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Merkel ve SPD Anlaşmazlığı Gidermek İçin
Daha Fazla Görüşme Yapacak

Kaynak: BBC

Partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu henüz bir koalisyon kurulamaması başta Angela Merkel olmak üzere SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) lideri Martin Schulz’un da baskı altında
olmasına sebep oluyor. Koalisyon sürecinin tamamlanması için haftalar geçebileceği öngörülürken,
tekrar seçim yapılması olasılığı değerlendiriliyor. Başbakan Angela Merkel’in geçen hafta FDP (Hür
Demokratik Parti) ile uzlaşmaya varamaması sebebiyle, SPD ile yeniden görüşme yapıldı. Genel seçimlerde tarihinin en kötü oy oranını alarak muhalefete çekilme sözü veren SPD, Cumhurbaşkanı Walter
Steinmeier’ın talebi üzerine CDU (Hristiyan Demokrat Birliği ) ve CSU (Hristiyan Sosyal Birliği )ile
bir görüşme gerçekleştirdi. FDP’nin koalisyon görüşmelerinden çekilmesinden sonra Merkel, Yeşiller
ile de koalisyon kuramamıştı. SPD ile yapılan koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda
Yeşiller ile kurulması mümkün olan azınlık hükümeti fikrini Angela Merkel desteklemediği için, Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın yeni bir seçim çağrısında bulunması olasılığı güçlenmektedir. Ancak anketler,
yeni bir seçimin yalnızca AfD’nin daha güçlü sonuçlar almasına sebep olacağını işaret ediyor. (URL:1)

Kaynak: BBC
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Alman Polisinden Afd Karşıtı
Göstericilere Sert Müdahale

Kaynak: Spiegel Online

Hannover’da düzenlenen AfD karşıtı protestoda ciddi güvenlik önlemleri alındı. Yüzlerce polisin
görev yaptığı gösteriler sırasında birçok polis ve bir gösterici yaralandı. Polis, AfD karşıtı göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisin tutuklamak için müdahalede bulunduğu bir göstericinin ise
bacağı kırıldı. (URL:2)

Mültecilere Yönelik Saldırılar Artıyor
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın
verdiği bilgilere göre, 2017 yılının ilk dokuz ayı içerisinde
gerçekleşen 1067 saldırıda 230
mülteci yaralandı. Mülteci karşıtı saldırılar, yılın ilk çeyreğinde 318, ikinci çeyreğinde, 324,
üçüncü çeyreğinde ise 425’e
Kaynak: Deutsche Welle

ulaştı. 2016 yılı için ise bu ra-

kam 2500'ün üzerindeydi. Federal Suç Dairesi'nin verilerine göre mülteci barınma merkezlerine her
çeyrekte ortalama 70 saldırı gerçekleştirildi. (URL:3)
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CDU’dan Geri Dönüş Teşviki

Kaynak: Zeit Online

Federal İçişleri Bakanı De Maiziere başvurusu kabul edilmeyen, yani sınır dışı edilen mülteciler için
1000 Euro’luk teşvik pirimi verilmesi için başvuruda bulundu. Federal Hükümet, reddedilen sığınmacıların zorluk çıkarmadan ve kendi rızaları ile ülkelerine dönmeleri karşılığında 1000 Euro’ya
kadar teşvik ödemesi yapacak. Şimdiye dek, başvuru süreci tamamlanmadan önce ülkelerine dönme
kararı alan sığınmacılardan 12 yaşın üstündekilere 1200, 12 yaşın altındakilere ise 600 Euro ödeme
yapılıyordu. Yeni düzenleme ile 12 yaşın altındakiler de 1000 Euro ödeme alabilecek. Federal Hükümetin mülteci koordinatörü Peter Altmaier, Suriye'ye sınır dışı işlemlerinin, iç savaş ve Esad rejimi
sebebiyle şu anda hariç tutulduğunu vurguladı. (URL:4)

