25 Kasım 2014 Salı
Mehtap Savaşçı için uyarı nöbeti
25.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan
Kassel – Tkb bugün (25 Kasım 2014) kadın cinayetine kurban giden
Mehtap Savaşçı için gösteri yaptı. Arkadaşları aynı gün saat 14.00 ile
17 arasında Café Alex’in yanıdaki Friedrichsplatz’da uyarı nöbeti
eylemi yaptı.
Deniz Alan Held:
O-Ton
Kadın erkek eşitliği Fıtrata terstir, Yani doğaya terstir… Neden terstir.
„Toplum Bilimci, Psikolog“ Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle buyurduğu
için mi?
O-Ton
Aile Bakani toplantisinda kadina siddet
Yabancılar Dairesi’nde çalışan Mehtap Savaşçı 7 Ekim günü işe
gitmek için saat 07.00'de evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu.
Mehtap Savaşçı’yı bulmak için çalışan Polis, Mehtap’ın cesedini
Wiesbaden'da bir bahçede gömülü olarak buldu. Mehtap Savaşçı'yı
ağabeyinin öldürdüğünden şüphelenen polis, 50 yaşındaki adamı 14
Ekim’de tutukladı.
Sadece Mehtap’ın öldürülmüş olmasına tepki gösteren dostları, olayın
arka perdesini aydınlatmak için ileri sürülen iddialara tepkili.
Gözlemcilere göre ise “cinayeti tetikleyen”, “öldürme hakkını veren”
olay perde arkasında gizli.

Yeşiller’de kimlik arayışı
25.11.2014
Yeşiller Partisi’nin hafta sonunda Hamburg’da yaptığı kongreye
kimlik arayışları damgasını vurdu. Liberal eğilimlere yelken açan
partide orta yol politikası sağ ideolojinin güçlendiği ortaya çıktı.
800 delegenin katıldığı kongrede özellikle 2017 seçimleri öncesinde
partinin alacağı stratejik tararlar tartışıldı. Reel politikaları savunan

26 Kasim 2014
Kadınları korumak isterken kendisi kurban oldu
Tuğçe'nin beyin ölümü gerçekleşti
Offenbach - Offenbach kentinde, tacize uğrayan iki Alman kıza
yardım etmek isterken, tacizcilerin saldırısı sonucu komaya giren
Tuğçe Albayrak (22) yaşam savaşını kaybetti. Tuğçe'nin beyin
ölümünün gerçekleştiği açıklandı.
Aile yardım bekliyor
Yaşam destek ünitelerinin kapatılmasına karşı çıkan ailenin, Tuğçe'nin
tomografi filmlerini gönderdiği Alman beyin cerrahlarından yardım
beklediği ve ümitlerini yitirmediği ifade edildi.
15 Kasım tarihinde bir McDonald’s restoranında yemek yiyen Tuğçe,
iki erkeğin sıkıştırdığı üç Alman kıza yardım etmek için müdahale
etti. Buna sinirlenen gençler Tuğçe'ye restoran çıkışında saldırdı.
Kafasına darbe alan Tuğçe yere düşerek kafasını betona çarptı ve
beyin kanaması geçirdi. O zamandan beri komada olan Tuğçe'nin ise
bugün beyin ölümü gerçekleşti.
Kadın kotası
26.11.2014
‘Kadın kotası’ en az yüzde 30 olacak
Büyük koalisyon partileri kadın kotası konusunda uzlaştı. Büyük
şirketlerin yönetim kademesinde en az yüzde 30 oranında kadın
yöneticinin olmasını sağlayacak tasarı gelecek bakanlar kurulunda
onaylanacak.
CDU/CSUnun uzun süre karşı çıktığı kadın kotasını SPD istedi.
Partiler, hiçbir istisnaya yer vermeden borsada işlem gören şirketlerin
yönetim kadrosunun yüzde 30’unun kadın olmasını öngören tasarının
11 Aralık’ta bakanlar kurulunda imzaya açılmasında uzlaştı. Yasa
çıkarsa uygulanmasına 2016’da başlanacak.
Başbakan Angela Merkel, “Bizler başarılı kadınlardan vazgeçemeyiz”
dedi.
Aile, Kadınlar ve Çocuklardan Sorumlu Bakan Manuela Schwesig ise
“Kadın erkek eşitliği alanında atılmış büyük bir adım” diye konuştu.

27 Kasım 2014
Noel pazarı ziyaretçi rekoru hedefiyle açıldı
27.11.2014
Açılışla birlikte şehir içinde bayram ışıkları da yanmaya başladı
Kassel - Noel bayramı başladı: 30 Aralık tarihine kadar sürecek Noel
Masalı pazarı 24 Kasım’da diğerleriyle birlikte “uyuyan güzel”
sembolüyle Königsplatz’da açıldı.
Geçtiğimiz yıl Noel pazarı iki milyon insan tarafından ziyaret edildi.
Bu da 2012 yılında documenta’yı ziyaret edenlerin (850.000) iki katı
anlamına geliyor. Kassel’deki Noel pazarı ziyaretçi sayısı bakımından
Almanya’da ilk on arasında yer alıyor. Bu yıl 60 milyon Euro ciro
yapılması bekleniyor.
Masalın ruhuna uyması için stant sahipleri sertleştirilmiş kurallara
uymak zorunda: Örneğin plastik Noel babalar yasak. Bundan başka ilk
defa bu yıl bir sirk arabasında masallar okunacak.
Meydanda kurulan pazarda bira, şarap, sosis, şeker, çikolata ve
hediyelik eşya satışları başladı.
Noel'in eskisi gibi olmadığını söyleyen Hans, "Çocukluğumuzda Noel
hikayeleri dinlerdik. Yaşımız ilerledikçe bu hikayeleri unutmaya,
hediyeler almaya ve Noel'i alış verişten farklı bir şey olarak
görmemeye başladık" dedi.
Kadınları korumak isterken kendisi kurban oldu
Tuğçe’nin (22) yakınları kliniğin önünde yasta
Offenbach - Tuğçe'nin beyin ölümü gerçekleşti. Offenbach kentinde,
tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken, tacizcilerin
saldırısı sonucu komaya giren Tuğçe Albayrak (22) yaşam savaşını
kaybetti. Tuğçe'nin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.
Aile yardım bekliyor
Yaşam destek ünitelerinin kapatılmasına karşı çıkan ailenin, Tuğçe'nin
tomografi filmlerini gönderdiği Alman beyin cerrahlarından yardım
beklediği ve ümitlerini yitirmediği ifade edildi.
15 Kasım tarihinde bir McDonald’s restoranında yemek yiyen Tuğçe,
iki erkeğin sıkıştırdığı üç Alman kıza yardım etmek için müdahale
etti. Buna sinirlenen gençler Tuğçe'ye restoran çıkışında saldırdı.
Kafasına darbe alan Tuğçe yere düşerek kafasını betona çarptı ve

28 Kasım 2014 Cuma
Papa Türkiye yolcusu
28.11.2014
Papa Fransisko’nun resmi Türkiye ziyareti başladı.
Hem Hristiyan alemi içindeki ayrılıkların aşılması, İslam dünyasıyla
ilişkilerin güçlendirilmesi, Suriye ve Irak’taki çatışmaların
konuşulması için Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko bugün
Türkiye'ye gitti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransisko’yu taşıyan özel uçaksaat
13:00’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
O-Ton
Papa Türkiye’de28112014
Dünyada 1 milyar 200 milyondan fazla Katolik Hrıstiyanın ruhanî
lideri ve
Papa Françesko ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak daha sonra da
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya gelecek.
Papa, Erdoğan’dan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.
Papa Françesko Diyanet İşleri Başkanı Başkan Mehmet Görmez ile
bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı
yapılacak.
Ankara temaslarının ardından Papa Françesko cumartesi sabah
saatlerinde İstanbul’a hareket edecek. Papa İstanbul'da Aya Sofya
Müzesi ve Sultanahmet Camii’ni gezecek, Şişli’deki Saint Esprit
(Kutsal Ruh) Katolik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.
Papa ayrıca Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ederek, 300 milyon
Ortodoks Hrıstiyanın ruhani lideri Patrik Bartholomeos ile görüşecek.
Papa Françesko, ziyaretinin son günü olan 30 Kasım Pazar günü
tekrar Fener Rum Patrikhanesi’ne giderek Bartholomeos ile ortak bir
deklarasyona imza atacak, birlikte öğle yemeği yiyecek.
Papa Françesko pazar günü akşam saatlerinde resmi temaslarını
tamamlayarak Türkiye’den ayrılacak.
Günter Grass: Mültecileri evlerimizde ağırlayalım
28.11.2014

İsrail'de savaş karşıtı Yahudiler sokakta
27.07.2014
Savaşa karşı olmak için Avrupalı, Asyalı değil sadece insan olmak
yetiyor: Yahudiler İsrail'in Gazze saldırılarını Tel Aviv ve Kudüs'te
protesto etti.
İsrail’in Gazze'ye saldırısı savaş karşıtı Yahudilerden de tepki aldı. Tel
Aviv’de toplanan 5.000 savaş karşıtı Yahudi, dün (26.07.2014) İsrail
ordusunun "saldırıları" sona erdirmesini, Hamas'ın roket atmayı
durdurmasını ve tarafların sorunlara barışçıl çözüm bulmasını istedi.
İsrail güvenlik güçleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden bir süredir savaş karşıtı mesajlar paylaşan
bazı İsrailli gruplar, “Savaş her iki tarafta da çok fazla ölü ve yaralıya
neden oluyor. Bomba ve roketler korku ve yıkıma neden oluyor. Buna
karşı bir duruş sergiliyor ve talepte bulunuyoruz; savaşı hemen şimdi
durdurun" talebiyle bugün için protesto çağrısı yaptı.
Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda savaş karşıtı göstericiler
toplanmaya başladığı sırada, İsrail saldırılarına destek veren yaklaşık
300 kişilik karşıt görüşlü vatandaşlar da aynı meydanda bir araya
geldi.
Yaklaşık 5.000 savaş karşıtı Yahudi, meydanda attıkları sloganlarla,
İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini,
Hamas'ın da roket saldırılarını durdurmasını istedi.
Bu arada İsrail güvenlik güçleri çevre yolları kapattıkları ve şiddet
yanlısı harekette bulundukları gerekçesi ile 4 göstericiyi gözaltına
aldı.
KUDÜS
Kudüs'te de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “soykırım” olarak
niteleyen “Soykırım Karşıtı Yahudiler” grubu üyesi İsrailliler, Gazzeli
çocukların öldürülmesini oyuncak bebek yakarak protesto etti.
"Soykırım Karşıtı Yahudiler" grubu üyesi Nao Abend, “Bugün bir
katliam için ihtiyaç duyulan tek şey, bir ekran ve bir düğme. İşte
yüksek teknolojinin bize hediyesi” dedi.
Batı Kudüs’teki Anayasa Mahkemesi önünde toplanan aktivistler,
“İsraillin işlediği savaş suçlarını onaylayan mahkemenin de bu suça
ortak olduğunu” söyledi.
Öldürülen Gazzeli çocukların anısına yazılan bir şiir okuyan ve basın
açıklaması yapan grup üyeleri, mahkemenin güvenlik görevlilerinin
uyarısı ve polis çağırması üzerine olay yerini terk etti.

Meslek eğitim yeri sınav hazırlıkları
28.08.2014
Radyo Kassel bünyesinde sürdürülen Meslek Eğitim Yeri Sınav
Hazırlık kursları devam ediyor.
Kazım Cebeci tarafından yapılan kurslar, sosyal hayatın
kolaylaştırılması faaliyeti olarak yapılıyor. Kurslar dilekçe yazma,
meslek eğitim yeri bulma, meslek eğitim yeri sınavlarına hazırlama
aşamaları olarak yürüyor.
Erdoğan yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı
28.08.2014
Eski başbakan Recep Tayyip Erdoğan artık resmen Türkiye’nin 12.
Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan‘a kutlamalarda Cumhurbaşkanı unvanı
verilirken, Davutoğlu da yeni AKP parti başkanı ve Başbakan olarak
seçildi.
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kutlamaları sonrasında Çarşamba günü
parti başkanlığına seçilen eski Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’ndan yeni hükümeti kurmasını isteyecek. Böylece 2015
seçimleri öncesi bakanlar kurulu koltuklarının nasıl dağıtılacağı
belirlenmiş olacak.
Erdoğan Türkiye‘de 10 Ağustos’ta yapılan seçimlerle halkın oylarıyla
seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
60 yaşındaki politikacı Cumhurbaşkanını temsili olmaktan çıkarıp
daha fazla genişleterek Türkiye’yi başkanlıkla idare edilen bir ülke
haline getirmek istiyor.
Bu hafta Demiryollarında grev yok
28.08.2014
Toplu İş Sözleşmesi anlaşmazlığının sürdüğü Alman Devlet
Demiryolları‘nda bu hafta içerisinde grev beklenmiyor. Alman
Demiryolları Çalışanları Sendikası GDL başkanı Claus Weselsky
Hessische Rundfunk’a yaptığı açıklamada „Bu hafta grev
yapmayacağız“, dedi.
Demiryolu çalışanlarının grevi 18 Ağustos’taki toplu sözleşme
görüşmelerinin başarısız geçmesi sonucu gündeme geldi. Alman
Demiryolu Çalışanları sendikası GDL, Toplu İş Sözleşmesi masasına
üyeleri için yüzde 5 daha fazla maaş ve haftada iki saat az çalışma
süresi talebiyle oturmuştu. (ugu/FFH)

Dünya Şampiyonası öncesi kaos
28.05.2014
Brezilya’da “can derdindeki koyunlarla et derdindeki kasabın”
mücadelesi sürüyor. Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Futbol
Şampiyonası'nda ilk düdüğün çalmasına iki hafta kala protestolar
sürüyor. Polis göstericileri gaz bombalarıyla dağıtmaya çalıştı.
Başkent Brasilia'da, devletin Dünya Futbol Şampiyonası için yaptığı
harcamaları protesto eden halk Salı günü gösteri düzenledi. Polis
göstericilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.
Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve yine çok
sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Devletin Dünya Futbol Şampiyonası için milyarlarca dolar harcama
yapmasına karşı çıkan göstericiler, şampiyonaya para harcamak yerine
devletin daha fazla sosyal konut, sağlık ve eğitime bütçe ayırmasını
istiyor.
Öte yandan otobüs şoförleri de grevde. Ülkenin farklı kentlerinde grev
nedeniyle kaos yaşandı. Alman milli takımının Portekiz'e karşı ilk
maçını oynayacağı Salvador kentinde grev nedeniyle neredeyse hiç
otobüs seferi yapılamadı.
Bitmek bilmeyen BER havalimanı inşaatında rüşvet olayı
28.05.2014
Berlin’de inşaatı yıllardır bitmeyen ne zaman işletmeye açılacağı da
bilinmeye BER havalimanında rüşvet olayı patlak verdi. Teknik ekip
patronu Jochen Grossmann’ın yarım milyon Euro rüşvet aldığı iddia
edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatan Neuruppin Savcılığı, Grossmann’ın
bürosu başta olmak üzere bazı yerlerde arama yaptı.
Savcı Jürgen Schiermeyer, Grossmann’ın havalimanına danışmanlık
yapan şirketlerden birinde yönetici olduğunu açıkladı. Havalimanı
Şefi Hartmut Mehdorn, “Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre
yarım milyon Euro’luk bir rüşvet rakamı ortalarda dolaşıyor” dedi.
İnşaatına 2006 yılında başlanan ve 2010 yılında hizmete gireceği
açıklanan havalimanı bir türlü bitirilememiş ve açılışı son olarak 2016
yılına ertelenmişti.
Grossmann, özellikle yangın ve havalandırma tesisatındaki
aksaklıklara çözüm bulmaktan sorumlu ekibin şefiydi.

Kassel’de Bayram Namazı
28.07.2014
Ramazan bitti: Müslümanlar tüm dünyada bayramı kutluyor
Dünyadaki yaklaşık 1,5 milyar müslüman için bugün orucun bitmesi
sonrası başlayan ve üç gün sürecek Ramazan Bayramı başladı.
Ramazan ayı iftarları ve Ramazan Bayramı birçok Arap ülkesinde
politik krizlerin gölgesinde yapıldı. Bu yıl birçok müslüman barışı
kutlayamadı.
Bayram namazı için Kassel’deki camilere gelen insanlar, namaz
kıldıktan sonra bayramlaşmak için kuyruğa girdi. Aynı yaştakiler el
sıktı, küçükler büyüklerin ellerini, büyükler de küçüklerin gözlerini
öptü.
Bayram namazında hocalar hutbelerde cemaatten kırgınların
barışmasını, hastaların, komşuların, akrabaların ziyaret edilmesini
istedi.
Türkiye’deki eş, dost ve akrabaların bayramlarını kutlamak için
çevrilen telefon numaraları hatları zorlayınca uzun süre meşgul
sinyalleri çaldı.
Cumhurbaşkanı Ramazan Bayramını Kutladı
Berlin - Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Ramazan Bayramına özel
mesajında, Almanya'da müslümanlarla barışçıl şekilde yaşamanın
önemli olduğunu belirtti.
Almanya'da farklı dini inançlara sahip olanların beraber yaşamasının
yüksek bir değer olduğunu belirten Gauck, ramazan ayında birçok
caminin kapısının sadece müslümanlara değil, herkese açık olmasının
da kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Barış içinde beraber yaşamanın önemine dikkati çeken Gauck,
mesajında, "Biz Almanya'da hepimiz buraya aitiz, aynı dine mensup
olmasak ve farklı bayramlar kutluyor olsak bile" dedi.
Gazze’de Bayram
O-Ton

Altmarkt: Bugün inşaat çalışması başladı

Türkiye: Davutoğlu’nun yeni kabinesi belli oldu

29.08.2014
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan parti başkanlığı ve
hükümeti kurma mirasını alan Ahmet Davutoğlu, hazırladığı Bakanlar
Kurulu listesini sunmak üzere saat 11.30'da Çankaya Köşkü’ne çıktı.
Davutoğlu, daha sonra Erdoğan’a sunduğu 62. hükümette yer alan
isimleri kamuoyuna açıkladı.
Yeni kabinede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.
Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Emrullah İşler ile Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yeni kabineye alınmadı.
O-Ton
yeni hükümet aciklandi.mp3
Yeni kabine şu isimlerden oluştu:

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile Bakanı Ayşenur İslam, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı

İçtüzük uyarınca hükümet programının Meclis'te okunmasından 2 tam
gün sonra Genel Kurul’da görüşmeleri yapılacak. Görüşmeden 1 tam
gün sonra ise güven oylaması açık oyla yapılacak.
Takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül’de Genel Kurul’da
okunacak.
4 Eylül’de yapılacak program görüşmelerinin ardından 6 Eylül
Cumartesi veya en geç 8 Eylül Pazartesi günü Meclis Genel
Kurulu’nda güven oylaması gerçekleştirilecek. Güven oylamasının
ardından yeni hükümet görevine başlayacak.
Pilotların grevi bitti

29.08.2014
Uçak iptalleri sürüyor
Germanwings’teki grev bitti. Ama yolcuların ertelemeler nedeniyle
gecikme ve uçak iptallerini hesaba katması gerekiyor. Sendika hafta
sonunda da grevlerin söz konusu olabileceğini açıkladı.
Grev kararı, pilot sendikası birliği Cockpit ile Lufthansa arasında
aylardan beri devam eden görüşmelerden bir sonuç alınamaması
üzerine alındı.

IŞİD saldırıları Suruç'u da tehdit ediyor
29.09.2014
Suruç-Kobanê sınırında IŞİD'in saldırıları devam ederken, örgütün
ateşlediği silah ve havanlara ait mermiler sınır hattındaki mahallelere
düşüyor.
Bugün Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın yakınına 2 havan topu düştü.
Dün akşam saatlerinde sınırı aşan bir havan topu mermisi Alayurt
mahallesindeki Mehmet Demir'e ait eve isabet etti. Evin oturma
odasının duvarının yıkıldığı patlamada, odada bulunan ev sahibi 67
yaşındaki Mehmet Demir yaralandı.
Öte yandan sınır hattındaki bazı mahallelerdeki boş arazilere de
mermiler gelmeye devam ediyor. Sınırı aşan ve mahalle sakinlerini
tedirgin eden olayın ardından birçok aile, mermilere hedef olmamak
için Suruç ve iç kesimlerdeki köylerde yaşayan yakınlarının yanına
gitti.
Kürtler Kassel’de sokağa çıktı
29.09.2014
800 kişi Kürtler için gösteri yaptı
Kassel. Kürt haklarıyla dayanışma ve barış gösterisi Cumartesi günü
Holländische Platz'dan başlayarak Königsplatz'ta yapılan mitingle
sona erdi.
Kürtleri destekleyen 800 gösterici Kuzey Suriye'deki otonom Kürt
bölgesi için insancıl yardım ve Uluslar arası dayanışma talep etti.
Kuzey Suriye'de IŞİD Suriye ve Kürt halına karşı gerçekleştirdiği
katliam ve kanlı vahşi saldırılarla ilerlemeye devam ediyor.
Gösteri kolundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmiş PKK
önderi Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrıları yükseldi.
Yürüyüş kolunda “Silahlar Yardım Etmez” ve Apo'nun fotoğraflarının
yer aldığı pankartlar taşındı. IŞİD öldürüyor, dünya susuyor sloganları
atıldı.
O-Ton
Kassel Demokratik Kürt Toplumu:
“12 gündür daha doğrusu 3 yıldır Kobani kuşatma altına alınmış ve bu
DAİŞ dediğimiz gaddar bir örgüt var. İsmini de bilmiyoruz ne
takalım. Vahşice Türkiye devletinin desteğiyle halkımıza saldırıyor.
Katliamlar gerçekleştiriyor, insanların kafasını kesiyor. Bu insanlara

Tatil gününde yine Radyo Kassel’in info magazin programında
beraberiz.
29.05.2014
İsa'nin paskalya'dan 40 gün sonra göğe yükseldiği gün olduğuna
inanılan Himmelfahrt’ta Almanya'nin her eyaletinde resmi tatil
günüdür.
Paskalya ise İsa’nın son yemeğini, ölümünü, insanlık adına kendini
feda edişini ve çarmıha gerilmesinden üç gün sonra dirilişini simgeler.
Wowereit, BER rüşvet skandalını aydınlatma sözü verdi
29.05.2014
Berlin havalimanı BER‘de rüşvet skandalının ortaya çıkması sonrası
konuşan Havalimanı Denetleme Kurulu Başkanı Wowereit,
“saklayacak bir şeyleri olmadığını” söyledi.
Berlin eyalet başbakanı Wowereit, skandalın bütün boyutlarıyla
aydınlatalacağını söyledi.
Havalimanı Şefi 71 yaşındaki Mehdorn’un başarısız olduğunu belirten
muhalefet istifasını isterken, Wowereit, istifasını gerektirecek bir
durumun olmadığını savundu.
Açılışı sürekli ertelenen havalimanı inşaatında Teknik Şef Jochen
Grossmann’ın yarım milyon Euro civarında rüşvet aldığı iddia
edilmişti. Neurippen Savcılığı da iddialarla ilgili soruşturma
başlatmıştı.
Yapımına 2006 yılında başlanan ve 2010 yılında hizmete görmesi
öngörülen BER havalimanı, inşaatındaki teknik hatalardan dolayı bir
türlü açılamadı. İlk olarak 2012’ye ardından 2014’e ertelenen açılış
için öngörülen son tarih ise 2016 yılı.
Fransa'da ilk fatura göçmenlere
29.05.2014
Fransız sosyalistlerinin üstüne FN gölgesi düştü
Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti, Avrupa Parlamentosu
seçimlerinin ırkçı Milli Cephe partisi tarafından kazanılmasının
ardından, göçmenlerin yerel seçimlerde oy kullanma hakkıyla ilgili
yasa tasarısını rafa kaldırdı.
Fransız hükümeti, Frannçois Hollande'ın 2012 yılındaki
cumhurbaşkanlığı seçimi vaatlerinden olan yabancılara oy hakkının
artık bir "öncelik" olmadığını açıkladı.

Kassel: Audi’nin efsanesi çalındı
29.07.2014
Kassel – Kassel polisi dün gece çalınan 3,0 TDI A6 Allroad Quattro
Audi marka siyah bir arabayı arıyor.
Polis sözcüsü Wolfgang Jungnitsch’in yaptığı açıklamaya göre araç
sahibi dün gece Holländische Caddesinde park etti. Bu sabah saat
7:30’da yola çıkmak isteyen 39 yaşındaki Kassel’li arabasını park
yerinde bulamayınca polise haber verdi.
Polis KS-CA 397 plakalı aracı görenlerden 0561 / 9100 numaralı
telefondan yardım bekliyor.
Müjde
29.07.2014
Dil sınavı kaldırıldı
Kavuşma süresi kısaldı. Almanya Avrupa Adalet Divanı’nın hukuk
dışı ilan ettiği dil sınavını kaldırdı. Almanya, Türkiye’deki dış
temsilciliklerine, “Almanca belgesi dışında eksik belge yoksa, vize
verebilirsiniz” talimatı gönderdi
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yaşayan eşlerin yanına
gelmek isteyen Türklerden artık dil sınavı belgesi şartının
aranmadığını bildirdi. Buna göre Türk vatandaşları, Almanca dil
sınavına girmeden aile birleşimi vizesi alabilecek.
EKSİK BELGE YOKSA
Daha önce vize verilmesini askıya alan Almanya, Avrupa Adalet
Divanı’nın verdiği kararın incelendiğini, inceleme tamamlanana kadar
dil şartının uygulamadan kaldırıldığını bildirdi.
ABAD NE DEDİ?
Avrupa Adalet Divanı 10 Temmuz 2014 tarihinde Naime Doğan
davasında verdiği kararda, aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gelmek
isteyen TC vatandaşlarından Almanca dil bilgisi şartı
aranamayacağına hükmetmişti. (Sabah/RK)
Münster’de fırtına
29.07.2014
Adam bodrum katında boğularak öldü
Nordrhein-Westfalen ve Baden-Württemberg’te etkili olan şiddetli
fırtına can ve mal kaybına neden oldu. Münster'de bir adam evinin

Saksonya‘da ‘heyecansız’ seçim öncesi
30.08.2014
Seçimlerin galibinin çeyrek asırdır bu eyaleti yöneten CDU’nun
olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Seçim heyecanı sadece FDP’de var. Çünkü FDP barajın altında kalırsa
son kalesini de kaybetmiş olacak, anketlerde yüzde 7’ye ulaşan
AfD’nin ilk kez meclise girmesi ise kesin.
Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Başbakan Stanislaw
Tillich’in partisi Saksonya’da yaklaşık çeyrek asırdır yönetimde,
önümüzdeki 5 yıl için de değişiklik beklenmiyor. Anketlerde
CDU’nun oyları yüzde 40’larda seyrediyor.
Tillich, seçimlerde sonra liberl FDP ile hükümette kalmak istediğini
belirtmesine rağmen bu ihtimalin çok zayıf olduğunu kabul ediyor.
Irkçılıkla hedefe konan Almanya için Alternatif (AfD) ile ‘asla’
ortaklık yapmam demekten çekinen Tillich, SPD ve Yeşiller gibi
imkanlarının bulunduğunu belirtti.
Bu bakımdan Siyah-Kırmızı hükümetlere birisinin daha eklenmesi
sürpriz olmayacağa benziyor. SPD ise 150 yıl önce temellerinin
atıldığı bu eyalette CDU’nun göz hizasındaki bir muhatabı değil.
SPD’nin oylarının yüzde 15’lerde kalacağı tahmin ediliyor.
Saksonya’da ikinci güçlü parti Sol Parti-Die Linke. Rico Gebhardt,
partinin ‘protesto partisi’ olmaktan çıktığını, zaten bunu
hedeflediklerini anlattı. Sol, SPD ve Yeşiller’den oluşacak yeni
hükümetin tamamen gerçek dışı olmadığını vurgulayan Gebhardt,
eyalet meclisinin 7 yerine 4 fraksiyondan oluşması durumunda bunun
gerçekçi olduğunu belirtti.
Faşist parti NPD’nin oy oranı ise yüzde 5’lere ulaşmış durumda.
NPD’nin seçim pankartlarındaki sloganlarla nerdeyse aynı olan
AfD’nin eyalet meclis üyesi adayı, kendilerinin NPD’den farklı, ırkçı
parti olmadıklarını savunması dikkat çekti. Öyle ya ateş olmayan
yerden duman çıkmaz.
Dikkat çeken diğer bir konu da şu: Yaklaşık bir yıl önce kurulan
AfD’nin Saksonya teşkilatı, Avrupa Parlamentosu seçiminde yüzde
10,1 topladı. Eyalet seçimlerinde ise bunun yüzde 7-8’leri bulması
bekleniyor.

İslamın terörle tanımlanması meyvelerini veriyor
30.09.2014
Avrupa’nın orta yerinde yine bir cami kundaklandı
Askeri saldırılar için IŞID üzerinden yapılan anti İslamist propaganda
camilere yapılan saldırıları artırdı. Almanya’da olduğu gibi İsveç’in
Güney Dalarna Eyaleti’nde bulunan Avesta bölgesinde bir cami
kundaklandı.
Sabaha karşı kundaklanan camide maddi hasar meydana geldi.
Sabah namazı için camiye gelen imam Nasır Hüseyin, yangına ilk
müdahaleyi yaparak olayı polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis caminin giriş kapısını güvenlik şeridiyle
kapattıktan sonra inceleme başlattı.
Politikacıların zanlı duruma getirdiği Müslüman kuruluşları da
geçtiğimiz haftalarda Almanya’da IŞİD saldırılarını lanetleyen
açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı.
Jäger „Ulusal Mülteci Zirvesi“ne olumlu bakıyor
30.09.2014
Bugün Düsseldorf'da mülteci yurtlarındaki Guantanamo ve Ebu Garib
cezaevlerindeki gibi kötü muamele ve işkence iddialarının sonuçları
açıklanacak.
Kuzey Ren Vestfalya (NDR) İçişleri Bakanı Jäger’e göre ülkeye gelen
mülteciler için kalacak yer bulmak şu anki skandalın en temel sorunu.
SPD'li siyasetçi ZDF kanalında yaptığı konuşmada ülke genelindeki
kapasitenin yeterli olmadığına dikkat çekti. Bu sorun politik bir
konudan ziyade logistik bir sorun diyen Jäger "Eğer Ulusal Mülteci
Zirvesi daha çok konut yaratacaksa bu tür görüşmelerin yapılması
gerekir" dedi.
Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt,
mülteci yurtlarına yönelik skandalın patlak vermesi üzerine, ulusal
mülteci zirvesi yapılmasını talep etti. Eckardt, Rheinischen Post
gazetesine verdiği demeçte hükümetin, eyaletler, belediyeler ve
mülteci örgütleriyle masaya oturması gerektiğini belirtti. Hükümetin
tüm sorumluluğu eyaletlere yükleyemeyeceğini kaydeden Eckardt,

Gül, Erdoğan’ın önünü açtı
30.07.2014
Cumhubaşkanı Abdullah Gül: “aday olmayacağım”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığına aday
olmayacağını açıkladı.
İstanbul - Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını görevinin 28
Ağustos’ta biteceğini söyledi. İktidardaki AKP’nin Cumhurbaşkanı
adayını Salı günü açıklaması bekleniyor. Partinin yarışa Erdoğanla
devam etmesi öngörülüyor.
Üç dönemden sonra sevilen ve aynı zamanda eşleştirilen politikacı bir
daha başbakan olamayacak.
Lakin Cumhurbaşkanı seçildiğinde onun yine ülkenin lideri olarak
kalması mümkün olacak.
Erdoğan birinci turda zaferini ilan edecek
Genar-Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarına göre
Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tuırunda oyların yüzde
55,2’isini alacak ve 24 Ağustos’ta ikinci tura gerek kalmayacak.
Muhalefetin adayı Ekmeleddin İhsanoglu’nun ise yüzde 35,8 oy
alacağı hesaplanıyor.
Erdoğan cumhurbaşkanı olarak günlük politikaya dahil olacak ve
sadece bir protokol şefi olmayacak.
Erdoğan, Nisan ayında AKP’nin yerel seçimleri kesin olarak
kazanması sonrasında yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi
konusunda milletvekillerine:
O-Ton
erdogan ben protokol cumhurbaskani olmam
“Ben çıkarsam Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı tüm yetkileri kullanırım.
Ben protokol cumhurbaşkanı olmam” demişti.

Belçika’daki grev İCE ve Thaly demiryolu şirketlerini de vurdu
30.07.2014
Belçika Demiryollartındaki grev uluslarrası demir yolu ulaşımını
işlemez hale getirdi.
İCE ve Thalys gibi hızlı tren şirketleriyle Brüksel ve Paris’e yapılan
seferler iptal edildi. Grevin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kiralık İşçi Ajansları değişikliklerin devamını reddediyor
30.05.2014
Alman Personel hizmetleri kiralık işçilik koşullarında sert
değişiklikler yapılmasını reddetti.
Kiralık İşçi ajansı Addeco-Şefi Dinges, "Handelsblatt"a yaptığı
açıklamada, kısa bir süre önce yaptığımız toplu iş sözleşmesi
anlaşması ve ek ücret zammıyla ev ödevlerini yaptıklarını söyledi.
Rakip kiralık işçi ajansı Randstad’ta benzer açıklamalar yaptı.
CDU, CSU ve SPD Koalisyon söyleşmesinde kiralık işçilerin dokuz
aylık çalışmanın ardından kadrolu işçilerle aynı ücreti almasını
kararlaştırmıştı.
Buna ek olarak, kiralık işçilerin 18 aylık bir süre için başka bir
firmada çalıştırılması üzerinde anlaşmaya varılmıştı.
NSA-Skandalı
30.05.2014
Yeşiller parmak izinin ABD’ye verilmesine karşı
NSA olayı nedeniyle Almanya ile ABD arasındaki gerginlik hala
sürüyor. Bu nedenle Yeşiller partisi Otomatik parmak izi değişimi
testinden vazgeçilmesini istedi.
Yeşilci politikacı Christian Ströbele, Berliner Zeitung’a yaptığı
açıklamada,“ Verilerin nasıl kontrol edileceğine hala cevap
verilemiyor” dedi.
Almanya ile ABD arasında 2008 yılında imzalanan, terör ve ağır
suçlarla mücadelede işbirliğini öngören güvenlik anlaşması, kişisel
verilerin korunmasına ilişkin tereddütler nedeniyle Almanya’da 2011
yılında yürürlüğe girmişti.
Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Alman Emniyet Dairesi
(BKA) arasında parmak izi veri tabanlarında bilgi alışverişi, deneme
amaçlı olarak bu ay sonunda başlayacak. Sistem sayesinde herhangi
bir şüpheli hakkındaki veriler birkaç dakika içinde öğrenilebilecek.
Öte yandan, anlaşmanın DNA verilerinde de işbirliğini öngördüğü
ancak ABD'deki yasalar nedeniyle bunun hemen uygulanamayacağı
vurgulandı.
Taraflar test aşamasının ardından bir uygulama planı oluşturmayı

Telekom’da arıza
30.07.2014
Kassel’de olduğu gibi Almanya genelinde Telekom hatlarında teknik
arızalar devam ediyor.
Alman Telekom şirketi olayla ilgili haberi öğle saatlerinde doğruladı.
Arızalar telefon, Internet, E-Mail servisleri ve cep telefonlarında etkili
oldu.
Son arıza raporları da Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart’dan
geldi. Hannover, Wiesbaden ve Bonn da arızalardan en çok etkilenen
şehirler arasında. Bu sabah diğer hatlarla beraber arızalanan cep
telefonu hatları ise sorunsuz denebilecek derecede çalışmaya başladı.
(ugu/HNA)
IŞİD’tan Irak ordusuna 'infaz' videosuyla uyarı
30.07.2014
Avrupa ve ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmek
için başlattığı iç savaşın ürünü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) özgür
batı medyasında görmezden geliniyor.
Görmezden gelmek sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu güne kadar
pislikleri halının altına süpürerek çöpleri gizlemeyi kimse başaramadı.
Batı medyasının vurdumduymazlığı sürerken Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD) örgütü, Irak'ta yakaladığı çok sayıda kişiyi infaz ederken
çekilmiş görüntülerini yayımladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu
Başkanı Paulo Pinheiro üç gün önce, IŞİD liderlerinin BM'nin savaş
suçları şüphelileri listesine alınabileceğini söylemişti. IŞİD son olarak
Suriye'de Rakka kentinin dışındaki bir askeri üssü ele geçirdiğini
duyurmuş, Irak'ta da Musul kentinde Müslümanlar ve Hristiyanlar için
kutsal sayılan Yunus Türbesi'ni dinamitle havaya uçurmuştu.
Irak ve Suriye'de aktif cihatçı bir örgüt olan IŞİD geçen yıl kuruldu.
Zamanla Irak El Kaidesi'nden kopan IŞİD, El Kaide'nin dahi arasına
mesafe koyduğu bir örgüte dönüştü.
Suriye ve Irak'taki ilerleyişini sürdüren örgüt geçen ay Irak'ın Musul
kentini de ele geçirmişti. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi de daha
sonra Musul'da Nur Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde halifeliğini
ilan etmişti. Örgüt adını "İslam Devleti" olarak değiştirdiğini
açıklamıştı.
Osram işçi çıkaracak

Almanya’da Sandık Heyecanı!
31.07.2014
Yaklaşık 1,4 milyon TC vatandaşının Cumhurbaşkanlığı seçimi için
yurtdışında oy kullanma rüyası bugün gerçekleşiyor. Bu gün öğleden
önce ülke genelindeki Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt,
Münih ve Karlsruhe’de açılan seçim lokallerinde ilk oylar sandıklara
atıldı. Yurt dışında oy kullanma süresi 3 Ağustos Pazar akşamına
kadar sürecek.
Türkiye‘de 10 Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için
aralarında Almanya’nın da bulunduğu dünyanın 56 ülkesinde, 116
temsilcilikte oy verilecek.
Yurtdışında yaşayan 2 milyon 734.429 TC vatandaşı göçmen
Türkiye’deki seçmenlerden yaklaşık bir hafta önce sandık başına gitti.
ALMANYA’DA SANDIK ADRESLERİ
Berlin – Olimpiyat Stadyumu – Olympischer Platz 3, 14053 Berlin
Karlsruhe- Fuar Merkezi Messe Karlsruhe, Messeallee 1, 76287
Rheinstetten/ Karlsruhe
Frankfurt – Fraport Arena Spor Salonu Silostrasse 46, 65929
Frankfurt am Main
Düsseldorf – ISS Dome Salonu ISS DOME Theodorstr. 281 40472
Düsseldorf
Essen – Fuar Merkezi (11. ve 12. Salonlar) Norbertstrasse 45131
Essen
Münih – Fuar Merkezi (C4 Salonu) Messegelände 81823 München
Hannover – Fuarı Merkezi Deutsche Messe Messegelände 30521
Hannover

Gençlerle ilgili suç raporu
01.08.2014
Şiddet eğiliminde köken faktörü?
Münster Üniversitesi'nin hazırladığı rapor, şiddete meyilli olmanın
köken ya da inançla değil, sosyal dışlanmışlık ile ilgili olduğunu
vurguluyor.
Alman polis teşkilatları hemen her gün, “esmer, siyah saçlı, yabancı
görünümlü şüpheli aranıyor” ilanları yayınlıyor. Münster Üniversitesi
suç bilimcisi Christian Walburg, bu tip tariflerin kamuoyunda büyük
bir gruba karşı önyargılar oluşturduğunu söyledi.
Walburg, göçmen kökenli gençlerin, yabancı asıllı ya da farklı bir
inanca sahip oldukları için suç işlemeye daha meyilli oldukları tezinin
tamamen saçma olduğunu, bunun daha çok yaşam koşulları ile ilgili
olduğunu vurguladı.
Raporu hazırlarken geçtiğimiz yıllarda konu ile ilgili yapılan çok
sayıda araştırmayı inceleyen Walburg, Resmi belgelerde 2013 yılında
suç işlediği polis kayıtlarına geçen Alman gençlerin oranının yüz
binde 5200, yabancı gençlerde ise bunun iki katı olduğunu tespit
etmiş.
Christian Walburg'a göre bunun da bir sebebi var: Polise intikal
edebilecek herhangi bir olayda işin içinde yabancılar ya da yabancı
kökenliler varsa halk daha rahat şikâyetçi oluyor. Alman gençleri
benzer olaylara karıştığında, göz yumma ve polis çağırmama
alışkanlığı beliriyor.
Yabancı kökenli gençler arasında şiddet eğiliminin yüksek olmasını da
yetişme koşullarına bağlayan Walburg, “Yaşanan çevre ve sosyal
sorunların ister Alman ister yabancı olsun gençlerin şiddet yanlısı olup
olmamalarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.
Medya Psikoloğu Frank Schwab, insanların bilinçaltında göçmenlerle
ilgili olumsuz düşünceler olduğunu ve yapılan bu tip kasıtlı haberler
ile bu düşüncelerin daha da güçlendiğini belirtiyor.
Bu rapor göçmen aileleri ve kurumları sevindirecek özelliklere sahip.
Bununla birlikte şiddet eğiliminin çocuğun eğitim tarzıyla ilgili
olduğunu göz ardı ettiği için eksik bir rapor olmaktan kurtulamıyor.
Çünkü eğitim tarzı sorunların çözümünde kullanılan asıl tepkilerin
yerine konulan tepkileri de kapsıyor. Gerçeğin söylenmesi yerine
konulan yalan gibi.

Nestlé'ye en küstah "Goldener Windbeutel" ödülü
01.10.2014
Tüketici organizasyonu Foodwatch 2014 yılının en küstah reklam
yalanı için "Goldener Windbeutel" ödülünü gıda tekeli Nestlé'ye verdi.
Foodwatch sebep olarak Alete-Trinkmahlzeit'in reklamında ürünün
bebeklere uygun denmesini gösterdi. Ürün gerçekte yüksek kalorili ve
diş çürümesini tetikleyici özelliğe sahip. Nestlé konuyla ilgili bugün
açıklama yapacak. Şirket daha Pazartesi bebek gıdaları markası
Alete'nin satışını yatırımcılara bildirmişti.
İlgili haber
Goldener Windbeutel 2014 für Alete Trinkmahlzeiten von Nestlé
Alete
Nestlé ödülü almadı
Olağanüstü! Goldenen Windbeutel seçimlerine binlerce insan katıldı.
Yaklaşık 160.000 tüketici Goldenen Windbeutel için oy kullandı. Ve
sonuç apaçık: Yılın en küstah reklam yalanı için “Goldene
Windbeutel” ödülü Nestle’nin Alete Trinkmahlzeiten ürününe verildi.
Yıllardır Diş ve Çocuk doktorları kalori bombası ve dişlere zararlı
ürüne karşı Nestlé tekelini uyarmasına rağmen, gıda tekeli “AleteTrinkmahlzeit” ürününü bebekler için en sağlıklı besin olarak tavsiye
etti.
Fakat Nestlé Foodwatch’ın “Goldenen Windbeutel”Frankfurt’ta almak
ve görüşmek istemedi.
Türkiye ve IŞİD
01.10.2014
Ankara şimdi neden tank gönderiyor
Uzun süre IŞİD’e karşı savaşa katılmak istemeyen Türkiye şimdi kara
hareketini konuşuyor. Suriye sınırına panzer yığınağı yapıyor. Türkiye
neden politik çizgisini değiştirdi ve hangi senaryolara göre hareket
ediyor.
Tezkere çıktıktan sonra sınırın Suriye kısmında oluşturulacak güvenli
insani bölgeleri 10.000 asker koruyacak. Bir tugay da hazır tutulacak.
Bölge mekanize birliklerle takviye edilecek
Doğrudan IŞİD tehdidi altındaki Kobani başta olmak üzere, IŞİD'in ve
Esad rejimi askerlerinin açık saldırısına hedef olan Türkiye sınırına

Almanya'dan Irak Kürtlerine binlerce silah
01.09.2014
Parlamentoda hükümet politikası
Berlin- Silahla barış politikası. Büyük koalisyon hükümeti, Alman
halkının silah gönderilmesine karşı olması nedeniyle kararı dün
(31.08.2014) Saksonya'da yapılan seçimlerin etkilenmemesi için
akşam saatlerine erteledi.
Almanya Iraklı Kürtleri IŞİD'a karşı verdiği savaşta desteklemek için
Tanksavar füzeleri, binlerce G3 ve G36 makineli tüfek ve mermi
gönderecek.
Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Savunma Bakanı Ursula
von der Leyen Berlin'de yaptıkları basın açıklamasında, Iraklı Kürtlere
Milan Tanksavar füzeleri ile makineli tüfek göndereceklerini söyledi.
Buna göre Peşmergeye 30 Milan tipi tanksavar, 500 tanksavar füzesi,
10 bin el bombası, 8.000 G3, 8.000 G36 piyade tüfeği, 40 makineli
tüfek, 10.000 el bombası, 4.000 kask ve kurşun geçirmez yelek
gönderilecek.
IKBY güçlerinin Almanya’da silah eğitimine tabi tutulması
öngörülüyor. Eğitimde diğer seçenek ise Erbil ya da üçüncü bir ülke
olarak belirtildi.
Bundan başka insani yardım çerçevesinde 50 milyon Euro da para
yardımı yapacak.
Karara gerekçe olarak, IŞİD'i durdurmak ve acı çekenlere yardımcı
olmak amacıyla insani sorumluluk ve güvenlik çıkarları gösterildi.
Yok etme problemi çözüldü!
Alman ordusu eski Milan sisteminin Kürtlere verilmesiyle bu
silahların imhası probleminden de kurtuldu. Buna rağmen Milan eski
bir silah değil. Kürtlere verilecek bu silahlar hala 2000 metre
uzaklıktaki hedefi vurabilme yeteneğine sahip. Bundan başka MilanRoketleri Suriye'deki iç savaşta da İslami gruplar tarafından
kullanılıyor.
Ayrıca orduya ait kamyonlarla yapılacak taşımada kullanılacak 20
tanesi zırhlı 60 mercedes marka arazi aracı da orada bırakılacak.
Başbakan Angela Merkel, bugün yapılacak özel oturumda

Gezi protestolarının yıl dönümü
01.07.2014
Gezi ruhu hala uyanık
İstanbul’da Gezi Parkı işgaliyle hükümete karşı protesto dalgasının
ilk temel taşı bir yıl önce atıldı. Çok az sayıda çevrecinin eylemiyle
başlayan Gezi direnişi büyüyerek Türkiye’nin gördüğü en büyük
protesto hareketine dönüştü. Türkiye'de bir sivil toplum uyanışı olan
Haziran ayaklanması, katılım ve özgürlük talebiyle eski otoriter ve
baskıcı sisteme karşı ayaklandı. Bu güne kadar etkisini sürdüren Gezi
Direnişi nedeniyle şu anda yüzlerce gösterici mahkemelik.
Göstericiler bir yıl önce Taksim Meydanı’nında devlet şiddetinin
kurbalarını anmak için dün sokağa çıktı. Gezi protestosu hareketinden
Erdoğan’a alternatif bir politikanın geliştirilmesi umutları
gerçekleşmedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Dayanışması’nın Gezi
Parkı’nda toplanma çağrısına, “Eğer buraya gelme gibi bir durumun
içine girerseniz güvenlik güçlerimiz kesin talimat almışlardır. A’dan
Z’ye gereken neyse yapılacaktır” diyerek cevap verdi.
Gezi’nin birinci yılında Fotograf karelerinde yine İstanbul’da
götericileri coplayan polis görüntüleri yer aldı.
Hükümet karşıtlarının Taksim Meydanı’nda toplanmasını engellemek
isteyen polis yine aşırı güç kullandı. Akşam saatlerinde İstiklal
Caddesi üzerinde toplanıp açıklama yapmak isteyen gruplara biber
gazı ve tazyikli su ile müdahale edilirken, son bilgilere göre 140'ı
aşkın gösterici gözaltına alındı.
Taksim ve çevresi kapatıldı
Hükümete muhalif sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve öğrenci
kulüplerinin oluşturduğu “Taksim Dayanışması”, Gezi olaylarının
birinci yıldönümünde son 1 yılda ölenleri anmak ve basın açıklaması
yapmak için tüm kesimleri saat 19’da Taksim Meydanı’na çağırmıştı.
Ancak sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin merkezi sayılan
Mecidiyeköy, Taksim ve Beşiktaş’taki bütün ana caddeler ve ara
sokaklar binlerce polis tarafından tutuldu. Gün boyunca Taksim
Meydanı’na milletvekilleri ve basın kartı sahibi gazeteciler dışında
kimse sokulmadı.
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MERKEL, ABD yolcusu
01.05.2014
Başbakan Angela Merkel bugün resmi temaslarda bulunmak için iki
günlük ABD gezisine çıktı.
Yarın ABD Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmede özellikle
Ukrayna’daki krizin ön plana çıkması bekleniyor.
Washington temasları sırasında Başbakan Merkel’in ayrıca NSA
(Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu) skandalını da konuşacak.
Geçtiğimiz aylarda NSA’in Merkel’i de dinlediğinin ortaya çıkması
üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler sorunlu hale gelmişti.
Gündeme gelmesi beklenen diğer bir konu ise ABD ve AB arasındaki
serbest ticaret anlaşması.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile ikili bir
görüşme yapacak Angela Merkel’in ABD Ticaret Odası’nda bir
konuşma yapması bekleniyor.
ABD başkanı son olarak geçen yıl Almanya’yı ziyaret etmiş Merkel
ise son olarak 2011’de ABD’ye gitmişti.
Almanya Avrupa Birliği hukukuna uymuyor
01.05.2014
Avrupa Birliği Adalet Divanı başsavcısı, Almanca bilmeyen yabancı
eşlerin ülkeye girişini yasaklayan uygulamayı, 1970 yılında imzalanan
Katma Protokol'e aykırı buldu.
Avrupa Birliği Adalet Divanı başsavcısının Çarşamba günü yaptığı
açıklamaya göre yabancı aile ferdinin bir Avrupa Birliği ülkesine
yerleşebilmesi için o ülkenin dilini bilmesi gerekmiyor.
Başsavcı Paolo Mengozzi'nin mütalaasında, Almanya'nın temel
Almanca bilme şartını aramasının AB hukukuna aykırı olduğu
belirtildi. 2005 yılından bu yana yabancıların Almanya'da yaşayan
eşlerinin yanına gelebilmesi için Almanca bilmeleri şart koşuluyor.
Başsavcı Mengozzi, Almanya'nın vize için ülke dilinin bilinmesini
şart koşmasının 1970 yılında AET ile Türkiye arasında Ankara
Anlaşması'na ek olarak imzalanan Katma Protokol'e aykırı olduğunu
iddia etti. Bu özel anlaşmayla Türklere ek vize engeli çıkarılmaması
kararlaştırılmıştı.

Erdoğan resmen Cumhurbaşkanı adayı
01.07.2014
Şimdi resmileşti: Recep Tayyip Erdogan 11 yıllık başbakanlık
görevinden sonra şimdi de Cumhurbaşkanı olmak istiyor.
60 yaşındaki politikacı partisi AKP tarafından bugün Ankara’da
resmen cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.
Erdoğan konuşmasında, doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı
olarak,"yeni Türkiye"yi inşa edeceğini vurguladı.
Seçim Ağustos’ta yapılacak
İki muhalefet partisi CHP ve MHP 70 yaşındaki Ekmeleddin
İhsanoglu’nu ortak aday olarak belirlemişti.
Ihsanoglu İslam Birliği (OIC)’nin Genel Sekreteri idi. HDP ise aday
olarak partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı gösterdi
Erdoğan birinci turda zaferini ilan edecek
Yapılan kamuoyu araştırmaları Erdoğan’nın 10 Ağustos’ta yapılacak
seçimlerde şansının büyük olduğunu gösterdi. Genar-Enstitüsü
tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Erdoğan,
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tuırunda oyların yüzde 55,2’isini
alacak ve 24 Ağustos’ta ikinci tura gerek kalmayacak.
Muhalefetin adayı Ekmeleddin İhsanoglu’nun ise yüzde 35,8 oy
alacağı hesaplanıyor.
Şimdiyer kadar Cumhurbaşkanının parlamento tarafından seçildiği
Türkiye’de bu yıl ilk defa seçmenler doğrudan karar verecek.
Bundan başka ilk defa yurt dışında yaşayan 2,5 milyon T.C vatandaşı
bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek. Sadece Almanya’da 1,5
milyon Türk seçmen bulunuyor.
Erdoğan gibi AKP üyesi ve 28 Ağustos’ta görev süresi bitecek olan
Abdullah Gül yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.
Medya çıkan haberlere göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması
durumunda Gül’ün başbakan olacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 ve 24 Ağustos’ta olmak üzere iki turda
yapılacak. Bu, Cumhurbaşkanının doğrudan seçildiği ilk seçim olacak.
Erdogan, Tüm halkın cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
Hürriyet yazarı Mehmet Yilmaz, “HER şey Başbakan’ın,
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir tür “tek adam–tek parti”
yönetimine geçilecek şekilde yeniden dizayn ediliyor.
Güçler ayrılığının bir ayağı daha kırılmış bulunuyor. Yürütme ayağını

ISID Kobani‘ye girmeye çalışıyor
02.10.2014
IŞİD’in Kobani’ye girmek için başlattığı saldırı dalgası 18.gününde de
tüm şiddetiyle sürüyor. Üç koldan saldıran örgütün kent merkezine
girmesinden endişe ediliyor.
O-Ton
ISID Kobani-ye girmeye calisiyor
Suriye-Irak tezkeresi Meclis'te
TSK'ya Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı daha etkili görev almak isteyen Türkiye,
bugün Ankara’da iki ülkede yapılacak askeri operasyonlar hakkındaki
tezkereyi oylayacak.
Tezkerenin kabul edilmesi durumunda hükümet yapılabilecek
operasyonların büyüklüğü, süresi ve zamanlaması hakkında karar
verebilecek. Böyle bir durumda Türkiye’nin müttefikleri de
Türkiye’deki askeri üsleri kullanabilecek. (ugu)
O-Ton
tezkere-de neler var
O-Ton
İmrali gorusmesi ve Ocalan
Berlin Duvarı'nın yıkılışı 8 bin balonla kutlanacak
02.10.2014
İki Almanya’nın birleşmesinin 25. yıldönümü kutlamalarında, eski
Berlin duvarının bulunduğu hat boyunca 8 000 ışıklı balonla 'özgürlük
yolu' sembolize edilecek.
Akşam saat 22.20'de ZDF kanalının haber progamı 'heute-journal'
başlamadan önce Berlin'in ortasından geçen ve 'özgürlük ışık izi' adı
verilen 8 000 ışıklandırılmış beyaz balondan oluşan yol gösterilecek.
Böylece aynı gün saat 19.15'te uçurulacak balonları canlı olarak
göremeyenlerin ZDF'de seyretmeleri sağlanacak.
'Işık sınırı' adı da verilen balonlu 15 km'lik yol Bornholmer caddesi ile
Oberbaum köprüsü arasında oluşturulacak. Daha sonra „meşhurların“
da aralarında bulunduğu binlerce kişi bu balonları uçuracak.
Duvarın yıkılması kutlamaları kapsamında Berlin'deki Brandenburg
kapısı önünde yapılacak törene Başbakan Angela Merkel, eski

Savaş ve ordu sorunları çözmüyor
02.09.2014

Dünya Barış Günü’nde 200 barış aktivisti gösteri yaptı
Kassel. Dünya Barış Günü Kassel’de Pazartesi günü uzun zamandır
bilinen „Barış silahsız başarılabilir“ sloganıyla yapıldı. Tarih, 1 Eylül
1939’da ikinci dünya savaşının başlamasını hatırlatıyor.
„Savaş sorunları çözmüyor“: Kassel Barış Forumu dün ikinci Dünya
savaşının başlamasının 75. Yılında Opernplatz’da uyarı nöbeti ve
miting yaptı.
„Savaş sorunları çözmüyor“ parolasıyla saat 5.45’te Weinberg’te
yapılan faşizmin kurbanlarını anma etkinliğinde savaşa karşı
Opernplatz’da toplanma çağrısı yapıldı.
Irak’taki Kürtlere hükümetin silah gönderme planının eleştirildiği
mitingde, hükümetin bu kararı almasına gösterdiği gerekçeler, İsrail’in
Filistin’e saldırısı anlatıldı.
BM’in 1945’te barışı sağlamak için “asla faşizm asla savaş” hedefinin
bugün tehlikede olduğu ifade edildi.
Ruth Gütter, Politika ve toplumda krizler ve terörün sadece silah
verilmesine ve askeri müdahalelere yardımcı olduğunu söyledi. Anma
etkinliğine 200 kişi katıldı.
Özel arabayla yolcu taşıma servisi UBER’in faliyeti yasaklandı
02.09.2014
Tartışmalı özel araçlarla yolcu taşıma servisi Uber’in Almanya’da
çalışması şimdilik durduruldu.
Frankfurt am Main mahkemesi, Almanya'da yürürlükte olan yasaya
uyarınca “Yolcu Taşıma Ruhsatı”na sahip olunmaması durumunda
firmaların yolcu taşıyamayacağına karar verdi. Çalışmaya devam
edilmesi durumunda firma 250.000 Euro para cezasına çarptırılacak.
Taksi şirketleri ise yeni hizmeti, özellikle otomobiller kontrol
edilmediği için müşterinin kaza durumunda yeterli derecede
korunamayacağıyla eleştiriyor.
Uber Via Smartphone-Apps üzerinden özel kişilere verilen taksi
siparişi modeliyle çalışıyor. Bundan başka yerel Taxi tarifelerinden de
hissedilir derecede ucuz. 42 ülkede bu hizmeti verdiklerini belirten

Diyanet’ten Soma açıklaması
02.06.2014
O-Ton
1.Soma Erdogan.mp3
Literatür mü dediniz sayın başbakan. Literatürde sözünü ettiğiniz,
kaza, şöyle tanımlanıyor: aniden ortaya çıkan, beklenmeyen, yeri ve
zamanı belli olamayan, gayri ihtiyari, dış etkenlere bağlı insan ve
maddenin zarara uğraması olayıdır. Bu nedenle sorumlu ve bilinçli
gazeteciler önlenmesi mümkün olan olaylar anlamında kaza yerine
facia kavramını kullanır.
O-Ton
2.Soma ve Diyanet aciklamasi
AB'de Almanya İngiltere restleşmesi
02.06.2014
İngiltere Başbakanı David Cameron, Jean-Claude Juncker'in
Komisyon Başkanı olması halinde ülkesinin Avrupa Birliği'nden
ayrılacağı tehdidinde bulundu.
'Spiegel'in haberine göre, Cameron'ın geçen salı günü Brüksel'deki
AB zirvesinde gündeme getirdiği tehdidin ardından Başbakan Angela
Merkel de zirvede İngiltere ile hareket etti ve Juncker karşıtlarının
yanında yer aldı.
Haberde, Avrupa Parlamentosu'nda Komisyon Başkanlığı ile ilgili
hızlı bir oylama yapılmasını engellemeye çalıştığı ifade edilen
Merkel'in liderler zirvesi öncesinde, oylamanın 'savaş ilanı' olacağını
söylediği vurgulandı.
Başbakan Angela Merkel geçen Cuma günü suskunluğunu bozarak
AB Komisyonu Başkanlığı için Jean-Claude Juncker'i desteklediğini
açıklamıştı.
Avrupa Parlamentosu'ndan zaferle çıkan Juncker'i '80'lerin yüzü'
olarak nitelendiren Cameron, Juncker'in gelecek beş yılın sorunlarını
çözemeyeceğini ileri sürüyor.
Muhafazakarların seçimi kazanmış adayı Juncker de basında yer alan
bu haberlere yanıt verdi.
Jucker, Avrupalıların kendilerine şantaj yapılmasına izin vermemesi
gerektiğini söyledi.

