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Değerli okuyucular,

2020 yılının ilk ayında Avrupa’da yaşanan gelişmeleri ele aldığımız beşinci sa-
yımız ile karşınızdayız...
Bu sayımızda ilk olarak ele aldığımız konu “Küresel Mülteci Forumu”dur. 2018 
ve 2019 yıllarına ait raporlardan pek çok sayısal verinin yer verildiği yazımızda 
Birleşmiş Milletler tarafından 17-18 Aralık 2019’da İsviçre’nin Cenevre kentin-
de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu incelenmiştir. “Almanya’da CSU’nun 
İlk Müslüman Belediye Başkan Adayı ve Siyasetçilere Yönelik Artan Saldırılar” 
başlıklı yazımız ise ikinci konu başlığımızı oluşturmaktadır. Geçtiğimiz aylarda 
Hannover’de seçilen ilk Türk belediye başkanının ardından CSU’nun belediye 
başkanlığına müslüman bir ismi aday göstermesi Alman siyaseti ve halkı üzerin-
de büyük etki uyandırdı. CSU’nun bu hamlesi ile birlikte siyasetçilere yönelik 
saldırılara da değinilmiştir. Üçüncü konumuz ise ÖVP ve Yeşiller Koalisyonu. 
Sağcı politkaları ile tanınan ÖVP ocak ayında Yeşiller ile hükümet kurma kara-
rı aldı. Avusturya tarihinde Yeşiller ilk kez hükümet kurma görevinde yer aldı. 
ÖVP ve Yeşiller koalisyonunca hazırlanan hükümet programının, bu koalisyona 
gelen tepkilerin analiz edildiği yazımız okuyucuya sunulmuştur.  Analizlerimi-
zin ardından Avrupa’da bu ay öne çıkan haberler yer almaktadır. Kimdir? Ne-
dir? köşemizde ise Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulo 
Kimdir? ve Davos Zirvesi Nedir? başlıklarına yer verilmiştir.  Ve son olarak 
terminoloji köşemizin ana temasını ise “Devlet Kurumları” oluşturmaktadır.

Herkese iyi okumalar...

E 
ditörden...
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GÜNDEM

Küresel Mülteci Forumu
Uluslararası göç eğilimlerinin seviyelerini ve eğilimlerini gösteren Birleşmiş 
Milletler tarafından yayınlanan International Migration Stock 2019 ’a göre 
dünya genelindeki uluslararası göçmen sayı-
sı 2019’da yaklaşık 272 milyona ulaşmıştır. 
2019 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüz-
de 3,5’u uluslararası göçmendir. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK)’nin yayınladığı Global Trends Forced Displacement 2018  raporuna 

göre dünya genelinde 70,8 milyon kişi zorla 
yerinden edilmiştir. 2018’de zorla yerinden 
edilen insanların sayısı 2,3 milyon artmıştır. 
Bunların 25,9 milyonu mültecidir. 2018’de 
her gün ortalama 37.000 kişi zorla yerinden 

edilmektedir. Her 5 mülteciden yaklaşık dördü kaynak ülkelerine yakın komşu 
ülkelerde yaşamaktadır. Ortalama 13,6 milyon kişi 2018’de çatışma ve zulüm 
yüzünden yerinden edilmiştir. 2018’de 138.600 refakatsiz ve ailelerinden ayrı 
düşmüş mülteci çocuk kaydedilmiştir. 2018’de çocuk mültecilerin yaklaşık ya-
rısı 18 yaşın altındadır.

Bu rakamların da gösterdiği gibi dünya genelinde yaşanan göç hareketliliğinin 
“kriz” haline dönüşmesiyle çok sayıda uluslararası aktör konuya “çözüm” baş-
lıklı görüşmeler gerçekleştirmektedir. 2018 yılının Aralık ayında Fas’ın Mara-
keş şehrinde BM Göç paktı  oylanmıştır. Bu 
oylama sonucunda hukuki bağlayıcılığı ol-
madığı söylenen pakt BM Genel Kurulu’nda 
resmen kabul edilerek “güvenli ve düzenli” 
göçü sağlamak için adımlar atılacağı belirtil-
miş ve 23 maddeden oluşan bir hedef listesi 
paylaşılmıştır. Bu küresel paktın geçmişi 2016 Eylül’ünde New York Mülteciler 
ve Göçmenler Deklarasyonuna dayanmaktadır. Bu toplantıdan bir sene sonra İs-
viçre’nin Cenevre kentinde 17-18 Aralık 2019 tarihinde BM tarafından Küresel 
Mülteci Forumu düzenlenmiştir.

