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Türkçe Yayınlara Kısıtlama

Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu’na (WDR) bağlı radyo kanalı Funkhaus Europa’da yapılacak 
reformlar, bu radyoda programı olan ve Türkçe yayın yapan Köln Radyosu’nu olumsuz etkileyecek. 
Planlanan reformlarda, Köln Radyosu’nun yayın saatinin 8 saatten, 2.5 saate indirilmesi ve yayın günü-
nün 7 günden, 5 güne düşürülmesi panlanıyor. Bu planların 1 Temmuz 2016’dan itibaren gerçekleşmesi 
bekleniyor. WDR yetkililerinin açıklaması yıl içinde 500 milyon euro’luk bir tasarrufun planladığı ve 
nedenin bu olduğu yönünde. WDR Radyo Yayın Kurulu Üyesi Tayfun Keltek ise gelirlerde azalma 
olduğunu ancak bunun Türkçe yayınların kısıtlanması için bir neden olmadığı görüşünde. Keltek, asıl 
nedenin Almanya’nın diğer eyaletlerinde Türkçe yayın yapan radyoların kapatılması olduğunu belirtti. 
Köln Radyosu’nun yayın saatinin azaltılması dinleyicilerin de tepkisine yol açtı ve reformlara tepki 
olarak imza kampanyası başlatıldı.

Almanya DAEŞ Tarafından 
Esir Alınmış Kadın ve 

Çocuklara Kapılarını Açtı
Kuzey Irak’ta DAEŞ’ten kaçan 2500 derin trav-
mada olan kadın ve çocukların bazılarına Ba-
den-Württemberg’deki gizli sığınaklarda destek 
veriliyor. 3 Ağustos 2014’te DAEŞ militanlarının 
Sincar vilayetini kuşatmasının ardından yaklaşık 
300.000 kişi yerinden edildi. BM olayı Yezidi kö-
kenli nüfusa karşı bir soykırım olarak tanımlıyor. 
Kaynaklara göre 6.000’den fazla çocuk ve kadın 
DAEŞ militanları tarafından kaçırıldı ve cinsel is-
tismara uğradı.

Avusturya: Almanya, 
Sığınmacıları Türkiye'den 

Doğrudan Alsın
Avusturya Başbakanı Werner Faymann, AB Kon-

seyi Başkanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmede; 

sığınmacıların, Almanya’ya Avusturya üzerinden 

geçmelerinden rahatsız olduğunu, Avusturya’nın 

bir bekleme odası olmadığını ve sığınmacıların, 

Almanya’ya Avusturya’dan değil, Türkiye, Yu-

nanistan ve Ürdün gibi bölge ülkelerinden direkt 

olarak geçmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle

2



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    MART

2

Berlin'de Mültecilere Özel 
Konser

Almanya’nın başkenti Berlin özel bir kon-
sere ev sahipliği yaptı. Kentin filarmoni sa-
lonunda yapılan klasik müzik konseri mül-
teciler ve yardım görevlileri için organize 
edildi. “Aramıza Hoş geldiniz” adlı etkin-
liğin amacı mültecilerle dayanışma içinde 
olunduğu mesajını vermekti. Berlin’de dü-
zenlenen bu özel konserlerle savaş ve çatış-
maların yaşandığı ülkelerinden kaçarak zor 
şartlar altında Avrupa’ya ulaşan sığınmacı-
lara acılarını, dertlerini biraz da olsa unut-
turmak amaçlandı.

Domuz Eti Zorunluluğu

CDU Schleswig-Holstein Eyaleti’n-
de, domuz etinin gelecekte kamuya 
ait restoranlarda, kantinlerde sunul-
ması için bir önerge sundu. Eyalet 
Meclis Grubu Başkanı Daniel Günt-
her, dini geleneklere dikkat etmek için 
restoranlarda domuz etini menüden 
çıkaran kantin, restoranların sayısı-
nın gittikçi arttığını söyledi. Günther, 
dengeli ve sağlıklı beslenmeye önem 
verdiklerini ve domuz etinin kendi 
kültürlerinde de olduğunu belirtti. Bu 
önergenin gelecek hafta görüşülmesi 
bekleniyor.

Almanya'da Türk Dönerciye 
Saldıranlara Hapis

Almanya'nın Pforzheim kentinde yılbaşı akşamı bir 
Türk dönerci dükkanına saldıran ve işletmeci İbrahim 
Kural'ı bıçaklayan saldırganlar hapis cezasına çaptı-
rıldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında dönerci dükkanına 
saldıran iki Alman kardeş Türk dönerciyi kolundan 
bıçaklayarak yaralamıştı. Karara varılan davada daha 
önceden 7 sabıkası bulunan Thomas Korinth 2 yıl 8 
ay, kardeşi David Korinth ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına 
çaptırıldı. Mahkeme, saldırıyı “nefret suçu” sınıfında 
değerlendirmedi ve ırkçı bir saldırı olmadığına karar 

verdi. Verilen ceza ailenin tepkisiyle karşılandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Kaynak: Dünya Bülteni