Kassel’de Yeni Trafik Düzenlemesi
02.05.2014
Holländische Caddesinde 30km Hız Sınırlaması
Kassel – 2030 yılı için önerilen trafik ve toplu taşıma düzenlemeleri
şehir idaresinde tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgilenen inşaat
danışma kurulu yetkilisi Christof Nolda, „Bu tartışmalar olmak
zorunda“ dedi.
Tartışmalı projeyle Kassel’in gelecek 15-20 yıllık ulaşım politikası
belirlenecek. Belediye’nin hedefi Kassel trafiğinin % 43’ünü oluşturan
özel araç trafiğini %31 ile %38’e düşürmek.
30 km’lik hız sınırlaması planlamalarına karşın kentin bazı ana
caddelerindeki hız sınırı 50 km olarak kalacak. Bisikletlerin trafikteki
payının %7’den %14’e çıkarılması planlanıyor. Özel taşıtlar için
düşünülen yenilikler arasında toplu taşıma araçlarına da yeni hat, rota
ve yollar getirilmesi yer alıyor.
Emekli maaşları Temmuz ayında artacak
02.05.2014
Berlin. Almanya’daki 20,5 emeklinin cebine 1 Temmuz’dan itibaren
biraz daha fazla para girecek. Bakanlar kurulu emekli maaşlarına zam
yapılmasını Çarşamba günü kabul etti. Buna göre Doğu Almanya‘daki
emekliler maaşlarını yüzde 2,53, Batı Almanya’dakiler ise yüzde 1,67
zamlı alacak.
800 Euro emekli maaşı alan bir Doğu Almanyalının maaşı brüt 20,24
Euro, Batı Almanyalının ise 13,36 Euro artacak.
Hükümetin hızla sınır dışı hazırlığı
02.05.2014
Berlin. Hükümet, balkan ülkelerinden gelen mültecileri hızla sınır dışı
etmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu Çarşamba günü Sırbistan,
Makedonya ve Bosna Hersek’i güvenli ülkeler arasına alan bir yasa
tasarısı hazırladı.
Bu yasaya göre resmi kurumlar bu ülkelerden gelip iltica
başvurusunda bulunan kişileri kolayca sınır dışı edebilecek.
Koalisyon, özellikle Arnavutluk ve Karadağ’ın da aralarında
bulunduğu diğer ülkeleri de güvenli ülkeler olarak ilan etmeyi

Sivas katliamının 21. Yılı
02.07.2014
Belleklerde yangın
Öfkeli, cinnet içinde bir kalabalık – canavarın ağzından çıkan lavlar
37 kişiyi yutuyor. 1993 yılında Sivas’ta Alevilere karşı girişilen
katliamın anılarda kalan resmi.
2 Temmuz 1993'teki katliamda 33 yazar ve sanatçı ile 2 otel çalışanı
ve 2 saldırgan ölmüştü.
Sivas'ta Madımak Oteli'nde katledilen 35 insanı anmak için toplanan
binlerce yurttaş Seyrantepe Cemevi'nden Madımak Oteli'ne
sloganlarla yürüdü.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) tarafından organize edilen
ve 49 kurum temsilcisinin de destek verdiği anma etkinliğine katılmak
için binlerce yurttaş Seyrantepe Cemevi'nde toplandı. Sonra kortejler
halinde Madımak Oteli'nin önüne yürümeye başladı. Yürüyüşe,
'Halkların ve Değişimin' Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş
ve HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, milletvekilleri ile demokratik
kitle örgütlerin temsilcileri de katıldı.
BÜTÜN KATLİAMLAR KINANDI
Yürüyüş kortejinin önünde yaşamını yitirenlerin aileleri yer aldı.
Yürüyüş boyunca yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşınırken, başta
Sivas katliamı olmak üzere Roboski, Gezi, Maraş, Dersim, Zilan,
katliamları kınandı.
O- Ton
demirtas sivas
Erdoğan resmen Cumhurbaşkanı adayı
02.07.2014
Şimdi resmileşti: Recep Tayyip Erdogan 11 yıllık başbakanlık
görevinden sonra şimdi de Cumhurbaşkanı olmak istiyor.
60 yaşındaki politikacı partisi AKP tarafından bugün Ankara’da
resmen cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.
Erdoğan konuşmasında, doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı
olarak,"yeni Türkiye"yi inşa edeceğini vurguladı.
Seçim Ağustos’ta yapılacak
İki muhalefet partisi CHP ve MHP 70 yaşındaki Ekmeleddin

Almanya’da havaalnı yanılgısı
03.10.2014
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2247872/ZDFzoo
m:-Deutschland-im-Flughafen-Wahn
İki Almanya’nın birleşmesi kutlamaları başladı
03.10.2014
1990 yılında gerçekleşen iki Almanya’nın birleşmesi Hannover’deki
protestan kilisesi Marktkirche’de yapılan dini ayinle başladı.
Kutlamaların merkezi bu sene Hannover. Kutlamalarda 500.000
kişinin yer alması bekleniyor. Kutlamalara başta Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel olmak üzere devlet
erkanının tamamı ve çok sayıda davetli katılacak. Aşağı Saksonya
Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, kutlamalarda ev sahipliği yapacak.
Weil kutlamalar için yayınladığı mesajında, “Renkli, neşeli bir bayram
olsun. 1990 gerçekleşen birleşmemizi ve 1989’daki Barışçıl Devrimi
hatırlayalım” dedi.
İki Almanya’nın birleşmesi törenleri 1989 yılında da Hannover”de
yapılmış ancak küçük bir tören gerçekleştirilmişti. Bu seneki
kutlamalar 1.5 kilometre uzunluğunda bir eğlence parkurunda çeşitli
konserler ve aktivitelerle gerçekleştirilecek. 4.4 milyon euro tutacak
masraflar sponsorlar, eyalet ve federal bütçeden karşılanacak.
Berlin Duvarı'nın yıkılışı 8 bin balonla kutlanacak
03.10.2014
Bugün Sosyal eşitlikçi diktatörlüğe karşı, sömürüyü demokratik
haklarla sağlayan kapitalizmin zaferi kutlanacak.
İki Almanya’nın birleşmesinin 25. yıldönümü kutlamalarında, eski
Berlin duvarının bulunduğu hat boyunca 8 000 ışıklı balonla 'özgürlük
yolu' sembolize edilecek.
Akşam saat 22.20'de ZDF kanalının haber progamı 'heute-journal'
başlamadan önce Berlin'in ortasından geçen ve 'özgürlük ışık izi' adı
verilen 8 000 ışıklandırılmış beyaz balondan oluşan yol gösterilecek.
Böylece aynı gün saat 19.15'te uçurulacak balonları canlı olarak
göremeyenlerin ZDF'de seyretmeleri sağlanacak.

Düş de gör
03.09.2014
İşsizlere uyuşturucu testi planı
İnsan onuru ayaklar altında!: Çünkü yargıçlar ve yargıç durumundaki
toplum da insanı çalışıp çalışamayacağı, işveren için verimli olup
olamayacağı gibi bir değer olarak görüyor.
Almanya’da iş ajansları işsizlere uyuşturucu testi yapacak. Bild
gazetesi, Federal İş Ajansı’nın, Hartz IV yardımı alanlarla işsizlerin
uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit için 88.000 uyuşturucu testi
aldığını yazdı.
İş Ajansı idrar testi yoluyla uygulamayı planladığı büyük çaplı
uyuşturucu testi ile amfetamin, esrar, kokain, ecstasy ve diğer
antidepresan izlerine ulaşmayı hedefliyor.
Habere göre İş Ajansı çalışanları şüphe durumunda kurum
doktorlarından uyuşturucu testi yapılmasını isteyecek. Söz konusu
uyuşturucu testi ile işsizlerin ağır vasıta şoförlüğü gibi kimi meslekleri
yapıp yapamayacaklarının tespit edilmesi amaçlanıyormuş.
Kiev'in 'ateşkes' açıklamasına Moskova’dan yalanlama
03.09.2014
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko‘nun Rusya Devlet Başkanı
Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı 'ateşkes üzerinde anlaşıldı'
açıklması Kremlin tarafından yalanladı.
Moskova, "İki lider sadece barış için yol haritasını görüştü. Ateşkes
anlaşması yok" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Rusya'nın herhangi bir ateşkesi görüşemeyeceği çünkü
Ukrayna'da yaşanan çatışmalarda 'taraf olmadığı' vurgulandı.
Poroşenko'nun ofisinden yapılan açıklamada liderlerin telefon
görüşmesinin ardından "iki tarafın barışa götürecek adımların atılması
konusunda görüş birliğine vardığı" belirtilmiş ve 'kalıcı ateşkes'
üzerinde anlaşıldığı ifade edilmişti.
Savaş olduğu söylenmeyen Ukrayna’daki Avrupa ve Rusya çıkar
grupları arasındaki çatışmaların bilançosu:
•

Nisan'dan bu yana 951’i sivil olmak üzere en az 2.119 kişi öldü,
5.043 kişi yaralandı.

Mehmet Güler’e liyakat nişanı
03.06.2014
Kassel - Dünyaca ünlü 1944 Malatya doğumlu ressam Mehmet
Güler‘e Kassel Belediyesi tarafından bugün liyakat nişanı verildi.
Belediye Sarayında yapılan törende Kassel Belediye Başkanı Bertram
Hilgen, Güler’in resim sanatının dünyaca ünlü olduğunu böyle bir
sanatçının Kassel’de yaşamasının bir sanat şehri olan Kassel’le
uyumlu olduğunu söyledi. Kassel’de üstün başarılı insanlara verilen
Liyakat nişanı şimdiye kadar 52 kişiye verildi. Törene Güler’in ve
Belediyenin özel davetlileri katıldı.
Bensheim’da Hessen Festivali sevinci
03.06.2014
Bensheim’daki Hessentag – Hessen Festivali için son hazırlıklar
sürüyor. On gün sürecek kutlamalar Cuma günü başlayacak. Salı günü
erken saatlerde bazı caddelerin kapanmasıyla çalışmalar son bulacak.
Büyük kutlama stantlarının kurulduğu Berliner caddesi Hessentag
boyunca trafiğe kapatılacak.
Şu anda şehrin her köşesinde hazırlıklar sürüyor. Çadırlar, stantlar ve
tuvaletler kuruluyor.
Bensheim’ın geriye kalan kısmı da Hessen Festivali için bir yap boz‘a
benziyor. Önümüzdeki günlerde etkinlik yapacak olanlar da şehre
gelip hazırlıklarını bitirecek. Ayrıca „Dev Proje“ 80 metre
yüksekliğindeki gözetleme kulesi de hazırlık aşamasında.
Kassel’den şehirlerarası otobüs seferleri
03.06.2014
FlixBus seferleri ülke geneline yayıyor
Kassel - Şehirlerarası otobüs firması FlixBus ülke çapında ve
Kassel’den yaptığı direkt şehirlerarası seferleri artırarak 23’e çıkardı.
Kassel’deki gelişmeden memnun olduklarını söyleyen FlixBus-Basın
Sözcüsü Bettina Engert: “Yoğun talep nedeniyle, Haziran ayında
Kassel’i 23 kente bağlayacağız” dedi.
FlixBusse seyehat acentesi Kassel-Hamburg, Kassel-Berlin arasında
yaptığı günlük seferleri beşe çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

IŞİD kaçırdığı şoförleri serbest bıraktı
03.07.2014
IŞİD tarafından 23 gün önce Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan 32
Türk tır şoförü serbest bırakıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü Reuters haber ajansına
verdiği demeçte "olumlu gelişmelerin" kaydedildiğini belirtirken,
konuyla ilgili herhangi bir ayrıntıya vermedi.
IŞİD'in 11 Haziran'da kaçırdığı, aralarında Türk diplomatlar ve
ailelerinin de yer aldığı 49 kişinin durumu ile ilgili ise herhangi bir
açıklama yapılmadı.
Telefonla irtibat kurulan şoförlerden Mustafa Tezdöner IŞİD
militanlarının eskortunda Kürt bölgesine getirildiklerini ve buradaki
yetkililere teslim edildiklerini kaydetti.
NTV televizyonuna konuşan Tezdöner "Şu anda tamamen özgür
sayılmayız. Etrafımızda hâlâ IŞİD militanları var. Sağlık durumumuz
çok iyi değil, ancak arkadaşlarımızdan hiçbirinin acil tıbbi yardıma
gereksinimi bulunmuyor" dediği kaydedildi.
O-Ton
IŞİD kaçırdığı şoförleri serbest bıraktı
İstisnalı ASGARİ ÜCRET geliyor
03.07.2014
Asgari saat ücretinin 8,50 Euro olmasını öngören Asgari Ücret Yasası
büyük koalisyonun evetiyle kabul edildi. Almanya böylece AB için
Asgari Ücret Yasası’nın olduğu 21.ülke oldu.
2015 yılında adım adım yürürlüğe girecek ve 2017’de tam olarak
uygulanacak yasa Sosyal Demokratların başlangıçta kabul etmeye
gönüllü olduğundan daha fazla muafiyeti içeriyor.
Yasa iki yıllık geçiş sürecinde 8,5 euronun altında eleman
çalıştırılmasına izin veriyor. Bundan başka gazete dağıtıcılarını,
stajyerleri, sezon işçilerini, 18 yaşın altındaki gençler ile uzun süredir
işsiz olanların yeni bir işteki ilk altı aylık çalışma sürecini kapsamıyor.
Gazeteler mini işlerde çalıştırdıkları emekçilerre ilk yıl asgari ücretten
yüzde 25, ikinci yıl yüzde 15 daha az ödeme yapacak. 2017 yılından
sonra ise asgari ücret ödeyecek.
Asgari ücret komisyonunun bu süre içinde asgari ücreti artırması
durumunda ise bu sözleşme gazete çalışanları için 2018 yılında
uygulanacak.

Almanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimi
04.08.2014
Almanya’daki TC vatandaşları sandığa gitmekten çekindi
Türkiye’de 10 Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi
öncesinde Almanya’daki TC vatandaşlarının oy kullanma işlemi dün
akşam sona erdi. Seçimlere katılım sonuçları, „istedik aldık, ama
seçme konusunda emin değiliz“ tepkisini hatırlattı.
Çünkü 1 milyon 400.000 seçmenin bulunduğu Almanya’da
seçmenlerin sadece yüzde 7’si oy kullandı. Resmi olmayan rakamlara
göre oy kullananların sayısı 100.000’i bile bulmadı. 140.000 seçmenin
kayıtlı olduğu Berlin’de de seçmen sandığa mesafeli davrandı:
Berlin’de kullanılan oy sayısı yaklaşık 11.000 oldu.
’Gurbetin Oyları Grubu’, yurt dışındaki 2 milyon 722 bin 981
seçmenden sadece 178.959’unun randevu alabildiğini, kullanılan oy
oranının yüzde 5 oranında olduğunu açıklandı.
“Bize sahip çıksınlar, daha çok destek olsunlar. Mesela yurt dışında
yaşayan vatandaşlar için bir bakanlık daha çok faydalı olur”
duygularıyla sandık başına gidenlerin oranı yüzde 7 oldu.
Buna karşın Kopenhag’ta yapılan Fenerbahçe hazırlık maçına 7000
Türkiyeli katıldı.
Mannheim’da demiryolu ulaşıma açıldı
04.08.2014
Mannheim kentinde meydana gelen tren kazasından üç gün sonra
demiryolu ulaşıma açılmak üzere temizlendi. Buna rağmen demiryolu
yolcularının yaklaşık bir hafta daha gecikmeleri göz önünde
bulundurması gerekiyor. Kazanın sebebi ise hala belirlenemedi.
Polis, uzmanlarla birlikte kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Cuma akşamı Mannheim Garı'na 200 metre kala bir yük treni ile 250
yolcunun bulunduğu beş vagonlu bir yolcu treninin çarpışması sonucu
meydana gelen kazada 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, 21
kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını diğerlerinin ise çevredeki
hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Kanal arızası araştırması
04.09.2014
Königsstraße kısa bir süre içinde delik deşik olacak
Kassel. Bir bölümü 100 yaşında olan Königsstraße’deki kanalizasyon
sistemi bakıma muhtaç hale geldi. Yapılan araştırmalarda
Treppenstraße ve Stern arsındaki kanallarda büyük hasarlar oluştuğu
tespit edildi.
Daha yakından incelemek için 8 Eylül Pazartesi günü başlayıp Kasım
ayı ortasına kadar 10 noktada kazı çalışması yapılacak.
Kanalların gerçek bakım çalışmaları ise 2015 yılında başlayacak. Kazı
çalışmalarının yapılmasına karar verilen Stern ve Treppenstrasse
arasındaki kanalizasyon kanalı 1896 yılında yapılmış.
Kassel Belediyesinden yapılan açıklamada, kazı çalışmaları sırasında
çevrede bulunan işyerlerinin ve ziyaretçilerin rahatsız edilmemesi için
büyük çaba sarf edileceği belirtildi.
Bundan başka gelecek yıl başlayacak bakım çalışmalarının
planlanması için Oberen ve Unteren Königsstraße’de gelecek hafta
ölçüm çalışmaları da yapılacak.
Leipziger Straße Cuma gününden itibaren kapalı
04.09.2014
Kassel. Altmarkt’taki yol ve kavşak çalışmaları kapsamında Cuma
günü saat 18’den itibaren Leipziger Straße ile Fuldabrück Straße arası
ve Platz der Deutschen Einheit tamamen trafiğe kapatılacak.
Asfaltlama çalışmaları nedeniyle yol 6 Elül Cumartesi günü saat
17.00’ye kadar ulaşıma kapalı olacak.
Şehir girişi ise engellemeden etkilenmeyecek.
Altmark’taki lambaların da trafikteki engellemeden etkilenmesi
bekleniyor.
Dönmez ailesi kalp naklinin yapılması için direniyor
04.09.2014
Gießen – Aylardır ağır hasta bir çocuk hayatını kurtaracak ameliyatı
bekliyor, doktorlar ise beyin kanaması geçirdiği ve kalp kasları zayıf

Çocuk pornosunda büyük artış!
04.06.2014
Baskıcı, buyurgan, yasaklı toplumun ruh hastası insanlarının sapık
eğilimleri giderek artıyor. Almanya’da 2013 yılında çocuk pornosu
nedeniyle soruşturma açılan vakalar yeniden arttı.
“Die Welt” gazetesi, ülkede geçen yıl çocuk pornosu vakalarında artış
kaydedildiğini yazdı.
İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından resmi olarak
açıklanacak verilere göre, çocuk pornosu içerikli materyal bulundurma
ya da oluşturma gibi suçlar, yüzde 28 artışla 4.144'e ulaştı.
Toplumsal eğitimi mercek altına alarak, yasakçı, buyurgan, baskıcı
eğitimin yerine özgürlükçü eğitimi koymak yerine, olayların artışını
polisiye yöntemlerle çözme geleneğine takılı kalmış Almanya’da,
Polis Memurları Birliği personel azlığının bu durumda etkili olduğu
uyarısında bulundu.
Pek çok eyalette, polisin, şüpheli fotoğraf ve videolar bulunan
bilgisayarlarla ilgili değerlendirme yapmak için özel firmaları
görevlendirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.
Birlik ayrıca, devletin çocukların porno amacıyla kötüye
kullanılmasıyla mücadele etmek için gerekli kaynağı ayırmadığı
eleştirisinde de bulundu.

Mehmet Güler‘e liyakat nişanı
04.06.2014
KASSEL - Mehmet Güler, ressam, grafiker ve kitap resimcisi olarak
dünya çapında isim yaptı. 69 yaşındaki sanatçı atölyesinin bulunduğu
Kassel’de ödüllendirildi. Kassel Belediyesi onu altın üstün başarı
iğnesine layık gördü.
Mehmet Güler'in eserleri dünya çapında 170 resim sergisinde
gösterildi.
O - Ton
1.Mehmet Guler.mp3

Türkiye, Alman Şirketlerin Çağrı Merkezi Üssü Oluyor
04.07.2014
Türkiye, çağrı merkezi hizmeti ihracatının yüzde 90'ını Almanya'ya
yapıyor. Hedef, bu alanda Almanya'ya 250 milyon euroluk ihracat
yapmak.
İngiltere'deki şirketler için çağrı merkezi üssü konumundaki
Hindistan'a benzer bir işlevi Türkiye, Almanya için görüyor.
Asgari ücretin 8,50 Euro’ya çıkması Alman firmaları için Türkiye’yi
cazip hale getiriyor. Türkiye'de Almanya'ya hizmet sunan çağrı
merkezleri de çalışmalarını genişletiyor. İnternet sitelerinde “Almanca
bilen çağrı merkezi çalışanı aranıyor” ilanları da arttı.
50 MİLYON EURO'LUK GELİR
Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı,
Türkiye'nin Almanya'ya sunduğu çağrı merkezleri hizmetindeki son
durumu şu şekilde açıklıyor: "Türkiye'de, Lufthansa, Siemens gibi
Alman şirketlerine hizmet veren büyük ölçekli çağrı merkezi şirketleri
olduğu gibi, çekiliş, telefonla pazarlama gibi 20-50 kişinin çalıştığı
daha küçük ölçekli şirketler de bulunuyor. Türkiye çağrı merkezi
sektöründe yurt dışına yapılan hizmetin yüzde 90'ı Almanya'ya
yapılıyor. Sektörde sadece Almanya için yaklaşık olarak 2 bin kişi
görev yapıyor. Bununla birlikte sektörün Almanya'ya bu alanda
yaptığı hizmetten elde ettiği gelir 50 milyon Euro'yu buluyor."
(DW/RK)
Bisikletli arabaya çarptı: 1 ölü
04.07.2014
Kassel – Ehlener Sokağı‘nda arabaya çarpan 29 yaşındaki bir bisiklet
sürücüsü kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
Şoka giren 38 yaşındaki araba sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Kaza,
sola dönmek isteyen araba sürücüsünün bisikletliye dikkat etmemesi
sonucu, bisikletlinin hızla arabaya çarpmasıyla meydana geldi. Ağır
yaralanan bisiklet sürücüsü dün akşam kaldırıldığı hastaneden hayatını
kaybetti.
Eski FDP’li Kalkınma Bakanı silah lobisi için çalışacak
04.07.2014

Formula 1 Şefi Davası
05.08.2014
Ecclestone 100 milyon karşılığında beraat etti
Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone, 100 milyon dolar ödeyerek
hakkında açılan rüşvet davasının düşmesini sağladı. 100 milyon dolar
fakirleşme karşılığında sabıkasız kaldı.
Ecclestone karşı açılan rüşvet davası 100 milyon Dolar para cezası
karşılığında düştü. Mahkeme Formula 1 şefinin teklifini kabul etti.
83 yaşındaki Bernie Ecclestone'un rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya
azmettirme suçlamasıyla yargılandığı Münih Eyalet Mahkemesi'ndeki
dava bugün davanın düşmesiye sona erdi.
İddianameye göre 83 yaşındaki Bernie Ecclestone 2006 yılında Alman
BayernLB bankası eski yönetim kurulu başkanı Gerhard
Gribkowsky'ye 44 milyon dolar rüşvet verdi.
Rüşvet karşılığında bankaya ait Formula 1 hisselerinin Ecclestone
tarafından belirlenen bir yatırımcıya devredildiği ileri sürülüyor.
İddiaları reddeden Bernie Ecclestone hakkında 10 yıla kadar hapis
cezası isteniyordu.
Ecclestone, avukatı aracılığıyla davanın düşmesini sağlamak için 100
milyon dolar (74,5 milyon euro) ödemeye hazır olduğunu bildirmişti.
Savcı Christian Weiß, sanığın yaş durumu, davanın uzama ihtimali ve
diğer şartlar göz önünde tutularak davanın 100 milyon dolar ödemeyle
düşmesi talebine destek verdiğini söyledi.
1970'lerden bu yana Formula 1 yarışlarına yön veren Bernie
Ecclestone, Forbes dergisince hazırlanan milyarderler listesinde yer
alıyor.
TTIP görüşmeleri
05.08.2014
Demokrasi tutuklandı
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (Transatlantic
Trade and Investment Partnership – TTIP görüşmeleri kapalı kapılar
ardında sürüyor. Toplantılara seçilmiş olarak çağrılan AB
milletvekillerinin dahi not almaları yasak.

Her üç almandan biri yabancıları sevmiyor
05.09.2014
Irkçı ikinci dünya savaşını yaşamış Almanya’da ırkçılık, ayrımcılık ve
önyargılar hala yaşam anlayışı olarak sürüyor.
Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi‘nin (Antidiskriminierungsstelle des
Bundes) yaptığı araştırmaya göre her üç Almandan biri Romen ve
Sinti’leri komşu olarak görmek istemiyor.
Araştırmaya katılan her iki Almandan biri bu insanların ülkeye
girmelerine sınır getirilmesini ve bu şekilde de toplumda birlikte
yaşamın engellenmemesini istedi.
Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders sonucun
dramatik olduğunu belirterek siyasetin ve toplumun acil önlem alması
gerektiğini vurguladı. Dünyada politikacıların iyi ve kötüyü savaş
gerekçesi olarak kullanmak için hızla değiştirdiği bir iklimde bunun
nasıl gerçekleşeceğine dair bir şey söylemedi. Lüders, ayrımcılığa
gerekçe olarak eşitliği, bilgisizliği ve tanımamazlığı gösterdi.
Romen ve Sinti Almanya Danışma Merkezi Başkanı Romani Rose,
toplumdaki önyargılara dikkat çektiği açıklamada, Naziler döneminde
de ‘Çingene’lere karşı bir propaganda yapıldığını hatırlattı.
Kuzey Ren Vestfalye (KRV) Eyaleti Uyum Bakanı Guntram
Schneider ise yaptığı açıklamada, araştırma sonucunu kırmızı alarm
şeklinde değerlendirdi.
ABD’de işçiler düşük ücrete 'Yeter' dedi
05.09.2014
Amerika Birleşik Devletlerinde hazır yemek satan restoran
zincirlerinde çalışanlar Perşembe günü greve gitti.
Saat başına aldıkları ortalama 9 Doların 15 Dolara çıkarılmasını talep
eden işçiler, sendikalaşmanın da yasal olmasını istedi.
Uzmanlar dört kişilik bir aile geçindiren bir emekçinin yoksulluk
sınırı altında kalmaması için en az 11 Dolar saat ücreti alması
gerektiğini belirledi.
O-Ton
1 ABD
“Saat ücretinin en az 15 Dolar olmasını talep ediyoruz ki New York’ta
yaşayabilelim. Hayatta kalabilelim.”
O-Ton
2 ABD

Kobani çevresinde çatışma sürüyor, 'kent savaşı başlamadı'
05.09.2014
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Kürt YPG (Halk Savunma Güçleri)
arasındaki çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentinden,
bayramın ikinci sabahı da patlama sesleri geliyor.
BBC muhabiri Paul Adams sabah saatlerinde uluslararası koalisyonun
uçaklarının, bazı IŞİD hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Adams özellikle Kobani'nin doğusundan yoğun çatışma sesleri
geldiğini bildiriyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Köyü'nün karşısındaki
Kobani'nin güneyindeki bir tepede, sabah saatlerinde de bir tank
görüldü.
Doğan Haber Ajansı, sabah saatlerinde Suriye'den ateşlenen bir
uçaksavar mermisinin de Türkiye topraklarına düştüğünü duyurdu.
Merminin Mürşitpınar'da gazeteciler ile askerlerin bulunduğu
bölgenin yakınındaki boş araziye düştüğü belirtildi.
"Kent savaşı başlamadı"
Kobani Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, kentteki son gelişmeleri
dün BBC Türkçe'ye aktarmıştı.
Müslim, kent savaşının hala başlamadığını, IŞİD militanlarının doğu
cephesinde 1 kilometre mesafede olduklarını söyledi.
Kobani'nin hala kontrollerinde olduğunu söyleyen Müslim,
militanların güney cephesinde 2 kilometre, batı cephesinde ise 3
kilometre mesafede olduğunu kaydetti.
Gün boyu kent merkezine top atışının ağır bir şekilde devam ettiğini
ifade eden Kobani Kantonu Eş Başkanı, "150'den fazla IŞİD
militanının öldürüldüğünü" öne sürdü.
'Türkiye'den destek bekliyoruz'

“Ebeveyn parası” alan annelere kısmi çalışma hakkı
05.06.2014
Koalisyon hükümetinin yaptığı düzenlemeyle, kısa süreli işlerde
çalışan anne babalar da ebeveyn parası alabilecek.
‘Elterngeld Plus’ olarak adlandırılan düzenleme ebeveynlere kolaylık
sağlıyor.
Yeni tasarıya göre, haftada 25 ile 30 saat arasındaki yarım günlük
işlerde çalışan ebeveynler, 28 ay Ebeveyn Parası alabilecek. Buna
göre ebeveynlerden birine 24 ay diğerine ise dört ay boyunca Ebeveyn
parası ödenecek.
Eski düzenlemeye göre doğum yapan anne, ebeveyn parasından
yararlanabilmek için 12 ay evde kalıyor ve çalışamıyordu.
Yeni düzenlemenin gerçekleşmesi durumunda anne ve baba dört ay
daha fazla ebeveyn parası alabilecek.
Yeni yasaya göre, ebeveynler üç ile sekiz yaşları arasındaki çocukları
için 12 ay izin yerine 24 ay izin alabilecek. ‘Ebeveyn İzni’ne ayrılmak
için eskisi gibi işverenin onayına da gerek kalmayacak.
Aile Bakanı Manuela Schwesig, Yeni ‘Ebeveyn Yasası’ ile toplumda
anne ve baba arasında görev dağılımının eşit olmasını hedeflediklerini
söyledi.
1 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe girecek kanun ile anne baba, ilk ikiz
veya üçüz doğumunda normal ebeveyn parası alabilecek ancak, ikinci
ve daha fazla ikiz veya üçüzler için artı aylık 300 Euro yardım
alabilecek.
7 Haziran Cumartesi günü Kassel’de saza doyacaksınız
05.06.2014
Kassel Cem Evi, 7 Haziran Cumartesi günü, 7 Ulu Ozan için
Göttingen ve Kassel saz gruplarıyla bir konser düzenliyor.
Konser, Holländische strasse 72-74 adresindeki Phillip Scheidemann
Haus’ta saat 17.30’da başlayacak.
Koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlık planına eleştiri
05.06.2014
Bugün parlamentoda tartışılan çifte vatandaşlık yasa tasarısı hükümet
tarafından savunulurken, muhalefet tarafından eleştirildi.

Brezilyalı evsizler Arena yakınındaki alanı işgal etti
05.05.2014
Roma imparatorluğu döneminde efendiler para kazanmak ve halkı
eğlendirmek için arenalarda Gladyatörleri dövüştürürdü. Bugün ise
aynı iş arenalarda futbolla yapılıyor.
San Paulo’da yüzlerce evsiz Dünya Kupaları stadyumu yakınındaki
bir alanı işgal etti.
Daha önce ulaşım ücretleri nedeniyle sokaklara dökülen halk, bu kez
yüksek kira bedeline karşı harekete geçti. Topraksız İşçiler Hareketi
mensupları ve evsizler futbolseverlerin merakla beklediği açılış
maçının yapılacağı stat yakınında eyleme başladı.
Evsizliği ve yüksek kiraları protesto eden hareket üyeleri, stada yakın
bir alana çadır kurdu.
Topraksız İşçiler Hareketi Temsilcisi Josue Ugusto, binlerce insanın
başını sokacak bir evi yokken Arena için 320 milyon Euro
harcandığını söyledi. Ugusto, “Bunun mirası ise daha fazla ev
boşaltımı, daha yüksek kira bedelleri ve ev sahibi olmanın daha
zorlaşması olacak” dedi.
Çoğunluğu evsiz ve kiralarını ödeyemeyenlerden oluşan işgalcilerin
eylemlerine ne kadar devam edeceği açıklanmadı.
Brazilya’nun bu kentinde 12 Temmuz 2014 tarihinde dünya Kupaları
yarışmasının açılış oyunu yapılacak.
Bu habere ARD kanalında sadece 18 saniye ayrıldı. Basın
özgürlüğünden bol bol söz eden muhabir ve yöneticilerin, hangi
kaygılarla bu haberi kısalttığı, cevabı zor olan bir bilmece sorusu
değil.
Arena, Gladyatör, Brezilya
Prag’a giden Gauck Südet Almanlarının sürülme olayını konuşacak
05.05.2014
Üç günlük resmi bir ziyaret için Çek Cumhuriyeti'ne giden
Cumhurbaşkanı Gauck, aralarında Başbakan Bohuslav Sobotka'nın da
bulunduğu bir dizi Çek siyasetçiyle görüşecek.

JIMMY CARTER:“Hamas’ı tanıyın”
06.08.2014
ABD’nin eski başkanlarından Jimmy Carter, Avrupa Birliği ve
ABD’den, Hamas’ı sadece askerî değil, siyasi bir güç olarak da
tanımalarını istedi.
Jimmy Carter, Foreign Policy dergisindeki makalesinde, İsrail’in
sivilleri kasten hedef aldığını ve bu savaşın meşru bir gerekçesi
olmadığını vurguladı.
Carter, “Hamas ortadan kaldırılamaz. Kendi sonunu getirmek için de
işbirliği yapmayacaktır. Filistin halkının önemli bir kısmını temsil
eden siyasi bir aktör olarak tanınması durumunda; Batı, silahlarını
bırakması için doğru teşvikleri Hamas’a sunmaya başlayabilir.” Diye
yazdı.
Daha önce de Hamas’a desteğini açıklayan Jimmy Carter, 2009’da
Hamas liderlerini ziyaret etmişti.

IŞİD, Erbil'e dayandı
06.08.2014
En acımasız şiddetle Irak’ta ilerleyen IŞID savaşçıları binlerce insanı
öldürerek topraklarını terk etmeye zorluyor.
İŞID'ın Kuzey Irak'ta eyleme başladığı günden bu yana bölgedeki
durum giderek kötüleşiyor. 200.000 kişi gün be gün yaşadıkları yerleri
terk ediyor. Görgü tanıkları su ve yiyecek yokluğundan birçok insanın
öldüğünü bildiriyor. IŞID saldırılarından kurtulmaya çalışan
Türkmenler Kuzey Irak'tan kaçarak Kürt bölgesine akın etmeye
kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
Suni IŞID örgütü Arap olmayan ve diğer dini grupları kendi
bölgesinden sürüyor. Şimdi de Yezidiler bu durumdan etkileniyor.
Kürt bölgesine kaçış yolları kapalı olduğu için IŞID'ın katliamlarına
maruz kalıyorlar.
O-Ton
yezidiler katlediliyor
“Yezidiler kitle katliamına maruz kalıyor, kadın ve çocuklar
kaçırılıyor. Devlet ise buna seyirci kalıyor.”

7 Haziran Cumartesi günü Kassel’de saza doyacaksınız
06.06.2014

Kassel Cem Evi, 7 Haziran Cumartesi günü, 7 Ulu Ozan için
Göttingen ve Kassel saz gruplarıyla bir konser düzenliyor.
Konser, Holländische strasse 72-74 adresindeki Phillip Scheidemann
Haus’ta saat 17.30’da başlayacak.
Teleperformance Çağrı Merkezi eleman arıyor
06.06.2014

Teleperformance Çağrı Merkezi, Almanya’da yaşayan ve Türkiye’ye
dönmek isteyen genç elemanlar arıyor.
Kassel - 1500 civarında personelle çok dilli hizmet veren
Teleperformance Türkiye Operasyon Müdürü İsmet Alkaya, bu
sektörde 35 yıllık tecrübelerinin olduğunu söyledi.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de çalışmak
isteyen gençlerin İstanbul’a ilk geliş biletleri (tek yön), masrafları ve
ilk hafta konaklamaları sağlanıyor. Firmada çalışmaya karar verenlere
ev bulma konusunda yardımcı olunuyor.
Şirkette işe başlayabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve Almanya’da en
az Hauptschule mezunu olma şartı aranıyor.
Münih’te fazladan alınan oturum harçları geri ödenmeye başlandı
06.06.2014

Münih Yabancılar Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın Türk
vatandaşlarından alınan oturum belgesi ücretini 28,80 Euro’ya
düşürmesi kararının Münih’te uygulamaya koyulduğunu açıkladı.
Münih’te oturan Türk yurttaşlarından fazla oturma izni harcı Ödemiş
olanların 31 Temmuz tarihine kadar baş vurmaları istendi.
MAHKEME UYGULAMAYI HAKSIZ BULMUŞTU

Friedrich List Okulunda yangın
06.06.2014
Kassel - Polisin verdiği son bilgilere göre Kassel’in Kirchditmold
mahallesinde bulunan Friedrich List okulunda yangın çıktı. Yangın
sırasında okulda bulunan öğrenciler okuldan çıkarıldı. Yaralı olup
olmadığı ve yangının sebebi hakkında henüz bir bilgi verilmedi. (ugu)
Kalp krizi geçiren Hüseyin Demir 35 yaşında hayatını kaybetti
06.06.2014
Sportif bir genç olan bistro sahibi Hüseyin Demir, Cuma günü
fenalaşarak Elizabeth kliniğine kaldırıldı.
İki gün boyunca teşhis konulamaması sonucu durumunun kötüleşmesi
üzerine yoğun bakıma alınan Demir, Cumartesi günü akşam
helikopterle Göttingen üniversitesi kliniğine kaldırıldı. Ameliyata
alınan Demir için yapılan tüm müdaheler onu hayata döndürmeye
yetmedi.
Daha önce aynı durumla karşılaşan baba Muammer Demir 6 saat
sonra teşhis konularak kurtarılabilmişti.
Kohlenstraße’de Kaza
06.06.2014
Welheiden – Kohlenstraße’de iki arabanın çarpışması sonucu
meydana gelen kazada araçların şoförleri yaralandı. Kullanılamaz hale
gelen iki araç kaza yerinden çekildi. Maddi hasarın 10.000 Euro
olduğu açıklandı.
Polis sözcüsü Torsten Werner, kazanın dün saat 18.15’de meydana
geldiğini açıkladı. (ugu/HNA)
Kassel ve çevresinde Çocuk kaçırma haberi
06.06.2014
Son zamanlarda Kassel ve Çevresinde çocuk kaçırma olayları ile ilgili
haberler dolaşıyor.
İddiaların doğru olup olmadığını Kassel Emniyet Müdürlüğü
göçmenler sorumlusu Özcan Yılmaz ile konuştuk.
O-Ton
Özcan Yılmaz
Kassel Emniyet Müdürlüğü göçmenler sorumlusu Özcan Yılmaz, bu
haberin doğruluğu olmayan bir abartıdan ibaret olduğunu söyledi.

PEN: Tonguç Ok serbest bırakılmalı
06.07.2014
Devrimci -Yol davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırılan ve 17 yıldır hapiste olan çevirmen Tonguç Ok için özgürlük
kampanyası başlatıldı.
Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi, 17 yıldır mahkum olan,
hapisteyken 17 kitabın çevirisine imza atan, Tonguç Ok için Evrensel
Basım Yayın tarafından başlatılan “Tonguç Ok’a Özgürlük!”
kampanyasını destelediğini açıkladı.
Açıklama metninde, Ok’un, tek kişilik hücrede olağanüstü bir
mücadele vererek birkaç dil öğrendiği ve Türkçe’ye pek çok çeviri
kazandırdığı belirtildi.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülüne
dikkat çekilen açıklamada “Türkiye Yayıncılar Birliğinin Özel Ödülü
bu değerli aydınımıza, son derece doğru bir ışık yöneltmektedir”
ifadeleri yer aldı.
Hem Türkiye PEN hem de Uluslararası PEN olarak, Terörle Mücadele
Kanunu’nun toptan kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada;
Türkiye’deki ceza infaz sisteminin değiştirilmesi ve ayrımcılığın
kaldırılması için, bu ayrımcılığın başlıca temellerinden olan 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un
107/f-16 maddesinin ve Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK)17.
maddesinin derhal kaldırılması, Tonguç Ok ve diğer siyasi
mahkumların bir an önce serbest bırakılması istendi. (Evrensel/RK)
Anayasa Mahkemesi: Öcalan'ın kitabını toplatmak düşünce
özgürlüğüne aykırı
06.07.2014
Abdullah Öcalan’ın , "Kürdistan Devrim Manifestosu“ isimli kitabına
el konulması ve yakılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi,
"Hoşunuza gitmese bile, şiddet içermiyorsa sınırlama getirilemez"
kararı verdi.
Öcalan'ın avukatları, "Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve
Demokratik Ulus Çözümü (Kültürel Soykırım Kıskacında Kürtleri
Savunma)" isimli çalışmasına basım aşamasındayken Terörle
Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi gerekçe gösterilerek mahkeme
tarafından 21 Eylül 2012'de el konulmasını Anayasa Mahkemesine

Welheiden Kermesi başlıyor
07.08.2014
KASSEL - Welheiden Kermesinde yayaların güvenliği nedeniyle bazı
caddeler araç trafiğine kapatılacak.
11 ile 19 Ağustos tarihleri arasında Hetzenstrasse’den Kirchweg’e
kadar olduğu gibi, Kohlenstrasse ve Kirchweg arası da trafiğe
kapatılıyor.
Bu yıl Georg-Stock meydanının Kermes’e dahil olmaması nedeniyle
satış standları Kohlenstrasse ve Tischbeinstrasse’de kurulacak. Bu
nedenle bu iki cadde geçmişte olduğundan daha uzun süre trafiğe
kapatılacak.
Bu süre içerisindeki yönlendirmeler Wittrockstraße/Wilhelmshöher
Allee/Schönfelder Straße üzerinden gerçekleşecek. Yasaklanmış olan
alanlarda park edilmesi durumunda araçlar çekilecek. Bu nedenle
Kermes ziyaretçilerinin toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye
edildi.
Commerzbank kazancını artırdı
07.08.2014
İkinci üç aylık dönemde Commerzbank özel müşteri sayısını ve karını
artırdı.
Frankfurt - Geçtiğimiz yıl 40 milyon Euro kar yapan finans kuruluşu
bu yıl bunu 100 milyon Euro’ya çıkardı.
Bu kazançtan çalışanların payına çıkışlar düştü. Commerzbank
geçtiğimiz beş yıl içinde 8.000 kişiye çıkış verdi. Bundan başka
çıkışların yer aldığı planlanmış liste de çekmeceden çıkmayı bekliyor.
Sahte ilaçlar piyasayı doldurdu
07.08.2014
Sahtekârlık Mafyası iş başında
E-Mail adreslerini satın alma işine ilaçların hazır baskı kalıplarını
alma da eklendi. Orijinalinden ayrılamayacak paketler içinde gelen
sahte ilaçlar Almanya’daki eczacıları şaşkına çeviriyor.
Piyasada çeşitli markalarda sahte ilaçların bulunduğuna dikkat çeken
Eyalet Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşları uyardı. İlk tespitlere
göre kanser ilaçlarının yanı sıra antibiyotikler, doğum kontrol ilaçları,

Hartz IV yardımlarına 8 Euro zam
06.09.2014
Hükümet Hartz IV yardımını yeni yılda artırmak istiyor. Bil
gazetesinin haberine göre 391 Euro olan yadım miktarı 399 Euro'ya
çıkarılacak. 0-6 yaş arasındaki çocuklara yapılan yardım da 5 Euro
artırılarak 234 Euroya yükseltilecek.
Bakanlar kurulu zapılacak zammı 17 Eylül'de karar altına alarak
resmileştirecek. 10 Ekim'de de Eyaletler Meclisi'nin kabul etmesi
durumunda karar yürülüğe girecek.
Hartz IV yardım miktarı son olarak 1 Ocak 2014 tarihinde
yükseltilerek yalnız yaşayan bir kişiye ödenen 382 Euro 9 Euro
artırılarak 391 Euro'ya yükseltildi.

Venedik'te 'Sivas'a Juri Özel ödülü

06.09.2014
Berlin’de yaşayan yönetmen Kaan Müjdeci’ye, Alman-Türk yapımı
“Sivas” ile katıldığı 71. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü
verildi.
Kaan Müjdeci, Türkiye’deki bir köyde dövüş köpeği ile yaşayan bir
çocuğun hikayesini anlatıyor.
Yozgat Yerköy’de doğam çocukluğu Ankara, Şanlıurfa ve Malatya’da
geçen Müjdeci, 4 dönem fizik okudu ve sonra 2003’te Berlin’e geldi.
Sinema okumak istediğini fakat bunu tam olarak beceremediğini
sözlüyor. Sinema işine tam olark nasıl girdiğini de hatırlamıyor. ‘Tag
der Deutschen Einheit’, ve ‘Jerry’ adlı iki film çekti. New York Film
Akademisi’ne teknik altyapıyı öğrenmek için gitti.
Uluslararası Venedik Film Festivali’nde ana yarışmaya 20 film
seçilmişti.
Müjdeci dün geceki ödül töreninde yaptığı konuşmada film ekibine,
festival jürisi ve başkanına teşekkür etti.

NATO'dan silahlanın çağrısı
07.05.2014
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Nato ülkelerine
Ukrayna krizini silahlanma için kullanmaları çağrısı yaptı. Anders
Fogh Rasmussen Frankfurter Allgemeine Zeitung ile yaptığı
söyleşide, Rusya’nın bir ortak değil bir rakip olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreterine göre bazı Avrupa ülkeleri silahlanma
harcamalarını yüzde 40 azaltırken Rusya yüzde 30 artırdı. Benzer
açıklamalar ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Savunma Bakanı
Chuck Hagel tarafından da yapılmıştı.
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e göre Rusya'nın
Kırım'ı ilhak etmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması ya da 11 Eylül
saldırıları kadar önemli bir dönüm noktası. Genel Sekreter bu aşamada
da silahlanmanın kaçınılmaz olduğu görüşünü savunuyor.
Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Rusya'nın hiçbir tehlike
oluşturmayacağını vurguladı.
Neu, “Hiçbir NATO ülkesi şu ya da bu şekilde bir tehlikeyle karşı
karşıya değil. Amaç, bir histeri oluşturarak, NATO'yu kamuoyunda
yeniden çekici hale getirebilmek” dedi.
Sol Parti muhalefette olmasına karşın, hükümet de Alexander Neu'dan
farklı düşünmüyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, katıldığı
bir televizyon programında Avrupa'da önceliğin silahlanma yerine,
yeniden tesis edilmeye başlanan ekonomik istikrar olduğunu
belirtmişti.
Endişeler haklı mı
Alman uluslararası güvenlik uzmanı Christian Möllig ise
Rusya'nın tutumu nedeniyle endişeye kapılmanın yersiz olduğunu
ifade etti. Möllig, “NATO içinde sadece Avrupalıları toplasanız bile
Ruslardan ağır basar. Bu üstünlük, tank filoları gibi askeri güç
konusunda. Kalite bakımından da NATO, Rusya'yı geride bırakır.
Yani bu nedenle endişeye gerek yok” dedi.
Rasmussen'in amacı ne
Peki görev süresi sonbaharda dolacak olan Rasmussen'in giderayak
Avrupa'da silahlanmayı neden bu denli gerekli görüyor?
Aynı zamanda Federal

İzin yolu başladı
07.07.2014
Yaz tatiliyle birlikte arabayla Türkiye’ye gidenler yollara
koyuldu.
Nord Rein Westfallen eyaletinin tatile girmesiyle bölgede yaşayan
Türkiyelilerin eş dost ziyareti ve dinlemek için Türkiye yolculuğu da
başladı.
Sırbistan’ın Velika Plana bölgesindeki Balkan Highway dinlenme
tesislerinde görevli Sabah gazetesi. muhabiri Hasan Atmaca’ya yol
durumunu sorduk.
O-Ton
Sirbistan Sabah tesisleri yol durumu7072014

Şiddetli fırtına sakin bir hafta sonunu bitirdi
07.07.2014
Sakin bir hafta sonu sonrası dün akşam fırtına ve şiddetli yağmur
Hessen’i kasıp kavurdu. Eyaletin başkenti Wiesbaden'de akşam saat
21:00’de çıkan şiddetli fırtına ağaçları yerlerinden söktü. İtfaiye
ekipleri 300 olay yerine çağrıldı.
Mainz’ta Techno Festivalini ziyaret eden yedi kişi havada uçan
nesnelerin çarpması sonucu yaralandı.
Frankfurt’ta da ağaçtan kopan bir dalın çarpması sonucu yaralanan bir
yaya ayakta tedavi edildi. Offenbach’ta uçan lambalar parktaki
arabaların üzerine düştü.
Orta Hessen’de Frankfurt –Kassel seferini yapan banliyö treni yıkılan
ağacın yüksek gerilim hattını koparması nedeniyle altı saat yolda
kaldı.
Mainz'ta polis ve itfaiye ekipleri fırtınanın yola devirdiği ağaçlar
nedeniyle kapanan yolları açmaya uğraştı.
Frankfurt Havaalanı’nda da yaklaşık 15 dakika kalkış ve inişler
durduruldu.

Meditürk Polikliniği bugün resmen hizmete girdi
08.08.2014
KASSEL - Meditürk bugün Am Stern’deki Poliklinik merkezini
resmen hizmete açtı.
Üç kat ve 1000 metre kare alan üzerinde sağlık hizmeti verecek
Meditürk Polikliniği’ndeki hizmetler 15’i doktor, 7’si Azubi olmak
üzere 60 personel tarafından gerçekleştirilecek.
Klinikteki 9 branşta verilen hizmetler şunlar:
• Genel tıp
• Cerrahi ve kaza cerrahisi
• Beslenme Tıpı
• Doğum ve Jinekoloji
• İç Hastalıkları
• Çocuk ve gençlik tıpı
• Çocuk Göğüs hastalıkları
• Sitoloji (Hücre biyolojisi)
Meditürk’ün telefonları daha önce olduğu gibi değiştirilmeden kaldı:
Telefon: +49 561 / 400 777 666
Haberin detaylarını Pazartesi günü saat 16.00’da dinleyebilirsiniz.
Çoğunluk otomobillerden Yol Parası alınmasına karşı
08.08.2014
Almanların yarısından fazlası hükümetin tüm karayollarının ücretli
hale getirilmesi planına karşı.
Hükümet’in karayollarını paralı hale getirmesi politikasına destek
verenlerin sayısı düştü. Karayollarının paralı hale getirilmesini
destekleyenlerin oranı yüzde 46’ya düşerken, karşı çıkanların oranı ise
yüzde 49’a yükseldi.
2013 Kasım ayında yapılan kamuoyu araştırmalarında fikri
sorulanların yüzde 59’u yol parasını doğru bulduğunu beyan etmişti.
Yeni araştırmada fikri sorulanların yüzde 62’si, karşı çıkışlarını
Ulaştırma Bakanı Dobrind’in planının araba sürücülerine daha
pahalıya mal olacağıyla gerekçelendirdi.
Welheiden Kermesi başlıyor
08.08.2014

Tatil bitti
08.09.2014
Çantalar omza
Kassel - Altı haftalık yaz tatili sonrası Hessen’de bugün (8.09.2014)
öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni öğretim yılı başladı.
Eyaletteki kamu okullarında yaklaşık 767.000 öğrenci öğrenim
görecek. Hessen Kültür Bakanı Alexander Lorz (CDU), geçtiğimiz
yıla göre öğrenci sayısı 11.000 azalmasına rağmen görev yapan
yaklaşık 50.000 öğretmen sayısında değişiklik yapmayacaklarını
açıkladı. İlk defa okullu olacak 50.000 öğrenci yarın okula başlayacak.
Kassel.
Kassel’de de 32.000 öğrenci bugün okula başladı. 1624 çocukta yarın
ilk defa okullu olacak.
İlk defa okullu olacakların hayal ve beklentileri var: „Polis olmak
istiyorum. Bunun için okula gitmek ve öğrenmek zorundayım. Adımı
yazacağım ve okuyabileceğim. Spora da katılacağım.
Hartz IV yardımlarına 8 Euro zam
08.09.2014
Hükümet Hartz IV yardımını yeni yılda artırmak istiyor. Bil
gazetesinin haberine göre 391 Euro olan yadım miktarı 399 Euro'ya
çıkarılacak. 0-6 yaş arasındaki çocuklara yapılan yardım da 5 Euro
artırılarak 234 Euroya yükseltilecek.
Bakanlar kurulu zapılacak zammı 17 Eylül'de karar altına alarak
resmileştirecek. 10 Ekim'de de Eyaletler Meclisi'nin kabul etmesi
durumunda karar yürülüğe girecek.
Hartz IV yardım miktarı son olarak 1 Ocak 2014 tarihinde
yükseltilerek yalnız yaşayan bir kişiye ödenen 382 Euro 9 Euro
artırılarak 391 Euro'ya yükseltildi.
IŞİD ve Rusya tehdidinden silahlanma çıktı
08.09.2014
Talat kaya
“Teröre karşı mücadele” palavrası
Haftalardır süren ateşli IŞID ve Rusya’nın Ukrayna tehdidi
tartışmalarından silahlanma çıktı. ABD, Nato ülkelerinin IŞID ve
Rusya tehdidine karşı silahlanmayı hızlandırmasını ve bütçelerinin

'Ebeveyn parası -Elterngeld' yasası değiştirildi
08.11.2014
'Ebeveyn parası -Elterngeld' yasası değiştirildi. Söz konusu reform
kabinede görüşülerek kabul edildi. Reform, klasik 'Elterngeld'e
paralel olarak 'Elterngeld Plus' uygulamasını getiriyor. Artık
ebeveynler Elterngeld alırken aynı zamanda da yarı zamanlı olarak
çalışabilecek. Ebeveyn parası aldığı halde yarım zamanlı olarak
çalışanlardan kesinti yapılmayacak. Eşler kendi aralarında dönüşümlü
olarak çocuk bakımı izini kullanırsa bu ekstra olarak bonusla
ödüllendirilecek.
Buna göre ebeveynler 28 ay boyunca 'Elterngeld' alacak ve isterlerse
aynı anda yarım zamanlı ('Teilzeit') olarak çalışabilecek. çftler artık
dönüşümlü olarak ebeveyn izni kullanabilecek ve dönüşümlü
olarak ebeveyn parası alabilecek.
HEM EBEVEYN PARASI HEM İŞ MÜMKÜN
Ebeveyn parası reformunun getirdiği en önemli yenilik yarım zamanlı
çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. 'Elterngeld Plus' uygulamasına göre
ebeveynler klasik 'Elterngeld'in iki katı daha uzun zaman ebeveyn
parası alabilecek. Bu durumda aylık ödeme yarı yarıya düşecek ancak
çiftlerden biri yarım zamanlı olarak çalıştığında aldığı paradan
herhangi bir kesinti yapılmayacak. Klasik uygulamada çiftlerin
ebeveyn parası aldıkları dönemde yarım zamanlı çalışmaları halinde
ebeveyn parasından kesinti yapılıyor, dolayısıyla çiftlerin çalışmasının
herhangi bir anlamı olmuyordu. Özellikle serbest çalışan ve ebeveyn
parası aldıkları süre boyunca aylarca çalışamayan kişilerin yeni
uygulamayla rahatlamaları öngörülüyor. Yeni işe giren ve çalışma
hayatına aylarca ara vermek istemeyen çiftler için de dönüşümlü
ebeveyn parası uygulaması önemli bir rahatlama sağlayacak.
DÖNÜŞÜMLÜ EBEVEYN İZNİ
Eğer çiftler dört ay boyunca eşit süreyle ebeveyn izni kullanır ve bu
süre içinde yarım zamanlı olarak çalışırlarsa ebeveyn izni ve
ebeveyn parası alma süreleri dört ay daha uzayacak.
'Partnerschaftbonus' adı verilen uygulamadan yararlanmak için tek

Günter Wallraff’ın gazeteciliği Burger King’e müşteri kaybettirdi
08.05.2014
Burger King’deki hijyen ve kötü çalışma şartlarını ortaya çıkaran
Günter Wallraff, ABD’li fast-food devini Almanya’da zora soktu.
Bild gazetesine konuşan Burger King’in Almanya Şefi Andreas Bork,
olaydan sonra müşteri kaybettiklerini ve şirketin gelirlerinde düşüş
yaşandığını açıkladı.
“Bu durum bize pahalıya mal oldu. Almanya’daki pek çok şubemizde
gelirlerde düşüş yaşanıyor.” diyen Bork, “hak etmedikleri bir şekilde
itibar kaybına uğradıklarını” iddia etti.
Araştırmacı gazeteciliği ile tanınan Günter Wallraff’ın ekibi RTL’de
yayınlanan bir programda Burger King’deki hijyen eksikliğini ve
personelin kötü şartlarda çalıştırıldığını ortaya çıkarmıştı.
Gizli kamerayla yapılan çekimlerin programda yayınlanmasından
sonra fast-food devine büyük tepki gelmişti.
FDP’den “60 yaşında emeklilik” çıkışı
08.05.2014
Kaybeden ve muhalefete düşen cömertleşiyor. Kazanma hırsı gerçek
dışı planlar yaptırıyor. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 5
barajını aşamayarak parlamentoya giremeyen liberal parti FDP,
seçmen avlayabilmek için parti programında ilginç değişiklikler
yapma kararı aldı.
FDP, hazırladığı parti programında “60 yaşında emekli olabilmenin”
önünü açıyor. Bu haftaki kongrede ele alınması beklenen plana göre,
emeklilerin çalışmasını kolaylaştırmak için de düzenleme
öngörülüyor.
“Welt” gazetesinin haberine göre FDP, halen 67 olan ve 63 yaşına
düşürülmesi ve düşürülmemesi tartışılan emeklilik konusunda daha
radikal önerilerde bulunuyor. Buna göre emeklilik yaşı 60’a
düşürülerek çalışanların emekli olma veya çalışma arasında tercih
yapması sağlanacak.
60 yaşında emekli olanlara, bugüne kadar olduğu gibi ileriki yaşlarda
emekli olmak isteyenlere göre daha az maaş verilmesi öngörülüyor.
Plan bu hafta yapılacak FDP kongresinde delegelerin oyuna
sunulacak.
Liberaller ayrıca emeklilerin daha kolay iş hayatına kazandırılması
için alınan vergilere de son vermeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi
08.07.2014
Seçimlerde oy kullanmak isteyenler için adres beyanında yarın
son gün
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyenler, en geç yarın
saat 16.00’ya kadar bağlı olduğu konsolosluklara gidip adres kaydı
yaptırmak zorunda
10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy
kullanmak isteyen yurtdışındaki seçmenler, adres kaydı
yaptırmamışsa, ne Almanya’da ne de Türkiye’deki gümrüklerde oy
kullanabilecek.
RANDEVU SİSTEMİ
Oy kullanabilmek için 21-25 Temmuz günleri arasında SEÇSİS
sistemi üzerinden birinci ve ikinci tur için randevu alınması gerekiyor.
BELGE İLE GELİN
BUNU öğrenmek için oy kullanacakların SEÇSİS sistemine girmeleri
gerektiğini hatırlatan Davaz,
“Randevu günü dışında bir gün gelenler, o gün kesinlikle oy
kullanamayacak. Ayrıca randevu gününü kaçıranlar da oy
kullanamayacak.
Seçmenlerin randevu günlerinin yazılı olduğu çıktıyı da nüfus
kimlikleri ve pasaportlarıyla birlikte yanlarında getirmeleri gerektiği
açıklandı.
Berlin’de “Crystal Meth” davası
08.07.2014
Yaşadığı yerdeki yerel gazete SPD’li eski milletvekili Hartmann’ın
Crystal Meth kullandığını itiraf ettiğini addia etti. Buna karşılık
SPD’li politikacı haberi yalanladı.
Almanya’da Crystal Meth adlı sentetik uyuşturucu kullandığı
gerekçesiyle görevinden istifa eden Sosyal Demokrat Partili (SPD)
eski milletvekili Michael Hartmann hakkındaki dava dün başkent
Berlin’de başladı.
SPD’li eski milletvekili Hartmann hakkında başlayan “Crystal Meth”
davasında Hartmann’ın bu sentetik uyuşturucuyu nasıl temin ettiği

Frankfurt’ta ICE yolunu şaşırdı
09.09.2014
Frankfurt/Kassel - Normalde 12 dakikalık Frankfurt Merkez İstasyonu
– Havalimanı yolculuğu bugün bir ICE için 40 dakika sürdü. Tren
hattında bir makasın yanlış ayarlanması sonucu kendini rotasının
uzağında, rayların ortasında bulan ICE Frankfurt Merkez İstasyonu
durağına geri dönmek zorunda kaldı. Geri geri giderek gara dönen
ICE, uçağa yetişmek için telaşlanan yolcularla beraber 30 dakikalık
gecikmenin ardından havalimanına vardı.
Münih-Dortmund seferini yapacak ICE 822, Frankfurt’taki
aksaklıktan sonra yoluna devam etti. Hatanın ardından sakin bir
yolculuk bekleyenlerin rahatı kısa süre sonra "Gördüğünüz gibi
Siedeburg/Bonn durağında durmadan devam ettik.“ anonsuyla
bozuldu. Tren ekibi Dortmund’taki gecikmeyi telafi etmek için bu
durakta durmadan devam etme kararı almıştı.
Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) yönetimi tarafından yapılan
açıklamada „Olabilir, ama olmamalı“ denildi. DB sözcüsü „Normalde
bu tür olaylar olmaması gerekse de, küçük hatalar nedeniyle
aksaklıklar olabiliyor“, dedi. (ugu)

Niestetal İtfaiyesi’nde Açık kapı günü
09.09.2014
İlginç gösteriler, Araç ve ekipman gösterisi, Niestetal İtfaiyesi Müzik
Grubu, Ödül töreni, Bağış, Türkiyeli üyelerin Oriental Büfesi,
Kahve ve kek, Bratwurst, patates kızartması ve içecekler.
13 Eylül Cumartesi günü yapılacak açık kapı gününün programı
böyle.
Niestetal’de 13 Türkiyeli, Gönüllü İtfaiye Derneği’ne üye oldu
Hessen eyaletinde bu sayıda Türkiyelinin üye olduğu bir İtfaiye
kuruluşu olmadığı belirtildi. Bundan başka Niestetalli 5 Türkiyeli iş
adamı da itfaiye teşkilatına 1500 Euro değerinde beş adet gaz maskesi
bağışladı.
Bağışlanan gaz maskeleri 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te
yapılacak açık kapı gününde verilecek.

