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∂  Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından
organize edilen ve AB Leonardo projeleri çerçevesinde Belçika’da
temaslarda bulunan bazı yerel medya temsilcileri Avrupa Parlamentosu
önünde muz yiyerek ırkçılığı protesto etti. Türkiye’den AB projesi kapsa-
mında Belçika’ya gelen yerel medya temsilcileri bir takım temaslarda
bulunarak. Belçika’daki yerel medya ve kurumların işleyişi hakkında
bilgiler edinerek gözlemde bulunacak. BRÜKSEL (DHA)
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Murat Sağlam - DÜREN

DİTİB Fatih camiinden kutsal top-
raklara din görevlisi Elanur Yılmaz’ın
öncülüğünde umre için giden on ki-
şilik grup dönerek cemaatle buluştu
ve zemzem ile hurma ikramında bu-
lundular. Düren Fatih Camii konfe-
rans salonunda yapılan ‘Hoş Geldiniz’

merasiminde kutsal topraklar ziya-
retinde çekilen resimlerden oluşan
slayt gösterisi ve din görevlileri Musa
Saygılı ve Hüseyin Kayhan’ın oku-
duğu mevlid ve ilahilerle devam etti.
Din görevlisi Musa Saygılı’nın kısa
konuşması sonunda oralarda elde
edilen duyguların devamının öne-
mine vurgu yaptı.

Ertan Pehlivan - HEİLBRONN
∂  Laufen cami derneği yaklaşık
150 üyesiyle uzun yıllar bağımsız
olarak yürüttüğü faaliyetlerini,
Stuttgart Başkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ataşeliğine bağlanarak
devam ettirme kararı aldı. Eyalet
Birliği Başkan yardımcısı İsmet
Harbi, katipler Mehmet Akçay ve
Muzaffer Dede’den oluşan divan
heyeti sonrası yapılan genel kurul
toplantısında, DİTİB tüzüğü kabul
edildikten sonra yeni yönetim

kurulu seçildi. Yeni yönetim ku-
rulu; Fikret Dede, Eyüp Dişli, Orhan
Eyrilmez, Burhan Eyrilmez, İsmail
Kara, Sebahattin Çevik, Muzaffer
Dede, Mustafa Aydın ve  Hülya
Eyrilmez’den oluştu. Eyalet Birliği
Başkanı Erdinç Altuntaş, faaliyet-
lerini DİTİB-Türkisch İslamische
Gemeinde zu Lauffen e.V. Mimar
Sinan Moschee ismi altında yü-
rütecek Laufen Camii yeni yöne-
tim kurulunu, tebrik ederek, gö-
revlerinde başarılar diledi.

Gülsüm Tan - BREMEN
∂   Bremen’in Steintor semtinde
İslam Kültür Merkezleri Birliği’ne
(VIKZ) bağlı olarak takriben 34
yıldır hizmet veren Süleymaniye
Camii’nde, yönetim ve kadın kol-
larının özenle hazırlandığı ‘Hayır
Çarşısı’ başlığıyla düzenlenen ker-
mes, büyük ilgi gördü. Dernek
Başkanları ve bölgede yaşayan
Almanlar’ın da ziyaret ettiği ker-
meste, lezziz Türk yiyecekleri ve
hediyelik eşyalar ziyaretçilerin
beğenisine sunuldu. Başkan Meh-

met Dündar, çalışmalarında ken-
dilerine destek olan ve olacak
olan yardımseverlerimize teşekkür
etti. Camiye yeni atanan Din Gö-
revlisi Kadir Süver, Hamburg’dan
geldiğini belirterek, “Geliri bura-
daki hizmetlerimiz ve cami in-
şaatımıza yönelik cemaatimizin
yardımı ve destekleriyle Hayır
çarşımızı temin ettik” dedi. Yö-
netimden Samim Ölker ise, he-
deflerinin cami inşaatini Ramazan
ayına kadar tamamlamak oldu-
ğunu söyledi.

