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Almanya'da İltica Davaları 5 Katına Çıktı

Kaynak: Zeit Online

Almanya'daki sığınma talebine karşı şikayetlerde net bir artış yaşanmıştır. 30 Haziran 2016 ile aynı referans tarihi arasında Almanya mahkemeleri, bir önceki yılın aynı döneminde 69.000'den az işlem yapmışken, 320.000'den fazla işlem kaydetti. Avukatlara göre durum dramatik bir hal aldı ve mahkemeler
yoğunlukla başa çıkamıyor. (URL:1)

SV Bebelsberg Taraftarlarından Nazi Gösterileri
Almanya’nın

Kuzey

Böl-

gesel 4. Ligi’nde yer alan,
Potsdam şehrinin takımı SV
Bebelsberg'in taraftarlarının
maçlarda yaptığı aşırı sağcı
gösteriler dikkat çekmektedir. Taraftarların ırkçı davranışlarına takımın futbolcuları
Kaynak: Zeit Online

ve teknik direktörü“Naziler

Dışarıda” yazan tişörtler ile tekpki göstermiştir. SV Bebelsberg takımı, 28 Nisan tarihinde de taraftarlarının maç esnasında nazi selamı vermesiyle gündeme gelmişti. (URL:2)
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Almanya’da 1.6 Milyon İnsan Sığınacak Yer Arıyor

Kaynak: Spiegel Online

Almanya Wiesbaden Federal İstatistik Ofisi’nin yayınladığı verilere göre, Almanya’da 1 milyon 600
bin kişi sığınacak yer arıyor. Bu sayının yarısı Suriye, Afganistan ve Iraklılardan oluşuyor. İstatistiki
verilerin gösterdiği üzere Almanya’daki her altı kişiden biri sığınmacı durumundadır. 2014 ve 2016
yıllarını kapsayan verilere göre, iki yıl içerisinde Doğu Almanya’daki sığınma talebinde bulunan kişi
sayısı yüzde 153 oranında, Batı Almanya’daki sığınma talebinde bulunan kişi sayısı ise yüzde 107
oranında artış gösterdi. En yüksek artış Brandenburg’da (%180) gerçekleşirken Hamburg ise en düşük artış oranı (%73) ile dikkat çekiyor. (URL:3)

Mülteci Yurdunda Yangın
Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan
Meissen şehrinde, 11 mültecinin kaldığı
yurdun zemin katında yangın çıktı. Olayı
fark eden iki kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı. Eyalet Emniyet
Müdürlüğü, olayın kundakçılık olabileceKaynak: Deutsche Welle

ğini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda da Meis-

sen şehrinde çok sayıda ırkçı saldırı kaydedilmişti. (URL:4)

2

6

KASIM

DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Neredeyse Her Gün Bir Sığınmacı Yurduna
Saldırı Düzenleniyor

Kaynak: Spiegel Online

Federal Suç Dairesi’nin paylaştığı verilere göre; 2017 yılının ilk dokuz ayında sığınmacı yurtlarına
yapılan saldırı sayısının 211’i geçtiği belirlendi. Yapılan araştırmalara göre bu saldırıların büyük bir
çoğunluğunun arkasında aşırı sağcılar bulunuyor. (URL:5)

Kaynak: CNN
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Heilbronn’daki Kundaklama Davasında Karar Verildi

Kaynak: Spiegel Online

Almanya’nın Baden-Württemberg yaletinde bulunan Heilbronn şehrinde, inşaat halindeki mülteci yurdunu kundaklayan 24 ve 33 yaşındaki iki zanlı, 4 yıl 10 ay ve 4 yıl 7 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Cezalar silah bulundurma yasalarının ihlalini de kapsıyor. Ağır ceza mahkemesince görülen davada, sanıkların kundaklamayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği vurgulandı. Davayı yöneten hakimler, yapılan
kundaklamanın yabancı düşmanlığı içeren bir eylem olduğu kanısına vardı. 107.000 Euroluk zararın
bulunduğu sığınma evinin iki aylık bir gecikmeyle kullanıma açılacağı düşünülüyor. (URL:6)

Kaynak: Deutsche Welle

4

10

KASIM

DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Koalisyonun Mülteci Sorunu

Kaynak: Spiegel Online

Birçok konuda anlaşmaya varılan Jamaika koalisyonu görüşmelerinde, anlaşmaya varılamayan en
önemli konu mülteci politikası oldu. Taraflar bu konuda farklı düşüncelere sahip. Mülteci politikası
çerçevesinde, sığınmacı ailelerinin Almanya’da sığınma hakkı kazanması konusunda anlaşma sağlanamıyor.

