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 Merkel’den Yeni Yıl Mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl için yayınlanacak 
olan mesajında ülke ekonomisinin olumlu seyrinden bahseder-
ken Almanaya’ya gelen sığınmacılardan da bahsetti. Merkel, ül-
keye gelen sığınmacılara karşı doğru bir yaklaşımın sergilenme-

siyle gelecek için yararlı bir adım olacağını, kaçak göçün önüne 
geçmek ve sığınmacı sayısını etkili ve kalıcı şekilde azaltma  
yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Almanya’ya gelen-

lerin toplumla bütünlüğü sağlamak gerektiğini mesajına ekledi.

A l m a n y a ’ d a 
2016’da 

Neler Değişecek 

Almanya 2016 yılı için yürürlüğe 
girecek olan yeni yasa ve uygula-

malar ile birçok alanda değişikli-
ğe gidiyor. Yeni yasa ve uygula-

malar vergi, çocuk parası, nafaka, 
çocuk yardımı gibi  alanlarda  ye-

nilikler yaşanacağını göstermek-

tedir. Geçen yıl vergiden muaf 
aylık gelir miktarı 706 Euro iken 
2016 yılı ile 721 Euro’ya ulaşa-

cak. Vergiden muaf gelir uygu-

laması 8 bin 652 Euro’ya kadar 
olan nafaka ödemeleri için de 
sağlık ve bakım primleri indi-
rilebilecek. Yeni yasa ve uygu-

lamalar ile 2016 yılında en çok 
sevinen taraf çocuklu aileler ola-

cak. İlk iki çocuk için 190 Euro, 
üçüncü çocuk için 196 Euro, dör-
düncü çocuktan sonra 221 Euro 
olacak. Çocuk bakımı nedeniy-

le ebeveynlere 1320 Euro vergi 
kolaylığı sağlanacak. 1 Temmuz 
2016 tarihinden sonra çocuk yar-
dımları 160 Euro’ya ulaşacak.

Münih’te Terör Alarmı
Yılbaşı akşamı Suriye ve Irak’tan gelen Işid militanlarının Mü-

nih  ve Pasing Garları’nda 5-7 kişilik canlı bombaların terör 
saldırısı yapacağı bilgisi 
üzerine kentte terör alar-
mı verildi. Olaysız geçen 
gecede her iki gar meyda-

nı kapatılırken 550 poliste 
yılbaşı akşamı görev yaptı.

Köln’de Taşkınlık, Cinsel Saldırı ve Hırsızlıklar

Yılbaşı akşamı Köln Gar Meydanı’nda ve Köln Katedral Meydanı’nda yaşanan izdihamda birçok suç 

işlendi. Yaşanan izdiham sonucunda polise 500’den fazla şikayette bulunuldu. Şikayetler arasında cinsel 

içerikli saldırı, hırsızlık, gasp, yaralama gibi suçlar ağırlıktadır. Saldırganların çoğunluğunu göçmenlerin 

oluşturduğundan şüphelenilmektedir.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Münih’te Tehlike Devam Ediyor
Münih’te yılbaşı gecesinde verilen 
terör alarmı devam etmekte. Münih 
Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü yaptı-
ğı açıklamada, “Kentte yaklaşık 100 
polis ek olarak devriye geziyor. Ağır-
lığımızı göstermemiz lazım. Şu an 
için ciddi bir tehdit olmasa da soyut 
tehlike devam ediyor. Konuyla ilgili 
konuşan Federal içişleri Bakanı Tho-

mas de Maiziere ise diğer ülkelerin 
istihbarat servisleriyle daha yakın çalışacaklarını belirtti. Öte yandan Münih’teki terör alarmının bir 
Iraklının yaptığı ihbar sonrası verildiği açıklandı. Iraklının 23 Aralık günü Karlsruhe’de bir polis ka-

rakoluna giderek ihbarda bulunduğu belirtildi. SWR ve BR’in haberine göre Iraklı, ihbarı yılbaşı için 
değil önümüzdeki çarşamba günü (Dreikönig kutlamaları) için yapmış. İhbarcı ifadesinde Irak’ta ya-

şayan kardeşinin teröristleri tanıdığını da belirtmiş.

Amazon’dan Pegida’ya Çalım

İnternet alışveriş sitesi olan Amazon şirketi, 21 Aralık’tan beri PEGİDA’nın yayımladığı marşın satışı-

nı yapmakta. Amazon şirketi, bu satıştan elde ettikleri karı sivil bir göçmen kuruluşuna bağışlayacağını 

ifade etti. Bu durumdan sonra PEGİDA lideri durumun onları üzmediğini, paranın Almanya’da kalaca-

ğı için memnun olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Sabah Gazetesi
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  Göçmen Polis Sayısı Artıyor

Almanya’da yaşamını devam ettiren göçmenlerin polislik mesle-

ğine yönelmesi ile göçmen polis sayısında ciddi bir artış söz ko-

nusu olmuştur. Emniyet teşkilatları göçmen ve kadın polis eksik-

liğini tamamlamak için harekete geçti. Göçmen polis oranında ilk 
sırayı Türkiye alırken polonya ikinci sırada takip etmekte. Berlin  
Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Klaus Kandt, göçmen polis sayısı-
nın %29 olduğunu ifade etti. Ayrıca başvuran göçmenlerin kadın 
sayısında da artış olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya’daki 
Müslümanlar     