Bunalıma ilaçlı çözüm
09.06.2014
Bunalıma giren baskıcı toplum üyeleri çözümü ilaç da arıyor
Almanların psikolojik sorunlar yüzünden giderek daha fazla ilaç
kullandığı belirlendi.
2003 – 2012 yılları arasında ayakta tedavi edilen vakalarda psikolojik
sorunlara karşı verilen ilaçların sayısı ikiye katlandı. Bu yıllar arasında
hastaların aldığı günlük hap sayısı yaklaşık 1 milyon 270.000’den 2
milyon 60.000’e yükseldi.
Sol Parti'nin mecliste verdiği soru önergesini yanıtlayan hükümet
yetkilileri, bunlar arasında antidepresan ve sakinleştirici gibi reçeteli
satılan ilaçların bulunduğunu belirtti.
Hükümet psikolojik sorunların artmasının başlıca nedeni olarak da
çalışma koşullarını gösterdi. Psikoloji, eğitim gibi her konuda karar
verme hakkını tanıdığımız politikacılar, psikolojik hastalığın
sebebinin çalışma koşulları olduğuna karar verdiler.
Hükümetin verdiği yanıtı „Bild“gazetesine değerlendiren Sol Parti
Meclis Grubu Başkanvekili Klaus Ernst, "İşte stres hastalığa sebep
oluyor. Çalışanları psikolojik sorunlardan korumak için bir stresle
mücadele düzenlemesine ihtiyacımız var" diye konuştu.
Ama bu düzenlemenin ne olacağına dair bir şey söylemedi. Çünkü, o
bir politikacı. Bu sorun psikologların işi ve nasıl bir düzenleme
yapılması gerektiğine dürüst psikologların karar vermesi gerekiyor.
İnsanların çalıştığı işten zevk alması için izlenecek yollar dürüst bilim
insanlarının işleri arasına giriyor.
Psikolojik sorunlar yüzünden giderek daha fazla ilaç alan insanların
çalışma koşullarının kurbanı olduğuna dair bilen de bilmeyen de bir
şeyler söylüyor.
Bunda bütün insanların kusuru ve sorumluluğu olduğu unutulmamalı.
Siyaset cambazları ise kurbanlar ve zavallılar yolunu seçiyorlar.
“Bana ne” diyerek sorumluluktan kaçıp, çalışma koşulları yasalarını,
bu konuda en ufak bilgisi olmayan politikacılara bırakmıyor muyuz?
Huzur Evi’nde yangın
09.06.2014

Rusya Nazi Almanyasına karşı kazandığı zaferi kutluyor
09.05.2014
Kızıl Meydan’da yurt sevgisi sesleri
Ukrayna krizinin ortasında Moskova’da 9 Mayıs 1945’te Sovyetler
Birliği’nin Nazi Almanyasına karşı kazandığı zafer geleneksel askeri
törenle kutlandı.
Kızıl Meydan’da düzenlenen kutlama törenine Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergej Schoigu ve Cumhurbaşkanı
Dimitri Medwedjew katıldı.
Rusya’nın Ukrayna’dan referandum yoluyla ilhak ettiği Kırım’a ait
semboller de törende yer aldı.
Bütün dünya tarafından merakla beklenen konuşmasında Putin, krize
ilişkin net ifadeler kullanmadı.
Savaşta Rus askerinin ve halkının gösterdiği kahramanlıkları öven
Rusya lideri, Sivastopol’un da bu savaşta önemli bir rol oynadığını
vurguladı. Putin, törenlerin coşkulu vatanseverlik duygularına galip
geldiği bir zamanda düzenlendiğini söyledi.
" Sizinle gurur duyuyoruz"
O-Ton
Putin-in Zafer_günü_konuşması
Başkan, gazilere sonsuza kadar hatırlanacakları sözünü verdi. “Sizinle
gurur duyuyoruz" diyen Putin, Sovyet halkının demir iradesinin
Avrupa’yı kölelikten kurtardığını vurguladı.
Nazi Almanya’sının dünyayı kendi otoritesi altına almak için açtığı
savaşta, 30 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybetmesiyle bir
nesil tamamen yok edilmişti. Stalingrad gibi bir çok kent harabe
geline getirilmişti.
O-Ton
Putin Kırım’da
Putin’in bugün Kırım’da yapılacak Zafer Günü kutlamalarına katılıp, Ukrayna krizine ilişkin mesajlarını burada verebileceği tahmin ediliyor.

Hükümet elektrik faturasını vatandaşa çıkardı
09.05.2014
SPD Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, dün, ağır sanayi
kuruluşlarına, vergilerde sağlanan indirim ve sübvansiyonları
kapsayan yasa tasarısının Almanya’nın çıkarına olduğunu savundu.

Oturum harcında kaos
09.07.2014
KASSEL - Bazı eyaletlerde oturma izni harç bedeli olarak AB
vatandaşlarından 28,80 Euro alınırken, Türk vatandaşlarından 135
Euro ücret alınıyordu.
Geçtiğimiz yıl Leipzig Mahkemesi uygulamayı yasalara aykırı bulmuş
ve Ankara Antlaşması’na dayanarak, AB ülkelerinde Türk
vatandaşlarına daha önce verilen hakların kötüleştirilemeyeceğine
karar vermişti.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, oturum düzenlemesinde yaptığı
değişiklikle Almanya’da oturum izni belgesi alan Türk vatandaşlarının
135 Euro yerine en fazla 28,80 Euro ve oturum belgesi müracaatı
esnasında 24 yaşın altında bulunan vatandaşların sadece 22,80 Euro
ödemesini kararlaştırmıştı.
Buna karşılık Kassel yabancılar Dairesi’nde karmaşa sürüyor. Üç yıl
çalışmış olmak, ilk defa Oturum Kartı için başvurmuş olmak gibi
Almanya’daki durumu Ankara Antlaşması’na uymayanlardan 60 Euro
alınıyor.
Buna rağmen mağdur olduğunu düşünen vatandaşlarımızın itiraz
dilekçesiyle başvurmaları tavsiye ediliyor.
Kadın cinayeti kabul etti
09.07.2014
Harleshausen’de kan banyosu: 48 yaşındaki bir adam bıçaklandı
Kassel. Kasselli 48 yaşındaki bir adam Salı akşamı Franzstraße’deki
bir apartmanda çıkan kavgada bıçaklandı.
Adamı bıçaklayan 58 yaşındaki kadının telefonuyla olay yerine gelen
ilk yardım ekipleri, göğsünden bıçaklanmış adamı mutfaktaki
sandalyede cansız otururken buldu. Polisi Sözcüsü Wolfgang
Jungnitsch, kadının suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Bir gecede altı BMW
09.07.2014
Kassel’de Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece altı BMW’den
Navigasyon cihazları çalındı.

Yüzde 52 Erdoğan dedi
10.08.2014
Seçim lokalleri kapandı: Türkiye Cumhurbaşkanını seçti
Talat Kaya
Yaklaşık 55 milyon 893.032 seçmenden 40 milyon 852.393 (yüzde
73,09) seçmen bugün ilk defa yeni Cumhurbaşkanını doğrudan
seçmek için sandık başına gitti. Şu ana kadar Cumhurbaşkanının kim
olacağına TBMM karar veriyordu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine favori olarak giren başbakan Recep
Tayyip Erdoğan (60) beklendiği gibi seçimin ilk turunda çoğunluğun
desteğini alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Rakipleri Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu yüzde 38,5 (15.437.887),
Selahattin Demirtaş yüzde 9,76 (3.915.771) oranında oy aldılar.
İlklerden birisi de Yurtdışında yaşayan 2,8 milyon TC vatandaşının
bulundukları ülkelerde seçimlere katılabilmeleriydi. Bunlardan sadece
yüzde 8,3’ü seçme hakkını kullandı.
Türkiye’nin çarkları Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet ve
kalkınma sloganıyla iktidara gelmesinden dolayı değil, bu olayın
Türkiye halkının yaşamında günlük bir gerçek haline geldiği için
şimdiki gibi işlemektedir. Sıkıyönetimle idare edilen Diyarbakır’da
Abdullah Öcalan’ın posterlerinin basılı olduğu tişörtler satılıyor.
Başörtülü bir kadın resmi kurumlarda çalışabiliyor. Hastane
kuyruklarından bıkmış halk, istediği hastanede parayla da olsa tedavi
olabiliyor. ABD ve Batılı ülkeler karşısında ceket düğmeleyen
politikacılardan utanan halk, Erdoğan’ın yapmacık da olsa çıkışları ve
kafa tutmasıyla gurur duyuyor. …
AKP’nin tüm köklü partilere nal toplatarak, bilinmeyen bir parti
olarak iktidara gelmesi ve bugün gücünü artırarak devam etmesi,
Türkiye halkının duygusal yapısına işlediği için güncel yaşamı
etkilemektedir. Bu da berber Yaşar Aydın’ın dediklerinde ifadesini
bulmaktadır: “Tayyip sayesinde Kasımpaşa’yla, ülkemizle, dinimizle
gurur duyuyoruz.”

Federal Sosyal Mahkeme 60 yaşında
11.09.2014
Joachim Gauck Perşembe günü Kassel’i ziyaret edecek
Kassel - Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Perşembe günü Kassel’e
geliyor. O, Federal Sosyal Mahkeme’nin 60.yıl kutlamalarının konuğu
olarak kutlamalara katılacak.
Gauck kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak. Federal
Sosyal Mahkeme 11 Eylül 1954 yılında kurulmuştu.
Sadece davetlilerin katılabileceği Federal Sosyal Mahkeme’nin
kutlama etkinliği saat 14.00’te başlayacak. Cumhurbaşkanının
kutlama öncesi veya sonrasında halka hitap edip etmeyeceği henüz
açıklanmadı.
Bu Gauck’un Kassel’i ikinci ziyareti olacak. O, 9 Haziran 2012‘de
yapılan documenta 13’ün resmi açılışını yapmıştı.
Federal Sosyal Mahkeme’nin 60.yıl kutlaması ve Joachim Gauck’un
konuşması HNA.de üzerinden saat 14.00’te canlı olarak yayınlanacak.

Gauck NPD’lilere 'Kaçık' diyebilir
10.06.2014
Alman Anayasa Mahkemesi, ırkçı faşist parti NPD’nin Gauck'un
ifadeleriyle ilgili dava başvurusunu reddetti.
Cumhurbaşkanı Gauck 2013 yılının Ağustos ayında yaptığı bir
konuşmada, NPD'nin mülteci yurtlarına yönelik yabancı düşmanı
protestolarını, „kaçıklıkla“ suçlamış ve "Sokağa çıkan ve bu kaçıklara
sınırlarını gösteren vatandaşlara ihtiyacımız var " demişti.
Bu konuşma üzerine NPD, anayasanın temel ilkelerinden biri olan
fırsat eşitliğinin zedelendiği gerekçesiyle Alman Anayasa
Mahkemesi'ne dava açılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.
Alman Anayasa Mahkemesi yargıçları kararda, Cumhurbaşkanı'nın
herhangi bir partiyi kast etmediği belirtildi. Kararda ayrıca,
Cumhurbaşkanı'nın geniş bir söz söyleme özgürlüğü olduğu,
temsiliyet ve uyum ödevlerini nasıl yerine getireceğine kendisinin
karar vereceği ifade edildi.

GKV: Her ikinci hastane faturası yanlı
10.06.2014
Kamu Sağlık Kasaları’na göre kontrol edilen yaklaşık her ikinci
hastane faturası yanlış.
Kamu Sağlık Kasaları Birliği GKV sözcüsü Florian Lanz, Berlin’de
yaptığı açıklamada, tahmin edilen zararın 2,3 milyar Euro civarında
olduğunu söyledi.
Lanz, "Frankfurter Rundschau"nun 2012 yılında kontrol edilen klinik
faturalarının yüzde 53’ünün hatalı olduğu haberini doğruladı.
Buna göre faturalarda tedavi ücreti ya çok yüksek gösteriliyor ya da
verilen hizmetin başarısı listede yer almıyor.
Sigortalar kliniklerin gönderdiği faturaları kontrol etmekle yükümlü.

Keup Caddesi festivali bitti
10.06.2014
Aşırı sağa karşı sorumluluk alalım

Yaşlı bakıcısı
10.05.2014
İnsanlık için zaman yok
Araştırmacı gazeteci Günter Wallraff-ekibinin TV haberi
huzurevlerinin durumuyla ilgili tartışmaları körükledi. Bakıma muhtaç
yaşlı insanların yiyecek ve içeceğe ihtiyacı var. Ama zaman yok.
„İlk başladığım zamanlar, huzurevindeki insanlara kitap okumak veya
pasta yapmak için zamanımız vardı. Bu çoktan geçti.”
Yaşlılara bakımı öğrenen yaşlı bakıcısı çalıştığı Kassel çevresindeki
gelişmeleri izledi. Ona göre en kötüsü zaman baskısı ve psikolojik
baskı.
RTL’de gösterilen Wallraff-TV-Söyleşisi, tecrübeli yaşlı bakıcısını da
hayrete düşürdü. Küflü odalar, dövülen hasta görüntülerinin dehşet
olduğu fikrinde olduğunu söyleyen bakıcı, „Böylesi şeylerin
olabileceğini hiç düşünmedim. Bunda kesinlikle hile de var“diye
konuştu. Böylesi durumları yaşamadığını, buna karşılık huzur
evlerinde çalışmanın zevkli bir iş olmadığını vurguladı.
“Akşam eve geldiğinizde rahatlamak için bu süre içinde kimsenin
rahatsız etmemesi koşuluyla, en az bir saate ihtiyacınız var. Bu baskı
gün boyunca sürüyor. Haftalık plan yapılırken personel eksikliğini
görüyorsunuz. Her gün çoğunluğu psikolojik sebeplerden olmak üzere
rapor alınıyor. Tüm olup biteceklerden sen sorumlusun. “
Bu anlatılanları çoğumuz biliyoruz, ama dile getirilmesini
istemiyoruz. Çünkü oradaki insanlar annelerimiz, babalarımız, nine ve
dedelerimiz. Horozu kümese kapatarak güneşin doğuşunu
engelleyebileceğimizi zannediyoruz. (HNA/RK)

Hessen CDU, „Bouffier ile devam“ dedi
10.05.2014
Volker Bouffier Hessen CDU’nun eyalet başbakanı olarak kaldı.
Başbakan Cumartesi günü Rotenburg’ta yapılan eyalet parti
kongresinde oyların yüzde 98,4’ünü alarak yeniden başkan seçildi.
62 yaşındaki CDU’lu politikacı Bouffier 2010 yılından bu yana
CDU’nun Hessen eyalet teşkilatı başkanlığını yapıyor.

Polislik mesleği toplantısı
10.07.2014
KASSEL - Cumartesi günü Kassel’de Kuzey Hessen Emniyet
müdürlüğü polislik mesleği ile ilgili bir tanıtım toplantısı yapacak.
Konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği toplantı Polizei Laden
Wolfschlucht 5 adresinde saat 12’de başlayıp 18.00’de sona erecek.

Gazze'de ölü sayısı 80, yaralı sayısı 500
10.07.2014
Senaryo aynı: Gazze’den roket atıldı, İsrail de cevap olarak hava
saldırısı düzenledi. Gazze'de İsrail'in hava saldırısıyla ölü sayısı 80'e
ulaştı.
Filistinli yetkililer, dün gece insanlar Dünya Kupası yarı final maçını
seyrederken düzenlenen ve gece boyunca devam eden İsrail hava
saldırılarında en az 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çoğu kişinin, Filistin'in güneyinde yer alan bir eve ve kafeye yapılan
saldırıda öldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına
göre, kafedeki beş çocuk ve üç kadınla birlikte toplam 17 kişinin
hayatını kaybettiğini kaydetti. Yetkililer, yaralı sayısının da 500'e
ulaştığını ifade etti.
'Gazze'de 108 hedef vuruldu'
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece 108 hedef
vuruldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Savunma Bakanlığı
yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Hamas'a yönelik saldırıları
artırma kararı aldıklarını" açıkladı. Netenyahu, Hamas'ın İsrail'e attığı
roketler için "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.
Kara harekatı masada
CNN’e konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, İsrail'in 'çok
yakında' kara harekatı gerçekleştirebileceğini söyledi.

Boğaz’ın patronu
11.08.2014
Erdoğan Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı seçiminden başarıyla çıkan Başbakan Erdoğan,
yeni başlangıç sözü verdi.
Erdoğan, binlerce taraftarına yaptığı balkon konuşmasında uzlaşmacı
bir dil kullanarak, “Yeni bir toplumsal uzlaşma süreci başlatalım”
çağrısı yaptı.
60 yaşındaki AKP lideri, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
iki rakibine karşı ilk turda kazanmayı başardı. Oyların yaklaşık yüzde
52'sini alarak seçilen Erdoğan, 77 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanı
olacağını söyledi.
Erdoğan'ın iktidarını genişleterek sürdürme kararlılığı, halkın
doğrudan Cumhurbaşkanı seçmesiyle ihtimal olmaktan çıktı. Bu da
özel bir meşruiyet anlamına geliyor. O bu büyük zaferini büyük
sözlerle kutladı.
O-Ton
Erdogan-in balkon konusmasi 10082014
Erdoğan ve AKP'si ülke genelinde Rize ve Kayseri'de olduğu gibi
büyük çoğunluğun desteğini aldı. Erdoğan'ın seçimlerin galibi
olacağına dair tahminlerimiz doğrulandı. Erdoğan yüzde 55 artı gibi
daha fazlasını arzulamıştı.
Almanya'da da 1,4 milyonu TC vatandaşı ve seçmen olmak üzere bir
çok Türkiyeli yaşıyor. Tabiki bunların büyük bir çoğunluğu da
Hessen'de ikamet ediyor.
O-Ton
Hessen-de yasayan turkler
Erdoğan’ın taraftarları zafer çığlıkları atarken, diktatörlükten,
özgürlüklerinin sınırlanmasından korkanların kaybeden adaylarından
CHP/MHP ve 12 partinin adayı Ekmelettin İhsanoğlu:
O-Ton
ekmelettin Ihsanoglu
HDP’nin adayı Demirtaş:
O-Ton
selahattin Demirtas

Mavi Kartlılara Türkiye’den emeklilik hakkı
11.09.2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt dışında yaşayan göçmenlere mavi
kartla emeklilik imkânı sağlanmasını öngören yasayı kabul etti.
Yasayla Türk vatandaşı olup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını
kaybeden insanlara Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreyi saydırarak
emekli olma imkanı tanıyor. Bu yasayla mavi kart sahipleri dava
açmaya gerek kalmadan emeklilik için borçlanabilecek.
Yeni yasayla mesela bir kişi 1990-2000 yılına kadar Türk vatandaşı
olarak yurt dışında çalışıp 2000 yılında vatandaşlıktan çıkarak Mavi
kart alıp Alman vatandaşlığı geçtiyse 10 yıllık süreyi Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) borçlanabilecek. Bu zamana kadar Mavi kart
sahiplerinin yurt dışı emeklilik borçlanmaları reddediliyordu.
Borçlanma için bir yıla bulan mahkeme süreci gerekiyordu.
Yurt dışındaki sigorta başlangıcı Türkiye’de başlama gibi sayılacak
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi gereğince sözleşmeye dahil
ülkedeki sigortanın başlangıcı Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak
kabul edilecek.
Bu yeni değişiklik ile kişilerin emeklilik için borçlanmak zorunda
kalacakları süre kısalmış oldu.
Yeni yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede
yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.(Zaman/RK)

Neonazi NSU örgütünün ilk kurbanı Şimşek İçin anıt dikildi
İyi bir gelecek umuduyla göç edilen ülkelerde, kendinden olmayanı
hor gören hatta katletmeye hazır insanların da olabileceğini tasavvur
etmemişti Enver Şişek ve diğerleri.
Nürnberg - Nürnberg kentinde 9 Eylül 2000 yılında Neonazi NSU
örgütünün ilk kurbanı olduğu iddia edilen Enver Şimşek katledildiği
yer Liegnitzer caddesinde unutulmaması için anısına dikilen anıtla
anıldı.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı anma töreninde Şimşek’in eşi Adile
Şimşek’in adına konuşan avukatı, anıtın politikacılar tarafından değil
de vatandaşlar tarafından bağışlanmasının müvekkili için çok önemli
olduğunu söyledi.

Tüm Kassel’de yağmur fırtınası
11.06.2014
Sel mahkemeyi işlemez hale getirdi
KASSEL - Salı gecesi yağan şiddetli yağmur, kiraz büyüklüğündeki
dolu, kör edici şimşek, bomba gibi patlayan gök gürültüsü Kassel’i
kolları arasına aldı.
Saat 20.30 sıralarında bir dakika içinde Kuzey Hessen’deki gökyüzü
karanlığa gömüldü. Bunu şimşek, gök gürültüsü ve bir santim
büyüklüğündeki dolu taneleri izledi.
Polis sözcüsü Norbert Isreal, saat 22.15’te „Kassel sular altında“ dedi.
Polis ve itfaiyenin telefonları bu dakikadan itibaren hiç durmadan
çaldı.
Bu sabah itfaiye tarafından açıklamaya göre gece boyunca 450
noktada operasyona katılındı, buna ek olarak 110 kurtarma hizmeti
yapıldı. Gece boyunca süren operasyonlarda 300 personel görev aldı.
Arabalar suyla dolan yollarda kaldı, bodrum katları pompayla
boşaltıldı. Almanya Sosyal Mahkemesi, bodrum katına dolan yarım
milyon litre yağmur suyu nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu
işlemez hale geldi.
Şiddetli yağmur ve fırtına Kassel şehir merkezi ve ilçelerinde izler
bıraktı: Bad Wilhelmshöhe ve Fasanenhof’ta elektrikler kesildi. Evler
ve otomobiller hasar gördü.
Marienkrankenhaus – Marien Hastanesi‘nde çatıdan giren yağmur
nedeniyle hastaların yerleri değiştirildi. Diakoni Hastanesi’nde trafo
odası yağmurla doldu. 25 hasta başka istasyonlara kaldırıldı.
400’den fazla evin bodrum katları, şehir içindeki yeraltı garajları ve
arabalar suyla doldu. Bir firmanın bodrum katının tamamen suyla
dolması nedeniyle suyun petrole karışıp kanalizasyona akmaması için
itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. 40 kişi otellere yerleştirildi.
Yıldırım düşmesi sonucu iki binanın çatı katında yangın çıktı.
‘Bu havalar normal değil’
Yaşananların normal olmadığını belirten uzmanlar, iklim
değişikliğinin etkilerinin daha da fazla hissedileceği uyarısında
bulundu.

Kassel'de Kaybolan Mehtap’ın Cesedi Bulundu
11.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan
KASSEL – Dişisini öldüren tek hayvan türü hangisi? İnsan. Dişisini
öldüren tek hayvan türü olan insan bir kadın cinayetine daha imza attı.
Kassel‘de 7 Ekim'de kaybolan 40 yaşındaki Mehtap Savaşçı'nın cesedi
bulundu. Polis Mehtap Savaşçı'yı 50 yaşındaki ağabeyinin
öldürdüğünden şüpheleniyor.
Kassel’de Yabancılar Dairesi’nde çalışan Mehtap Savaşçı 7 Ekim
günü işe gitmek için saat 07.00'de evinden ayrıldıktan sonra ortadan
kayboldu. Mehtap Savaşçı’yı bulmak için çalışan Polis, Mehtap’ın
cesedini Wiesbaden'da bir bahçede gömülü olarak buldu.
Olayı soruşturan cinayet masası ekibi, Mehtap Savaşçı'yı, sık kavga
ettiği 50 yaşındaki ağabeyinin öldürdüğünden şüpheleniyor. Mehtap
Savaşçı'nın kaybolmasının ardından ağabeyi gözaltına alınmış ve 14
Ekim'de tutuklanmıştı.
Aile içi karar nedeniyle Batı ülkelerinde namus davası olarak
değerlendirilen cinayetlerin islamiyetle ilgisi olmadığı kabul ediliyor.
Batı ülkelerinde de erkek tarafından işlenen bu cinayetler aile dramı
olarak adlandırılıyor.
2014 yılında Almanya’da ismi açıklanmayan üç kişiyle birlikte Leyla
(Neuss), Neslihan (Breidenbach bei Marburg), Filiz (Schweinfürt),
Ayşe (Münster), Ann-Christin (Minden), Patrick (Freiburg), Hilda
(Frankfurt) ve Fiüz (Wuppertal) bir çok genç ve yaşlı kadın ve erkek
namus davasının kurbanı oldu.
Max-Planck-Enstitüsü, 1996 yılından 2005 yılına kadar gerçekleşen
namus davası cinayetleriyle ilgili 78 vaka üzerinde araştırma yaptı.
122 suçludan 113’ünün erkek ve 9’unun da kadın olduğu belirlendi.
Katledilen 109 kişiden 47’sinin erkek ve 62’sinin de kadın olduğu
tespit edildi.
Beşinci Mevsim Başlıyor
11.11.2014

Mehtap için Kassel Belediyesi yasta
11.11.2014
Kassel - Kassel Yabancılar Dairesi’nde çalışan ve 7 Ekim günü
kaybolduktan bir ay sonra cesedi bulunan Mehtap Savaşçı (40) için iş
arkadaşları yas ilan ederek işlem yapmadı. Wiesbaden’de bir bahçede
cesedi bulunan Savaşçı için belediyede taziye defteri açıldı.
Daire Başkanı Uwe Fricke, “Çalışma arkadaşlarımız olayın şokunu
atlatamadı.Bu yüzden bugün daireyi kapattık” dedi.
BAŞKAN: ‘ÇOK ÜZGÜNÜZ’
Kassel Büyükşehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen ise “Çok sevilen
ve sayılan bir arkadaşımızı kaybettik. Resmen şoktayım. Son ana
kadar olumlu bir haber alırız diye bekliyorduk. Maalesef ümitlerimiz
boşa çıktı” diye konuştu. Mehtap Savaşçı 2001 yılından beri
Yabancılar Dairesi’nde görev yapıyordu. Gaziantep Nizipli Savaşçı
ailesini tanıyanlar, Mehtap’ın genç yaşta amcasının oğluyla
evlendirildiğini ve şu an 16 yaşında bir kızı olduğunu anlattı.
Savaşçı’nın 10 yıl önce eşinden ayrıldığını söyleyen tanıdıkları, “Yedi
yıldır bir Türk ile ilişkisi vardı. Aile çevresinde tepkiler artıp
huzursuzluk baş gösterdi. Ailesi, ‘Madem beraber oluyorsun nikah
yap’ diye sıkıştırıyordu. Mehtap ise hayatına müdahale edilmesini
istemiyordu” diye konuştu.
KATİL ZANLISI AĞABEY
Savaşçı’nın ilişkisi olan kişinin de evli olduğu, Kurban Bayramı’nın
ilk günü bu sebeple evde kavga yaşandığı belirtildi. Savaşçı bu
kavgadan sonra 7 Ekim günü evinden bir otomobile bindirilerek
kaçırıldı. Haftalar süren arama sonrası görgü şahitleri Offenbach
plakalı bir araç gördüklerini ifade etti. Bunun üzerine Savaşçı’nın
ağabeyi gözaltına alındı. Ardından Savaşçı’nın cesedi bir bahçeye
gömülmüş olarak bulundu. Polis, Mehtap Savasçı’yı ağabeyinin
öldürdüğünden şüphe ediyor. Savaşçı, Çarşamba günü Mattenberg
Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kassel’deki
mezarlığa defnedilecek.(Sabah/RK)
Türkiye’nin Suriye politikası da iflas sınırında
11.11.2014
Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye, Irak, Suriye ve İran sorunu
olarak işleyen Kürt sorunu, çözülmesi gereken uluslararası bir sorun

Polislik mesleği toplantısı
11.07.2014
KASSEL - Cumartesi günü Kassel’de Kuzey Hessen Emniyet
müdürlüğü polislik mesleği ile ilgili bir tanıtım toplantısı yapacak.
Konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği toplantı Polizei Laden
Wolfschlucht 5 adresinde saat 12’de başlayıp 18.00’de sona erecek.
Sex videosu kavgası mahkemelik
11.07.2014
Terk edilen kadına 1530 Euro para cezası
Frankenberger Land. Frankenberg mahkemesi 46 yaşındaki bir kadını
1530 Euro para cezasına çarptırdı.
Hakim Andrea Hülshorst, olayın, eski erkek arkadaşının evli bir
kadınla seks yaparken ki görüntülerini çalan kadının, erkek arkadaşını
„boynuzlu“ olarak göstermek istediğinin kanıtı olduğunu belirtti.
Olayın sebebinin "Açık kıskançlık ve haset " olduğu ifade edildi.
Kadın „resimlerle son derece kişisel yaşamın ihlali“ ile suçlandı.
(HNA/RK)
Hessen’de yağmur ve fırtına
11.07.2014
Frankfurt havalimanı uçuşlara kapatıldı
Sular altında kalan yollar, suyla dolan bodrum katları ve yıldırım:
Şiddetli fırtına Perşembe günü akşamı Hessen’i tüm gücüyle kollarına
aldı. Otoyollarda zor anlar yaşandı. Frankfurt Havaalanı bir saat hava
trafiğine kapatılınca binlerce yolcu geçici bir süre havaalanında
mahsur kaldı.
Sağanak yağış, fırtına ve yıldırım nedeniyle Frankfurt havalimanı bir
saat boyuncu uçuşlara kapatıldı. Frankfurt’a gelen uçaklar başka
havalimanlarına yönlendirildi.
Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’ta fırtına hava trafiğini
felç etti.
Bad Hersfeld’te sadece bir saat içinde metrekareye 26 litre yağmur
yağdı. Sadece Vogelsberg ve Hersfeld-Rotenburg çevresinde 300
bodrum sular altında kaldı, yollar kullanılamaz hale geldi, ağaçlar
devrildi.

Mülteciler çadırlarda yatıyor
12.08.2014
Hessen mülteci kabul merkezinin dolu olması yeni bir durum değil.
Bu da artık Almanya’ya gelen mültecilerin 70 kişilik çadırlarda
gecelemesi anlamına geliyor.
Gießen’deki mülteci merkezinin sorumluları çadırlı çözümün istisnai
bir durum olduğunu açıkladı. Merkez yöneticisi Elke Weppler hronline‘a yaptığı açıklamada „Çadır kurmamak için uzun süre direndik.
Ama ne yazık ki elimizdeki sınırlı imkanlar nedeniyle bu çözümü de
kabullenmek zorunda kaldık“ dedi.
100 kişilik çadırlardan ikisi Gießen’deki eski Amerikan ordu üssünde
kuruldu. Durumla ilgili açıklama yapan bir yetkili, „Çadırların
tamamen dolmasını engellemek için sadece %70’ini dolduruyoruz“
dedi.
Yapılan açıklamanın devamında, çadırda yaşayan mültecilerin
zamanla boşalan odalara aktarılacağı ve çadırlı çözümün geçici bir
durum olduğu belirtildi.
(ugu/hr-online)

Elektrik fiyatlarına tepki
12.08.2014
KASSEL - Städtische Werk Kasssel’in elektrik fiyatlarını Fulda ve
Gießen’de olduğundan pahalı tutması tepki topladı. Kassel’de yıllık
kullanılan ortalama 4000 kw/h’lik elektrik müşterilere 1170 ile 1216
Euroya mal oluyor. Gießen’de ise aynı değerde elektrik tüketen
müşteriler yılda sadece 1069 Euro ödüyor. Bu duruma akıl
erdiremediği için eleştiren müşterilerin sayısı giderek artıyor.
Städtische Werke sözcüsü Ingo Pijanka, HNA’ya yaptığı açıklamada
elektrik fiyatlarının bölgeden bölgeye değiştiğini anlattı. „Bu
farklılıklar elektrik hatlarının kullanımından ortaya çıkıyor“, diyen
Pijanka, fiyat farkının normal olduğunu ve Kassel’de elektrik akışını
sağlamanın pahalı olduğunu söyledi. (ugu/HNA)
Seyahat yasağı planı
12.08.2014
Alman Müslümanlar için ne yapılacak?

Halk Karşı
12.09.2014
Bakan yol vergisi yasa tasarısını gelecek ay açıklayacak
Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt (CSU), halkın üçte ikisinin
karşı çıktığı yol parası yasa tasarısını gelecek ay açıklayacak.
Dobrindt Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada, daha sonra
tartışma için yeterli fırsat ortamının oluşacağını söyledi.
Yol vergisinin adil ve makul olduğunu savunan Bakan, böylece,
gelecekte Alman yollarını kullananların bunun bedelini ödemesiyle
adalet boşluğunun kapatılacağını iddia etti. Buna göre fazladan
gelecek her Euronun yol yapımı için kullanılacak bir hedefi
olacağından altyapı harcamaları makul hale gelecek.
Üç Almandan ikisi yol vergisine karşı
Buna karşılık başbakan Angela Merkel’in de destek verdiği yol
vergisine halkın üçte ikisi, “Yollar için cebimizden para çıkmasını
istemiyoruz” cevabını verdi. YouGov’un kamuoyu yoklamasına göre
halkın yüzde 76’sı yolların yapımı ve bakımı için yeni bir ek külfete
katlanamayacağını söyledi.
Büyük koalisyon hükümetinin küçük ortağı CSU tarafından koalisyon
protokolüne konulan yol vergisinin Ocak 2016’dan itibaren
uygulanmasına halkın çoğunluğu inanmaya başladı.
Gabriel’den de destek
Yol vergisine bir destek de Sosyal Demokrat Parti SPD Genel Başkanı
ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel’den geldi. CSU ile CDU arasında
krize neden olan yol vergisi tartışmalarını izleyen Gabriel, en son
Başbakan Merkel’in, “yolların bu kalitede kalabilmesi için vergi
gerekir” açıklaması üzerine beklendiği gibi vergiye destek verdiğini
söyledi.
Maut
Sandıktan Sol Partili başbakan çıkacak mı?
12.09.2014
Şimdi değilse ne zaman – Bodo Ramelow adaylığını açıkladı
Thüringen - Sol Partili Bodo Ramelow, SPD'nin Sol Parti ile ortaklık
kurmak istemesi durumunda bu partinin ilk başbakanı olarak tarihe
geçecek. Thüringen eyalet seçimlerinin, siyasi açıdan da heyecan
verici olmasının sebeplerinden bir tanesi bu.

Irak’ta savaş:Maliki komplo diyor
12.06.2014
Kuzey Irak’ta durum karmaşık: Yüz binlerce insan IŞİD
savaşçılarından kaçıyor. İslamistlerin hangi kentleri ellerinde
bulunduklarının ise bilinmemesi karmaşanın derinliğini işaret ediyor.
IŞİD, Bağdat’a yürüneceğini açıkladı. Çaresiz durumdaki Maliki,
komplodan bahsediyor.
Tigrit”in, Irak için pek fazla stratejik önemi yok. Fakat Saddam
Hüseyin'in doğum yeri olarak sembolik bir özelliğe sahip. Tigrit,
bundan başka haçlı seferlerini durdurarak Kudüs'ü ele geçiren Sultan
Selahattin'in de doğum yeri.
Şimdi bu sembolik özelliklere sahip kent Musul gibi islamist grup
IŞİD'in elinde. IŞİD, Irak ve Suriye'de islam devleti kurmak hedefiyle
savaşıyor. Yarım milyon insan bu savaş sırasında bulundukları terk
ederek kaçmak zorunda kaldı.
IŞİD'in kısa bir süre içinde Irak'ın yarısını ele geçirmesi olayların
gelişimini takip edenler için şaşırtıcı olmadı. Artan çatışmalarla
birlikte 2014 yılından bu yana Felluce, Ramadi islamistlerin eline
geçti. Şimdi ilerlemeye devam ediyorlar.
IŞİD'in Irak El Kaidesi olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Onun
kökeni oradan geliyor ama son yıllarda aralarındaki anlaşmazlıklar
arttı. 2012 yılından beri de Suriye'de oldukça aktif bir örgüt haline
geldi.
Maddi kaynakları hakkında ihtimallerin dışında somut deliller yok.
Bu binlerce savaşçı nereden geliyor? Yayınlarında kullandıkları
İngilizce göz önüne alındığında bunların sadece Arapça konuşan
savaşçılardan oluşmadığı anlaşılıyor.
Irak'ın Amerikalılar tarafından eğitilmiş ordusunun son haftalarda geri
çekildikleri göze batıyor. IŞİD'e karşı oldukça güçsüz. Bunu da Irak iç
politikasının anlaşılmasıyla ortaya çıkarmak mümkün. Maliki, son
yıllarda Sünni inançlı halkı sistemli olarak marjinalleştirdi. Bu
nedenle bu grup üyeleri halk tarafından daha fazla desteklenmeye
başlandı.
Ünlü Frankfurtlu bu gün 85 yaşına girdi: Anne Frank

Çocuk pornosuna 6 ay tecilli ceza
12.11.2014
Hann. Münden. Hann. Münden mahkemesi çocuk pornosu ve yazıları
bulundurmaktan Mündenli 43 yaşındaki bir adamı tecilli 6 ay hapis
cezasına çarptırdı.
Pazarlamacı olarak çalışan adam, internet üzerinden yasaklı 550 çocuk
pornosu dosyasını indirdiğini itiraf etti. 43 yaşındaki adama 6 ay
tecilli hapis cezası ile birlikte 2400 Euro da para cezası verildi.
Köln’de karnaval çılgınlığı
12.11.2014
Karnaval döneminin başlangıcı olan 11 Kasım’da saatler 11:11'i
gösterdiğinde Köln yine renkli görüntülere sahne oldu.
Köln‘de her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihler 11.11’i yani 11 Kasım'ı
gösterdiğinde saatler 11’i 11 geçe Karnaval eğlenceleri başladı.
Binlerce karnavalcı kutlamalar için Köln'de buluştu. Biranın su gibi
aktığı eğlencelerde, rengarenk kostümler giyen Karnavalcılar, hep bir
ağızdan Karnaval şarkıları söyledi. Bu senenin sloganı ise 'Rüya gibi
karnaval çılgınlığı'
Beşinci mevsim olarak da adlandırılan Karnaval Şubat ayında doruk
noktasına ulaşıyor.
Karnavalın esas eğlenceleri Ren bölgesinde 12 Şubat 2015’te
başlayacak. Güller Pazartesisi olan 16 Şubat’ta ise meşhur karnaval
geçitleri düzenlenecek. Karnavaldan sonra Hristiyanlar oruç dönemine
girecek. (dw/RK)
Reçete dikkatsizliği
12.11.2014
Antibiyotiğin kötüye kullanılması
Kışın arifesi sonbahar. Öksürüyorsunuz ve doktora gidiyorsunuz.
Kendisi zararsız olan bir üşütme sizin ve genel olarak ve sizin için
tehlikeli olabilir.
Çok sayıda doktor büyük bir süratle bir antibiyotik yazıyor.
Bu nedenle antibiyotikler insan ve hayvanlarda bulunan virüslere karşı
etkisiz hale geliyor. Bu yanlış her yıl Almanya’da insanların hayatına
mal olabiliyor.

Millet öyle istedi; cadı avıysa, cadı avı!
12.05.2014
Erdoğan’dan hukuksuzluğun itirafı
AK Parti’nin Afyonkarahisar’da yaptığı iki günlük kampın kapanış
konuşmasını yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta milletin
kendilerine ‘paralel yapı’yla mücadele talimatı verdiğini söyledi.
Başbakan,
O-Ton
Erdogan Cadi avi ise cadi avidir12042014.mp3
“bu ülkeye ihanet edenlerin bir görevden alınıp başka bir yere
atanması cadı avıysa evet biz bu cadı avını yapacağız “
Onun için size de söylüyorum; bu konuda kim, nerede, nasıl, neler
yapıyorsa bunları bize bildireceksiniz. Vatandaşlarıma da söylüyorum;
bildireceksiniz, ki gereğini yapalım.” dedi. Başbakan, paralel yapıya
karşı sessiz kalanlara da tepkiliydi. Şöyle konuştu: “Desteklenmese
bile bu yapıya karşı sessiz kalındı, tepkisiz kalındı. Şunu bilin ki bu
alçakça saldırıları nefes alıp verdiğim müddetçe unutmayacak ve
affetmeyeceğim.”
O-Ton
Cadi avi ise cadi avidir12042014.mp3

Alüminyum ihtiva eden deodorantlardan uzak durun
12.05.2014
Birçok deo terlemeyi önleyici olarak tanıtılıyor. Bunların çoğu
alüminyum ihtiva ediyor.
Bir çok medya haberinde bilim insanlarının alüminyumu zararlı metal
olarak tanımladığı yer aldı. Alüminyumun erken bunama ve meme
kanseri gibi bir çok hastalığa sebep olduğu beynin fonksiyonlarını
bozduğu belirtildi. Bu nedenle alüminyum ihtiva eden
deodorantlardan uzak durulması tavsiye ediliyor.
Uzman Peter Jennrich’e göre bugüne kadar yapılan klinik
araştırmalarda ortaya çıkan deliller yeterince açık.

Kuzey Irak’a Almanya yardımı
13.08.2014
Hızlı hazırlık
Hükümet önce hayır dedi, şimdi ise Kürtleri IŞID’a karşı verdiği
savaşta askeri teçhizatla desteklemek istiyor. Silah sevkiyatı da tabu
olmaktan çıktı. Bu ani değişiklik neden?
Savunma Bakanı Von der Leyen Almanya’nın ülkenin kuzeyine
yardım malzemeleri göndermek için gayretle çalıştığını söyledi.
Bu aşamada silah yardımının söz konusu olmadığını açıklayan bakan,
yardım malzemeleri arasında çadır, battaniye ve küçük arabaların yer
aldığını vurguladı.
Bununla birlikte hükümetin, Irak’a ölümcül olmayan askeri
malzemeler gönderilmesi konusunu incelemeye aldığı açıklandı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklama yapan Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier, özellikle IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt
peşmerge güçlerini göz önünde bulundurarak, ‘siyasi ve hukuki
bakımdan sınırların zorlanması' gerektiğini söyledi.
Bakan Von der Leyen de federal hükümetin kriz bölgelerine silah
göndermeme prensibine bağlı kaldığını, fakat ‘bunun dışında kalan
her tür imkânın değerlendirildiğini' vurguladı.
Askeri malzeme olarak özellikle zırhlı araç, mayın dedektörü, kask,
sıhhi malzeme, gece görüş dürbünü gibi ölümcül olmayan askeri
malzemelerin gönderilmesi üzerinde duruluyor.
Gabriel silah yardımına yeşil ışık yaktı
Bugüne kadar silah yardımına kesin bir dille karşı çıkan SPD Genel
Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ise dünyanın 'IŞİD'in
Ezidilere karşı bir soykırım hazırlığına' şahitlik ettiğini söyledi. Bu
koşullar altında Almanya'nın Irak'a silah yardımını bütünüyle
reddetmemesi gerektiğini söyledi.
Ezidiler Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den geliyor. Ağırlıklı olarak
Irak'ın kuzeyindeki Musul bölgesinde ve Sincar dağları yakınlarında

IŞİD Bağdat’a yaklaştı
13.06.2014
“Düşmanımın düşmanı dostumdur” hesabı Suriye’de bozuldu.
Çünkü, Erdoğan hükümetinin Suriye'de “bölücü örgüt PKK” uzantısı
PYD güçlerine karşı desteklediği El Nusra, Türk konsolosluğu
çalışanlarını da rehin aldıktan sonra Bağdat’a doğru ilerliyor.
Dün, “IŞİD’in maddi kaynakları konusunda somut deliller yok”
haberimiz, Dönemin İçişleri Bakanı Güler'in Hatay Valiliği'ne
gönderdiği belirtilen genelgenin ortaya çıkmasıyla geçerliliğini yitirdi.
PYD’ye karşı savaştırılmak üzere getirilen Çeçen ve Tunuslu
mücahitlerin Türkiye tarafından finanse edildiği, yönlendirildiği hiçbir
şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı.
CHP Partisi İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in açıkladığı dönemin
İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzasını taşıyan belge şöyle:
"Bölgesel çıkarlarımız temelinde Suriye'de bölücü örgüt PKK uzantısı
PYD güçlerine karşı desteklediğimiz El Nusra mücahitlerine aşağıda
belirlenen çerçevede desteğin sunulması, iliniz sınırları içindeki kamu
kurumlarına ait sosyal tesislerinde barındırılmaları. Milli İstihbarat
Teşkilatımız denetiminde çeşitli ülkelerden getirilerek bölücü örgüt
PKK uzantısı PYD'ye karşı savaştırılan ağırlıkta Çeçen ve
Tunusluların bulunduğu El Nusra'ya bağlı mücahitlerin iliniz sınırları
içinde Suriye'ye geçişlerinde, istihbarat görevlilerine gerekli desteğin
sağlanarak güvenliklerine ve konunun gizliliğine riayet edilmesi önem
arz etmektedir. Mücahitlerin ülkemiz sınırlarından Suriye'ye
geçişlerinde Hatay ilimiz stratejik bir konuma sahiptir. İslamcı
gruplara lojistik desteğin aktarılması, eğitimleri ve yaralıların tedavisi
ve mücahitlerin geçişleri ağırlıklı olarak buradan yapılacaktır. Milli
İstihbarat Teşkilatımız ve ilgili merciler bu konuda
görevlendirilmiştir."
El Nusra ve El Kaide kökenli IŞİD militanları dün gece Diyala
vilayetinin doğusundaki birçok köyü ele geçirdi.
Militanların Kürt peşmergeleriyle karşılaştığı ancak herhangi bir
çatışma yaşanmadığı, ancak Irak Ordusu'nun bölgeye yönelik açtığı
ateşin ardından onlarca vatandaşın evlerini terk ettiği bildirildi.

Mehtap Savaşçı defnedildi
13.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan
KASSEL – Dişisini öldüren tek hayvan türü hangisi? İnsan. Dişisini
öldüren tek hayvan türü olan insan bir kadın cinayetine daha imza attı.
Kassel‘de 7 Ekim'de kaybolan ve 7 Kasım tarihinde cesedi bulunan 40
yaşındaki Mehtap Savaşçı bu gün Kassel’de dostları ve yakınları
tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Mattenberg camisinde kılınan cenaze namazına iki yüz’ü aşkın kişi
katıldı. Mehtap’ın kadın dostları cenaze meresimine kadın haklarını
ifade eden mor renklerle katıldı. Sevenlerinin gözyaşları arasında
cenaze arabasına konulan Mehtap’ın naaşı Kassel’ deki Batı
Mezarlığına (West Friedhof) defnedildi.
Kassel’de Yabancılar Dairesi’nde çalışan Mehtap Savaşçı 7 Ekim
günü işe gitmek için saat 07.00'de evinden ayrıldıktan sonra ortadan
kayboldu. Mehtap Savaşçı’yı bulmak için çalışan Polis, Mehtap’ın
cesedini Wiesbaden'da bir bahçede gömülü olarak buldu. Mehtap
Savaşçı'yı ağabeyinin öldürdüğünden şüphelenen polis, 50 yaşındaki
adamı 14 Ekim’de tutukladı.
Parlamentoda ‘ölüm yardımı’ yasası tartışması
13.11.2014
BERLİN - Ötenazi hakkının yasak olduğu Almanya’da parlamento
ölümcül derecede hasta olan kişilerin intihar etmesine yardımcı
olunmasına ilişkin yasa tasarısını tartışıyor.
Ağır hasta bireylerin durumundan istifade etmekle suçlanan ‘Ölüm
yardımı derneklerinin’ yasaklanması isteniyor.
Koalisyon hükümetinin sağ kanadını oluşturan Hristiyan birlik
partileri CDU ve CSU, tedavi imkanları tüketilen ağır hasta bireylerin
ölümlerine yardımcı olunmasının tümüyle yasaklanmasından yana.
SPD: ÖLÜM YARDIMI DOKTOR GÖZETİMİNDE OLSUN
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinden birçok
milletvekili ise, ağır hasta olan ve ölmek isteyen bireylere yardım
edilebilmesinden yana.

Kazanç bize masraf halka
13.05.2014
"Spiegel"in haberine göre üç enerji tekeli Eon, RWE ve EnBW
Almanya genelindeki atom ticaretinin masraflarını devletin üstüne
yıkmak istiyor. Bunun için tüm atom santralleri bir kamu vakfı
kurulmasını talep ediyor.
Dergi, enerji tekelleri ve hükümet çevresine dayandırdığı haberinde,
bu vakfın atom santrallerinin kapatılacağı 2022 yılına kadar santralleri
işleteceğine yer verdi.
Aynı zamanda bu vakıf atom santrallerinin yıkılmasından ve
radyoaktif atom atıklarının depolanmasından sorumlu olacak.
İsmini açıklamayan bir sektör temsilcisi, bu konuda hükümetle
görüşmelerin yapıldığını doğruladı.
Enerji tekelleri yıkım ve radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi için
rezervlerinden bu süre içinde vakfa 30 milyar Euro para aktaracak.
Buna karşılık devlet anlaşmaya göre enerji tekellerine ait olan tüm
rizikoyu masrafın ve zararın boyutu ne olursa olsun üstlenecek.
Hükümetlerle şirketler arasındaki ilişkiler, birinci dünya savaşında
silah endüstrisinde de olduğu gibi bu güne kadar kazanç şirketlere,
masraf halka şeklinde yürüdü. Eleştirme ve sızlanma geleneğinde ısrar
edilirse bu durum sürüp gidecek. Sızlanma ve eleştiriden vazgeçilip
bir şeyler yapılmadıkça değişen hiçbir şey olmayacak.

Kronberg: Schröder'in yaş günü partisinde bomba alarmı
13.05.2014
Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in Taunus’taki 70. yaş
günü partisi Pazartesi gecesi bomba tehdidi ile engellenmek istendi.
İş, futbol ve finans çevrelerinden üst düzey yetkililerin davetli olduğu
Frankfurt'taki 5 yıldızlı Schlosshotel Kronberg’de yapılacak yaş günü
partisine bomba tehdidi üzerine ara verildi.

Dil Testi sınavı sevinci uzun sürmedi
13.07.2014
Avrupa Adalet Divanı kararına rağmen İçişleri Bakanlığı Türkiyeli
eşler için dil testinde ısrarlı.
Avrupa Adalet Divanı’nın bu hafta verdiği karara göre Türkiye’deki
eşini Almanya’ya getirmek isteyenlerin Türkiye’deki eşleri dil testine
girmek zorunda değil. Bir habere göre Avrupa Adalet Divanı’nın bu
hafta verdiği karardan İçişleri Bakanlığı yeterince etkilenmedi.
İçişleri Bakanlığı Türkiye’den gelecek eşlere dil testi yapılmasına
devam edilmesinde kararlı.
İçişleri Bakanlığı: „Dil testi uygulaması kalacak“
Türkiye’den Almanya’ya getirilecek eşlerin asgari düzeyde Almanca
bildiklerini yapılan dil testiyle ispatlamaları gerekiyordu. Bunu
kanıtlayamayana Almanya Vizesi verilmiyordu.
Avrupa Adalet Divanı (EuGH) ise bu uygulamanın geçtiğimiz
Perşembe günü geçersiz olduğunu açıklamıştı. Kararın İçişleri
Bakanlığını pek de ilgilendirmediği görülüyor.
Bakanlık dil sınavlarına devam etmek istiyor. Spiegel’e bir açıklama
yapan Dışişleri Bakanlığı Parlamento sekreteri Günter Krings (CDU),
dil sınavlarının „göçmenlerin entegrasyonu için önemli“ olduğunu
söyledi. Krings, "Genel Dil Testi kalacak“ dedi.
Almanya'nın aile birleşimini dil sınavında başarılı olma şartına
bağlaması, Avrupa Adalet Divanı tarafından Türkiye ile var olan
ortaklık hukukuna aykırı bulunmuştu.
Almanya'da Yabancılar Yasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle
Avrupa Birliği dışından aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gelmek
isteyen yabancı eşlerde Almanca dil bilgisi şartı aranıyor. Şartın
entegrasyonu güçlendireceği ve zorla evlendirmeleri önleyeceği
savunulmuştu.
Yasayı inceleyen Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı,
düzenlemenin Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmaları ihlal
ettiğine hükmetti. Almanca dil bilgisi şartının yerleşim hakkını
zorlaştırdığına dikkat çekildi. Kararda, aile birleşiminin Türk işçiler
açısından önem taşıdığı vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın dil testinin kaldırılmasını
davanın özel durumuna bırakmasını açık kapı olarak görüyor. Alman

IŞID sığınmacıları tehdit ediyor
14.08.014
BM Irak'ta acil durum ilan etti
BM Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün saldırılarının ardından
oluşan insani kriz nedeniyle ülkede acil durum ilan etti. İnsani
yardıma devam edeceğini açıklayan ABD ise, IŞİD saldırılarından
kurtulmak için Şengal (Sincar) Dağı'na sığınan binlerce kişiyi
kurtarmak için bir kurtarma saldırısı düzenlenmesinin düşük olasılık
olduğunu duyurdu.
Kuzey Irak kenti Duhok'ta Kürt yetkililer, IŞID tehdit ve
saldırılarından kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalanlardan
150.000 kişinin bölgeye geldiğini, bu mültecilerin gıda ihtiyacını
karşılamakta zorlandıklarını açıkladı.
BM, saldırıların başlamasından bu yana 1 milyon 200.000’den fazla
Iraklının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
BM'nin acil durum ilanı şu anda Suriye, Güney Sudan ve Orta Afrika
Cumhuriyeti'nde uygulanıyor. Bununla, zorla evlerinden ayrılmak
zorunda kalanların insani yardım gereksinimlerinin ek kaynak ve
yardım malzemeleriyle giderilmesi sağlanıyor.
BM özel temsilcilerinden Nickolay Mladenov, Şengal dağına sığınmış
olanların çok zor durumda olduklarını söyledi.
Pentagon ise sığınmacıların durumunun korkulandan daha iyi
olduğunu iddia etti.
Sevinç kısa sürdü-2
14.08.014
Almanya aile birleşiminde dil şartında ısrarlı
Berlin, aile birleşimi vizelerinde dil şartı aramaya devam edeceğini
açıkladı. SPD’li Uyum Bakanı Özoğuz ise kararı muhalefet
politikacısı gibi eleştirdi.
'Frankfurter Rundschau' gazetesine konuşan Özoğuz, Almanya'ya
gelmek isteyen eşlerin ülkelerinde Almanca öğrenmeye
başlamalarının mantıklı olduğunu, ancak İçişleri Bakanlığı ile
Dışişleri Bakanlığının özel durumlar dışında dil testi mecburiyetini

ESAT GÜLER RESİM SERGİSİ
14.11.2014
KASSEL - 1986 yılından bu yana Almanya, Fransa ve Türkiye’de
birçok sergi açan ressam Esat Güler, son dönem çalışmalarını içeren
‘Doğa Yansımaları’ sergisini Cumartesi ve Pazar günü
Fuchsküppelweg 12 adresindeki evinde Kassellilerin beğenisine
sunacak.
DOĞAYLA DOLU ESERLER
Ressam Esat Güler’in resimlerini doğanın genel görünüm ve
hareketliliğinden yola çıkarak üretiyor.
Güler, çalışmalarını, “Biz doğaya ne veriyoruz doğa bizden ne alıyor?
Bir ikilem olarak sergide bu konuyu irdeledim. Biz doğayı
yıprattığımız sürece doğa da bizi yıpratacaktır. Doğayla iyi bir ilişki
içine girdiğimizde doğa da bunu karşılıksız bırakmaz. Bunu
unutmamamız lazım” sözleriyle özetliyor.
ESAT GÜLER KİMDİR?
21 Nisan 1951 yılında Malatya, Doğanşehir'de doğdu. 1972 yılında
Düziçi İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. Ve, 1972-1974 yılları arasında
Sinop ve Denizli'de Öğretmen olarak çalıştı. 1975 yılında "Ankara
Gazi Eğitim Resim" bölümüne girdi. 1978-1979 yıllarında Malatya'da
öğretmen olarak çalıştı. 1980'den beri Almanya'da öğretmenliğin yanı
sıra resim çalışmalarını da sürdürüyor.

Cinsel Suç Cezaları Ağırlaştırıldı
14.11.2014
Çocuk pornosu tanımlandı
Berlin – Cinsel suçlarda cezalar artırıldı. Çocuklar ve gençler
gelecekte cinsel istismar ve izinsiz çıplak kayıtlardan daha iyi
korunacak.
Parlamentoda kabul edilen yasa tasarıyla özellikle çocukların ve
gençlerin kişilik haklarına zarar veren çıplak fotoğraf ve görüntülerin
üretimi, başkalarına verilmesi veya yayılması gibi suçlara daha ağır
cezalar verilecek. Yeni yasada, yetişkinlerin internette sahte bilgilerle
çocuklarla iletişim kurup, cinsel ilişkide bulunmaya çalışması
durumunda daha ağır cezalar verilmesi öngörülüyor.

Türkiye’deki maden cinayetinde 238 madenci öldü
14.05.2014
Yüzden fazla maden emekçisi insan ise göçük altında mahsur kaldı.
Başbakan Erdoğan, patlama sonrası 238 kişinin öldüğünü, 263 kişinin
de kurtarıldığını açıkladı.
Enerji Bakanı Taner Yıldız, facianın gerçekleştiği sırada kömür
madeninde 787 kişinin olduğun u söyledi.
"Zamanla yarış"
Yıldız, madencilerin kohlenmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü,
söyledi. Bazı madencilerin yerin 420 metre altında olduğu tahmin
ediliyor. Patlama sonrası elektriklerin kesilmesi nedeniyle kaçış için
asansörlerin kullanılamadığı belirtildi.
Zamanla yarışıldığını söyleyen Bakan, 400 kurtarma görevlisinin
kurtarma çalışmalarında yer aldığını belirtti.
Türkiye’de maden cinayeti (faciası)
14.05.2014
200’den fazla madenci öldü
Yangının halen devam ettiği kömür ocağında yüzlerce madenci
mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Soma’da umutsuzluk hakim. Yetkililer kurban yakınlarının
ayaklanmasından korkuyor.
Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki kömür ocağında dün meydana gelen
patlama sonucu 232 madenci hayatını kaybetti. Patlama sonrası iki
kilometre derinlikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre kazaya bozuk
bir trafo sebep oldu.
Soma’daki maden işçileri yasta
Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız’a
göre patlamanın yaşandığı sırada yer altında 787 madenci vardı. Soma
Kömürleri şirketi kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü
açıkladı. Enerji Bakanlığına göre yangın hala kontrol altına alınamadı.
200’den fazla emekçi hala toprak altında.
Hükümete göre dün (13.05.2014) Soma’da meydana gelen maden
kazası Türkiye tarihinin en ağır maden kazası olma özelliği taşıyor.

Gazze’de ölümler, Tel Aviv’de korku
14.07.2014
Netanyahu: Ordumuz her türlü olasılığa hazır
6 gündür Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail Orta Doğu’daki
durumu yeniden keskin hale getirdi. Gazze saldırının en kanlı gününü
Cumartesi günü hava ve denizden yapılan bombalamalarla yaşadı.
Daha önce bir engelli bakım evinin vurulduğu saldırıların hedefinde
20.000’den fazla Filistinli sığınmacının kaldığı Maghazi Mülteci
kampı vardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine konuşmasında Gazze'ye
yönelik saldırıların devam edeceğini,saldırıların sonlandırılmasının
uzun zaman alabileceğini söyledi.
Netanyahu, “Biz saldırının amacına ulaşması için sorumlu, sabırlı,
mantıklı ve güçlü davranmaya devam edeceğiz. Amacımız, Gazze
Şeridi’nde uzun süreli bir sukunet sağlamanın yansıra, oradaki Hamas
ve onun gibi terörist gruplara büyük darbe vurmak. Ordumuz her türlü
olasılığa hazır durumda” dedi.
Netanyahu’nun bu sözleri İsrail yönetiminin kara harekatı seçeneğini
halen masada tuttuğu şeklinde yorumlandı. Gazze’ye yönelik saldırılar
şimdilik havadan ve denizden sürse de ülkede 40.000 yedek asker
göreve çağrıldı ve sınırda askeri hareketlilik gözleniyor.
Binler Gazze’den kaçıyor
Binlerce bombanın atıldığı korkunç gecenin ve İsrail ordusunun Pazar
günü Beyt Lahiya'da bölgeyi terk edin çağrısı sonrası binlerce
Filistinli bölgeyi terk etmeye devam ediyor.
Küçük bir kasaba olan Beyt Lahiya'da tüm sokaklar boşaldı.
İnsanlar arabayla, yürüyerek, at ve eşek arabasıyla güneyde
kendilerine kurtuluş sunabilecek sığınabilecek yer arıyor.
Farid isimli adam, »Son gece bize sayısı9z saldırı düzenlendi. Kimse
uyuyamadı. Korkunçtu“ diye konuştu. İnsanlar nereye gideceklerinin
şaşkınlığı içinde. Sığınmak için okullara gidiyorlar ama İsrail okulları
ve hastaneleri de bombalıyor.
O-Ton
Gazze-de saldiriya ugrayanlar

Kürtlere destek
15.08.2014
Alman Ordusunun ilk yardım uçağı kalktı
Uçakta gıda maddesi ve ilaç: Kuzey Irak’a yardım taşıyan ilk Alman
askeri uçağı Schleswig-Holstein’dan hareket etti. Savunma Bakanı
von der Leyen, bunun „sadece bir başlangıç“ olduğunu söyledi.
Berlin/Arbil – Kürdistan’a Alman yardımı başladı. Cuma sabahı saat
6.55’te orduya ait yardım malzemeleriyle dolu uçak Hohn’daki askeri
havaalanından Kuzey Irak’a hareket etti. Hava kuvvetlerine göre uçuş
süresi on saatten daha fazla sürecek.
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, uçağın hareketi öncesi yaptığı
açıklamada, dört uçakta yaklaşık 30 ton gıda maddesi ve 6 ton tıbbi
malzeme ve battaniye bulunduğunu söyledi.
Orada, BM kuruluşlarına yardım malzemeleri teslim edilecek ve yerel
yardım kuruluşlarıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Hükümet yardımların devamı için gerekli hazırların yapılması için
çalışmalarını sürdürüyor.
"Tabiki bu bir başlangıç“ diyen bakan, miğfer, koruyucu yelek veya
motorlu araçlar (Unimog) gibi ekipmanların sevkiyatının önümüzdeki
günlerde somutlaşacağını söyledi.
Bakana göre IŞID’a karşı sürdürülen savaş için Alman silah sevkiyatı
yapılması şu anda gerçekçi değil. (syd/Sp/RK/Ajanslar)
O-Ton
AB_Muzakere sureci Turkiye
KVG bilet kontrollerini artıracak
15.08.2014
Kassel – Kassel Toplu Ulaşım Şirketi KVG biletsiz tramvay ve otobüs
kullanan yolcuları engellemek için kontrolleri artırma kararı aldı.
KVG basın sözcüsü Heidi Hamdad, şu anda kontrollerin
yoğunlaştırıldığını ve gelecekte ek personel gerektirmeyecek bir
kontrol taslağının oluşturulduğunu söyledi.
Kassel genelinde yapılan kontrollere dörtlü gruplar halinde toplam 20
görevli katılırken yeni planla bu araç başına iki kişi olarak yapılacak.

