktadır. Batı
Trakya’da Türk ve Yunanların yüzyıllardır barış
içerisinde bir arada yaşamasına zarar veren bu
tarz kötü niyetli ve ayrıştırıcı girişimlerin derhal
son bulması için Yunan makamları üzerine
düşen adımları atmalıdır” dedi.
*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
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Birleşmiş Milletler Yunan halkına sığınmacılara
şans vermesi çağrısında bulundu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ege Denizi’ndeki Yunanistan’a ait adalarda sığınmacı sayısının Ocak
2019’dan bu yana ilk defa düştüğünü açıkladı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine
göre, UNHCR Yunanistan Temsilcisi Philippe Leclerc, internet üzerinden yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz şubat ayında
adalarda 42 bin 052 sığınmacı bulunurken,
nisan ayı itibarıyla adalarda yaşayan mülteci
sayısının 38 bin 200’e düştüğünü ifade etti.
Leclerc, Türkiye’nin yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması

önlemleri ile Yunanistan’ın Türkiye ile olan
sınırındaki kontrollerini sıkılaştırmasının
Yunan adalarındaki mülteci sayısındaki düşüşte etkili olduğunu kaydetti. Korunmasız

durumdaki bazı sığınmacıların adalardan
Yunan anakarasına taşındığını belirten adalardaki sığınmacı kamplarının hala kapasitelerinin çok üzerinde bir doluluk oranına
sahip olduğunu ve sığınmacıların buralarda
insanlık dışı koşullarda yaşamaya devam ettiğini söyledi. UNHCR Yunanistan temsilcisi,
Yunan hükümeti adalardaki kampları tahliye
ederek, sığınmacıların tümünü bir an önce
anakaraya taşımalı derken, Yunan halkına
da sığınmacıları kabul etmesi ve onlara bir
şans vermesi çağrısında bulundu.
*Fotoğraf: www.dw.com/tr

Avrupa’ya ulaşan mülteci ve göçmen çocukların büyük
çoğunluğu Yunanistan’da bulunuyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF), Avrupa’daki mülteci ve göçmen
krizine ilişkin dönem raporunu yayımladı.
Rapora göre, 2020 yılında Akdeniz rotası
üzerinden Avrupa’ya ulaşan tüm mülteci ve
göçmenlerin dörtte birini çocuklar oluşturuyor.
Raporda, 2020 yılı mart ayı sonu itibarıyla
İtalya, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerindeki mülteci ve göçmen çocuk sayısının
yaklaşık 52 bine yükseldiği, bu çocukların
yüzde 85’inin Yunanistan’da bulunduğu kaydediliyor.
Mart 2020 itibarıyla Yunanistan’daki mülteci
ve göçmen nüfusunun 118 bine ulaştığının

birliği içerisinde izlemeye devam ettiği belirtiliyor.

belirtildiği raporda, mülteci ve göçmen nüfus
içerisindeki çocuk sayısının 44 bin 300 olduğu not ediliyor. Raporda, UNICEF’in Yunanistan’daki mülteci ve göçmen çocukların
durumunu ulusal makamlar, çocuklardan
sorumlu ombudsman yardımcısı, BM birimleri ve ortak sivil toplu kuruluşları ile yakın iş

Raporda, Mart 2020 itibarıyla incelenen
bölgedeki mülteci ve göçmen nüfus arasında sadece birkaç koronavirüs (Kovid-19)
vakasının tespit edilmiş olmasına rağmen
salgının Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle özellikle Yunanistan’a ait
Ege adalarındaki yetersiz ve aşırı kalabalık
kabul ve barınma merkezlerinde kalan ve
temizlik için suya ve sıhhi imkanlara kısıtlı
erişimi olan on binlerce mülteci ve göçmenin
durumunun son derece endişe verici olduğu
vurgulanıyor.
*Fotoğraf: https://reliefweb.int