Artan Saldırılar 
Nedeniyle Endişeli 

Almanya Müslümanlar Merkez 
Konseyi (ZMD) Başkanı Ai-
man Mazyek, Berlin’de Yaban-

cı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) 
üyeleriyle toplandı ve önemli 
açıklamalarda bulundu. Müs-

lümanlara ve sığınmacılara yö-

nelik artan aşırı sağcı saldırılar 
nedeniyle tedirgin olduklarını 
dile getirdi. Alınan önlemlerin 
yeterli olmadığını arttırılması 
gerektiğini istedi. Yılbaşında 
yaşanan  gasp ve saldırı gibi 
olaylar sonrasında yaşadıkla-

rı sıkıntılarıda VAP üyeleri ile 
paylaşan Mazyek, islamofobi-
nin yabancı düşmanlığıyla bir 
tutulmaması, ayrı bir suç olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Almanya’da    
Göçmen Karşıtı 
AfD’ye Destek   

Artıyor

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin yapılan son anketlerde oy 
oranını yüzde 9’a çıkarması ve aşırı sağcı söylemlerin artması endi-
şeleri arttırıyor. Prof. Dr. Beate Küpper Irkçı ve aşırı sağ hareketler 
üzerinde araştırmalar yapmakta. ‘’AfD giderek aşırı sağcı popülist 
bir harekete dönüşüyor.’’ dedi. AfD ve PEGİDA’ nın ortak söylemleri 
olduğuna dikkat çeken Küpper, ırkçı söylemlerin bu artışta etkisi ol-
duğunu söyledi. 

Almanya’da 
Sığınmacı Yurduna 

Silahlı Saldırı

Hessen eyaletinin Dreieich-Dre-

ieichenhain kasabasında sığın-

macı yurdu olarak kullanılan 
binaya saaat 02:30 sularında 
kimliği belirsiz kişi yada kişiler 
tarafından ateş açıldı.  Bir kişi 
hafif yaralandı. Resmi rakam-

lara göre mülteci yurtlarına 199 
saldırı kayıt altına alınırken  bu 
sayının 4 katı kadar arttığı tespit 
edilmekte.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Deutsche Welle
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Toplu Taciz Şoku
 

Köln’de yılbaşı gecesi kuzey afrikalı mülteciler tarafından kadınlara yönelik ağır cinsel taciz olayı 
sonrası aynı olayın Hamburg’da da yaşanması üzerine olay adli vakadan organize suçlara taşındı. Olay 
sırasında bazı kadınların telefonlarıyla kayıt altına aldıkları görüntüler incelemeye alındı. Kuzey Ren 
Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft, saldırganların yakalanıp cezalandırılacağını ifade eder-
ken Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise bu tür olaylar sonrası göçmenlere karşı toplu ön-

yargı oluşturulmaması gerektiğini söyledi. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

Köln'de Yılbaşı Kutlamalarından Bir Görüntü 
Kaynak: Avrupahaber.Com
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     Köln’deki Toplu Taciz Protesto Edildi

Yılbaşı gecesi Köln’de yaşanan olayları protesto etmek için yaklaşık 300 kadın saldırıların ya-

pıldığı alanda toplandı. Ellerinde çeşitli pankartlar ile Başbakan Merkel'e  sorumluların bir an 
önce yakalanması için çağrıda bulundular. Saldırıları gerçekleştiren grubu mülteciler ile özdeş-

leştirmek uygun değildir diyen Merkel Şubat ayında Köln’ de yapılacak olan festival için güz-

venliğin arttırılması yönünde konuştu. Emniyet Müdürü Albers’in açıklamaları ise ‘’suçluların 
18-35     yaş    arası,      Arap     ülkeleri   veya     Kuzey  Afrika  bölgesinden     oldukları     tek     bilgimiz’’ ifadelerini       kullandı. 

Kaynak: The Telegraph

Köln Olaylarına karşı Kadın gruplarının protestolarından bir slogan: 
Hem cinsiyetçiliğe hem de ırkçılığa karşıyız.

Kaynak: BBC
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Almanya’da İltica Yasası Sertleştiriliyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Mainz kentinde düzenlenen çalıştaydan sonra açıklama yapan 
Merkel, yeni düzenlemelerin yerli halkın haricinde sığınmacıların da memnun kalacağını söyledi. 
SPD ile görüşmelerinden sonra netlik kazanacağını belirten Merkel, hapis cezası alan sığınmacılara 
iltica hakkı tanınmamasından söz etti.

Merkel’den Suça Karışan 
Göçmenlere Sınır Dışı Hamlesi

 

Almanya’nın Köln şehrinde yaşanan taciz olayı giderek büyüyor. Almanya Başbakanı Merkel, suç işle-

yen ve kanundışı hareket edenlerin sığınma hakkının elinden alınması ve sınırdışı edilebilmesinin ko-

laylaştırılması gerektiğini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi toplantısında önerdi. Almanyada yürürlük-

te olan yasa ile sığınmacılar ancak 3 yıldan uzun süreli hapis cezası aldıklarında ve kendi ülkelerine  
          geri gönderilmeleri haya 
          ti tehlike oluşturmuyorsa  
          sınır dışı edilebiliyor. Fakat  
          önerinin tam içeriği henüz  
          bilinmiyor. İçişleri Bakanı 
          sözcüsü federal polisin ve- 
          rileri üzerinden zanlılarla  
          ilgili bilgi verdi. ‘’İsimleri  
          belirlenen 31 şüpheliden  
          18’i sığınmacı statüsüne  
          sahip.’’ dedi. 9 Cezayirli, 8  
          Faslı, 4 Suriyeli,  5 İranlı,       
          2 Alman, 1 Iraklı, 1 Sırp 
                                                             ve 1 ABD’linin olduğunu 

söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: BBC
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Almanya’daki Toplu Taciz Krizinde Korkulan Oldu

Almanya Köln şehrinde yılbaşı gecesinde bir grubun kadınlara yönelik taciz saldırısı sonrasında sı-
ğınmacılara karşı tepkiler saldırıya dönüştü. Köln’de 20 kişilik bir grup, facebook üzerinden toplanıp 
Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılara saldırdı. İki Pakistanlı yaralandı ve olaydan birkaç saat sonra 
Suriyeli bir sığınmacı dövüldü. Alman polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Alman Başbakanı 
Merkel, olaylar nedeniyle ciddi şekilde eleştirildi. Merkel, Hıristiyan Demokrat Birliği’nin  Ma-

inz’da düzenlenen çalıştayı sonrasında iltica politikasının sertleştirileceğini söyledi.