Kaynak: Deutsche Welle
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Almanya Avrupa’nın Geri Kalanından Fazla
İltica Kararı Veriyor
Die Welt tarafından Eurostat
AB istatistik bürosundan alınan verilere göre Almanya,
2017 yılının ilk altı ayında Avrupa’nın geri kalan 27 ülkesine
nazaran daha fazla iltica kararı
aldı. Almanya’da 357.625 iltica kararı alınırken, diğer AvruKaynak: Spiegel Online

pa ülkelerinde bu sayı toplam

199.405’e ulaştı. Bunun yanı sıra iltica başvurularına verilen ret kararına karşı açılan dava sayısı ve
davalarda sığınmacıların lehine alınan kararlar giderek artıyor. (URL:5)

FDP ve Yeşiller Anis Amri Olayı İçin
Soruşturma Komisyonu İstiyor
Berlin’in Breitscheidplatz Meydanında Noel pazarında Anis Amri tarafından gerçekleştirilen, 12 kişinin öldüğü terör saldırısında yetkililer, Anis Amri’nin olaydan önce tutuklanabileceği açıklamasında
bulunmuştu. Şimdi ise FDP ve Yeşiller, maktul aileleri ile birlikte Başbakan Angela Merkel’e, bu olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve ihmallerin netleştirilmesi için bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını talep eden bir mektup gönderdiler. Anis Amri, 19 Aralık 2016’da düzenlediği terör saldırısından bir gün önce Berlin’de polis memurları tarafından sorgulanmış ve serbest bırakılmıştı. FDP’den
Wolfgang Kubicki, bir yıl geçmesine rağmen olayda cevapsız kalmış birçok sorunun bulunduğuna ve
yetkililerin ihmalleri olmasa saldırının engellenebileceği ihtimaline dikkat çekti. Bu nedenle de güvenlik güçlerinin denetlenmesi ve yenilenmesi talebinde bulundu. Maktul yakınlarından Kurt Beck,
mektubunda saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının hükümet tarafından daha iyi desteklenmesi
ve yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, ödenen tazminatların arttırılması çağrısında bulunduğunu açıkladı. Almanya, kurban yakınlarına ödediği tazminat miktarı olan 10.000 Euro ile Avrupa
genelinde orta sıralarda yer alıyor. (URL:6)
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“Senin Ülken Senin Geleceğin!”
Alman Hükümeti, gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri halinde sığınmacılara 3.000 Euro yardım
sağlamayı teklif ediyor. Ülkelerine gönüllü olarak dönme kararı alan sığınmacılara kişi başı 800 ile
1.200 Euro arasında ödeme yapan Alman Hükümeti, konaklama ve diğer ihtiyaçlara yönelik de aile
başına 3000 Euro ödemeyi teklif ediyor. Bunun yanı sıra dört ve daha fazla ferdi bulunan ailelerin
ülkelerine dönme kararı almaları halinde ayrıca 500 Euro daha ödeniyor. Bahsi geçen yardımlar Uluslararası Göç Organizasyonunun güvenli olarak belirlediği, Afganistan, Irak, İran, Libya ve Somali gibi
ülkelerin vatandaşları için geçerli. Geri dönüşleri desteklemesi öngörülen bu artış teklifi, “Senin ülken,
Senin geleceğin” sloganıyla adlandırılıyor. (URL:7)

Almanlar Göçmen Akınını En Büyük Sorun Olarak Görüyor
Koerber Vakfı tarafından yapılan, Almanya’nın dış politikadaki durumu hakkındaki bir anketin sonucu Alman vatandaşlarının güncel endişelerini gözler önüne seriyor. Anketlere göre birinci sırayı %26
oranıyla mülteci akını alıyor. İkinci sırada %19 oranıyla Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ile
güçleşen dış politika sorunları bulunuyor. Ardından %17 oranıyla Türkiye ile yaşanan sorunlar, %10
oranıyla Kuzey Kore ve %8 oranıyla Rusya ile yaşanan sorunlar Alman halkı tarafından endişe verici
olarak görülüyor. (URL:8)