Kaynak: Euronews
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Almanya'da Mülteci Karşıtları Oylarını Artırıyor

13 

Mart’ta Almanya’da 3 eyalette gerçekleşecek eyalet seçimlerinde AfD’nin yaklaşık %20 oy alması 
bekleniyor. Bu seçimler geçtiğimiz yıl 1.1 milyon göçmenin giriş yaptığı Almanya’da mültecilere 
karşı yaklaşımın ne olduğunu göstermekte büyük önem taşıyor. Merkel’in Hristiyan Demokrat Parti-
si(CDU)’nin karşılaşacağı olası bir başarısızlık, genel seçimlere yaklaşırken mültecilere yönelik açık 
kapı politikasına zarar verebilir.

Almanya'daki Türkiyeliler 
Yeni Mültecilere 

Nasıl Bakıyor
Berlin Hür Üniversitesi’nden siyaset bilim-
ci Gülistan Gürbey’e göre Almanya’ya yak-
laşık 50 yıl önce yerleşen göçmen akının-
da ülkeye gelen Türkiyelilerin Almanlara 
eskiye oranla daha sempatik gözüktüğünü 
söyledi. Almanya’daki Türk göçmenler ara-
sında farklı görüşler hakim. Göçmenlerin 
kimi Almanya’daki geçim şartlarının zorlu-
ğundan dolayı mültecilerin gelmesini iste-
mezken, kimileri de mültecilerin Alman Top-
lumu’na uyum sağlayamayacağı görüşünde.

Kaynak: Dünya Bülteni
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Almanlar ile İlgili Çarpıcı 
Araştırma

YOUGOV Araştırma Şirketi’nin yapmış olduğu 

araştırmaya göre Almanların AB’ye güven oranın-

da büyük bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Dört yıl 

öncesine göre büyük bir düşüşün yaşandığı araştır-

mada 2016 yılında AB’ye güvensizlik oranın %27 

olduğu gözlemlendi. Araştırmada çıkan sorunların 

en büyük nedenleri arasında, mülteci sorunu, Yu-

nanistan’ın yaşadığı ekonomik kriz ve BREXIT 

sorunu yer alıyor.
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Almanya'da Polisliğe Rekor Başvuru           

Almanya’da yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Almanya Federal Polis Teşkilatı 2018’e kadar 3 bin ele-

man alacağını açıklamıştı. Bunun üzerine 20 binlik rekor bir başvuru gerçekleşti.Almanya Polis Teşkilatı 

Sözcüsü, durumdan dolayı iyimser olduklarını fakat şu anda başvuran kişilerin göreve uygun olup olma-

dıklarını bilmediklerini belirtti.    

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya’da Türk Öğrenci ‘Terörist’ Diye Dersten Atıldı

Almanya’nın Siegen şehrindeki bir okulda gerçekleşen olayda sınıf öğretmeni 13 yaşındaki bir Türk 

öğrenciyi ‘terörist’ olduğu iddiasıyla dersten attı. Siyaset dersinde terör konusu işlenirken bir öğren-

cinin ‘PEGİDA terör örgütü müdür?’ diye sorması üzerine ‘Hayır’ cevabını veren öğretmen, Türk öğ-

rencinin ‘El-Kaide terör örgütü müdür?’ sorusu üzerine ‘Evet, sen de bir teröristsin. Onun için hemen 

dersten çık’ dedi. 
    

Kaynak: www.ilk-kursun.com
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50 Yıllık Mescit Kapatılıyor
 Almanya Berlin Teknik 
Üniversitesi’nde yakla-
şık 50 yıldır kullanılan 
mescidin 14 Mart itiba-
riyle kapatılacağı açık-
landı. Üniversitede Müs-
lüman öğrencilerin 
kurduğu ASES Derneği 
Başkanı Ömer İlhan, ka-
rarın ardından üniversi-
tede protestoların yapıl-
dığı, imzaların 
toplandığını söyledi. İl-

han, Rektör Christian 
Thomsen ile görüştüklerini, cuma namazı için spor salonunu iki saatliğine kullanmak istediklerini ancak 
bu isteğin reddedildiğini açıkladı, üniversitenin kararı yer yokluğu ve anayasanın tarafsızlığı ile açıkla-
dığını ancak bu açıklamanın mantıksız olduğunu ve çözüm olarak yakındaki camiye gitmeleri gerekti-
ğini ancak üniversitenin yakınlarında camii bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Yüzlerce Aşırı Sağcının Silah Ruhsatı İptal Edilmedi
 Almanya’da Anayasayı Koruma Da-

iresi’nin uyarılarına yönelik yüzler-

ce aşırı sağcının ve neo-nazinin silah 

ruhsatı iptal edilmedi. Almanya Birin-

ci Kanalı(ARD)’nın araştırmalarına 

göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 

uyarılarına rağmen çok sayıda kişinin 

ruhsatı iptal edilmedi. Federal Anaya-

sayı Koruma Dairesi’nin uyarıları üze-

rine yetkili birimler sadece bazı vaka-

larda; ‘silah taşımaya uygun değil’ açıklamaları yapıldı. Silah Taşıma Yasası’na göre beş yıl içinde aşırı 

sağcı faaliyetler içine girdiği tespit edilenlerin silah ruhsatı iptal edilebiliyor.