Kaynak: www.aa.com.tr

International Migration Stock 
2019’ a erişmek için;
https://bit.ly/39eYHp6 

Global Trends Forced Displace-
ment 2018 ‘e erişmek için;
https://bit.ly/3bk68gj

Paktın amacı dünya çapında in-
san kaçakçılığının sektöre dönüş-
mesini engellemek ve göçmenlerin 
tehlikeli ve yasa dışı geçişlerini 
önlemektir.
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Foruma BMMYK’nın yanı sıra Türkiye, Kosta Rika, Etiyopya, Almanya ve Pa-
kistan eş başkan olarak katılmıştır. Bu, 2018 yılında kabul edilen Mültecilere 
İlişkin Küresel Mutabakatın uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen ilk toplantı 
olmuştur. Forumda mülteciler, devlet başkanları, BM yetkilileri, kalkınma ör-
gütleri, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyasından liderler bir araya gelmiştir. 
Forumun ana amacının mültecilere ve yaşadıkları topluma yardımcı olmak için 
yeni yaklaşımlar geliştirmek olduğu belirtilmiştir. 
Forumun ana temaları ise, yük ve sorumluluk paylaşımı, geçim kaynağı geliş-
tirme,  altyapı oluşturma, eğitim gibi konularda çözüm üretmek ve bunu sürekli 
kılmak olduğu belirtilmiştir. Ayrıca karar alma aşamasında kendilerini ilgilen-
diren konularda mültecilerin söz sahibi olmasının yani katılımın önemi dile ge-
tirilmiştir. Dünya Bankası tarafından mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan 
ülkelere yönelik özel sektörün geliştirilerek yeni iş imkanları oluşturulması için 
4,7 milyar taahhütte bulunulduğu ifade edilmiştir. Forum sonucunda toplam 7,7 
milyar doları aşkın bağış taahhüdü olduğu açıklanmıştır. Bunlar forumun en 
önemli çıktılarını oluşturur. 
Bu gibi toplantı veya organizasyonlarla ulusal ve küresel bağlamda öne çıkan 
gelişmelerin başında göç ve mültecilerin yer alması önemli bir gelişme olurken 
alınan kararların yaşanan mağduriyet ve sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir çö-
zümler üretip üretmeyeceği en büyük soru işaretini oluşturmaktadır. Yaşanan 
ve ileride olası yaşanacak büyük göç hareketliliklerinde sorumluluğu dünya ge-
nelinde sadece birkaç ülkenin omuzlarına bırakmak çözüm odaklı bir yaklaşım 
olmaktan ziyade sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. 
Tam da bu yüzden farklı siyasi ve sosyal gruplardan oluşan paydaşlarla gerçek 
bir sorumluluk paylaşımına gidilmesi, üretilen çözümlerin kalıcı ve sürdürüle-
bilir olmasına odaklanılması ve göçmenlerin kendilerinin bizzat dahil olduğu 
uygulamalara daha çok yer verilmesi bu ve benzeri toplantıları anlamlı kılacak-
tır. Ülkemizin de eş başkanlarından biri olduğu Küresel Mülteci Forumunun da 
taahhütlerini uygulamada başarılı olup olmayacağını şüphesiz ilerleyen zaman 
gösterecektir.