Almanya’da İslami Kuruluşlarla Devlet Sözleşmesi
 

Almanya’da Müslümanları temsil eden kuruluşların ‘’kamu tüzel kişiliği’’ statüsünü bugüne kadar 
elde edemediklerini Aşağı Saksonya Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, sözleşmenin önemli bir 
nitelik taşıdığını ve bunun Almanya için önem teşkil ettiğini açıkladı. Yılmaz, Müslüman toplu-

munun kendisini daha çok Almanya toplumuna ait hissedeceğini belirtti. Müslümanların her tür-
lü haklarını güvence altına alarak ibadet özgürlüğü sağlanması yönünde yeni haklar düzenleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Almanya’da Holiganlar Olay Çıkardı

Almanya’nın Leipzig kentinde Batı’nın İslamlaşmasına karşı binlerce Leipzigli aşırı sağcılığı kına-

ma gösterisi düzenledi.Legida’nın düzenlediği gösteriye 3 bine yakın katılımın olduğu tahmin edi-

liyor.Belediye Başkanı BurkhardJung,’’ırkçı tezler ortadan kalkana kadar gösterilerin devam etmesi 

gerektiğini’’ söyledi.

Almanya Sığınmacıları Sınırdışı Edecek

Almanya İçişleri Bakanı Thomas  de Maiziere, yaptığı açıklamada Almanyadaki cinayet, fiziksel ve 

cinsel entegrasyon  suçlarından hüküm giyen  göçmenlerin sınırdışı edilmesine yönelik sınırlama-

ların azaltılacağını belirtti. Merkel’de yılbaşı gecesi yapılan saldırılara karşı sığınmacıların sınırdışı 

edilmesinde kolaylaştırma sağlanacağını söylemişti. 

Kaynak: Ensonhaber.com

Kaynak: Deutsche Welle
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      Her 5 Çocuktan Biri Yoksul

Hans Böckler Vakfı’nın çocuk yoksulluğuyla ilgili Almanya sınırları içerisinde yaptığı araştırma so-

nucunda her 5 çocuktan birinin yoksulluk içince yaşadığını tespit etti. Bu rakamların gelecek yıllarda 
artacağını da aktardı. Bu sorunun çözümü için ise asgari geçim şartlarının artıırılmasından geçtiğini 
vurguladılar. Son günlerde gündemde olan mülteci krizi ile Kasım 2015’te  Almanya’ya gelen 14 
bin 100 mülteci çocuğu da araştırmasına dahil eden Hans Böckler Vakfı, bu çocuklar için durumun 
daha da kötü olduğuna dikkat çekti. Bu konu için yüksek yatırım gerektiğini ifade eden vakıf, çocuk 
bakımınında pozitif yönde iyileştirilmesinin de altını çizdi.

Kaynak: The Telegraph

Almanya'da 2015 Bütçesi Fazla Verdi

Almanya ekonomisi 2015 yılı için beklenen rakamın yaklaşık iki katı olan 12.1 milyar Euro bütçe 
fazlası verdi. Maliye yetkilileri elde edilen bütçe fazlasının Avrupa'ya doğru yaşanan mülteci akını-
nı finanse etmede yardımcı kaynak olacağını dile getirdi. Yaşanan mülteci akınlarının genel olarak 
Avrupa ekonomisine olumsuz etkileri düşünüldüğünde, bütçe fazlası Almanya Hükümeti için rahat-
latıcı bir kaynak oluşturacak.Artan bütçe fazlasının nedeni olarak, iyi giden bir ekonomi ve tahsis 
edilen vergilerdeki artış gösterildi. Son iki yıldır hazırlanan bütçelerin sıfır borçlanma hedelerini 
gerçekleştiren Almanya maliyesi, 2016 bütçesi için de aynı şekilde sıfır borçlanma hedefinde ola-

cağını açıkladı. 
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Alman Hükümetinin Sığınmacı Politikası Eleştirildi

Merkel’in sığınmacı politikası ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bavyera eyaletinin Landshut kentinin 
yöneticisi Peter Dreier, bir grup sığınmacıyı başkent Berlin’deki Başbakanlık binasının önüne getir-
di. Ayrıca göçmen ve yabancı karşıtı gruplarda bu protestoya dahil oldu ve ‘’Merkel gitmeli.’’ slo-

ganları attı. Otobüste bekleyen sığınmacılar geceyi Berlin’de bir pansiyonda geçirdi. Almanya’daki 
yerel yönetimlerin siyasetçileri  ülkede kapasitenin dolduğundan sığınmacıların sayısının sınırlan-

dırılması gerektiğini söylüyor.