“Seehofer Mülteciler İçin Aile Birleşimini Kabul Etmiyor"
Horst Seehofer (CSU), Birlik ve
SPD arasındaki koalisyon görüşmelerinde önemli bir yere sahip
olan mülteciler için aile birleşimi
konusunda katı bir tavır izliyor.
Seehofer, sınırlı koruma statüsündeki mültecilere aile birleşimi
hakkı verilmesinin önü açıldığı
Kaynak: Zeit Online

takdirde, Almanya’nın bütünlü-

ğünü sarsacak ve entegrasyon konusunda ciddi sorunlar yaratacak ölçüde göç alınacağını öngördüğünü
bildiriyor. Buna karşılık SPD, aile birleşimi hakkının sınırlı koruma statüsündekilere de verilmesinin
önünü açmak, entegrasyon sürecini kolaylaştıracaktır görüşünü savunmaya devam ediyor. (URL:9)
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Oury Jalloh’un Ölümünde Kasıt Şüphesi

Kaynak: Zeit Online

Dessau Başsavcısı Folker Bittmann, sığınmacı Oury Jalloh’un ölümünün arkasında Alman polisinin
olabileceğini açıkladı. Sierra Leone'lı sığınmacı Oury Jalloh 2005'te tutuklandıktan birkaç saat sonra
Dessau'daki bir polis hücresinde yanarak can vermişti. Jalloh’un çıkan yangında alevleri kasıtlı olarak
kendisine çektiği açıklaması yapılmış ancak dava çözülememişti. Jalloh’un ölümünde polisin ihmal ve
kastı olduğunu öne süren savcı, suçun nasıl işlenmiş olabileceğine dair olası bir senaryoyu da paylaştı.
Ayrıca geçmişte yine Dessau ve çevresinde gerçekleşen benzer vakaları örnek gösterdi. (URL:10)

27 Kişi Daha Afganistan’a Sınır Dışı Edildi
27 sığınmacı daha protestolar eşliğinde ülkelerine geri gönderildi. Frankfurt’tan kalkan uçaktaki
ikisi sabıkalı 27 Afgan ile beraber bu yıl Afganistan’a iadelerin
sayısı 128’e ulaştı. 500 kişinin
katıldığı protestolarda “Hiç kimse illegal değildir” pankartları
Kaynak: Deutsche Welle

dikkat çekti. Bu uçuşla beraber

sekizinci kez Afganistan’a iade uçuşu gerçekleşmiş oldu. (URL:11)
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Almanya’daki Mülteci Yurtları
İnsan Haklarına Uygun Değil

Kaynak: Zeit Online

Almanya İnsan Hakları Enstitüsü Almanya'daki mültecilerin durumunu eleştiriyor. Enstitünün ikinci
yıllık raporunda belirttiği üzere, mülteci yerleşkelerinin temizlik ve kişisel gizlilik esaslarında eksiklikleri devam ediyor. Ek olarak dil kurslarına sınırlı erişimin de entegrasyonu kötü etkileyeceği
vurgulanıyor. Rapora göre Almanya'ya kaçan yaklaşık 400.000 kişi toplu konutta yaşıyor. Toplu konutlarda yaşayan sığınmacıların birçoğu sahip olduğu haklar konusunda yeterli bilgiye sahip değil, bu
durumdan en çok etkilenenler de engelli sığınmacılardır. Enstitü ayrıca aile birleşimi mevzuatını da
eleştiriyor. Kardeşlerin ancak yeterli yaşam alanı ve geçim kaynağı sağlanması halinde aile birleşimi
hakkından faydalanabilmesi, pratikte anne ve babaları diğer çocuklarını ülkelerinde bırakıp Almanya’ya gitmek ya da Almanya’daki çocuklarından vazgeçip diğer çocuklarıyla ülkelerinde kalmak arasında tercih yapmaya zorluyor. (URL:12)