“Refakatsiz çocuklar güvenli şartlara kavuşturulsun”
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights
Watch) tarafından Başbakan Kiriakos Miçotakis’e gönderilen bir mektupta, karakollarda
tutulan refakatsiz sığınmacı çocukların güvenli şartların olduğu yerlere götürülmesi istendi. Ulusal Sosyal Dayanışma Merkezi’nin
verilerine göre, 30 Nisan 2020 itibariyle
göçmen kamplarına götürülmek üzere beklerken karakollarda tutulan refakatsiz çocuk
sayısının 276 olduğu tahmin ediliyordu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunanistan
Temsilcisi Eva Cosse yaptığı açıklamada,
8

relerinde tutulan yüzlerce çocuğun serbest
bırakılmasını sağlamalı. İlgi ve korumaya ihtiyaç duyan bu çocuklara, ihtiyaç duydukları
ilgi ve korumayı sağlayamamanın bir gerekçesi olamaz” ifadelerine yer verdi.
Yunanistan’da 5 binin üzerine refakatsiz sığınmacı çocuk bulunuyor.
“Başbakan, refakatsiz çocukları koruyacağına dair verdiği sözü tutmalı ve Covid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu kirli, kalabalık,
erişkinlerle yan yana durdukları karakol hüc-

Kaynak: https://www.hrw.org/el/
news/2020/05/19/342048
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Uluslararası Af Örgütü’nden Yunanistan’a uyarı
Yunan Parlamentosu’nda 8 Mayıs’ta oylamaya

Tidona, “Sığınmacıları korumak her zaman Yu-

sunulan, hükümetin göç ve ilticaya ilişkin ge-

nan hükümetinin sorumluluğundadır, bununla

tirdiği yasal düzenleme sığınmacıların otomatik

beraber korona pandemisi günlerinde bu so-

olarak gözaltına alınmasına olanak sağlaya-

rumluluk daha da artmaktadır. Hükümet, sığın-

cak. Yeni yasa ile itirazları reddedilen ve geri

macıların otomatik olarak göz altına alınmasını

dönüş süreci başlatılan sığınmacıların otomatik

öngören son derece sorumsuz önerileri tekrar

olarak göz altına alınması mümkün olacakken

gözden geçirmeli, bunun yerine diğer güvenli,

adalardaki açık göçmen ve mülteci kampları da

itiraz hakkını gasp etmeyen, alternatif öneri-

kapalı merkezlere dönüştürülebilecek.

leri değerlendirmelidir” sözleri ile Yunanistan’ı
uyardı.

Uluslararası Af Örgütü Göç Araştırmacısı Adri-

mete yakışmaz. Bu yeni yasa sadece sığın-

ana Tidona konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

macıların sağlıkları için tehlikeli değil, aynı za-

Kaynak:

“Korona pandemisinin yaşandığı böylesi gün-

manda göçmenlerin göz altına alınmasının son

article/23301/ellada-aneythyni-i-stasi-tis-kyver-

lerde onca insanı sınırlı ve kalabalık alanlarda

çare olarak kullanılmasını öngören uluslararası

nisis-gia-systimatiki-kratisi-ton

yaşamak zorunda bırakmak sorumlu bir hükü-

hukuka da aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

https://www.amnesty.gr/news/press/

Sığınmacılar için büyük tehlike
Yunanistan’da yaklaşık 10 bin göçmen 1 Ha-

portajda Türk-Yunan sınırındaki tel örgünün

ziran’dan itibaren nerede kalacağını bilmiyor.

Yunanistan’a gelmek isteyen sığınmacıların

Meydanlar, parklar gidecek yeri olmayan sığın-

engellenmesi amacıyla genişletileceğini du-

macılarla dolabilir. Zira, sığınmacılara yapılan

yurdu. Petrovits, söz konusu tel örgüye ilişkin

kira yardımına ve misafirhanelerle yapılan an-

olarak, “40km’ye ulaşacak, 60km bile olabilir”

laşmalara ilişkin büyük bir kaos hakim. Göç ve

diye konuştu.