Kaynak: Deutsche Welle
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Türklere ‘Eve Dönün’ Tehdidi

Stuttgart kentinin 
Zuffenhausen semtin-
de Türklere yönelik 
yabancı düşmanı içe-
rikli bir eylem yapıl-
dı. Kelter Meydanı ve 
çevresine üzerinde 
“Müslüman Türkler, 
ülkenize dönün. Siz 
ve çocuklarınız için 
böylesi 
daha iyi” anlamına 
gelen yazı yazılmış 
kağıt parçaları atıldı. 

      
   

Almanya’da Ölüm Tehdidi Alan Rahip Kiliseden Ayrıldı

Almanya'da ölüm tehditleri alan Kongo asıllı bir rahip kilisedeki görevinden ayrıldı. 66 yaşındaki 
din adamı Olivier Tshiende geçtiğimiz ay Bavyera eyaletinde 'ırkçı’ açıklamalar yapan yerel politi-
kacıları eleştirileriyle gündeme gelmişti. Polis Katolik rahibe yönelik tehditlerin kaynağını araştır-
mak için soruşturma başlattı.

Kaynak: Theguardian

        Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanya Başbakanı Merkel'e Partisinden Uyarı 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’e partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi(CDU) ve Hristiyan 

Sosyal Birlik Partisi’nden(CSU), Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye’ye fazla taviz verildiği ve bu konu 

üzerinde dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar geldi. Almanya’da çeşitli medya kuruluşlarına 

demeç veren her iki partinin yetkilileri de, Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB ile oynadığını ve 

AB’nin buna göz yumduğunu, Türkiye’ye  vize serbestisinin verilmemesini aksi takdirde bunun yasa 

dışı göçe zemin oluşturabileceği görüşündeler.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanya'da Oturum Hakkı İle İlgili Yeni Gelişme
Almanya’daki yabancılar yasasında Türkiye'ye gitmeden önce mutlaka bağlı bulundukları yabancılar 

dairesinden durumlarını gerekçelendiren gerekli evrakları yanlarında götürerek izin aldıklarında otu-

rum hakkının iptal olmaması gibi bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca süresiz oturma iznine sahip bireyler 

için farklı haklar da değişikliklerde yer alıyor. Alman vatandaşıyla evli bir Türk vatandaşı, söz konu-

su oturum hakkına sahip ise bu oturum hakkı iptal olmuyor. Söz konusu vatandaşların tek yapması 

gereken, Alman vatandaşı eşiyle birlikte yabancılar dairesine gidip Almanya dışında ve Almanya'ya 

döndüklerinde evliliklerinin devam edeceği beyanı vermek. Yine Almanya'da en az 15 yıl kesintisiz 

yaşayan, bu oturum hakkına sahip olan ve 60 yaşını dolduran Türk vatandaşları, 12 ay içinde Alman-

ya'ya gelmeleri halinde oturum izinleri iptal edilmiyor. Ayrıca 15 yıl Almanya'da yaşayan, Niederlas-

sungserlaubnis hakkına sahip Türk vatandaşları, altı aydan fazla Türkiye'de kalsalar da Almanya'ya 

geri döndükleri zaman geçimlerini (Lebensunterhalt) sağlayabilecek durumda iseler bu oturum hakları 

devam ediyor.
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 NSU Davasında Yeni Gelişme

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Ye-

raltı terör örgütü davasında 39 celse daha görüleşecek. Almanya’nın Münih kentinde Bavyera Eyalet 

Mahkemesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayında bitmesi beklenen mahkeme, son zamanlarda de-

vamlı değişikliğe uğrayan savunma avukatlarının verdiği reddi hakim dilekçelerinin davanın uzamasına 

neden olmasından dolayı davanın Ocak 2017’de bitmesi bekleniyor. 270 oturumun yapıldığı davada 2 

kişi tutklu 3 kişi tutuksuz yargılanıyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Polis Aracında Bulunan Bir Dergi Sağcı İki Polis Memurunun 
Tayinine Yol Açtı

AfD’nin Jena kentinde gerçekleştirdi-

ği  miting sırasında bir polis arabasının 

ön camında bulunan sağcı popülist dergi 

‘Compact’ polislerin siyasi tarafsızlığı ko-

nusunda endişe yaratmıştır. Konuyla ilgili 

olarak iki polis memuru başka bölüme ta-

yin edilmişlerdir.