Neo Nazi Yeniden Görülecek
Almanya’da 2012 yılında 26 sanık aleyhine açılmış ancak bir karara bağlanamamış ve Neo-nazilere
yönelik en büyük davalardan biri Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından beş yıl sonra tekrar
görülmeye başlandı. 2012'de açılan Neo-nazi davası, hakimin emekliliğe ayrılması ve sonrasında
davaya bakacak başka bir hakimin bulunmaması gerekçesiyle kapatıldı. (URL:13)
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Suriye’ye Sınır Dışı Edilmeler 2018’e Kadar Durduruldu
Suriyeli sığınmacıların ülkelerine iadeleri Suriye’nin güvenlik durumu nedeniyle duraklatılmıştı. İAlmanya çişleri Bakanlığı Suriye’nin güvenli olmaması sebebiyle duraklatma kararını 2018’e kadar uzattı. Yapılacak olan yeni değerlendirmelerde Suriye güvenli bulunursa karar değiştirilebilir. (URL:14)

Kaynak: Zeit Online

Alman Silahlı Kuvvetlerinde Yeni Skandal

Kaynak: Spiegel Online

Baden-Württemberg Eyaleti Pfullendorf şehrinde bir asker, orduya ait bir bilgisayardan fotomontajlı
fotoğrafını yine orduda bulunan meslektaşına gönderdi. Fotoğrafta “hepiniz için yer var” ifadesiyle,
eski Auschwitz toplama kampının giriş kapısı ve sığınmacıların bulunması sebebiyle askere dava açıldı. (URL:15)
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Neonazi Görevinden Afd Üyeliğine

Kaynak: Zeit Online

Afd Saksonya-Anhalt parlamento lideri André Poggenburg’un danışmanlarından Patrick H.’nın,
2009 yılında yasaklanan neo-nazi grubu HDJ'nin (Die Heimattreue Deutsche Jugend) eski üyelerinden olduğu ortaya çıktı. Poggenburg durumu bildiğini ancak kendisi ya da AfD için bir problem
olarak görmediğini ifade ederek; “bu konu hakkında konuştuk” açıklamasında bulundu. Poggenburg
ayrıca eski bir neo-nazi grubu üyesi olmanın “ömür boyu sürecek bir damgalanma”ya sebebiyet
vermediğini vurguladı. Böylece AfD’nin eski aşırılık yanlısı örgüt üyelerinin partiye katılmasını
önlemek için aldığı iç kararların HDJ için geçerli olmadığı görüldü. (URL:16)
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Başsavcılık Franco A.’Ya Dava Hazırlığı

Kaynak: Zeit Online

Almanya Federal Savcılığı, Almanya’da şiddet eylemleri ve kıdemli politikacılara yönelik aşırı sağcı
eylemler yapma hazırlığında olduğu düşünülen ve daha önce tutuklanıp delil yetersizliğinden serbest
bırakılan Teğmen Franco A.’ya yeniden dava açtı. Franco A.’nın bir sığınmacı gibi davranarak İtalya
üzerinden Almanya’ya geldiği, sığınma talebinin kabul edildiği, Suriye’den gelen bir sığınmacı olarak politikacıları hedef alan bir terör saldırısı düzenleme planı olduğu ve maksadının suçu sığınmacılara yıkmak olduğu bilgisiyle iddianame hazırlanarak başsavcılığa iletildi.

