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Irkçılığa Anlamlı Yanıt

Almanya'nın bölgesel futbol kulüplerinden Deinster, iki futbolcusuna yapılan ırkçı saldırıyı farklı bir 
yöntemle protesto etti. Deinster Kulübü, Facebook üzerinden yayınladığı mesajda takımdaki tüm oyun-
cuların yüzünü fotoğraf işleme programı ile siyaha boyadı. Deinster’in Teknik Direktörü Soenke Krieb-
rich yaptığı açıklamada, takımın iki Sudanlı mülteci futbolcusu Emad ile Amar’ın Paskalya Bayramı’n-
da sözlü ve fiziksel tacize uğradığını söyledi. Kriebrich ayrıca Facebook’tan yayınlanan mesaj için  de 
kulübün bu tür olaylara karşı tavrını ve takımın birliğini sergilemeyi amaçladığını söyledi.

Alman Üniversitelerindeki Mescitlerin Durumu
Almanya’da Dortmund, Berlin, Essen ve Duisburg’la başlayan “üniversitelerdeki mescit kapatmaları” 
aynı zamanda dinin kamusal alandaki yeriyle ilgili başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Öte yandan 
mescit kapatma trendinin diğer üniversitelere sıçramaması için en kısa zamanda bir karşı kamuoyunun 
oluşturulması gerekiyor. Almanya’daki üniversitelerde öğrencilerin ibadet etmeleri için ayrılmış odalar 
hakkındaki tartışma Dortmund Teknik Üniversitesi’nde “sükunet odası” olarak adlandırılan ibadet odası-
nın kapatılması ile başladı. Gayrimüslim öğrencilerin rektörlüğe ilettikleri şikâyet sonrası Dortmund’da 
bahsi geçen oda ocak ayının başında kapatıldı. Sebep olarak da kullanım kurallarının ihlali gösterildi. 

Nisan ayının sonunda kapatılacak olan Duisburg kampüsündeki mescit ise LB binasının bod-
rum katında bulunuyor. Essen’deki kampüsün kapatılmasından farklı olarak Duisburg kampü-
sündeki mescidin kapatılması için yer sıkıntısı sebep gösterilmedi. Rektörlüğün ifadelerine göre 
her iki kampüste de aynı şekilde davranılması zorunluluğu var. Essen’deki “oda sıkıntısı” Duis-
burg’ta olmadığına göre her iki kampüsün de bu anlamda neden aynı davranmak zorunda oldu-
ğu ise muamma. Basın açıklamasında “oda sıkıntısının” kapatma sebeplerinden sadece biri oldu-
ğu yer alıyor. Üniversitenin seküler ve kamuya ait bir eğitim kurumu olduğu bilhassa vurgulanıyor.

Kaynak: NTV Haber
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Türklerden ZDF’ye Büyük Tepki

Alman kanalı ZDF’de yayınlanan programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yö-

nelik yayınlanan hakaret içerikli video, Almanya’da yaşayan Türklerden büyük tepki gördü. Alman-

ya’nın Mainz kentinde bulunan ZDF kanalının binasının önünde toplanan Avrupalı Türk Demokratlar 

Birliği (UETD) yetkilileri, binanın önüne siyah çelenk, Türk bayrakları ve programdan duydukları 

rahatsızlığı belirttikleri mektupları bıraktılar.
    

Kaynak: Sabah Gazetesi

2

Kaynak: aljazeera.com.tr



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    NİSAN

3

Irkçıların Yeni Hedefi 
Müslüman Marketlerinin Et Reyonları

Almanya’da ırkçılar Müslümanlara karşı “Halal Challenge” adlı bir eylem başlattı. Bu eylemde ırk-

çılar, Müslümanlara ait marketlerin et reyonlarına domuz etinden ürünler ve ırkçı söylemler içeren 

bildiriler bırakarak bunu kameralarına kaydediyorlar ve bu eylemi gerçekleştiren kişi de bunu sosyal 

medyadaki  “Helal Challenge” adlı sayfada paylaşıyorlar. Almanya’nın Eitorf kentinde süper market 

sahibi olan Zeynel Aktaş, ırkçıların daha önce kendi dükkanına karşı da böyle bir saldırıda bulunduğu-

nu ve bu saldırıyı Müslümanların hayvanlara eziyet ettiklerini iddia ederek ve Müslüman marketlerin-

de domuz eti satılmamasını eleştirerek meşru kılmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Dünya Bülteni
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Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Finlandiya’ya Varmalarıyla 
AB - Türkiye Anlaşması Başladı       

    

    

AB ile Türkiye arasındaki göçmen değişim anlaşması çerçevesinde ilk göçmen topluluğu Al-
manya ve Finlandiya’ya vardı. Türkiye ile AB arasında geçen ay mültecilerin yasal transfe-
ri konusunda anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmaya göre de Yunanistan mültecileri Türkiye’ye geri 
göndermeye başladı. Türkiye’den Almanya’ya doğru giden ilk mülteci topluluğu ise 16’şar ki-
şiyi taşıyan 2 uçak eşliğinde İstanbul’dan Hannover’e gitti. Hannover’den otobüsle alınan mül-
teciler, Göttingen yakınlarındaki Friedland’a taşındı. Mültecilerin 11’i de Finlandiya’ya ulaştı.

Kaynak: theguardian

Sığınmacı Yurtlarına 
268 Saldırı

Almanya’da yılın ilk üç ayında sığın-

macı yurtlarına 268 saldırı düzenlendi. 

Almanya’nın doğusunda yayın yapan 

MDR Radyosu’nun verdiği bilgilere 

göre ayrıca, 2015’te sığınmacı yurtla-

rına toplam 1029 saldırının düzenlen-

diği ve bu saldırıların sayısının 2014’e 

göre 10 kat fazla olduğu ortaya çık-

tı. İlk üç ayda ortaya çıkan verilerin 

sonucunda da 2016’daki saldırı sa-

yılarının 2015’i geçmesi bekleniyor.