Mültecilere Özel Kimlik Belgesi
 

Alman Federal Meclisi; mültecilere uyruk,köken, doğum tarihi, parmak izi, aşı ve diğer sağlık bilgi-
lerinin yer alacağı özel kimlik belgelerinin verilmesi için yasal düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme 
ile bir veri bankası oluşturulacak ve resmi makamlar bunlara ulaşabilecek. Almanya’ya Avusturya 
sınırından her gün 1000-2000 arası mültecinin giriş yaptığını belirtiliyor. Avusturya Almanya’nın 
her gün 200 kişiyi geri gönderdiğini söylüyor. Bu sayının içerisinde Suriyeli mültecilerin olmadığını 
da ekliyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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Erkek Mültecilere Havuz Yasağı

Kuzey Ren Westfalya’da bulunan Bomheim kentinde mülteci barınağının yakınındaki kapalı yüzme 
havuzunda erkek mültecilere yönelik yasak getirildi. Sosyal hizmetler yetkilisi yüzme havuzuna 
birçok kadından ve çalışanlardan gelen şikayetlere yönelik erkek mültecilere yasak getirdi.Yasak 
mülteci yurdu tarafından anlayışla karşılandı.

Almanya’da Aşırı Sağcılar ‘Devriye’ Geziyor

Köln’de yaşanan taciz olayı sonrası aşırı sağ oluşumları yeniden faaliyete geçti. Neden olarak ise 
suçluların yabancı uyruklu olması gösteriliyor. Halk Savunması ismiyle açılan facebook grup kuru-

cusu Tofigh Hamid  ‘’şiddet ve yabancı düşmanlığı amacımız değil.’’ dedi. Fakat tüm sağcı gruplar 
için aynı amaçlar söz konusu değil. Polis ve hükümet yetkilileri bu hareketlerin artmasından ra-

hatsız. Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Jörk Radek, güvenliğin polisler tarafından sağlanması 
taraftarı. Halk savunması gruplarının hepsinin yasadışı olmadığını ancak silah  ve şiddet kullanama-

yacaklarını bakanlık yetkilileri ifade etti.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Deutsche Welle
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Sınırlarımızı Test Etmeyelim

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Almanya’ya göç eden sığınmacıların sayısına bir 
sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti. Kayıt ve bilgi teyit konusunu atlayarak Avrupa’ya giren 
sığınmacılar için göç politikasının şartlığını ileri sürdü.

Almanya’da Suriyeli Mültecilerden 
Taciz ve Irkçılık Karşıtı Gösteri

 

Almanya'da yaşanan cinsel taciz olaylarından sonra mültecilere karşı olan tutum halk tarafından 
değişti. Suriye'li mülteciler ise düzenledikleri gösterilerle tacizleri ve ırkçı eylemleri kınadı. Yılbaşı 
kutlamaları sonrası taciz  olaylarıyla adı geçen Suriyeli sığınmacılar, ‘’Alman toplumu’nun değerle-

rine saygı ve cinsiyetçiliği karşı’’ sloganlarıyla gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar, yılbaşı gecesi 
yaşanan olaylar sonrası mültecilere karşı olan tepkinin ırkçılığa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Euro News

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

16



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ     OCAK 

13

Mülteci Yurtlarına Yönelik Saldırılar Bir 
Önceki Yıla Yönelik Dört Kat Arttı

 Almanya’n ın 
Lübeck kentin-

de 1996 yılın-

daki 48 yaban-

cını yaşadığı 
binanın alevler 
içinde kalışı-
nın 20’nci yılı 
olmakla bera-

ber bunun gibi birçok saldırıların gittikçe arttığı kaydedilmiş. 
Almanya’da bu saldırılar sonrası yaşanılan güven  sarsıntısı ile 
büyük üzüntüler yaşanmıştır. Aynı zamanda yapılan saldırılarda-

ki ipuçları kayıplara karışıp olaylar aydınlatılamamıştır. 2015 te 
bir önceki yılın tam 4 katı saldırı düzenlendiği tespit edilmiştir.

Kuzey Afrikalılara 
Hızlı Sınırdışı

Köln’deki taciz olaylarından 
sonra Kuzey Afrikalılar dan 
gelen iltica başvuruları öze-

li bir durum olmadığı sürece 
reddediliyor.Alman yasalarına 
göre siyasi kovuşturmanın ol-
madığı ülkeler “güvenli ülke” 
olarak sayılmakta. Hristiyan 
Demokrat Birlik partili bakan, 
ise  Kuzey Afrika ülkelerinden 
gelen iltica başvurularının gü-

venli ülkelerden gelen iltica 
başvuruları gibi öncelikli ola-

rak incelenmesi için çalışma 
başlattı.

Almanya’da Müslüman Sayısı Giderek Artıyor

AB Ülkeleri arasında en çok Müslüman Fransa’da yaşıyor ancak Almanya’nın bu yıl  gelen mülteciden 
çoğunun Müslüman olması ile Müslüman nüfusu giderek artmaktadır. Artan Müslüman nüfusa karşı 
kiliselerde etkilenmektedir. Gelişmenin bu yönde devam etmesi halinde Avrupa'da en büyük İslami 
cemaati Almanya'daki Müslümanlar oluşturacak. Geçen yılın rakamlarına göre Almanya'da yaşayan 
müslüman sayısı 4 milyon iken, şu an 5 milyon olduğu tahmin ediliyor. 