GÜNDEM

Zehra HOPYAR
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

Almanya’da CSU’nun İlk Müslüman 
Belediye Başkan Adayı ve 

Siyasetçilere Yönelik Artan Saldırılar

Almanya’da 2020 yılıyla birlikte gündemi meşgul eden gelişmelerin başında 
Türk kökenli siyasetçilerin karşılaştığı tepkiler gelmekte. İlk olarak, 15 Mart’ta 
yapılacak Bavyera eyaleti yerel seçimlerinde Hristiyan Sosyal Birlik Parti-
si’nden (CSU) Wallerstein kasabası belediye başkan adayı olarak gösterilmek 
istenen Şener Şahin, Müslüman olduğu için kendisine gösterilen İslamofobik 
tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Wallerstein CSU Başkanı 
Georg Kling, yapmış olduğu açıklamada Şahin’in aday olmasının ardından parti 
içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtmişti. Şahin’in çekilmesinin ardın-
dan, Augsburger Allgemeine gazetesi Civey araştırma şirketine Bavyera eyale-
tinde yaşayanların Müslüman bir belediye başkanına ilişkin görüşlerini sorduğu 
bir anket yaptırmıştı. Araştırmanın sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 
43,5’i şehir veya kasabalarında Müslüman bir belediye başkanını bir sorun ola-
rak gördüklerini, yüzde 48,9’u ise belediye başkanının Müslüman olmasının bir 
sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmişti. Bu durumun neticesinde CSU’nun baş-
ka Müslüman adaylara daha temkinli yaklaşması beklenirken, Alevi kimliğini 
vurgulayan ve kendisini seküler ve liberal olarak tanımlayan Ozan İyibaş, Bav-
yera Eyaleti’ndeki 20 bin nüfuslu Neufahrn kasabasında CSU partisinden bele-
diye başkanlığına aday gösterildi. 2007’den beri CSU’ya üye olan ve 2014’den 
bu yana da Neufahrn’da belediye meclisi üyeliği yapan İyibaş, adaylıktan çe-
kilen Şahin’den farklı olarak uzun bir süredir CSU’nun ve dolayısıyla siyasetin 
içinde.
Hristiyan değerlerine bağlı tutucu ve muhafazakâr bir parti olarak bilinen 
CSU’nun son dönemlerde önce Şahin üzerinden daha sonra da İyibaş üzerinden 
gerçekleştirmeye çalıştığı değişim; Yeşiller Partisinin son dönemlerde kazan-
mış olduğu ivme ve Almanya’da Müslüman veya göçmen kökenli siyasetçilere 
yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırılarla açıklanabilir. İki yıl öncesine kadar 
65 bin üyesi bulunan Yeşiller son iki yıl içinde aşırı sağcı Almanya  için Alter-
natif Partisi’nin (AfD) toplam üyesi kadar yeni üye kazanmış bulunmakta. Aynı 
zamanda Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de sağ popülist partilerle birlikte 
Yeşiller oylarını artırarak güç kazanan grupları oluşturmaktaydı.

Kaynak: Deutsche Welle
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Görünüşe göre oylarını arttırmak isteyen CSU da ilk olarak Şahin üzerinden de-
nemek istediği Müslüman belediye başkanı adayı planını, Şahin’in gelen bas-
kılara dayanamayıp çekilmesi ile birlikte İyibaş’ı öne sürerek gerçekleştirmek 
istemektedir. Bu durum sadece siyasi açıdan değil aynı zamanda siyasetçilere 
yönelik artan saldırılara dikkat çekilmesi açısından da önem arz etmektedir.
Almanya’da son dönemlerde siyasetçilere yönelik saldırıların artmasından dola-
yı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanı Annegret Kramp-Kar-
renbauer, tehdit altındaki yerel siyasetçiler için devlet koruması talep etmişti. 
Kramp-Karrenbauer’in bu isteğinin arkasında bulunan nedenlerin başında Lü-
bcke cinayeti gelmekte. CDU’lu Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran 
2019 yılında evinin terasında ölü bulunmuştu. Cinayetin ardından yakalanan ka-
til zanlısı Stephan E.’nin 2009 yılına kadar Neonazi olduğu şüphesiyle Alman 
iç istihbarat teşkilatı Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği, 
fakat daha sonra dikkat çeken davranışları olmaması nedeniyle bu izlemeye son 
verildiği duyurulmuştu. Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı po-
litikasını savunan Lübcke, daha önce de 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ar-
dından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmişti. Diğer yandan yakalanan 
katil zanlısı Stephen E.’nin isminin aslında 2013 yılında aşırı sağcı Nasyonal 
Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüyle ilgili hazırlanan istihbarat raporunda bu-
lunduğu ortaya çıkarılmıştı. 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 
banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin 2000-2007 
yılları arasında işlediği cinayetler Kasım 2011’de bir banka soygunun ardından 
şans eseri ortaya çıkartılana kadar yıllarca aydınlatılamamıştı. Lübcke cinaye-
tinin ardından son olarak geçtiğimiz haftalarda da Almanya’nın Halle kentinde 
Senegal asıllı Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Karamba Diaby’nin ofi-
si kurşunlanmıştı. 
Bu gelişmelerin ışığında Almanya’da son dönemlerde yükseliş eğiliminde bulu-
nan aşırı sağ ve Yeşiller gibi alternatif partiler, diğer siyasi partileri yabancı düş-
manlığı ve İslamofobik eylemlere karşı tavır almaya zorlamaktadır. Son dönem-
lerde gözle görülür şekilde üye kaybeden partiler, CSU örneğinde olduğu gibi 
çıkış için yeni yollar aramakta ama diğer yandan kendi içlerinde ciddi baskılara 
da maruz kalmaktadırlar.    