İltica Bakanı Notis Mitarakis ve Atina Belediye
Başkanı Kostas Bakoyanis 27 Mayıs’ta ger-

Kaynak:

çekleştirdikleri görüşmede bu zorlu konuyu ele

ece/astegoi-kindyneyoun-na-meinoun-xilia-

aldılar.
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) yaptığı açıklamada, “İki üç yıldır
okula giden çocuklar, kadınlar ve hatta engel-

şehirlerde ev verilmediği sürece kamplardan
kimsenin çıkarılmamasını, hiçbir ailenin evlerinden kovulmamasını talep ediyor” ifadelerine
yer verdi.

liler dahil olmak üzere birçok aile hiçbir maddi

Öte yandan, Meriç Eyalet Vali Yardımcısı

yardım olmaksızın sokakta kalacak. KEERFA,

Dimitris Petrovits MEGA TV’ye verdiği bir rö-

https://www.in.gr/2020/05/27/gre-

des-prosfyges/
https://www.in.gr/2020/05/27/greece/antiperifereiarxis-evrou-o-fraxtis-tha-exei-oloklirothei-mexri-telos-tis-xronias/
https://www.antiracismfascism.org/

Denizlerde sığınmacıların geri itilmesi endişe yaratıyor
“Ege’de Mültecilere Destek (RSA)” isimli si-

Duyuruda hatırlatılan bir başka vaka ise yine

vil toplum kuruluşu yakın zaman önce yaptığı

2014 yılına ait. İlgili Sahil Güvenlik birimlerinin

bir duyuruda, denizlerde sığınmacıların “geri

(LS-ELAK) kovalaması sırasında açılan ateş

itilmesindeki (push-back)” artıştan ve sığınma

sonucu bir sığınmacının hayatını kaybettiği

arayanların yaşamlarının tehlike altında olma-

ve bu vakaya ilişkin davanın da Avrupa İnsan

sından duyulan endişeye değiniyor.

Hakları Mahkemesi’nde (Αlhathib κ.λπ. κατά
Ελλάδας) hala sürdüğü anımsatılıyor.

Söz konusu duyuru son aylarda Yunanistan
topraklarından ve kara sularından, Yunanis-

RSA ve PRO ASYL, Yunan yetkilileri ve Fron-

tan’a ulaşmaya çalışan sığınmacıların Tür-

tex’e uluslararası hukuk ve AB yasalarından

kiye’ye geri itildiği vakaların sayısında artış

8 çocuk ve 3 kadının hukuka aykırı şekilde

doğan yükümlülükleri çerçevesinde hareket

olduğunu, ilgili Sahil Güvenlik birimlerinin

yapılan benzer bir “geri itme (push-back)” ope-

etmeleri ve denizde tehlikede bulunan herkesi

(LS-ELAK) sığınmacılara ait botların Yunan

rasyonu sırasında hayatlarını kaybettikleri ve

kurtarmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

adalarına gelmelerini engellemek adına teh-

söz konusu operasyonun ardından hayatta

likeli ve saldırgan eylemler içine girdiğini ileri

kalmayı başaranların Avrupa İnsan Hakları

Kaynak: https://rsaegean.org/el/sovari-anisyc-

sürüyor.

Mahkemesi’nde Yunan yetkililere dava açtığını

hia-gia-tin-ayxisi-anaferomenon-epanaproothi-

ve davanın (Safi and others v. Greece) halen

seon-sti-thalassa-kai-ton-kindyno-gia-ti-zoi-o-

sürdüğü hatırlatılıyor.

son-anazitoyn-prostasia/

Duyuruda, 2014 yılında Afganistan’dan gelen
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Dağlık ve dezavantajlı bölgelere verilen destek
Dağlık ve dezavantajlı bölgelere verilen

Yunan vatandaşları, AB üye ülkelerinin, Av-

devlet desteği 2018 ödemeleri için hak elde

rupa Ekonomik Alanı ülkelerinin (Norveç,

eden 5.000 kişinin ödemesi 29 Mayıs’ta ya-

İzlanda, Lihtenştayn) ve İsviçre vatandaşla-

pıldı. Öte yandan, 2019 başvuruları için son

rı öngörülen şartlara sahip olmaları halinde

tarih 15 Mayıs. 2019 ödemeleri ise 30 Hazi-

destek için başvuruda bulunabiliyor.