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: deutsche-islam-konferenz.de

17



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ     OCAK 

14

Kundakçı Kesin O
    

Almanya’nın Witten kentinde bulunan camiyi kundaklayan 25 yaşındaki aşırı sağcı düşüncelere sa-

hip olabileceği düşünülen zanlının arkasında bıraktığı deliller sonucunda kimliği tespit edilmiştir. 
Daha öncede yabancılara taciz ettiği kaydedilen gencin psikiyatri kliniğine kapatılacağı açıklanmıştır.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Witten'de Kundaklanan Camiden Bir Görüntü 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Kadın Mülteciler Avrupa Yolunda Cinsel Taciz Ediliyor
 

Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Amnesty International (Uluslarası Af Örgütü), 

çalışma için Avrupa’ya göç eden 40 mülteci kadınla görüşmeler yapmıştır. Kadınların tümü yolculuk-

ları sırasında fiziki saldırıya, istismara ve cinsel tacize maruz kaldıklarını ve güvensiz hissettiklerini 

belirtmişlerdir.

Kaynak: BBC Türkçe

Göç Yolundaki Aileler
Kaynak: kadinhikayeleri.org
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Almanya’dan Sınırdışılar İkiye Katlandı
 ‘SächsischeZeitung’ gazetesinin ha-

berine göre 2015 yılında 21 bin ya-

bancı Almanya’dan sınır dışı edildi. 

Daha çok Batı Balkan ülkelerinden 

olan Sırp, Kosavalı vatandaşlar gö-

nüllü ya da teşvikli olarak Alman-

ya’dan ayrılmıştır. Almanya İçişleri 

Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 

sınır dışı edilen yabancı sayısı 1 kat 

artış göstermiştir. 2015 yılında 1 milyon 100 bin yabancının 477 bininin iltica ile başvurduğu açık-

lanmıştır. En çok yabancının sınır dışı edildiği eyaletlerin başında Almanya’nın en kalabalık eyaleti 

Kuzey Ren-Vestfalya gelmektedir.

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya'da Geri Gönderilmeyi Bekleyen Göçmenler.
Kaynak: http://tr.sputniknews.com
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Almanya Sığınmacıların Parasına El Koyuyor
 

Danimarka ve İsviçre’nin ardından Almanya’da sığınmacıların belirli bir miktar üzerindeki nakit para 
ve değerli eşyalarına el koymaktadır. Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da 
Almanya’daki sığınmacıların yardım talebinde bulunmadan önce kendi paralarını ve malvarlığını 
kullanma zorunluluğu getirmiştir.

Kriz Siyasi Tabloyu Değiştirdi 

Almanya genelinde olduğu gibi Württemberg Eyaleti’nde de yaklaşan seçimlere karşı yapılan anket-
lerde mülteci krizinin siyasi tabloyu değiştirdiği tespit edilmiştir.

Kaynak: DPA

Kaynak: Deutsche Welle
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Anketlere Göre Sağcı AFD Güçleniyor
 Sağ popülist söylemle-

riyle dikkat çeken Al-
manya için Alternatif 
Partisi (AfD) sığınma-

cı tartışmalarının ar-
dından oy oranını artı-
rarak yüzde 10’a ulaştı.
Sağ popülist söylemle-

ri ile dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) sığınma-

cı tartışmalarının ardından oy oranını artırdı. Emnid’in Bild am 
Sonntag için yaptığı son ankete göre AfD ilk kez yüzde 10 oy 
oranına ulaştı. Alman 2. televizyon kanalı ZDF’in yaptığı Polit-
barometer’e göre AfD yüzde 11 oy oranına ulaşarak Yeşiller’i ge-

ride bıraktı. Alman 1. televizyon kanalının yaptığı Deutschlandt-
rend anketinde de AfD’nin oy oranı yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Berlin’de 
Mülteciler Müze 

Rehberi oldu
Irak ve Suriye’den Alman-

ya'ya gelen mülteciler Ber-
lin'de diğer mültecilere müze 
gezilerinde rehberlik ediyor. 
Soya Mesud, Suriye ve Irak'tan 
gelerek Berlin'deki müzede 
rehber olarak çalışan 19 mül-
teciden sadece biri. Multaka 
adlı pilot projede mülteci-
ler yine kendileri gibi başka 
mültecilere kendi tarihlerini 
ve yabancı tarihi anlatıyor.

Almanya Her Gün 100-200 Sığınmacıyı Reddediyor

AB Ülkeleri arasında en çok Müslüman Fransa’da yaşıyor ancak Almanya’nın bu yıl  gelen mülteci-
den çoğunun Müslüman olması ile Müslüman nüfusu giderek artmaktadır. Artan Müslüman nüfusa 
karşı kiliselerde etkilenmektedir.
İstatistiklere göre geçen yıl sadece ekim ayında 400 kişinin Almanya'ya girmesine izin verilmedi. Bild 
am Sonntag Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırarak verdiği haberde, polisin günde 3 bin 
500 sığınmacıyı kayıtlara geçirebilecek durumda olduğunu belirtti. Haberde böylece sığınmacıların ta-

mamının ülkeye giriş yapar yapmaz, farklı eyaletlere dağıtılmadan önce kayıtlara geçirebildiği vurgu-

landı. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre 1 Ocak'tan bu yana Almanya'ya günde 2 bin sığınmacı geliyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: spiegel.de
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Bu Bir Klan Yargılaması Olur

Ayrımcılığa Karşı Mücadele Bürosu Müdürü Christine Lüders’e 
göre Mülteciler diskoteklere alınmazlarsa manevi tazminat dava-

sı açabilirler.
Tageszeitung’un sorularını yanıtlayan Christine Lüders Gece 
Klübü sahiplerinin mekânlarında mültecilerle yaşadıkları sıkın-

tılardan dolayı onlara topyekûn bir yasak koyamayacaklarının 
altını çizdi. Bu yaklaşımın Herkese Genel Eşit Muamele Yasa-

sı’na (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) aykırı olacağını ve 
kimsenin kökeni, ten rengi, ya da mesleği nedeniyle ayrımcılığa 
uğrayamacağını belirtti.
Not: Klan Yargılaması (Sippenhaftung) Nazi döneminde yaygın 
olarak kullanılan özellikle siyasi bir suçlunun ailesini hatta akra-

balarını da yargılayan ilkel bir uygulama.