Kaynak: Süddeutsche Zeitung
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Almanya'dan Göçmenlere 'Görüntülü' Cinsellik Eğitimi

Alman Merkezi Sağlık Bilgilendirme Kuruluşu tarafından hazırlanan "Zanzu" adlı internet sitesinde 

seks türleri, bekaret, kürtaj, eşcinsellik gibi konuların fotoğraf ve videolu şekilde açıklanması; bu konu-

ların konuşulmasının mahrem olduğu toplumlardan gelenlerce tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Saksonya-Anhalt’ta Göçmenlere Yönelik Seçim Bürosunun 
Girişine Kimliği Belirsiz Kişilerce Duvar Örüldü

Saksonya-Anhalt eyaletinde kimliği belirsiz kişiler tarafından seçim bölgesinde göçmenlerin sembolik se-

çimlerde oy kullanmasını protesto etmek amacıyla üzerinde ‘no way’ (asla/geçit yok) yazılı duvar örüldü.

Kaynak: Süddeutsche Zeitung
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Alman Irkçı Partisi AfD İslam'a Yasak İstiyor

Almanya’da sağ popülist parti AfD parti programı taslağında, sünnetin Yahudi ve Müslüman erkek ço-

cukları için yasaklanmasını ve ayrıca minareler ve ezanların da yasaklanması gerektiğini istiyor. AfD 

sünnet yasağı istemesini insan hakları ihlali üzerinden açıklarken, minareler ve ezanların yasaklanma-

sını da, bu yapıların İslamiyet’in güç sembolü olarak görüldüğünü ve bu nedenle yasaklanmalarının 

gerektiğini düşünüyor. 

AfD parti programı taslağına aldığı her iki konuyu 30 Nisan’da Stuttgart’ta yapılacak genel kongrede 

oylayacak.

Kaynak: Dünya Bülteni
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3000 Neo-Nazi ve Sağcı Popülist Berlin'de Gösteri Yaptı
Yaklaşık 3000 kişilik gösterici grubu Berlin’in 

hükümet bölgesine doğru yürüyüş yaptılar. 

Merkel’in mülteci politikasını eleştiren gös-

tericiler ‘Merkel Gitmeli’ ‘Yalancı Basın’ 'Biz 

Halkız’ vb. pankartlar taşıyorlardı. Yaklaşık 

1000 kişilik karşı fikirdeki bir gösterici grubu 

ise ‘İltica Haktır, Irkçılık değil’ pankartı açtılar.
Kaynak: Süddeutsche Zeitung
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Almanya'da Camiye Çirkin Saldırı
Almanya’da Türklerin yoğun yaşadığı Gelsenkirchen kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 
(DİTİB) bağlı Rotthausen Yeni Camii sabah namazı vakti saldırı gerçekleşti. Sabah namazına gelen 
cemaat camii girişinde domuz ayağı ve kulakları bulundu. Camii Derneği Başkanı İsmet Bozok, sal-
dırı nedeniyle tedirgin olduklarını açıkladı.

Kaynak: Dünya Bülteni

Merkel'in Partisi, Gücüne Karşı Çok Ciddi Bir 
Meydan Okumayla Yüzleşiyor

Almanya’da pazar günü gerçekleşen ve ‘Süper 
Pazar’ olarak adlandırılan seçimlerde, Angela 
Merkel aldığı sonuçlar üzerine ülkedeki gücü çok 
ciddi problemlerle karşı karşıya. Zamanlama, 
Merkel’in mülteciler için tartışılan ‘açık kapı’ po-
litikasının etkisini gösteriyor. Sonuçlar, Merkel'in 
Türkiye ile mülteci krizini çözebilmek için yapılan 
konuşmaları sonlandırabileceğini gösteriyor. Mer-
kel için en ağır sonuç da Baden-Württemberg’de 
50  yıl aradan sonra gelen ilk mağlubiyet oldu. 3 
eyalette yapılan seçimlerde AfD bütün eyaletlerde 
koltuk kazandı.

13

Kaynak: Telegraph
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Kaynak: Euronews

İktidara Gelirse Başörtüsünü Yasaklayacak

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), iktidara gelmesi halinde okullarda ve üniversitelerde 
başörtüsünü yasaklayacak. AfD’nin Berlin eyaleti genel kurultayında 18 Eylül’deki seçim programı 
görüşüldü. Kurultayda başörtüsü yasağının seçim programına alınması kabul edildi.

Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki Mescit Kapatıldı

Berlin Teknik Üniversitesi’nde (TU) 
Müslümanların namaz kıldığı ibadet odası 
bugünden itibaren kapatıldı. Odada Cuma 
namazı geçen hafta son kez kılındı. TU’nun 
ana binasında, beşinci katta bulunan ibadet 
odasında son kez kılınan cuma namazına 
50 öğrenci katıldı. Üniversitede Müslüman 
öğrencilerin kurduğu ASES adlı derneğin 
başkanı Ömer İlhan, müslüman öğrenciler-

ce kurulan 4 dernek temsilcisinin bu konuy-
la ilgili olarak Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Christian Thomson ile görüştüklerini belirtti. 
Mescidin kapanmasına karşı yaklaşık 600 öğrenciden imza toplandığını ve bu imzaların üniversite 
yönetimine verildiğini ifade eden İlhan, Thomson’un, 14 Mart itibarıyla mescidin kapanması ve 
cuma namazı için birkaç saatliğine tahsis edilen spor salonunda namaz kılınmasına izin verilmeye-
ceği yönündeki kararını değiştirmediğini belirtti.