GÜNDEM

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

ÖVP-Yeşiller Koalisyonu
İbiza Skandalı sonrası 29 Eylül’de erken genel seçimlerine gidilen Avusturya’da 
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümeti kurmakla yetkilendir-
diği Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian Kurz, Yeşiller Partisi lideri 
Werner Kogler ile koalisyon hükümeti konusunda anlaştı. Üç ay süren koalis-
yon görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını Kurz ve Kogler birlikte duyururken, 
Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in 7 Ocak’ta geçici hükümeti sonlandırarak yeni 
kurulan bakanlar kurulunu onaylaması ile birlikte ÖVP-Yeşiller koalisyonu res-
mi olarak kuruldu.

Avusturya tarihinde ilk kez hükümetin bir parçası olan Yeşiller partisi ile 
ÖVP’nin koalisyonu, her iki partinin de üzerinde uzlaştığı 300 sayfadan oluşan 
bir hükümet programına dayanıyor. Hükümet programı içerisinde vergi reformu, 
sosyal güvenlik ve iklim krizi ile mücadele konuları yer almakla birlikte şeffaf-
lık konusunda etkili uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bürokrasi-
nin azaltılarak vatandaşların bilgi edinme özgürlüğünün artırılması ve bilgiye 
ulaşmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Yeşiller partisinin koalisyon ortağı 
olmasının programa yansıyan konularının başında vergi reformu geliyor. Vergi-
lendirmede ekolojiye öncelik verilmesi ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin 
azaltılması vergi reformu kapsamında programda yer alıyor. 
Yeşiller partisinin hükümetin bir parçası olarak yer alması hükümet programın-
da iklim değişikliği ile mücadele gibi konuların ön plana çıkmasını sağlarken, 
koalisyonun diğer parçası olan ÖVP’nin de hükümet programına katkıları Müs-
lüman karşıtlığı ve göç konularında açıkça kendini gösteriyor. Hükümet prog-
ramına göre düzensiz göçle mücadele ve mülteci konuları öncelikli konular 
arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği dış sınırlarının korunmasının yanında 
mültecilerin AB içinde paylaştırılmasına karşı olarak mülteciler için geri gönder-
me merkezleri kurulması planlanmaktadır. Programda yer alan diğer bir konuda 
Siyasal İslam (Political İslam) ile mücadele kapsamında getirilen maddelerdir. 
Hükümet programının açıklanması ile birlikte Avusturya İslam Cemaati başta 
olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları, özellikle göçmen ve Müslümanlara 
yönelik hayata geçirilmek istenen bazı uygulamaları eleştirmişlerdi. 
 