300 Bin Kapasiteli Mülteci Merkezleri

CDU’dan Roderich Kiesewetter Almanya’nın Mülteci Politi-
kası'nda farklı yollar araması gerektiğini belirtti. 
Tageszeitung'un sorularını yanıtlayan Kiesewetter eğer uygu-

lanmakta olan Mülteci Politikası başarılı olmazsa CDU Baş-

kan Yardımcısı Julia Klöckner'in planının dikkate almaya de-

ğer olduğunu belirtti.
Klöckner Planı Mülteci Sorununu Almanya'nın Mülteci girişi 
yapılan sınırlarında Mülteci Kampları kurularak çözülebilece-

ğini öngörmekte.  Bu konuda Kiesewetter bir noktanın hayati 
olduğunu; bu merkezlerin çocuklar için okul ve yetişkinler için 
meslek eğitimi bunun yanında güvenlik, sağlık hizmetleri ve 
internet erişimi gibi imkanların sağlanmasıyla çekici bir hala 
getirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

Geri Gönderilenler 
Birkaç Saat Sonra 

Tekrar Giriş Yapıyor

İçişleri Bakanı de Maiziere göre 
birçok mülteci halihazırda sınırda 
kayıt altına alınıyor ve önemli bir 
kısmıda geri gönderiliyor ancak 
Emniyet Müdürü'nün yorumuna 
göre bu durum gerçekçi değil ve  
sınırda hala büyük bir kaos hakim.

Geri gönderilen mülteciler doğal 
olarak evlerine geri dönmüyorlar, 
Avusturya'dan farklı bir sınır böl-
gesinden birkaç saat sonra tekrar 
giriş yapıyorlar. 

Kavgam 9 Bin 
Baskı Yaptı

İnternet alışveriş sitesi olan 
Amazon şirketi, 21 Aralık’tan 
beri PEGİDA’nın yayımladığı 
marşın satışını yapmakta. 

Amazon şirketi, bu satıştan elde 
ettikleri  kârı, sivil bir göçmen 
kuruluşuna bağışlayacağını ifa-

de etti. 

Bu durumdan sonra PEGİDA li-
deri durumun onları üzmediğini, 
paranın Almanyada kalacağı için 
memnun olduğu yönünde açık-

lamalarda bulundu.

Kaynak: Tageszeitung
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Sınır Kontrolleri  
İki   Yıl  Daha  

Uzatıldı

Mülteci Rüzgarı nedeniyle AB 
sınır kontrollerini uzatmayı 
planlıyor. 

AB İç İşleri Bakanları toplan-

tısında  AB'nin dış sınırı konu-

munda olan Yunanistan'a  kont-
rolleri ağırlaştırması için baskı 
yapıldı.

AB mülteci krizi ile başa çıka-

maması nedeniyle  yıllarca sü-

recek sınır güvenliği politikası 
geliştirmeye hazırlanıyor. Üye 
ülkeler AB Komisyonuna Sc-

hengen Bölgesi içerisinde sınır 
kontrollerinin iki yıl daha uza-

tılması kararını aldı.  

Alman İçişleri’ne Türk Kökenli 
‘Şerpa’

Biri Ankara’da biri Berlin’de İçişleri Bakanlıklarının kendi ta-

ralarında ‘’şerpa’’ adı verilen temsilcilerin içişleri konusunda 
oluşabilecek gündem maddelerine karşı iki bakanlık arasında 
işbirliğinin sağlanması açısından yapılan toplantının ilki Anka-

ra’da gerçekleşti.

Almanya’da  İslam Karşıtı Gösteri 

Göçmen ve İslam karşıtı 
PEDIGA hareketinin taraf-
tarları yaklaşık 15 aydan bu 
yana gösteriler düzenlemekte-

dir. Almanya dışında ülkenin 
diğer kentlerinde de yabancı 
düşmanı gruplara örnek olan 
PEDIGA taklit edilerek yeni 
oluşumlarda boy göstermiştir.

Merkel Hükümetinde 
‘Mülteci’ Çatlağı

Mültecilerin Almanya’ya giriş yaptığı Bavyera eyaleti, hükümetten 
mülteci sayısının sınırlandırılmasına yönelik talepte bulunuyor.      

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: DW
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Alman Basını’nda Mülteci Krizi Ve Alman 
Ordusunun Yılllık Raporu Tartışılıyor

Mülteci krizi nedeniyle siyasi oy pusulasındaki değişiklerle partiler arasındaki gerginlik Alman ordu-

sunun eksiklerini ortaya koymuştur. Alman ordusunda yetersiz teçhizat, personel eksikliği ve yapısal 
finansman sorunlar yıllık rapor içerisinde tartışılıyor.

Suç İşleyene Hızlı Sınırdışı

Köln'de yılbaşı gecesi yaşanan o 

toplu taciz ve gasp olayları nedeniy-

le yabancılara karşı olan davranışlar 

değişim gösterdi. Bunun sonucun-

da hükümet suç işleyen yabancıla-

ra karşı uygulamaları değiştirmek 

adına çalışmalar başlattı. Yasaların 

sertleştirilmesi için hazırlanan ta-

sarı dün Bakanlar Kurulu’nca kabul 

gördü. Hazırlanan tasarıda cinayet, 

adam yaralama veya tecavüz gibi 

suçlardan en az bir yıl hapis cezası alan yabancıların sınır dışı edilebilmeleri öngörülüyor. Adalet 

Bakanı Heiko Maas ''Suçlular kararlı bir şekilde cezalandırılmalı. Herkes bir tutulamaz ''ifadelerini 

kullandı.