14

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: MiddleEastEye
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Pegida AfD'yi Kontrol Etmek İstiyor
PEGIDA, AfD’nin Pazar günü gerçekleşen eyalet seçimlerinin ardından Facebook hesabı üzerinden 
AfD’ye tebrik mesajı yayınlarken, artık sadece kutlamanın yeterli olmadığını aynı zamanda bir görev 
olduğunu ve bunun PEGIDA’ya da bir yük bindirdiğini söyledi. PEGIDA’nın AfD ile birleşmesinin 
başarısızlıkla sonuçlanması üzerine; hareketin muhafazakar bir partiye dönüşebileceği belirtildi ve 
bu şekilde hareketin AfD’nim ‘kontrol organı’ olabileceğini belirtti. PEGIDA ayrıca partiye dönüşün-
ceye kadar AfD’yi aralıksız destekleyeceklerini de ekledi.

Kaynak: Deutsche Welle

Müslümanlar ve Yahudilerden Sünnet Yasağı 
Planına Sert Tepki

Müslüman ve Yahudi cemati temsilcileri, 
Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), 
sünnetin yasaklama planına sert tepki gös-
terdi. Bild ve diğer bazı gazetelerin haberle-
rine göre; Müslüman ve Yahudi çocuklarının 
sünnet edilmesinin yasaklanması AfD’nin 
yeni parti program taslağında yerini alacak. 
AfD daha sonra da minareleri ve ezanı ya-
saklamak istiyor. Osnabrücker Zeitung’un 
da gündeme taşığı haberlere göre; AfD’nin 
parti program taslağında, erkek çocukların 
sünnet edilmesinin anayasa ve hukuka aykırı 
olduğu iddia ediliyor. 

15

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Almanlar Türkiye'ye 
Güvenmiyor

Mülteci krizinin çözümünde, Türkiye’nin AB’ye yardımcı olacağına inananlar azınlıkta. Perşembe 
günü yapılacak olan AB-Türkiye Zirvesi nedeniyle yapılan ankette katılımcıların %71’i Türkiye’nin 
mülteci krizini çözeceğine inanmıyorlar. Türkiye’nin AB’den 6 milyar euro’luk yardım talebini haklı 
bulmayanların oranı %67, Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenlerin oranı ise %4. Almanya Başba-
kanı Angela Merkel ise Türkiye’ye vize serbestisinin getirilmesi ihtimali üzerine yaptığı açıklama da; 
Türkiye’nin bütün şartları yerine getirmesi gerektiğini ancak bu sürecin bu şekilde sonlanabileceğini 
söyledi.

AB - Türkiye Zirvesi Öncesi Mültecilere İlişkin Anket

15

Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye'nin AB Üyeliğine İlişkin Anket
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Almanya'da Aşırı Sağcı Dernek Yasaklandı

Almanya’da aşırı sağcı ‘Beyaz Kurtlar Terör Örgütü’ adlı derneğin faaliyetleri yasaklandı. Derneğe 
karşı geçen yıl Bamberg Savcılığı tarafından suç örgütü kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatmış-
tı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yaptığı açıklamada; ekibin şiddet yanlısı olması, 
nasyonal sosyalizmin değerlerini açık olarak kabul etmesi ve şiddeti sokağa taşıması gibi nedenlerle 
örgütün faaliyetlerine son verildiğini açıkladı. Ayrıca de Maiziere; örgütün kullandığı model üzerin-
de diktatörlük kurmayı ve bu hedefi de tüm araçları kullanarak gerçekleştirmek istediğini, derneğin 
yasaklanmasının aşırı sağcılığa karşı güçlü bir sinyal olduğunu belirtti.

Kaynak: Dünya Bülteni

Almanya'da Mültecilere Uyum Sertifikaları Verildi
Almanya'ya gelen ilk mülteciler, Köln'de katıldıkları 9 aylık kursun ardından "Almanca dil kursu" ve 
"uyum kursu" sertifikalarını aldı.

16

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriyeli Hastalara Anadilinde Danışmanlık Hizmeti
Özel Hastalık Sigortası Birliği (PKV), Arap mültecilere anadillerinde danışmanlık hizmeti verilmesi 

için maddi destekte bulundu. Mayıs ayından itibaren başlayacak pilot projenin gerçekleşmesi için 

2022 yılına kadar geçerli olan bir anlaşma imzalandı. Projenin maliyeti yıllık 630 bin Euro. UPD Baş-

kanı Thorben Krumwiede, Almanya’da hastalara danışmanlık hizmetinin telefon üzerinden sağlandı-

ğını, ücretsiz olan bu hatlar üzerinden UPD’yi arayanlar haftada iki kez iki saat boyunca danışmalık 

hizmeti alabilecek. Talebin yoğun olması halinde proje haftada her gün aktif olacak. Krumwiede açık-

lamasında, halkın projeye %60’lık bir desteğinin olduğunu belirtti.