(URL:7)

Hamburg’ta Bıçaklı Saldırı
Hamburg’ta bir alışveriş
merkezinde

gerçekleşen

olayda, Ahmad A. isimli
şahıs 20 santimetrelik bir
bıçakla “Allah’u Ekber” ve
“Allah büyüktür” sloganları atarak bir kişiyi öldürdü.
Sokağa çıkıp saldırısına deKaynak: Spiegel Online

vam etmek isteyen Filistin-

liyi vatandaşlar fırlattığı eşyalarla bayıltarak durdurabildi. Katilin terör örgütü ile bağlantısı olduğu
düşünülüyor. (URL:8)
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Sağcı Popülist Parti Pro Almanya Dağılıyor

Kaynak: Zeit Online

Sağcı Popülist Parti, Pro Almanya dağıldığını bildirdi. Parti üyelerine, güçlendirme maksadıyla AfD’ye
katılma çağrısında bulunuldu. Dağılma kararının gerekçelerinden biri olarak, rakip parti oluşturarak
sağ kanadı zayıflatmak yerine, tek parti ile güçlendirmek düşüncesi gösterildi. Ayrıca Avrupa genelinde
sağ popülist partilerin aldığı, AfD ile rekabet eden küçük partileri desteklememe kararının da dağılma
konusunda etkili olduğu düşünülüyor. (URL:9)

Kaynak: Deutsche Welle
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Afd, Aşırı Sağcı Pro Almanyalıları
Kabul Etmiyor

Kaynak: New Europe

Geçtiğimiz Cumartesi günü partilerini resmi olarak kapatan ve bu kararın gerekçesinin AfD’yi güçlendirmek olduğunu belirten Pro Almanya üyeleri, parti kapandıktan sonra AfD’ye üye olabileceklerini
bildirmişlerdi. Fakat AfD tarafından ret yanıtı aldılar. AfD sözcüsü Christian Lüth yaptığı açıklamada;
“Bu parti bizim uyumsuzluk listemizde yer alıyor, kesinlikle bir alım olmayacak” ifadesinde bulundu.
(URL:10)

Kaynak: Spiegel Online
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Mültecilere Yardım Ettiği İçin Yargılanıyor
Fransa’nın

güneyinde

Breil-sur-Roya

şehrin-

de bir köyde yaşayan 65
yaşında 4 çocuk annesi
Françoise

Gogois,

so-

ğuk ve yağmurlu havada
köy meydanında gördüğü
mültecileri evinde kalmalarına olanak sağladığı
Kaynak: Zeit Online

için mahkeme karşısına

çıkıyor. Hayatı boyunca hiç yasadışı bir şey yapmadığını vurgulayan 65 yaşındaki dört çocuk annesi
Gogois, kendini hükümet tarafından iftiraya uğramış hissettiğini aktarıyor. Tutuklanmasına rağmen
mültecilere evini açmaya devam ediyor. Bölge muhafazakarlığıyla bilinen bir yer olsa da mültecilere
yardım etme konusunda oldukça istekli olan halk, mültecilere yemek dağıtıyor, doktorlar bedelsiz
hizmet veriyor. Gogois yaptığının saf hayır işi olduğunu açıklıyor ancak bölge halkı sık sık insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. (URL:11)

Kaynak: Deutsche Welle
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NSU Davasında Kurumsal Irkçılık Suçlaması