Gönüllü İtfaiyeciyim, Çünkü
15.09.2014
“Zor durumda olan insanlara yardım tutkum var”
O-Ton
yangin alarmi
Yardım için harekete geçme bu siren sesiyle başlıyor. İtfaiyeciler bu
alarmı aldıktan 4 dakika sonra yola çıkmak zorunda olan itfaiyeciler.
O-Ton
Sirenlerle hareket
Bu ses yolların açılması çağrısı yapıyor. Bu ses bir yere veya yerlere
ateş düştüğü, insanların yaralanacağı, öleceği, tepesindeki çatının yok
olacağı, kullanılabilir durumdaki bir malın yanarak kül olacağı,
arkasında gözyaşı, yetim ve dullar bırakacağı; bunun için yardımın
gerekli olduğu sinyalini veriyor.
Her belediyenin kendisine ait itfaiye kurumu var. 10 500 nüfuslu
Niestetal, Cumartesi günü itfaiye hizmetlerini tanıtmak için
meraklılara kapılarını açtı. İtfaiye hizmetleri itfaiye mesleğini seçmiş
memurlar ve gönüllü itfaiyeciler tarafından veriliyor.
Gönüllü itfaiyecilik
Gönüllü itfaiyecilik sadece Almanca konuşan Almanya, Avusturya ve
İsviçre’de biliniyor. İlk gönüllü itfaiyecilik 1811 yılında Saarland’ta
kuruldu. İtfaiye kavramı ise ilk defa 1847 yılında Karlsruhe Zeitung
gazetesi tarafından kullanıldı.
Daha önce yangın söndürme görevini asker ve polis yürütüyordu.
Sözü geçen yıllarda bu görev için özel bir birimin oluşturulmasına
karar verildi.
Gönüllü itfaiyeciliğin oluşturulması için erkek yetişkinlere ya askerlik
ya da 10 yıl gönüllü itfaiyecilik şartı getirildi. Gönüllü itfaiyeciliği
seçenler için işverenle işçi arasında yapılan anlaşmayla yangın ihbarı
geldiğinde izin verme zorunluluğu yasal güvenceye alındı.
Köylerden kentlere göçün sürmesi nedeniyle köylerde Gönüllü
İtfaiyecilik zora girse de hala sürüyor.
Niestetal itfaiyesi Cumartesi günü yaptığı açık kapı gününde itfaiyenin
ve gönüllü itfaiyeciliğin önemini göstermek için ters dönmüş bir araç
içinde sıkışmış bir kişiyi kurtarma ve bir yangını söndürme gösterisi
yaptı.
Aracın içinde sıkışmış kişinin daha da yaralanmasına ve acı
çekmesine sebep olabilecek sallanmayı engellemek için krikolarla

Cumhurbaşkanı Gauck
15.06.2014
Almanya gerektiğinde silaha sarılmalı
Gauck komutanlıkla Dünya Polisliği arasında. Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck, Almanya’nın aktif dış politikada rol oynaması için
askerî operasyonları tamamen reddetmemesi gerektiğini söyledi.
Joachim Gauck, Alman dış politikasında askerî operasyonların
tamamen en baştan reddedilmesine karşı olduğunu açıkladı. Gauck
Deutschlandradio Kultur'a verdiği demeçte, Almanya'nın dünya
üzerinde daha aktif bir rol oyması için askerî operasyonlar
konusundaki temkinli tavrından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
İnsan hakları için verilen mücadele ya da masum insanların hayatta
kalması için askerî operasyonların bazen gerekli olduğunu iddia eden
Gauck, "Nasıl ki sadece hakim ya da öğretmenlere değil, polislere de
ihtiyacımız varsa, suç işleyenlere, despotlara karşı mücadele etmek,
onları durdurmak için uluslararası güçlere de ihtiyacımız var" dedi.
Almanya'nın daha aktif bir dış politika izlemek için anlayış tarzını
değiştirmesinin de önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Almanya
böyle bir role izin vermeli, çünkü güvelinir bir demokrasiye sahip"
dedi.
Gauck komutanlıkla Dünya Polisliği arasında
Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya Sol Parti'den tepki geldi. Sol
Parti Federal Meclis dış politika uzmanlarından Jan van Aken, "Alman
Ordusu'nu 'haydi' diyerek dünyanın her tarafına göndermek isteyen bir
Cumhurbaşkanı, halkını karşısına alıyor demektir. Gauck'un bu
konudaki tek yanlı bakış açısı çok tehlikeli" dedi.
Müdahele ile askeri müdahale arasında büyük fark vardır, diyen . Jan
van Aken, “İnsan hakları ve toplumsal adaletin gerçekleşmesi için
Almanya’nın daha aktif olması oldukça doğru ve önemlidir. Fakat bu
askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez” uyarısında bulundu.
.
Greenpeace borsada 3,8 milyon Euro kaybetti
15.06.2014
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace (Yeşil Barış) çoğu
bağışlardan oluşan 3.8 milyon Euro'yu borsada kaybetti.

Soma madeninden ceset fışkırıyor
15.05.2014
Sendikadan kitlesel grev çağrısı
Türkiye'deki maden faciasından iki gün sonra şimdiye kadar yer
altından 282 madencinin cesedi çıkarıldı. Hala 100 insan ise kayıp.
Sendikacı Arslan, ZDF'e yaptığı açıklamada, maden ocaklarının
yeterince kontrol edilmediğini söyledi.
O-Ton
zdf sendikaci Arslan15 Mayis 2014.mp3
"Enerji Bakanı iki defa kontrol edildiğini söyledi. Ama biz,
kontrollerin yüzeysel yapıldığını biliyoruz. Sendikaların kararlara
katılma hakkı yok. İşletmeyi yapan firma en az işçiyle en fazla iş
yapmaya çalışıyor ve işletmede iş güvenliği tedbirlerini ihmal ediyor."
O-Ton
Hükümet istifa
"Hükümet istifa" çağrısı yaptılar. Kızgın insanlar "Kaza değil cinayet"
sloganları attılar. Maden kazasından hükümetin sorumlu olduğunu
belirten binlerce insan dün akşam İstanbul ve Ankara'da protesto
gösterisi yaptı.
Muhalefet tarafından facianın yaşandığı Soma'daki maden ocağındaki
güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi talebinin AKP tarafından
oybirliği ile reddedildiği ortaya çıkmıştı.
Birçok defa kazaların yaşandığı maden ocağındaki durum hükümet
tarafından görmezlikten gelindi. Bu nedenle AKP hükümeti
madencilerin ölümünden sorumlu tutuluyor.
Polis dünkü protesto gösterilerini tazyikli su ve göz yaşartıcı
bombalarla saldırarak engellemeye çalıştı.
Daha önce başbakan Erdoğan'ın cinayet mahalli Soma'ya yaptığı
ziyaret sırasında olayı küçük gösterme oyunu acıları daha da artırdı.
Bunun biş kazası olduğunu söyleyen Erdoğan, “Böylesi kazalar başka
ülkelerde de yaşanıyor” dedi.

Frankfurt’ta ağır kaza: 7 yaralı
15.07.2014
Dün akşam Frankfurt’a bağlı Eschersheimer’da meydana gelen kazada
bir kısmı ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Dornbusch kavşağında dört
araç birbirine girdi. Olayın nasıl gerçekleştiği ise araştırılıyor.
Kaza yüzünden olay yerindeki trafik lambası da zarar gördü. Kaza
nedeniyle kavşak saatlerce ulaşıma kapatıldı. Polis maddi hasarın
100.000 Euro civarında olduğunu açıkladı.
Kucak kucağa yolculuk hayal olmaktan çıkıyor
15.07.2014
Uçaklarda koltuk araları daralıyor
Özellikle tatil dönemlerinde dolan ucuz hava yolu şirketlerinin
uçaklarında yakında nefes almak daha da zorlaşacak.
Uçuş başına düşen masrafları düşürmek için şirketler koltuk aralarını
daha da küçültecek. Hava yolu şirketlerine göre tatil uçuşlarının ucuz
olmasının sebebi olabildiğince fazla yolcu taşımak.
Bunun için Airbus ve Boeing uçaklarında yeni seçenekler sunuldu. Bu
kapsamda 737 tipi uçağın yeni MAX-8 modeliyle 11 yolcu daha fazla
taşınacak.
Bu, zaten koltukları dar olan uçaklara, ek olarak yeniden 2 sıra
eklenmesi anlamında geliyor.
London Airshow’da konuşan Boeing filo şefine göre şimdiye kadar
asgari 76 cm olan koltuk araları, bununla 73 cm’e düşecek.
Bir uçağa olabildiğince fazla yolcu doldurmak isteyen hava yolu
şirketlerinin farkına varan Avrupalı Airbus’da çalışmalara başladı.
Lufthansa, Swiss ve Türk Hava Yolları gibi şirketler aldıkları
uçaklarda koltukları yenileyip, yolcu kapasitesinin artma veya
azalması durumunda koltuk sıralarını uçuş öncesi artırma veya
azaltma tekniğine uygun olarak yerleştiriyor.
(ugu/FAZ)

Almanya Türkiye'yi de dinledi
16.08.2014
Dostlar arasında ispiyonculuk olmaz mı? „Almanya-Türkiye tarihi
dostluğu“ ile başlayan konuşmacılar, gevelenen dostlar arasında
ispiyonculuk olmaz sözüne açıklık getirmeli. Rekabete dayalı
kapitalizmde farklı çıkarlara sahip uluslararası ilişkilerin tek
belirleyicisi menfaatlerdir. Alman istihbarat teşkilatı (BND) yıllardır
NATO üyesi Türkiye'yi de dinledi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’nun “alelade bir
dergi” dediği ''Der Spiegel''in haberine göre, Alman hükümeti 2009'da
hazırladığı güncel görev profilinde, Türkiye açıklığa kavuşturulacak
resmi bir hedef olarak yer aldı.
'Kerry ve Clinton da dinlendi'
Haberde BND'nin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de en az bir
görüşmesini dinlediği belirtildi. Bundan başka bir yıl önce de ABD'nin
eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un eski BM Genel Sekreteri Kofi
Annan ile yaptığı bir telefon görüşmesinin dinlendiğine yer verildi.
İlgili haberler dün Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR’de de yer
almıştı.
Haftalık dergi Spiegel 875.000 okuyucusu olan ve fiyatı 4,40 Euro olan bir dergi.

İlk büyük şehirlerarası otobüs işletmesi piyasadan çekildi
16.09.2014
Şehirlerarası otobüs seferi yapan şirketler arasındaki sert Pazar
rekabeti büyük bir firmaya pes ettirdi.
Frankfurtlu şirket City2City Salı günü ‚Berliner Zeitung’ta çıkan, 13
Ekim’den itibaren sektördeki çalışmalara son verecek“ haberini
doğruladı. Gerekçe olarak sektöründeki zorlu piyasa koşullarını
gösterdi.
Yer ayırtmış olan müşterilerin başvurması durumunda yaptıkları
ödemenin tamamı geri verilecek. Almanya pazarında 5.sırada yer alan
City2City’nin arkasında İngiliz National Express devi vardı.
Bunama
16.09.2014
Uyku ilaçları bunama rizikosunu iki kat artırabiliyor
İlaçların yan etkilerinin olduğu biliniyor: Araştırmacılar uyku
ilaçlarının daha da tehlikeli olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar şimdi keşfettim Bunlar, yaşlılarda bunama riskini
riskini yükseltiyor.
İlaçların içinde bulunan belirli etki maddelerinin yaşlılarda bellek
problemlerine sebep olduğu biliniyor. Özellikle benzodiazepin ihtiva
eden uyku ilaçlarının yaşlı hastalarda bellek kaybı ve konsantre
problemlerini tetiklediği belirlendi.
British Medical Journal, benzodiazepin ihtiva eden uyku ilaçları
kullanımının bunama hastalığı rizikosunu iki kat artırdığını yazdı.
Araştırmacılar, doktorların Benzodiazepinen ihtiva eden ilaç
yazmadan önce çok iyi düşüneceklerini umduklarını açıkladı.

II. Radar Maratonu
16.09.2014
Perşembe Radar Maratonu günü: Nerelerde kontrollerle karşı karşıya
kalabileceğinizi öğrenin.
Kassel/Göttingen. Araç sürücüleri dikkat: Tüm Hessen ve
Niedersachsen’da polis Perşembe günü radar tuzakları kuracak.
„Radar Maratonu“ saat 6’da başlayıp 24 saat sürecek.
Hessen’de 230, Niedersachsen’da ise 499 noktada sürat kontrolü
yapılacak.

Tüm zamanların en sıcak Hessen Festivali
16.06.2014
Bensheim’da büyük final: On gün süren Hessen Festivali Pazar günü
öğleden sonra geleneksel geçit töreniyle sona erdi.
1,3 milyondan fazla ziyaretçi tüm zamanların en sıcak Hessentag
(Hessen Festivali)‘ni yaşadı.
Finalde aralarında partilerin de bulunduğu 3.300 katılımcı kuruluş 145
geçit aracıyla yer aldı. Resmi geçit törenini izlemek için 10.000 kişi
bir araya geldi.
Gelecek yıl yapılacak Hessentag-Hessen Festivali için Hofgeismar
talip oldu. Bensheim 1,325.000 ile Herssentag-Hessen Festivali
tarihinin en iyi ziyaretçi sayısının altına imza attı.
En yüksek ziyaretçi sayısı rekoru ise 1,8 milyon ile Kassel’in elinde
bulunuyor. Bunu 1,38 milyon ziyaretçiyle Oberursel izliyor.
Irak’ta Kriz
16.06.2014
IŞİD, Telafer kentinin kontrolünü ele geçirdi
Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanları Irak’ın kuzeyinde ilerlemeye
devam ediyor. Telafer Belediye Başkanı Abdullah Abdül, Associated
Press haber ajansına yaptığı açıklamada, gece boyu süren çatışmaların
ardından kentin bugün sabahın erken saatlerinde IŞİD’ın kontrolüne
geçtiğini söyledi.
Başkent Bağdat yakınlarında IŞİD militanlarıyla ordu birlikleri
arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Güvenlik güçleri tarafından
yapılan açıklamaya göre Bakuba bölgesinde 23 IŞİD militanı
öldürüldü. Bakuba Bağdat’a 60 kilometre uzaklıkta bir kent.
Telafer, başkent Bağdat'ın yaklaşık 420 kilometre kuzeydoğusunda,
Suriye sınırına yakın kentlerden birisi.
Güvenlik güçleri kentten kaçıyor
Yaklaşık 200.000 nüfuslu kentte Şii ve Sünni Türkmenler yaşıyor.
Kent sakinleri de kentin ele geçirildiğini, cihat bayraklarıyla arabaların
kent içinde zafer turu attıklarını doğruladı. Şii ailelerin batıya, Sünni
ailelerin de doğuya kaçtığı bildirildi.

Neonazilere karşı binlerce kişi toplandı
16.11.2014
HANNOVER - Almanya'da aşırı sağcılara karşı binlerce kişi toplandıHannover'de Cumartesi günü İslamiyet'in Avrupa'da yaygınlaşmasına
karşı gösteri düzenleyen holiganlar ve Neonaziler, aynı yerde toplanan
binlerce kişi tarafından protesto edildi
Neonazilerin “Selefilere Karşı Holiganlar” adı altında Hannover Tren
Garı'nın arkasındaki meydanda yaptıkları islam karşıtı gösteriye
yaklaşık 2.000 kişi katıldı. Selefileri gerekçe göstererek sokağa çıkan
Neonaziler, aynı alana 300 metre mesafede 5.000 faşizm ve ırkçılık
karşıtı tarafından protesto edildi.
Faşizm ve ırkçılık karşıtı sol gruplar, Neonazilerin simgesi olan
kahverengiye atıfta bulunarak "Kahverengiye karşı renklilik" ve
"Irkçılığa hayır" gibi sloganlar attı. Üzerinde "Avrupa'nın
İslamlaşmasını durdurun" yazılı pankart açan aşırı sağcılar ise sol
gruplara çeşitli sloganlar atarak tepki gösterdi.
Polis tren garında alkol satışını geçici olarak yasakladı. Yaklaşık 3
saat süren gösteri sonrası Neonaziler gruplar halinde polis tarafından
tren garına götürüldü.
“İslamcılık Terörüne Karşı Avrupa” adlı parti, sendika, kilise ve
gençlik örgütleri tarafından oluşturulan koalisyon tarafından organize
edilen karşı gösteride yer lan Hannover Büyük Şehir Belediye Başkanı
Stefan Schostok (SPD) şiddet ve ırkçılığa karşı oluşun işareti olarak
„Hannover faşizme karşı duruyor“ bayrağıyla yürüdü. Schostock, ,"Bu
kentimiz ve toplumumuz için önemli bir sinyal. Şehrimizde ırkçılığa
yer olmamasının kanıtı bu protestodur" dedi.
26 Ekim'de futbol takımlarının taraftarları arasında yer alan
Neonazilerce Köln'de düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 49 polis
yaralanmış, Neonaziler trenlerde bulunan yabancı görünümlü
insanlara saldırmıştı.
Çalışmaya devam eden yaşlıların sayısı giderek artıyor
16.11.2014

Türkiye’de maden cinayeti
16.05.2014
Hükümete öfke büyüyor
Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının üçüncü gününde
hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre hala 18 madenci maden
ocağında mahsur durumda. Toprak altında kalanlar için umutlar
tükeniyor. Ölü sayısının 300’ün üzerine çıkmasından korkuluyor.
Madenlerdeki güvenlik eksikliği nedeniyle Erdoğan hükümetine
yönelik eleştirilerin tonu giderek yükseliyor.
Muhalefet Partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün facia mahalli
Soma’da: "Türkiye neden Avrupa’nın iş kazalarının olduğu ülkeler
istatistiğinde birinci sırada, neden Türkiye Avrupa’nın en tehlikeli
maden ocaklarına sahip“ diye sordu.
Kılıçdaroğlu, hükümeti Soma’daki ölümlerin sorumlusu olmakla
suçladı.
Kayıpların sayısı bilinmiyor
24 satten fazla bir süredir kurtarma ekipleri maden ocağından hiç bir
canlı işçi çıkarmadı. Kaç kişinin kayıp olduğu ise kadı sorusu olmaya
devam ediyor. Daha önce 100 madencinin kayıp olduğu
konuşuluyordu. Bununla birlikte sayının daha yüksek veya daha düşük
olabileceği şeklinde yorumlanıyordu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, son
olarak, ölü sayısının 302’ye çıkabileceğini söyledi.
Erdoğan giderek artan baskı altında
Soma’daki işçi katliamının ardından ilçeye gelen Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın kendisini protesto eden bir kadın ve bir erkeğe yumruk
attığı ortaya çıktı. Evrensel gazetesinin konuştuğu iki Somalı esnaf
kadın, Başbakan Erdoğan’ın halkın tepkisi sonrası girdiği Yeşil
Portakal marketinde, kendisine “Babamın katilinin burada ne işi var”
diyen 15-16 yaşındaki bir kız çocuğunu yumrukladığına tanık
olduklarını söyledi.Başbakanın kızın başını koltuğunun altına alarak
yumruklarıyla defalarca vurduğunu gördüm. Kız “yapma Abi”
diyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Dehşet içinde kaldım. Bir
Başbakan nasıl böyle bir şey yapabilir, bu neyin kini diye. O gün ve
tüm gece bu gördüklerimin şokunu atlatamadım. Bu olaylar olurken
babam da yanımdaydı. Size bunu anlatırken hâlâ titriyorum ve çok
korkuyorum. Nişanlımın, benim başıma bir şeyler gelmesinden
korkuyorum”.

16 Temmuz 2014 Çarşamba
Neonazi NSU davası şahidi Brandt
16.07.2014
Tino Brandt: Anayasayı Koruma Teşkilatının verdiği paraların NSU
üyelerine verilmesine aracılık ettim.
Tino Brandt hepsini tanıyordu: Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve
Beate Zschäpe. Neonazi çevrelere para veriyordu ve bunu Anayasayı
Koruma Teşkilatı'na anlatıyordu.
MÜNİH - Almanya'da, 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili
görülen Neonazi (NSU) örgütü davasında, Thüringen Vatan Koruma
Derneği’nin kurucusu, Neonazi hareketinin önemli kafalarından ve
eski istihbarat muhbiri Tino Brandt'ın ifadesine başvuruldu.
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesine getirilen Tino Brandt, ifadesinde,
NSU üyelerine yeraltına çekildikleri yıl olan 1998'de, Thüringen
Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatından aldığı paraların verilmesinde
aracılık ettiğini söyledi.
Savunma Avukatı Mehmet Daimagüler:
O-Ton
1 Daimaguler
, “O, üçlüye ideolojik olarak yön verdi, o organize olmalarında
yardımcı oldu, Timo Brandt olmadan NSU ve Thüringen'deki Vatan
Koruma Derneği yaşayamazdı” dedi.
O, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın VM 2045 numaralı muhbiriydi.
O, NSU üyelerinin yer altına geçtikleri 1998 yılında Anayasayı
Koruma Teşkilatından defalarca para desteği aldığını ve bu paraların
Beate Zschaepe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’a ödenmesinde
aracılık ettiğini belirtti.
O-Ton
2 nsu davasi skandal
“Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Neonazi NSU üçlüsünü
yer altına geçtikleri zaman desteklediği doğru ise bu gerçekten büyük
bir skandal olur” yorumu yapılıyor.
Federal Savcılık ve Zschaepe'nin avukatları görüşlerini Brandt'ın

Ebola virüsünü ABD askerleri öldürecek
17.09.2014
ABD Başkanı Barack Obama, Batı Afrika kıtasını etkisi altına alan
Ebola virüsüne karşı seferber olunması çağrısı yaptı. Virüsün sadece
bölgesel değil dünya güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyleyen
Obama, ilk etapta bölgeye 3 bin asker gönderileceğini ve sağlık
tesisleri kurulacağını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO) virüsün bulaştığı yaklaşık 5.000
kişiden, 2 500’ü hayatını kaybetti. „Uzmanlar“ yaşanan salgının
modern zamanlarda bir benzerinin bulunmadığını iddia etti. Aynı
iddialar Domuz Gribi sırasında da sıralanmış, binlerce zavallı domuz
telef edilmişti. Virüsün önlenmesi gerekçesiyle milyonlarca aşı
üretilmiş, halkın ilgi göstermemesi nedeniyle milyonlarca aşı devletin
elinde kalmıştı. Aşı tartışmaları sırasında doktor Jürgen Seefeld
aşının kanserojen madde ihtiva ettiğini açıklamış ve “15 yılda 850 000
kişi ölebilir!” demişti.
Kriz dönemlerinde medya böylesi sansasyon haberlerinin mucididir.
Bu sansasyon haberlerinin çalkantılı dönemlerde dikkatleri asıl
sorunlardan tali sorunlara çekmek için yıllardır yazılan bir reçete
olduğu unutulmamalıdır.
App Taksi Uber’in zaferi
17.09.2014
Radyo Kassel haklı çıktı
FRANKFURT Eyalet Mahkemesi, özel şahısların da taksicilik
yapmasını sağlayan Uber firmasının App Taksiciliği yasağını kaldırdı.
Radyomuzun, Uber’in arkasındaki firmaların gücü ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün kararları göz önüne alındığında “şimdilik
durduruldu” doğru bir haber olarak görülebilir“ haberi doğrulandı.
Mahkemenin dünkü duruşmasında hakim Frowin Kurth, geçen ay
verilen yasak kararının kaldırıldığını açıkladı. Almanya Taksi Birliği,
Amerikalı şirket Uber hakkında dava açmış ve mahkeme Taksi
Birliği‘ni haklı bulmuştu.
Uber firması mahkemenin Ağustos ayındaki acil kararında
kendilerinin dinlenmediği gerekçesiyle karara itiraz etmişti.
Almanya’ya 2013 senesinde gelen ve büyük şehirlerde giderek

Federal ve Eyalet hükümetleri
17.06.2014
Hartz-IV suçlularının daha hızlı cezalandırılmasını istiyor
Hartz-IV kurallarını ihlal edenler sonuçlarını kısa sürede hissedecek.
Hartz-IV-alıcılarının gelecekte randevulara gelmemeleri, verilen işi
kabul etmemeleri gibi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri
durumunda bu ilk defa da olsa İş Ajansları tarafından paralarında
kesinti yapılacak.
Söz konusu cezalandırmaların sertleştirilmesi konusunda Federal ve
Eyalet hükümetleri tarafından oluşturulan çalışma grubu fikir birliğine
vardı.
Bundan başka 6 ayda bir yapılması gereken başvuruların süresi de 12
aya çıkarıldı.
Sosyal yardımlardaki kesintilere itirazların üçte biri haklı
Cezai yaptırımların sertleştirilmesi üzerinde anlaşmaya varılırken,
Hartz-IV alanlara uygulanan yardımda kısıtlama yaptırımlarının
birçoğunun haksız olduğu ortaya çıktı.
Federal Çalışma Bakanlığı tarafından Sol Parti’nin bir soru önergesine
verilen cevaba göre İş Ajansı görevlilerinin Hartz IV alanların
aldıkları yardım parasında yaptığı kısıtlamalara karşı yapılan
itirazların üçte biri itirazı yapanlar lehine sonuçlandırıldı.
2013 yılında karara bağlanan toplam 6,367 itirazdan 2,708’i Hartz IV
alan vatandaşlar lehine sonuçlandırıldı. Yine aynı yıl yapılan toplam
61,498 itirazdan 22,414’ü kısmen veya tamamen vatandaşların lehine
karara bağlandı.
Bu rakam yapılan itirazların yüzde 36’sının vatandaşların lehine
sonuçlandığı anlamına geliyor. Sol Parti’den Katja Kipping İş
Ajanslarının uyguladığı yaptırımların hak ihlali olduğunu ve
vatandaşların mağdur olmasına yol açtığını belirterek yaptırım
uygulamasına son verilmesini istedi.
Belediyeler Hartz-IV kurallarının acilen basitleştirilmesini istedi
Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Landsberg, kuralların daha önce
olduğu gibi bu durumla karşılaşanlar ve İş Ajansı görevlileri için de
oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Hamile yolcu otobüse alınmadı
17.07.2014
Kaselli Sonja Timm kendisini otobüse almayan şoförün tutumundan
dehşete kapıldı. Yanında 3 yaşındaki ve karnında doğmamış çocuğu
ile belediye otobüsüne binmek isteyen anne, otobüs şoförünün
saldırgan davranışından şikayetçi oldu.
Toplu ulaşım şirketi NVV sözcüsü HNA’ya yaptığı açıklamada,
şirketin hamile anneden özür dilemek istediğini söyledi.
39 yaşındaki Sonja Timm, “Hasselweg durağında 53 numaralı otobüse
binmek istediğimde şoför, kapıyı açarak zaten bir çocuk arabası
taşıdığını ve benim için otobüste yer olmadığını söyleyerek yoluna
devam etmek istedi” dedi.
Otobüs şoförüne araçta iki bebek arabası için yer olduğunu anlatmaya
çalışan kadın, şoförden, „Bebek arabasını katlarsan binebilirsin“
cevabını aldı.
Otobüs şoförünün davranışından korkan 3 yaşındaki minik yolcu
ağlamaya başladı ve arabadan inmek istemedi. Timm, ağlayan bebeği
gören NVV şoförünün kızarak „Arabayı katla“ diye bağırdığını
anlattı. Şoförün bağırması üzerine ağlayan çocuğu için yardım isteyen
anne Sonja Timm, şoförün kollarını kaldırarak „Tabii, ben zaten
çocuk istismarcısıyım“ diye bağırmasından şikâyetçi oldu.
Sıcak hafta sonu öncesi
17.07.2014
Kassel’de yaz havası sürüyor
Kasselliler hafta sonu boyunca kesintisiz sıcak havanın tadını
çıkaracak. Hessen’de 1980’den bu yana tarihin en soğuk Temmuz
ayının 2014’de tekrarlandığının kayıtlara geçmesi sonrası şimdi sırada
ayın en sıcak günleri var.
Hessen eyaletinde Cumartesi günü hava sıcaklığının 35 dereceye
kadar çıkması bekleniyor. Kuzey Hessen’de beklenen en yüksek
sıcaklık ise 32 derece. Meteoroloji uzmanlarına göre hava durumunda
Pazar günü ani değişiklik yaşanacak. 20 Temmuz akşamı şiddetli
fırtına, yüksek nem ve sağanak yağmur bekleniyor. Fırtınalı hava
önümüzdeki hafta başı da devam edecek. Meteoroloji uzmanı Staeger,
tatil başlangıcı havasının tahmin edilmesinin zor olduğunu söyledi.
Buna karşılık beklentiler sıcak havanın ve şiddetli fırtınaların süreceği
yönünde. (ugu/HNA)

Edward Snowden:
18.08.2014
IŞİD'in arkasında ABD, İngiltere ve İsrail var
Snowden confirms that Al Baghdadi was trained by MOSSAD
ABD istihbarat teşkilatı eski ajanı Edward Snowden, Irak ve Suriye'de
savaşan IŞİD'in ABD, İsrail ve İngiltere istihbaratı tarafından
eğitildiğini söyledi.
"IŞİD İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR"
IŞİD'in bölgede İsrail'in güvenliğini tesis ettiğini söyleyen Snowden'a
göre ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratları dünyadaki bütün terörü
"eşek arısı yuvası" adlı bir strateji ile bir araya getirmeye çalışıyor.
Eski ajan Snowden, bunun gerekçesini, İsrail'i korumak amacıyla,
İsrail’e saldırı güçlerini kaybetmesi için Ortadoğu 'da İsrail'e karşı
olan grupların kendi içlerinde savaştırılması olarak açıkladı.
Daha önce de IŞİD Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin bir yıl boyunca
MOSSAD tarafından yoğun bir askeri eğitim, dini kurslar ve konuşma
becerisi kursları aldığı iddia edilmişti. Ayrıca Bağdadi'nin
Washington'daki bir görüşmede eski senatör John MC Cain ile aynı
fotoğraf karesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve ABD ulusal güvenlik dairesi eski
ajanı Edward Snowden, ABD’nin gizli bilgilerini sızdırdığı için
kaçarak Rusya'ya sığınmıştı. ABD, Snowden hakkında vatana
ihanetten 30 yıl hapis cezası istiyor.
Binlerce insandan Irak'taki terörü protesto
18.08.2014
Yezidi ve Kürtlerden yardım çağrısı
Hannover – Bayraklar, megafonlar, taleplerin yer aldığı bandajlar –
Hannover'de Cumartesi günü binlerce insan Kuzey Irak'taki terör ve
şiddeti protesto etti.
Ayağa kalkan çoğunluğu Kürt ve Ezidilerden oluşan 45.000 civarında
insan, Irak’ta IŞİD’den kaçan gruplara destek için uluslararası
toplumu daha duyarlı olmaya çağırdı.
Göstericiler, yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını ve
halihazırda yapılan yardımın yetersiz olmasından şikayet etti:
“Hükumetlerin Kuzey Irak’ın Şengal kentindeki soykırıma karşı

Türkiye: İşçi öğüten çalışma koşulları
18.09.2014
2014'te en az 39 çocuk işçi, hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre 2014 yılında 17 Eylül
itibariyle en az 39 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi.
Dün 2013'te, İstanbul Esenyurt Özel Doğa Hastanesi'nin tabela
takarken yaşamını yitiren çocuk işçi Eren Eroğlu'nun davası görüldü.
Davayla ilgili açıklama yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi,
Eroğlu'nun ölümünden TEİAŞ yetkilileri, binaya ruhsat verdiği için
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve gerekli önlemleri ve
eğitimleri aldırmadan binaya çıkaran TDS Reklam ve Özel Doğa
Hastanesi yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.
Açıklamada, 17 Eylül itibarıyla 2014 yılında en az 39 çocuk çalışırken
yaşamını yitirdiği belirtilerek, Ocak ayında 5, Şubat ayında 5, Mart'ta
3, Nisan'da 4, Mayıs'ta 2, Temmuz'da 9, Ağustos'ta 9 ve Eylül ayında
ise 2 çocuk işçinin iş cinayetlerine kurban gittiği ayrıntılarına yer
verildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre yaşanan çocuk işçi
ölümleri 23 ölümle en fazla tarım işkolunda yaşandı. İnşaat işkolunda
5 çocuk işçi, ticaret işkolunda 2 çocuk işçi, konaklama işkolunda 2
çocuk işçi, genel işler işkolunda 2 çocuk işçi, kimya işkolunda 1
çocuk işçi, tekstil işkolunda 1 çocuk işçi yaşamını yitirdi.
Eroğlu şahsında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren tüm çalışan
çocuklar için adalet talebinde bulunan Meclis, bu adaletle neyi
kastettiğini ise açıklamadı.
İş güvenliği mi, çocuk işçiliğin yasaklanması mı, çocuk işçi çalıştıran
işverenlerin cezalandırılması mı?
Bu haberde olduğu gibi Türkiye’de yapılan açıklamalar, yapılan
açıklamanın veya talebin ne olduğunun herkes tarafından
bilindiğinden hareket ediyor. “Demokrasi istiyoruz denildiğinde” de
demokrasinin nasıl gerçekleşeceği, yasal boyutu vb. herkes tarafından
biliniyormuş gibi açıklama yapılıyor.
3. terminal gerekli mi?
18.09.2014
Frankfurt - Fraport-Kararı: "3.Terminalin alternatifi yok“ açıklamasını
yapan Fraport’a göre gerekli. 3.terminalin yapımına karşı çıkanlar için

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporu:
18.06.2014
Neonazi şiddet olayları arttı
Şiddet içerikli Neonazi saldırıları geçtiğimiz yıl hissedilir derecede
arttı.
Berlin’de açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre
Almanya'da yabancı düşmanı saldırılar 2013 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 20 artı. Almanya'da geçen yıl işlnenen 31,645 siyasi
motifli suçtan 16,557’sinin Neonaziler tarafından işlendiği belirtildi.
Federal İçişleri Bakanı de Maiziere, Neonazi grupların mültecilere ve
yabacılara karşı korku ve önyargıları kullanarak atmosferi zehirleme
girişimlerinden endişe ettiğini söyledi.
THY'nin Münster Seferleri Başladı
18.06.2014
Münster - Türk Hava Yolları (THY), Münster şehrine seferlere
başladı.
THY tarafından yapılan açıklamada, şirketin sefer düzenlediği
havalimanı sayısının 258'e ulaştığı, Münster'in, THY'nin Frankfurt,
Münih, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln, Stuttgart, Nürnberg,
Berlin, Bremen, Leipzig ve Friedrichshafen'dan sonra Almanya'daki
13. uçuş noktası olduğu kaydedildi.
İstanbul'dan ilki bugün düzenlenen Münster-Osnabrück seferleri, salı,
çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı
olarak gerçekleştirilecek.
Açıklamada, isteyenlerin, İstanbul'dan Münster-Osnabrück'e tüm
vergiler dahil gidiş-dönüş 119 Eurodan başlayan açılışa özel bilet
fiyatlarıyla seyahat edebileceği belirtildi.
IŞID’la çatışma
18.06.2014
Kürtler Irak’taki savaşın kazananı
Irak'taki dramatik olay en fazla Kürtleri etkiliyor. Dünyanın kendi
devleti olmayan en kalabalık halkı olan Kürtler'in kendi devletlerini
kurması için yakalanmış fırsat gibi görülüyor.
IŞİD'in hızla ilerlemesi Irak'ın Kuzeyindeki Kürtlerle pazarlık
yapılmasını zorunlu hale getirdi. En büyük petrol alanı Kerkük'ün

Kobani’de IŞİD ile savaş sürüyor
18.11.2014
Batı medyası için haber değeri yok
Şu ana kadar 865 kişinin öldürüldüğü fakat ABD’nin yeni planlarını
açıklamadığı sürece Batı medyasında haber değeri olarak görülmeyen
Kobani’de savaş 65.gününe girdi.
YPG’liler Kobani’de düzenlediği saldırılarla IŞİD’in elindeki bazı
noktaları kontrol altına aldı.
Halk Savunma Birlikleri (YPG) Kobani’nin doğusundaki köylerde,
Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı başlattığı saldırıları
sürdürüyor. Doğu bölgesindeki çatışmalarda ise en az 7 IŞİD
savaşçısının öldürüldüğü belirtildi.
Kurtarılan noktalarda önemli miktarda cephaneye el konulduğu
açıklandı.
İki ayı aşkın süredir savaşın sürdüğü Kobani’de Özgür Suriye Ordusu
ÖSO’ya bağlı Burkan El Fırat örgütü ve Peşmerge güçleri Halk
Savunma Birlikler YPG‘ye destek veriyor.
Kobani Dışişleri Bakanı İbrahim Kurdo, Cenevre çağrısı
O-Ton
Kobani Disisleri Bakani İbrahim Kurdo, Cenevre cagrisi
Kadınları korumak isterken kendisi kurban oldu
18.11.2014
22 yaşındaki Tuğçe McDonald’s’da dövülerek komaya sokuldu
Offenbach - Bir kadın gençler tarafından McDonald’s’ın önünde
dövüldü.
Tuğçe Albayrak (22) isimli kadın Offenbach’daki bir McDonald’s
şubesinde iki kadınla birlikte rahatsız edilen gençler tarafından
dövüldü.
22 yaşındaki Tuğçe yardımseverliğinin bedelini ağır ödedi: Erkekler
angaje kadını hastanelik edinceye kadar dövdü. Gece arkadaşlarıyla
birlikte McDonald’s’a giden Tuğçe Albayrak tuvaletten bir çığlık
duydu. Bunun üzerine 22 yaşındaki öğretmen okulu öğrencisi yardım
için aşağı indi. Kadınlar tuvaletinde iki kadının üç genç tarafından
taciz edildiğini gördü.

Kassel’deki ilk minareli cami Mattenberg'te açıldı
18.05.2014
KASSEL - Çevrede oturanların beş vakit ezan sesiyle rahatsız olacağı
tepkisiyle tartışmalı hale gelen minareli cami, Kassel Büyük Şehir
Belediye Başkanı Hilgen’in katılımıyla bugün açıldı.
Çevrenin tepkisi göz önüne alınarak Kassel Belediyesi ile cami
yönetimi arasında varılan uzlaşmayla 30 metre yükseliğindeki
minarden ezan okunmayacak. 3,5 milyon Euro’ya mal olan ve yapımı
yaklaşık 6 yıl süren cami için yapılan harcamaların tamamı
bağışlardan karşılandı.
63 yaşında emeklilik haftaya Meclis’te
Berlin - Büyük koalisyon hükümeti, 63 yaşında kesintisiz emeklilik
imkanı getiren emeklilik yasa tasarısını haftaya meclis’e getirecek.
Tasarıya göre 45 yıl emeklilik sigortası yatıran 63 yaşında kesintisiz
olarak emekli olabilecek.
İsizlik sürelerinin emekliye sayılmasıyla birçok insanın yasadan
faydalanacağını öngören hükümet bunu engellemek için yasa
tasarısına “Sadece son iki yıldaki işsizlik süresi emekliye sayılır“
ibaresini koymayı planlıyor.
23 Mayıs 2014 tarihinde, 1992 yılından önce anne olanların emekli
maaşlarını artırma tasarı ile 45 yıl emeklilik sigortası yatıranların
emeklilik yaşını 63’e indiren emeklilik reform paketi Meclis’te
oylanacak.
Soma’da protesto yasak
18.05.2014
Soma“daki maden cinayeti sonrası hükümet karşıtı protestoların polis
tarafından engellenmesi sürüyor.
Sokağa çıkanlar tutuklanıyor. Enerji Bakanı Yıldız, Soma’daki
facianın sebeplerinin istisnasız bir şekilde araştırılacağını açıkladı. Bu
arada Soma’daki maden faciası sonrası, maden firması yönetici ve
personeli de dâhil 24 kişi gözaltına alındı.
Maden işçileri kenti Soma’da dün öfkeliler protesto gösterisi yaptı. Bir
genç, “bu afetin sorumlusu Başbakan Erdoğan” diye haykırdı. Polis
genci tutukladı. Soma’ya gelen sekiz avukat da kollarına kelepçe
vurularak götürüldü.
Bir anne henüz tutuklanmış oğluna el sallarken, polis otosu hareket
etti. Anne, "Evet, protesto etmek istediler, fakat meydana daha yeni

Türkiye’de İsrail’in kara saldırısı protestoları
18.07.2014
İsrail’in Gazze’ye kara harekâtı başlatması Türkiye ve Almanya’da
protesto seslerinin yükselmesine sebep oldu.
Türkiye’de İsrail ordusunun Gazze’ye başlattığı kara saldırısı
protestolarında İsrail’in diplomatik temsilciliklerine saldırıldı.
İstanbul’da polis İsrail’in kara saldırısını protesto eden göstericileri
engellemek için gaz bombası ve tazyikli su kullandı.
Başkent Ankara’da da protesto gösterileri yapıldı. Başbakan Erdoğan
İsrail’i Orta Doğu’yu terörize etmekle suçlamıştı.
Almanya’daki birçok kentte de binlerce insan İsrail’in Gazze’ye
yaptığı saldırıyı protesto etti.
Bugün ve hafta sonunda yapılacak gösterilerde binlerce insanın
İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıyı protesto etmek için sokağa çıkması
bekleniyor.
Filistinli gruplar, sol ve demokrat grup ve politikacılar, „Gazze’yi
bombalamayı durdurun“ sloganıyla protesto gösterisi çağrısı yaptı.
Bugün Kassel’de yapılan protesto gösterisine katılan yüzlerce insan,
“Çocuk Katili İsrail” sloganlarıyla tekbir getirerek yürüdü.
Almanya Yahudi Cemaati Merkez Konseyi’nden Dieter Graumann,
gerekçeyi anlamadığını söyledi. Graumann, İsrail’e saha fazla anlayış
gösterilmesini istedi.
Bulgaristan’ın göçmenleri durdurma duvarı bitti
18.07.2014
Küresel dünyada çitli göçmen duvarı
Bulgaristan yeni sınır duvarıyla göçmen akınını durduracak.
30 kilometre uzunluğunda ve üç metre yüksekliğindeki göçmenleri
durdurma duvarı dün tamamlandı.
Sofya’dan yapılan açıklamada, Avrupa’ya girme yasağı duvarının
inşaatı sırasında göçmen sayısının hissedilir derecede azaldığı
belirtildi.
Geçtiğimiz yıl iç savaşın, açlığın ve sefaletin sürdüğü Suriye’den
Bulgaristan’a diğer Avrupa ülkelerine geçebilmek umuduyla yaklaşık
12.000 mülteci geldi.

Neonazi sanık Zschaepe gerekçesini açıkladı
19.07.2014
Münih’te devam eden Neonazi NSU davası sanığı Beate Zschaepe,
avukatlarını neden değiştirmek istediğini açıkladı.
Focus dergisinin haberine göre, Zschaepe, Münih Eyalet Yüksek
Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede üç avukatının davayı yürütme
biçimlerini eleştirdi. Ancak dilekçede Zschaepe'nin avukatları
Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm ile büyük bir
tartışmadan ise bahsedilmedi. Zschaepe, bugüne dek duruşmalarda
sessiz kalma strateji izlemişti. Focus dergisi, NSU davasının baş
sanığının bu stratejiyi değiştirmek istemediğinin görüldüğünü yazdı.
Almanya'da 2000 – 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi
öldürülmekle suçlanan Neonazi NSU örgütüyle ilgili davanın sanığı
Beate Zschaepe, kısa bir süre önce savunmasını yapan üç avukatı
güvensizlik nedeniyle istemediğini açıklamıştı.
Mahkeme sözcüsü Andrea Titz, resmi olarak basında çıkan haberleri
doğrulamadı ancak salı günkü duruşmanın planlandığı gibi
yapılacağını belirtti.
Önce güneşe sonra yağmur ve fırtınaya doyulacak
19.07.2014
Almanya bugün kusursuz bir yaz günü yaşayacak: Ülke geneli sıcak
ve güneşli.
Fakat Pazar günü yağmur ve fırtına dolu yağışıyla birlikte gelecek.
Kasselliler hafta sonu boyunca kesintisiz sıcak havanın tadını
çıkaracak. Hessen’de 1980’den bu yana tarihin en soğuk Temmuz
ayının 2014’de tekrarlandığının kayıtlara geçmesi sonrası şimdi sırada
ayın en sıcak günleri var.
Hessen‘de bugün termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Kuzey
Hessen’de ise sıcaklık 34 derece civarında. Meteoroloji uzmanlarına
göre hava durumunda Pazar günü ani değişiklik yaşanacak. 20
Temmuz akşamı şiddetli fırtına, yüksek nem ve sağanak yağmur
bekleniyor. Fırtınalı hava önümüzdeki hafta başı da devam edecek.
Meteoroloji uzmanı Staeger, tatil başlangıcı havasının tahmin

Ebola Berlin’e mi geldi?
19.08.2014
Bild gazetesi Berlin’deki bir İş Ajansı’nda 30 yaşındaki bir kadının
bugün öğle saatlerinde baygınlık geçirdiğini, olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin kadında Ebola belirtilerine rastladığını iddia etti.
Bunun üzerine verilen salgın alarmıyla polis İş Ajansı’nı kapattı.
Kadının durumu aydınlatılıncaya kadar İş Ajansı’nda bulunanların
dışarı çıkması yasaklandı.
Almanya’nın en büyük karantina hastanesi Virchow Klinik’e
kaldırılan kadının bayılma öncesi kimlerle ilişki kurduğu henüz
bilinmiyor.
Sierra Leone, Liberya, Gine ve Nijerya’da salgın halindeki Ebola
hastalığı nedeniyle Afrika’dan Avrupa’ya gelen uçaklardaki kontroller
artırıldı. Bu hastalıktan dolayı şimdiye kadar 1229 kişinin öldüğü
açıklandı. (ugu/Bild/Tagesspiegel)
ABD’de Alman gazetecilere kelepçe
19.08.2014
ABD'de siyahî bir gencin öldürülmesini protesto gösterilerinin
haberini yapmak isteyen iki Alman gazeteci kelepçe takılarak
tutuklandı.
"Die Welt" gazetesi muhabiri Ansgar Graw ile Frank Herrmann,
polisin ikazlarına uymadıkları gerekçesiyle kelepçelenerek St. Louis
Cezaevi'ne götürüldü. Gazeteciler, cezaevinde yaklaşık 3 saat kadar
tutulduktan ve ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı.
Alman gazeteciler, olay sonrası açıklamalarında, gösterileri izlemek
üzere bulundukları caddenin gözaltına alındıkları an sakin olduğunu,
caddede hemen hiçbir göstericinin bulunmadığını söyledi.
'Basın özgürlüğünün ihlali'
Ansgar Graw, "Polis, bizi gözaltına alarak Ferguson'daki gelişmeler
hakkında haber yapmamızı engellemek istedi. Bu, basın özgürlüğünün
açık ihlalidir" dedi. Frank Herrmann ise gazetecilerin korkutularak
görevlerini yerine getirmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.
AFP haber ajansı için çalışan Scott Olson isimli bir foto muhabirinin
de protesto gösterisini görüntülerken dün polis tarafından gözaltına
alındığı açıklandı.

İş kazalarına Sakın tepki göstermeyin!
19.09.2014
„İş kazasına tepki Türkiye'ye saldırıdır“
İstanbul - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç. Ali Kopuz, bugün
" Türkiye'nin her alanda olağanüstü saldırılarla karşı karşıya olduğu"
uyarısında bulundu.
Kopuz, bu odakların çalışmalarını, “Bu odaklar, facialardan bile
nemalanmaya çalışıyorlar“ diye yorumladı.
Kopuz’a göre Dün Soma faciası üzerinden Türkiye’yi zayıf
düşürmeye çalışanlar, bugün asansör faciasını istismar ediyorlar.
Freni boşalmış araba gibi hızını alamayan Kopuz, "İnsan hayatı",
"insan onuru" ve "işçi hakları" gibi insanların hassas olduğu
kavramları kullanan 'zihniyetin' asıl hedefinin sürekli Türkiye'yi
kötüleyerek, "her şeyi olduğundan kötü göstererek kargaşa çıkartmak
olduğunu" söyledi.
Kopuz böylece İş Kazalarına Tepkiyi cezalandırılması gereken suç
kapsamına soktu.
Çifte vatandaşlık tamam
19.09.2014
Federal Eyaletler Meclisi Çifte Vatandaşlık Yasası’nda yapılan
değişikliği bugün (19.09.2014) kabul etti.
Yasa, Almanya’da doğan göçmen kökenli çocukların çifte vatandaşlık
hakkının korunmasını içeriyor. Buna göre, göçmen çocukların 18 ila
23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin
vatandaşlığı arasında seçim yapması koşulu ortadan kalkıyor.
Çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak için 21 yaşını doldurmuş ve
Almanya'da doğmuş bir gencin ya 8 yıl Almanya'da yaşamış olması
ya da 6 yıl Almanya'da eğitim almış olması koşulu getiriliyor.
Almanya'da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte
vatandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılacak.
Yasa imzalaması için Cumhurbaşkanına gönderilecek.
3.Temmuz 2014 tarihinde Federal Meclis'te yapılan oylamada, çifte
vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısı 463 evet ve 111 hayır oyu ile kabul
edilmişti.

“Eşcinsel evliliklere izin”
19.06.2014
“Sekse devlet izni”
Lüksemburg Parlamentosu eşcinsel evlilik yasasını büyük çoğunlukla
kabul etti.
Yasayla eşcinsellerin evlatlık alabilmeleri de yasalaştırıldı. 56’ya karşı
4 hayır oyu ile kabul edilen yasanın gelecek yılın başında yürürlüğe
girmesi öngörülüyor. Şimdiye kadar kadınlarda 16, erkeklerde ise 18
olan evlenme yaşı da 18’e çıkarıldı.
'Almanya Cezayir'e tank fabrikası kuruyor'
19.06.2014
Rheinmetall, Daimler, Thyssen-Krupp ve MAN şirketlerinden oluşan
konsorsiyum Cezayir'e bir tank fabrikası kuracak.
Reuters haber ajansının haberine göre fabrikada "Fuchs 2" tipi
nakliyat tankı üretilecek. Yıllık 120 tank kapasiteli fabrikada toplam
980 tank üretilecek. Daimler nakliyat ve arazi aracı, ThyssenKrupp da
Cezayir Donanması'na firkateyn üretecek ve eğitim verecek.
Başbakan Merkel dün Kuzey Afrika ülkesinin teröre karşı savaşta
önemini vurguladı.
Eleştiri ise muhalefetten geldi. Milyarlık bir anlaşma. 1000 tank için
komple bir fabrika Rheinmetall tarafından Cezayir çölüne kurulacak.
Bu ve bunun gibi silahların otoriter bir rejimin hüküm sürdüğü
Cezayir’e satılmasına 2011 yılında müsaade verilmişti.
Sol Partili Gregor Gysi,
19.06.2014
“Komple bir fabrikanın satılması şunun için kötü; bu ülke istediği
kadar tank üretebilecek ve satacak. Bunu kontrol edemeyeceğiz. "dedi.
Merkel ise konuk Cezayir başbakanı ile birlikte dün yaptığı
açıklamada silah ihracatını savundu:
O-Ton
Merkel 19062014.mp3
"Cezayir büyük bir komşu ülke ve teröre karşı savaşta bölgede ne
kadar önemli rol oynadığı bu gün daha da netleşti"

KİK’de grev sürüyor
19.11.2014
Tekstil mağazaları zinciri KiK’de grev üçüncü gününe girdi.
Kassel - Verdi sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre NRW’nin
Bönen kentinde bulunan genel dağıtım merkezi çalışanları üç gündür
iş başı yapmıyor.
Genel dağıtım merkezinden KİK’in Almanya’daki 2600 mağazasına
mal sevkiyatı yapılıyor.
Sendika KİK’in perakende bir firma olduğunu açıkladı.
Verdi sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre bir antrepo işçisi
NRW’deki perakende sektöründe 2106 Euro maaş alırken, Kargo
sözleşmesine göre ödeme yapan KİK’de 1650 Euro alıyor.
Üç gündür süren grevle ilgili bir açıklama yapan bir sendika sözcüsü,
grevdeki işçilerin fabrika sahasına girmesine engel olunmasından
şikayetçi oldu.
Firma çalışanları NRW’deki perakende sözleşmesine göre ödeme
yapılması için mücadele ediyor. KİK ise Amazon’da olduğu gibi
ücretlerin düşük olduğu kargo sözleşmesine göre ödeme yapmakta
direniyor.

KiK’de bir işçinin değeri ne?
23. Oktober 2012 | Spiegel, tekstil mağazaları zinciri KiK‘in
Pakistan’daki tekstil fabrikasında ölenlerin yakınlarına 500.000 Dolar
ödemek istediğini yazdı.
Fabrikada çıkan yangında en az 259 kişi hayatını kaybetmişti.
Yapılmak istenen ödemeyle bir kişinin hayatının 1.950 Dolar olduğu
belirlendi.
Tengelmann’a ait KİK Karaçi’deki fabrikada Almanya’da 15,99
Euroya satmak üzere jeans ürettiriyor.
Saldırıya uğrayan Tuğçe Albayrak'ın durumu ciddi
19.11.2014
Hayat dolu üniversiteli komalık edilinceye kadar dövüldü.
Offenbach - Kadınları korumak isterken kendisi kurban oldu:

Erdoğan’ın Köln’de seçim kampanyası konuşması
19.05.2014
Soma'da 301 madencinin hayatına mal olan maden ocağı faciasından
sonra Erdoğan'ın Köln'de konuşma yapmasına karşı tepkiler artarak
sürüyor.
Politik partilerin yanısıra Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay
Sofuoğlu, Erdoğan'ın kutuplaştırma politikasını sürdürmesinden
endişeleniyor.
Erdoğan'ın Almanya'da güçlü bir desteğe sahip olduğunu belirten
Sofuoğlu, "Bir yanda muhafazakâr seçmenler diğer yanda ise
Almanya'da dışlandıklarını hisseden ve Erdoğan'ı sembol bir kişilik
olarak gören insanlar var" dedi.
WolfgangBosbach (CDU) ise Erdoğan'nın planladığı konuşmayı
yanlış bir sinyal olarak değerlendirdi. Bosbach, Başbakan Erdoğan'ın,
"Soma'daki maden faciasındaki güvenlik eksiklikleri protestoları
sürerken, Almanya'da seçim kampanyası yapmak yerine bununla
ilgilenmesi gerekir" dedi.
Köln Anakent Belediye Başkanı Jürgen Roters da aynı gerekçelerle
Erdoğan'ın konuşmasına karşı çıktı.
Sol Parti Meclis Grubu'nun uluslararası ilişkiler sözcüsü Sevim
Dağdelen, “Türkiye Başbakanı Erdoğan, Köln'de yapılması planlanan
seçim mitingini yine bölmek ve insanları birbirine karşı kışkırtmak
için kullanacak“ dedi.
Dağdelen, ayrıca Erdoğan'ın ziyaretine karşı protesto çağrısında
bulundu.
‘Miting düzenlenmesi nahoş'
Daha dikkatli olmak için çaba sarf eden SPD’li Uyum Bakanı Aydan
Özoğuz da Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden kısa bir
süre önce Almanya'da böyle büyük bir miting düzenlemesini nahoş
bulduğunu ifade etti.Özoğuz, “Türkiye'de göstericilere karşı tutumu
gösteren görüntüler kesinlikle üzücü ve kabul edilemez. Bu tarz
görüntüler Türkiye'yi demokratik koşullardan çok uzaklaştırıyor”
dedi.

A3’de Dünya Savaşı Bombası patlatıldı
20.08.2014
3 numaralı otoyolda yapılan inşaat çalışmaları sırasında bulunan ikinci
dünya savaşına ait bombayı etkisiz hale getirme çalışmaları
başarısızlıkla sonuçlanınca yetkililer son çareye başvurmak zorunda
kaldı. Bombayı patlatmak.
Frankfurt Havalimanı yakınlarında bulunan 1.000 kiloluk bomba yol
trafiğe kapatılarak patlatıldı. Offenbach polis sözcüsünün yaptığı
açıklamaya göre patlama sonucu otoyolda 25 metre uzunlukta ve 3
metre derinlikte bir çukur oluştu. Çukur nedeniyle Offenach Würzburg arasındaki otoyol hala trafiğe kapalı.
Bombanın patlatılması çalışmaları sırasında Frankfurt Havalimanı’na
bir saat boyunca inişler durduruldu.
Pazartesi günü bulunan bomba nedeniyle 160 ev boşaltılmak zorunda
kalınmıştı.
Kiliselerden kaçış sürüyor
20.08.2014
Kiliselerden ayrılanların sayısı dramatik boyutlarda arttı. Bu yeni bir
durum değil ama bu yıl kiliseden ayrılanların sayısının daha da
artması dikkat çekti. Aynı durum Hessen için de geçerli.
Temmuz ayı sonunda Kassel, Darmstadt ve Gießen’de kiliseden
ayrılanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 50, Frankfurt’ta ise yüzde
40 arttı. Üye kaybeden kiliseler arasında Protestan kiliseleri başı
çekiyor.
NRW’de okullar açıldı
20.08.2014
Yeni okullu olanlar, geleneksel olarak hazırlanan okul külahlarındaki
küçük hediyeler ve çikolatalarla okula geldi. Ailer de çocuklar da
heyecanlı.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ders başı yapan 2 milyon 540 bin
çocuktan 149 bin 400'ü ilk defa okullu oldu.
Göçmenlerin en yoğun olduğu KRV'de çocukları birinci sınıfa
başlayacak Türkiyeli aileler de heyecanlıydı.
"EN AZ 9-10 SAAT UYUMALILAR"

Sağlıklı Cinsel Yaşam Zekayı Olumlu Etkiliyor
20.06.2014
Seks yapmanın vücuda iyi geldiği yıllardan beri biliniyor. Vücuttaki
oksijen seviyesini arttıran ve kan dolaşımını hızlandıran bu süreç, aynı
zamanda stres seviyesini düşürüp kalori yakımına yardımcı oluyor.
ABD Maryland Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan bir
araştırmaya göre, seks beyinde uzun süreli hafızayı depolamaya
yarayan hipokampus bölgesindeki nöronların artışını sağlıyor. Uzun
süre seks yapmayan farelerde ise nöron sayısında gözle görülür bir
azalma gözlemlenmiş.
Nöronlar, sinir sistemini oluşturan özel tip hücreler olarak biliniyor.
Cinsel aktivite sırasında beyne giden oksijen molekülleri nöron
sayısındaki artışa yardımcı oluyor. Nöron hücreleri ise en çok aşırı
stres altında zarar görüyor.
Bununla birlikte araştırmacılar seksin zihinsel fonksiyonları
arttırdığını bir kez daha ortaya çıkardı.
İnsanlığın doğal yaşantısı içinde yer alan cinselliği yasaklayan, seksi
hayvanileşme olarak kabul eden, seks yapmayanı “iffetli” olarak
ödüllendiren toplum kültüründe bu nasıl gerçekleşecek? “Sağlıklı
cinsel yaşam”, “Sağlıksız Cinsel yaşam” nedir?
Türk gençlerinin sorunu eğitim
20.06.2014
Köln‘de ülkedeki Türk gençlerinin eğitim sorunlarıyla ilgili bir
çalıştay düzenledi.
Toplantının bazı bölümlerinde sunuculuk görevini üstlenen Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Erdoğan çalıştayın katılımcılar
açısından zenginliğine işaret etti.
Erdoğan, “Burada en büyük sorun eğitim. Çünkü eğitim gerçekleşince
istihdam da kendiliğinden büyük ölçüde çözülen bir sorun. Her ne
kadar ayrımcılıktan vs. söz ediyor olsak da bu ayrımcılık politikalarını
biraz da abartıyoruz ve bununla mutlu oluyoruz. Yani bizim
tembelliğimizin ya da olaylardan kaçışımızın bir alanı haline geliyor.
İşin kolayına kaçıyoruz, zaten bizi istemiyorlar, bizi almıyorlar,
Almanları tercih ediyorlar, deyip işin peşini bırakıyoruz. Bu anlamda

Karanlıkta kaza
20.11.2014
16 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
Çarsamba akşamı Weimar’da B3 yakınlarında gezen gençler bir
arabanın hedefi oldu.
Polisin verdiği bilgilere göre karanlıkta koyu giysili gençleri
görmeyen 54 yaşındaki şoför grubun içine daldı. Ağır yaralanan 16
yaşındaki bir öğrenci ilk yardım ekiplerinin çabalarına rağmen olay
yerinde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki bir diğer genç ise ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nasıl meydana geldiği henüz belirlenemedi. Savcılık ve polis
ekipleri dün akşam 54 yaşındaki şoförü sorguya aldı. Wetzlar’dan
okul gezisi için gelen öğrenciler olay yeri yakınlarındaki
Wolfshausen’da kalıyorlardı. Polis kazanın meydana geldiği K42
yolunda hiçbir sokak lambasının bulunmadığına ve bunun kazanın ana
sebeplerinden biri olarak görüldüğüne dikkat çekti.
(ugu/hr-online)
Berlin’de UNO iklim fonu destekçileri konferansı
20.11.2014
Bugün Berlin‘de Birlesmis Milletlerin Yeşil iklim fonu destekçileri bir
araya gelecek. 20 ülkenin temsilcilerinin buluşacağı toplantının amacı
gelişmekte olan ülkelerdeki iklim koruma projelerini desteklemek ve
finanse etmek.
Bundan başka iklim koruma fonu bütçesinin 7,5 milyar Euro’dan 10
milyar Euro’ya yükseltilmesi için çabalanacak. Projelerin en büyük
destekcisi 3 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 750
milyon Euro ile Almanya. (ugu)

Mehtap savaşçı için uyarı nöbeti
20.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan
Kassel – Tkb, 25 Kasım Salı günü, öldürülen Mehtap Savaşçı için
gösteri yapacak. Arkadaşları aynı gün saat 14.00 ile 17 arasında Café
Alex’in yanıdaki Friedrichsplatz’da uyarı nöbeti eylemi yapacak.