Kaynak: www.arti49.com

Almanya Ordusunda 'Aşırı Sağcı 'Temizliği
 

Alman Silahlı Kuvvetleri’ndeki sa-
yıları artan Neonazilerin hizmetten 
alınabilmesi için askeri istihbaratın 
yetkileri genişletilecek. ‘Die Welt’ 
gazetesinin haberine göre, Alman 
Askeri İstihbarat Servisi, ordudan 
aşırı sağcı oldukları tespit edilen 4 
kişiyi uzaklaştırdı. Gazetenin habe-
rinin devamında, halkı tahrik edici 
konuşma ve propaganda suçu dolayı-

sıyla ordudan 19 kişinin uzaklaştırıldığı ve geri kalan kişilerin de disiplin veya para cezası aldık-
ları belirtildi. Orduda, 2015 yılında 149 aşırı sağcı olayın olduğu, 2016’da ise 22 Neonazi, ırk-
çı ve Yahudi düşmanının ihbar edildiği yer alıyor. Artan şikayetler üzerine; silahlı kuvvetler 
adaylarının geçmişi üzerine tahkikat yapma yetkisi tanımayan yasanın değiştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: DW
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Zschaepe'nin İfadeleri, Özel Bir Ekip Tarafından 
İncelenecek

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 6 Kasım 2013’ten beri dört sanıkla birlikte yargılanan NSU 

davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe’nin ifadeleri, özel bir ekip tarafından incelenecek. 4 

Kasım 2011’de Eisanach şehrindeki banka soygunundan kaçarken Zschaepe delilleri yok etmek için 

Zwickau’daki hücre evini ateşe vermişti. Zschaepe, hücre evini ateşe vermeden önce suç ortakları 

Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın ölüm haberlerini MDR Radyosu’ndan dinlediğini söylemişti. 

Bunun üzerine uzmanlar, aynı tarihte MDR’de böyle bir yayının olup olmadığını araştıracak.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

18

 Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Köln Forumun'dan Irkçılık 
Karşıtı Gösteri

Mülteci akını ve yılbaşında Köln'de yaşandığı iddia edilen taciz ve gasp olayları Almanya'da zaten 
var olan ırkçılığın gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. Almanya'nın Köln kentinde "21 Mart Ulusla-
rası Irkçılıkla Mücadele Günü" yaklaşırken ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı etkinlik düzenledi. Kölner 
Forum Gegen Rassismus und Diskriminierung (Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Köln Forumu) isimli 
inisiyatif tarafından Köln Katedrali önünde düzenlenen etkinliğe göç ve uyum konularında faaliyet 
gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar da destek verdi.

Kaynak: Haberler.com
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Türkler Geri Dönüyor

Almanya’da göç istatistikleri açıklandı. Rakamlar ülkenin Türkler açısından cazibesini yitirdiğini 

ortaya koydu. 1973 yılında yaklaşık 250 bin Türk’ün göç etiği Almanya’ya Ağustos 2015 sonu itiba-

rıyla 14 bin 621 Türk vatandaşı geldi. Ülkeden dönenlerin sayısı ise 16 bin 136 oldu.

Berlin'de Irkçılığa Karşı Eylem Düzenlendi

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de, ülkede yaşanan 
ayrımcı ve ırkçı olaylara dikkat çekmek amacıyla “Berlin biziz” adlı eylem düzenlendi

Kaynak: Habertürk

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Bazı Müslümanlar İslam Düşmanlığını Körüklüyor
Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Vakfı Başkanı Dr. Jürgen Micksch, Almanya’daki İslam düşmanlığının 

artmasında radikallerin yanı sıra İslam eleştirmenliğine soyunan ‘İslam düşmanı Müslümanlar’ın da 

etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Zaman Online

22

Irkçılık İçeren Suçlara Verilen Cezalar Caydırıcı Olmalı

Berlin’in tarihi Brandenburg Kapısında Türk Cemaati, Alman 

Sendikalar Birliği, Berlin Nazilere Karşı İnisiyatif ile Berlin 

Alevi Cemaati bir eylem düzenledi. Meclis Başkan Yardımcısı 

Petra Pau, yaşanan mülteci krizinden dolayı İltica Yasası’nın 

sertleştirilmesinin ırkçıları cesaretlendirdiğini söyleyen Petra 

Pau, “Irkçılar bunu kendileri için bir ödül olarak görüyor“dedi. 

Pau "Nerede ayrımcılık varsa oraya müdahale edilmeli ve ırk-

çılığa, ayrımcılığa karşı mücadeleye anaokulunda başlanmalı. 

Maalesef devlet ve siyaset yeterince mücadele etmiyor." dedi.  