Gülsüm Tan - DELMENHORST
Aşağı Saksonya Eyaletine bağlı

Delmenhorst kentinde yaşayan Ha-
taylı İbrahim Tuner’e SPD tarafından
25 yıllık üye plaketi verildi. SPD’ye
25 yıl önce üye olduğunu, 20 yıldır
da meclis üyesi olarak görev yaptı-
ğını anlatan Tuner, “1988 yılında
Türkiye’deki hasta olan gelinimi
Almanya’ya getirmek ve tedavi et-
tirmek için çok uğraştım. Ancak
tüm çabalarım boşa çıktı. Bana o
zamanlar SPD milletvekili olan Mar-
gite Terburg yardım etti. Onun sa-
yesinde gelinim buraya geldi ve
tedavi oldu. Onun hayatı kurtuldu.
Bunun üzerine ben de bir süre sonra
SPD’ye üye oldum. O günden beri
de üyeyim” dedi. Gençlere siyasete
seyirci kalmayın çağrısı da yapan
Tuner, “Ben herzaman gençlere si-
yasetin dışında değil içinde yer alın

derim. Bunu her fırsatta da tekrar-
larım. Biz burada kalıcıyız. Bizim
yerimize gençler yetişmeli. Bu ne-
denle tüm Türk kökenli gençler si-
yasetin içinde yer almalı ve uğraş-
malı. Haklarımız ancak bu yollarla
elde edilir” dedi.

Lütfü Hatkoy - ZELL
∂    Baden-Württemberg’e bağlı
Zell kentinde faaliyet yürüten Zell
Fatih Camii cemiyeti, Regaip Kandili
dolayısıyla bir program düzenledi.
Programa çevrede yaşayan vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sa-
yıda vatandaşın camiye akın ettiği

programda Kur-an’ı Kerim ile Mev-
lid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.
Din görevlisi Cafer Çelik konuşma-
sında, Regaip Kandili’nin, Allahü
teala’dan af ve mağrifet istendiği,
mutluluk, huzur ve ilahi müjdelerle
dolu duaların kabul edildiği bir
gece olduğunu söyledi.

Nebahat Uzun - KİEL

S chleswig-Holstein Eyaleti
Türk Toplumu (TGS-H), dü-
zenlediği 9. Olağan Genel
Kurul’la yeni yönetimini be-

lirledi. Almanya Türk Toplumu (TGD)
Başkanı Kenan Kolat’ın da katıldığı
toplantıda Dr. Cebel Küçükkaraca oy
birliğiyle güven tazelerken, Aysun
Güneş, Reyhan Kuyumcu, Sedef Ata-
soy ve Songül Tin başkan yardımcılığı
görevine seçildiler. Emel Okurlar say-
man, Sultan Erdoğan yazman, Emine
Bitek, Sadık Dumlu, Yücel Yıldız, Fat-
ma Demircan, Mustafa Erdoğan, Se-
rap Yıldırım, Ender Çatalbaş ve Barış
Güngör yönetim kurulu üyeliği gö-
revlerine seçildiler. Barış Güngör,

gençlik grubu başkanı, yardımcısı
Emre Küçükkaraca yönetim kurulu
yedek üyesi olarak onaylandı. Yö-
netim Kuruluna yedek üyeliğine Mu-
rat Birkandan, Çetin Yıldırım ve Ne-
simi Temel seçildi. Denetleme Ku-
rulu’na Cengiz Ulus, Enver Şahin ve
Necla Özdemir ve yedek üyeliğe
Mehmet Karakavak seçildi. Yöne-
timde kadınların fazla olması dikkat
çekti. Seçimlerin ardından söz alan
Dr. Küçükkaraca, “İçinde yaşadığımız
toplumda bizim için değişmeyen ko-
nulardan biri özel eğitim, okul öncesi
ve özgün eğitim kurumlarındaki iki
dilli eğitimdir. Çifte vatandaşlık ve
opsiyon modelinin kaldırılması TGS-
H’nın değişmeyen istekleri arasında
yer almaktadır” dedi.