Hessen’de sıcaklık 30 dereceye çıktı
20.05.2014
Takvimlere göre yaz başlangıcına dört hafta kala güneş son günlerde
neler yapabileceğini göstermeye başladı. 30 derece ile sıcak günlerin
başındayız.
Hr-meteoroloğu Jörg Pfeifer’e göre "Gelecek günlerde sıcaklık 30
derecenin üstüne çıkacak.“ Daha Salı günü termometreler 29 dereceyi
göstermeye başladı.
Buna karşılık Perşembe günü fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle
hava soğuyacak.
Meteoroloji uzmanları, açık havuzlar için yüzme kıyafetlerinizi
dolaplardan çıkarma tavsiyesinde bulundu.
Holländische Straße Perşembe gününden itibaren geceleri trafiğe
tamamen kapalı
20.05.2014
Kassel. Sebep yoldaki şeritleri yenileme çalışması. Mombachstraße ve
Hegelsbergstraße arasındaki yolun iki şeridi de yeniden işaretlenecek.
Yol şeritlerini işaretleme çalışmaları Perşembe günü saat 20’de
başlayacak ve Cumartesi sabah 6’ya kadar sürecek.
Bu süre içinde hem gidiş hem de geliş yolu tamamen trafiğe
kapatılacak. Yan yollardan trafiğe kapalı olan Holländische Straße’ye
giriş yapılamayacak.
Yönlendirme işaretlerine dikkat edilmesi istendi. (HNA/RK
Kassel’de park ücretleri Eylül ayında artacak
20.05.2014
KASSEL - Alınan kararla park ücretleri Kassel’de yüksek miktarda
artırılacak.
Dün akşam Belediye Meclisi’nde yapılan toplantıda SPD ve
Yeşiller’in oylarıyla park ücretlerinin artırılmasına hızlı bir şekilde
karar verildi.
Buna göre Kassel’deki bazı park yerlerinin ücretleri iki kat artacak. Şu
anda bir saat için park otomatiklerine atılan 1 Euro yerine Eylül
ayından itibaren 2 Euro atılacak. Şehir içinde şimdiye kadar dört Euro
olan üç saatlik park ücreti de altı euroya çıkacak.

Yeşiller Kurultayı toplanıyor
21.11.2014
Yeşiller/Bündnis 90 partisinin Hamburg’ta yapacağı kurultay
öncesinde Palmer parti siyasetinde değişikliklere gidilmesi gerektiğini
açıkladı.
Yeşillerin Tübingen Büyük Şehir Belediye Başkanı Palmer
Deutschlandfunk’a verdiği demecinde partisinin daha fazla orta sınıfa
yönelmesini ve daha prakmatik bir siyaset izlemesi gerektiğini
söyledi. Palmer amacının, bu sayede Almanya genelinde %15 ile %20
oy oranına ulaşmak olduğunu belirtti. Yeşiller yönetimindeki
Özdemir/Peter tartışmalarına tepki gösteren Palmer, Yeşillerin
yönetiminde her zaman sarsıcı ilişkiler yaşandığını, bunun kişisel
değil yapısal bir sorun olduğunu söyledi. Yeşiller eş Başkanı Peter,
Spiegel Online’a yaptığı açıklamada Parti arkadaşı Özdemir ile her
zaman uyumlu çalışamadıklarını itiraf etmişti. İkili geçtiğimiz
senelerde bazı siyasi olaylarda fikir ayrılığı yaşamıştı.
Sendikalar ile demiryollarının arayı bulma çabaları sürüyor
21.11.2014
Demiryolları ve Ulaşım sendikası EVG Noel tatili öncesi grev
yapabileceklerinin sinyalini verdi.
Sendika sözcüsü, demiryollarının sosyal bileşenlere yönelik talepleri
yerine getirmediği için grev olasılığını gündemde tuttuklarını açıkladı.
EVG Başkanı Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada düşük maaşlı
çalışanların durumunda iyileştirmeye gidilmesinin kaçınılmaz
olduğunu açıklamıştı.
Bugün toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde demiryolları önce EVG
Sendikası ardından Makinistler Sendikası GDL ile görüşmeler
yapacak.
Sol Parti uyumluluk rüştünü ispatladı
21.11.2014
Thüringen’de koalisyon sözleşmesi açıklandı
Sol Parti, SPD ve Yeşiller de borçsuz bütçe istiyor
Yeni borçlanma yok, ücretsiz kreş ve 500 yeni öğretmen, olağan üstü
haller dışında ispiyon yok, bunlar Thüringen’de parti yönetimi

Thüringen NSU Araştırma Komisyonu raporu
21.08.2014
Başarısızlık örneği
İki sene boyunca Thüringen NSU araştırma komisyonu devletin NSU
terör örgütü hakkındaki bilgisini ve neler yapılıp yapılmadığını
araştırdı. Araştırmadan vahim bir sonuç çıktı. Terör örgütü üyelerini
arama çalışmaları fiyasko ile sonuçlandı.
Thüringen NSU Araştırma Komisyonu sonuç bildirgesinde eyalet
güvenlik kurumlarına ağır suçlamalarda bulundu.
Komisyon başkanı Marx ın Erfurt da polisin Anayasayı Koruma
Dairesi ve hukuk dairelerinin Neonazi hareketinin arama
çalışmalarındaki kötü işleyişe bakıldığında, bunun şansızlık ya da
kazaen yapıldığından söz edilemeyeceğini söyledi.
Bugün açıklanan raporda „Hedeflenen sabotaj“ süphesi ve
„başarısızlıktan“ bahsediliyor. Araştırmada, Thüringen güvenlik
kurumlarının bu tür Neonazilerin örgütlenmelerinde bili veren kişilere
prim verilerek yardımcı olunduğu belirtildi.
Eyalet Meclis Başkanı Dietzel, NSU kurbanlarından ve yakınlarından
eksik empati ve yanlış suçlamalardan dolayı özür diledi.
Hükümet „Digital Gündem“i tanıttı
21.08.2014
Büyük planlar, düşük somutluk
Hükümet, hızlı internetin yaygınlaştırılması için öncelikli olarak ihmal
edilmiş bölgelerdeki durumu iyileştirmek istiyor.
36 sayfalık raporda 2018 yılına kadar ülkenin her yerinde hızlı internet
bağlantısının sağlanacağı, telekomünikasyon şirketlerine daha fazla
devlet desteği verileceği yer alıyor.
Dijital Gündem 2014-2017’de bundan başka, sanal alemde güvenliği
artırmak ve Cyber saldırılarına karşı Enerji veya telekomünikasyon
gibi altyapıları korumak da yer alıyor.
Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen gündemi Bakanlar Kurulu
toplantısından sonra Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar
Gabriel (SPD), Federal İçişleri Thomas de Maiziere (CDU), Ulaştırma
ve Dijital Altyapı Bakanı Alexander Dobrindt (CSU) tanıttı.
Hükümetin planlarına göre 2018 yılına kadar Almanya’nın her yerinde
genişbant ağı genişletilerek internete saniyede 50 mb ile bağlanma
imkanı sunulacak.

İki 'eski dost' : Türkiye ve Almanya
21.06.2014
Türkiye-Almanya ilişkileri, Dışişleri Bakanı Frank-Walter
Steinmeier’in İstanbul gezisiyle 'yeni bir güç' kazandı. Hilal
Köylü'nün notları…
Steinmeier İstanbul’da
Son dönemlerde Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir sorun yaşanmıştı,
şimdi buna Irak konusu da eklendi.
Dışişleri Bakanı Steinmeier’in Türkiye ziyaretinde, Irak sorununda
cihadist IŞID’a yardım etmesi sorusu Türkiye’yi kızdırdı.
Alman Cumhurbaşkanı Gauck Nisan sonu gelmişti Türkiye’ye.
Türkiye’de özellikle Twitter yasağının yarattığı eleştiri dalgası
yükselirken, Gauck da “İfade ve basın özgürlüğü konularında ciddi
endişelerimiz var. Türkiye’de demokrasi tehlikede” diyerek Türk
hükümetini karşısına almıştı.
Başbakan Tayyip Erdoğan da, “Daha kendisini rahip sanıyor”
çıkışıyla karşılık vermişti Gauck’a. Sadece bu sözlü atışmalarda
kalmamıştı gerginlik. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları da birbirlerine
eleştiri yüklü notlar iletmişlerdi. Sonrasında Erdoğan Almanya’yı
ziyaret edip, gerilimin dozunu düşürmeye çalıştı ancak Almanya ve
Türkiye’nin özellikle AB içindeki yakınlıklarının ‘ciddi zarar’
gördüğü yorumları halen yapılıyor.
Karşılıklı adımlar
Şimdi gözler Steinmeier’in ziyaretindeydi. Almanya Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog
Mekanizması 2. Toplantısı için İstanbul’a geldi. Steinmeier ve
Davutoğlu, iki ülke heyetlerine başkanlık ederken, temel hedeflerinin
‘karşılıklı güven’ konusunda hiçbir sorun olmamasıydı. Ve bunu da
birbirlerine açıkça ilettiler. Özellikle Irak krizinin tırmandığı bir
zamanda Steinmeier’in Türkiye’ye gelmesinin ve iki ülkenin ‘stratejik
diyalog’ konulu bir toplantı yapmasının önemli olduğuna dikkat çeken
Türk diplomatik yetkililer, basın toplantısında "Ortaklığa ve işbirliğine

Avrupa değerleri
21.05.2014
Juncker ve Schulz Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi AB Komisyonu Başkan
adayları muhafazakâr Jean-Claude Juncker ve Sosyal Demokrat
Martin Schulz’un Avruap Parlamentosu ile ilgili, Türkiye'nin AB
üyeliğine karşı olduklarını açıklamalarından başka aynı şeyleri
konuştular.
ARD kanaltında Avrupa Parlamentosu için seçim kampanyasında her
iki aday da özel bilgilerin korunması, işyerleri ve barış konusunda
aynı şeyleri söyledi.
Muhafazakâr aday Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB üyeliğine net
bir biçimde karşı olduğunu söyledi. 'Kim twitteri yasaklıyorsa,
geleceği anlamıyor demektir' diyen Juncker, Türkiye'nin daha
demokratik bir ülke olması gerektiğini ifade etti. Juncker 2019 yılına
kadar Avrupa Birliği'ne yeni bir üyenin alınmasının zaten mümkün
olmadığını belirterek, AB'nin öncelikle 28 üyesi ile birlikte borç
krizinin ardından kendisini sağlamlaştırması gerektiğini ifade etti.
Martin Schulz ise bugüne kadar Türkiye'nin AB üyeliğine destek
verdiğini, ancak Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı'ndaki hükümetin
'çok trajik bir biçimde Avrupa'nın temel değerlerinden uzaklaştığını'
söyledi. Schulz, “Türkiye, bugünkü durumda AB’ye üye olabilecek
nitelikte değil!” dedi.
Schulz’un “Avrupa değerleri” derken neyi anlatmak istediği pek
anlaşılamadı. Örneğin basın özgürlüğü mü? Guardian gazetesine
Snowden’ın yaptığı açıklamaları yayınlatmamak için yapılan baskın,
bilgisayarlara el konulması, Kırım’daki olayların tek yanlı olarak
verilmesi mi basın özgürlüğü? Gösteri özgürlüğü mü? Protestolarda
AB sınırlarının protestoculara kapatılması, aktivistlerin gösteri öncesi
tutuklanması mı? Özel bilgilerin korunması mı yoksa; Özel bilgilerin
terör tehlikesi gerekçesiyle kayıt altına alınması için AB içinde verilen
mücadele kaç yıldır sürüyor. Otoriterlik mi dediniz? Schröder’in Hartz
IV yasası ile ilgili söylediği “basta-hepsi bu kadar” sözü daha
unutulmadı. Schröder “basta” lakaplı bir başbakan olarak anılıyor.
Schulz’un, “Avrupa değerleri” denilince her şeyin günlük gülistanlık
olarak anlaşılacağından emin olduğu fark edilebiliyor. Bu ütopyanın

Erdoğan'ın rakibi Demirtaş Londra’da idi
21.07.2014
Londra - Seçim kampanyası çalışmalarında başbakanla rakipleri
arasındaki rekabet sürüyor. Selahattin Demirtaş da Köln’den sonra
dün de Londra’da binlerce seçmene seslendi.
Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin, Kürt
özgürlük hareketinin ve buna sıcak bakanların adayı olan Selahattin
Demirtaş, Köln’den sonra Londra’da seçmenlerden oy istedi.
Yaklaşık 10.000 kişiye seslenen 41 yaşındaki Demirtaş, Türk, Kürt,
Alevi, Sünni ya da diğer kesimlerin her oyunun önemine değindi.
Parlamentoda çıkan yasaların patronların çıkarları doğrultusunda
düzenlendiğini söyleyen Demirtaş, Erdoğan’ın Çankaya’yı
yürütemeyeceğini, “Onun tansiyonu, anlayışı, sağlığı buna müsait
değil” dedi.
ABD’de Gülen ve Ankara’da da Erdoğan’ın birlikte ülkeyi bu duruma
getirdiklerini belirten Demirtaş, “Şimdi ne oldular” diye sordu.
Sorunun cevabını ise “Şanzımanı dağıttılar” diyerek verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos'ta yapılacak. TC vatandaşları ilk
defa bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek. Almanya'da seçme
seçilme hakkı bulunan 1,5 milyon TC vatandaşı göçmen yaşıyor.
Erdoğan da Mayıs ayında Köln'de yaptığı seçim kampanyasında
seçmenlerin desteğini istemişti. Birkaç hafta sonra da CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Essen'de sahneye çıkmıştı.
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CHP Bulent tezcan
A44’de kaza: 1 Ölü
21.07.2014
Pazartesi sabahı A44 otoyolunda meydana gelen kazada ağır bir
şekilde yaralanan 40 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kalp Merkezi‘nde skandal
22.08.2014
Berlin'deki Alman Kalp Merkezi’nde sahtekârlık. Berlin savcılığı,
kalp nakli için bekleme listesinde sahtekârlık yapıldığı şüphesiyle
Alman Kalp Merkezi (DHZB) yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.
Savcılık sözcüsü Martin Steltner, "bekleme listesindeki belli hastaların
kayırıldığına dair iddiaların cinayete teşebbüs suçu kapsamında
değerlendirildiğini" söyledi.
Alanında Avrupa'nın önde gelen kurumlarından Alman Kalp
Merkezi’nin (DHZB) sözcüsü Barbara Nickolaus, kurum tarafından
savcılığa verilen suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını
açıkladı.
'Klinik şefi 30 hastayı kayırdı' iddiası
İddialar, "Der Tagesspiegel" ve "Berliner Zeitung" gazeteleri
tarafından gündeme getirilmişti. Buna göre DHZB'de görevli bir
klinik şefi, 2010- 2012 yılları arasında yaklaşık 30 hastaya
durumlarının kritik olduğunu belgeleyen belli ilaçlar yazdı. Böylece
sözkonusu hastaların kalp nakli bekleme listesinde üst sıralara
yükselmeleri sağlandı.
Almanya'da yaklaşık 10.700 hasta kalp nakli için bekliyor. Yeterli
kalp olmadığı için her 8 saatte bir ölüm yaşanıyor. Bu alanda 2012
yılında ortaya çıkan skandal, bağışçı sayısının gerilemesine neden
oldu. 2011'de 1200 olan bağış sayısı, bu yılın temmuz ayına kadar
513'le sınırlı kaldı. (DW/dradio/RK)
Bamberg Kliniği’nde tecavüzcü Baş Hekim
22.08.2014
Onun uyuşturarak birçok kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor.
Bamberg Kliniği tecavüz skandalı karşısında suçlanan kalça operatörü
baş hekimin işine son verdi. Hastane kurbanlar için telefon hattı
oluşturdu.
Bamberg kentinde ülkenin en iyi kalça doktorlarından biri olarak
bilinen 48 yaşındaki bir başhekim, kadın hastalarını bayıltarak tecavüz
ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Bamberg Kliniği‘nde staj yapan genç bir tıp öğrencisinin
şikâyeti üzerine ortaya çıktı. Başhekim genç kızı yapılan bir çalışmaya
katılması için ikna etti. Doktor hiçbir uyarıda bulunmadan stajyere

Suriye’de IŞİD saldırısı: Türkiye’ye kitlesel kaçış
22.09.2014
Suriye’nin Kuzeyinde IŞID savaşçılarının ilerlemesi on binlerce
insanın kaçmasına sebep oldu.
BM, IŞİD saldırılarından kaçan 130.000 insanın kısa bir süre içinde
Türkiye’ye giriş yaptığını açıkladı. Yasaklı Kürdistan İşçi Partisi PKK
ise tüm Kürtleri IŞİD’a karşı savaşmaya çağırdı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) hafta sonunda önce
45.000 daha sonra da 70.000 kişinin Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti.
Suriye İnsan Hakları gözlemleme merkezine göre IŞİD savaşçılarının
bölgede ele geçirdiği 60 köy Kürt savaşçıları tarafından geri alındı.
Ankara ilk önce Suriyeli Kürtlerin ülkeye girişine karşı çıktı. Önce
kitlesel mülteci akını karşısında çaresiz kalan Türkiye, Cuma günü
sınırların açılmasının ardından bu durumu bir istisna olarak
değerlendirdi.
Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılı Mart ayından bu yana yaklaşık
1,5 milyon insan Türkiye’ye kaçtı.
PKK: IŞİD’e karşı savaşın
Yasaklı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Türkiye’deki Kürtlere IŞİD’a
karşı savaşmaları çağrısı yaptı.
Fırat haber ajansı, PKK tarafından yapılan açıklamad, “Onur ve
namus günü denilen gün, tam da bugündür. Direnişte hiçbir sınır
tanınmamalı. Her yer Pirsus’a çevrilmelidir” bunun için “harekete
geçilmelidir” denildiğini duyurdu. PKK şu anda Kuzey Irak’ta IŞİD’e
karşı süren savaşta Peşmergelerin safında savaşıyor.
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Suriye’deki Kürt bölgelerinde IŞID’a karşı süren mücadele Kürt
Demokrat Birlik Partisi (PYD) liderliğinde yapılıyor. PYD PKK’nın
Suriye’deki kardeş partisi.
New York’ta gösteri
22.09.2014
İklimin korunması için güçlü işaret
Salı günü yaklaşık 120 ülkenin devlet başkanları New York’ta
yapılacak İklim Zirvesi’nde buluşacak.

CDU-CSU/SPD hükümetinden AB Vatandaşlarına yasak yasası
22.05.2014
Dün büyük koalisyon hükümetinin, sosyal yardımı kötüye kullanan
AB vatandaşlarına Almanya’ya giriş yasağı koymayı planlıdğı
haberinden sonra Başbakan Merkel birt açıklama yaptı.
Merkel: AB sosyal birlik değil
Başbakan Angela Merkel, “Avrupa Birliği sosyal birlik değil” dedi.
Başbakan, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına Hartz IV yardımı
yapılmasına karşı olduğunu, çocuk parasının ödenmesini de doğru
bulmadığını açıkladı.
Sosyal sistemi istismar edenlerin ülkeye girmesini yasaklamak için
çalışma yapıldığını belirten Merkel “En iyi çözüm üzerinde
çalışıyoruz” dedi.
Reuters’in dünkü haberine göre Sosyal Demokrat SPD’nin de üyesi
olduğu hükümet, AB ülkelerinden Almanya’ya gelip oturum hakkı
iptal edilen kişilere belirli bir süre Almanya’ya giriş yasağı
getirilmesini öngörüyor.
Şimdiye kadar böylesi bir yasaklama sadece kamu düzenini bozan
yada kamu güvenliğini tehdit eden AB vatandaşları için
uygulanıyordu.
Sosyal yardımı kötüye kullanma kriterleri içinde haksız yere alınan
çocuk parası da yer alıyor. Yasa ile Almanya’ya iş aramaya gelen AB
vatandaşlarının iş arama sürelerine de kısıtlama getirilmesi
planlanıyor.
Başbakan Merkel de iş aramak için gelen AB vatandaşlarına Hartz IV
yardımı yapılmasına karşı olduğunu, çocuk parasının ödenmesini de
doğru bulmadığını açıkladı.
Neonazi NSU cinayeti Hessen Parlamentosu gündeminde
22.05.2014
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Her Üç Çiften Biri Boşanıyor
22.07.2014
Wiesbaden - Alman İstatistik Dairesi'nin raporunda, 2013 yılında
çiftlerin ortalama olarak 14 yıl 8 ay evlilik sonrası boşandıkları
saptandı. Bu rakamın 20 yıl önce 11 yıl 7 ay olduğuna dikkat çekildi.
Raporda ayrıca çiftlerin boşanmak için eskiye oranla daha uzun süre
bekledikleri belirlendi.
Buna göre 2013 yılında Almanya'da 169.800 çift boşandı. Boşanan
çiftlerin yaklaşık yarısının küçük yaşta çocuğu var.
Yalnız başına çocuk yetiştirme, bir daha eş bulamama, ekonomik
bağımlılık gibi nedenlerle boşanmayı düşünüp boşanamayanları da
hesaba kattığımızda, rakamların fiilen bitmiş olan evlilikleri
açıklamaya yetmediği görülüyor.
Gazze'de Azrail kol geziyor
22.07.2014
İsrail hava saldırılarına devam ediyor
Ortadoğu'daki savaşı sona erdirme çabaları sürerken İsrail ordusu hava
saldırılarına devam ediyor.
Filistin kaynaklarına göre İsrail geçtiğimiz gece aralarında beş
caminin de bulunduğu 70’den fazla hedefe saldırı düzenledi.
Gazze’nin El İsra semtinde dün gece bir hastaneyi hedef alan bir başka
saldırıda ise 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İsrail’in askeri saldırıları sonucu ölenlerin sayısı saldırıların başladığı
iki haftadan bu yana 580’e yükseldi. Bundan başka 3.600’den fazla
insan da saldırılar sonucu yaralandı. İsrail tarafında ise 27 asker ve iki
sivil hayatını kaybetti.
Ölenlerden 100’den fazlasının çocuk; en az bir o kadarının daha kadın
ve yaşlılar olması Tel Aviv hükümetine olan tepkileri de artırıyor.
Dün akşam Batı Şeria’nın Beytüllahim ve El Halil kentlerinde sokağa
dökülen yüzlerce Filistinli, İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etti.
İsrail güvenlik güçleri, taş ve molotof kokteyli atan göstericilere karşı
göz yaşartıcı gaz, ses bombası kullandı. Çıkan çatışmalarda bir
Filistinlinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

ABD IŞİD’ın Suriye’deki hedeflerini vurdu
23.09.2014
ABD gece yarısından bu yana savaş jetleri, bomba ve Tomahawk
füzeleri ile IŞİD’in Suriye’deki mevzilerine saldırdı. ABD Savunma
bakanlığı en az 20 IŞİD savaşçısının öldürüldüğünü iddia etti.
AB medyasına göre saldırıya Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün,
Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri de destek
veriyor. Esad’ın saldırılar öncesi bilgilendirildiği belirtildi.
ABD, Irak'ın ardından terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki mevzilerine de
hava saldırıları düzenledi.
ABD, Ağustos ayı başından beri IŞİD’in Irak'taki mevzilerine 200'e
yakın saldırı düzenlemiş, iki hafta önce de saldırıların Suriye'yi de
kapsayacağını açıklamıştı.
Saldırıların başlıca hedefleri arasında örgütün merkezi olarak
açıklanan Rakka geliyor. IŞİD’in 30.000 kişiyi aşan savaşçılarının
yaklaşık 20.000’inin Suriye’de bulunduğu açıklandı.
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ABD saldirisi Suriye
Elektrik Santralinde Kaza: İşçi ağır yaralı
23.09.2014
Makine parçası üç işçinin üstüne düştü
Kassel. 59 yaşındaki bir Kasselli işçi Dennhäuser Straße’de bulunan
elektrik santralinde Pazartesi günü meydana gelen kazada ağır bir
şekilde yaralandı.
Polis Sözcüsü Wolfgang Jungnitsch’in yaptığı açıklamaya göre 59
yaşındaki emekçi iki iş arkadaşıyla birlikte bir ton ağırlığındaki bir
makine parçasını bir boruya bağlamak için çatallı yükleyici ile iki
metre yüksekliğe kaldırdı.
Bu sırada şu ana kadar bilinmeyen bir sebeple çatallı yükleyicinin
üstünden kayarak düşen parça üç işçiye çarptı.
59 yaşındaki işçiyle birlikte Eschwege ve Kasselli arkadaşları da
yaralandı.
Acil Servis Doktoru ile birlikte Kurtarma helikopteri ve üç ambulans
olay yerine geldi.
Acil servis doktoru tarafından ilk bakımı yapılan 59 yaşındaki emekçi
daha sonra Kassel Kliniğine kaldırıldı.

Burger King soyuldu
23.06.2014
İşçi silahla tehdit edildi
KASSEL/Niederzwehren - Burger-King’in Niederzwehren
Knorrstraße’deki şubesi Pazartesi gecesi meçhul bir kişi tarafından
silah tehdidiyle soyuldu.
Polis sözcüsü Sabine Knöll’e göre soyguncu üç işçinin şubenin
kapanması öncesi temizliğe başlamasını bekledi.
Maskeli soyguncu gece yarısı arabalara servis yapılan pencere
düğmesine bastı ve servis için gelen 17 yaşındaki genci tabancayla
tehdit etti.
Kasada bulunan yaklaşık 1000 Euro’yu alan soyguncu yaya olarak
olay yerinden uzaklaştı.
Şube çalışanı genç birçok Türk gencinin de çalıştığı Burger King
çalışanlarının son müşteriye servis yaptıktan sonra kapıları
kitlemelerini tavsiye etti.
Polis böylesi durumlarda kahramanlık yapmanın en akılsız tutum
olduğunu belirtti.
HDP'de yönetim değişti
23.06.2014
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2. Olağanüstü Kongresi,
Ankara'da gerçekleşti.
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan olağanüstü kongrede
HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nün
yerine Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ seçildi.
Kongrede yapılan konuşmalarda, "HDP'nin sadece Kürtlerin değil,
tüm ezilen kesimlerin ve Türkiye emekçilerinin sesi olacağı"
vurgulandı.
Halkların Demokratik Partisi ikinci olağanüstü kongresinde konuşan
partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş:
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İstanbul
23.05.2014
Ayhan Yılmaz (42) Okmeydanı'nda yaşamını yitiren ikinci kişi
oldu
Habertürk, İstanbul Okmeydanı'nda dün çıkan olaylarda yaşamını
yitiren ancak kimliği tespit edilemeyen vatandaşın 1972 Giresun
doğumlu Ayhan Yılmaz olduğunu duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün akşam devam eden ve 1 kişinin
ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin bugün bir
açıklama yapmıştı. Açıklamada ölüm ve yaralamalara neden olan
parça tesirli bombaların dışında, 5 ses bombası ile 2 parça etkili
bomba daha kullanıldığı belirtilmişti.
Soma Protestosu
Uğur Kurt polis kurşunuyla öldü
İstanbul – İstanbul polisi gösteriyle ilgisi olmayan Uğur Kurt’u
kafasından vurdu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yüzünden
yaralanan bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul’da dün polisle Erdoğan karşıtı göstericiler arasında yine
çatışma yaşandı: Bir polis memuru gösteriyle ilgisi olmayan Uğur
Kurt’u kafasından vurdu. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk sahibi
Uğur Kurt (30) hayatını kaybetti.
Okmeydanı'nda dün polis tarafından başından vurularak öldürülen
Uğur Kurt bugün dün vurulduğu Okmeydanı Cemevi'nde
düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.
Uğur Kurt dün Okmeydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'daki maden
faciası için düzenlenen protestolar sırasında cenaze için bulunduğu
Okmeydanı Cemeevi'nde polisin açtığı ateş sonucu başından ağır
yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kurt akşam saatlerinde yaşamını
yitirdi. AFP haber ajansı görgü şahitlerinin ifadesine dayandırdığı
haberinde, polisin kitlenin üzerine gerçek mermi sıktığını duyurdu.
Dün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı kentlerde Uğurt
Kurt'un ölümünü protesto etmek için gösteriler düzenlendi.
Okmeydanı'ndaki gösteriye polis biber gazı, tazyikli su ve plastik
mermi ile müdahale etti, çok sayıda kişi yaralandı. Göstericiler polise
molotof kokteyli ve taş attı.
Olayla ligili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
"Eğer bir polisin silahından çıkan kurşunla, hiç günahı olmayan,

Dondurmalara dikkat
23.07.2014
Her sekizinci dondurmada mikrop
Yaz, güneş, dondurma: Hessen dondurmacıları sıcak günler nedeniyle
hareketli. Bununla birlikte Eyalet Laboratuvarı’ndan her sekizinci
dondurmada mikrop bulunduğu uyarısı geldi. Açıklamayla birlikte
özellikle kremalı dondurmalar mide bulandırdı.
Alınan örneklerin yüzde 13’ünde bakteri bulundu. Bunun sebebinin
dondurma kepçelerinin oldukça sıcak suya sokulması olduğu belirtildi.
Dondurmacı, Cafe ve fırınlarda satılan kremalı dondurmalar üzerinde
yapılan kontrollerde de her ikinci porsiyonda mikroba rastlandı.
Krema otomatiklerin de yeterince temizlenmediği veya çok az
soğutulduğu belirlendi.
Melsungen’de tramvay yandı
23.07.2014
Melsungen - Kassel’e bağlı Melsungen tren istasyonunda bir
tramvayın elektrik üreten dizel motoru yandı. Çarşamba günü
vagondan alevler yükselmeye başladı. Kurtarma ekipleri olaydan
yolcuların bir zarar görmediğini açıkladı.
Yangının söndürülmesiyle öğle saatlerinde demiryolu ulaşıma trafiğe
açıldı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.
Gazze’de ölü sayısı artmaya devam ediyor
23.07.2014
Yeni Gazze savaşında çoğunluğu Filistinli olmak üzere 600'den fazla
insan öldü. Kaç kişinin öldüğünü bilme olanağı yok. Çünkü yaklaşık
her dakika, her saat Gazze'deki hastanelerde veya açılan ateşle ölülere
yenileri ekleniyor.
İsrail'in saldırılarının başladığı iki haftadan bu yana ölü sayısı 640'a
yükseldi. Filistin kurtarma ekiplerinin Gazze'den bildirdiğine göre
bundan başka 4000'den fazla insan da yaralandı. İsrail tarafında ise
şimdiye kadar 29'u asker olmak üzere 31 kişi öldü. BM İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Navi Pillay, uluslararası inceleme talep etti.
Cenevre’de yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik

Mercedes-Werk: 300 emekçiye çıkış
24.09.2014
KASSEL. Salı günü 2900 emekçinin katılıyla yapılan İşyeri
Toplantısı’nda 300 kişinin işine son verileceği kesinleşti.
Mercedes’in Kassel şubesinde 20121 yılına kadar 300 emekçiye çıkış
verilecek.
Kassel şubesi şefi Ludwig Pauss bunun her şeye rağmen hissedilir bir
işçi çıkarımı olduğunu vurguladı. Pauss, İşyeri İşçi Temsilciliği ile
“makul” çıkışlar üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi.
İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Dieter Seidel de „Modernleşme
zorunludur” ama daha fazla iş arkadaşımızın kapının önüne konulması
kabul edilemezdi diyerek çıkışlardaki “makullüğü” savundu.
ABD, IŞİD'i Kobani'de vurdu
24.09.2014
Haberler neden sorusunun gölgede kaldığı durumu anlatır şekilde
veriliyor. Ölümler konuşulurken ölümleri durdurma planları
açıklanmıyor: ABD’nin dün başlattığı Suriye'deki IŞİD „terör“ örgütü
mevzilerine hava saldırıları bugün de devam etti: ABD savaş uçakları
Kürt şehri Kobani yakınlarındaki IŞİD mevzilerini vurdu.
Neden vurdu? Terörisy olduğu için mi? Hedef ne? IŞİD’i yok etmek
mi? IŞİD yok olunca ne olacak? Dünkü dost bugün neden düşman
oldu?
Kürt halkına karşı tam bir yok etme operasyonuna girişen IŞİD’in
saldırıları sürerken, başını ABD’nin çektiği güçlere ait uçakların
özellikle petrol bölgelerine yönelmiş olmasının anlamı nedir?
ABD, ağustos ayı başından beri terör örgütünün Irak'taki mevzilerine
200'e yakın saldırı düzenlemiş, iki hafta önce saldırıların Suriye'yi de
kapsayacağını duyurmuştu.
'Hazım Hareketi'nden eleştiri
ABD'nin Suriye'de IŞİD'i hedef alan hava saldırıları, Washington'dan
silah desteği aldığı belirtilen muhalif "Hazım Hareketi" tarafından
eleştirildi.
İsyancı örgüt tarafından yapılan açıklamada, "saldırıların ulusal
bağımsızlığı hedef aldığı ve Suriye Devrimini devre dışı
bıraktığı"ndan şikayetçi olundu.

Barzani: Kürt halkının geleceğini tayin etme vakti geldi
24.06.2014
IŞID militanlarının Irak’ta 17 gündür sürdürdüğü savaş bugüne kadar
1000 kişinin ölümüne mal oldu. Bununla birlikte Irak’taki durum geri
dönüşsüz bir şekilde değişti.
Irak Federal Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, CNN
International’ın sorularına verdiği cevapta, “Artık Kürt halkının
geleceğini tayin etme vakti geldi” dedi.
‘BUGÜNKÜ IRAK FARKLI’
Ülkenin artık bir arada kalabilmesinin güç olduğunu vurgulayan
Barzani, buna gerekçe olarak, “Şu an tecrübe ettiğimiz şey bize bu
şekilde devam edemeyeceğimizi gösteriyor. Bugünkü Irak, bildiğimiz
ve yaşadığımız iki hafta önceki Irak’tan artık farklı” olmasını gösterdi.
Şiiler ve Sünniler arasında bir anlaşma ve yönetimde gerçek bir
ortaklık olması halinde IŞİD’in bölgeden uzaklaştırılmasının mümkün
olabileceğini söyleyen Barzani, Maliki’nin istifasını istifasını “Bunun
sorumlusu her kimse görevini bırakmalıdır” sözüyle ifade etti.
‘Kerkük Kürdistan’ın bir parçası’
Kerkük’ü tamamen kontrolü altına alan Kürtlerin bölgede daha ne
kadar kalacağı sorulduğuna ise Barzani şu yanıtı verdi: “Kerkük’ün
Kürdistan’ın bir parçası olduğundan hiçbir şüphemiz yok. Irak
Anayasası’nın 140. maddesine uyarız. Son on yıldır bu maddenin
uygulanmasını bekliyoruz. Fakat merkezi hükümetten bu konuda
hiçbir ciddiyet göremedik. Bizce Kerkük, Kürdistan’ın bir parçasıdır
ve bu konuda konuşmaya gerek yoktur.” “Referandum olacak mı?”
şeklindeki soruya ise Barzani “Referandum yapmadık. Fakat gerekirse
yaparız ve halkın kararına da saygı duyarız” yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı
Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşme sırasında açıklama yapan
Kerry, Irak'ta en önemli zorluğun, hükümetin kurulması olduğunu
söyledi. Kerry, son günlerde Kürt bölgesindeki güçlerin de Irak Şam
İslam Devleti'ne (IŞİD) set çekilmesi adına Irak'ın güvenlik güçlerine
kritik destek verdiğini vurguladı. Kerry, bu sebeple Barzani ve diğer
Kürt yetkililere teşekkür etti.

Köln Radyosu'nun 50'inci yılı
24.11.2014
Köln Radyosu Türkçe haberlerle yayına başlamasının 50'inci
yıldönümünü kutluyor.
Almanya ile Türkiye arasındaki İşgücü Göçü Anlaşması'nın
imzalanmasından bu yana 50 yıldan fazla süre geçti. Özellikle 1960'lı
ve 1970'li yıllarda Türkiye'den yüz binlerce kişi ekmek parası için
„misafir işçiler“ Almanya'ya geldi.
İşçiler yurtlarda kalıyor. Tek kelime Almanca bilmiyorlardı. Her iş,
işverenin ya da sendikanın koyduğu tercümanla yapılıyordu. Türkçe
televizyon, radyo yok, gazeteler uçakla iki üç gün sonra geliyordu.
İşçiler hem iş, hem de Almanya’nın günlük hayatında zorlanıyordu.
Köln Radyosu Almanca bilmeyen göçmenler için Türkçe tek haber
kaynağıydı. Bu ilk kuşakların göç hikâyelerinin ortak noktalarından
biri, her akşam ne yaptıklarıydı. Zira Almanya'daki Türklere yönelik
başlatılan radyo yayınları, her akşam aynı saatte aileleri radyoları
başında topluyordu.
1960'lı yıllarda haberler yaklaşık 20 dakika sürüyordu. Maç olduğu
günlerde de telefonla 10 dakikalık maç haberi oluyordu.

Hessen’deki ilk Burger King- Restoranı kapatıldı
24.11.2014
Araştırmacı gazeteci Günter Wallraff ve ekibinin çoğunluğu Yi-Ko
Holding’e ait şubelerde gizli çekimler yaparak, hijyen kurallarına
uyulmadığını, çalışanların ağır şartlarda çalıştırıldığını ortaya
çıkarması sonrası Amerikan firması Burger King, Almanya’da bu
firmayla yaptığı anlaşmayı iptal etmişti. Bununla 13’ü Hessen’de
olmak üzere 89 şubenin kapatılmasına karar vermişti.
Burger King’in Almanya genelinde 700 restoranı bulunuyor. Bu
restoranlarda 25 000 kişi çalışıyor.
Kuzey Hessen’deki Fulda ve Petersberg şubeleri kapalı. Marburg
şubesinin kapısında „kapalıyız“ levhası asılı. Linden ve Wetzlar’da ise
kimseye ulaşılamıyor.
Mehtap Savaşçı için uyarı nöbeti
24.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan

Rekor Denemesi Ölümle Sonuçlandı
24.07.2014
Pago Pago – Dünya’yı tek motorlu uçakla dolaşan ilk en genç pilot
olmak isteyen 17 yaşındaki Amerikalı bir genç ve babası okyanusa
düşerek hayatlarını kaybetti.
HNA’nın haberine göre, A36 Bonanza tipi uçakla Indiana eyaletinden
havalanan genç ikilinin hedefi Dünya’nın etrafını 30 günden az bir
sürede dolaşmaktı. Ailenin yaptığı açıklamada güney pasifikteki
Samoa adaları yakınlarında düşen uçaktan Haris Suleman isimli
gencin cesedinin çıkarıldığı ve babanın cesedinin ise halen arandığı
belirtildi.
Amerikan Ulaşım yetkilileri kurumu NTSB Twitter üzerinden yaptığı
açıklamada Çarşamba günü meydana gelen kazanın nedeninin
araştırıldığını ama olayla ilgili bir açıklama yapılamayacağını
duyurdu. Pazar günü Haziran’da yola çıktıkları Indiana’ya geri
dönmesi planlanan 17 yaşındaki genç, kazadan birkaç saat önce
Twitter’da “Pago Pago bu yaz gittiğim en güzel yerlerin ilk 5’i
içerisinde” diye yazmıştı. (ugu/HNA)
Taxi şoförlerine özgü asgari ücret umudu
24.06.2014
Alman Taxi şirketlerinde, sektör tarihinde ilk defa ülke genelinde
geçerşi asgari ücret görüşmelerinin yapıladığı açıklandı.
"Süddeutsche Zeitung". Alman Taxi ve Kiralık Arabalar Birliği’nin
Genel Hizmet Sendikası Ver.di ile asgari ücret üzerinde anlaştıklarını
yazdı.
Alman İstatistik Dairesi’ne göre Taxi şoförleri Almanya’da
çalışanlarına en kötü ödeme yapılan grupta yer alıyor.
Taxi şoförlerinin bekleme süreleri de göz önüne alındığında ortalama
saat ücretleri 7 Euro’dan daha düşük.
Verdi, 33.000 şirketin yaklaşık üçte ikisini temsil eden Alman Taxi ve
Kiralık Araba Birliği ile 200.000 taxi sürücüsü adına pazarlık ediyor.

Yurtdışından Türkiye’ye telefon getirenlere müjde
24.06.2014

Şehirlerarası otobüsler engelliler için engel
25.08.2014
Engelli insanlar genellikle dezavantajlı: Sosyal Birlik Vdk Ulaştırma
Bakanından harekete geçmesini istedi.
Almanya’da 2013 yılından bu yana tüm kentlere otobüsle yolculuk
yapılabiliyor. Tren biletlerinin pahalı olması nedeniyle giderek daha
fazla insan şehirlerarası otobüsleri tercih ediyor.
Bununla birlikte tekerlekli sandalyeye mahkûm olan kişi reddedilmek
gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. VdK, şehirlerarası otobüsleri
kullanmak için engellerin kaldırılmasını ve erişilebilir olmasını talep
ediyor.
VdK Başkanı Ulrike Mascher, tekerlekli sandalye kullanmaya zorunlu
birçok VdK üyesinin şehirler arası otobüsler tarafından AB
yönetmeliklerine rağmen reddedilmesini eleştirdi.
Yasaya göre yeni satın alınmış tüm araçlar 1 Ocak 2016’dan itibaren
engelsiz hale getirilmek zorunda. Sosyal Birlik, Bunun için bagajların
katlanabilir tekerlekli sandalyeye göre yapılmasını, engelliler için
eğitilmiş personel alınmasını ve tuvaletlerin engellilere göre
düzenlenmesini talep etti. Bunun için Ulaştırma Bakanı göreve
çağrıldı.

Yeni bir organ üretildi
25.08.2014
İskoçya'da ilk kez, bir hayvanın gövdesinde, tümüyle yeni bir organ
üretildi. Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan habere göre, fare
gövdesine nakledilen bir grup hücre, bağışıklık sisteminin önemli bir
parçası olan timüs bezine dönüştü.
Organ nakillerinde yeni seçeneklere kapı açabileceği belirtilen
bulguların umut verici olduğu belirtilmekle birlikte, insan
vücudundaki tedavilerde uygulanabilmesi için daha uzun yıllara
ihtiyaç olduğu belirtildi.
Geçen yıl da, laboratuvarda yetiştirilen insan beyni 9 haftalık bir
ceninin boyutlarına ulaşmıştı.
Çok daha basit bir organ olan timüs bezi, yürütülen bu deneylerde
tamamen işlevini yerine getirebilen boyuta ulaştı.

Goethe Okulu 125 senelik oldu
25.09.2014
KASSEL - Kassel Goethe Lisesi eski adıyla Goethe Okulu 125 yaşına
girdi.
Gelecek hafta Ysenburgstraße’deki okul binasında kutlamalar
yapılacak ve eski öğrenciler buluşacak. Kutlama etkinliği 27 Eylül
Cumartesi saat 10'da öğrencilerin sunumlarıyla başlayacak. Okul içi
gezilerin yanında okulun tarihini anlatan sergi de yer alıyor. 28
Eylül’de ise okula ait kürek derneğinde etkinlikler yapılacak.
Birlik: Kira freni kısa süreli kira artışlarına yol açacak
25.09.2014
2015'te uygulamaya sokulması planlanan kira freni yasası gelecek
aylarda kiraların yükselmesine yol açacak. Haus&Grund müdürü
Warneck Bild gazetesine yaptığı açıklamada 2015'e kadar yapılacak
yeni kira sözleşmelerinde aşırı artışların beklendiğini söyledi.
Warneck, firmaların yeni düzenleme nedeniyle 2015'ten itibaren
kazancın düşeceğinden korktuğunu belirtti. Düzenleme uygulanıncaya
kadar yeni kira sözleşmeleri normal seviyeden daha yüksek fiyatlara
yapılacak.
Yeni binalara kira freni yok
SPD-CDU/CSU büyük koalisyonu kiracı değişimi esnasında ev
kirasının, evin bulunduğu bölgedeki ortalama kira seviyesinden en çok
yüzde 10 fazla olabileceğine dair yasal düzenleme üzerinde anlaşmıştı.
Ama yeni yapılan binalar istisna içine alınmıştı.
Yeşiller Partisi’nden Renate Künast, hazırlanan sözde kira artışı fireni
yasasını firen özelliği olmayan bir düzenleme olarak tanımlamıştı.
(Bild/UGU/RK)
Alman İş Mahkemesi
25.09.2014
Kilise işvereni başörtüsünü yasaklayabilir
Erfurt – Kilisler sevinsin: Alman İş Mahkemesi, kiliseye ait
kuruluşların Müslüman çalışanlarına başörtüsünü
yasaklayabileceklerine karar verdi.
Başörtüsü taktığı için işten çıkarılan 36 yaşındaki hemşire Nilgün
Türk, açılan temyiz davasını kaybetti. Alman İş Mahkemesi’nde dün

Yaya arabanın önüne atladı
25.06.2014
Kassel. Çarşamba günü sabah 8’de Ochshäuser Straße’de arabanın
önüne atlayan 18 yaşındaki genç kadın yaralandı.
Polis sözcüsü Torsten Werner tarafından verilen bilgiye göre, 18
yaşındaki Kasselli genç kadın, „Wahlebachsiedlung“durağında duran
otobüsün önünden yola çıktı. Ve yoldan geçen 32 yaşındaki bir kadın
sürücünün kullandığı arabanın altında kaldı.
Görgü şahitleri genç kadının sağa sola bakmadan aniden yola çıktığını
söyledi. Kafasından ve göğsünden yaralanan genç kadın hastaneye
kaldırıldı.
Yenilenebilir enerji reformunda vergi anlaşmazlığı
25.06.2014
Büyük koalisyon hükümetinin yenilenebilir enerji yasası değişikliğiyle
kendi elektriğini üretenlerden alınacak vergi Avrupa Birliği
Komisyonu’nun engeline takıldı.
Yasa tasarısına göre 2015’ten itibaren elektrik ihtiyacını kendisi
karşılayan kuruluşlardan ‘yüzde 40 modeli’ olarak adlandırılan bir
uygulama ile vergi alınmak isteniyor.
Hükümet almayı planladığı vergiyle, küçük enerji üreticilerinin
çoğalmasını engelleyerek, büyük enerji şirketlerinde işyeri kaybı
olmaması için çabalıyor. Muhalefet ise yasayla doğal enerji üretiminin
frenlendiğini savunuyor.
1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Enerji
Reformu’nun zora girebileceği ve cuma günü Federal Meclis’te
yapılacak oylamanın ertelenebileceği konuşuluyor.
Yeşiller ve Sol Parti Cuma günü parlamnetoda geçirilimesi planlanan
Ekolojik Elektrik Yasası’nın kendilerinin parlamento hakkının kaba
ihlali olarak görüyor.
Büyük Koalisyon dün kısa bir süre içinde yasa değişikliğiğ üzerinde
anlaşmıştı. Muhalefete göre karmaşık bir durum hakkında yeni bir
fikir oluşturulması için zaman oldukça kısıtlı.
Bursa Meslek Lisesi’nin Kassel ziyareti
25.06.2014

Mehtap Savaşçı için uyarı nöbeti
25.11.2014
Dişisini öldüren tek hayvan türü? İnsan
Kassel – Tkb bugün (25 Kasım 2014) kadın cinayetine kurban giden
Mehtap Savaşçı için gösteri yaptı. Arkadaşları aynı gün saat 14.00 ile
17 arasında Café Alex’in yanıdaki Friedrichsplatz’da uyarı nöbeti
eylemi yaptı.
Deniz Alan Held:
O-Ton
Kadın erkek eşitliği Fıtrata terstir, Yani doğaya terstir… Neden terstir.
„Toplum Bilimci, Psikolog“ Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle buyurduğu
için mi?
O-Ton
Aile Bakani toplantisinda kadina siddet
Yabancılar Dairesi’nde çalışan Mehtap Savaşçı 7 Ekim günü işe
gitmek için saat 07.00'de evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu.
Mehtap Savaşçı’yı bulmak için çalışan Polis, Mehtap’ın cesedini
Wiesbaden'da bir bahçede gömülü olarak buldu. Mehtap Savaşçı'yı
ağabeyinin öldürdüğünden şüphelenen polis, 50 yaşındaki adamı 14
Ekim’de tutukladı.
Sadece Mehtap’ın öldürülmüş olmasına tepki gösteren dostları, olayın
arka perdesini aydınlatmak için ileri sürülen iddialara tepkili.
Gözlemcilere göre ise “cinayeti tetikleyen”, “öldürme hakkını veren”
olay perde arkasında gizli.

Yeşiller’de kimlik arayışı
25.11.2014
Yeşiller Partisi’nin hafta sonunda Hamburg’da yaptığı kongreye
kimlik arayışları damgasını vurdu. Liberal eğilimlere yelken açan
partide orta yol politikası sağ ideolojinin güçlendiği ortaya çıktı.
800 delegenin katıldığı kongrede özellikle 2017 seçimleri öncesinde
partinin alacağı stratejik tararlar tartışıldı. Reel politikaları savunan
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Irak Kürtlerine silah

AP seçimlerinde son gün
25.05.2014
Federal Parlamento milletvekillerinin bile görevini bilmediği Avrupa
Parlamentosu adaylarını seçmek için seçmenler bugün sandık başına
gitti.
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 751 yeni üyesini belirlemek üzere 22
Mayıs’ta başlayan seçimler bugün sona eriyor.
Bugün oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık çıkış
verilerine dayalı bir projeksiyon yapılması, ardından da resmi
sonuçların açıklanması bekleniyor.
AP’de en fazla koltuğa 96 üye ile Almanya sahip olacak. Almanya’yı
74 üyeyle Fransa, 73 üyeyle İngiltere ve İtalya izleyecek. AP’ye en az
üye gönderecek AB ülkeleri ise 6 üyeyle Lüksemburg, Malta, Estonya
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olacak.
Şu an AP’de en büyük grup olan Hristiyan Demokratların seçim
sonrasında da bu konumlarını koruyacağı ancak koltuk kaybedeceği
öngörülüyor. Seçim sonuçlarına yönelik kamuoyu araştırmaları,
neonazi sağın ciddi şekilde güç kazanacağına işaret ediyor.
Brüksel’deki Yahudi Müzesi’nde saldırı: Üç kişi öldü
25.05.2014
Saldırganın eşkâli belirlendi
Dün Brüksel’deki Yahudi Müzin’de gerçekleştirilen silahlı saldırıda
iki Yahudi, 3 kişi öldü. Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın
eşkalinin belirlendiğini açıkladı. Saldırının ardında antisemitizm olup
olmadığı tartışılıyor.
Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiği, önceden hazırlanan planlı
bir saldırı olduğu belirtildi. Belçika polisi şüphelinin eşkalinin
belirlendiğini ve gün içerisinde fotoğrafın yayınlanacağını açıkladı.
Tel Aviv'den Belçika'yı ziyarete gelen İsrailli çiftin Brüksel'in
merkezinde bulunan müzenin girişinde hayatını kaybetti. Saldırgan
daha sonra iki müze çalışanına ateş açarak kayıplara karıştı.
Saldırının arkasında antisemitizm olup olmadığı sorusuna Belçika
İçişleri Bakanı Joelle Milquet “Tahminimiz o yönde” yanıtını verdi.
Milquet soruşturmanın devam ettiğini, Belçika'daki Yahudi kurum ve
kuruluşlarının polis korumasının takviye edildiğini söyledi.

Bir de Soruşturma Komisyonu kuruluyor
25.07.2014
İsrail soruşturulacak
Kınama yetmiyormuş gibi BM İnsan Hakları Konseyi de İsrail'in
Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğini 2015 yılı Mart ayında
açıklayacak araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.
Yapılan oylamada Konsey üyelerinden 29'u Filistinlilerin karar
tasarısına 'evet' derken, 17 üye çekimser, bir üye de 'hayır' oyu
kullandı. Sadece ABD'nin karşı çıktığı kararı Çin, Rusya, Latin
Amerika ve Afrika ülkeleri destekledi. Aralarında Almanya'nın da
bulunduğu Avrupalı üyeler ise çekimser kalmayı tercih etti.
Pillay, İsrail'i eleştirdi!
BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Navi Pillay, Konsey'de yaptığı
konuşmada İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden
gelen her şeyi yaptığından kuşku duyduğunu söylemişti.
Konsey'in aldığı Soruşturma Komisyonu kurulması kararını
değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "BM İnsan
Hakları Konseyi'nin uzun zamandır teröristlerin konseyi olduğunu"
savundu.
Aman Allah’ım İsrail’i kınamışlar
25.07.2014
İnsaf yani
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyi’nin
İsrail’in Gazze’deki ihlallerini araştırma kararına haklı olarak tepki
gösterdi. Netanyahu, “Bu karar; adalet, insaf, sağduyu ve gerçeklerle
dalga geçilmesidir“ dedi.
Netanyahu, sivillerin ölümünden ‘onların arkasına saklanıyorlar’
dediği Hamas’ı suçladı. İsrail başbakanı, kınamaların, “ Halkımızı
savunmaya devam etmemizi, onları roket saldırılarından korumamızı
engellemeyecektir.” diye konuştu.
İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Philip Hammond ise çatışmaların
hızlı şekilde sona ermesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Olayı roket saldırıları yapan Hamas’ın başlattığını söyleyen
İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Philip Bakan Hammond da,
İsrail’in kendisini ve vatandaşlarını koruma hakkına sahip olduğunu
söyledi.

WHO'dan e-sigara uyarısı
26.08.2014
Satış yasağı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), e -sigaraların yetişkin olmayan
çocuklara satışının yasaklanmasını istedi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), meyve, şeker veya alkol aromalı
elektronik sigaraların gelişmekte olan gençler için ciddi sağlık
sorunlarına sebep olduğunu açıkladı.
Bundan başka e-sigaraların üçüncü kişilerin zarar görmeyeceğinin
kanıtlanmasına kadar kapalı alanlarda içilmesinin yasaklanmasını
istedi. WHO, e-sigaraların sigara bırakmak için de bir seçenek olarak
gösterilemeyeceğini vurguladı.
Örgüt, bilimsel olarak kanıtlandığı ve sağlıklı olduğu gerekçesiyle
piyasaya sürülen elektronik sigaraların reklamının yapılmasının da
yasaklanmasını talep etti.
Ayrıca e-sigara otomatlarının da kaldırılması gündemde.
Mülteci çocuklarının BAföG için bekleme süresi düşürüldü
26.08.2014
Almanya’daki devlet bursundan mülteciler de yararlanabilecek. Bursu
(BAföG) almak için mülteci ve AB dışındaki 3. dünya ülkelerinden
gelen ailelerin çocukları artık dört yıl beklemeyecek.
Bakanlar Kurulu’nda onaylanan değişikliğe göre Almanya’da
oturumu olan ya da geçici oturma müsaadesi olanlar (duldunglular) 15
ay sonra burs (BAföG) alabilecek.
Aşağı Saksonya Uyum Sorumlusu Doris Schröder-Köpf, değişikliğe
sadece insani gerekçelerle Almanya’da bulunan kişiler açısından
bakılmaması gerektiğini söyledi. Schröder-Köpf, “değişikliğin aynı
zamanda kalifiye açığı yaşanan Almanya’da yaşayan bu genç insan
potansiyelinin kullanılması açısından da çok önemli olduğunu
vurguladı.
Kötü hava açık yüzme havuzlarını boş bıraktı
26.08.2014
Ortalama 15 derecele olarak gerçekleşen su sıcaklığı Kassel’de yüzme
havuzlarına ilgiyi düşürdü. Grebenstein’lı Peter Kaufmann dün öğle

Alman silahları 12 saat gecikmeyle Erbil’e ulaştı
26.092014
Ruhani terörden Batı'yı sorumlu tuttu
Almanya'dan IŞİD “terör örgütüne” karşı savaşmaları için Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi’ne gönderilen silahlar 12 saat gecikmeyle Erbil’e
ulaştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyada terörizmin
artmasından Batı ülkelerini sorumlu tuttu.
Alman silahlarının savaşta nasıl kullanılacağı konusunda
Peşmergelere eğitim verecek 6 paraşütçü ve 1 sıhhıyeciden oluşan
ekip de Erbil'de.
27 ton ağırlığındaki ilk sevkiyat, mermileriyle birlikte 50 roketatar,
520 tüfek ve 20 makineli tüfekten oluşuyor.
Almanya IŞİD örgütüyle savaşa destek vermek amacıyla 10.000
Peşmergeye teçhizat sağlayacak büyüklükte askeri yardım yapmayı
kararlaştırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani
dün Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede
daha modern silahlara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Böylece Almanya’nın Bağdat Demiryolu Hattı hedefinin
gerçekleşmesi için ilk adım atılmış oldu.
Ruhani Batı'yı sorumlu tuttu
BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
dünyada terörizmin artmasından Batı ülkelerini sorumlu tuttu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı
konuşmada, terörizmin yoksulluğun, ayrımcılığın, az gelişmişliğin,
aşağılanmanın ve adaletsizliğin bir sonucu olduğunu söyledi.
"Terörizmin kaynağı kurutulmak isteniyorsa, bunların kökeninin
bilinmesi gerekiyor" diyen İran Cumhurbaşkanı, Batı'nın bu sorunları
çözmek için girişimde bulunmadığını ifade etti.
O-Ton
kobani_kobani icin acilan standa saldiri_yardim cagrisi.mp3
27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’tte Holländische Platz’da
Almanya’nın Kürt Yönetimine silah göndermesine ve IŞİD’a karşı bir
gösteri yapılacak.
TTIP VE CETA Parlamentoda
26.092014
Almanya en çok ‘devletleri dava etme hakkı’ndan rahatsız

PRIMARK Pantolonunda yardım çağrısı
26.06.2014
İrlandalı ucuz giyim markası Primark’taki çalışma koşulları yeniden
eleştirilere sebep oldu.
Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrindeki bir müsterinin pantolununa dikili
üçüncü imdat notu tartışma başlattı.
SOS! başlıklı Çince yazılmış notta, “Ben ve arkadaşlarım Hubei’daki
Xiangnam Cezaevinde hayvanlar gibi çalıştırılıyoruz. Bize verilen
yemekleri hayvanlar bile yemez” ibaresi dikkat çekti.
Bu, bir kaç gün içinde ortaya çıkan üçüncü mesaj oldu. Kısa bir süre
önce de İngitere’nin batısındaki Swansea kentinde benzer bir olay
yaşanmıştı. O mesajda “forced to work exhausting hours- Gücümüzün
sonuna kadar çalıştırılıyoruz” sözleri yer aldı.
Buna benzer ücüncü mesaj ise Primark magazasının sattığı bir bayan
elbisesinden çıktı.
Mesajların İngiltere ve İrlanda’da ortaya çıkması ilgili kurum ve
birimleri şaşırttı.
Primark tarafından BBC’ye yapılan açıklamada olaylarla ilgili
soruşturma başlatılacağı sözü verildi. Şirket, Alman basınının konuyla
ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
Primark, Almanya’da, Bangladeş’te işçileri gayri insanı koşullarda
çalıştıran Primark için üretim yapan tekstil fabrikasının çökmesiyle
1.100 işçinin ölmesi üzerine manşetlerde yer almıştı.
Burger King soygunu baş ağrıttı
26.06.2014
KASSEL - Knorrstraße’de bulunan Burger King şubesinin soyulması
şirket içinde büyük sorunlara sebep oldu. Soygunun gerçekleştiği gece
yarısı Burger King şubesinde çalışan gencin 17 yaşında olması firmayı
zora soktu.
HNA gazetesi soygunla ilgili yaptığı haberde, “Gençliği Koruma
Yasası” gereğince 17 yaşındaki bir gencin gece çalışamayacağını öne
çıkardı. Genç ise gece çalışmak için ailesinden izin aldığını söyledi.
HNA gazetesinin dünkü haberine göre Burger King basın sözcüsü,
yasalara aykırı davranılmış olmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Dirayetli Baba emretti
26.05.2014
Asimile olmayın
Talat Kaya
Cumartesi günü Köln’de binlerce sempatizanı tarafından coşkuyla
karşılanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TC Başbakanı ve baba
olarak, evlatlarından asimile olmamalarını istedi. Erdoğan
sempatizanlarıyla kutlama yaparken, binlerce insan da dışarıda
protesto gösterisi yaptı.
Babanın emriyle coşan evlatlar, “kim ne derse desin biz seni
savunuyoruz” diyerek sahip çıktı.
Köln Lanxess -Arena'daki, ikinci sınıf insan muamelesi gören,
dışlanmış, yaklaşık 15.000 sempatizanının duygularına seslenen
Erdoğan, Türkiye'nin yükselişini önlemek isteyen güçler olduğunu,
Türkiye ve yurt dışındaki eleştiricilerin Türkiye’ye zarar vermek
istediğini iddia etti.
Devlet, ulus, büyük aile ve din kavramlarını AKP politikasında
bütünleştiren, baba olan devleti babaya uygun dirayetle temsil eden
Erdoğan, taraftarları tarafından coşku seliyle karşılandı.
Erdoğan, Türkiye’nin gündem yapılan değil, gündem belirleyen bir
ülke olduğunu, hiç kimsenin Türkiye’yi korkutamayacağını
vurguladığı konuşmasında, Alman basınına kafa tutarak kalabalığın
beklentisi olan „dirayetli babalığı“ ve Türkiye’nin gücünü kanıtladı.
Sınıf atlayanların daha da muhafazakarlaştığını, partisine desteğin
güvencesi haline geldiğini bilen Erdoğan, işçilikten utananları da
“Almanya’da 80 bin işletme açtınız 40 milyar Euro ciro sağladınız.
Almanya’da bakan olarak vazife yapar hale geldiniz” diyerek
onurlandırdı.
Tayyip Erdoğan, yıllardır dışlanan, sadece suçlar ve uyumsuzluğuyla
medyanın ve politikanın gündemine girebilen taraftarlarına,
“Sanmayın ki sadece sizler gurbettesiniz, bizler de içimizde sizin
kadar hasret yaşıyoruz” diyerek sahip çıktı. Göçmen olarak
yaşayanlarla kurulan köprüye kanıt olarak, bulunulan ülkede seçim
hakkı tanıyan AKP hükümetinin başbakanı Erdoğan, taraftarlarından
seçimlerde oy kullanma haklarını muhakkak kullanmalarını emretti.