Kaynak: https://orf.at/stories/3149366/
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Planlamalara göre hali hazırda ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kapsamı 
genişletilecek ve yasağın yaş sınırı 14’e çıkarılacak. Kabineye Entegrasyon Bakan-
lığı için Müslüman karşıtı adımlarıyla bilinen Susanne Raab isminin seçilmesi tep-
kileri daha da arttırırken, ÖVP-FPÖ hükümeti döneminde izlenen aşırı-sağcı siyasi 
uyumun devam ettirilmesinden korkulmaktadır. Müslümanlara yönelik toplumsal 
algının olumsuz yönde etkilenmesinin hem ötekileştirmeyi arttırma hem de bu duru-
mun aşırı-sağı besleyerek daha da güçlendirme potansiyeli bulunmaktadır. 
ÖVP-Yeşiller koalisyonuna yönelik bir tepki de Avusturya’daki aşırı-sağcılardan 
geldi. Koalisyon hükümetinin kurulmasıyla birlikte Yeşiller partisinin 4 ismi kabi-
nede bakan olarak yer aldı. Bu isimlerden biri olan ve Adalet Bakanı olarak atanan 
Alma Zadic, Boşnak kökenli olması nedeniyle aşırı-sağcılardan yoğun tepki aldı. 
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Tirol Eyaleti Teşkilat Başkanı Mar-
kus Abwerzger’in sosyal paylaşım ağı Facebook’ta , “Bu kadın (Zadic) adalet bakanı 
olacak. Hakkında suç işlediğine ilişkin mahkeme süreci devam etmekte.” şeklindeki 
paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı Yeşiller milletvekiline ırkçı ve cinsiyetçi 
ifadeler içeren hakaretlerde bulundu. Koalisyon görüşmeleri sırasında başlayan ırkçı 
saldırılar ve nefret söylemleri, Zadic’in bakan olarak atanmasıyla artamaya devam 
etti.1994 yılında Bosna’daki savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Avusturya’ya gelen 
Alma Zadic, 10 yaşında geldiği ülkede 2017 yılında Yeşiller partisi adayı olarak 
milletvekili seçilmişti. Sosyal medyada Zadic’e yönelik artan ırkçı ve nefret içerikli 
saldırılara ise Başbakan Kurz tarafından tepki gösterildi. Kurz, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, “Nefret söylemi zamanımızın iğrenç bir gerçeği. Bu tür şeylerin 
bizde yeri olmamalı. İster sağcı, ister İslamcı, ister solcu olsun çevrim içi nefret söy-
lemleri ile sürekli olarak mücadele edeceğiz. Alma Zadic ve bu tür saldırıya uğrayan 
herkese desteğim sonsuz.” ifadesini kullandı. 

GÜNDEM

Buğra Kadir KOÇER
DİAM Araştırma Asistanı
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MEDYADAN

Avusturya: ÖVP ve Yeşiller

Ocak ayınında kamuoyunu meşgul eden başlıklardan biri ÖVP (Avusturya Halk 
Partisi) ve Yeşiller partisinin koalisyon kararı oldu. Avusturya’nın erken genel 
seçim kararı sonrası aşırı sağ politikaları ile bilinen ÖVP en güçlü parti ola-
rak gösterildi. Kasım ayından bu yana ÖVP ve Yeşiller arasında gerçekleşem 
görüşmeler sonucunda hükümetin Ocak ayında kurulması kararı alındı. İki yıl 
aradan sonra Yeşiller temsilcilerinin meclise geri dönmesiyle iki parti toplamda 
183 sandalyeye sahip oldu. Bu koalisyon sonucunda meclisin %50’den fazlası 
ÖVP ve Yeşillerden oluşmuş oldu. 

İspanya: Katalan Krizi

Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra, Aralık ayında devlet kurum-
larına “itaatsizlik” gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, bağımsızlık 
destekçisinin parlamentodaki görevinden men edilmesi (bir buçuk yıl kamu gö-
revinden men) kararı aldı. İspanya Merkez Seçim Kurulu mahkemenin kararını 
yürürlüğe koydu. Yapılan uygulamaların haksızlık olduğunu belirterek mahke-
menin ve hükümetin kararına karşı gelen Torra, halka ona destek olması için 
sokaklara çıkmalarını söyledi. İspanya’da görevden alınan tek kişi Torra olmadı. 
Yeni İspanyol sol hükümeti birçok kişiyi görevinden aldı ve Katalonyon’daki 
bağımsızlık savaşçılarıyla müzakere etmek istediğini de açıkladı.

Kaynak: www.sueddeutsche.de

Kaynak: www.aa.com.tr
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MEDYADAN

Zoran Milanovic 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Kazandı                    

Sosyalist Zoran Milanoviç Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazandı. 
Merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ)’nin adayı Kolinda Grabar-Kitaro-
viç’in rakibi Milanoviç ikinci turda oyların %52,7’sini aldı. Mevcut Cumhur-
başkanı Grabar-Kitaroviç oyların %47,3’ünü aldı. Milanoviç, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ilk turunu iki hafta önce oyların neredeyse %30’u ile kazanmıştı. 
Grabar-Kitaroviç ise oyların yaklaşık %27’sine sahipti. Görevdeki Cumhurbaş-
kanı Kitaroviç’in bir diğer rakibi olan aşırı sağcı Miroslav Skoro ilk turda oyların  
%24.4’ünü alarak üçüncü oldu.