4

Alman, İtalyan ve 
Avusturyalılardan Sığınmacılara 

Destek Gösterisi
Avusturya’nın kaçak göçmen akınına karşı sınırları 

güçlendirme ve Schengen Bölgesi içi kontrol kararı 

alması tepkiye yol açtı. İtalya-Avusturya sınırındaki 

Brenner bölgesinde yaklaşık 500 kişilik bir grup pro-

testo gösterisi düzenledi. Göstericilerden Alman Yeşil-

ler Partisi üyesi Florian Schoenemann mültecilerin Av-

rupa sosyal birliği için bir fırsat teşkil ettiği görüşünde. 

İçinde Alman, İtalyan ve Avusturyalıların olduğu gru-

bun hedefi sınır kontrol noktasıydı: Demir yolunu da 

bir süre işgal eden göstericilerin sınır kontrol binasına 

ulaşan eylemleri sonucunda polis müdahale etti ve 50 

protestocu gözaltına alındı. Çıkan arbedede de 5 polis 
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Almanya’da Mültecilere Soğuk Karşılama
 

Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmaya göre mülteciler Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderilme-
ye başlandı. Anlaşmanın bir diğer boyutunda ise Türkiye’ye yasal yollarla göç etmiş Suriyeli mültecile-
rin Türkiye’den AB’ye gönderilmesine başlandı. Yapılan anlaşma gereği Yunanistan’a yasa dışı yollarla 
geçmeyen mülteciler Türkiye’ye geri yollanacak karşılığında Türkiye kamplarından gelen mültecilerin 
her biri için birer mülteci Avrupa’ya geçecek. Dün, Türkiye’den iki ayrı uçakla 42 mülteci Hannover’e 
geçiş yaptı. Sığınmacı karşıtı gruplar, mültecileri; “Mülteciler hoş gelmediniz!” ve “Lütfen kaçmaya 
devam edin, burada size yaşamak için yer yok!” yazan pankart ve dövizlerle karşıladılar.

Kaynak: Amerikanın Sesi

Kaynak:express.co.uk
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  Sığınmacıların 350 Bin Euro'suna El Koymuşlar  

  

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya 

yaşanan sığınmacı krizinin hararetli günle-

rinde sığınmacıların para ve değerli eşyala-

rına el koyma kararı alan Almanya’nın, ül-

keye giren sığınmacıların 350 bin euro’suna 

el koyduğu ortaya çıktı. Sol Parti tarafından 

verilen soru önergesine hükümetin verdiği 

yanıta göre, Federal polis 2015 yılı içeri-

sinde Almanya’ya gelen sığınmacıların 349 

bin 438 Euro 97 Cent’ine el koydu. Bild gazetesinin bildirdiğine göre, sığınmacıların üstlerinin 

aranması sırasında bulunan ve el konulan paralar, bu kişilerin Almanya’daki ikametleri sırasında 

ortaya çıkacak masralar ve sınırdışı edilmeleri durumunda geri dönüş masraları için kullanılacak.

NSU Tarafından Öldürülen Halit Yozgat, Almanya’da Anıldı

Aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" terör örgütü tarafından Almanya'nın Kassel kentinde 6 Ni-
san 2006'da öldürülen Halit Yozgat düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni, Halit Yozgat’ın 10 yıl 
önce öldürüldüğü internet salonunun karşısındaki “Halit Meydanı”nda gerçekleşti. Törene, Halit 
Yozgat’ın yakınlarının dışında, devlet erkanından birçok yetkili katıldı.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Camilere Baskın Yasası Kaldırıldı

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde 2003’ten beri yürürlükte olan terörle mücadele yasası de-

ğişecek. Eski yasaya göre, Camilere sebepsiz yere ani baskınlar düzenlenebiliyordu, Camilere giden-

ler takip edilebiliyor ve kimlik kontrolleri yapılabiliyordu. Yeni yasa ile beraber bu koşullar hukuki 

açıdan olanaksız hale getirildi. Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili Belit Onay; yasanın din ve vicdan 

özgürlüğüne karşı olduğunu belirterek, bundan sonra eyaletteki Cami derneklerinin maruz kaldıkları 

haksızlıklara son verdiklerini söyledi. 
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Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: theguardian.com
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 Avrupa’nın İlk 
Alevi Mezarlığı 

Hamburg’ta
Hamburg’ta, Avrupa’nın ilk Alevi mezarlığı 

açıldı. Mezarlık 5 bin metrekarelik alanda; 

250 kadar mezar yeri barındırıyor. Ayrıca eski 

bir spor salonu da Alevilerin hizmetine açıl-

dı. Alevi Toplumu Yönetim Kurulu Başkanı 

İsmail Ceylan; mezarlığın Arami ya da Ezidi 

gibi küçük dini gruplara da açıldığını söyledi.

10
 Seçim Hakkı Oyuna Geldi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 

(NRW) Avrupa Birliği yurttaşı olmayan göçmen-

lere yerel seçim hakkı için son bir yıl içinde ye-

şertilen umutlar tükendi. CDU’nun başından beri 

karşı olması, FDP’nin CDU’nun çizgisinden ay-

rılmaması ve SPD ile Yeşiller’in de çok fazla gö-

nüllü durmaması nedeniyle yerel seçim hakkı için 

anayasa değişikliğinde uzlaşma sağlanamadı. SPD 

ile Yeşiller, Türkçe olarak yaptığı ortak basın açık-

lamasında, CDU’yu ikna edemediklerini açıkladı.