Kaynak: Deutsche Welle

Kurban Abdurrahim Özüdogru'nun kardeşlerini ve İsmail Yasar'ın kızını temsil eden Avukat Mehmet
Daimagüler, NSU Davası güvenlik yetkililerine ağır eleştirilerde bulundu. Daimagüler’in kurumsal
ırkçılık suçlamalarına Beate Zscheape’nin avukatlarından gelen itirazlar sebebiyle oturum birçok
kez kesintiye uğradı. Avukat Daimagüler’in "NSU cinayetlerinin sonuna kadar temizlenmediği gerçeği Nazizmle değil ırkçılıkla ilgilidir." açıklaması dikkat çekerken, Zscheape ve diğer sanıklar avukatlarının itirazları kabul edilmedi. (URL:12)

Kaynak: Deutsche Welle
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Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Selefi Camiler İçin
Soruşturma Başlatmaya Hazırlanıyor
Kuzey

Ren

Vestfalya

Eyaleti İçişleri Bakanlığı, eyalette nefret yayma
olaylarının

artmasının

nedeni olarak 19 selefi
camisini hedef gösteriyor
ve bu camiler hakkında
soruşturma

başlatmaya

hazırlanıyor. Düsseldorf
Kaynak: Spiegel Online

Anayasayı Koruma Dai-

resi Başkanlığı tarafından, soruşturma için hazırlanan listede radikalleşmiş olduğu iddia edilen camilerin kapatılmasına yönelik teklif bulunuyor. Almanya'da camiler ve selefi organizasyonlar anayasal
düzeni ihlal ederse yasaklanabilmektedir. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamalara göre camiler
kontrol edilecek, yasak için bir gerekçe var mı ya da suç teşkil eden eylemler söz konusu mu incelenecek ve buna göre karar verilecektir. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan kuruluşlar
arasına, bir yıl önce Köln'de İbrahim Abou-Nagie'nin "Gerçek Dini" (Die Wahre Religion)organizasyonu, nefret söylemleri gerekçesiyle girdi. Kuzey Ren Vestfalya’da 3000 kadar selefi ikamet ediyor.
Bu kişilerden yaklaşık yarısı Alman vatandaşı, 780’i şiddet meyilli olmaları ile biliniyor. (URL:13)

Yeşillerden Uzlaşmacı Öneri
Yeşiller, koalisyon görüşmelerinde CSU’ya yıllık maksimum kabul edilebilir mülteci sayısının
200.000 olmasına yönelik bir teklif yaptı. Teklif ancak CSU'nun da uzlaşmacı hareket etmesi durumunda, özellikle tartışmalı meselelerden olan, sınırlı koruma statüsüne sahip mültecilerin aile birleşimi izni konusunda yapıcı tutum sergilemesi halinde geçerli olacak. Mart 2018’e kadar uzatılmış olan,
sınırlı korunma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi hakkının askıya alınması durumunun
Mart 2018’de yeniden uzatılmasını destekleyen Birlik’e karşılık Yeşiller’in teklifi, aile birleşimi hakkına sınır getirilmemesi yönünde. (URL:14)
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NSU Davasında Sahte Kurban

Kaynak: Spiegel Online

2004 yılında bir kuaföre gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Meral Keskin isimli kişinin avukatı Ralph
Willms, var olmayan bir kurbanı savunarak 200.000 Euro kazandi. Avukat Willms'in temsil ettigi Meral Keskin ismindeki şahsın kimlik bilgilerine sahip bir kişinin bulunmadığının ortaya çıkması üzerine
avukat elde ettiği geliri iade edecek. Willms’in avukatı Peter Nickels müvekkilinin Meral Keskin’in
var olmadığından haberdar olmadığını iddia ediyor ve geri ödemenin askıya alınmasını talep ediyor.
(URL:15)

Okulda Hitler Selamı
Almanya’nın Hannover şehrindeki bir okulda görev yapan bir
öğretmenin, okuldaki göçmenlere
hakaret ettiği ve öğrencilerinden
kendisini Hitler selamı ile karşılamalarını istediği iddia ediliyor.
Yerel bir gazetenin derlediği haKaynak: Spiegel Online

bere göre, Calenberger-Neustadt

ilçesindeki meslek yüksekokulu bölüm başkanına, öğrenciler tarafından gelen şikayetler üzerine harekete geçildi. (URL:16)
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Tutuklanan Suriyeliler Serbest Bırakıldı