ran’da yapılacak.
Kaynak:
www.dikaiologitika.gr’nin

haberine

göre,

https://www.dikaiologitika.gr/eidh-

seis/asfalish/298742/epidoma-oreinon-ka-

başvuru sahiplerinin yıllık gelirlerinin 3.000

i-meionektikon-perioxon-pire-ypografi-i-pli-

avroyu geçmemesi halinde yıllık devlet des-

Sadece daimi ikameti dağlık ve dezavantajlı

romi-gia-to-2018

teği 600 avroyu bulabilecek. Yıllık gelirin

bölgelerde olanlar ve burada en az 2 yıldır

3.001 ila 4.700 avro arasında değiştiği du-

yaşayanlar yıllık gelirleri 4.700 avroyu geç-

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ti-ishye-

rumlarda ise destek 300 avroya kadar çıka-

memek kaydıyla söz konusu ödenek için

i-gia-tin-eisodimatiki-enishysi-se-oikogene-

bilecek.

hak sahibi olacak.

ies-oreinon-kai-meionektikon-periohon

İşsizlik
Koronavirüsün günlük yaşamımıza getirdiği

olmayacak. Açılacak olan dükkanlar da ka-

zorluklardan sonra şimdi de Yunanistan’da

labalıktan kaçınmaya yönelik alınan tedbirler

yeni ekonomik sorunlara yol açması bekle-

nedeniyle daha az müşteriye sahip olacak

niyor.

ve yepyeni kurallar ile işleyecek. Turizm de
dünyada değişen şartlar nedeniyle büyük bir

Oxford Economics’in yayımladığı bir rapora

yara alacak.

göre, Yunanistan Avrupa’daki en kırılgan iş
gücü piyasasına sahip ve Yunanistan’ın koronavirüs nedeniyle karşı karşıya kaldığı karantina, işsizlikteki verileri daha da kötüleşti-

Yunanistan’daki işsizlik oranı %20’leri geçecek.

Kaynak:

https://www.in.gr/2020/05/07/gre-

ece/oxford-economics-o-koronaios-tha-ektokseysei-tin-anergia-stin-ellada/

rebilir. Söz konusu rapora göre, çalışanlara

Şimdilik devlet desteğinden faydalanmak is-

kısa vadede verilen destek karantina süre-

teyen işletmelerin işten çıkarma yapmasına

https://www.capital.gr/oikonomia/3451271/

since hem çalışanlara hem de işverenlere

izin verilmiyor ancak her ne kadar Yunanis-

oxford-economics-i-ellada-exei-tin-pio-eu-

yardımcı oldu ancak aynı zamanda işsizliğin

tan kademeli olarak “normalleşme” sürecine

aloti-agora-ergasias-stin-europi-i-pandimi-

yarınına ilişkin gerçekleri de sakladı. Yapılan

girmiş de olsa, ölümcül virüs hayatımızda

a-tha-ektoxeusei-tin-anergia

değerlendirmelere göre, İspanya ve

var olduğu sürece artık hiçbir şey “normal”

Otlaklara devlet desteği
Avrupa Adalet Divanı otlaklara verilen dev-

Yunanistan’ın lehine aldığı ikinci karar. Böy-

let desteğine ilişkin olarak Yunanistan lehi-

lelikle serbest bırakılan toplam fon miktarı

ne yeni bir karar daha aldı. Divan, otlaklara

435 milyon avroya ulaşıyor.

devlet desteği verilmesine ilişkin olarak AB
kanunlarının çiğnendiği gerekçesi ile, AB

Kaynak:

https://www.ethnos.gr/ella-

destek fonlarından alıkonulan 166 milyon

da/103786_eyropaiko-dikastirio-166-ek-ey-

avroluk tutarın serbest bırakılmasına karar

ro-stin-ellada-gia-tis-epidotiseis-me-ta-bos-

verdi.

kotopia

Avrupa Komisyonu’nun 2009-2012 sürecin-

edildiğine karar verilmişti. Sonuç olarak da

https://www.in.gr/2020/05/05/greece/dikai-

de devlet desteklerinin yasalara uygunluğu-

bu alandaki devlet desteği tutarı alı konul-

osi-tis-elladas-apo-eyropaiko-dikastirio-gi-

nu kontrol ettiği denetimlerde, Yunanistan’ın

muş, devlet bütçesine ek bir yük gelmişti.