Kaynak:  www.bundestag.de
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Paskalya Yürüyüşlerinde Sığınmacı Krizi
Almanya'da barış 

ve çevre örgütle-

rince ülke gene-

linde düzenlenen 

geleneksel paskal-

ya yürüyüşlerinde 

bu yıl sığınmacı 

krizi öne çıkıyor. 

Berlin'in icraatının 

Ortadoğu ve Afri-

ka'daki sorunları artırdığı ileri sürüldü. Bu yıl öne çıkan talepler arasında "daha insani bir sığınmacı 

politikası izlenmesi" geliyor. Avrupa'ya yüz binlerce sığınmacının ulaşmaya çalışmasının nedenlerinin 

olduğu, bunda Almanya'nın izlediği politikaların da katkısı olduğu belirtiliyor.

     Türk İşyerini Kundakladılar
Almanya’da içinde Türklerin işlettiği market ve uçak bileti satış noktasının da bulunduğu alışveriş mer-

kezi kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Türklerin işlettiği uçak bileti satan firmaya 3 molo-

tof kokteyli attılar. Çıkan yangın kısa sürede yan tarafında yine Türklerin işlettiği market ve işyerlerine 

sıçradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi büyük bir felaketi önledi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Deutsche Welle

25



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    MART

21

UETD Grevenbroich Şubesine Çirkin Saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin Almanya'nın Grevenbroich kentindeki şubesine dün sabaha kar-
şı molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırıda 
binanın özel güvenlikli camı kırıldı, dış cephesinde yanıklar oluştu. 

Almanya'da Sınır Dışı Edilecek 200 Bin Göçmen ve 
Sığınmacıdan 20 Bin'i Gönderildi

Almanya’da hakkında sınır dışı 
kararı olan yaklaşık 200 bin göç-
men ve sığınmacı bulunuyor. 2015 
yılında ise bunlardan sadece 20 
bini ülkelerine geri gönderildi. 
Federal İçişleri Bakanlığı ülkeden 
2016 yılında geri gönderilenlerin 
sayısının artmayacağını ifade edi-
yor. Almanya'da mülteci kriziyle 
birlikte hakkında sınır dışı kararı 
verilen göçmenlerin sayısında artış 
oldu. Ülkeyi terk etmesi gereken-
lerin sayısının 200 bini bulduğu 

ifade edildi. 2014 yılında 10 bin 900 kişinin sınır dışı kararı uygulanırken 2015 yılında ise sığınma ve 
Almanya’da kalma isteği reddedilen yaklaşık 20 bin göçmen ve sığınmacı ülkelerine geri gönderildi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: Milliyet Gazetesi
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2030'da Alman Kalmayacak

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Erika Steinbach'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğ-
raf, Hintlilerden oluşan kalabalık bir grubun ortasında kalan beyaz bir çocuğu gösteriyor. Fotoğrafın 
üstünde "Almanya 2030", altında ise "Sen nereden geliyorsun?" yazılı.

Nefret Pazara İndi...

Almanya'nın Köln kentinin Nip-

pes semtindeki pazarda ve çev-

resinde başörtülü kadınların 

ellerine nefret içerikli notlar tu-

tuşturulmaya başlandı. Kağıtlar-

da hakaret ve aşağılama içeren 

sözlerin yer alması tepki çekti. 

Üzerinde, "Kendine bir bak. İğ-

renç görünüyorsun. Sen buna 

entegrasyon mu diyorsun? Al-

manya'da yaşıyorsun" yazılı ka-

ğıtlarla ilgili Köln Emniyeti so-

ruşturma açtığını duyurdu. 

     Göçmenlere Kapımız Açık

Almanya'nın Fankfurt kentinde bulunan Türk-Alman İşadamları 

Derneği'nde 'Seçimler ve Göçmenler' konulu düzenlenen toplan-

tıda  konuşan Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş (SPD); 

Almanya’da federal yapı nedeniyle insanların yerel seçim gününü 

unuttuğunu, partilerin göçmenlere gitmesi, onların dilini konuş-

ması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: Hurriyet Gazetesi
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"Gettoya İzin Vermek 

Teröre Kapı Açar"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Al-

manya Sosyal Demokrat Partisi Genel 

Başkanı Sigmar Gabriel, Bild gazete-

sine verdiği röportaj esnasında; ‘ Mül-

teci akını Avrupa’da terör tehlikesini 

arttırdı mı’ sorusuna; ‘ Saldırganların 

hiçbiri mülteci değil, bunlar Fransa ve 

Belçika’da doğup büyümüş, Paris ve 

Brüksel’de gettolaşma içinde yetişmiş 

kişiler. Gettoya izin veren, terör tohum-

larını eker sonunda. ’ şeklinde cevap 

verdi. Gabriel ayrıca, insanların onlarca 

yıl eğitimsiz ve işsiz bırakıldığını bu-

nun üzerine de bu tür olayların geliştiği-

ni söylüyor. Genç göçmenlerin eğitimi 

ve meslek öğrenmesi için harcanacak 

paraların, Almanya’yı teröre karşı, an-

ti-terör yasasından daha iyi koruyacağı-

nı düşündüğünü belirtti.