Banka çalışanları uyarı grevi yaptı
27.06.2014
Banka çalışanlarının üçüncü tur Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
öncesi Verdi sendikası baskıyı artırdı.
Frankfurt’ta yapılan 1000 banka çalışanının katıldığı mitingte,
sendika, bu haftanın bitmesiyle birlikte yeni haftaya uyarı grevleriyle
gireceklerini açıkladı.
Verdi sendikası 210.000 banka çalışanının maaşlarına 100 Euro artı
yüzde 3,5 zam istiyor.

Şehir Parlamentosu
27.06.2014
Frankfurt’ta oyun alanlarında sigara yasak
Gelecekte Frankfurt’taki oyun alanlarında artık sigara içilemeyecek.
Şehir Parlamentosu dün büyük çoğunlukla oyun alanlarında sigara
yasağını onayladı.
Frankfurt’taki oyun alanlarında yanan sigara ile yakalananları para
cezaları bekliyor. Para cezasının miktarı henüz kesinleşmedi; Belediye
bunu Yeşil Alan Tüzüğü’nde yapacağı değişilikle belirleyecek.
Değişiklikle kurallar sertleştirilecek.
Şimdiye kadarki Şehir Para Cezası Katoloğu’na göre izmaritlerin yere
atılması durumunda 20 Euro para cezası verilmesi öngörülüyordu.
Sigara yasağı Frankfurt’taki kamuya ait 480 oyun alanını kapsıyor.
Özellikle akşamları buluşan ebeveyn veya gençler oyun alanlarındaki
kum havuzlarını sigara tablası olarak kullanılıyordu. Yasayla bunların
hepsi yasaklanmış oldu.
Kontrol eksikliği
Yasağın detaylarını eleştiren SPD’liler, yasağın sert kontrollere
bağlanmamış olmasından şikayetçi. Bunun gerekli olduğunu savunan
demokratlar, aksi halde düzenlemenin kağıttan kaplan olmaktan ileri
geçemeyecğini savunuyor. SPD’li politikacılar şimdiye kadar sadece
yasak levhalarının asıldığı alanlarda kontrollerin artırılmasını talep
etti.

1 Ekim Cuma
Kassel bu hafta sonu hareketli.
01 10 2010
Sokak Festivali
Sol Parti Cumartesi günü Schiller sokakta bir sokak festivali düzenliyor.
Festivale Sol Parti Kassel Büyük Şehir Belediyesi Başkan Adayı Kai
Boeddinghaus da katılacak. Festivalde çeşitli kurum ve kuruluşlar da stand
açacak. Sol Parti yönetimi, Sol Parti hakkında, özellikle göçmen politikaları
konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyen yada sadece „bi bakalım sokak festivali
nasıl oluyormuş“ diyen herkesin Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren Schiller
Strasse‘ye uğramasını istedi.
Ayasofya Camisi’nde açık kapı günü
Jägerstraße’de bulunan Ayasofya Camisi 3. Ekim’de açık kapı günü düzenliyor.
Cami yönetimi tarafından yapılan açıklamada, açık kapı gününe din, dil, ırk
ayrımı gözetmeksizin herkesin davetli olduğu belirtildi.
Saat 11.00’de Jägerstraße’de başalayacak olan açık kapı günü saat 18.00’de son
bulacak.
Mattenberg camisi de bu hafta sonu iki gün sürecek kermes etkinliği
düzenliyor.
Hacı Bayram Camisi Cumatesi günü Saat 11.00’de mezarlık ziyareti Pazar günü
de Saat 10.00’da açık kapı günü yapıyor.
Gelecek korkusu: 500 kişi Kassel şehir merkezinde gösteri yapıyor
01 10 2010
Kassel (pdi /RK) – Yaşlılıkta yaşam standartlarını düşüren şeylerin başında her
geçen gün daha çok artan kiralık işçi kullanımı, daha az uzmanlık içeren işler ve
67 yaşında emeklilik geliyor. Sendikalara göre bunlar önemli sorunlar.
Kuzey Hessen ve Thüringen’den Perşembe günü yola çıkan 500 kadar IG Metal
üyesi genç gösterici bugün Kassel’e ulaştı. Belediye binası önünde yapılan
konuşmalarda IG Metall sendikası bölge yöneticisi Armin Schild siyasilerden
izledikleri politikayı derhal değitirmelerini talep etti.
"Müslüman göçmenler toplum için yük" müş?
01 10 2010
Soru işaretli bir başlık.
Göçmenler Sarrazinle bir daha suçlu sandalyesine oturtulduktan sonra yapılan
politik tartışmalar sonrasında gerçekleştirilen kamu oyo araştırması sonuçları
açıklandı. Tartışmalarla yön verilen halkın, sorulara verdiği cevap, halkın
düşüncesi olarak açıklandı.

Kassel: Halit Meydanı resmen açıldı.
01 10 2010

İsmail Yozgat: “Holländische Caddesi’ne oğlumun adının
verilmesi isteğim ömür boyu kalbimde yaşayacak”
Kassel: 2006 yılının Nisan ayında Neonazilerce katledildiği belirtilen
Halit’in isminin bir sokağa verilmesi önerisi Kassel’de büyük
tartışmalara yol açsa da en sonunda Holländische Caddesi ile
Mombach Sokağı’nın kesiştiği alan bugün saat 12’den itibaren resmen
“Halit Platz – Halit Meydanı” olarak anılmaya başlandı.
Şehir Yönetimi’nin Haziran ayında çoğunlukla aldığı karar bu gün
resmi açılışla uygulamaya geçti. Sabah saatlerinde meydana üstünde
“Halit Platz” yazılı sokak levhası yerleştirildi. Meydanda daha önce
inşa edilen ve üstü kapalı tutulan anıt ile sokak levhası bu sabah 250
kişiye yakın bir kalabalığın katılımı ile resmen açıldı. Açılışa Hessen
Adalat Bakanı Jörg-Uwe Hahn, Türkiye Büyükelçisi Avni Karslıoğlu,
Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Thüringen Adalet Bakanı,
Araştırma Komisyonu Başkanı, Kassel B.Ş.Bel. Bşk. Bertham Hilgen,
Kassel Yabancılar Meclisi Başkanı Kamil saygın ile 15 Hessen
milletvekili katıldı. Açılışa Hessen Başbakanı Boufier ise mazeret
göstererek katılmadı.
Açılış sırasında konuşan Hessen Adalet Bakanı Jörg-Uwe Hahn,
Yozgat Ailesi’nden devletin 21 yaşındaki Halit’i koruyamadığı ve
cinayet sonrasında aile fertlerinin soruşturulmasından dolayı devlet
adına özür diledi. Bakan eski Cumhurbaşkanı’nın sözlerine atıfta
bulunarak “Şuna inanıyorum ki bu gün Türkiye kökenli insanların ve
İslam’ın Hessen’e ait olduğunu bir kez daha vurgulamıştır”
Bakan’ın ardından Federal Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un anma
töreni için kaleme aldığı mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Kassel Şehir
yönetimine Terör örgütlenmesi NSU kurbanları ve Halit için anıt
yapımına izin vermesinden ötürü teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Avni Karslıoğlu ise ölenlerin
yakınlarının mesnetsiz suçlamalar nedeniyle sürekli hakarete
uğradığını anımsattığı konuşmasında, basının cinayetleri “Döner
Cinayetleri” olarak lanse etmesinin saçmalığına vurgu yaptı.
Karslıoğlu Türk ve almanlar arasında nefreti körüklemeyi hedefleyen
bu cinayetlerle kurşunların Türk -Alman dostluğuna sıkıldığını ancak
başarılı olamadığını belirtti.

Vatandaşlık testi uygulamsı başladı
01 09 2008
Vatandaşlığa geçmek isteyen göçmenlere dönük "vatandaşlık testi" kararnamesi
bugün yürürlüğe girdi.
33 sorunun 17'sini doğru cevaplayanlar vatandaşlık testinde başarılı sayılacaklar.
Almanya'da yarından itibaren vatandaşlıkta "test" dönemi başlıyor.
Alman vatandaşı olamk isteyen göçmenler, bundan böyle ülke geneliyle ilgili
300 ve yaşanılan eyaletle ilgili 10 sorunun yer aldığı 310 soruluk katalogdan
seçilen 33 sorudan 17’sini bir saat içinde cevaplamak zorunda.
Testi ilk denemede başaramayanlar, 25 Euro ödeyerek diledikleri kadar testi
tekrarlayabilecekler. Bu ücreti, vatandaşlığa geçmek isteyenler kendileri ödüyor.
Test ile, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların yeterli derecede
Alman hukuk ve toplum düzeni hakkında bilgiye sahip olup olmadığı ölçülecek.
Her sorunun 4 cevap şıkkı bulunuyor. Bu seçeneklerden ise sadece biri doğru.
Belediyelerde yapılacak
Testler, yerel yönetimlerde gerçekleştirilecek. Vatandaşlığa geçmek isteyenlerin
sınava hazırlanabilmesi için Federal İçişleri Bakanlığı, 330 sorunun yer aldığı
soru kataloğunu ilgili mercilere dağıttı. Ancak eyaletler, testte başarılı olunması
halinde bile isterse adaylarla birebir görüşmeler yaparak vatandaşlığa geçmek
için yeterli şartları taşıyıp taşımadığını kontrol edebilecek.
Vatandaşlık Yasası'na göre sekiz yıldan beri Almanya'da oturma iznine sahip
olan bir yabancı, kendi geçimini kendisi temin edebiliyorsa ve özgürlükçüdemokratik temel düzene karşı olmamakla birlikte bir dizi başka şartları yerine
getiriyorsa, vatandaşlığa geçme hakkına sahip. Bir yabancı anayasal açıdan
sakıncalı hedefleri olması halinde ya da suç işlemesi halinde vatandaşlığa
alınmıyor.
Vatandaşlık Testi Hessen’de Eylül sonunda başlayacak
01 09 2008
KASSEL - Alman vatandaşı olmak isyenler için zorunlu olan vatandaşlık testi
uygulaması Hessen’de Eylül ayı sonunda başlayacak.
Hessen Halk Yüksek Okulu sözcüsü, ilk sınavın 25 Eylül’de Frankfurt’taki halk
yüksek okulunda başlayacağını açıklandı. Wiesbaden de ise ilk test 29 Ekim’de
yapılacak.
Tüm Almanya için geçerli olan vatandaşlık testi kararnamesi bugün yürürlüğe
girdi.
1 Eylül'de neler değişti
01 09 2008

1 Eylül Salı

Avrupa'da akkor ampul tarihe karıştı
Avrupa Birliği'nde akkor ampullere yasak getiren düzenleme, bugünden
itibaren yürürlüğe girdi. Artık akkor ampuller yerine çevre dostu tasarruf
lambalarının kullanımına başlanacak.
Düzenleme uyarınca, 1 Eylül'den itibaren aşamalı olarak tasarruf lambalarına
geçilmesi planlanıyor.
Alman faşisminin Polonya’ya saldırısının 70.Yılı
01-09-2008
Almanya 1 Eylül 1939’da ikinci dünya savaşını başlattı. 1 Eylül 1939’da Adol
Hitler mecliste yaptığı konuşmasında ordunun Polonya’ya saldırısını savunma
hareketi olarak tanımlamıştı.
Nazi Almanyasının bu saldırısı ikinci dünya savaşının çıkmasına sebep olmuştu.
70 yıl önce, Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan ve milyonlarca
insanın hayatına mâl olan 2. Dünya Savaşı'nın 70.Yıl dönümü törenleri başladı.
Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk/Danzig kentindeki tören, 1 Eylül 1939'da
Schleswig-Holstein zırhlısının Polonya'da Westerplatte'yi bombalamaya
başladığı saat olan 04.45'te (TSİ 05.45) başlatıldı.
Polonya Devlet Başkanı Lech Kazinski, yaptığı konuşmada, "Westerplatte bir
sembol, güçlüye karşı zayıfın kahramanca savaşmasının sembolü" dedi.
Başbakan Donald Tusk da, benzer övgüler içeren konuşmasında, tarihten alınan
dersleri unutma tehlikesine dikkati çekti.
Bu arada, gün içinde çeşitli ülkelerden 20 kadar lider ve üst düzey yetkili,
savaşta ölen milyonlarca kişinin anısına yapılacak törenler için Gdansk'da bir
araya gelecek.
Westerplatte'de ilerleyen saatlerde yapılacak geniş katılımlı bu anma törenlerine
Başbakan Angela Merkel, Rusya Başbakanı Vladimir Putin de katılacak.
, Fransa Başbakanı Francois Fillon, Litvanya Başbakanı Andrius Kubilis, İsveç
Başbakanı Frederik Reinfeldt ve Britanya Dışişleri Bakanı David Miliband'ın
katılması bekleniyor.
ABD, anma törenlerinde Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones tarafından
temsil edilecek.
On milyonlarca kişinin hayatına mal olan tarihin bu en kanlı savaşı,
Almanya'nın koşulsuz teslim olmasıyla 8 Mayıs 1945'te Avrupa'da sona ermişti.
Savaş partilerine oy yok
01-09-2008
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Almanya'nın onlarca bölgesinde değişik etkinler
düzenleniyor.

IRAK'IN İŞGALİ
01 Eylül 2010
"ABD Askerlerini Çekerken İşgalin Bedelini Irak Halkı Ödüyor"
Küresel BAK'tan Önen "ABD askerlerini çekti ama yedi yıllık Irak'ı işgalinin bedelini kim
ödeyecek. Şu anda bu bedeli ödeyecek olan Irak halkı" diyerek ABD'nin işgal sonrasında
bölgenin gelişimi için ekonomik bir program sunması gerektiğini söyledi.
ABD askerlerinin Irak'ta kalan son muharip askeri gücünü çekmesinin ardından bölgenin nasıl
etkileneceğini bianet'e değerlendiren Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu'ndan (Küresel
BAK) Yıldız Önen, "Yedi yıllık Irak işgalinin bedelini kim ödeyecek. Şu anda bu bedeli
ödeyecek gözüken Irak halkı" dedi.

"İşgal özel güvenlik şirketleriyle sürüyor"
Önen, şöyle konuştu:
"Kuveyt üzerinden çekilen ABD askerlerinden geriye, Irak askerlerini eğitmek üzere 50 bin
ABD askeri kaldı. Irak'ta eski ABD askerlerinden oluşan özel güvenlik şirketleri, aslında
işgali bir şekilde devam ettiriyor. Resmi olarak Barack Obama'nın da dediği gibi 'Irak
Özgürlük Operasyonu bitti.' Ama Obama'nın cümlesi şöyle olmalı; 'Irak'ın kabusu bitti.'
"Çünkü bu işgallerin ve çekilmelerin tek bir anlamı vardır; hiçbir ülkeye hiçbir şekilde
istikrar, demokrasi ve özgürlük getirmiyor. Yedi yıldır yarattıkları kabusa son vermek zaten
ABD'nin sorumluluğunda. Ama bu sorumluluk askeri değil ekonomik olmalı."
Obama'nın seçim vaatlerinden biri olan "Irak'tan askerlerin geri çekilmesi"nin yerine geldiğini
belirten Önen, "Ama askerleri çekerken Irak'ın daha özgür, daha demokratik bir ülke olması
için somut program açıklamadı" diye konuştu.
ABD'nin Irak'taki petrol şirketlerinin yönetimi üzerinden bölgeye yerleştiğini söyleyen Önen,
"ABD, Ortadoğu'ya yerleşmiş bir güç olma amacını gerçekleştirdi" dedi.
Askerlerin çekilmesinin Türkiye üzerinde nasıl bir etkisi olacağına ilişkin ise Önen, "Daha
önce nasıl bir ilişki sürdürülüyorsa yine benzer bir ilişki olacak. Söylendiği gibi Türkiye'nin
orayı işgal etmesi gibi bir durum da olmayacak" ifadesini kullandı.
"Irak'ta zaten mevcut şiddet olayları var" diyen Önen, askerlerin boş bıraktığı bölgede
muhtemel şiddet olaylarının umulanın çok üzerinde olmayacağını düşündüğünü de sözlerine
ekledi. (BT)

IRAK'IN İŞGALİ

Kaddafi'ye Amerikan yardımları ortaya çıktı.
01 Eylül 2010
El Cezire kanalı, Amerika'nın Libya diktatörü Muammer Kaddafi'ye ciddi
yardımlar yaptığını duyurdu. El Cezire kanalı muhabirini Cemal eş Şeyyal,
başkent Trablus'ta genel kurmay başkanlığına ait istihbarat merkezinde ele
geçirilen belgelerde, Amerika'nın dikta Muammar Kaddafi'ye ülkede olayların
başlamasından sonra da mali yardım yaptığını ortaya koyan belgelerin
bulunduğunu söyledi. Öte yandan kendisi ortada kayb olan Kaddafi'nin dışişleri
bakanı Abdulatiy el Obaydi'nin inkılapçı güçler tarafından tutuklandığı
bildirildi. Kaddafi'nin dışişleri bakanı abdulatiy el Obaydi'nin, Libya'nın
doğusunda Cunzor köyünde bir çiftlikte yakalandığı kaydedildi. Diğer yandan
babası Kaddafi ile birlikte saklanan Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfulislam
Kaddafi'nin , babasının, sabit bir şekilde dik duruşunu sürdürdüğünü ileri sürdü.
Seyful İslam önceki gün yayınladığı mesajında, Siret şehrinde 20 bin silahlı
gençin mücadele için hazır olduğunu savundu. Libya geçici ulusal konseyi
komutanı da, 6 aydır süren çatışmalarda 50 binden fazla kişinin hayatını
yitirdiğini söyledi. Batılı kaynaklar ise, Toğo cumhurbaşkanının, Kaddafi'nin
ülkesine gelmesine sıcak baktığını belirtiyorlar. 003/0011
Hava alanlarındaki çıplak tarayıcılar
01 Eylül 2010
Saat mi silah mı?
Çıplak tarayıcıların Alman havaalanlarında kullanılmasından şimdilik vaz
geçildi.
Havalimanlarında güvenliği arttırmak için 10 aydır deneme amaçlı olarak
kullanılan çıplak tarayıcılar, yetkilileri çileden çıkardı: Sık sık alarm veren
tarayıcılar silahla kol saatini ayırt edemiyor.
Alman havaalanlarında vücudu çıplak bir şekilde gösteren tarayıcıların
kullanılmamasına karar verildi.
Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sık sık lüzumsuz alarm
veren cihazların, güvenlik kontrollerinin uzamasına, dolayısıyla da yolcuların
uçaklarına gecikmesine neden olduğu kaydedildi.
Aşırı hassas olan mevcut tarayıcılar tehlikeli ve zararsız objeleri ayırt edemiyor,
ter lekesi, kırışıklık ve düğmelere karşı da lüzumsuz alarm veriyor.
Euro Kararı Onaylandı
Merkel hükümeti, Euro’yu kurtarma fonunun (EFSF) güçlendirilmesi konusunda
AB ülkeleri hükümet ve devlet başkanlarının almış olduğu kararı bugün
onayladı.
Hükümetin onayladığı karar doğrultusunda Euro’yu Kurtarma Fonu (EFSF),
kriz içindeki Euro ülkelerinin bonolarını satın alacak, kredi verecek ve üye
ülkelere bankalarını istikrarlı hale getirmeleri için para aktaracak.

Önce hüplet,sonra gümlet!
01 Haziran 2009
Foodwatch: Capri-Sonne markalı içeceklere dikkat
Yasemin İnce
Capri-Sonne meyve sularının içinde meyve suyundan çok şeker olduğu
açıklandı. Foodwatch yaptığı bir analizde, bir kutu Capri-Sonne meyve suyunun
6,5 tane küp şekeri ve 2 yemek kaşığı portakal suyundan oluştuğunu ortaya
çıkardı.
Reklamlarda ise „Sağlığınız için, Capri-Sonne için!“ çağrısı yapılıyor.
Berlin-Tüketiciler Birliği Foodwatch özellikle çocukların en sevdiği içecek olan
Capri-Sonne meyve suyuna dikkat çekerek, her paketinde 6,5 tane küp sekeri
içerdiği belirtildi.
Ayrıca ambalajinda görüldüğü gibi içinde kocaman bir portakal yok, sadece
portakalın 2 yemek kaşığı suyu var.
Foodwatch’ın yaptığı incelemelerden çıkan diğer bir sonuç da, Capri-Sonne’nin
portakal tadı tatlandırıcılardan (Aroma) sağlanması.
Tüketiciler Birliği, Capri-Sonne üreticisi Wild’in aynı zamanda dünyanın en
önde gelen Aroma –Tatlandırıcısı üreten gıda sanayisi olduğuna da dikkat çekti.
Foodwatch, Capri-Sonne’nin kendi ürettiği meyve suyunun çocuklar için
sağlıklı olmadığını zaten bildiğine vurgu yaptı. Foodwatch, Capri-Sonne
üreticisini büyük bir reklam kampanyası ile tüketicinin kafasını karıştırmakla,
sağlıksız içecekleri göz boyayarak sağlıklı içecekmiş gibi pazarlamakla eleştirdi.
Foodwatch aynı zamanda Capri-Sonne’nin çocuklara sağlıksız meyve suları
üretmesine karşın, spor dalında çocuk ve gençleri sponsor olarak
desteklemelerini utanmazlık olarak değerlendirdi.
Foodwatch, Anne-babalardan çocuklarının okul çantasına Capri-Sonne meyve
suyunu koymamalarını istedi. Capri-Sonne 40 yıllık bir firma.18 ülkede
üretiliyor ve 100’den fazla ülkede içiliyor. Capri-Sonne üreticisi Wild, aynı
zamanda dünyada en çok aroma-tatlandırıcı maddesi üreten bir gıda tekeli.
Foodwatch, Capri-Sonne’ye karşı bir kampanya başlattı.
http://www.abgespeist.de/capri_sonne/index_ger.html
Kermes sezonu başladı
01 Haziran 2009
Ekonomik krizin vurduğu üyelerinden aldığı yardımlarla yaşaması zora giren
kurumlar umutlarını kermese bağladı.
KASSEL-Geçtiğimiz günlerde kermes yapan Mattenberg camisinden sonra
Ayasofya Camisi ve Fatih Camisi de bunlar arasına katıldı.
Ayasofya camisinin 30 Mayıs’ta Jeager caddesinde başlayan ve bugün de süren

Almanya Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi
01 Haziran 2010
Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in istifa etmesinin ardından politika tek bir soruya
kilitlendi: Yeni cumhurbaşkanı kim olacak?
Köhler, dün Berlin’deki Bellevue Sarayı‘nda eşi Eva Luise Köhler ile birlikte
düzenlediği basın toplantısının ardından istifa etmişti. Cumhurbaşkanlığı için en
güçlü adaylardan biri halen kabinede çalışma bakanı olarak görev yapan Ursula
von der Leyen. Başbakan Angela Merkel’e yakınlığıyla tanınan Von der
Leyen’in, Hristiyan Demokrat Parti adayı olmasına rağmen Sosyal Demokrat
oyları da alacağı tahmin ediliyor. Von der Leyen bir dönem aile bakanlığı da
yapmıştı.
Favorilerden biri de eski maliye bakanlarından Sosyal Demokrat Partili Peer
Steinbrück. Deneyimli politikacı özellikle sosyal demokratların muhafazakar
kanadının desteğini almış durumda. Bununla birlikte Steinbrück’e siyasi
analizciler tarafından pek şans tanınmıyor.
Favori kadın adaylardan biri de, eski Protestan baş piskopos Margot Kässman.
1958 doğumlu eski din görevlisi, içkili araba kullanırken yakalanınca istifa
etmiş, istifasıyla daha da popüler olmuştu. Kässman‘ın özellikle halk nezdindeki
yıldızı oldukça parlak görünüyor.
Sosyal demokrat politikacı Gesine Schwan da şansı yüksek kadın adaylardan.
Aynı zamanda siyasi bilimler profesörü olan Schwan, daha önce iki kez girdiği
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olmuştu.
Köhler, Almanya’nın ticari çıkarlarının korunmasında Alman askerlerinin görev
alabileceği yönündeki açıklamasının eleştirilmesi üzerine istifa etmişti.
Ursula von der Leyen, Peer Steinbrück, Margot Kässman, Gesine Schwan
Avrupa Birliği’nde işsizlik
01 06 2011
Avrupa Birliği’nde Mart ayında yüzde 10'la çift haneyi gören işsizlik oranı
Nisan ayında yüzde 10,1'e çıktı.
AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, nisan ayında 27 üyeli AB'nin
ortalama işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 9,7 oldu.
Nisan ayı itibariyle AB'de en yüksek işsizlik oranları yüzde 22,5'le Letonya,
yüzde 19,7'yle İspanya ve yüzde 19'la Estonya'da görülürken, en düşük oranlar
yüzde 4,1'le Hollanda, yüzde 4,9'la Avusturya ve yüzde 5,4'le Lüksemburg'da
kaydedildi.

Grimm kardeşler festivali ve Türkçe tiyatro oyunu
01 06 2011
Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kassel’de
Brüder Grimm Festival Derneği’nin düzenlediği 4. kültür şenliği 23 Mayıs’ta
Hofgeismar’da yapılan resim sergisi ile başladı.
19 Ağustosa kadar sürecek festival kapsamında Kassel’de sanatseverleri
müzikal, sergi, tartışma ve tiyatro gösterisi bekliyor. Festival yönetimi yaptığı
basın toplantısında organizasyonun yaklaşık 300 bin Euro’ya mal olacağını
açıkladı.
Festivalin doruk noktasını “LOST - Hänsel & Gretel” adlı müzikal güldürü
oluşturuyor. Basın toplantısında rejisör Michael Fajgel, müzikalde aileleri
tarafından teyzelerine gönderilen Hänsel ve Gretel adlı çocukların bindikleri
botta meydana gelen arıza nedeniyle bir adada mahsur kalmaları ve burada
büyüklerin dünyasından sıyrılarak yaşadıkları maceraların ele alındığını belirtti.
. Ünlü TV dizisi LOST ve masal kahramanları Hänsel ve Gretel’den
esinlenilerek sahneye uyarlanan müzikal, Karsaue’deki (Auedamm 58)
Siebenbergen adasında 07.07.2011 ve 07.09.2011 tarihlerinde saat 20.00’de
seyirciyle buluşacak.
Kocaeli Şehir Tiyatrosu Kassel’de

Brüder Grimm Festivali kapsamında Kassel ile kardeş şehir olan Kocaeli’den,
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda oynanan “Mezuniyet Balosu” adlı tiyatro oyunu
Kassellilerle buluşacak. Ormanda okulların tatil edilmesinden sonra yapılan
kutlamaları konu edinen oyun 35 dakika sürüyor. Genel Sanat Yönetmenliğini
A. Nejat Birecik’in (TV dizilerinden aşina olduğumuz bir oyuncu) üstlendiği
oyunun kadrosunda şu isimler yer alıyor. Turgut Çakar (Tiyatro Müdürü), Melih
Düzenli (Yönetmen), Adnan Yılmaz (Dekor tasarım), Cafer Yiğit (Işık tasarım),
İlker Sevüker (Ses kumanda), Fatih Sevdi (Oyuncu), Erdem Irmak (Oyuncu),
Serhat Güzel (Oyuncu), Senem Akman (Oyuncu), Zeynep Topçu (Dış İlişkiler
Sorumlusu)
“Mezuniyet Balosu” adlı tiyatro oyunu 08.06.2011`de Schlachthof`da, 09.06.11
Apostelkapelle`de izleyicilerle buluşacak.
Festival ve Türkçe tiyatro oyunu hakkında geniş bilgi almak için www.brudergrimm-festival.de |Tel: 0561-288 74 09
Resim altı 0015: Festival komitesinde yer alan Osman Duygu (en solda),
Türkiye’den gelecek tiyatro ekibi ile festivalin daha da şenleneceğini belirterek,
tüm Kassel’de yaşayan Türkleri festivale katılmaya davet etti.
Bodrum’da sahte alkolden zehirlenen üç Rus kızı öldü

01 06 2011

Neonazi cinayetleri iddianamesinde sona doğru
01 06 2012
Federal Savcılık'ın Neonazi cinayetlerine ilişkin iddianamesini öngörülen
süreden önce tamamlayarak, davayı yaz aylarında açması bekleniyor.
Federal Savcılık'ın sürdürdüğü soruşturmanın hızlandırılması için Federal
Yargıtay'ın baskı yaptığı ifade ediliyor.
"Süddeutsche Zeitung"un haberine göre Zschäpe’nin tutukluluk süresinin
yeniden uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek 18 Ağustos’a kadar, Federal
Savcılık'ın en azından iddianame taslağını tamamlaması bekleniyor.
Davanın bu süre sona ermeden açılacağı tahmin ediliyor.
Yargıtay, 18 Mayıs’ta Neonazi cinayetlerinden dolayı tutuklanan Beate
Zschäpe’nin tutukluluğunun kaldırılması talebini reddetmiş ve soruşturmayı
yürütenlerin geniş kapsamlı inceleme yapmalarının, iddianamenin
geciktirilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca, şüphelilerin
gözaltında tutuldukları sürenin “geçmişte yaşananların tamamının” açıklığa
kavuşturulmasına yeterli olmadığı vurgulanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de bir süredir gözaltında tutulan 3 şüpheli birbiri ardına
serbest bırakılmıştı.
Aralarında Kassel’den Halit Yozgat’ın da bulunduğu sekizi Türk 10 kişinin
ölümünden sorumlu tutulan Neonazi terör hücresi "Nasyonal Sosyalist Yeraltı"
(NSU) ile bağlantılı olarak hâlihazırda suçlanan 13 kişiden altısına dava
açılacağı tahmin ediliyor.
Şimdiye dek bir terör örgütü kurmak, üyesi olmak ve delilleri yok etmek
kastıyla yangın çıkarmakla suçlanan Beate Zschäpe’ye karşı cinayete yardım
etme suçundan dava açılması bekleniyor.
37 yaşındaki zanlı Zschäpe, terörist Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile
Zwickau kentinde birlikte yaşadıkları daireyi, Böhnhardt ve Mundlos’un
ölümünden sonra ateşe vermişti.
Almanya'da 2000-2006 döneminde işlenen sekizi Türk ve biri Yunan dokuz kişi
ile bir Alman polis memurunun öldüğü cinayetler uzun süre karanlıkta kalmıştı.
Cinayetlerin yaklaşık yedi ay önce, esrarengiz bir dizi olay sonrasında açığa
çıkması ve bir Neonazi terör hücresine ulaşılması, kamuoyunu sarsmıştı.
Terör hücresinin üyelerinden Beate Zschäpe’nin ateşe verdiği Zwickau’daki
evde yaklaşık 12 silah ele geçirilmişti. NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ile Uwe
Mundlos’un ölü bulundukları karavanda da sekiz silah bulunmuştu. /DW/RK)
Hessen Festivali Wetzlar’da başladı
01 06 2012
Wetzlar’dan 52. Hessen Festivali daveti

İstanbul haftaya çatışmayla başladı
03.06.2013
Türkiye’nin pek çok kentinde günlerdir devam eden protesto
gösterilerinin ardından İstanbul haftaya yine çatışmalarla girdi.
İstanbul Beşiktaş'ta sabah erken saatlerde göstericilerle polis arasında
yaşanan çatışma yaşandı. Polisin göstericilere attığı biber gazından
göstericilerin yanısıra çocuklar ve bölgeden geçen kişiler de etkilendi.
Taksim meydanı ise geceyi görece sakin geçirdi. Polis Meydan'a çıkan
yolları kapalı tutarken, bazı göstericiler geceyi Taksim Meydanı'ndaki
araçlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdiler.
Çatışmalar gece boyu sürdü
İçişleri Bakanlığı, son beş günde 67 kentte 235 eylemde 1,730 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı. Ancak gözaltıların daha yüksek olduğu
söyleniyor.
Gece boyunca İstanbul'da devam eden çatışmaların yanısıra, başta
Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok kentte eylemler devam etti.
Başkentteki gösteriler sırasında Ankara polisinin üç gün içinde bir
yılda kullandığı kadar biber gazı sıktığı açıklandı.
İstanbul'daki gösterilerde yaralananlar, Beşiktaş'ta bulunan Bezmi
Alem Valide Sultan Camii'ne getirildi. Camiye gelen çok sayıda
gönüllü sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Cami içerisinde doktor ve hemşireler yaralılara müdahale ederken,
dışarıda polis ile eylemcilerin çatışması sürdü. Bazı göstericiler Bezmi
Alem Valide Sultan Camii'nin bahçesine kaçması nedeniyle polisin
buraya da biber gazıyla müdahale etti.
Taksim kıvılcımı
Talat Kaya
03 06 2013
Başbakan Erdoğan’ın otoriter politikasına karşı direnenlerin sayısı
giderek artıyor. Polis protestoculara sert müdahalede bulunurken,
hükümet sükunet çağrısı yapıyor.
Hükümet Başbakan Erdoğan’ın otoriter politikalarına karşı bugüne
kadar yapılan en güçlü protestolarla büyük baskı altına girdi.
Başkent Ankara’da polis dün de başbakan Erdoğan’ın bürosuna
girmek isteyen protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile saldırdı.
Ülke genelinde binlerce insan İstanbul’daki tartışmalı kentleşme
projesi politikasına karşı çıkarken, polis hükümeti eleştirenleri şiddet

Rice Ankara'yı uyardı
01 11 2007
MOSKOVA/ANKARA: ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice Türkiye’ye
kuzey Irak’ta bulunan PKK’lılara karşı askeri müdahale yapmaktan kaçınması
çağrısında bulundu.
Moskova temasları sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip
Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile telefon görüşmesi yapan Rice, itidal
telkin ettiğini ve Irak’ı istikrarssızlığa sürükleyecek her türlü girişimin ortak
çıkarları zedeleyeceğini Türk yönetimine anlattığını söyledi.
Türk hükümeti Irak’ın kuzeyindeki PKK’lılara karşı harekete geçmeyi reddeden
Mesut Barzani liderliğindeki Kürt özerk yönetimine ekonomik yaptırımlar
uygulamayı kararlaştırdı.
CNN televizyonu Amerikan Savunma Bakanlığı’na dayanarak verdiği haberde,
Irak sınırı boyunca Amerikan keşif uçakları tarafından toplanan PKK mevzileri ile
bilgilerin Türkiye’ye aktarıldığını bildirdi.
Kin ve nefret şimdi de cezaevlerine sıçradı
01 11 2007
İZMİR – Irak’a sınır ötesi operasyon tartışmaları sürerken ülkede
huzursuzluklar da artmaya devam ediyor.
Medyanın pompalamasıyla yükselen nefret ve intikam dalgası cezaevlerine de
sıçradı. Buca Kırıklar 1 Nolu F Tipi'nde bulunan adli tutukluların, siyasi
tutukluların koğuşlarına tehdit ve küfür içerikli notlar attıkları öğrenildi.
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi'ne başvuruda bulunan aileler, Buca
Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan adli tutukluların, siyasi tutukluları
sürekli taciz ettiğini belirterek, gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.
ADLİ TUTUKLULAR TACİZ EDİYOR
Ailelerin verdiği bilgiye göre; cezaevinde siyasi tutuklularla koğuşları yan yana
olan adli tutuklular, tehdit, hakaret ve küfür içerikli notlar atıyor. Siyasi tutuklular,
notları idareye bildirerek, gerekli önlemler alınmasını istedi. Ayrıca aileler, ortak
kullanım alanı ve kurslara çıkan siyasi tutuklulara eşlik eden gardiyanların koruma
kalkanı ve özel bir kıyafet giydiğini aktardı. Siyasi tutukluların gardiyanlara, 'neden
böyle giyindiniz?' şeklindeki sorusuna da, 'adli tutuklular bugünlerde size
saldırabilir. Biz önlem olsun diye böyle giyiniyoruz' şeklinde yanıt verildiğini
kaydeden aileler, çocuklarının can güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını
istedi.

Radyo Kassel dinleyicileri yemekte buluştu
01 11 2010
Radyo Kassel’in dinleyicileri Cumartesi günü radyonun geleneksel yemeğinde
bir araya geldi.
Katılımcılar Cuma Kaycık’ın şarkıları, Hakan Yılmaz’ın Stand Up’ıyla hoşça
vakit geçirdi.
Birbirimizi daha iyi tanımanın, yeni yüzlerle tanışmanın güzelliklerini yaşadık.
Yemekte, 37 yaşına giren Osman Duygu’nun da doğum gününü kutladık.
Bir dahi yemekte buluşmak üzere ayrıldık.
Berlin'de 4. Uyum Zirvesi düzenlenecek
01 11 2010
Dışlamanın, ırkçılığın normal anlayış haline geldiği uyum tartışmaları
sonrasında 3 Kasım Çarşamba günü Başbakan Angela Merkel başkanlığında 4.
Uyum Zirvesi düzenlenecek.
Başbakanlıkta düzenlenecek zirveye Almanya'da göçmenlerin oluşturduğu sivil
toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra federal ve eyalet hükümetlerinden
yetkililerin de katılacak. Başbakan Merkel'in zirve öncesi göçmen örgütlerin
temsilcileriyle ayrı bir görüşme yapacağı belirtildi.
Bazı eyaletlerin başbakanlarının da hazır bulunacağı 4. Uyum Zirvesi'nde
ağırlıklı olarak dil ve eğitim, yerel düzeyde uyum, ekonomi ve işpiyasası
konularının ele alınması öngörülüyor. Uyum kurslarının yanı sıra okul öncesi
eğitim ve yuvalarda Almanca öğretilmesi, göçmen kökenli gençlerin meslek
eğitimi, sosyal sorunlar konularında somut önerilerin değerlendirileceği
açıklandı.
Gözlemciler, on yıllardır uyumun tartışıldığını, ama önemli ölçüler
konulmadığını savunuyor. İçişleri Bakanı uyum kurslarına katılmayanları uyuma
karşı olmakla suçlayıp oturma müsadesiyle cezalandırmak istemekle suçlanırken
buna örnek olarak sadece Berlin’de uyum kurslarına katılmak isteyen 1000
kişinin yer olmadığı için katılamıdğı gösteriliyor.Bu durumda olanların sayısı
ülke genelinde 10.000 civarında.Yuvalar için, okullar için sosyal danışmalık
hizmetleri için bir şeyler yapılmasını isteyen gözlemciler, uyum sağlatılamayan
insanların cezalandırılması gibi Sembol politikası yapmaktan vazgeçilmesi talep
ediyor.
CSU: Almanya göç ülkesi değil
01 11 2010
CSU’nun Münih’te yapılan parti kongresi hafta sonunda Almanya’nın göç
ülkesi olmadığının oy birliği ile kabul edilmesiyle sona erdi.
Delegeler Parti Yönetim Kurulu’nun integrasyon ve yabancılar politikasını

Eyalet Parlamentosu uçak gürültüsünü tartışıyor
01 11 2011
Geçici gece uçuşu yasağıyla birlikte yeni uçuş pisti de ulaşıma açıldı.
Eyalet Parlamentosu bu gün yaptığı olağanüstü oturumda gece uçuşu yasağı ve
uçak gürültüsünü tartışma kararı aldı.
SPD, hükümetin gece uçuşu yasağını kabul etmesini istedi. Eyalet
parlamentosunun gündeminde tek madde bulunuyor: Uçak gürültüsü.
SPD, oturumda, eyalet hükümetinden İdare Mahkemesinin yasaklama kararına
karşı Leipzig’deki Federal İdare Mahkemesi’ne açtığı davadan vazgeçmesi
başvurusunda bulundu.
Hessen Eyalet Demiryolları’nda grev
01 11 2011
Trenler çalışmıyor
Frankfurt. Hessen Eyalet Demiryolları (HLB) ve Vectus’a ait bir çok tren bu
sabah ya sefer yapamadı ya da kısa mesafe seferleri yapabildi.
HLB, Makinestler Sendikası üyesi makinistlerin Salı sabahı greve çıktığını
açıkladı.
Grev özellikle Gießen ve Gelnhausen, Friedberg ve Friedrichsdorf arasıyla
Friedberg ve Hanau’da etkili oldu.Grevin ne kadar süreceğini açıklamayan
HLB-Sözcüsü Susanne von Weyhe, Şu ana kadar GDL’le ilişkiye
geçilemediğini söyledi.
Frankfurt : Yabancılar Dairesi’inde kaos
01 11 2011
Frankfurt Yabancılar Dairesi önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor. Saatlerce
bekledikten sonra sıra kendilerine geldiğinde tren kaçmış oluyor.
Sabah 7.05. 34 kişi saat 8’de açılacak Kleyerstraße 86 adresindeki Yabancılar
Dairesi’nin cam kapısının önünde ayakta bekliyor. AB kimliği olmayan insanlar
numara alabilmek için titreten soğukta umutla bekliyorlar.
Bir Türk kadını hayal kırıklığını „ iki haftadır buradayım. Bir numara
alamadım“ sözleriyle açıklıyor. Bugün erken gelmeyi başarmış. Kadın sadece
yeni pasaportuna oturma müsaadesini işletmek istiyor.
Başka bir kadın da „ Ben de iki defa boşu boşuna bekledim“ diyor.
Rolf-Dietrich Goffin bunların münferit olaylar olmadığını biliyor.
Müvekilleriyle buraya sık sık gelen avukat, Yabancılar Dairesi’ndeki durumun
felaket olduğunu söylüyor.
Sadece daire önünde uzun bekleme problemi yok. Bundan başka, çalışanların
insanlarla emir verir gibi küçümseyerek konuştuğunu belirten bir adam
„Çalışanların çoğu nezaketsiz“ diyor.

NSU soruşturmalarıyla ilgili Almanya Türk Toplumu bilançosu
01 11 2012
Kolat: Almanya ırkçılık sorunu var
TGD Başkanı Kenan Kolat cinayetlerin örtbas edilmek istenmesi
girişimlerinin Almanya'da bir ırkçılık sorunu olduğunu gösterdiğini
söyledi.
Cinayetleri işleyen NSU terör hücresinin ortaya çıkmasından bir yıl
sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Kolat, siyasilerin henüz
daha bunun ırkçı cinayetler olduğunu anlamadığını, bunun
Almanya'nın kuruluşundan beri en büyük güvenlik skandalı olduğuna
dikkat çekti.
Aşırı sağ konusunun toplumun ortasındaki bir sorun olduğunu ifade
eden Kolat, birçok kişinin cinayetlerin aydınlatılmasının istenip
istenmediğini sorduğunu kaydetti.
Dosyalar imha edildikten sonra neler olduğuna, siyasi olarak kimsenin
sorumluluk almadığına ve istifaların olmadığına işaret eden Kolat,
toplumda bu duruma nasıl gelindiği konusunda da bir tartışma
olmamasından yakındı.
Anayasayı Koruma Dairesi, Federal Suç Dairesi ve Eyalet Suç
dairelerini görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Kolat, bu
alanlarda gerekli siyasi sonuçların çıkarılması gerektiğini belirtti.
Dosyaların örtbas edilmesinin siyasi ve yasal bir sonucu olması
gerektiğini vurgulayan Kolat, TGD'nin toplumda ırkçılık konusunda
yapısal ve kurumsal bir tartışma başlamasını, nefret suçlarıyla etkin
bir şekilde mücadele edilmesini, bağımsız bir gözlem kurumunun
kurulmasını ve dışlama politikası yerine ırkçı olmayan eşitlik ve
katılım siyasetinin yapılmasını beklediklerini kaydetti.
Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt'in, Rheiland Pfalz Yüksek İdari
Mahkemesi'nin ten renginden dolayı polis kontrolünün yasa dışı
olduğu yönündeki kararını eleştirmesinin katlanılamaz olduğunu
belirten Kolat, Wendt'in derhal istifa etmesini istedi.
(haberler.com/ard/RK)
Dr. Eugenie C. Scott': Evrim mi Yaratılışçılık mı?
01 11 2012

Karadzic: “Asıl suçlu Boşnaklar”
01 03 2010
Yücel Sivri
Radovan Karadzic kendisine yöneltilen bütün suçlamaları kesin bir dille
reddetti ve “asıl suçlu Boşnaklardır” dedi.
Berlin (ysa) – Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic, kendisine
yöneltilen bütün suçlamaları reddetti ve savaşın asıl suçlusu olarak Boşnakları
gösterdi. Hollanda’nın üçüncü büyük kenti olan Lahey’de bulunan Uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesi tarafından yargılanan Karadzic bugün savunmasını
bizzat yaptı. Savunmasında hiçbir biçimde suçlu olmadığının altını çizen
Karadzic, Sırpların sadece meşru müdafaa yaptıklarını iddia etti ve “davamız
haklı ve kutsaldır” dedi.
Dava her nedenli geçen yılın Ekim ayında başladıysa da, Karadzic savunmasını
hazırlamak için kendisine yeterli zamanın verilmediğini savunmuş ve duruşmayı
boykot etmişti. Bu nedenle askıya alınan ve bugün yeniden ele alınan davada
Karadzic savunmasına, “burada kendimi değil, küçük ama onurlu ulusumu
savunuyorum” diyerek başladı.
11 ayrı suçtan mahkeme önünde bulunan Karadzic, savunmasında 1992 ile 1995
yılları arasında cereyan eden ve binlerce insanın ölümüne yol açan Bosna
Savaşı’nın asıl suçlusunun Bosnalı müslümanlar olduğunu iddia etti ve
“Müslümanlar Bosna’da kontrolü yüzde 100 ele geçirmek istiyorlardı, bu da
uzlaşmazlığın ana nedeni idi” görüşünü dile getirdi.
İfadesinde müslüman liderlerin, Sırpları kışkırttığını vurgulayan 64 yaşındaki
eski Sırp lider, asıl onların, halkın katledilişine davetiye çıkardığını iddia etti. Bu
durumda Batılı güçlerin ve dönemin ABD Balkan Özel Temsilcisi Richard
Holbrooke’un uyguladıkları siyasette başarısız olduklarını söyledi. İfadesinde
Amerika ve Almanya’da dahil olmak üzere Balkanlarda çıkan savaşlarda Batılı
ülkelerin de payı olduğunun altını çizen Karadzic, 11 yıl süren kaçak hayatından
sonra 2008’de yakalanarak adalete teslim edilmişti. Karadzic, Srebrenica’da 8
bin Bosnalı müslümana uygulanan soykırımdan ve 43 ay süren Saraybosna
işgali sırasında 10 bine yakın kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.
Müslümanları ve Hırvatları öldürme niyetimiz ya da fikrimiz, hele bu yönde
somut bir planımız yoktu” diyen Karadzic, savaşmalarının yegâne nedeninin
“can, mal ve toprak” korumak olduğuna vurgu yaparak Sırplar da “500 sene acı
çekti” dedi.
“Tilki” lakaplı Sırp lider toplam onbir ayrı suçtan yargılanıyor. Karadzic’e
yöneltilen suçlamalar şöyle: "soykırım yapmak", "soykırıma suç ortaklığı
yapmak", "kasten adam öldürme", "yok etme", "insanlara eziyet etme", " göç
zorlama", "cinayet", "insanlık dışı fiilleri işleme" ve nitekim "1992-1995 yılları

Neonazi cephaneliğinde tanksavar
01 03 2012
Neonazilere ait bir silah deposunda tanksavarların da olduğu 200 silah ele
geçirildi.
Polis Aralık ayında göz altına alınan Regensburglu bir silah tüccarının itirafı
üzerine operasyon düzenledi.
Savcılık, biri kadın altı kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu şahısların,
Bavyera eyaletinin Niederbayern bölgesinde silah ve eroin ticareti yaptıkları
tahmin ediliyor.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, inanılması güç cephaneliğin
saldırganların küçümsenemeyeceğini gösterdiğini söyledi.
Söz konusu olay, 2000 ila 2006 yılları arasında dokuz göçmen kökenli esnafı
öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı Neonaz terör hücresinin suçlarını
akla getirdi.
ForstFeldGarten toplantısı
01 03 2012
ForstFeldGarten bahçeler bölgesi Cumartesi günü saat 15.00’de Steinigkstrasse
23 adresinde bir araya gelecek.
Mike Wilkens, radyomuza yaptığı açıklamada, ForstFeldGarten’ın yaşlı, genç
Alman ve göçmenlerin birlikte vakit geçirebilecekleri ve sebzelerini
ekebilecekleri bir yer olmasını hedeflediklerini söyledi.
Wilkens, bu konuyla ilgili yapılacak toplantıya herkesin katılmasını
beklediklerini açıkladı.
Uyum araştırması tartışmalara sebep oldu
01 03 2012
Avrupa’daki değişimi algılayamayan politikacıların aczi
İçişleri Bakanlığı’nın yaptırdığı bir araştırmada, ülkede yaşayan her beş
Müslüman’dan birinin uyum sağlamak istemediği iddia edildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı'nın uyum araştırmasından çıkan en çarpıcı
sonuçlardan birine göre ülkede yaşayan Müslümanların yaklaşık yüzde 22'si
topluma uyum sağlamak istemiyor. Buna karşılık Müslümanların yüzde 78'i
uyuma “evet” diyor.
İçişleri Bakanlığı'nın uyum araştırması resmî olarak açıklanmadan önce
perşembe günü Bild gazetesinde yayımlandı. Buna göre Alman vatandaşı
olmayan Müslüman gençler arasında köktendinci eğilimler yaygın. Yaşı 14 ile
32 arasında değişen ve Alman vatandaşı olmayan Müslümanların yüzde 24'ü
koyu dindar, Batı'yı reddediyor, şiddeti kabul etme eğilimi var ve uyum
sağlamaya isteksiz.

Berlin-Kreuzberg’in Sevilen Sahnesinden
01 05 2012

Almanya’nın En İyi Bağımsız Tiyatrosuna
Ballhaus Naunynstrasse yılın en başarılı oyunuyla
Nürnberg’e de konuk oluyor.
2011 yılında Alman Tiyatrolar Birliği tarafından „Yılın En
Başarılı Bağımsız Tiyatrosu“ seçilen Ballhaus
Naunynstrasse, kurulduğu 2008 yılından bu yana ele
aldığı „göç sonrası“ konuları, filmleriyle Türkiye /
Almanya Film Festivali’ni de yıllardır zenginleştiren
sanatçıların katılımıyla gündeme getiriyor.
Ballhaus Naunynstrasse’yi Almanya’daki diğer tüm
tiyatrolardan ayıran en büyük özellik kuşkusuz, göçmen
kökenli sanatçılarla birlikte Almanya toplumunun farklı
çehrelerini yeni içerik ve estetik arayışlar temelinde
sahneye taşıması.
Kurulduğu 2008 yılından itibaren Kreuzberg’in en
sevilen mekanı haline gelen Ballhaus Naunynstrasse
sadece göçmen kökenli sanatseverler ve Kreuzberg
sakinlerine seslenmekte kalmadı. Frankfurter
Rundschau gazetesi örneğin şöyle yazıyor: „Tiyatro
sanatında bu denli ses getiren başka canlı bir sahne
yok!“. Tarihi bir balo salonunda bulunan tiyatro, Nurkan
Erpulat ve Jens Hillje’nin yazdığı Verrücktes Blut
(Delikanlı) adlı oyunla uluslararası alanda da büyük bir
ses getirdi. Der Spiegel dergisinin „Yılın Oyunu“ olarak
nitelendirdiği Verrücktes Blut, 2011 yılında Almanya’nın
en önemli tiyatro festivali olan Berlin Tiyatro Buluşması
ile Müllheim Tiyatro Festivali ve Heidelberg Tiyatro
Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Theater
Heute dergisinin 2011 yılında tiyatro eleştirmenleri

Böhmer, yangının olayı aydınlatılsın
01 04 2008
Hükümetin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Backnang kentinde
Türklerin yoğunlukta oturduğu binada kundaklama sonucu çıkan yangının hızlı
şekilde aydınlatılmasını istedi. Böhmer, olayın yabancı düşmanlığıyla ilgili bir
saldırı olması halinde "sıfır tolerans" gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Suçlu
veya suçlular en kısa zamanda yakalanacak ve yargılanarak en ağır cezayı
alacaklardır" dedi.
Backnang kentinde çoğunlukla Türklerin oturduğu bir apartmanda Cumartesi
günü çıkan yangında beş kişi yaralanmıştı. Olay anında 25 kişinin binada
bulunduğunu bildiren polis yetkilileri, apartmanın avlusunda ırkçı ifadelerin
yeraldığı yazılara rastlandığını, bunun yabancı düşmanı bir eylem olabileceğini
açıklamıştı.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıklayan polis, ancak ırkçı bir saldırı
olabileceği şüphesinin azaldığını açıkladı. Yangının ardından, duvarda “ters”
çizilmiş iki gamalı haç bulunmuştu. Polis, bunun, şüpheyi "ırkçı saldırı
olasılığına" çekmek için yapıldığı görüşünde.
Son acı olaylar Almanlar ve göçmenler arasındaki ilişkilerin 'normalden' ne
kadar uzak olunduğunu ortaya çıkardı. Ludwigshafen'daki yangın faciası bunun
en açık örneği. Uzmanlar, olayın ırkçı motiflere dayalı bir kundaklamadan
ziyade 'normal' bir yangın olduğu noktasından hareket ediyor. Ancak bu korkunç
olayın ardından yaşanan üzüntü medyanın da kaşımasıyla öfkeye dönüştürüldü.
Karşılıklı ilişkilerin temelinde hâlâ korku ve güvensizlik duyguları var.
NPD’nin yasaklanması tartışmaları giderek büyüyor
01 04 2008
Yahudi Cemati Konsey’inden Birlik partili eyaletlere eleştiri
CDU ve CSU!nun hükümette olduğu eyaletlerin NPD ile ilgi bilgileri İçişleri
Bakanlığı’na vermeyi reddetmesi, Yahudi Cemati Konsey’ince ağır şekilde
eleştirildi.
Konsey başkan yardımcısı Dieter Graumann, Devletin kendi ödevlerinden
bahsederek, ırkçı parti NPD’nin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunun altını
çizdi. Graumann „Eğer böylesine bir girişimde bulunulmassa, bu demokratların
çaresizliği ve yardıma muhtaç olduklarının göstergesi olacaktır“ dedi.
Daha fazla cesaret beklerdim!

01 Nisan 2009
G20-karşıtları Royal Bank of Scotland’a saldırdı-“Hırsızlar”
01 04 2009
İngiltere'nin başkenti Londra'da G-20 zirvesini protesto eden binlerce gösterici,
Royal Bank of Scotland şubesinin camlarını kırarak duvarlara "hırsızlarThieves" yazdılar.
Banka çevresine polisin kurduğu barikatların protestocular tarafından
parçalanması sırasında, “paraları yok edin” sloganı atıldı. Protestocular polise
meyve ve yumurta fırlattı. Polis, polis elbisesi giymiş 8 kişinin tutuklandığını
açıkladı. Gösteriye 8 bin kişi katıldı.
Finans krizini protesto edenlere çeşitli muhalif gruplar destek veriyor.
Çevreciler de, finans bölgesinde 24 saatliğine çadır kent kuracak. Savaş
karşıtları Amerikan büyükelçiliği önünde, eylem yapıyor.
Finans merkezi abluka altında
Polis, Başkan Obama ve eşinin kalacağı ABD Büyükelçisi'nin ikametgahına
giden yolu tümüyle trafiğe kapattı ve yolda büyük barikatlar kurdu.
Londra'da finans dünyasının kalbi olarak nitelenen City bölgesinde de
olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Polis, bölgede çalışan zengin bankacılara protestoların hedefi olmamak için çok
gösterişli giyinmemeleri, gösterişli otomobilleriyle işe gelmemeleri, büroya
girdikten sonra gün boyunca mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gibi
tavsiyelerde bulundu.
Güvenlik önlemleri için 10 milyon sterlin harcandı
Bu arada 6 ayrı emniyet müdürlüğünde bütün izinlerin kaldırılmasına neden olan
ve 7.5 ile 10 milyon sterlin arasında bir güvenlik maliyeti bulunan zirve için
10 binden fazla güvenlikçi görev yapıyor.
Hastane çalışanları grevde
01 04 2009
Gießen/Marburg. Şimdiye kadar hiç bir sonuca varılmayan Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri nedeniyle özel Marburg-Gießen Uni-Klinikum çalışanları bu sabah
uyarı grevine çıktı.
Ver.di tarafından yapılan açıklamaya göre, işçiler bu sabah vardiyesinde hem
Gießen hemde Marburg´ta iş bıraktı. Grevin gün boyu süreceği açıklandı.

01 04 2010
TEKEL işçilerine polis engeli
01 04 2010
İşyerlerinin özelleştirilerek kapatılmasının ardından işçi
statüsünde başka kamu kurumlarına geçmek için 78 gün
mücadeleden sonra mola veren
Tekel işçileri, bugün tekrar Ankara'da buluştu.
Valilik eyleme izin vermediği için işçilerin Türk-İş önünde
toplanmasına izin verilmedi. İşçileri desteklemek isteyen gruplara da
polis müdahale etti, gözaltılar var. Türk-İş, 1 günlük izin talebini
yetkililere iletti, ancak talep sonuçsuz kaldı.
Tekel işçilerine destek için Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe kapatan
gruba polis müdahale etti.
Ziya Gökalp'te yolu kapatmak isteyen KESK üyesi gruba da polis
gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Girişlere izin verilmedi
Sabah saatlerinde çeşitli illerden eylemcileri başkente taşıyan
otobüslerin toplu halde şehre girişlerine izin verilmedi. Bunun üzerine
işçiler, küçük gruplar halinde kente giriş yaptı. Polis ve işçiler
arasında Mithatpaşa Caddesi'nde arbede yaşandı.
Başbakan: ''Müsaade etmeyeceğiz"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TEKEL işçileriyle ilgili, "Niye
geldiklerini ve kimler olduklarına bakınız. Belli bir grubun yasal
olmayan eylemlere girmesine yasalar içinde müsaade etmeyiz" dedi.
Rüsselsheim davasında müebbet
01 04 2010
Rüsselsheim’daki bir dondurmacıda üç kişinin ölümüyle sonuçlanan
silahlı kavgayla ilgi Darmststadt Eyalet Mahkemesi’nde görülen
cinayet davasında, bir kişiye ömür boyu, diğer iki kişiye de 10’ar yıl
hapis cezası verildi.
Rüsselsheim’da 12 Ağustos 2008 tarihinde "Da Rocco" adlı İtalyan
dondurmacıda, Erkan Karakaya (29), Deniz Ergün (26) ve iki çocuk
annesi 55 yaşındaki Yunanlı Anna Kagarakis ölümü ile sonuçlanan

01 nisan 2011 Cuma
Talat Kaya
01 04 2011
Bazı ailelerin hala disiplinli öğretmelere sempati ile baktıklarını gördüm. Ve
üzüldüm. Avrupa’nın gelişkin kültür merkezi Almanya’da yaşayıp yıllar
öncisinde kalmış olmamız, başarısızlığı disiplinsizliğe bağlamanın yanlışlığını
hala anlamamış olmamız can yakıyor.
Bir veli toplantısında “Diploma herşey değil” demiştim,
Hala da ısrarlıyım. “Diploma herşey değildir”
Türkiye’de yetişen bizlerin hala bir kimlik sorunu var. Diplomamız da olsa
toplum içinde yerimiz yok, silik bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü itiraz etmesini,
soru sormasını öğrenmeyip, öğretmeni, dünyadan bir haber de olsa büyükleri
dinlemesini öğrendik.
Derdimizi anlatıp anlatamama korkusu gölge gibi bizimle beraber dolaşıyor.
Bizim dinleyen, boyun eğen, susan değil: konuşan, itiraz eden, tepki gösterme
cesareti olan nesillere ihtiyacımız var. Neden bizim çocuklarımız bunlardan
birisi, hatta en önde olanı olmasın?!
Kassel Kliniği çalışanı rüşvet mi aldı?