 Anketten ‘Gauck’ Çıktı
EMNID’İN anketine göre Almanların üçte ikisin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un bu göre-

ve bir dönem daha gerçekleştirmesini istiyor. 2017’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 

katılımcıların yüzde 63’ü Gauck’un tekrar aday olarak 2022 yılına kadar görev yapmasını arzu 

ederken buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 27 oldu. Gauck, tekrar aday olup olmayacağını açık-

lamak için acele etmezken CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve FDP kendisine tam destek veriyor. Ga-

uck’un tekrar adaylığına Sol Parti bile sıcak bakmaya başlamışken, AfD, buna soğuk kalıyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanya'da 'Teröre Karşı 
Birlik' Gösterileri Düzenlendi
Avrupa Yeni Türk Komitesi (AYTK) tarafından 

Almanya'nın Frankfurt, Köln, Münih, Nürn-

berg, Stuttgart, Hannover ve Hamburg kent-

lerinde eş zamanlı düzenlenen "Teröre Karşı 

Birlik" gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.

SPD Liderine Baskı Artıyor

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı 

yüzde 20’lere kadar gerileyen Sosyal 

Demokrat Parti’de (SPD) iç tartış-

ma başladı. Partinin en etkili lider-

lerinden Genç Sosyalistler’in lideri 

Johanna Uekermann, parti genel 

başkanı Sigmar Gabriel’e artık gö-

revi bırakması gerektiğini söyledi.

11

Almanya'da 5 Bin 835 
Sığınmacı Çocuktan 
Haber Alınamıyor

2015’te Almanya’ya gelen sığınmacı çocuklardan 

5835’i ailesi ya da yakınları tarafından kayıp ola-

rak bildirildi. Resmi verilere göre, 18 yaş altındaki 

kayıp 5835 çocuktan 5555’i 15 yaşın altında. Ço-

cukların nasıl kaybolduğu ve nerede olabilecek-

leri konusunda açıklama yapılmazken, muhalefet 

hükümeti sorumlu tutuyor. Yeşiller Partisi’nin 

sığınmacılar sözcüsü Luise Ambtsberg, 5835 ço-

cuğun kayıp olması konusunda hükümetin gere-

ğini yapmadığını ve çocukların suç çetelerinin 

eline düşebileceği hatta fuhuşa zorlanabileceğini 

açıkladı. Mart ayı sonunda, Avrupa Parlamento-

su milletvekilleri de aynı uyarıda bulunmuştu.
Kaynak:AA

Kaynak: Sabah
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Türkiye Böhmermann'ın 
Yargılanmasını İstedi

Türk hükümeti, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’a 

yönelik yayınladığı şiir 

nedeniyle Alman komed-

yen Jan Böhmermann’ın 

yargılanmasını istedi. 

Türk hükümeti, Alman-

ya Dışişleri Bakanlığı’na 

Böhmermann’ın yargı-

lanması için sözlü nota verdi. Alman hükümeti, Türk hükümetinin talebinin titizlikle inceleneceğini 

açıkladı. Mainz Savcılığı’nda yargılanacak Böhmermann, 31 Mart’ta yayınlanan video için Alman Ceza 

Yasası’nın 103. Maddesi uyarınca; “Yabancı devlet adamına hakaret etmek” gerekçesiyle yargılanacak.

 4 Yıl Geçti Katili Hala 
Bulunamadı

Almanya'nın başkenti Berlin’de dört yıl önce öldürülen Burak Bektaş’ın katilinin bugüne ka-
dar tespit edilip yakalanamaması, yürüyüşle protesto edildi. Bektaş’ın aşırı sağcı bir cinayete kur-
ban gittiğini düşünen ve Alman makamlarının ırkçığın üzerine gitmemesini eleştiren gösterici-
ler, cinayetle ilgili yeni bir ekip görevlendirilmesini ve yeni bir soruşturma yapılmasını talep etti. 

Kaynak: www.habertam.com

Kaynak: t24.com.tr
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Alman Ordusuna Ülke İçinde Görev
Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti, silah-

lı kuvvetlerin terör tehlikesi durumunda da yurt içinde görev alması konusunda yasa deği-

şikliği yapılmasını planlıyor. Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Rainer Arnold açıklamasın-

da; devlet otoritesinin kullanılmasının polise verilmiş görev alarak kalması gerektiğini söyledi.

12

Alman Suç Çeteleri Gözünü 
Sığınmacılara Dikti

Alman gazetesi Die Welt’te yer 

alan haberde, çoğunlukla Araplar 

kökenli kişiler tarafından yönetilen 

çetelerin, gözlerini ‘genç ve güç-

lü’ erkeklere diktikleri belirtildi.

Çetelerin, sığınmacı akınını ‘fırsata’ 

çevirdiğini ifade eden uzmanlar, genç 

ve fiziksel olarak güçlü erkeklerin 

uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve sal-

dırı alanlarda kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: www.sputniknews.com
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Merkel'den Basın ve İfade Özgürlüğü Vurgusu: 
'Temel Değerler Pazarlık Konusu Yapılamaz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sözcüsü Stefan Seibert aracılığıyla Almanya ile Türkiye arasında 

yaşanan mizah krizi üzerine yorumlarda bulundu. Seibert; Böhmermann olayının mülteci görüşme-

leri ile alakalı olmadığını söyledi. Seibert ayrıca, mülteci görüşmelerinde Türkiye ile AB’nin ortak 

çıkarlarının söz konusu olduğunu ve bu konuda anayasanın temel ilkelerinin pazarlık konusu yapıla-

mayacağını söyledi. Seibert, Böhmermann’ın durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını, daha 

önce de böyle bir durumla karşılaşılmadığı sebebiyle incelemenin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Kaynak: CNNTurk

Camilerde Almanca Konuşulmalı
Almanya’da önde gelen muhafazakar po-

litikacılarından CSU Genel Sekreteri 

Andreas Scheuer, ülkedeki Camilerde Al-

manca vaaz verilmesi ve Camilerin Türki-

ye ile Suudi Arabistan’dan finansmanına 

son verilmesi gerektiğini söyledi. Scheu-

er, Die Welt gazetesine verdiği mülakatta; 

Almanya’daki bütün din adamlarının Al-

manya’da yetiştirilmesi, vaazların Almanca verilmesi gerektiğini ve Siyasal İslam’ın toplumsal

bütünleşmeye engel olduğunu söyledi. Almanya’da yaklaşık 3 milyon kişi-

nin en az bir ebeveyni Türkiyeli ve Camilerin çoğu da Türkiye’deki Diyanet İşle-

ri Başkanlığı’na bağlı, “ Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ” (DİTİB) adlı yapılanmaya bağlı.