Seçimler Sonrası Hükümetler 
Şekilleniyor

Almanya’da 13 Mart’ta, Saksonya-Anhalt, Baden Würt-
temberg ile Rheinland Pfaltz eyaletlerinde yapılan üçlü 
eyalet seçimleri sonrası, partiler görüşme kararı alırken, 
Saksonya Anhalt’da koalisyon şekillenmeye başladı. Bü-
yük partilerin oy kaybetmesi, sağ popülist parti AfD’nin 
de eyalet meclislerine yüksek oyla girmesi ile eyaletler-
de ikili koalisyon dönemi sona eriyor. Bu durum, son se-
çim sonrası üçlü koalisyonları zorunlu hale getirdi. Baden 
Württemberg’de ortağı SPD’nin büyük oy kaybı nedeniyle 
Yeşiller yeni ortak arıyor ve bu doğrultuda CDU ile koa-
lisyon görüşmeleri gündemde. Koalisyon görüşmelerinin 
Cuma günü başlaması bekleniyor. Rheinland Pfaltz’da, 
Yeşiller ve PFD Koalisyonu beklenirken, Saksonya-An-
halt’da SPD, CDU ve Yeşiller Koalisyonu bekleniyor. 
Saksonya-Anhalt’daki koalisyonun Nisan başı oylanması 
bekleniyor.

Almanya'da Ev Soygunlarında 
Rekor Artış

Almanya’da geçtiğimiz yıl içerisinde 6,33 milyon suç iş-
lendi. Toplam suçlar içerisinde hırsızlık olayları ise önemli 
bir yer tuttu. Welt Online‘ın polis istatistiklerine dayana-
rak verdiği habere göre, 2015 yılı içerisinde 2,48 milyon 
hırsızlık olayı kayıtlara geçti. Almanya’da ev soygunları 
da önemli ölçüde arttı. Polisteki suç istatistiklerine göre, 
geçen yıl yüzde 9,9 oranında artan ev soygunları 167 bin 
136’ya ulaşarak rekor kırdı. Almanya’da 2014 yılı içeri-
sinde 152 bin 123 ev soyulmuş ve bu son 15 yılın reko-
ru olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre, 2015 yılı 
içerisinde Almanya’da 36 bin 507 otomobil, 335 bin 174 
bisiklet çalındı. Cinsel taciz olaylarında ise az da olsa ge-
rileme yaşandı. Yüzde 4,4 düşen cinsel taciz suçları 7 bin 
22 olarak kayıtlara geçti.Yeşiller ve PFD Koalisyonu bek-
lenirken, Saksonya-Anhalt’da SPD, CDU ve Yeşiller Ko-
alisyonu bekleniyor. Saksonya-Anhalt’daki koalisyonun 
Nisan başı oylanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Bavyera Sağ Popülistleri Cami

İstemiyor

Almanya’da aşırı sağcı görüşleriyle bilinen AfD, Bavyera Eyaleti’ndeki parti programı taslağında, 
camilerin kapatılmasını talep ediyor. Camilerin kapatılması talebi; camilerin sadece ibadethane olarak 
değil ayrıca Batılı hukuk düzeninin ortadan kaldırılmasını amaçlayan İslami düşüncenin yayılması 
için de kullanıldığı belirtiliyor. Program taslağını hazırlayanlar ise son taleplerin Alman Anayasası’na 
aykırı olduğunu fark ettiler. Parti programını hazırlayanlar ise partideki ‘Kanat’ adlı radikal grup.  Par-
tinin Bavyera Teşkilat Başkanı Peter Bystron, yazılanlardan haberi olduğunu fakat yazılanları onay-
lamadığını söyledi. Bystron, program taslağının parti genel merkezinin geçen hafta yayınladığı resmi 
manifestosuna ‘karşı öneri’ anlamı taşıdığını belirtti. AfD, program halindeki temel ilkeleri Nisan ayı 
sonundaki kongrede delegelerin oyuna sunacak.

Alman Sosyal Demokratlara 
Destekte Önemli Düşüş

İnsa Araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu 
yoklamasına göre, hükümet ortakları Hristiyan Birlik 
Partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 
52’ye geriledi. Özellikle Sosyal Demokrat Parti‘de bü-
yük düşüş yaşanırken, yüzde 20 bandına düşen SPD, 
tarihinin en düşük seviyesine geriledi. En büyük mu-
halefet AfD Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun 
oy oranı ise, Almanya çapında yüzde 32 düzeyinde. 
İnsa araştırmasına göre, Almanya’da şu anda en güçlü 

muhalefet, ırkçı ve göçmen karşıtı tutumlarıyla dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi. Oylarını 
bir puan arttırmayı başaran AfD‘nin oy oranı yüzde 13. Yeşiller 12,5 oy oranıyla AfD‘nin gerisinde yer 
alırken, Sol Parti yüzde 11, Hür Demokrat Parti FDP ise, yüzde 6 seviyesinde görünüyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Reuters