01 04 2010
Kassel/Niestetal. Gelecek Salı günü eski bir Kassel kliniği çalışanı rüşvet
suçlamasıyla mahkeme önüne çıkacak.
56 yaşındaki Nistetalli yaklaşık 5 yıl boyunca bir firmadan tatil, cep telefonu,
arabaya benzin gibi yardımlar almakla suçlanıyor.
Adamın bu yardımlar karşılığında görevini ilaç alımında bu firmanın tercih
edilmesi için kullandığı iddia edildi.
Savcılık, bunun sonucunda 2005 ve 2009 yılları arasında kliniğin bu firmadan
yaklaşık bir milyon euro tutarında alışveriş yaptığının tesbit edildiğini açıkladı.
Değerli dinleyiciler, çocuklarınızın değişmesini, çevrenin değişmesini
istiyorsanız, değişime kendinizden başlamak zorundasınız.
Çocuklarımızın, çevremizdeki insanların değişmesini, başarılı olmasını isteyip,
kendimiz eski gelenek ve alışkanlıklarımızı sürdürürsek inandırı olamayız.
Söze değil işe bakıldığından, değişime kendimizden başlayacağız.
Çocuklarımızın dostu, arkadaşı olacak, arkadaşlarımzın saçmalıklarını nasıl
dinliyorsak, çocuklarımızı da dinleyceğiz.

01 01 2009
Bütün Almanya’da yeni yılı kutladı – Brandenburg kapısında bir
milyon insan toplandı
01 01 2009
Almanya genelinde insanlar havai fişeklerle ve eğlencelerle yeni yılı
karşıladı.
Dondurucu soğuğa rağmen Brandenburg kapısında yaklaşık bir
milyon insan toplandı.
Tarihi Brandenburger Kapısı'ndan Zafer Anıtı'na kadar uzanan 17
Haziran caddesi üzerinde kurulan 10 sahnede, çeşitli müzik grupları
ve şarkıcılar konserler verdi.
Program çerçevesinde “Hot Banditoz”, “Hermes House Band”,
“Baracuda” ve “Adoro” gibi tanınmış gruplar sahne aldı.
Giriş kapılarında kontrollerin yapıldığı eğlence alanına havai
fişeklerin sokulması yasaklandı. Eğlence alanına girmeyi başaranların
çoğu, kendilerini “Glühwein” adı verilen ve kaynatılarak içilen
kırmızı şarapla ısıtmaya çalıştı.
Büyük kalabalık nedeniyle yeni yıldan yaklaşık 2 saat önce izdihamı
önlemek için Brandenburg kapısı girişi ziyaretçilere kapatıldı. Gece
yarısı 10 dakika boyunca havai fişek gösterisi yapıldı.
Kassel’in en büyük yeni yıl partisi Hofgeismar’da yapıldı
01 01 2009
Hofgeismar Pazar yerinde toplanan 2500 kişi Yeni yılı karşıladı.
O-Ton
Hofgeismar Pazar yerinde bir araya gelen Belediyenin davet ettiği
vatandaş ve misafirlerin, saatler 24’e yaklaştıkça coşkusu arttı. 2009’a
girilmesiyle birlikte gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı.
O-Ton
Yeni yıla dans ederek giren vatandaşlar, müzik eşliğinde saat 4’e
kadar keyifli saatler geçirdiler.
Belediye Başkanı Henner Sattler, bu parti ile yeni bir geleneğin
oluşmasından sevinç duyduğunu söyledi.

2010 hepimiz için mutluluk ve huzur yılı olsun
01 01 2010
YENİ YILIN, hayallerimizin gerçekleşmesi için işi elimize aldığımız, Aşkla
yandığımız toplumsal bir huzur ve barış zamanı olması umudu ve dileğiyle
hoşça kalın.
2010'a coşkulu karşılama
İnsanlar 2010 yılını kent merkezlerinde düzenlenen coşkulu kutlama törenleriyle
karşıladı.
Almanya'da yılbaşı kutlaması başkent Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı
önünde yapıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen bir milyon kişi, Brandenburg
Kapısı önünde toplandı. Çok sayıda konserin düzenlendiği kutlamaya katılanlar
saatlerce dans etti. Saatler 00:00'ı gösterdiğinde 10 dakika boyunca havai fişek
gösterisi yapıldı. Kızıl Haç sağlık görevlileri aşırı alkol yüzünden rahatsızlanan
150 kişiyi ayakta tedavi etti.
İstanbul
Yeni yıl kutlamaları Türkiye'de de coşkulu geçti. İstanbul’da yrni yıl Taksim ve
Nişantaşı'nda kutladı. Taksim Meydanı, akşam saatlerinden itibaren çok sayıda
insanın buluşma noktası oldu. Çocukları ya da arkadaşlarıyla birlikte davulzurna eşliğinde oynayan, dans eden, şarkılar söyleyen İstanbullular, yeni yıla
eğlenerek girdi.
Toplumsal kriz tehlikesi artıyor
01 01 2010
Katolik Kilisesi uzmanı Friedhelm Hengsbach yetkilileri sosyal krize karşı
uyardı.
Yasalaşan vergi indiriminin sosyal yardımlar azaltılarak finanse edilmesinin
sosyal sisteme zarar vereceğini hatırlatan Hengsbach devletin vatandaşlarına
“insanca” bir hayat kalitesi sunma görevi olduğunu kaydetti. Yoksullaşmanın
arttığını, çalışma şartlarının her geçen gün çalışanlar aleyhine zorlaştığını
vurgulayan Hengsbach, artan liberalleşmenin paradan para kazanan kesimi
çığırından çıkardığını iddia etti.
Emeklilik kasasının, sağlık sigortalarının ve işsizlik sigortasının güçsüzleştiğini
savunan Friedhelm Hengsbach, toplumdaki yardımlaşma duygusunun devlet
eliyle azaltıldığını özel sigortaların ise teşvik edildiğini belirtti.
Hükümeti, ekonomik büyüme hedefinin yanında büyüyen ekonomi pastasını
halka adilce bölüştürmeye çağıran Hengsbach, tek başına ekonomik büyüme
hedefinin toplumdaki birlik duygusunu zedeleyeceğine işaret etti.
Alman Sendikalar Birliği (DGB) başkanı Michael Sommer de hükümeti
planlanan vergi indirimlerini sosyal yükümlülüklerden taviz vererek
gerçekleştirmekle suçladı. Sommer, sosyal yardımların azalması halinde
hükümeti büyük grevlerin beklediğini söyledi. (zaman/RK)
İstanbul’da kutlama Cizre'de proteso vardı
01 01 2010

Başkent’te uyarı grevi: Trafikte kaos
01 02 2008

BVG’den sürpriz grev
Berlin - Toplu Taşıma İşletmesi (BVG) çalışanları 1 Şubat Cuma günü
greve başladı.
Otobüsler, taramvaylar ve metrolar işlemiyor. Yolcular grev süresince
sadece S-Bahn’ları kullanabiliyor. Birçok Berlinli işe araba ve
bisikletlerle gidebildi. Grev yarın öğleden sonraya kadar sürecek.
Sendika greve dün akşam sürpriz bir şekilde karar verince, toıplu
taşıma araçlarını kullananlara haber verilemedi.
Ver.di’nin BVG ve taşeron firma Berlin Transport’ta çalışan 11 bin
500 insan için yüzde 8 ile 12 arasında ücret artışı talebine, işveren
tarafı yüzde 6 önermişti.
Avrupa Barış Meclisi toplanıyor
01 02 2008

Türkiye Barış Meclisi ilke ve programını temel alan Avrupa Barış
Meclisi 2 Şubat'ta Köln'de toplanıyor.
Köln - Bir araya gelecek davetliler ve katılımcılar, Mart ayında
yapılması düşünülen Barış Kongresi'ne ilişkin çalışmaları gözden
geçirecek.
Girişim Komitesi'nin çalışmalar ve alınan sonuçlar hakkında bilgi
vereceği ve geleceğe yönelik öneri ve perspektiflerin tartışılacağı
toplantıya Türkiye Barış Meclisi temsilcileri de katılacak ve Türkiye
Barış Meclisi hakkında bilgilendirme yapacak.
Toplantıda ayrıca Avrupa Barış Meclisi'nin kuruluşunun ilan edileceği
Barış Kongresi'nin içeriği ve hedefleriyle ilgili de geniş kapsamlı bir
tartışma yapılacak.
Çağrıcılar listesinin kesinleştirileceği ve çağrı metnine son şeklin
verileceği toplantıda başta Almanya olmak üzere Avrupa barış
hareketi öncüleriyle ilişkileri koordine etmek amacıyla bir de
komisyon kurulacak.
Barış Meclisi Türkiye Barış Meclisi ilke ve programını temel alıyorç
Avrupa Barış Meclisi Girişim Komitesi DİDF Genel Başkanı Hüseyin
Avgan, Gazeteci-Yazar Günay Aslan, Rosa Luxemburg Vakfı Basın
Sözcüsü Murat Çakır, AABF Genel Başkanı Turgut Öker, Yazar
Ömer Polat, Dialog Kreis temsilcisi Mehmet Şahin ve yazar Kemal
Uzun'dan oluşuyor.

Akın Birdal: 'Asıl sorun parlamento dışında güçlü muhalefet birliğinin
oluşamaması...'
01 02 2010
“Bir takım olgular var; PKK, Abdullah Öcalan. Bunları yok saymak ve
çözüm sürecinde var olduklarını kabul etmemek bence çözümsüzlüğe
götürür...” “Artık biraz da zamanı kısaltmak gibi bir sorumluluğumuz var.
Cenazelerin artık gelmemesi, acıların dinmesi ve sorunun demokratik
zeminde çözülebilmesi açısından.
Arife Köse Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın
Birdal ile görüştü..
http://www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=54606
Otobüs şoförleri kontak kapattı
01 02 2010
Hessen’deki otobüs işletmelerinde uyarı grevi: Ver.di sendikası Alpina ve Sippel
adlı hat otobüslerinde çalışanlara bir gün iş bırakmaları çağrısı yaptı.
Bunun üzerine sabah vardiyası uyarı greviyle başladı. Ver.di tarafından yapılan
açıklamada, uyarı grevinin tüm Rhein-Main Bölgesi’ni kapsadığı belirtildi.
Sendika otobüs işletmelerinde çalışan 2000 emekçinin çalışma koşullarının
iyileştirilmesini ve daha fazla ücret ödenmesini talep ediyor.
Aralık 2009’da yapılan son Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde taraflar
anlaşamadan masayı terketmişti.
Türkler çocuklarını birer „kral“ gibi yetiştiriyor
01 02 2010
CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türk erkek çocuklarının
aileleri tarafından küçük kral gibi yetiştirildiklerini ve bu yüzden
kendilerini çevrelerinde kabul ettirmek için şiddete başvurduklarını iddia
etti.
Kauder, “Aaile birleşimiyle ülkede bazı sorunlar meydana geldi. Eşlerini
Almanya'ya getiren erkeklerin çoğu ataerkil rollerini yeniden üstlendiler. Erkek
çocukları Türk ailelerde tıpkı 'küçük kral' gibi yetiştirildiler" dedi.
Volker Kauder, haftalık “Focus” dergisine verdiği demecinde, özellikle
Berlin'de velilerin çocuklarının okula gitmemelerini sineye çekmesini
anlamadığını belirterek, “Böyle bir durumda önce anne-babalarla konuşmalıyız.
Onları bunun ciddi bir sorun olduğuna ikna etmeliyiz. Ama buna rağmen annebabalar işbirliği yapmak istememekte direnirlerse bazı yaptırımlar da gündeme
gelir. Çocuklarını okula gönderemeyen velilere yapılan devlet yardımının
azaltılması da bunlar arasındadır. Çocuk parasında düşüş düşünülebilir” diye
konuştu.

01 subat 2011
Kassel Belediye Meclisi adayları buluşuyor
01 02 2011
Kassel’de 27 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye kökenli
adayları 18 Şubat’ta Bosporus Spor Kulübü’nde tanışma toplantısı
yapacak.
Toplantıya katılacak değişik parti ve oluşumların adayları, kendilerini
tanıtıp diğer adaylarla tanıştıktan sonra, katılımcıların sorularını
cevaplayacaklar.
Buluşma ve tanışma toplantısı 18 Şubat Cuma günü Saat 18.30’da
Bosporus Spor Kulübü’nün yeni tesislerinde yapılacak.
Adaylar tüm vatandaşların davetli olduğunu ve gösterilecek ilginin
kendilerine moral vermesi açısından önemli olacağını belirttiler.
İçişleri Bakanlığı teröre karşı alınan olağanüstü tedbirleri yumuşattı
01 02 2011
İstihbarat teşkilatlarının terör tehdidi uyarılarından sonra alınan olağanüstü
tedbirler kısmen kaldırıldı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör saldırıları
ihtimali üzerine başkent Berlin başta olmak üzere kamuya açık alanlarda
güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartmıştı.
Bu önlemler çerçevesinde Federal Meclis'in ünlü cam kubbesi ziyaretçilere
kapatılmıştı.
İki buçuk aydır devam eden olağanüstü tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.
CDU’lu İçişleri Bakanı de Maiziere, havalimanı ve tren garlarında devriye
gezen polis sayısının azaltılacağını açıkladı.
Basında yer alan bilgilere göre, eyalet güvenlik teşkilatlarına tehlike uyarıları
gelse de, bunlar somut değil soyut uyarı özelliğini taşıyor.

Radyo Kassel Kassel Belediye Meclisi adaylarını tanıtmaya devam ediyor
01 02 2011
Kassel - Kassel ve çevresinde vatandaşlara doğumdan ölüme kadar hizmet
veren yerel yönetimlerin yöneticilerinin belirleneceği Yerel İdare Seçimleri
27 Mart’ta yapılacak.
Bugüne kadar ya oy hakkı olmadığı yada göçmen kökenli aday olmadığı için
seyirci durumunda olan göçmenler, 27 Mart’taki seçimlerde bu fotoğrafını
değiştirecek. Kassel Beliye Meclisi tahinde henüz Türkiye kökenli encümen
seçilmediğini düşünürsek, bu seçimin ilklere gebe olacağı ortada.

Donuyoruz
01 02 2012
Çarşamba günü hava 9 saat boyunca güneşli ve bulutsuz. Soğuk rüzgar ise
kendisini hissettiriyor.
Hava sıcaklığı eksi 2 ile eksi 8 derece arasında. Yükseklerde ise eksi 7 ile eksi
11 derece.
Perşembe gecesi ay ışığı ile bol yıldızlı pırıl pırıl açık bir havada sıcaklık eksi 16
dereceye kadar düşecek.
Perşembe günü hava kuru ve soğuk sıcaklık ise eksi 10 dereceye kadar
yükselecek.
Cuma günü güneşli, gün içinde bulutlu ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Termometreler ise eksi 8 dereceyi gösterecek.
O-Ton
İmc hava durumu
Yük asansöründen düşen işçi ağır yaralı
01 02 2012
Helsalı 46 yaşındaki bir işçi kaldıraçtan düşerek ağır yalandı. Et atıklarıyla dolu
bir konteynerle birlikte yük asansöründen düşen işçinin sağ uyluk kemiği kırıldı.
Elisabeth Hastanesine kaldırılan işçi müşahede altını alındı. Çarşamba günü bir
kamyondaki tekerlekli konteynerleri boşaltmakla görevli olan işçinin sabaha
karşı tekerlekli bir konteyneri kamyonun kasasından hidrolikli yük asansörüne
ittiği ve aniden yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki konteynerle beraber yük
asansöründen yere düştüğü belirtildi. Eldeki bilgilere göre konteynerin
bilinmeyen bir sebeple hareket ederek işçiyi de önüne katıp 1metre yükseklikten
yere çakıldığı açıklandı. Olayı gören bir tanığın olmaması ve kaza geçiren
işçinin sağlık durumunun ifade vermeye müsait olmaması nedeniyle kaza
hakkında ayrıntı ve kesin bilgiye henüz ulaşılamadı.
250 kadında ucuz meme silikonu
01 02 2012
Frankfurt’taki Bethanien Hastanesi’nde yaklaşık 250 kadının göğsüne Fransız
üreticisi PIP’in ürettiği kalitesiz silikonların takıldığı ortaya çıktı. Sağlık
bakanlığı mağdurlarının sayısının artabileceğini açıkladı.
Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniği 2000 ile 20016 yılları arasında
kadınlara Fransız PİP firmasının kalitesiz ucuz silikonlarının takıldığını açıkladı.
Kalitesiz silikonların yırtıldığı ve sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor.
Agaplesion Kiliniği sağlığı tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Sağlık kasaları mağdurların masraflarını üstleniyor

İşsizlerin sayısı 3,2 milyonun altına düştü
01 02 2012
Gerçekler ve sayılar farklı yerlerde duruyor - Çalışarak yoksul yaşamak liberal
politikanın çalışma ölçüsü.
Alman Çalışma Ajansı, Haziran ayında 3 milyon 160 bin kişinin işsiz olarak
kayırlarda yer aldığını açıkladı.
İşssizlerin sayısı Mayıs ayına göre 123.000, bir yıl öncesinde göre de 528.000
azaldı.
Banka analizcileri, yıl sonuna doğru işsiz sayısında yine artış beklediklerini
açıkladılar.
Küresel liberal politika çalışmayı yeniden tanımlayarak, çalışıyor olmanın
yeterli olduğuna hükmetti: Her pahasına çalışmak, alınan parayla yaşayamamak
artık çalışıyor olmanın ölçüsü.
2008 yılında 5 milyon 135 bin çalışan işsizlik yardımı olmadan aldığı maaşla
yaşayamıyor. 1 milyon 120 bin kişi işsizlik parası alıyor. Yaklaşık bu 7 milyon
insan herhangi bir biçimde iş ajanslarına el avuç açar duruma getirildi.
Çalışma Ajansı Araştırma Enstitüsü IAB müdürü bile “İstatistik vidası sıkılıyor”
diyerek hükümeti açıktan eleştirmek zorunda kalmıştı.
Çalışarak yoksul yaşamak liberal politikanın çalışma ölçüsü
İki eyalette sigara yasağı bugün başladı
01 02 2012
1 Temmuz'dan itibaren birçok yeni uygulama ve yeni yasa yürürlüğe giriyor.
Emeklilerin aylıkları artıyor, bakım sigortası ve sağlık sigortası primleri
yükseliyor, evlere "enerji kimliği" zorunluluğu geliyor.
Kuzey Ren Vestfalya ve Thüringen eyaletlerinde bugünden itibaren lokantalarda
sigara içmek yasak.
Lokantalar, sigara içenler için ayrı bir bölüm oluşturmak zorunda. Almanya'da
bugüne kadar sadece Kuzey Ren Vestfalya ve Thüringen eyaletlerinde lokanta
ve birahanelerde sigara içilebiliyordu.
Bugünden itibaren her iki eyalette de lokantalarda sigara içme yasağı yürürlüğe
girdi.
Yasağı ihlal eden işyerlerine 1000 Euro'ya kadar, kişilere ise 100 Euro para
cezası verilecek.
AHIM tarafından işkence tehdidi ile ifade meşrulaştırıldı
01 02 2012
Avrupa İnsan Hakları Mankemesi (AHİM), işkence tehditiyle ifade alınmasının
yasalara uygun olduğuna karar verdi.
Eylül 2002'de Jakob von Metzler'i fidye için kaçırdıktan sonra, boğarak
öldürmekten ömürboyu hapis cezasına çarptırılan Gaefgen, polisin işkence
tehdidi sonucu, cesedin yerini söylemek zorunda kaldığını ileri sürerek, konuyu

SAVAŞ YILLARINDA BiLE GÖRÜLMEDi
01 07 2009
YILIN İLK ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 13.8
KÜÇÜLDÜ. BU ORAN TÜRKİYE TARİHİNİN 2. EN BÜYÜK
KÜÇÜLMESİ... BÖYLESİ ANCAK SAVAŞ SONRASINDA
GÖRÜLDÜ
Krizin etkisiyle ekonomideki daralma ilk üç ayda hızlandı ve tarihi bir
küçülme yaşandı. Türkiye, tarihinin ikinci en yüksek ekonomik
küçülmesini gördü. Yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 13.8 küçüldü.
Bu oran, 1945 yılındaki yüzde 15.3 küçülmeden sonra Türkiye
tarihinin en yüksek küçülmesini gösterdi. Türkiye ekonomisi art arda
iki çeyrek küçülerek resmen durgunluğa girdi.
Ekonomideki daralma, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.2 olmuştu.
2008’in tamamında ise ekonomi yüzde 1.1 büyümüştü.
Yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari
fiyatlarla GSYH, yüzde 2.2’lik azalışla 211 milyar TL oldu. Dolar
bazında GSYH, yüzde 29 düşüşle 127.8 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
EN YÜKSEK DARALMA TİCARETTE
Sektörlere bakıldığında, ilk çeyrekte en yüksek daralma krizin
etkisiyle yüzde 25.4’le toptan ve perakende ticarette görüldü. İnşaat
sektöründe yüzde 18.9 daralma yaşandı. İmalat sanayiinde ise yüzde
18.5 küçülme kaydedildi.
Ulaştırma-haberleşme sektöründe de yüzde 17.6 küçülme olurken,
bunu yüzde 13 ile madencilik sektöründeki daralma izledi.
Geçen yıldan daha iyi bir sezon beklentisine karşın, bu yılın ilk üç
ayında tarım sektöründe yüzde 3’lük küçülme yaşanması dikkat çekti.
Geçen yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 8.1 büyümüştü.
TÜKETİM YÜZDE 9.2 AZALDI
Krizin talebi etkilemesi nedeniyle tüketimdeki daralma ilk çeyrekte
artarak devam etti. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4.6 azalan
tüketim, yılın ilk üç ayında yüzde 9.2’lik düşüş kaydetti.
Türkiye, 1945 yılında gördüğü yüzde 15.3’lük küçülmeden sonraki en
yüksek küçülmeyi bu dönemde yaşamış oldu. 1939-1945 yıllarını
kapsayan İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlamda çok ağır
etkilenen Türkiye, 1941’de yüzde 10.3 küçülürken, 1945’te tarihinin
halen ulaşılamamış en yüksek küçülme oranını görmüştü. Türkiye,

Almanlar, Yeni Yıla Havai Fişek Gösterisi ile Girdi
01 01 2008
Almanya'daki yılbaşı kutlamasına, geçen sene olduğu gibi başkent
Berlin'deki Brenderburg Kapısı önünde 1 milyon insan katıldı.
Almanya'nın dört bir yanından kente gelenler, geniş güvenlik
önlemleri altında kutlama alanına alındı. "Hoşgeldin 2008" partisine,
Almanya'nın ünlü sanatçıları da katıldı Meydanda kurulan dev
platformda, çeşitli DJ'ler ve müzik grupları eşliğinde eğlenen
Berlinliler, yeni yıla merhaba dedi.
Gece saat 23'den itibaren cadde ve sokaklara düşen insanlar havai
fişek gösterilerini en iyi izleyebilecek yerleri önceden kapabilmek için
saatin ilerlemesini beklediler.
Havai fişek firmalarına göre yeniyıl gecesinde Almanya'da 100
milyon havai fişek patlatıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği havai
fişek atma gösterilerine çoğu insanlar aileleri ile birlikte katıldı.
Eğlence mekanlarını tercih eden Türk ve Alman vatandaşları gece
sabaha kadar farklı mekanlarda eğlendiler.
Yılbaşı taşkınlıklar için gerekçe oldu
01 01 2008
Almanya'da yıl başı kutlamaları sırasında Leipzig ve Magdeburg
kentlerinde, içkili gençlerle polis arasında çıkan olaylarda 46 polis
yaralandı.
Yaklaşık 350 kişilik bir grup genç şişe, taş ve havai fişeklerle polise
saldırarak, yola barikatlar kurup ateşe verdi.
Olaylar sırasında 46 polisin yaralandı, yaşları 17 ila 32 arasında
değişen 35 kişi de gözaltına alındı.
Magdeburg’da da 50 kişinin bir tramvaya, daha sonra da kendilerine
müdahale etmeye çalışan polise, şişe, taş ve molotofkokteyli attıkları
bildirildi. Olaylar sırasında, yaşları 18 ila 44 arasında değişen 6 kişinin
gözaltına alındığı ifade edildi.
Bochum’da ise bir grup gencin havai fişeklerle bir binadaki 2 daireyi
yaktığı, olay sırasında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kassel’de uyuşturucu konusunda bilgilendirme toplantısı
01.12.2009
Hiç kimse, “Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz” garantisi
veremez
„Uyuşturucuya Karşı Tedbir Geleceği Kurtarır“ uyarısıyla Kassel
Türk Öğrenci Birliği ve Rosa Luxemburg Vakfı işbirliği ile 19 Aralık
Cumartesi günü saat 13.00’de Ditib Kassel Merkez Camisi’nde
Uyuşturucu üzerinde bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Toplantıya Uyuşturucu Danışma Merkezi Misfit’te danışman olarak
çalışan pedagog Gökalp Özalp katılacak.
Gökalp Özalp toplantıda öncelikli olarak Almanya’daki uyuşturucu
atlası, göçmen kökenli gençlerin durumu, uyuşturucu alan bir kişinin
nasıl anlaşılabileceği, uyşturucu kullanmanın sebepleri, çözüm yolları
ve ailelere düşen görevleri anlatacak.
Toplantı sorulara verilecek cevaplarla sona erecek.
”Çocuklarımız geleceğimizdir” laf olmaktan çıkmalı
Radyok Kassel redaktörü Talat Kaya’ya bu toplantıya özellikle
kimlerin katılması gerektiğini sorduk. Kaya sorumuzu şöyle
cevapladı:
“Öncelikle çocuğu uyuşturucu kullanmayan aileler katılmalı.Çünkü bu
toplumda hiç bir güvence yok: Hiç kimse, “Benim çocuğum
uyuşturucu kullanmaz” garantisi vermez. Tam da bu nedenle çocuğun
uyuşturucuya başladığını, kullandığını farkedebilmek için nelere
dikkat edilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu bilgi de ancak bu
toplantılarda uzmanlardan öğrenilebilir.”
Kaya, sözlerini ”Çocuklarımız geleceğimizdir” lafını ikide bir
tekrarlamak yerine onlarla ilgili yapılacak toplantılara katılıp, bunu laf
olmaktan çıkarmalı” diyerek bitirdi.
Resmi işsizlerin sayısı düştü
01.12.2009
Federal İstatistik dairesi Almanya'da Kasım ayı işsizlik rakamlarını
açıkladı. Buna göre geçen ay işsiz olanların sayısı düştü.
Kasım ayında 3 milyon 215 bin kayıtlı işsiz sayısıyla işsizlik oranı 7,6
olarak tespit edildi. Ekim ayındaki kayıtlı işsizlerin sayısı 3 milyon
229 bin, işsizlik oranı da 7,7 idi. Bir önceki yılla mukaye edildiğinde
ise işsiz olanların sayısı 227.000 arttı.

Tüm aileye bir halk festivali
01 08 2013
Kassel zisselleyecek – ve tüm bölge sevinçli: Zissel, Fulda nehrinde
dört günlük halk eylencesi anlamına geliyor.
Kuzey Hessen’de yapılacak festivale 100.000’den fazla insanın
katılması bekleniyor.
Zissel sayısız ritüelleri ve renkli programlarıyla Kassel’de yerel
kimliğiyle yer bulacak.
Zissel, geleneksel bilinciyle çağdışı kalmamış güncelliğin yakalandığı
bir festival olacak.
Güneşlenme, yüzme, terleme
01.12.2009
Hessen’de hafta sonunda güneş yine yakacak
Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden yükselecek.
Kavurucu sıcakların ikinci dalgası yolda.
Perşembe günü termometreler yeniden 30 derece seviyesinin üstüne
çıkacak.
Meteoroloji uzmanı Ingo Bertram, „28 ile 33 derece olmasını
bekliyoruz“ dedi. Artmaya devam edecek hava sıcaklıkları Cuma
günü 36 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise 25 ile 30 dereceye
düşecek.
AB dışı ülkelerdeki akademisyenlere Mavi Kart uygulaması
başarılı oldu
01.12.2009
Hükümetin tahminlerine göre kalifiye işgücü açığını kapatmak için
yabancı akademisyenlere Blue Card uygulaması hedefine ulaştı.
Uygulamanın birinci yılında bir açıklama yapan Bakan Friedrich,
Haziran ayı sonuna kadar bu kapsamda yaklaşık 9.000 oturma
müsaadesi verildiğini söyledi. Henüz açıklanmayan Temmuz ayı
verilerinin ise 10.000 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Eyalet Parti Kongresi

01.12 2013
Schäfer-Gümbel yeniden seçildi
Thorsten Schäfer-Gümbel’in Cumartesi günü büyük çoğunluğun
oylarıyla yeniden eyalet şefliği onaylandı. Gümbel, Darmstadt’ta
yapılan kongrede partiyi muhalefetten çıkaracağına ant içti.
Schäfer-Gümbel kongreye katılan 314 delegden 298’inin oylarını aldı.
İki yıl önce oyların yüzde 96,1’ini alarak başkan seçilen Gümbel, dün
iki puan kaybederek oyların yüzde 94,9’unu aldı.
Seçimler sonrasında konuşan Schäfer-Gümbel, „Bu büyük bir güvenin
kanıtı“ dedi.
Yeniden Genel Skreter seçilen Federal Meclis Milletvekili Michael
Roth ise yüzde 70,8 oy aldı.
Başkan yardımcılıklarına Güney Hessen’den Gernot Grumbach (
Yüzde 69,5), Kuzey Hessen’den Manfred Schaub (yüzde 85,7) ve
Hofheimer Belediye Başkanı Gisela Stang (yüzde 82,1) yeniden
seçildi.
CDU ve Yeşiller (Grüne) kutladı
CDU Schäfer-Gümbel’in yeniden Eyalet Şefi seçilmesini kutladı.
Yeşiller (Grünen) Şefi Tarek Al-Wazir de yaptığı açıklamada,
„Thorsten Schäfer-Gümbel’e gelecek yıllarda metanet ve aynı
zamanda sorunlar karşısında soğuk kanlı olmasını diledi.

"Nükleer Enerjiye Hayır"

01.12 2013
Dün Berlin'de sokağa çıkan çevreciler nükleer tesislerin kapatılarak
yenilebilir enerji tesislerinin kurulmasını istedi.
Berlin/Kassel - Berlin Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan çeşitli
sivil toplum kuruluşları ve siyası parti temsilcileri, "Nükleer enerjiye
hayır", "Yenilenebilir enerji politikası başlamalı" ve "Nükleer
Santraller kapatılsın" pankartları ile Başbakanlık konutuna yürdü..

http://www.phpnuke-service.de/modules.php?op=modload&name=XForum

Türkiye barış istedi

01.12 2013
İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen onbinlertve kişi Kürt sorununa demokratik
çözüm istedi. Barış Meclisi’nin çağrısıyla yapılan mitingde, kültür mozaiği
oluştu.
Ülkenin dört bir yanından Kadıköy meydanına akın eden yaklaşık yüz bin kişi,
savaşın son bulmasını istedi. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, herkesin kendi rengiyle
yıllardır özlem duyulan barış için Kadıköy’de biraraya geldi.
Barış Mecklisi’nin çağrısıyla sabah saatlerinde Tepe Nautilus önünde toplanan
kitle, miting alanına sığmadı. Ara sokaklara taşan onbinler, „Yeter. Kürt
sorununa demokratik çözüm istiyoruz“ pankartı arkasında yürüyüşe geçti.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kitle miting alanına ulaştı. Miting
kitleyi Kürtçe selamlayan Barış Meclisi Üyesi Murat Çelikkan’ın konuşmasıyla
başladı.
Barış Meclisi Üyesi Ayhan Bilgen:
O-Ton
„Küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu köprüleri yıkmayın. Barış için
uzanan elleri geri çevirmeyin. Çocuklarımızın birbirine kırdırılmasına ortam
oluşturmayın. Bu vahşete daha fazla göz yummayın. Çocuklarımıza nasıl bir
Türkiye bırakmak istiyoruz karar verin. Anadoluda konuşulan hiç bir dil
bırakmamak övünülecek bir şey mi? Anadoluda yaşanılan hiç bir inanç
bırakmamak gurur duyulacak bir şey mi? Binlerce yıldır yazılmış eserleri ve
edebiyatıyla kürt dilinin, altını çizerek ifade ediyorum, kamusal alanda, özellikle
ifade ediyorum, kamusal alanda özgürce ifade edilmesini teminat altına almadan
barış olmıyacak. Özgürlük olmıyacak. Birlikte yaşamak mümkün olamyacak.“
Kadıköy meydanındaki kalabalık arasında çok sayıda aydın, sanatçı, kurum
temsilcisi de vardı.
ÖDP’den Ufuk Uras
O-Ton
„Bu sese bütün Türkiyenin kulak vermesi gerek. Bir kere daha gördük ki,
memlekette yeni bir sayfa açmak lazım.“
Vedat Türkali
O-Ton

Yemek fiyatı tartışması
01.11.2013
Yüksek okul öğrencileri kantinde yemek fiyatlarına zam yapılmasını
protesto etti.
KASSEL. Yüksek okul öğrencileri kantinde yiyecekleri sıcak bir öğle
yemeği için elini cebine daha fazla sokmak zorunda. Kassel Öğrenci
İşleri fiyatların 1 Aralık tarihi itibariyle yükseltilmesini planladı.
Buna göre menüler 10 ile 50 Cent arasında pahalanacak. Şu anda en
ucuz öğrenci menüleri 1,60 ile 2,10 Euro.
Öğrenciler menü fiyatlarının değişmeden kalmasını istiyor.
Öğrenci Birliği Asta, Öğrenci İşleri’ni çifte tahsilâtla suçluyor:
Öğrenci İşleri üzerinden yürüyen sömestr harçlarına bu yıl 7 Euro zam
yapılarak 80 Euro’ya çıkarıldı. Bu zamla Öğrenci İşleri bu sömestr
öğrencilerden 161.000 Euro fazladan para alacak. Öğrencilere göre
kafeterya fiyatlarının da artırılması makul değil
Bu duruma dikkat çekmek isteyen öğrenciler, İdare Meclisi
oturumunun yapıldığı yerde saat 9’da protesto gösterisi yaptı.
Kadınlık bizde kalsın bugün Kassel’de
01.11.2013
Kassel - İlk Sahne Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın iki perdelik
„Kadınlık Bizde Kalsın“ güldürüsünü yoğun istek üzerine bugün
Kassel’de yeniden sahneleyecek.
Kassel Cem Evi’nin katkılarıyla gerçekleşen oyunu sahneleyen 21
kişilik amatör ekip, 25 Mayıs’ta Philipp Scheidemann Haus’un tıklım
tıklım dolan salonunda bol bol alkışlanmıştı..
Hakan Yılmaz’ın lezzetli sanat yemeğini tadan seyirciler salondan
zevk almış olarak ayrılırken devamının gelmesini talep etmişti.
Oyun Philipp Scheidemann Haus’ta 1 Kasım Cuma günü saat
19.00’da başlayacak.
Oyunla ilgili tiyatro oyuncusu ve eleştirmen Mehmet Esatoğlu
şunları yazdı:
“Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu 1990’lı yıllarda Yılmaz Erdoğan
tarafından kaleme alındı. Gazetelerde rastladığımız üçüncü sayfa
haberlerini tipleri abartarak kaleme alan Erdoğan’ın oyunu uzun süre

3 milyon 317.000 kişi işsiz
01 03 2011
Federal İstatistik Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre işsizlik oranı, bir önceki
aya göre binde 1 oranında geriledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre işsiz sayısı 326.000, bir ay öncesine göre ise
33.000 azalarak 3 milyon 317 bin kişinin işsiz olarak kaydedildiği belirtildi.
İş Ajansı’nın açıkladığı tam gün çalışanların sayısındaki yükselişin, kiralık işçi
sayısının üçte bir artmasından kaynaklandığı görülüyor.
Yaşamaya yetmeyen kısmi çalışma orantısız bir şekilde artarken, rizikolu mini
işlerde çalışanların sayısı da yükselmeye devam ediyor.
“Uzmanlar” ekonomik gelişmenin iyi durumda olduğu müjdesini verme görevini
her defasında eksiz bir şekilde yerine getirse de, bu açıklama işsize iş bulmuyor.
Sendikalar kiralık işçilik uygulamasının kaldırılması ve yaşamaya yetmeyen
işler için asgari ücret talebiyle iş bırakıyor, protesto gösterileri yapıyor.

Ver.di uyarı grevlerine devam ediyor
01 03 2011
(RK) - Eyaletlerin kamu çalışanlarıyla yürüttükleri toplu iş sözleşleşmesinde
uzlaşmaya varılamaması nedeniyle Birleşik HizmetSendikası - Ver.di uyarı
grevilerine devam etme kararı aldı.
Kuzey Ren Vestfalye ve Schleswig-Holstein grevlerin yoğunlaşacağı eyaletler.
Ver.di binlerce üniversite hastanesi, yol bakımı, polis ve itfaiye çalışanlarına iş
bırakma çağrısı yaptı. Dün Hessen ve Saarland’da uyarı grevlerine gidilmişti.
Ver.di kamu çalışanları için % 5’lik zam talebinde bulunuyor. İşveren tarafı ise
bu talebe karşılık suskunluğunu koruyor.
Federal Savunma Bakanı zu Guttenberg istifa etti
01 03 2011
Hızli yükseldi sert düştü
Facebook ve Twitter’deki eleştiriler Bakan Guttenberg’i istifa ettirdi. Saniye
saniye gelen elektronik postalardaki eleştiriler Merkel’e arkasını dayayarak istifa
etmemekte direnen Guttenberg’i pes ettirdi.
Doktora tezinde intihal yapmakla eleştirilen Federal Savunma Bakanı
Karl-Theodor zu Guttenberg istifa etti.
Zu Guttenberg, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, medyadaki tüm
tartışmaların kendisiyle ilgili olduğunu belirterek, bu nedenle kendisi için zor da
olsa görevinden ayrılma kararı aldığını söyledi.
İntihal yaptığı gerekçesiyle ünvanı elinden alınan Federal Savunma Bakanı zu
Guttenberg’e Başbakan Merkel, “ben bilimsel danışman değil bakan olarak
aldım” diyerek sahip çıkmıştı.
Doktora tezinde intihal yapmakla eleştirilen Guttenberg, hata yaptığını kabul
etmiş, ancak bunun bilinçli olmadığını savunmuştu.

İsrail tankları Gazzeli çiftçilere ateş açtı
01.03.2013
Zaman değişti bıçakla saldıranlar, tabanca ile ateş edenler, Molotof ile
saldıranlar suçlular sandalyesine oturtuluyor. Tank, top, füze veya
uçakla saldırabiliyor veya öldürebiliyorsanız sorun yok. Değişen
değerlere uyan İsrail de tanklarla sınırda ateş açtı, 3 çiftçiyi yaraladı.
Olan biten bundan ibaret.
Filistinli sağlık kaynaklarının aktardığına göre, açılan ateş sonrası 3
kişi yaralandı. 20 yaşlarındaki 3 çiftçi de Hastaneye kaldırıldı.
Gazze'de abluka altında yaşayan Filistinlilere ateş açılmasının sebebi
ise çiftçilerin İsrail'in kontrol altında tuttuğu sınıra yaklaşmaları.
Asgari ücret 8,5 Euro
01.03.2013
Eyaletler Meclisi bu günkü oturumunda ülke genelinde geçerli olacak
asgari ücret uygulamasını kabul etti.
SPD- Yeşiller ve Sol Parti ülke genelinde geçerli olacak 8,5 Euro
asgari ücret yasasını Eyaletler Meclisi’nden geçirmeyi başardı.
Tasarı SPD-Yeşiller, büyük koalisyonla yönetilen Saarland ve
Mecklenburg-Vorpommern, Sol Parti-SPD tarafından yönetilen
Brandenburg eyaletleri tarafından desteklendi.
Yasanın Federal Meclis’te de kabul edilmesi durumunda, asgari
ücretin yürürlüğe girmesinin önünde hiç bir engel kalmıyor.
Asgari ücret uygulaması Almanya’da 2001 yılından bu yana
tartışılıyor. Almanya asgari ücret uygulamasının olmadığı ender bir
Avrupa ülkesi durumunda.
27 Üyeli AB’nin 20 ülkesinde asgari ücret var
01.03.2013
Almanya’da da uygulanması durumunda bu sayı 21 olacak.
Bundan başka Arjantin, Avusturalya, Brasilya, Japonya, Kanada,
Kore, Yeni Zelanda ve ABD ile birlikte Hırvatistan ve Türkiye'de de
asgari ücret uygulaması var.
14 AB ülkesi bu yılın başında asgari ücret miktarını artırdı.
27 üyeli AB’indeki 20 ülkede yasal asgari ücret miktarı farklı.
En yüksek asgari ücretin olduğu ülke 10,83 Euro ile Luxemburg. Bu
ülkeyi 9 Euro ile Fransa, Belçika ve Hollanda izliyor.
Asgari ücret uygulamasının olduğu diğer ülkeler ise şunlar:

Almanya’nın 400 kentinde 1 Mayıs kutlandı
01.05.2008
Talat Kaya
Geleneksel 1 Mayıs emek bayramı Almanya’nın 400 kentinde binlerce
insanın katılımıyla kutlandı.
DGB’nin kalbi SPD için atıyor: Almanya’da yapılan 1 Mayıs
kutlamalarında, 2,5 milyon çocuğun açlık sınırı altında yaşamasının
politik sorumlu SPD’nin Genel Başkanı Beck, Mainz kentindeki
mitingin as konuşmacısı idi.
Ajanda 2010’un mimarı olan SPD’li eski Başbakan Gerhard Schröder,
daha önceki 1 Mayıs konuşmasında işçilere, “avurtlarınız dolu ama
kafanız boş” diyerek hakaret etmişti. CDU ile arasındaki farkı
çoktandır kaldırmış SPD’nin Başkanı Beck ise yaklaşan seçimler için
umut dağıttı.
Sendika yönetiminde bulunanların SPD aşkı bu yıl da SPD Genel
Başkanı Beck’i konuşmacı olarak davet ettirdi.
Sendikalar Birliği Başkanı ve SPD yönetiminden Michael Sommer,
hartz-4 uygulamsıyla çalışanlara her türlü işi kabul ettirme
politikasının savunucusu ve uygalıyıcısı hükümetten, asgari saat
ücretini 7.5 euraya çıkarmasını talep etti.
Çalışanlar kendi bayramlarını kutlamıyor, kutlayanlar da zengin-fakir
arasındaki uçurumun büyümesinin politik sorumlularını dinlemeyi
tercih ediyorlarsa, bu onların kararı. Buna karşı çıkanlar ise neden bu
yolu seçtiklerini işçilerle konuşmalı
Kassel’de 1 Mayıs kutlması sönük geçti
DGB-Eyalet Başkanı Stefan Körzell Darmstadt’ta yaptığı konuşmada
çalışanların durumunu şöyle açıkladı:
"Tam gün çalışan yarım milyon insan devlet yardımıyla geçinebiliyor.
Bu Almanya için skandaldır“
Çalışanların da skandal olarak gördükleri biraz tartışmalı. Zira
geleneksel 1 Mayıs kutlamalarına ilgi değil ilgisizlik damgasını
vuruyor.
Kassel’de de kutlamalara ilgisi azdı. Katılım daha önceki yıllarda
2500 civarında iken, 200 bin nüfuslu kentte bu yıl 500 civarında kaldı.
Alanda politik bir havadan ziyade yemek standlarıyla pazar havası
vardı. Konuşmacılar listesinde olmamasına rağmen Kassel’de de
SPD’li Büyük Şehir Belediye Başkanı konuşma yaptı.

DGB işyerlerini koruma şemsiyesi talep etti
01 05 2009
Bu yılki 1 Mayıs kutlamaları sendika başkanlarının daha yüksek ücret talebi
sloganı ile başladı.
DGB Hessen Başkanı Stefan Körzell, 1 Mayıs konuşmasında işyerlerinin
korunması ve sosyal durumu zayıf olanlar için kurtarma şemsiyesi
oluşturulmasını istedi.
Fulda da yaptığı konuşmada Körzell, işyerlerinin korunması en yüksek hedef
olmalıdır dedi. Kısa mesailerin uzatılması yönünde görüş bildiren Körzell,
yaşlılıkta daha az çalışma uygulamasının devam ettirilmesi ve Danimarka
modeli örnek alınarak çalışanlara eğitim imkanları sağlanmasını talep etti.
Körzell „ekonomik kriz döneminde 67 yaşında emekliliği istemek yanlış bir
adım olur“ dedi.
1 buçuk saat daha az çalışma süresi
DGB başkanı konuşmasında genel olarak çalışma sürelerinin düşürülmesi
görüşünün tartışılması gerektiğini belirtti. Körzell „Gayri safi ulusal gelirin % 5
oranında gerilemesi çalışma süreleri ile karşılanacaktır. Almanya genelinde
çalışanların 1,5 saat daha az çalışmaları durumunda şu anki çalışan sayısı
korunabilir“ dedi.
Kassel’de 1 Mayıs
Kassel’deki 1 Mayıs kutlamalarında 1500 kişi yürüdü.
Kassel. Sendikalar bu yıl geleneksel 1 Mayıs kutlamasına,"Birlikte GüçlüyüzGüçlü dayanışma“ sloganı ile çağrı yapmıştı. Sendikanın çağrısını ciddiye alan
çoğunluğu gençlerden oluşan 1500 kişi, sendika bayrakları, kendi hazırladıkları
pankart ve plakartlarla 1 Mayıs kutlamasına katıldı.
Ülke genelinde dört ile beş milyon arasında insanın işsiz kalması bekleniyor.
Her şeyden önce bir önceki yıla göre gençler arsındaki isizlik oranının yüzde 38
olması huzursuzluğu artırıyor. Avrupa çapında ise 27 milyon insanın işsiz
kalacağı hesaplanıyor.Sendikacı Ullrich Messmer, „27 milyon insanın
durumunun toplumsal huzursuzluk için yeterli“ olduğu uyarısını yaptı.
Kapitalist krizden etkilenenlere mücadele çağrısı yapan Simin Aulepp ise, bu
durumda en etkili aracın genel grev olduğunu söyledi.
1 Mayıs
1 Mayıs, 120 yıl önce İşçi Bayramı olarak kabul edilmişti.
Sekiz saatlik iş günü talebini işverenlere kabul ettirmek için çocukları ve eşleri
ile 1 Mayıs 1886'da Chicago kentinde sokaklara dökülen Amerikalı işçilerin
protesto gösterisi kanlı sona ermiş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.
1889 Temmuz ayında Paris'te toplanan II. Enternasyonal Kongresi'nde de 1
Mayıs işçi sınıfının mücadele günü olarak kabul edilmişti. O günden bugüne 120
yıldır 1 Mayıs emekçilerin mücadele günü olarak kutlanıyor.
Bu yılki 1 Mayıs etkinliklerine, küreselleşmenin ve krizin etkileri damgasını
vurdu.
Sendikalar kan kaybetti

Sendikalar “iyi işe yüksek ücret” talep etti
01.05.2013
1 Mayıs bayramına 2000 emekçi katıldı
Kassel. Almanya’daki geleneksel 1 Mayıs gösterileri “İyi iş. Güvenli
emeklilik. Sosyal Avrupa” sloganı ile gerçekleşti.
Der Kasseler Demonstrationsmarsch zum 1. Mai traf am späten
Vormittag zur Abschlusskundgebung an der Drahtbrücke ein.
1 Mayıs Kassel gösterisine katılan emekçiler Drahtbrücke’de yapılan
miting alanında bir araya geldi .
Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs bayramına 2000
kişi katıldı. Bayrama geçtiğimiz yıllara göre daha fazla gencin
katılması dikkat çekti.
DGB Kassel Başkanı Rudolph yaptığı konuşmada „iyi işe yüksek
ücret“ talep etti. Rudolph, Şirketlerin durumu iyiye giderken iş gücü
piyasasında süreli işçi alınmasını, ödenen ücretle insanların
yaşayamamasını eleştirdi.
Rudolph. „Ekonomik başarıya rağmen Kuzey Hessen gibi bir bölgede
her dördüncü emekçinin düşük ücret sektöründe çalışyor olması bir
skandaldır“ dedi.
Madalyonun bir yüzünü anlatan sendika başkanı, madalyonun ikinci
yüzünde yer alan, ucuza çalıştırma politikasının altında sendikaların
imzası olduğunu ve bugünkü durumun suç ortağı olduğunu söylemedi.
Almanya’da 1 Mayıs
Alman Sendikalar Birliği bugünkü 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ülke
genelinde eylem yapılması çağrısı yaptı.
Sendikalar, "1 Mayıs bizim günümüz" sloganı altında, düşük ücretlere,
yaşlılıkta yoksulluğa ve büyüyen toplumsal eşitsizliğe karşı Avrupa'da
harekete geçti.
Bir çok kentte yürüyüşler ve mitingler düzenlendi. Bu yılki merkezi
miting kenti olarak seçilen Münih'te DGB Başkanı Sommer, adil ücret
ve zenginlerden yüksek vergi talep etti.
Sendikalar için sembolik bir güç gösterisi günü olan bugünkü 1 Mayıs
İşçi Bayramı'nda DGB, "İyi iş. Güvenli emeklilik. Sosyal Avrupa"
istedi.

Canlı yayın başladı
01.04.2013
Kassel’ de 1997 yılından bu yana yayın yapan radyomuz, 161 gün
aradan sonra Cuma günü canlı yayınlarına başladı.
Salzmannshaus’ dan Opern Strasse 2 adresindeki yeni stüdyosuna
taşınan Radyomuz artık buradan yayın yapacak.
Yeni yayın tarihi olarak 2012 yılı sonu ön görülmüş olmasına rağmen,
daha iyi bir teknolojinin kullanıldığı stüdyomuzun yayına hazır hale
gelmesi elimizde olmayan nedenlerle uzadı. Bu nedenle yüzlerce
dinleyicimiz gecikmeden dolayı serzenişte bulundu. Hatta bizi
yalancılıkla suçlayanlar bile oldu. Radyo programcıları, yaptıkları
durum değerlendirmesinde, “Yayınlarımızın bu kadar özlenmiş olması
bizi sevindirdi. Demekki yayınlarımız işe yarıyor” açıklamasını yaptı.
Radyo Kassel redaksiyonu ayrıca… dinleyicilerini yeni tesiste
kahve içmeye davet etti.
Bu güne kadar stüdyo bağlantısında kullanılan 578065 numaralı
telefon 578064 olarak değiştirildi.
Frankfurt ve Kassel’de Ostermarsch gösterileri
01.04.2013
Barış hareketinin bugün Kassel ve Frankfurt’ta yaptığı gösterilerle bu
yılki Ostermarsch etkinlikleri sona erdi.
Kassel’deki Ostermarschçılar bu yılki gösterilere „Savaşsız bir dünya
mümkün“ sloganıyla hükümetin savaş politikasını eleştirerek katıldı.
Eylem saat 12’de Rathaus’un önünde yapılan 500 kişinin katıldığı
mitingle sona erdi.
Kassel Barış Forumu Ostermarsch’a katılın çağrısı yaptı
Kassel. Örgüt bu yıl Ostermarsch etkinliğini “Kassel’den Suudi
Arabistan’a tank yok, İnsansız savaş araçlarına hayır ve
Afganistan’dan çekilin” talepleriyle yaptı.
„Savaşsız bir dünya mümkün“ başlığı ile yapılan gösteri 30 kuruluş
tarafından desteklendi.
İki koldan başlayan barış yürüyüşünde birinci yürüyüş kolu saat
10.45’de Bebelplatz’dan hareket etti. Yürüyüş kolu 11.30’da faşizm
kurbanlarını anmak için saygı duruşunda bulundu. İkinci yürüyüş kolu
ise Saat 11’de Schlachthof, Mombachstraße’den hareket etti. Her iki
yürüyüş kolu saat 12.00’de Rathaus’un önünde yapılan mitingde bir
araya geldi.

Kassel-Calden: Yeni havaalanı şefi iş başında
01 04 2014
Calden. Kassel-Calden havalanının yeni şefi Ralf Schustereder bugün
işbaşı yaptı. Bugün öğleden sonra kısa bir basın toplantısı yapacak
olan Schustereder‘in basın konferansı yapması beklenmiyor.
49 yaşındaki Schustereder eski şef Maria Anna Muller’in yerine
geçecek.
Dal kımıldamayan ve bu nedenle 6 milyonluk devlet desteğiyle ayakta
kalmaya çalışan Kassel-Calden havaalanı şefi Maria Anna Muller
istifa etmek zorunda kalmıştı. Schustereder, Frapot’un Kahire
havaalanı İcra müdürü idi.
Neonazi cinayetleri davasında 100. Duruşma
01 04 2014
Münih/Kassel - Münih’te 6 Mayıs 2013 tarihinde Münih Eyalet
Yüksek Mahkemesi’nde (OLG) başlayan Neonazi cinayetleri
davasında bu gün 100. duruşma görülecek. Müdahil avukatlar davanın
çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Savcıyı eleştiriyor. Tek zanlı
durumundaki Zschäpe susmaya devam ediyor.
Bugün 100’üncüsü görülecek Neonazi cinayetleri davasında, Neonazi
örgütü (NSU) üyelerine yer altına saklanmaları için yardım ettiği ileri
sürülen Thomas R.’nin ve Tino B. isimli muhbirden sorumlu memur
Reiner B.’nin ifadelerinin alınması bekleniyor.
NSU terör örgütü üyeleri Beate Zschaepe, Uwe Mundlos ve Uwe
Böhnhardt Almanya’da 2000 yılından itibaren sekizi Türk vatandaşı
olmak üzere toplam 10 cinayet, iki bombalı saldırı ve 15 banka
soygunu gerçekleştirmekle suçlanıyor.
Cinayet davalarında ayrıca, NSU terör örgütüne yardım yapma
suçlamasıyla Ralf W., Andre E., Carsten S. ve Holger G.’de
yargılanıyor.
Davada şu ana kadar baş sanık olarak yargılanan Beate Zschaepe
hakkında, eylemcilerin Zwickau kentinde saklanmak için kullandıkları
evi havaya uçurmak, bu şekilde yaşlı bir komşunun hayatını tehlikeye
atma ve örgüt ile aynı evde kalma dışında cinayetler ve diğer
saldırılarda yer aldığına dair somut bir bilgi ve belge bulunamadı.
Ayrıca özellikle Kassel kentinde 2006 yılında öldürülen Halit Yozgat
cinayeti esnasında, Yozgat’a ait internet kafede bulunan Hessen

Romanya ve Bulgaristan'a AB kısıtlamaları kaldırıldı
01.01.2014
Çalışma yasağı bitti
Romanya ve Bulgaristan yurttaşları bugünden itibaren herhangi bir
kısıtlama olmaksızın Avrupa Birliği'nde dolaşım hakkına sahip oldu.
Almanya da işgücü pazarını 2007 yılında Avrupa Birliği üyesi olan
Bulgaristan ve Romanya’ya 1 Ocak 2014’te açtı.
Bu iki ülkenin vatandaşları bütün AB ülkelerinde çalışma izni
almadan iş arayabilecekler. Uzmanlarca, Almanya'ya 180 bin göçmen
daha geleceğini tahmin ediliyor.
AB'nin en fakir ülkeleri olan Romanya ve Bulgaristan 2007 yılında
tam üye olmuşlar, Almanya da ucuz işgücünün istihdam piyasasındaki
dengeleri bozabileceği gerekçesiyle serbest işgücü dolaşımını yedi
yıllık geçiş süresine bağlama hakkını kullanmıştı.
Hükümet ortaklarının kavgası
Serbest dolaşım Almanya'da tartışmalara neden oluyor. CSU
Güneydoğu Avrupa'dan yoksul göçü başlayacağı gerekçesiyle Bulgar
ve Rumen göçmenlere yapılacak işsizlik parası ve sosyal yardım
ödemelerinin üç ay ertelenmesini talep ediyor.
Muhalefet kanadı ve SPD de CSU’yu popülizm yapmakla suçluyor.
Bulgaristan'ın Berlin Büyükelçisi Radi Naidenov "Önyargılı ve
popülist tezlere sığınmanın Avrupa fikrine, dolayısıyla da bütün
Avrupa'ya zarar vereceğini" söyledi.
Letonya Euro'ya geçti
01.01.2014
Letonya, bugün Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'yu kullanan
18'inci ülke oldu.
Letonya, Estonya'dan sonra Euro Bölgesi'ne katılan ikinci Baltık
ülkesi oldu. Estonya, 2011'de Euro'ya geçmişti. Son Baltık ülkesi
Litvanya da 2015'te Euro Bölgesi'ne girmeyi, bunun için gereken
başvuruyu bu yılın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyor.
Euro Bölgesi böylece toplam 333 milyon kişiyi kapsar hale geldi.
(DW/RK)

20-yaşındaki kadın fuhuşa zorlandı
01 02 2013
Genç kadını pezevenk çiftin elinden polis kurtardı.
Kassel. 20 yaşındaki genç bir Bulgar kadını pezevenk çiftin elinden
polis kurtardı. Kadın tüccarı çiftin genç kadını Kassel’de fuhuşa
zorladığı açıklandı.
Polis sözcüsü Sabine Knöll‘e göre 20 yaşındaki kadın, 44 yaşındaki
Yunan ve 32 yaşındaki Bulgar hayat arkadaşı kadın tarafından çok
para kazanma vaadiyle garson olarak Almanya’ya getirildi.
Garson olarak çalışması için buluşma yeri olarak verilen am
Schwanenweg’teki evde dövülerek alıkonulan kadın fuhuşa zorlandı.
Fuhuştan elde edilen paraya da pezevenk çiftin el koyduğu bildirildi.
Olayın polise anonim olarak gelen elektronik posta sonucu ortaya
çıktığı açıklandı. Polis pezevenklik yapan 44 yaşındaki adamı ve 32
yaşındaki sevgilisini gözaltına aldı.
Türkiye: ABD Konsolosluğu önünde patlama
01 02 2013
Medya haberlerine göre Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne
düzenlenen intihar saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de
yaralandı.
Saldırganın X-Ray cihazından geçtiği sırada patlamanın meydana
geldiği belirtiliyor.
Patlamanın ardından Paris Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere
kaldırıldı.
Patlamanın gerçekleştiği kapıda büyük çapta hasar oluştu. Olay
yerinden dumanların yükseldiği görülüyor. Bölgeye çok sayıda
ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.
Bu arada olay yerinde bomba uzmanı ekipler incelemelerini
sürdürüyor. Olayın sebebi ise henüz bilinmiyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD Büyükelçiliği'ndeki
patlamayla ilgili olarak "Fazla bilgim yok, bilgi alacağım" diye
konuştu.
SPD’den NPD’nin acilen kapatılması çağrısı
01 02 2013

Katzensprung’daki kazada 3 kişi yaralandı
01 02 2014
Kassel. Kassel’deki Katzensprung kavşağında Cumartesi gecesi 53
yaşındaki sürücünün lambayı görmemesi nedeniyle meydana gelen
kazada iki araç çarpıştı. Kazada üç kişi yaralandı.
Görgü şahitlerinin verdiği ifadeye göre 53 yaşındaki sürücü kırmızı
lambaya rağmen yoluna devam etti ve Weserspitze istikametine giden
33 yaşındaki Bosnalı adamın kullandığı araca çarptı. Kaza 0.30
sıralarında meydana geldi.
Araçta sıkışan 49 yaşındaki bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araç
sürücüleri ise kazayı hafif yaralarla atlattı. (HNA/RK)
Kassel’de kiralar artmaya devam ediyor
01 02 2014
Konut fiyatları da yükseldi
Kassel. Kassel’de kiralar ve konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Almanya Emlakçılar Birliği’nin (IVD) verilerine göre kiralar 2013
yılında 2012’ye göre yüzde 5, konut satış fiyatları ise ortalama yüzde
6 civarında arttı.
Emlak branşı 2009 yılından beri düzenli olarak artan fiyatlardan
dolayı sevinçli. Kuzey Hessen IVD-sözcüsü durumdan „ biz
memnunuz“ dedi. İyi bir bölgede 80 metre kare üç odalı bir evin yeni
kirası soğuk 6,50 Euro.
Bir ailelik 150 metre kare oturma alanı olan ve iyi bir bölgedeki bir
evin metre kare fiyatı 1150 ile 1450 Euro arasında değişiyor.
Kassel’de 2013 yılında 642 ev yapımı için müsaade verildi. Bu sayı
2012 yılında 536 idi.
Binlerce İspanyol sertleştirilen kürtaj yasasını protesto etti
İspanya’nın başkenti Madrid’te binlerce insan hükümetin
sertleştirmesi planladığı kürtaj yasası politikasına karşı sokağa çıktı.
Bir çok İspanyol bunun “ortaçağa dönüş” olduğunu savunuyor.
Hükümetin yasa tasarısı, polise şikayette bulunulmuş tecavüz
durumunda ya da hamilenin fiziksel ve psikolojik sağlığının ciddi
tehlike altında olduğunun iki doktor tarafından teyit edilmesi halinde
kürtaja izin verilmesini öngörüyor.