CSU Partisinin İç Güvenlik Görüşmeleri

CSU (Hristiyan Sosyal Birlik Par-
tisi) artan internet kullanımlarıy-
la doğru orantılı olarak suçlarında 
arttığını söyledi. Hem siber suçlar 
hem de silahlı saldırıların artmasın-
da Amazon gibi online satış yapan 
e-ticaret firmalarından rahatlıkla 
silah satın alınabildiğini dile getiril-
di. CSU, iç güvenliği arttırmak için 
bir girişim başlatmak istiyor. İnter-

net’teki cezai suçlar daha yoğun bir şekilde takip edilmeli ve gençlerin şiddet 
yanlısı insanlarla iletişiminin azaltılması taraftarı olduklarını da ekledi.

 İklim Değişikliğine Karşı Çadır Kampı

İklim araştırmacıları Davos’un tepesinde yarım düzine sarı çadır kurdu. Yaklaşık 
20 bilim adamı ve aktivist geceleri orada geçiriyor. Vadideki hükümet ve şirket 
patronları onları yakından takip ediyor. Çünkü araştırmacılar “Arktik Basecamp” 
larıyla fark yaratmak istiyorlar. Briton Jeremy Wilkinson, 20 yıldır Kuzey Kut-
bu’nu araştırıyorum. Değişiklikler çok aşırı. Bilimsel gerçekleri takip etmeliyiz, 
bu bizim rolümüz.” Alman İklim Aktivisti Luisa Neubauer “Arktik Üssü Kampı” 
nı ziyaret etmek için Schatzalp’a geldi. Neubauer, Davos’taki performanslarıyla 
Greta Thunberg’e destek veriyor. Dünya Ekonomik Forumu iklim aktivistlerinin 
dünyanın önemli ve güçlüleriyle yüzleşmeleri için bir yer haline geldi.

Kaynak: www.tagesschau.de

Kaynak: www.cdu.de
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KİMDİR? NEDİR?

Katerina Sakellaropoulo Kimdir?

Selanik’te 1956’da doğan Yunanistan’ın 
yeni Cumhurbaşkanı Katerina Sakella-
ropoulo Atina Ulusal ve Kapodistrian 
Üniversitesi’nde hukuk okudu. Paris 
Üniversitesi’nde kamu hukuku alanın-
da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1980’lerin ortalarında Danıştay’ a kabul 
edildi ve 2000 yılında danışmanlığa terfi 
etti. Danıştay Yargı Görevlileri Derneği 
üyesidir. Derneğin görev süresi boyun-
ca genel sekreteri (1985-1986), başkan 

yardımcısı (2006-2008) ve başkanı (1993-1995,2000-2001) olarak görev yaptı. 
Ekim 2015’te Danıştay başkan yardımcılığına atandı ve Ekim 2018’de oy bir-
liğiyle yapılan oylamadan sonra mahkemenin ilk kadın başkanı oldu.17 Ekim 
2018’de görevine başlayan Sakellaropoulo sık sık akademik makale ve yazılar 
yazmıyor ve özellikle çevre, azınlık ve göçmen hakları üzerindeki hassasiyeti 
ile tanınıyor. Son olarak kariyerinin zirvesine ulaşan Katerina Sakellaropoulo 
22 Ocak 2020’de Yunanistan’ın ilk kadın Cumhurbaşkanı oldu. Yunanistan’da 
300 sandalyeli parlamentoda yapılan seçimi kazanan Katarina Sakellaropoulo 
ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.  261 oy ile cumhurbaşkanı seçilen ve 
seçimdeki tek aday olan Sakellaropoulo’yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal 
partileri birlikte destekledi.

Davos Zirvesi Nedir?

Her yıl İsviçre’nin 
Davos kasabasında 
düzenlendiği için 
“Davos Zirvesi” 
de denilen “Dünya 
Ekonomik Forumu” 
(WEF) 1971 yılında, 
Cenevre Üniversite-
si’nde işletme profe-
sörü Klaus Schwab 
tarafından kuruldu. 
İlk olarak Avrupa 
Yönetim forumu 
adında kurulmuştur. Daha sonra 1987 yılında Dünya Ekonomik Forumu olarak 
değiştirilmiştir ve uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir platform sağlaya-
rak vizyonu genişletilmeye çalışılmıştır. Forum düzenlediği konferansların yanı 
sıra çeşitli araştırma raporları yayınlamakta ve üyelerinin çeşitli sektörlerdeki 
çalışmalarını desteklemektedir. 1970 yılında başlayan Dünya Ekonomik Foru-
mu, bu yıl 50. yıldönümünü kutluyor. Organizasyonun vizyonu ‘Dünyayı daha 
iyi bir yer haline getirmek’ olarak özetleniyor.