13
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Almanya'da Uyum 
Sağlamayana 

Sınırsız Oturma ve Çalışma 
İzni Yok

Almanya’da koalisyon ortakları aylar süren 

tartışmaların ardından uyum tasarısı ve terörle 

mücadele paketinde karara vardı. Uyum sağ-

lamaya çaba harcamayan sığınmacıya sınırsız 

oturma ve çalışma izni verilmeyecek. Uyum 

yasa tasarısı mültecilerin istihdam piyasasına 

girişinin kolaylaştırılması amacıyla 100 bin 

yeni iş imkanı sağlanması öngörülüyor. Ayrı-

ca mültecilerin mesleki eğitim alabilmelerinin 

koşullarının hafiletilmesi de hedeleniyor. Ta-

sarının, 24 Mayıs’ta yapılacak federal hükü-

met oturumunda kabul edilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne Mahkemeden 
Ret

Berlin’de başörtüsü taktığı için ilkokul öğ-

retmeni olarak atanmayan bir kadının açtığı 

dava mahkeme tarafından reddedildi. Davacı 

kadın öğretmen başörtüsü taktığı gerekçesiyle 

dışlandığını belirterek Berlin Eyalet yönetimi-

ni dava etmişti. Mahkeme, Berlin tarafsızlık 

yasalarına göre polisler, öğretmenler ve hu-

kukçular görevleri esnasında dini semboller 

taşıyamayacağını belirterek öğretmenin başvu-

rusunu reddetti. Almanya’da eyaletlerin başör-

tüsü konusunda farklı uygulamaları bulunuyor.

14

NSU Kurban Yakınları 
Muhbir Marschner’in 
Dinlenmesini İstiyor

Munih’te görülen NSU Davası’na müdahil olan 

kurban yakınlarının avukatları, geçtiğimiz hafta 

Alman Devlet Televizyonu ARD’de yayınlanan 

"Der NSU- Komplex" belgeselinde NSU terör hüc-

resi üyelerinden Uwe Mundlos’un yeraltına çekil-

dikleri 2000-2002 tarihlerinde Anayasayı Koruma 

Teşkilatı’na muhbirlik yaptığı öne sürülen Marsch-

ner’in işyerinde, aynı davada beraber yargılandığı 

Beate Zschaepe ile birlikte çalıştıkları ortaya çıka-

rıldığından Anayasa Koruma Teşkilatı’nın muhbiri 

olduğu öne sürülen Ralf Marschner’in dinlenmesi 

için mahkemeye başvurdu. Marschner’in 1999-

2002 yılları arasında Almanya Anayasayı Koru-

ma Teşkilatı’na çalıştığı iddia ediliyor. Müdahil 

yakınları da olaydan sonra, Marschner’den gele-

cek bilginin Zschaepe, Mundlos ve Böhnhardt’ın 

erken yakalanmasını sağlayabilirdi, şeklinde dü-

şünerek, Marschner’in dinlenmesini talep ettiler.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    NİSAN

14

Erdoğan'a Hakaret Eden Komedyen Almanya'dan Ayrılıyor
Türkiye ile Almanya arasında mizah krizine neden olan komedyen Jan Böhmermann programa ara verdi 

ve Almanya'dan ayrılacağını açıkladı. Böhmermann, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada; bugüne 

kadar programda farklı konuları mizahi bir dille ele aldıklarını ama son iki haftadır kendilerinin gün-

demde olduğunu, tartışılması gereken daha önemli konuların olduğu ve bu nedenle bir süre Almanya’da 

olmayacağını açıkladı. ZDF ise Böhmermann’ın programına, 12 Mayıs’a kadar ara verildiğini açıkladı.

Mültecilere Zekâ Testi
Saarland Eyaleti İçişleri Bakanı Klaus Bouillon, gönüllü bir 
zekâ testiyle mültecilerin yeteneklerinin erkenden tespit edil-
mesini ve böylece entegrasyonu hızlandırmayı hedeliyor.

Bouillon Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklama-
da, “Yeteneklerin neler olduğunu, mültecileri doğrudan 
ne tür mesleki gruplara yerleştirebileceğimizi ve onlara 
ne öğretmemiz gerektiğini ortaya koyacak zekâ testleri-
nin kullanılacağı bir pilot proje başlatmak istiyoruz” dedi.
Bouillon, önce 600-700 gönüllüyle başlamayı hedeliyor.

Bakan, Federal İstihdam Dairesi ve önde gelen istih-
dam uzmanlarıyla işbirliğinin planlandığını da kaydetti.

16

Kaynak: CNNTÜRK

Kaynak: Deutsche Welle
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 İslam Karşıtlığı Resmileşiyor
Daha önce minare ve ezan yasağı isteyen AfD, şimdi 

de İslam’ın Alman Anayasası ile bağdaşmadığını öne 

sürdü. Mülteci krizinden sonra popülaritesini arttı-

ran parti, İslam karşıtı bir partiye dönüşmeye başlıyor. 

İki hata sonra Stuttgart’ta yapılacak genel kurulda 

parti, İslam karşıtlığını parti programına almayı he-

deliyor. AfD Başkan Yardımcısı Beatrix Von Stroch; 

İslam’ın siyasi bir ideoloji olduğunu ve Alman Ana-

yasası ile bağdaşmadığını öne sürerken, AfD Bran-

denburg Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Alexander 

Gauland; İslam’ın, Protestan ve Katolik Hristiyan-

lık’tan farklı olarak devlet yönetimini ele geçirmek 

isteyen bir din olduğunu bu nedenle Almanya’nın 

İslamlaşması’nın ciddi bir tehlike olduğunu söyledi.