Kaynak: Zeit Online

21 Kasım Salı günü, terör eylemi düzenleme şüphesi nedeniyle tutuklanan altı Suriyeli, Frankfurt
Başsavcılığına göre yeterli şüphenin bulunamaması gerekçesiyle serbest bırakıldı. Yetkililer, 20-28
yaş arasındaki şüphelilerin cep telefonu verilerinin de değerlendirildiğini ve henüz herhangi bir terör
saldırısı planının teyit edilemediğini belirtti. DAEŞ üyeliği konusunda da aynı şekilde suçlayıcı delil
bulunamamakla birlikte, Essen, Hanover, Kassel ve Leipzig'de yapılan aramalarda ele geçirilen delillerin araştırılması sürüyor. (URL:17)

Kundaklama Davasında Karar Verildi
Brandenburg’ta, 21 yaşındaki bir gencin, çocuk yaştaki mültecilerin kaldığı yurda yaptığı kundaklama
saldırısının ardından açılan davada karar verildi. 21 yaşındaki genç, bir mülteci kuruluşunda 200 saat
gönüllü hizmet yapacak. Bunun yanı sıra mahkeme, gencin babasının ve 19 yaşlarındaki bir kaç gencin
daha saldırının düzenlenmesine yardımcı olduğunu, babanın, olayda kullanılan molotof kokteylinin
yapımına yardım ettiği ve kundaklama olayı için benzin temin ettiği ifadesinde bulundu. RBB televizyon kanalı yaptığı haberde, gencin babasını “sadık bir aşırı sağcı” olarak nitelendirdi. Gencin babası şu
an gözaltında tutuluyor. (URL:18)
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Worm Belediye Başkanı Polisleri Görevden Alıyor

Kaynak: Spiegel Online

Worm Belediye Başkanı Michael Kissel, WhatsApp görüşmelerinde ırkçı ve Hitler yanlısı yazışmaları
yüzünden beş polisi önceden haber vermeksizin görevden aldı. Polis memurları görevden alınmalarına
karşı dava açtılar. Dava henüz sonuçlanmasa da örnek davalara bakılarak, telefon görüşmelerinin özel
alana girmesi sebebiyle, suçlamaların düşeceği ve göreve iadelerin gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Kissel, böyle bir durumda beş memurun insanlarla daha az iletişime geçecekleri masa başı görevlerde
aktif olmaları gerektiğini savunuyor. (URL:19)

Kaynak: Deutsche Welle
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Altena Belediye Başkanı’na Bıçaklı Saldırı
Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein
(CDU), kendisine yapılan bir bıçaklı saldırıda
ağır yaralandı. Doktorlar durumunun kritik
olmadığını

açıkladı.

Saldırının, CDU’lu Belediye Başkanı'nın izleKaynak: Deutsche Welle

diği mülteci politikasına

karşı yapılan aşırı sağcı bir eylem olduğu iddia ediliyor. 56 yaşındaki saldırgan cinayete teşebbüsten
yargılanacak. Emniyet müdürü Andre Dobersch’e göre saldırı, Hollstein’ın mülteci politikasına bir
tepki olarak aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı motivasyonuyla gerçekleştirildi. Hollstein, entegrasyon
çalışmaları için oluşturduğu, sığınmacıların kamplarda değil evlerde ağırlanmasını destekleyen projesi ile Mayıs ayında Ulusal Entegrasyon Ödülü almıştı. Polis korumasını reddeden CDU politikacısı
şehrin vatandaşları ve mülteciler için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.(URL:20)

Kaynak: Die Welt
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Franco A.’nın Tutuklanma Emri Kaldırıldı

Kaynak: Spiegel Online

Federal Mahkeme, terör zanlısı Alman Teğmen Franco A. için çıkarılan tutuklama emrini yeterli delil
olmadığı için kaldırdı. Nisan ayından beri gözaltında tutulan Franco A.’nın, yasadışı silah bulundurma
ve sahte kimlikle, teğmen olarak aktif görev yapmakta olduğu ülkesine sığınmacı olarak girme suçları
sabit olsa da terör eylemi düzenleme tehlikesine dair yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. (URL:21)

Kaynak: Deutsche Welle
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