İ ngiltere’de son zamanların önemli
gündem konularından biri olan ve
özellikle bir kesimin kâbusu haline ge-
len devlet yardımı kesintileri, yeni bir

olayla yine kendini hatırlattı. Almakta oldu-
ğu sosyal yardımların kesilmesi yüzünden
bunalıma giren bir adam, bir elinde çekiç
bir elinde bira tenekesiyle, başkent Lon-
dra’nın Wanstead bölgesinde bulunan evi-
nin çatısına çıktı ve 6 saat boyunca bireysel
bir protesto gösterisi yaptı. Kızgın adam,
protestosu boyunca, evinin çatısının kire-
mitlerini sokağa fırlattı. Sonunda polis tara-
fından gözaltında alınan ve hakkında, Ruh
Sağlığı Yasası kapsamında işlem yapılan
adamın, daha sonra kefaletle serbest bıra-
kıldığı, ancak bir hastanede tedavi altına
alındığı öğrenildi. LONDRA (DHA)

ALMANYA VİZE BAŞVURUSUNDA TÜRKLERE ZORLUK ÇIKARIYOR

BERLİN (AA)

lmanya’nın Türkiye vatandaşlarının 2013’te
yaptığı vize başvurularının yüzde 10,22’sinin
reddettiği, 2012’de bu oranın 8,99 olduğu
bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Sol
Parti’nin soru önergesine verdiği cevapta,
vize başvurularına ait son verileri açıkladı.
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul
ve İzmir’deki başkonsoloslukları 2013 yılında
toplam 209 bin 985 vize başvurusu aldı. Bu
başvuruların 21 bin 456’sı reddedildi. Al-
manya’nın Ankara Büyükelçiliği başvuruların
yüzde 17’sini, İstanbul Başkonsolosluğu
yüzde 7,56’sını, İzmir Başkonsolosluğu da
başvuruların yüzde 5,16’sını kabul etmedi.
Geçen yıl Türkiye’den yapılan başvurularda
188 bin 529 vize verildi. 57 bin 681 başvuru
sahibine aile vizesi, 51 bin 601 başvuru sa-
hibine ticari vize, 22 bin 387 başvuru sahibine
ise turist vizesi verildi. Aile birleşimi vizesi
alarak Almanya’ya gelenlerin sayısı da 5 bin
360 oldu. Almanya’ya vize başvurularında
geçen yıl Rusya Federasyonu 488 bin 95 baş-
vuru ile ilk sırada yer alırken, bunu 312 bin
191 başvuru ile Çin ve 209 bin 985 başvuru
ile Türkiye izledi. Almanya, 2013 yılında
dünya genelinde yapılan vize başvuruların-
dan yaklaşık 100 milyon Avro gelir elde etti.
Türkiye’de verilen vizelerden alınan harçlar-
dan Almanya’nın 2013 yılında elde ettiği
gelir 10 milyon 584 milyon Avroya ulaştı. 

AB Adalet Divanı kararla-
rının bir kısmını hukuk-
suz gördüğü vize uygula-
masında geçen yılki bi-
lanço açıklandı. Buna
göre Almanya, Türklerin
başvurularının yüzde
10,22’sini reddetti. Başvu-
ruların 188 bin 529’una
vize verildi
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Haksız uygulanan 
vizeyi vermiyorlar!

SoSyal yardım
keSintiSi 
çatıya çıkardı

Gelişleri de gidişleri
gibi muhteşem oldu

Umreye giden on bayan dö-
nüşlerinde zemzem ve hur-
ma ile ikramda bulundular.

TGS-H’ya yeni yönetim

TGS-H, 9.
Olağan

Genel Ku-
rul toplan-
tısına TGD

Başkanı
Kenan Ko-

lat da ka-
tıldı.

Laufen Camii DİTİB’e katıldı

Hayır Çarşısı’nda yarıştılar

Zell’de Regaip kandili coşkusu

Tuner’e 25’inci yıl plaketi
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