Kaynak: www.tagesschau.de

Kaynak: www.bbc.com
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KİTAPLIK 

Uluslararası Göç ve Güvenlik

(Yazar: Hüdayi Sayın, Yayınevi: Berikan Yayınları)

‘Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu’ kitabının da 
yazarı olan Hüdayi Sayın göç olgusunu araştıran 
ve her alanda göç ile ilgili ayrıntılı bilgi veren bu 
kitabında tarihin akışının her geçen gün hızlana-
rak devrimini sürdürdüğünü ifade ediyor. 20. ve 
21. yüzyılın ise tarihte en yoğun ve hızlı  dönüşüm 
yaşanan yıllar olduğunu söylüyor. Yazar çağımı-
zın en acı gerçeklerini, küresel savaşları ve göçleri 
merkeze almaktadır. Kitap, göçlerin nedenlerini, 
göçmenlerin güvenliğini ve bunların ortaya çı-
karttığı sorunları ele alıyor. İnsanların göçler ve 
göçmenlerle nasıl alakadar olduklarını anlatan bu 
kitap aslında göçmenliğin bütün insanlığı etkile-
yebilecek sosyal dramların birikme alanı olduğu-
nu belirtiyor. Son olarak göç araştırmalarını konu 
edinen kitap, analizin dayanacağı veriler elde et-
meye çalışmanın gerekli olduğunu fakat yeterli 
olmadığını ifade ediyor.

Buhran Çağında Haysiyet
Zor Zamanlarda İnsan Hakları

(Yazar: Şeyla Benhabib, Çevirmen: Barış Yıldırım, Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları)

İnsan hakları felsefesinin ve politikasının tartışıldığı bu 
kitap on bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta 1948 son-
rası dönemde uluslararası alanda insan haklarının ortaya 
çıkışını inceleyen Şeyla Benhabib, Yale Üniversitesi Si-
yaset Bilimi ve Felsefe Bölümü’nde profesördür. Aynı 
zamanda yazar, yeni kozmopolit insan hakları normları-
nın yükselişinin önemini vurgulamaktadır. Kitapta insan 
haklarıyla doğrudan ilişkili olan makaleler yer almakta 
ve bunlar söz konusu hakların gerekçelendirilmesinde 
önemli rol oynamaktadır.
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TERMİNOLOJİ

Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

Almanya Federal 
Ekonomi ve 
İhracat Kontrol 
Dairesi (BAFA)

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle

The Federal Office of 
Economics and Export 
Control

Federal Adalet ve 
Tüketiciyi Koruma 
Bakanlığı (BMJV) 

Bundesministerium der 
Justiz und für 
Verbraucherschutz

The Federal Ministry 
of Justice and 
Consumer Protection

Federal Aile, Yaşlılar, 
Kadın ve Gençlik 
Bakanlığı (BMFSFJ)

Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

The Federal Ministry 
for Family Affairs, 
Senior Citizens, 
Women and Youth

Federal Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (BMAS)

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

The Federal Ministry 
of Labour and Social 
Affairs

Federal Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı 
(BMBF)

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

The Federal Ministry 
of Education and 
Research

Federal Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı (BMZ)

Bundesministerium für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung

Federal Ministry for 
Economic Cooperation 
and Development

Federal Göç ve 
Mülteci Dairesi 
(BAMF)

Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge

The Federal Office for 
Migration and 
Refugees

Federal Maliye 
Bakanlığı

Bundesministerium der 
Finanzen

The Federal Ministry 
of Finance

Federal Sağlık 
Bakanlığı (BMG)

Bundesministerium für 
Gesundheit

The Federal Ministry 
of Health

Federal Savunma 
Bakanlığı (BMVG)

Bundesministerium der 
Verteidigung

The Federal Ministry 
of Defence

Federal Ulaşım ve 
Dijital Altyapı
Bakanlığı (BMVI)

Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale 
Infrastruktur

The Federal Ministry of 
Transport and Digital 
Infrastructure

Terminoloji Teması: Devlet Kurumları
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