  Rusya Berlin’deki Tecavüz Olayına Dahil Oldu

13 Yaşında Rus kökenli bir kızın Berlin'de ka-

çırılıp tecavüze uğradığı iddiası Rusya ve Al-
manya'daki Rus kökenli vatandaşları harekete 
geçirdi. Rus kökenli binlerce insan sokaklara 
dökülüp olayı protesto etti ve olayın Alman 
polisi tarafından üstünün örtülmemesi gerekti-
ğini dile getirdi.Alman polisi ise kızın kaçırıl-
madığı iddiasında.  Rus Dış İşleri Bakanı Lav-

rov ise bir basın toplantısında ' Kızın  kendi 
istediği ile 30 saat kaybolması mümkün değil' 
beyanatını verdi. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: BBC 
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Cinayet ile Yargılanacak
Kasım ayında iki erkek tarafından mültecilerin oturduğu ev yakılması olayında Savcı ağır kundakçı-
lık yapıldığı sonucuna vardı. Mahkeme ise olayı farklı görüyor.
Nordhein-Westfalen'de gerçekleşen olayda iki adam cinayete teşebbüs etmekten yargılanıyor. Mah-

keme yangının doğrudan öldürmeye teşebbüs maksadıyla çıkarıldığı kanısında.
Yangından hemen sonra  mülteci muhitinin etrafında ikamet eden 23 ve 25 yaşlarındaki iki genç 
şüpheli olarak hemen tutuklanmışlardı.

UETD
 Saldırıları 

Kınadı

Avrupalı Türk Demok-

ratlar Birliği (UETD) 
Genel Başkanı Süleyman 
Çelik, Almanya’da Türk 
dernek ve camilere karşı 
artan saldırıları kınadı. 
Pazar günkü saldırıda 
görgü tanıklarına ve sal-
dırı şekline bakılarak te-

rör örgütü yandaşlarının 
olabileceği yönünde tah-

minleri söz konusudur.

Her Şeyi Kendi Kurgulamış
Bir mülteci yardımcısı Facebook üzerinden Çarşamba günü 24 yaşın-

daki Suriyeli bir mültecinin öldüğünü iddia etmesi üzerine ülke ayağa 
kalktı. Resmi makamlar olayı  aynı günün akşamına kadar onaylaya-

maması kafaları daha da fazla karıştırdı. Saat 20.00'da Polis, ölü bir 
mültecinin bulunamadığı bildirdi. Daha sonra olayın bir gönüllü mül-
teci yardımcısının kurgusundan ibaret olduğu ortaya çıktı.CDU'dan 
Berlin Senatörü Frank Henkel ise bu olayın yasal yaptırımları olması 
gerektiğini ve mültecilere gönüllü olarak yardım eden kişilere karşı 
güven sarsıcı olduğunu ifade etti.  

Kaynak: www.taz.de

Kaynak: www.taz.de
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Almanya Yeni Sığınmacı Yasası 
Üzerinde Anlaştı

Almanya ‘’Sığınmacı Paketi 2’’ olarak belirlediği pakette Su-

riyeli sığınmacılara öncelik tanınmıştır. Fas, Cezayir, Tu-

nus’tan gelen mültecilerin geri gönderileceği belirlenmiş ve 
sığınmacı sayısının sınırlandırılması teklifi cevaplanacaktır.

Piskoposlardan Mültecilerin Kabulü İçin Almanya ve 
Avusturya’ya Çağrı

Almanya ve Avusturya'daki Katolik piskoposlar mülteci kabullerine devam edilmesi gerektiği konu-

sunda çağrı yaptı. Yılbaşında Köln'de ve diğer şehirlerde yaşanan olayların buna engel olmaması ge-

rektiğini söylediler.

Alman İç İşleri Bakanı Mülteci Sorunu Üzerine Konuştu:
Krizi Bahara Kadar Çözüme Kavuşturmak İstiyoruz 

Bir röportajda Alman İç İşleri Bakanı Thomas de Maiziere Berlin'deki Alman merkezi hükümetini 
mülteci sorununun çözümü için sadece birkaç haftası kaldığı konusunda uyardı. Eğer çözüm bulun-

mazsa AB Açık Sınır politikasının yakında tamamen sonlanabileceğinden korktuğunu dile getirdi.

  Kaynak: www.birgun.net

Mülteci  Yurduna 
El Bombası İle 

Saldırı 
Baden Württemberg eyaletinde 
Villingen-Schwenningen'de ta-

nımlanamayan kişiler tarafından 
170 kişinin kaldığı Mülteci Yur-
du'na El Bombası ile saldırı ya-

pıldı.  Yaralanan kimse olmadı. 
İç İşleri Bakanlığı'nın verdi-
ği bilgiye göre Baden Würt-
temberg eyaletinde son bir yıl 
içerisinde mültecilerin kaldık-

ları yerlere 68 saldırı oldu.