a-koinotikes-epidotiseis/

yaptığı otlak tanımından farklı bir otlak tanımı olan AB yasal düzenlemelerinin ihlal
10

Bu, Avrupa Adalet Divanı’nın aynı konuda
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“Normale” dönüş
İlk korona vakasının 26 Şubat’ta görüldüğü

satan dükkanlarda, hastanelerde, klinikler-

Yunanistan’da, 23 Mart’ta başlayan sokağa

de, laboratuvarlarda, kuaförlerde ve güzellik

çıkma yasağı 4 Mayıs’ta sona erdi.

merkezlerinde çalışanların da maske kullanma mecburiyeti bulunuyor. Diğer kapalı

Normalleşmeye kademeli geçiş çerçevesin-

alanlarda ise maske kullanılması tavsiye

de ilk etapta açılan işletmeler şöyle: Kitap-

ediliyor.

çılar, kırtasiyeler, bilgisayar ve telekomünikasyon gereçleri satan teknoloji mağazaları,

Kaynak:

spor malzemeleri satan dükkanlar, çiçekçi-

da/story/217836/me-maskes-alla-xo-

ler, KTEO (araba muayenesi), kuaförler, güzellik merkezleri, gözlükçüler.

çalışması gerektiği vurgulanıyor.

https://www.cnn.gr/news/ella-

ris-sms-ti-allazei-apo-ti-deytera-poia-katastimata-anoigoyn

Vatandaşların toplu ulaşım araçlarında, takÖlümcül virüsün yayılmasının önlenebilmesi

silerde, asansörlerde, hastanelerde maske

https://www.in.gr/2020/05/03/greece/xarda-

için açılan işletmelerin yeni kurallara ve

kullanması zorunlu. Toplu taşıma araçla-

lias-megalo-stoixima-pleon-einai-na-mei-

koronavirüsle mücadele tedbirlerine uygun

rında, taksilerde, süper marketlerde, gıda

noume-asfaleis/

Normalleşmede yeni adımlar
200’ün üzerinde arkeolojik alan 18 Mayıs’ta

Ortaokul ile lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri de

tekrar ziyaretçilere açıldı. Bu, koronavirüs

18 Mayıs’ta tekrar ders başı yaptı.

nedeniyle getirilen yasakların ardından kültürel alanların yeniden işleyişine ilişkin ilk

Kaynak:

adım oldu. Arkeolojik alanların yeniden işle-

le/458362/Pos-tha-leitourgisoun-apo-auri-

https://www.amna.gr/home/artic-

yişe geçişinde sabah 8’den akşam 8’e kadar

o-emporika-kentra-kai-estiasi

süren yaz tarifesi geçerli olacak. Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için gerekli

https://www.youtube.com/wat-

tüm tedbirler de bu alanlarda alınacak.

ch?v=WqUf8RvGjQg&feature=emb_logo

18 Mayıs’tan itibaren alışveriş merkezleri ve

sayısı 20 m2’ye 1 müşteri olacak şekilde

https://www.amna.gr/home/article/458303/

outlet satış merkezleri de tekrar müşteri ka-

düzenlenecek. Maske kullanımı çalışanlar

Oi-archaiologikoi-choroi-mas-upodechonta-

bul etmeye başladı. Alışveriş merkezlerinde

ve müşteriler için mağazalar içinde zorunlu

i-xana-apo-ti-Deutera-18-Maiou

bulunmasına izin verilen azami müşteri

olacak.

Normalleşme sürecinde 4. evre
Aradan geçen iki ayın ardından 25 Mayıs’ta

ise bu oran %55’i bulabilecek.

kafe, bar ve restoranlar tekrar açıldı ancak
yeni şartlar altında ve yepyeni kurallarla,

Kaynak: https://www.in.gr/2020/05/25/gree-

sadece dış mekanlarda.

ce/o-neos-xartis-se-metakiniseis-apo-deytera-oloi-oi-neoi-kanones-gia-epivates-se-plo-

Yeni “normalde” her 2 metrekarelik alana 1

ia-kai-aeroplana/

müşteri olacak şekilde düzenleme yapılırken, her bir masadaki azami müşteri sayısı

https://www.in.gr/2020/05/24/greece/estia-

6 olacak. Çalışanlara maske takma zo-

si-menou-sta-kinita-maskes-trapezomanti-

runluluğu getirilirken, müşterilere böyle bir

ran tarihini beklemek gerekecek.