18

Merkel'den İbadet 
Açıklaması

18 Nisan Perşembe günü  Almanya Başbaka-

nı Angela Merkel, Berlin’de Endonezya Devlet 

Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Merkel 

görüşmede; Almanya’da, Müslümanların da da-

hil olmak üzere bütün dini grupların ibadetlerinin 

anayasal güvence altında olduğunu söyledi. Bazı 

durumlarda güvenlik birimlerinin belirli kişilerin 

izlenip izlenmemesi gerektiği konusunda karar 

alabildiğine değinen Merkel, yine de Müslümanla-

rın büyük bölümünün yasalara uyduğunu söyledi.

Almanya’da Saldırı 
Endişesi 

Almanya’da polis, istihbarat birimleri ve ka-

muoyu, Paris ve Belçika saldırılarının ardın-

dan, IŞİD’in Almanya’yı hedef alabileceği 

konusunda endişe duyuyor. Anayasayı Koru-

ma Dairesi ve Federal Emniyet Dairesi gibi 

istihbarat kurumları, Almanya’nın Kuzey 

Irak’taki Peşmerge’ye silah göndermeye ve 

Suriye’de IŞİD karşıtı koalisyona destek ver-

mesinden sonra, radikal İslamcı teröristlerin 

Almanya’ya yönelik intikam saldırıları yapa-

bileceği uyarısında bulunuyor. 13 Ocak’ta İs-

tanbul’da yapılan saldırıda 11 Alman vatanda-

şı ölmüştü ve bu saldırıların arkasında IŞİD’in 

olması büyük korku uyandırmıştı. IŞİD, 22 

Mart’taki Brüksel saldırısından hemen sonra 

da Almanya’yı tehdit etmişti. Alman ordu-

sunda son 10 yıl içinde radikal İslamcı ol-

dukları tespit edilen 22 askerden, 17’si gö-

revden uzaklaştırıldı, 5’i hakkında da görev 

sürelerinin dolması nedeniyle işlem yapılma-

dı. Anayasayı Koruma Federal Dairesi Baş-

kanı Hans-Georg Maassen, kısa bir süre önce 

yaptığı açıklamada, Almanya’dan IŞİD’in 

salarına katılmak için Suriye ve Irak’a giden-

lerin sayısının 800’ü bulduğunu açıklamış, 

katılanların üçte birinin tekrar Almanya’ya 

dönüş yaptığının tespit edildiğini söylemişti. 
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Pegida Kurucusu Hâkim Karşısında

İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile bilinen PEGIDA’nın kurucusu Lutz Bachmann, Ey-
lül 2014’te Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle bugün Dresden’de hakim 
karşısına çıkıyor. Savcılık iddianamesinde, Bachmann’ın Facebook hesabında yazdığı bir 
yorumda, sığınmacılara ve ilticacılara hakaret ettiği ileri sürülüyor. Bachmann’ın, sığınma-
cıların insanlık onuruna saldırıda bulunduğu ve onlara karşı nefreti kışkırttığı öne sürülüyor.

Kaynak: Deutsche Welle

19

AfD Sağcıları İslam Nefreti’nin Artmasını İstiyorlar

Partinin sağ kesimleri AfD’nin Stuttgartta 

yapılacak parti kongresinde İslam düşmanlı-

ğı dozunun artması için 1425 sayfalık öneri 

kitabı yayınladı. Kitapta öne çıkan konular 

arasında Almanya’da hizmet vermek isteyen 

imamların devlet tarafından atanması konusu 

da yer almaktadır. Ayrıca imamların Alman 

anayasasını koşulsuz kabulü ve vaazların Al-

manca yapılması da istekler arasında yer almaktadır. Partinin aşırı sağ kanadının iddiaları arasında 

İslam inancının Alman demokrasisiyle bağdaşmadığı da iddiaları öne çıkmaktadır.

Kaynak: haberler.com
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Müslümanlardan Vergi Alınsın
Almanya’da hükümet ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), camilere dış ülkeler-

den desteğin kesilmesi önerisinin ardından cami vergisi getirilmesini istedi. CSU Federal Millet-

vekili Alexander Radwan bir gazeteye yaptığı açıklamada; Almanya’da camilere dış desteğin ke-

silmesi durumunda İslami yaşamın hasar almadan devam edebilmesi için kilise vergisi gibi cami 

vergisi de alınması gerektiğini söyledi. Geçen yıl Avusturya’da kabul edilen İslam Yasası’ndan 

bahseden Radwan, bu ülkede olduğu gibi dış ülkelerden maddi desteğin kesilmesi durumunda, Al-

manya’nın Müslümanlardan vergi alarak bununla İslami kuruluşları finanse edebileceğini söyledi.

‘Politikalarımız İslam Karşıtı Olacak’
İslam’ın Alman Anayasası ile bağdaşmadığını bu nedenle bundan sonraki 

politikalarını da bu şekilde izleyeceğini söyleyen aşırı sağcı parti AfD’ye 

tepkiler artıyor. Geçen ay yapılan parlamento seçimlerinde büyük başarı ya-

kalayan AfD, 30 Nisan’da oylayacağı parti programı taslağında İslam kar-

şıtlığını en önemli politikalarından biri olarak tanımlamayı hedeliyor. Parti 

Başkan Yardımcısı Beatrix Von Stroch daha önce; siyasal İslam’ın Alman-

ya için en büyük tehlike olduğunu ayrıca mülteci akınını durdurmak için 

de gerekirse silah ile de olsa girişlerin engellenmesi gerektiğini söylemişti. 

AfD’nin bu kararı Berlin’de büyük tepkilere yol açtı. Merkel; Müslüman-

ların Alman Anayasası’na uyduğunu söylerken, SPD’nin din politikaları 

sözcüsü Kerstin Griese, AfD’nin İslam karşıtı açıklamalarının anayasa-

ya aykırı ve din özgürlüğünü engellemeye yönelik olduğunu ifade etti.