  Kaynak: www.spiegel.de
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Merkel 

Savaş Sonrası 
Mültecilerin 

Geri 
Döneceğini 

Söyledi
Almanya Başbakanı Merkel 

Cumartesi günü mültecilere 

karşı açık kapı politikasını 

eleştirenlere yönelik mülte-

cilerin önemli bir kısmının 

savaş sonrası geri döneceği-

ni dile getirdi. Muhafazakar 

blok ise Almanya'ya geçen 

yıl giriş yapan 1.1 Milyon 

göçmenin nasıl entgre ede-

ceği konusunda bölünmüş 

durumda. Merkel Mecklen-

burg'da yapılan CDU Böl-

gesel Toplantısında yaptığı 

açıklamada: 'Gelen insan-

lara belirtmeliyiz ki sadece 

belli bir süreliğine onların 

kalmalarına müsade edi-

yoruz. Suriye'de tekrar ba-

rış sağlandığında ve Irak'ta 

İŞİD yok edildiğinde bura-

dan öğrendiğiniz bilgilerle 

geri döneceksiniz. 

BND, Sığınmacıları Muhbir 
Olarak Kullanıyor            

Alman gizli servisleri sığınmacıları önemli bilgilere ulaşmak için 
muhbir olarak kullanıyor ve karşılığında onlara koruma sağlanaca-

ğı vaat ediliyor. Alman Haber Alma Servisi ve Anayasa'yı Koruma 
Merkezi 2000 ile 2013 yılları arasında 850 sığınmacıyı muhbir ola-

rak kabul etti. 

Hamile Genç Kadın Bebeğin Ölmesinden  Endişeli
Facebook'ta genç bir doktorun yaptığı paylaşım hızlı bir şekilde paylaşıldı.  Paylaşımda doktor İlk Ka-

bul Merkezleri'nde mültecilerin nasıl durumlarda yaşadıklarını anlatıyor.  Genç doktor son olarak dün 

akşam yaşadığı olayı anlatıyor: Dün akşam birçok farklı vahim olayın dışında, genç bir hamile kadın 

bebeğinin hareketlerini hissetmediğini söyledi. Endişeli bir şekilde Akdeniz'den kaçak teknelerle yol-

culuk ederken, bebeğinin ölmüş olabileceğini söyledi. Dİğer iki çocuğu da denizde kaçarkan boğularak 

can vermiş.

Mültecilere Yönelik Temel 
Bir Plan Hazırlanıyor

Almanya'da çalışma yürüten, içinde federal ve merkezi hükümetten 
temsilcilerin olduğu bir proje takımı mültecilerin entegrasyonu üze-

rine bir plan üzerinde çalışıyor. 
İhtiyaç listesi uzun.  Plan üzerine açıklama yapılmamasına rağmen, 
uzmanlar mültecilerin Almanya'ya nasıl uyum sağlayıp Alman top-

lumuyla bütünleşebileceği konusunda fikirlerini açıkladılar. 
Piskolog ve yazar Ahmad Mansour mültecilere yönelik uyum ça-

lışmalarının profesyoneller tarafından yürütülmesi gerektiğini ve bu 
konunun gönüllülere bırakılamayacak kadar önemli olduğunu ısrar-
la ifade etti. Öğretmetler ve Sosyal Hizmer Uzmanları daha iyi bir 
eğtim almalılar ve özellikle İslam hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olmalılar ki gençlerin radikalleşmesinin önüne geçilebilsin. 

Kaynak: Deutsche Welle
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Almanya Başbakan 
Yardımcısı:AfD Daha  Yakından 

Takip Edilmeli
Sigmar Gabriel Almaya için Alternatif Parti-

si'nin(AfD) istihbarat birimleri tarafından takip edil-

mesi gerektiğini belirtti. AfD lideri Frauke Petry daha 

önce polisin göçmenleri vurma hakkı olması gerekti-

ğini söylemişti. Pazar günü Alman gazetesi "Bildam 

Sonntag'a konuşan, Başbakan Yardımcısı Sigmar 

Gabriel verdiği demeçte "AfD'nin yeri istihbarat ser-

vislerinin raporları TV kanalları değil" dedi.Böyle bir 

partinin meydanlarda, kamuya açık alanlarda özgürce 

slogan atmasına izin verilmesinin inanılmaz olduğu-

nu söyleyen Gabriel kanunların daha açık uygulan-

ması gerektiğini " Ülkemizdeki demokratik değerlere 

muhalif olan partilere propaganlarını Televizyon'da 

yapmalarına yardımcı olmamalılıyız." dedi. 

Focus Gazetesi’nin Anketi: Mülteci Sorununa En İyi 
Merkel Çözüm Bulabilir

   Focus'un yaptığı bir ankette bu pazar 
yapılacak bir seçimde Almanların 
sadece %34'ü CDU'ya oy vereceği 
sonucu çıktı. Yine de Almanlar Baş-

bakan Merkel'in mülteci sorununa 
çözüm bulabileceğine inandıklarını 
açıkladı. Hangi politikacının mülteci 
sorununa çözüm bulabileceğine ce-

vaplayanların %41'i Angele Merkel 
derken %38 ile Bayern'in Federal 

Başbakanı Horst Seehofer ikinci sırada yer aldı. Diğer politikacıların oranı ise %34 ile Alman Mali-
ye Bakanı Wolfgang Schaeble, %30 ile SPD-Lideri ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel olarak 
sonuçlandı.

UETD Essen Şubesine 
Çirkin Saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 
Essen şubesine  yapılan saldırıda Alman güven-

lik güçlerine büyük görevler düştüğü belirtildi. 
Alman yetkililerin saldırılara duyarlı olmasını 
isteyen Çelik, Türk Toplumunun huzuruna ya-

pılan saldırılara duyarsızlık gösterildiği takdir-
de saldırıların artacağını belirtti.

  Kaynak: NTV.Com.Tr

  Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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