la-mias-xrisis-ti-allazei-apo-deytera/

me şekline bağlı olarak iki masa arasındaki

25 Mayıs’tan itibaren adalara gidiş geliş

https://www.cnn.gr/news/ellada/

asgari mesafe 70cm ile 170cm arasında

de serbest oldu. Ancak gemiler, kendileri-

story/220626/nea-kanonikotita-vima-tetar-

değişecek. Kafe, bar ve restoranların iç

ne izin verilen yolcu kapasitesinin sadece

to-anoigei-i-estiasi-eleytheres-oi-metakini-

mekanlarının da açılabilmesi için 15 Hazi

%50’sini taşıyabilecek. Kabinli gemilerde

seis-sta-nisia

zorunluk olmayacak. Sandalyelerin yerleş-
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Trakya İstinaf Mahkemesi Batı Trakya
Türk derneklerinin başvurusunu reddetti!
Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz
Yunanistan’a oyalama taktiklerine son vererek, Batı
Trakya Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğü ile ilgili
AİHM kararlarını ivedilikle
uygulama çağrısında bulunuyoruz.”

Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin başvuruları ile ilgili aldığı siyasi nitelikteki olumsuz karar bizler için şaşırtıcı olmadı. Aynı
mahkeme, yakın zaman önce de ismindeki
‘Türk’ kelimesi nedeniyle kapatılan İskeçe
Türk Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesi
talebiyle yaptığı başvuruyu aynı gerekçeyle reddetmişti. Mahkemenin bu kararı, Yubaşvuruları Yunanistan ulusal mahkeme-

Trakya İstinaf Mahkemesi, Batı Trakya Türk

nanistan’ın ‘Bekir Usta grubu davaları’ adı

leri tarafından reddedilmiş, bunun üzerine

toplumuna ait Rodop İli Türk Kadınları Kül-

altında Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili

iki dernek AİHM’ye başvurmuştu. AİHM,

tür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Der-

AİHM kararlarının uygulanmasını yakından

2008 yılında verdiği kararlarla iki derneği

neği’nin tanınma başvurularını reddetti.

denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-

haklı bularak, Yunanistan’ın Batı Trakya

mitesi’ne verdiği sözlerle de çelişmektedir.

Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğünü
Trakya İstinaf Mahkemesi, 25 Mayıs 2020

Ülkemiz Yunanistan’a oyalama taktiklerine

ihlal ettiğine hükmetmişti. İki dernek, AİHM

tarihinde açıkladığı kararında, Avrupa İnsan

son vererek, Batı Trakya Türk toplumunun

kararlarının Yunanistan ulusal mahkeme-

Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 yılın-

örgütlenme özgürlüğü ile ilgili AİHM karar-

leri tarafından uygulanmasına imkan sağ-

da verdiği kararlardan sonra iki Batı Trakya

larını ivedilikle uygulama çağrısında bu-

laması amacıyla 2017 yılında kabul edilen

Türk derneğinin ulusal mahkemeler nezdin-

lunuyoruz. ABTTF olarak Avrupa Konseyi

4491/2017 sayı ve tarihli yasaya istinaden

de başvuru yaptıklarını ve başvurularının

Bakanlar Komitesi’ni Yunanistan ulusal

ve iç hukukta yeni şartların doğması sebe-

reddedildiğini, bu nedenle aynı dayanak ve

mahkemeleri nezdinde devam eden huku-

biyle Trakya İstinaf Mahkemesi’ne başvuru-

talep ile yeni bir başvurunun yapılamayaca-

ki süreçle ilgili güncel gelişmeler hakkında

da bulunmuştu.

bilgilendirmeye ve derneklerimizi destekle-

ğını iddia ederek, derneklerin dilekçelerini
kabul etmedi.

meye devam edeceğiz” açıklamasında buKonuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya

lundu.

Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile

Habip Oğlu, “Trakya İstinaf Mahkemesi’nin

Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin kayıt

Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve

ABTTF Cenaze Yardımlaşma Fonu

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

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com

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
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