20

Chemnitz 
Mülteci Evi 

Kundaklandı
Mültecilerin yaşadıkla-
rı yurda kimliği belirsiz 
kişilerce molotolu sal-
dırı düzenlendi. Daha 
önce de protestoların 
odağında olan yurtta 
yirmi yedisi çocuk 95 
kişi kalmaktadır. Atı-
lan üç molotofun da 
bahçeye düşmesi so-
nucunda yaralanan ya 
da zarar gören olmadı.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Merkel, Türkiye'ye Ziyareti Hakkında Konuştu
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi-

nin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Merkel basın toplantısında; cumarte-

si günü Gaziantep’e yapacağı ziyarette orada bulunan çok sayıda sığınmacının durumu-

nu görme amacında olduklarını söyledi.  Sığınmacıların yaşamlarının iyileştirilmesi için 

Türkiye’ye 3 milyar Euro verildiğini söyleyen Merkel; burada ilk uygulamaları yola koymayı ve 

nelere ihtiyaç duyulduğunu gözlemlemek istediklerini söyledi. Merkel son olarak, ziyaretin iki 

ülke arasında bir görüşme kapsamında olmadığını, AB çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Almanya’da Sığınmacı 
Sayısında Önemli Düşüş

Almanya’ya gelen sığınmacı sayı-

sında son zamanda büyük bir düşüş 

yaşanırken, özellikle son haftalar-

da giriş yapan mültecilerin sayısında, 

akınların neredeyse durma noktasın-

da olduğu gözlemlendi. Almanya’nın 

2015 Ağustos’ta temel gündemin-

de mülteci krizi vardı. Özellikle, bu dönemde Merkel’in izlediği açık kapı politikası, sığınma-

cı sayısını bir önceki yıla göre üçe katladı ve yıl boyunca 1 milyon mülteci kaydı yapıldı. Mül-

tecilerle ilgili sayıların 2016’da rekor kırması beklenirken, Merkel’in farklı ülke ve örgütlerle 

girdiği temaslar sonucunda, mülteci sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. 2016’nın ilk üç ayında 

sığınma başvurusu 180 bin olurken, nisan ayında giriş yapan sığınmacı sayısı 200’ün altına düştü.

Türk Siyasetçiye Tehdit Kartı
 Almanya’nın Bielefeld kenti yakınlarındaki Bünde kasabasında yaşan ve 21 yıldır siyasetle ilgi-

lenen Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Eyüp Odabaşı, aşırı sağcı Der III. Weg Partisi’nden 

ülkeyi terk etmesi gerektiği konusunda tehdit içerikli bir e-posta aldı. Odabaşı; aldığı e-postanın 

aldığı 3. mektup olduğunu söyledi. Odabaşı ayrıca bu konuyu gerekli mercilere taşıyacağını belirtti. 

Kaynak: Amerikanın Sesi
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Neonazi-Saldırısı: Berlin Banliyosü 
Serserisi Suçunu İtiraf Etti

Yabancı bir anneyi ve iki çocuğunu banliyö treninde 

taciz eden ve yabancı düşmanı sloganlar atan şüp-

heli 2015 yılı Ağustos ayından bu yana aranmaktay-

dı. Daha önce aşırı sağcı suçlardan hüküm giymiş 

olan saldırgan kurbanların önünde kıyafetlerini çı-

kardığı iddia edilmektedir. Saldırgan ise kendisini 

pantolonunun kayıp düştüğü şeklinde savunmuştur

Merkel'in Partisi Kan Kaybediyor
ARD'nin "Deutschlandtrend" anketi partilerin tahmini oy oranlarını ortaya koydu. Ankete göre, 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Birlik Partisi’ne  (CDU) verilen des-

tek son 5 yılın en düşük noktasında. Ankette CDU’nun tahmini oyu %33 iken, koalisyon or-

tağı SPD %21, Yeşiller Partisi %12 ve son yıllarda popülerliği artan AfD %14 oranında tah-

mini oy aldı. CDU’nun dramatik düşüşünde temel nokta, mülteci krizi olarak tahmin ediliyor.

Kaynak:  Deutsche Welle

Kaynak:  Hürriyet Gazetesi
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Gauck: Türkiye ile Mülteci Antlaşmasında Konusunda 
Yapıcı Kalınmalı

AB ve Türkiye arasında mülteci krizine yönelik antlaşmayı savunan Almanya Cumhur-

başkanı Joachim Gauck, insan haklarına Almanya kadar değer vermeyen ülkelerle de po-

litik ilişkilerin devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde Almanya’nın ticaret yaptığı, görüş-

tüğü ve anlaşma yaptığı birçok ülkeyle ilişkisini kesmesin söz konusu olacağını belirtti.                                      

23

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: aljazeera.com.tr
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Yeni Hedef Ditib ve İmamlar

Welt am Sonntag gazetesi, Almanya’daki din adamlarının yabancı ülkeler tarafından eğitil-

mesi durumunu tartışmaya açtı. Bu konu ile alakalı ilk olarak Hristiyan Sosyal Birlik Par-

tisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, din görevlilerinin Almanya’da yetiştirilmesini 

önermişti. Almanya’da belirli siyasiler, Almanya dışında yetişen din adamlarının Almanya’nın de-

ğerlerine uygun yetiştirilmediğine inanıyorlar. Almanya’da DİTİB’e bağlı camilerde Türkiye’den 

970 din görevlisi yer alıyor. Diyanet kadrosu 2004’te toplam 72 bin, 2008’de 83 bin iken son ve-

rilerde Diyanet kadrosu ise 120 bin civarında. Diyanet’in bütçesi  ise 6.4 milyar Türk Lirası. 