(URL:17)

Kaynak: Zeit Online
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CDU Mülteciler İçin İkamet Zorunluluğunu Uzatmak İstiyor
2019’da sona erecek ikamet
zorunluluğu kanunu ile birlikte mültecilerin çeşitli şehirlere
dağılacağı öngörülüyor. CDU,
bu durumu önlemek için SPD
ile ikamet zorunluluğu kanununun uzatılmasını tartışmak
amacıyla çalışmalara başlıyor.
Kaynak: Zeit Online

(URL:18)

De Maiziere Teşvik Primini Pozitif Buluyor

Kaynak: Spiegel Online

İçişleri Bakanı De Maiziere, reddedilen sığınmacıların geri dönmesi için verilen teşvik primlerinin artırılması önerisine pozitif baktığını bildirdi. İlk on günde, Rusya, Irak ve Afganistan’dan 200 başvuru
aldıklarını ifade eden de Maiziere, sığınmacıların yapmakla yükümlü oldukları bir şey için hükümetin
para ödemesi ile ilgili eleştirileri reddetti. Almanya’da uzun süre kalınması halinde verilecek sosyal
yardım masraflarıyla karşılaştırıldığında primlerin oldukça düşük olduğunu vurguladı. (URL:19)
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Almanya’da Evsizlik

Kaynak: Spiegel Online

Federal Sosyal Hizmetler Çalışma Grubunun tahminlerine göre Almanya’da 50.000’den fazla evsiz
bulunuyor. İltica hakkı tanınmış evsiz mültecilerin de sayılması halinde 860.000 kişinin evsiz olduğuna dikkat çekiyor. Eldeki veriler, evsizlerin yüzde 73’ünün erkek olduğu, yüzde 12’sinin Avrupa’nın
diğer ülkelerinden – özellikle Doğu Avrupa’dan – geldiğini ortaya koyuyor. Evsizler arasında çocuklar ve gençler de bulunuyor. (URL:20)

Kaynak: Spiegel Online
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Sınırlı Koruma Statüsündeki Mülteciye
Aile Birleşimi İstisnası

Kaynak: Berliner Zeitung

16 yaşındaki Suriyeli sığınmacı, sınırlı koruma statüsü sebebiyle aile birleşimi hakkında faydalanamayan grupta yer alıyor. Ancak gencin psikolojik durumunun iyi olmamasının, ailesinin yanında olması gerekliliğini doğurduğu savunması sebebiyle genç, ailesini Almanya’ya getirme hakkı kazandı.
(URL:21)

Alman Hükümeti Marokko’da Sınır Dışı Edilen
Mülteci Çocuklar İçin Yurt Kurdu
Medya bildirilerine göre; Almanya,
Marokko’da sınır dışı edilen mülteci
çocuklar için ikinci bir yurt yapımına başlandı. Alman gazetesi Welt’in
verdiği bilgiye göre; yeni inşa edilen yurtta barınma ve beslenmenin
yanı sıra sosyal pedagog yardımı ve
çeşitli eğitim imkanları da sağlanaKaynak: Die Welt
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Kaybolan Mültecilerin Sayısı Artıyor

Kaynak: Zeit Online

Deutsches Rotes Kreuz (Kızıl Haç) kurumunun verdiği bilgilere göre kaybolan sığınmacı sayısı artmaya devam ediyor. Kayıp bildirisi yapılanlar arasında çok sayıda çocuk sığınmacı da bulunuyor. 2.700
olarak bildirilen kayıp mültecilerden 1.000’i 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerden oluşuyor. Kayıp
bildirileri en çok Afganistan, Somali ve Suriye’den geliyor. (URL:23)

CSU Politikacısı Zor Durum Düzenlemesinin
Uzatılmasına Olumlu Bakıyor
CSU politikacısı ve aynı zamanda Bavyera İçişleri Bakanı olan
Joachim Herrman, Süddeutschen
Zeitung’a

yaptığı

açıklamada,

mülteciler için aile birleşimi konusundaki “zor durum düzenlemesi” ne olumlu baktığını ve Birlik’in açık hedefinin Mart ayında
Kaynak: Spiegel Online

sınırlı koruma statüsündeki mül-

teciler için aile birleşiminin uzatılması olduğunu belirtti. Ayrıca Stephan Mayer (CDU) travma hallerinde, hastalık veya ölümcül koşullar gibi durumlarda aile birleşimi kurallarını esnetmeye olumlu
baktığını açıkladı.

(URL:24)
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