24

Almanya'da Merkel-Obama 
Görüşmesi

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya’yı zi-

yaretinde Almanya Başbakanı Angela Mer-

kel  tarafından Hannover’de ağırlanıyor. İki li-

der arasındaki görüşmelerin ağırlıklı gündemini 

ekonomi oluşturuyor. Görüşmelerde ABD ile 

AB arasında müzakereleri devam eden Transat-

lantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP) 

işleyişinin görüşüleceği tahmin ediliyor. Ayrı-

ca yarın Hannover’de Merkel’in ev sahipliğinde, 

Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin de ağırlan-

dığı beşli görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Gauck AB-Türkiye 
Anlaşmasını Savundu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bir 

radyoya verdiği mülakatta, AB ile Türkiye ara-

sında süren mülteci anlaşmasını savundu. Gau-

ck anlaşma üzerine getirilen eleştiriler üzerine; 

Almanya ve Avrupa Birliği'nin “insan haklarına, 

hukuk devleti prensibine aynı anlamı atfetmeyen 

ülkelerle siyaset yapabilir durumda olması” ge-

rektiğini söyledi. Gauck bundan dolayı, Alman 

ve Avrupa siyasetinin ve Türkiye Cumhurbaş-

kanı’nın hatalarının yanı sıra milyonlarca sığın-

macının güvenli bir hayata kavuştuğunu belirtti.

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Almanya'da Terör 
Olaylarında Tehlikeli Artış

Merkel, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de 

Maiziere ile birlikte başkent Berlin'de bulu-

nan Teröre Karşı Savunma Merkezi'ni ziyaret 

ederek, mevcut terör tehdidiyle ilgili yetkililer-

den bilgi aldı. Başbakan Merkel, terör tehdidi 

olaylarında belirgin bir artışın olduğuna dikkat 

çekerken, güvenlik birimlerinin vatandaşın 

güvenliğini sağlamak için sıkı çalıştığını söy-

ledi. Merkel, ağırlıklı olarak iki konuya önem 

vermeleri gerektiğini, bunlardan ilkinin teröre 

karşı mücadelede gerekli hukuki çerçevenin 

sağlanması, ikincisinin de personel donanımı-

nın geliştirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşlığa İlgi Azalıyor
Almanya’nın nüfusça en kalabalık eyaleti olan 

ve en çok Türkün yaşadığı Kuzey Ren Vestfal-

ya’da (NRW) Alman vatandaşlığına geçişler-

de azalma devam ediyor. 2015 yılında Alman 

vatandaşlığına geçenlerin oranı bir önceki yıla 

göre yüzde 4,2 oranında azaldı. 26 bin 573 ki-

şinin Alman vatandaşlığına geçtiği NRW’de, 

yüzde 23,4 oranıyla en büyük göçmen grubu-

nu açık farkla Türkler oluşturdu. Alman vatan-

daşlığına geçenler, en az 15 yıldır Almanya’da 

yaşıyorlar. Alman vatandaşlığına geçişlerin 

azalmasında, Türklerin ilgisizliği büyük rol oy-

nuyor. Bunun nedeni ise 2000 yılından itibaren 

çifte vatandaşlığın artık mümkün olmamasıdır.

   Ditib’den Çok Sert Çıkış…
İftira

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne 

(DİTİB) bağlı Camilerde Türkiye’den atanan 

imamların geri çekilmesi tartışması sürerken, 

DİTİB eleştirilerin asılsız dedikodu ve iftiralar-

dan ibaret olduğunu dile getirdi. Açıklamada, 

“Bu imamların aydınlattığı cemaatten ve genç-

lerden toplum için tehlike oluşturan radikal kişi-

ler neredeyse hiç çıkmamaktadır” denildi. Ayrıca 

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, “Görev 

yaptıkları yerlerde Müslüman toplumu İslam ko-

nusunda aydınlatmaya çalışan İmamlar yanlış bir 

varsayımla başka bir ülkenin ideolojisini yansıt-

tığı ve dil becerileri yetersiz olduğu gerekçesiyle 

suçlanmakta ve uyuma aykırı davrandıkları iddia 

edilmektedir. Oysa bugün yanlış ve tehlikeli İs-

lam anlayışıyla gençleri savaşa ve felakete sürük-

leyen kişilerin çok iyi Almanca konuştukları ve 

hatta kökeni itibariyle Alman olduklarını unutma-

mak gerekir. Demek ki asıl olan konuşulan dilden 

önce doğru İslam algısına sahip olmak ve bunu 

cemaate ve gençlere doğru anlatmaktır” denildi.

26

Kaynak: Sabah Gazetesi
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İkinci NSU Örgütü 
Yargı Önünde

Sosyal ağlar üzerinden bir araya gelerek selefi-

lere ve mülteci yurtlarına karşı silahlı mücadele 

kararı alan ‘Oldschool Society’ adlı aşırı sağcı 

örgütün yöneticileri dün hâkim karşısına çıktı. 

Örgütün kurucuları Andreas H., Olaf O., Mar-

kus W. ile Denise Vanessa G., Saksonya Eyale-

tinde göçmenlere ve mülteci yurtlarına saldırı 

planlanmakla suçlanıyorlar. Federal Savcılığın 

iddianamesinde, sosyal ağlar üzerinden tanı-

şan dörtlü çetenin, mülteci yurtları ile selefilere 

karşı silahlı mücadele kararı aldığı yer alıyor.

Sosyal Yardımlar Kısıtlanıyor
Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal 

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı sosyal yardım-

larla ilgili yeni yasa tasarısını tamamladı. Yeni dü-

zenlemelere göre,  Almanya’da yaşayan  Avrupa 

Birliği vatandaşlarının Hartz IV olarak adlandı-

rılan sosyal yardım ve diğer sosyal ödeneklerden 

faydalanması sınırlandırılacak. Buna göre; daha 

önce Almanya’da çalışmamış kişiler sosyal gü-

vencelerden faydalanmak için hak iddia edemeye-

cek. Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Andrea Mah-

les, geçen aralık ayında AB vatandaşlarının sosyal 

yardım hakkının sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Federal Suç Bürosu Almanya'da 
Oluşan "Korku Atmosferi"nden 

Bahsediyor
2015 yılı içerisinde mülteci kampları ve yurtlaına yöne-

lik 1031 saldırı gerçeleştirildiğinden bahseden büro, sağ 

motivasyonlu terörist ve kriminal grupların oluşumuna 

dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Durum 2016 yılın-

da da iç açıcı gözükmemektedir. 2016'nın ilk çeyreğin-

de mülteci sığınaklarına yönelik 347 saldırı gerçekleşti. 

Bunların arasında üç cinayete teşebbüs, 37 kundaklama 

ve 43 yaralama vakası bulunmaktadır. 92 saldırı vaka-

sıyla Kuzey-Ren Vestalya eyaleti mültecilere yönelik en 

çok suçun işlendiği bölge olarak ön plana çıkmaktadır.   

Zschaepe'nin Avukatı, 
Davanın Durdurulması 

Talebinde Bulundu
Almanya'da, aralarında 8 Türk'ün bulun-

duğu 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı terör 

örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 

üyelerine yardımcı olduğu suçlamasıy-

la yargılanan Beate Zschaepe'nin avukatı 

Hermann Borchert, davanın durdurulma-

sını talep etti. Kendisine mahkeme ta-

rafından dava CD'lerinin gönderildiğini 

ifade eden Borchert, ancak bir kaç hafta 

önce mahkemenin söz konusu CD'lerin 

tüm dava dosyalarını içerdiğinin garan-

ti edilemeyeceğini açıkladığını söyledi.
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Köln'de Tacizin Baş Zanlısı Yakalandı
Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olaylarının baş zanlısı yakalan-

dı.19 yaşındaki zanlı, İsviçre'de gözaltına alındı. Konstanz polisinin verdiği bilgiye göre 19 ya-

şındaki zanlı hırsızlıktan yakayı ele verdi. Yanında bir kişiyle birlikte bir markette sigara ve gıda 

maddesi çalan zanlı, İsviçre'ye girer girmez polisler tarafından yakalandı. Zanlı kırmızı bülten-

le aranıyordu. İsviçre polisinin televizyondaki görüntülerden zanlıyı hemen teşhis ettiği bildirildi.

Alman Vekilden Skandal Çıkış: 
Minareler Anayasaya Aykırı

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Baş-
kanı Volker Kauder, müslümanlarla ilgili, din ve vic-
dan özgürlüğüyle bağdaşmayan bir çıkışta bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Camiler için devlet dene-
timinin gerektiğini savunan Kauder, bazı camilerdeki vaazla-
rın Alman devletinin anlayışıyla uyumlu olmadığını söyledi. 
Dinin devlet üzerinde değil, devletin dinin üzerinde oldu-
ğunu söyleyen Kauder, "Almanya seküler bir devlet" dedi.

Öte yandan, sağcı popülist parti AfD'nin Genel Başka-
nı Frauke Petry ise, minarelere karşı olduğunu söyledi.
"Kim özelinde Müslüman olmak istiyorsa, minareye ihtiyacı 
yok" diyen Petry, minarelerin İslam'in hakimiyet iddiasını tem-
sil ettiğini ve bunun da anayasaya aykırı olduğunu savundu.Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: vidalatinasd.com
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Türkler Arasında İşsizlik…

Yurt dışında yaşayan 6 milyon 122 bin 47 Türk’ün sadece 1 

milyon 534 bin 113’nün bir işi var. Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığının araştırmasına göre, 3 milyon 328 bin 497’si 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 milyon 793 bin 550’si çifte 

vatandaşlığa sahip olmak üzere, yurt dışında toplam 6 milyon 

122 bin 47 Türk yaşıyor. Ancak yurt dışındaki Türklerin sadece 

1 milyon 534 bin 113’ü bir işte çalışıyor. Yurt dışındaki vatan-

daşların büyük bir bölümü, özellikle kadınlar ve gençler, istih-

dam piyasasına girişte, yüksek teknolojinin giderek daha fazla 

kullanıldığı sektörlerde iş bulmakta büyük sorunlarla karşılaşı-

yor. Almanya’da 2014 yılı sonu itibarıyla, ülke genelinde işsiz-

lik oranı yüzde 6,5 iken, aynı tarihte ülkedeki Türk vatandaş-

ları arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 20,9 olarak gerçekleşti.

Almanya'da Sağcı Partinin 
Kurultayına Tepki

Almanya'da göçmen karşı-

tı sağcı parti Almanya için Al-

ternatif Parti'nin (AfD) Stutt-

gart'taki kurultayı öncesi solcu 

eylemciler, sağcıların konferans 

alanı girişlerine engel olmaya çalıştı. 

Göstericilerin çevresini saran polis 

kalabalığa biber gazıyla müdahale 

etti. Kurultay öncesi 1000'e yakın 

polis görevlendirildi. Bazı göstericilerin ellerinde sopa ve demir çubuklar olduğu, tekerlek yak-

tıkları görüldü. Eylemcilerin müdahalesine rağmen kurultay planlandığı gibi Cumartesi saba-

hı düzenlendi. Kurultaya engel olmak isteyen göstericilerden Dominik Schmeiser, AfD parti-

si için "yalnızca ırkçı değil, aynı zamanda dışlayıcı ve toplumu ayrıştıran bir politikaya sahip" dedi.

Reşit Olmayan 300’den 
Fazla Çocuk Alman 

Sınırından 
Alınmadı

Çoğunluğunu Afgan çocuklarının 

oluşturduğu grubun Almanya’ya gir-

melerinin önlenmesi karşısında Yeşil-

ler Partisi çocuk refahının sınır güven-

liğinden daha önemli olduğu yönünde 

eleştiride bulundu. İçişleri verilerine 

göre 2016 yılı başından Mart ayının 

sonuna kadar 309 çocuk Almanya 

kabul edilmedi ve geri gönderildi.

Kaynak: BBC