Otogargara Kassel’de idi
01 07 2013
cantalariniza sahip cikin giris.mp3
Kassel - Umuda, hayal kırıklığına, savaşa, sürgüne yapılan
yolculukların hareket ve buluşma noktası otogarı, otogargara olarak
izledik.
İlk Sahne Tiyatrosu, Cuma günü akşamı (28.06.2013) Kassel’de
tıklım tıklım dolu salonda oynadı otogargara’yı.
Her sahne farklı tat ve lezzette, duygulara ve gerçeğe yolculuğun
otogargara formatıyla anlatımıydı. İnsanlar kah güldüler, kah
alkışladılar, kah başkalarının alkış ve gülmelerine şaşkınlıkla baktılar.
Kimileri “işe politika karıştı” gerekçesiyle salonu terki diyar ettiler.
Bir araya böylesi gerekçelerle gelebilen insanların uğultusunun
kesilmesi uzun sürdüğünden, ikinci yarıda oyuncu sahnede çakılıp
kaldı.
Amatörlerden oluşan İlk Sahne Tiyatrosu en iyi şekilde oynamak için
büyük çaba gösterdi. İyinin ölçüsü ne ise! Oyundan yaşama dair tüm
replikler alındı, beden okumaları tersini anlatsa da.
“Oyundan sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım, yarın toplantım var.
Bir şeyler yapmak için elini taşın altına koyan gençleri yalnız
bırakmamak için geldim” diyenler de vardı salonda.
Kassel Belediyesinin Tasarruf Politikası
01 07 2013
Kütüphaneler kapatılıyor
Kassel’deki üç kütüphane kapanmayı bekliyor. Kütüphanelerin
kapatılmaması için başlatılan halk oylaması çalışmaları başarısızlıkla
sonuçlandı.
Dün yapılan halk oylamasına katılım yüzde 16’da kaldı. Hessen
belediye yasasına göre halk oylamasına katılanların yüzde 25’inin evet
oyu kullanması gerekiyor. Bu da 36 989 oy anlamına geliyor. Dün
evet oyu kullananların sayısı ise 21 519’da kaldı.
Hilgen kütüphanelerin kapatılması politikasında kararlı
Büyük Şehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen (SPD), kararından
vazgeçmeyeceğini açıkladı. "Bu borç yükünün hafifletilmesi paketinin
bir parçasıdır“ diyen Hilgen, yaz tatilinden sonra yapılacak Belediye
Meclisi Toplantısı’nda kütüphanelerin kapatılmasını tavsiye edeceğini
söyledi.

Bafög ödenekleri arttı
02 08 2008
Üniversiteliler ve öğrenciler dünden itibaren daha fazla Bafög almanın sevincini
yaşıyor.
Öğrencilerin Bafög ödenekleri yüzde on artırıldı: Yalnız yaşayan öğrenciler 585
Euro yerine 643 Euro alabilecekler. Aynı şekilde aileleriyle birlikte yaşayan
üniversiteliler de azami 473 Euro alamaya hak kazanıyorlar.
Ek olarak da ev ve sağlık sigortası için ek yardım verilecek. Buna bağlı olarak
aileler için vergiden muaf miktar da yüzde 8’ile 1555 Euro’ya çıkarıldı.
Böylece 2002 yılından bu yana BaföG ilk defa yükseltilmiş oldu.
Herkese ömürboyu Vergi Numarası
02 08 2008
Sistem Amerika’daki Toplumsal Güvenlik Numarasını
(Sozialversicherungsnummer) hatırlatıyor.
Almanya'da dünden itibaren herkes için sabit vergi numarası yürürlüğe girdi.
İnternet üzerinden vergi bildirim işlemlerini yapmaya yarayacak bu numara
ömür boyu sabit kalacak. Bu yılın sonuna kadar vergi daireleri, yeni vergi
numaraları hakkında vatandaşlara bilgi verecek. Yeni düzenlemeye göre
çocukların da artık bir vergi numarası olacak.
Ömür boyu sabit kalacak bu numara merkezde toplanacak ve ancak ölümden 20
yıl sonra silinecek.
Hazinenin kontrolü ile kusursuz bir camdan vatandaş gerçekleştirilecek.
Hükümetin resmi yasal gerekçesine göre, „numara ile vergi işlemeleri
kolaylaşacak, bürokrasi kalkacak ve vergilendirme işlemlerindeki şeffaflık
artacak.“ Gayri resmi olarak da hazinenin vatandaşı en iyi şekilde kontrol
etmesine hizmet edecek.
Sistem Amerika’daki Toplumsal Güvenlik Numarasını
(Sozialversicherungsnummer) hatırlatıyor. Bu orada sınırsız kontrol etme
olanaklarını sunuyor. Banka hesabındaki değişiklikler, kredikartı havaleleri
bunlardan bazıları.
Vergi Numarası ile ilgili bir açıklama yapan Sol Parti Federal Parlamento Grubu
İç Politika Sözcüsü Ulla Delpke, yeni vergi numarasının federal çapta yapılmak
istenen kayıt merkezinin arka kapıdan gerçekleştirilmesi anlamına geldiğini
söyledi.
Kriz geldi: Otomobil sektöründe çıkışlar kapıda
02 08 2008
Gelen kriz tüm markaları etkiledi. Araba alışları düştü. Sıra çalışanların
atılmasında.
Finans sektöründe yaşanan kriz otomobil sektörüne de yayıldı. Geçtiğimiz hafta
Alman Daimler ve Amerikan Ford tekellerinin yarı yıl bilançolarını

Almanya’nın yoksulluk karnesi
02 09 2009
Von Jana Frielinghaus
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’nin Salı günü Berlin’de
açıklanan raporunda Alman Devleti’nin çoçuk başına reşit oluncaya dek 144 500
dolar harcama yaptığı yer aldı. Bu harcama miktarı ile Almanya 30 OECD
ülkesi arasında ilk ona girdi. Çocuk başına yatırımda 380 000 Dollarla
Lüksemburg ilk sırada yer alırken Norveç 204 000 Dolar ve İsveç 176 000
Dolarla 2. ve 3. sırada yer aldılar.
Almanya’nın gayri safi milli hasılası göz önüne alındığında çocuk başına
yapılan yatırımda aslında geri olduğu ortaya çıkıyor. Raporda Almanya’da
çocuklara yapılan yardımların adil biçimde dağıtılmadığına yer verildi.
OECD’nin sosyal politika bölümünden Monika Queisser, Almanya’nın yaşam
standartları ve fırsat eşitliği konularında çocuk başına yüksek harcama yapan
diğer ülkelerin arkasında kaldığını söyledi. Hükümete, ihtiyaç sahibi çocuklar ve
ailelerine daha fazla yardım yapması için çalışmasını tavsiye eden Queisser, tam
gün okullar ve çocuk yuvalarının genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Queisser yalnız çocuk yetiştiren evebeynlerin yüzde 40’ının görece olarak
yoksulluk içinde yaşadığı ve özellikle bu kesimin istihdam piyasına
kazandırılması ve belli bir gelire ulaşarak yoksulluktan kurtulmalarının
sağlanması gerektiğini söyledi.
OECD’nin hesaplamarına göre Almanya’da çocukların yüzde 16,3’nün
yoksulluk içinde yaşadığı belirttildi. Raporda yoksul çocukların ailelerinin
gelirinin ortalama gelirden yüzde 50 az olduğuna yer verildi. Pek çok bilimsel
araştırma Alman’yada yoksul çocukların sayısının giderek arttığını ortaya
çıkardı. OECD’nin araştırmasında dikkate almadığı bir gerçek ise düşük gelirli
yada ALG II ile yaşamlarını idame ettiren ailelere çocuk parası yardımlarında
haksızlık yapıldığı. Bu ailelerin aldığı çocuk parası 2006 yılında yarı yarıya
kesilmişti. Almanya’daki yoksul çocuk oranı 2005 yılından bu yana OECD
tarafından belirnen % 12 lik oranın üstünde bulunuyor.
OECD’nin raporunda ayrıca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığına dikkat
çekildi. Çocukların okuldaki başarılarının diğer hiç bir ülkede olmadığı kadar
maddi imkanlara ve ailelerin ilgisine bağlı olduğu belirttildi.

Kızıl Ordu davasında yeni iddia: “Alman devleti teröriste para ödedi”
02 09 2009
Almanya'da 32 yıl önce Federal Başsavcı Siegfried Buback'ın öldürülmesiyle
ilgili yakalanan eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) üyesi Verena Becker ile ilgili
yeni iddialar ortaya atıldı.
“Bild” gazetesi, Verena Becker'in RAF yöneticileri Brigitte Mohnhaupt ve
Christian Klar'ın yakalanması için güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığını yazdı.
İşbirliği karşılığında üst düzey istihbarat görevlilerinden 100 bin mark aldığı

Kassel’de suda, yerde ve havada kutlama
02 08 2010
Kassel’de hava dün ne sıcak, ne soğuk, ne de yağmurluydu. Kasselliler
"Zissel" festivalini suda, zeminde ve havada kutladılar.
Cumartesi günü yüzbinlerce insan Kassel’de yapılan „Zissel“ kortejini izlemek
için yol kenarlarını doldurdu.
Korteje katılan 90 grup Belediye Başkanı Başkanı önde olmak üzere BrunnerCaddesi’nden saat 12.30’da hareket etti. Şehir içinden şekerler, bildiriler
dağıtarak, müzikler eşliğinde geçerek Altmarkt’a kadar gösteri yaptı. Bir çok
dernek ve şirket festival kapsamında bu olanağı kullandı. Freies Radyo Kassel
ve Radyo Kassel’de radyo minibüsüyle etkinliğe katıldı. 60 kilo şeker ve el ilanı
dağıtan radyomuz çalışanları halkın tepkisinden memnun olduklarını belirttiler.
Koalisyon ortakları hartz 4 ödentisininin yükseltilmesi konusunu tartışıyor
02 08 2010
Koalisyon hükümetinde Hartz 4 ödentilerinin geleceği ile ilgili belirsizlik devam
ediyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile birlikte sonbahara kadar yeniden
hesaplanması gereken Hartz 4 ödenti miktarları hükümette konuyla ilgili
tartışmaları alevlendirdi.
CSU’lu politikacı Straubinger "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada şu anki
Hartz 4 parasının gerçekçi olduğunu ve yükseltilmemesi gerektiğini belirtti.
Koalisyon ortağı FDP cephesinden de benzer sesler yükseliyor. FDP’li
politikacılar Hartz 4 alanlarla çalışanlar arasındaki farkın korunması gerektiği
konusunda ısrarcı olacaklarını dile getirdiler. CDU’lu Wadephul ise DPWV’nun
talep ettiği gibi Hartz 4 parasının yükseltilmesi olasılığının bulunduğunu ima
etti. DPWV başkanı Schneider "Berliner Zeitung"a verdiği demeçte, yaptıkları
hesaplamalara göre tek başına yaşayanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için
Hartz 4 ödentisinin aylık 359 Euro’dan 420 Euro’ya çıkarılması gerektiğini
açıkladı.
Gazetelerde çıkan haberlerde, Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen’in, sosyal
yardım parası Hartz IV’de büyük değişiklikler yaratacak milyarlık reform
üzerinde çalıştığı, reformun, bugüne kadar 359 Euro olan Hartz IV yardım
parasının 400 Euro’ya yükseltilmesi ve çocuk paraları yerine de kupon verilmesi
gibi değişiklikler içerdiği yer almıştı.
Bakanın reformla uzun süreli işsizlerin ve sosyal yardım alanların cebine daha
fazla para girmesini hedeflediği kaydedilmişti.
Çalışma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise ne kadar artış
yapılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Dünya iklim konferansı ön çalışmaları başladı
02 08 2010

Hava trafik kontrolörleri “mücadeleye evet” dedi
02 08 2011
Frankfurt (RK): Hava Güvenliği Sendikası bu sabah başlayan toplantısında, uçuş
kulelerinde çalışan hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi konusunu ele
alıyor.
Frankfurt’ta bir araya gelen sendika temsilcilerinin bu konudaki kararlarını bu
akşam açıklamaları bekleniyor. Sendika üyeleri arasında yapılan oylamada
üyeler %96 bir çoğunlukla greve gidilmesi yönünde oy kullanmışlardı.
Toplantıda işveren tarafının geçtiğimiz hafta sonu % 5,2 oranında zam içeren
önerisi de ele alınacak. Hava trafik kontrolörleri maaşlarına % 6,5 oranında zam
talep ediyorlar. Eğer sendika ile işveren tarafı uzlaştırma komisyonuna gitme
yönünde karar alırlarsa grevin ertelenebileceği konuşuluyor. Uzmanlar uçuşların
yoğun olarak yaşandığı Ağustos ayında yapılacak grevin işvereni zora sokacağı
konusunda hemfikir.
Yılın futbolcusu Hakan Alay büyüledi
02 08 2011
Kassel Magazin tarafından Kassel’de yılın futbolcusu seçilen Hakan Alay
(Baunatal Anadoluspor) Kassel Magazin Karmasının FC Grossalmerode ile
yaptığı dostluk maçında attığı goller ve futboluyla seyircileri büyüledi.
Nordstadt stadyumunda yapılan maçı Gruppenliga takımı FC Grossalmerode 5 –
2 kazandı. Karmanın iki golünü atan Hakan oynadığı futbol ve attığı gollerle
neden YILIN FUTBOLCUSU seçildiğini kanıtladı.
Sahanın en iyisi olan Hakan Alay‘a maçtan önce Kassel Magazin Şef Redaktörü
Hakan Yılmaz tarafından plakat verildi:
. Hakan Alay yaptığı konuşmada ‚Hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum.
Kassel’deki Türk futbolunu destekleyen Kassel Magazin’e teşekkür ederim‘
dedi.
Geçtiğimiz sezon Kreisoberligada şampiyon olarak Gruppenliga’ya yükselen
Grossalmerode antrenörü Osman Duygu ‚Hakan gerçekten çok yetenekli bir
futbolcu, hayran kaldım. Hakan’ın benim takımımda oynamasını çok isterdim‘
dedi.
FC Grossalmerode’nin beş golünden dördünü Danny Nikel attı.
Maçı Ali Durak, yardımcıları İsmail Tok ve Hayri Durak’tan oluşan üç Türk
hakem triosu yönetti.
Kassel Magazin Karması maçı şu kadroyla oynadı. Gökhan Eceray(FC
Bosporus)
(Osman Aday SSV 51), Taner Ezgü (FC Bosporus), Serdar Çıra (FC Bosporus)
(Tuncay Aral FC Bosporus), Emrah Çakmak (FC Bosporus), Selçuk Kayaalp
(FC Bosporus), Burak Karahan (B.Anadoluspor), Oktay Akyalın (B.
Anadoluspor), İsa Kılıçarslan(FC Bosporus), Hakan Alay(B. Anadoluspor),
İlhan Gezmiş(SSV 51), Giray Ağzıkara(B. Anadoluspor)
Resim 2 adet 78 - 83

75 yıl sonra Kerkük’te bir Türk Dışişleri Bakanı
02 08 2012
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel
yönetiminin başkanı Mesut Barzani ile görüştükten sonra Kerkük'e
geçti.
Davutoğlu böylece Kerkük'ü 75 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk
Türkiye Dışişleri Bakanı oldu.
O-Ton
Davutoğlu Kerkük'te büyük ilgiyle karşılaştı. Kerkük Valisi Necmettin
Kerim ile bir araya gelen Davutoğlu, “Irak' ta yaşayan bütün
kardeşlerimiz mezhebi kökeni ne olursa olsun bizim kardeşlerimizdir,
bizim akrabalarımızdır" dedi.
Davutoğlu daha sonra Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.
Davutoğlu:
"Kerkük Irak'ın birliğinin, beraberliğinin de sembolüdür. Kerkük'te
huzur oldumu Irak'ta olur, Irak'ta huzur oldumu Ortadoğu'da huzur
olur. Ve Türkiye her zaman Kerkük'ün hizmetinde olacak,
Kerküklünün hizmetinde olacak" diye konuştu.
Suriye Ulusal Kopnseyi ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında
Suriye'deki Kürtlerin talepleriyle ilgili bir anlaşma imzalanacağı
öğrenildi. Barzani'nin aracılık yapacağı toplantıya Davutoğlu'nun da
katılması bekleniyor.
Resim: http://orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=3780

MEDYA SAVAŞINDA YENİ KURŞUN
02 08 2012
Suriye’de yaşananları ülkelerinin çıkar politikalarına göre gösteren
Batı’nın özgür medyasının* “foto-yalanlarına” bir yenisi daha eklendi.
Avusturya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Kronen Zeitung’un
yayınladığı fotoğraf Suriye’de yaşananları Batı medyasının nasıl
çarpıttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CDU'da 5'inci Merkel dönemi başladı
02 12 2008
Uyuma Almanlaşma reçetesi
Angela Merkel, küresel mali krizin etkileri ve partideki yoğun
tartışmalara karşın, oylarını 2 sene önceki kurultaya göre artırmayı
başardı. İki yıllık bir dönem için daha seçilen Merkel ile birlikte, genel
başkan yardımcıları da güven tazeledi.
Başbakan Angela Merkel, CDU'nun dün Stuttgart’taki 22’inci parti
kurultayında delegelerin yüzde 94,83'ünün oyunu alarak 5. kez parti
başkanlığına seçildi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde genel başkan yardımcıları da
kurultay seçimlerinde oylarını artırdı. Christian Wulff (Aşağı
Saksonya) yüzde 78,92, Roland Koch (Hessen) yüzde 88,76 ve Jürgen
Rüttgers de (Kuzey Ren-Vestfalya) yüzde77,51’lik oy oranlarıyla
genel başkan yardımcılığına yeniden seçildi. Bir diğer genel başkan
yardımcısı Annette Schavan da yüzde 73,95 oy aldı. Emine
Demirbüken-Wegner de delegelerin yüzde 75,4'ünün oyunu alarak
Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmeyi başardı.
Ekonomik krize cevap yok
Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Stuttgart
kentindeki kurultayında gündem ekonomik kriz oldu.
Kurultaydan güçlenerek çıkan Merkel konuşmasında, ekonomiyi
canlandıracağını söylemekle yetindi. Krizin nasıl çözüleceğine dair
yeni bir şey söylemedi. Kısa vadede bir vergi reformu
düşünmediklerini söyleyen Merkel, vergi indirimini savunan kardeş
parti CSU’ya da hayır demiş oldu.
Asgari ücret
CDU, işvereni güç duruma sokabilecek asgari ücret önerisine karşı
çıktı. Hristiyan demokratlar bunun yerine, minimum gelir düzeyi
belirlemeyi ve devletin sosyal yardımlarıyla çalışanların olası
mağduriyetlerini gidermeyi öngörüyor.
Değerlere vurgu
Hristiyan Demokratlar, çoktan yok olmuş dürüstlük ve dayanışma gibi
değerlere vurgu yapmayı sürdürüyor.
Nükleer enerji ve iklim koruma

Kassel’de uyuşturucu konusunda bilgilendirme toplantısı
02 12 2009
Hiç kimse, “Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz” garantisi veremez
„Uyuşturucuya Karşı Tedbir Geleceği Kurtarır“ uyarısıyla Kassel Türk Öğrenci
Birliği ve Rosa Luxemburg Vakfı işbirliği ile 19 Aralık Cumartesi günü saat
13.00’de Ditib Kassel Merkez Camisi’nde Uyuşturucu üzerine bilgilendirme
toplantısı yapılacak.
Toplantıya Uyuşturucu Danışma Merkezi Misfit’te danışman olarak çalışan
pedagog Gökalp Özalp katılacak.
Gökalp Özalp toplantıda öncelikli olarak Almanya’daki uyuşturucu atlası,
göçmen kökenli gençlerin durumu, uyuşturucu alan bir kişinin nasıl
anlaşılabileceği, uyşturucu kullanmanın sebepleri, çözüm yolları ve ailelere
düşen görevleri anlatacak.
Toplantı sorulara verilecek cevaplarla sona erecek.
”Çocuklarımız geleceğimizdir” laf olmaktan çıkmalı
Radyok Kassel redaktörü Talat Kaya’ya bu toplantıya özellikle kimlerin
katılması gerektiğini sorduk. Kaya sorumuzu şöyle cevapladı:
“Öncelikle çocuğu uyuşturucu kullanmayan aileler katılmalı.Çünkü bu toplumda
hiç bir güvence yok: Hiç kimse, “Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz”
garantisi veremez. Tam da bu nedenle çocuğun uyuşturucuya başladığını,
kullandığını farkedebilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek
gerekiyor. Bu bilgi de ancak bu toplantılarda uzmanlardan öğrenilebilir.”
Kaya, sözlerini ”Çocuklarımız geleceğimizdir” lafını ikide bir tekrarlamak
yerine onlarla ilgili yapılacak toplantılara katılıp, bunu laf olmaktan çıkarmalı”
diyerek bitirdi.

Yangın can aldı
02 12 2009
Reddighausen’da meydana gelen acı kaza ölümle sonuçlandı.
Acı kaza Çarşamba sabahı Hatzfeld’e bağlı Reddighausen’da meydana geldi.
Yatak odasında çıkan yangın felçli kadını kocası işte, çocukları ise okulda iken
yakaladı. Yangında ağır yaralanan kadın kurtarılamadı.
İçme suyunda yüksek uranyum değeri
02 12 2009
Calden içeme suyu 15 mikrogram uranyum var
Calden. Kassel’in çevresindeki yerleşim birimlerinlerinin bir kısmının içme
suyunda sağlığa zaralı uranyum maddesine rastlandı. En yüksek uranyum
miktarına Calden’de rastlandı.
Calden’de yapılan ölçümdebir litre içme suyunda 15 mikrogram radyoaktiv
metal olduğu tespit edildi. Tüketiciyi koruma örgütü Foodwatch, içme sularında
görülen uranyuma karşı gerekli tedbirlerin alınmadığından şikayet etti.

Otoyolda kar kaosu-Battaniye ve çaylar Kızılhaç’tan
02 12 2010
Uçaklar hava limanında kaldı
Kar ve buzlanma Perşembe gecesi Kuzey Hessen’de bulunan Kirchheim
kavşağında trafiği felç etti. Bir çok insan geceyi tıkanan otoyolda geçirdi.
Hava durumundan her şeyden önce 4 ve 5 numaralı otoyolun Kirchheim kavşağı
etkilendi.
Şiddetli kar yağışı otoyolu karla doldurunca onlarca Tır ilerleyemez hale geldi.
Yolda ters dönen araç sayısının artması sonucu kar temizleme araçları olay
yerine gelemedi.
A4 otoyolunun Eisenach istikametine giden araç sürücüleri 15 saattir tıkanan
yolda mahsur kaldı. Yolda kalanlara Kızılhaç battaniye, sosis ve sıcak içecek
taşıdı.
Mahsur kalanlara kurtarma araçlarının gelememesi nedeniyle battaniye sıkıntısı
çeken yolcular, yola dökülerek ihtiyaçlarını kendileri karşılamak için
çabaladılar. Polis tarafından yapılan açıklamada karmaşanın öğle saatlerine
kadar süreceğinin tahmin edildiği bildirildi.
40 Flüge am Flughafen Frankfurt gestrichen
Almanya’nın en büyük hava limanı Frankfurt’ta Perşembe sabahı da 40 uçuş
iptal edildi.
Fraport söcüsü Waltraud Riehemann dpa’ya yaptığı açıklamada, uçuşların
durdurulmasından 25 iniş ve 15 kalkışın etkilendiğini söyledi.
Kar temizleme ekipleri gece boyunca hava limanında mesai yaptı. Hava
limanında kalan yolcuların bazıları otellere yerleştirilirken 400 de yer yatağı
hazırlandı.
Meteorolji dairesi yeni kar yağışı beklenmediğini, ama buzlanma tehlikesinin
süreceğini açıkladı. Hava sıcaklığının eksi 4 ile eksi 9 derece arasında olması
bekleniyor.

Hessen tasarruf ediyor - Okullardaki spor projeleri tehlikede
02 12 2010
Kassel (RK) – Dans, yüzme, futbol yada hentbol. Spor kulüpleri okullarda
öğleden sonra çocuk ve gençlere gönüllü ve ücretsiz spor olanakları
sunuyor.

Neonazilerin katlettiği Halit Yozgat 10 Aralık’ta anılacak
02 12 2011
KASSEL (RK) Kassel. Neonazilerin Kassel’de öldürdüğü Halit
Yozgat’ı anmak, insan düşmanı ırkçı Neonazi dünya görüşü ve
cinayetlerini lanetlemek için 10 Aralık Cumartesi günü Kassel’de üç
noktada insan zinciri oluşturulacak.
Çağrısını Kassel Belediyesi ve Yabancılar Meclisi’nin yaptığı proteso
ve anma etkinliğine bir çok kurum destek veriyor.
Dinler Meclisi, Hristiyan Kiliseleri Çalışma Birliği (AcK), Kassel
Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi de yapılan çağrıya katıldıklarını
açıkladılar.
6 Nisan 2006 tarihinde Holländischen Straße’de işlettiği İnternet
Cafe’de kafasına kurşun sıkılarak öldürüldüğünde 21 yaşında olan
Halit Yozgat’ın Neonazi canileri tarafından katledildiği, cinayette
kullanılan silahın Neonazi hücresinde bulunmasıyla kesinleşti.
10 Aralık günü gerçekleştirilecek insan zinciri, başta cinayetin
işlendiği Holländischen Straße 82, Belediye Sarayı (Rathaus),
Königsplatz olamak üzere üç buluşma noktasında gerçekleştirilecek.
Anma ve lanetleme etkinliği saat 13.00’de başlayıp 14.30’da Belediye
Sarayı (Rathaus) önünde yapılacak mitingle sona erecek.
Radyo Kassel’in sorularını cevaplayan baba İsmail Yozgat:
O-Ton
İsmail Yozgat: “İnan katillerin bulunması, inşallah katiller onlardır da
sadece sevindiğim tek şey üzerimizdeki şu karalama kalktı onun için
seviniyorum. İnan katillerin bulunduğuna o kadar sevinmiyorum.
Üzerimizde karalama vardı ya, "kim öldürdü, mafya mı öldürdü, ne işi
vardı bunun?" siz de biliyorsunuz gazeteler bir sürü yazı yazdı.
Şimdi ben diyorum ki, benim bir tek oğlum vardı. Aldılar. Anlıyor
musun?. Ben başka analar ağlamasın, başka babalar ağlamasın, başka
aileler üzülmesin istiyorum. Ve sadece benim yürüyüşüm bunun için.
Kendim için değil. Başkaları için yürüyorum.
Ben hepsinin katılmasını istiyorum. Eğer biraz duyguları varsa, kendi
çocuklarını biraz seviyorlarsa çoluk çocuk evde kimse kalmadan
katılmalarını istiyorum.”
Boris Rhein: Bilgi verilmemesi hataydı
02 12 2011

Süt zirvesi başladı
02 10 2009
Berlin - Onbinlerce süt üreticisini zor durumda bırakan düşük süt
fiyatları, Başbakanlık konutunda başlayan süt zirvesinde masaya
yatırılıyor. Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı zirvede, süt
üreticileri ile süt fabrikaları arasındaki krize çözüm bulunması
amaçlanıyor. Süt fabrikalarının belirlediği fiyatlar nedeniyle litre
başına ortalama 20 cent kazanan ve artan maliyetler nedeniyle zor
durumda olduklarını söyleyen üreticiler, litre başına yaklaşık 40 cent
talep ediyor.
Birlik partileri vergi indirimini tartışıyor
02 10 2009
Gelecek hafta başlaması beklenen koalisyon görüşmeleri
öncesinde, CDU ile CSU’nun önde gelen isimleri, ortak bir yol
belirlemek için Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi.
Berlin'deki başbakanlık konutunda yapılan görüşme sonrasında, CDU
Meclis Grup Başkanı Volker Kauder ile CSU Parlamento Grup
Başkanı Peter Ramsauer, vergi indirimleri konusunda uzlaşmaya
varmak istediklerini açıkladı. CSU, seçimlerdeki vaatleri
doğrultusunda vergi indirimlerinin 2011'den itibaren yürürlüğe
konmasını istiyor; CDU ise henüz bir tarih vermiyor. 27 Eylül'de
yapılan seçimlerden birinci olarak çıkan CDU/CSU, liberal Hür
Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kurmayı planlıyor.
Temizlik sektöründe çalışanlar düşük ücretle karşı karşıya
02 10 2009
Temizlik sektöründeki çalışanların toplu iş sözleşmesi Perşembe günü
bitti. Dolayısıyla asgari ücret uygulaması da sona ermiş durumunda.
Yeni toplu iş sözleşmesinin yapılması için Hessen’de bir çok çalışan
dün greve gitti.
Bugünden itibaren temizlik sektöründe çalışan 860.000 işçi için
asgari ücret uygulaması sona erdi. Pek çok şirketin sektördeki
ücretleri yasaların el verdiği ölçüde indirmeleri bekleniyor. Dolayısı
ile 8,15 Euro olan saat ücretinin 5.71 Euro’ya düşmesi gündemde.

Kassel: Halit Meydanı resmen açıldı
02 11 2012
İsmail Yozgat: “Holländische Caddesi’ne oğlumun adının
verilmesi isteğim ömür boyu kalbimde yaşayacak”
Kassel’deki Halit Meydanı siyasi temsilciler ve 250 ziyaretçiyle 1
Ekim Pazartesi günü açıldı. Gauck on Neonazi kurbanından birisi olan
Halit Yozgat’ın isminin verildiği alan için yapılan törene gönderdiği
selamlama telgrafında, “o bizden birisi idi” hatırlatmasında bulundu.
Kassel: 2006 yılının Nisan ayında Neonazilerce katledildiği belirtilen
Halit’in isminin bir sokağa verilmesi önerisi Kassel’de büyük
tartışmalara yol açsa da en sonunda Holländische Caddesi ile
Mombach Sokağı’nın kesiştiği alan dün saat 12’den itibaren resmen
“Halit Platz – Halit Meydanı” olarak anılmaya başlandı.
Şehir Yönetimi’nin Haziran ayında çoğunlukla aldığı karar bu gün
resmi açılışla uygulamaya geçti. Sabah saatlerinde meydana üstünde
“Halit Platz” yazılı sokak levhası yerleştirildi. Meydanda daha önce
inşa edilen ve üstü kapalı tutulan anıt ile sokak levhası bu sabah 250
kişiye yakın bir kalabalığın katılımı ile resmen açıldı. Açılışa Hessen
Adalat Bakanı Jörg-Uwe Hahn, Türkiye Büyükelçisi Avni Karslıoğlu,
Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Thüringen Adalet Bakanı,
Araştırma Komisyonu Başkanı, Kassel B.Ş.Bel. Bşk. Bertham Hilgen,
Kassel Yabancılar Meclisi Başkanı Kamil saygın ile 15 Hessen
milletvekili katıldı. Açılışa Hessen Başbakanı Boufier ise mazeret
göstererek katılmadı.
Açılış sırasında konuşan Hessen Adalet Bakanı Jörg-Uwe Hahn,
Yozgat Ailesi’nden devletin 21 yaşındaki Halit’i koruyamadığı ve
cinayet sonrasında aile fertlerinin soruşturulmasından dolayı devlet
adına özür diledi. Bakan eski Cumhurbaşkanı’nın sözlerine atıfta
bulunarak “Şuna inanıyorum ki bu gün Türkiye kökenli insanların ve
İslam’ın Hessen’e ait olduğunu bir kez daha vurgulamıştır”
Bakan’ın ardından Federal Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un anma
töreni için kaleme aldığı mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Kassel Şehir
yönetimine Terör örgütlenmesi NSU kurbanları ve Halit için anıt
yapımına izin vermesinden ötürü teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Avni Karslıoğlu ise ölenlerin
yakınlarının mesnetsiz suçlamalar nedeniyle sürekli hakarete
uğradığını anımsattığı konuşmasında, basının cinayetleri “Döner

Sex vergisi
02 09 2008
Marburg’da fuhuş vergisine zam
Fuhuş organizasyonunun tüm protestolarına rağmen Marburg
Belediyesi seks vergisine zam yapmayı kararlaştırdı.
Şehir meclisi, Üniversite kenti Marburg’da genelev ve porno
sinemalarından büyüklüğüne göre vergi alınmasını CDU,SPD,
Vatandaş listesi ve FDP’nin oylarıyla karar altına aldı. Karara Sol
Parti karşı oy kullanırken Yeşiller de çekimser kaldı.
Oylama öncesinde, Franfurt Fahişeler Organizasyonu „Doan
Carmen’den bir temsilcinin eşlik ettiği 22 kişilik maskeli bir grup
kadın şehir meclisi salonunda gösteri yaptı.
Hessen Belediyeler Birliğine göre bu tür vergiler küçük olmasına
rağmen belediyeler için önemli bir gelir kaynağı olşturuyor. Hessen
Belediyeler Birliği’nden Ben Michael Risch," Eğlence vergilerine bir
çok kentte zam yapılacak.Çoğunlukla bilardo salonları ve poker
klüpleri gibi para otomatikleri ve oyun klüpleri için de geçerli olacak“
dedi.
Frankfurt Genelevlerin veya porno sinemalarının her metrekaresinden
50 Euro, Hanau 2,50 Euro. Eschwege’de sinemalardan 2,55,
Genelevlerden 25,56 Euro. Marburg ise gelecekte her 10
metrekareden her gün 2,50 almayı planlıyor. Belediyenin bundan yılda
90 bin Euro geliri olacağı hesaplanıyor.
Frankfurt’ta kovalama: Bir ölü ve birçok yaralı
02 09 2008
Frankfurt’ta yaşanan bir kovalama avında bir kadın öldürüldü ve bir
çok insan da yaralandı. Bir çok araba da zarar gördü.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay sabah 7.40 sıralarında
Preungesheim semtinde meydana geldi. İçinde iki kişi bulunan bir
araba 27 yaşındaki bisikletli bir kadına arakadan çarptı. Takla atan
kadın arabanın ön camına çarparak yola düştü. Kafasından ağır
yaralanan kadın, tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak öldü. ye
çarparak yaraladıktan sonra kaçtı.
Bunun üzerine Frankfurt’ta polis ekipleriyle zanlılar arasında
kovalama avı başladı. Polis tarafından kovalanan VW marka araba,
yaptığı yüksek sürat sonucu park etmiş ve hareket halindeki bir çok
arabaya çarparak zarar verdi.

Trendelburg’da dram: Çocuk ve baba öldü bir çocuk ölümle savaşıyor
02 09 2010
Kassel yakınlarında yaşanan bir aile dramında baba 4 yaşındaki kızını ve
kendisini öldürdü.
Polis, ağır bir şekilde yaralanan bir yaşındaki oğlunun da hayati tehliketi
atlatamadığını açıkladı.
Çocuk ve iki ceset Perşembe günü sabahı Trendelburg-Eberschütz’de bir
arabanın içinde, 52 yaşındaki adam direksiyonda iki çocuk da arka koltukta
oturur halde bulundu.
Çarşamba günü çocuklarını ziyaret hakkını kullanan adam söz verilen zamanda
çocukları annelerine götürmedi. Ailenin ayrı yaşadığı belirtildi.
Türk kadınlarının tarihi kıyafet defilesi
02 09 2010
Türk kadınları tarihi kıyafetleri tanıtmak için podyuma çıkıyor.
Almanya’nın önde gelen müze şehirlerinden Kassel’de her yıl yapılan Müze
Akşamı (museumsnacht)’ında. Türk Kadınlar Birliği üyeleri, ipek ve kadifeden
yapılmış tarihi Türk kıyafetlerini defilede teşhir edecek..
4 Eylül Cumartesi günü tarihi Wilhelmshöhe Şato’sunda yapılacak defilede,
Türk kadınları saat 18 ve 20’de olmak üzere iki kez izleyicilerin karşısına
çıkacak.
Sahte diploma
02 09 2010
Korku yalan söyletiyor, sahtekarlık yaptırıyor
24 yaşındaki genç kız evrak sahtekarlığından 400 Euro para cezasına çarptırıldı.
Emine S. Lise bitirme belgesinde sahtekarlık yaptı. Kendisine ait olmayan sahte
diplomayla 2009 yılında Kassel Üniversitesi Makina mühendisliği bölümüne baş
vuran Emine S.’nin öğreciliği kabul edildi.
Diplomanın sahte olduğu bir ay sonra yapılan iç kontrol sırasında ortaya
çıkarıldı. Eski Elisabeth-Knipping okulu öğrencisinin liseyi bitirmediği
belirlendi.
Pazartesi günü evrak sahtekarlığında mahkeme önüne çıkan Emine S.’ye daha
önce de işlediği suçlar gözönünde bulundurularak 400 Euro (40 gün hapis cezası
karşılığı günlük 10 Euro) para cezası verildi. Emine.S mahkemede suçunu kabul
etti. Emine mahkemede olayı şöyle anlattı:
“Aile sorunları nedeniyle yaptım. Ailem abitur yapmamı istiyordu. Ama
12.sınıfta ailemin haberi olmadan okulu bıraktım. Ailem diplomayı görmek
istediği için arkadaşımın diplomasını alarak kendi ismimi yapıştırıp fofokopisini
çektim. Bununla da papaza giderek tastiklettim”dedi.
Merkez Bankası Sarrazin hakkında karar veriyor
02 09 2010

"Libya’nın dünkü parası geleceği inşa edecek”
02 09 2011
Uluslararası toplum geçici Libya hükümetine NATO ülkelerinin yerle bir ettiği
ülkenin yeniden inşasında yardım etme kararı aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bunun için, öncelikle Kaddafi rejiminin
dondurulan 10 milyar Eurosunun kullanılmak üzere serbest bırakılacağını
açıkladı. Almanya buna 1 milyar Euro ile katılacak.
Paris'te dün 63 ülke liderinin katıldığı ve Libya'nın geleceğinin ele alındığı
zirvede konuşan Abdulcelil, 18 ay içinde yeni bir anayasa yapacakları ve
seçimlere gidecekleri sözünü de verdi.
İlgili Konular
Sarkozy, Muammer Kaddafi tehdit ettiği sürece NATO hava saldırılarının
süreceğini vurguladı.

Libya Almanya’dan teknik yardım bekliyor
02 09 2011
Libya’nın yeni Berlin Başkonsolosu El-Kothany, Ülkenin yeniden inşası ve
özellikle de için petrol tesisleri için teknik Almanya’nın yardımını istedi.
Başkonsolos Almanya’nın Nato operasyonuna katılmamış olmasının gelecekte
Libya ile Almanya’nın birlikte çalışmasına zarar vermeyeceğini de vurguladı.
Geçtiğimiz yıllarda Batının İslam ülkelerine yaptığı ekonomik çıkarlara
giydirilmiş haçlı seferlerinde tarihi bir başarı sağlanamadı. Ne İrak ne de
Afganistan. Bu ülkelerde şu anda hüküm süren durum gerçekten de istenir
bir durum mu?
Kaddafi, Irak'taki Saddam Hüseyin gibi pratik olarak bitti. Şimdi ise
Libya'nın farklı olacağını görmek için beklemek gerekecek.
Aşiretlerden oluşan Libya'da demokrasinin, refahın adil dağıtımının
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor. Çöl devletinde birçok şeyin
düzene sokulması gerekiyor.
Bu Avrupa için de geçerli. Eli kolu bağlanmış Almanya köşeye çekilmiş
bekliyor. Nerede yer almak istediği ise komşuları için bile bir bilmece
sorusu. Tek tek üyelerin Self servisli NATO'su gibi AB de bölündü.
Hepsi bu kadar değil.

Avrupa'da Edison’un ampulleri tarih oldu
02 09 2012
AB Komisyonu'nun çevre düşmanı tasarruflu ampül dönemini
başlatmak için akkor ampullerin yasaklanması kararı dün yürürlüğe
girdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 1 Eylül 2009'dan başlayarak 1 Eylül
2012'ye kadar süren üç yıllık bir geçiş döneminin ardından yüksek
enerji harcayan akkor ampullerin yasaklanması yönünde aldığı
karar bugün yürürlüğe girdi.
Eski tip ampullerin tarihe karışmasıyla birlikte bu lambaların yerini
ise enerji tasarruflu yeni ampuller aldı.
TASARRUFLU AMPÜLLERİ ÇÖPE ATMAYIN
Ancak yeni tip ampullerin de bir sorunu var. Bu tip ampullerin cıva
içerdiği ve doğaya fayda sağlamak yerine büyük zarar verebilecekleri
belirtiliyor.
Enerji tasarruflu ampullerin beş miligrama kadar cıva içermesine izin
veriliyor. Ancak cıva çok az miktarda bile son derece zehirli. Bu
nedenle tasarruflu ampullerin pil gibi zehirli çöplerle birlikte
ayrıştırılması gerekiyor.
Uzmanlar, tasarruflu ampullerin montaj esnasında kırılması halinde,
havaya gaz halinde cıva yayıldığı için hemen camın açılıp evin
havalandırılması gerektiğini kaydediliyor.

Başbakan adayı sorunu
02 09 2012
Partiler seçmenlerin ve parti üyelerinin de
desteğini alacak başbakan arayışında.
Yeşiller başbakan adaylarının ön seçimle belirlenmesini
tartışıyor
Küçük Parti Kongresi Berlin’de başladı. Kongrede
gelecek yıl yapılacak genel seçimler için başbakan
adaylarının 60.000 üye tarafından ön seçimle belirlenip
belirlenmeyeceğine karar verilecek.
Yönetim kurulu adayların üyeler tarafından
seçilmesinden yana olduğunu açıkladı. Yeşiller böylece
Almanya’da parti adaylarının parti kongresinde değil
üyeler tarafından seçildiği ilk parti olacak.

Sidar Demirdögen ve Tobias Pflüger Kassel’e geliyor
05 06 2009
7 Haziranda yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerinde Sol PartiDie Linke adaylarından Sidar Demirdögen ve Tobias Pflüger 5
Haziran’da Kassel’e gelecek.
AB adayları Sidar Demirdögen ve Tobias Pflüger Cuma günü saat
19.00 da Philipp- Scheidemann Haus’da yapacakları toplantıda,
Neden Sol Parti-Die Linke’nin seçilmesi gerektiğini anlatacak ve
soruları cevaplayacaklar.
28 Şubat ve 1 Mart’ta Essen’de yapılan ve Toplam 500 delegenin
katıldığı Sol Parti Kurultayı’nda militarizme ve savaşlara karşı
çıkışlarıyla tanınan Tobias Pflüger aday gösterilmedi. Buna rağmen
kendisini aday göstererek oyların yüzde 51,6’sını alarak 10. sıradan,
Sidar Demirdögen ise 11.sıradan Avrupa Parlamentosu’na aday
seçilmişti.
Avrupa’ya “Hayır” denilmeyen kurultay programında, AB’inde ciddi
bir politika değişikliliğin gerekliliğine vurgu yapılmıştı. Die Linke,
AB’nin ancak bütün AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının birlikte
oylayacakları bir Anayasa’ya kavuşmasını istiyor.
Sol Parti liste başı adayı Bisky yaptığı açılış konuşmasında,
milyonerlerden alınacak vergi uygulamasını ve borsa işlemlerinin
vergiye tabi tutulmasını talep etmişti. Bisky, bankalara yapılan
yardımın yanısıra, asıl insanlara yardım yapılmasının gerekli olduğunu
söylemişti.
Avrupa Parlamentosuna aday gösterilen Sidar Demirdöğen Radyo
Kassel’in mikrofonlarına, „mademki bu sistemde her şey yasalarla
oluyor. O halde göçmenlerin durumunu düzeltecek yasaların
çıkartılması için gençlerin poltikaya atılması gerekiyor“ demiş ve
şöyle devam etmişti:
TÜRKİYE KÖKENLİ PARLAMENTERLER
Avrupa Parlamentosu’nda beş yıldan beri görev yapan Türkiye
kökenli parlamenterlerin durumuna gelince... Alman Sosyalist Grup

İsrail barış tutuklularını sınır dışı ediyor
02 06 2010
Gazze’ye yardım taşıyan gemilere saldırı düzenleyerek engelleyen ve 9 kişiyi de
öldüren İsrail, gözaltına aldığı 600 barışçıyı sınır dışı etmeye başladı.
İsrail, 9 kişinin öldüğü kanlı operasyonda gözaltına aldığı yaklaşık 600 yolcuyu,
artan uluslararası baskılar üzerine sınır dışı ediyor.
Ber Şeva'daki ''Ela'' cezaevinde bulunan ve çoğu Türk vatandaşı olan barışçıların
bir bölümü, gece geç saatlerde otobüslere bindirildi. Türk yolcuları taşıyan
otobüs, Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na doğru hareket ederken,
Müslüman ülke vatandaşlarını taşıyan diğer otobüsler ise Ürdün sınır geçiş
noktasına sevk edildi.
Türkiye uçak gönderiyor
Türk hükümeti, yolcuları ve operasyonda yaralanan Türk vatandaşlarını ülkeye
götürmek üzere bugün İsrail'e 3 ambulans uçak ile 3 yolcu uçağı gönderiyor.
Askeri operasyonda yaşamını yitiren 4 Türk vatandaşının cenazeleri de bu
uçaklarla alınacak.
Gerilim sürüyor
Askeri operasyonun Türkiye ile İsrail arasında yarattığı gerilim ise sürüyor.
Başbakan Erdoğan’ın Salı günü İsrail’e yaptığı sert uyarıların ardından, ABD
Başkanı Barack Obama, Erdoğan ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın olaydan duyduğu derin
üzüntüyü dile getirdiği ve başsağlığı dilediği, ayrıca yaşanan trajedinin
aydınlatılması için şeffaf ve tarafsız bir soruşturmaya verdiği desteği vurguladığı
kaydedildi. Beyaz Saray’ın açıklamasında operasyon nedeniyle İsrail
kınanmadı.

CSU, Röslerin ek-prim talebine sert çıktı
02 06 2010
FDP’nin „kafa parası“ planına karşı koalisyon içinde sesler giderek yükseliyor.
Bavyera Sağlık Bakanı Söder CSU’nun, Federal Sağlık Bakanı Rösler’in planını
desteklemeyeceğini açıkladı.
Söder, bakanın gelirden bağımsız olarak istediği sağlık priminin, Hastalık
Sigortası primlerine zam yapılması anlamına geldiği için pratik olmayan bir
uygulama olduğunu söyledi.
Gelir ister 5000, ister 950 euro olsun gelire bakmasızın istenen sağlık ek primi,
yüksek gelirlilerin yükünü, düşük gelirlerin yükünü artırarak azaltıyor.

Bakanlar Kurulu Anti-Spekülasyon yasasını kabul etti

Berlin Kongresi ve Bberlin Antlaşması
02 06 2011
(1878):
Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı,Rusya,ingiltere,Fransa,
Avusturya, italya ve Almanya.
NOT: Bu sırada ingiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS'ın kendisine
bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini
savunacağını söyledi. Osmanlı ingiltere'nin bu isteğini kabul
etmek zorunda kaldı.
BERLiN ANTLAŞMASININ MADDELERi (1878):
1)Ayestefanos Antlasmasıyla kurulan BULGAR KRALLIĞI üçe
ayrıldı:
a)Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik
haline getirildi.
b)Makedonya: Islahat yapılmak sartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c)Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak,ancak hırıstiyan bir vali
tarafından yönetilecek.
2)Sırbıstan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak.
3)Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici
olarak Avusturya'ya bırakılacak.
4)Kars,Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya
verilecek.
5)Teselya Yunanistan'a verilecek.
6)Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar
yapılacak.
7)Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savas tazminatı verecek.
ÖNEMi:
1)Osmanlı'nın dağılma süreci hızlandı.
2)Bu antlasma ile ingiltere de Osmanlı topraklarının
parçalanmasına katıldı.Bu yüzden Osmanlının dıs politikasında
ingiltere'den bosalan yeri ALMANYA almaya basladı.
3)ERMENi MESELESi ilk defa uluslararası bir antlasmada yer
almıs, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil
Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya

İşsizlerin sayısı 2,737 milyona düştü
02 11 2011
Bizim eve uğramadı, sizin eve uğradı mı bilmem ama, işsizlerin
sayısının azaldığı açıklandı.
Buna göre işsizlerin sayısı Ekim ayında da düşmeye devam ederek
2,73 milyona indi.
Kassel. Eylül ayından itibaren Kassel’de işsizlerin oranı 30 yıldan bu
yana ilk defa yüzde 10’nun altına düştü.
Ekim ayında Kassel İş Ajansı’na 18.956 kişi işsiz olduğunu bildirdi.
Bu da bir önceki aya göre 641 kişinin iş bulduğunu gösteriyor.
"Ekim ayında da işsizlerin sayısı azalmaya devam ettiyse de güncel iş
piyasası bilgileri umut için bir sebep olmadığını gösteriyor.
Kiralık işçilik cehennemi
2008 yılında 71 bin kişi kiralık işçi olarak istihdam edilirken, bu sayı
2010 yılında 176 bine yükseldi.
İG Metal sendikasının Otto-Brenner Vakfı’na yaptırdığı 102 sayfalık
araştırmaya göre kiralık işçi (zeitarbeit) şirketlerine en çok Türkler,
Doğu Avrupa ülke vatandaşları ve Asyalılar düşüyor.
Kiralık işçiler, kiralık işçilerin çalışma koşullarının çok kötü
olmasından şikayetçi: “Bu sistem işçiyi işçinin kölesi yapıyor.
Çalıştırdığı işçisine 10 euro saat ücreti veren taşeron firma bu insanın
emeğini 20 hatta 22 euroya satıyor”
OTTO-Brenner Vakfı’nın Almanya genelinde metal, elektro teknik ve
basım sektöründe 116 ayrı kiralık işçi ve firmayla yaptığı söyleşilerde
çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Buna göre kiralık işçilerin çalışma
dönemlerinde kendilerini geliştirme imkanı yok. Kiralık işçiler
arasında iş güvensizliği ve korku hakim. Kadınlar başta doğum ve
hastalıklar nedeniyle kiralık işçi olarak tercih edilmiyor. 2009
rakamlarına göre Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin yüzde 30’u
mesleksiz ve bu nedenle de en büyük kiralık işçi potansiyeli.
Erdoğan’dan Alman hükümetine uyum eleştirisi
02 11 2011

Türkiye'den iş gücü göçünün 50’nci yılı nedeniyle Almanya’da
bulunan Başbakan Erdoğan, uyum konusunda federal hükümete
yüklendi.

Makinistler grev yapabilir
02 11 2007
Saksonya Eyalet İş Mahkemesi makinistlerin uzun mesafe yük
ve yolcu taşımacılığında da grev yapabileceğine karar verdi.
GDL şimdi uzun mesafe yük ve yolcu taşımacılığında da grev
yapabilecek. Mahkeme, daha önce iş mahkemelerince ekonomiye
ağır yük getireceği gerekçesiyle verdiği yasaklama kararını kaldırdı.
Bu mahkemeler sadece bölgesel ve banliyö taşımacılığında grev
yapılmasına izin vermişti.
Mahkemenin kararına rağmen GDL’in pazartesinden önce grev kararı
vermesi beklenmiyor. Alman Demiryolu İşletmesi’nin
yöneticilerinden Bensel ARD Televizyonu’nuna yaptığı açıklamada,
işletmenin iş bırakma eylemlerine boğun eğmeyeceklerini açıkladı.
Öte yandan Gesamtmetal Başkanı Kannegiesser grev hukuğunun
değiştirilmesini talep etti. Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada
Kannegiesser, grevin olumsuz etkilerinin büyüklüğünün çalışanların
taleplerinin çok çok üzerinde olmasını gerekçe gösterdi.
Siemens'te binlerce çalışan işten atılacak
02 11 2007
Siemens'in yeni başkanı Peter Loescher, binlerce kişinin işine son
vermeyi planlıyor.
Financial Times'ta yer alan habere göre, şirketin yeni başkanı
Loescher, kârlılığı artırmak ve eGeneral electric seviyesine ulaşmak
için şirket bünysinde bazı değişikliklere gitmeyi hedefliyor.
Siemens'in basın sözcüsü ise konuyla ilgili görüş belirtmekten kaçındı
ve "spekülasyonlar hakında yorum yapmayız" ifadesini kullandı.
Ocak ayından itibaren Siemens'in 10 birimi yeniden gruplandırılarak
üç birime indirilecek. Bu birimler ise altyapı, sanayi, enerji ve tıbbi
teknoloji olacak.
Siemens'ın 161 bini Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 475 bin
çalışanı bulunuyor.
Rice Türkiye’yi askeri harekattan vazgeçirmek istiyor
02 11 2007

„Kürt halkı kardeşliğin bir hukuku olmasını istiyor.“
02 11 2008
Demokratik Toplum Partisi(DTP)'nin Diyarbakır'da yaptığı oturma
eylemi devam ediyor. Yurt dışında olduğu için dün katılamayan DTP
Genel Başkanı Ahmet Türk, eyleme bugün katıldı.
Oturma eylemine çevre illerden dün katılamayanlar ise bugün geldi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Akın
Birdal, halkı selamladıktan sonra oturma eyleminin yapıldığı çadıra
geçtiler. Ziyaret esnasında oturma eyleminde bulunanlar, "Bijî Serok
Apo", "PKK halktır halk burada" sloganları attı.
Bu arada oturma eyleminin birinci gününü takip eden basının alanda
toplanan kalabalığı az gösterdiğini iddia eden bazı DTP'liler
gazetecileri alana sokmadı.
Demokratik Toplum Partisi tarafindan Diyarbakır'da düzenlenen ve
tarihin en uzun oturma eylemi olarak niterlendirilen iki günlük oturma
eylemi bu günde devam etti.
Uzatılan mirofona şu sesler girdi:
„İki gündür devam eden eylemimiz, Kürt halkının kendi kaderini eline
aldığını, ve kendi örgütlü gücüyle kendi geleceğini belirleme
potansiyeline gücüne ulaştığını gösteriyor. Bizim bu eylemimizin en
temel amacı, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü
noktasında seçilmişler olarak halkımızın iradesiyle, gücüyle bunu
birkez daha kamuoyuna ve dünyaya duyurmaktı. Biz Kürt halkı olarak
birlikte yaşamaktan yana, kardeşlikten yanayız. Bu halk artık bu
kardeşliğin bir hukuku olmasını istiyor.“
Yeşiller de koalisyon sözleşmesini onayladı
02 11 2008
Yeşiller Frankfurt’ta yaptığı olağanüstü parti kongrtesinde SPD ile
yapılan koalisyon sözleşmesini oy çoğunluğuyla kabul etti.
450 delegeden sekizi „hayır“, ikisi çekimser oy kullandı.
Oylama öncesinde Yeşiller Hessen Şefi Al-Wazir ve Genel Başkan
Bütikofer anlaşmanın kabul edilmesi çağrısı yapmışlardı.

Hafenbrücke’nin çelik taşıyıcıları geldi
02 11 2010
Kassel. Hafenbrücke’nin çelik taşıyıcılarını taşıyan ağır araç üç hafta
gecikmeyle Pazar gecesi Kassel’e ulaştı.
Polis, dingillerdeki ağırlık sınırını aştığı için 8 Ekim günü ağır
vasıtaların yola devam etmesini engellemişti. 15 milyon Euro’ya
malolacak Hafenbrücke’nin (Liman Köprüsü) 2011 sonbaharında
bitmesi gerekiyor.
Daire müdürüne rüşvet suçlaması
02 11 2010
Frankfurt Tapu Dairesi Müdürü rüşvet ve hizmet sırlarını ifşa etmekle
suçlanıyor.
Müdürün dört olayda komisyonculardan yaklaşık 100.000 Euro
tutarında rüşvet aldığı açıklandı.
Yetkilinin, tapu dairsindeki kamuya açıklanmamış evrakları rüşver
karşılığında komisyoncuların kullanmasına olanak sağladığı belirtildi.
Bundan başka başkalarının Tapulanmamış alımsatım sözleşmeleri,
veraset senetleri veya başkalarının üzerine tapulama işlemleri de
yaptığı belirtildi.
Hr radyosu 59 yaşındaki adamın suç izlerini ortadan kaldırma
tehlikesi nedeniyle tutuklandığını duyurdu.
Entegrasyon Zirvesi: Sembolik Bir Gösteri
02 11 2010
Memet Kılıç, yarın toplanacak Entegrasyon Zirvesi’nin Sembolik Bir
Gösteri olduğunu söyledi.
Entegrasyon Zirvesi’ni Sembolik Bir Gösteri olarak tanımlayan
Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Memet Kılıç, Entegrasyon Zirvesi
göçmenlerde siyasette olumlu bir rol oynayabilecekleri izlenimini
uyandırıyor. Oysa yıllardır giderek keskinleştirilen yasalarla bu
katılım imkansızlaştırılıyor“ dedi.
Göçmenlerin bu aşamada gereksinim duydukları şeyin tüm
göçmenleri kapsayacak yerel seçim hakkı olduğunu söyleyen Kılıç,
eğer bu gerçekleştirilebilirse onlara önemli bir sinyal verilmiş
olacağına dikkat çekti.

İşsizlerin sayısı 2,737 milyona düştü
02 11 2011
Bizim eve uğramadı, sizin eve uğradı mı bilmem ama, işsizlerin sayısının
azaldığı açıklandı.
Buna göre işsizlerin sayısı Ekim ayında da düşmeye devam ederek 2,73 milyona
indi.
Kassel. Eylül ayından itibaren Kassel’de işsizlerin oranı 30 yıldan bu yana ilk
defa yüzde 10’nun altına düştü.
Ekim ayında Kassel İş Ajansı’na 18.956 kişi işsiz olduğunu bildirdi. Bu da bir
önceki aya göre 641 kişinin iş bulduğunu gösteriyor.
"Ekim ayında da işsizlerin sayısı azalmaya devam ettiyse de güncel iş piyasası
bilgileri umut için bir sebep olmadığını gösteriyor.
Kiralık işçilik cehennemi
2008 yılında 71 bin kişi kiralık işçi olarak istihdam edilirken, bu sayı 2010
yılında 176 bine yükseldi.
İG Metal sendikasının Otto-Brenner Vakfı’na yaptırdığı 102 sayfalık
araştırmaya göre kiralık işçi (zeitarbeit) şirketlerine en çok Türkler, Doğu
Avrupa ülke vatandaşları ve Asyalılar düşüyor.
Kiralık işçiler, kiralık işçilerin çalışma koşullarının çok kötü olmasından
şikayetçi: “Bu sistem işçiyi işçinin kölesi yapıyor. Çalıştırdığı işçisine 10 euro
saat ücreti veren taşeron firma bu insanın emeğini 20 hatta 22 euroya satıyor”
OTTO-Brenner Vakfı’nın Almanya genelinde metal, elektro teknik ve basım
sektöründe 116 ayrı kiralık işçi ve firmayla yaptığı söyleşilerde çarpıcı gerçekler
ortaya çıktı. Buna göre kiralık işçilerin çalışma dönemlerinde kendilerini
geliştirme imkanı yok. Kiralık işçiler arasında iş güvensizliği ve korku hakim.
Kadınlar başta doğum ve hastalıklar nedeniyle kiralık işçi olarak tercih
edilmiyor. 2009 rakamlarına göre Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin yüzde
30’u mesleksiz ve bu nedenle de en büyük kiralık işçi potansiyeli.
Erdoğan’dan Alman hükümetine uyum eleştirisi
02 11 2011
Türkiye'den iş gücü göçünün 50’nci yılı nedeniyle Almanya’da bulunan
Başbakan Erdoğan, uyum konusunda federal hükümete yüklendi.
İki günlük ziyaret için Almanya'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Bild
gazetesinin yaptığı söyleşide, Alman siyasetinin ülkedeki üç milyon Türk'ün
toplumla bütünleşmesini yeterince dikkate almadığı eleştirisinde bulundu.
AB üyeliği mesajı
Alman siyasetinin Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesinin uyumu ileriye
götüreceğini savunan Erdoğan, AB üyeliği konusunda da Almanya'nın Türkiye
ile yeterince dayanışma içinde olmadığını söyledi.
“Dil zorunluluğu insan hakları ihlali”

Berlin’de mültecilerin mücadelesi sürüyor
02 11 2012
Başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nda mültecilere
uygulanan insan dışı muameleyi ve sınırdışıları açlık greviyle protesto
eden mülteciler açlık grevini bitirme kararı aldı. Brandenburg
Kapısı’nın önünde toplanan kalabalık ise hükümetin yabancılara
yönelik göç yasasını sertleştirmesini protesto etti.
Karar, Perşembe akşamı mültecilerle Federal Uyum Temsilcisi
Böhmer (CDU) ve Berlin Uyum Temsilcisi Kolat (SPD) ile yapılan
saatler süren görüşmelerden sonra alındı.
Mülteciler uyarı nöbeti eylemine ise 5 Kasım tarihine kadar devam
edecek.
Bundan başka iltica hakkı ihlali durumunda cezai yaptırımlarla
karşılaşılmaması için bir yol bulunması gerekiyor.
Böhmer, bulunulan yeri terk etme yasağının zamana uygun olup
olmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık bir haftadır Brandenburg kapısında protesto gösterisi yapan
mülteciler, bulunulan yerin terke edilmesi yasağının kaldırılmasını
talep ediyor.
Federal Dışişleri Bakanı Westerwelle Mali'de
02 11 2012
Yurtdışına daha fazla asker
Almanya’nın güvenliğinin Hindikuş’ta sağlanması politikasından
sonra Federal Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Avrupa’nın
güvenliği için Mali'ye gitti. Westerwelle Mali‘nin istikrarının
Avrupa'nın güvenliği için büyük önem taşıdığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel’in, Strausberg'te yapılan Federal Ordu
Konferansında yaptığı konuşmada (23.10.2012), prensip olarak
Almanya'nın ve AB'nin Mali hükümetinin askerlerini İslamcılara karşı
mücadele için eğitmeye hazır olduklarını söylemesinin ardından
Westerwelle resmi ziyaret için Mali'ye gitti.
Federal Dışişleri Bakanı Mali’deki çatışmalardan etkilenenlerin
gönlünü fethedebilmek için Alman hükümetinin Mali'nin kuzeyindeki

Anayasa Mahkemesi:Bilgilerin saklanması anayasaya aykırı
02 03 2010
Karlsruhe – Ceza koğuşturmaları çerçevesinde telefon ve internet bilgilerinin
saklanması anayasaya aykırı bulundu.
Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesi, Bilgilerin Saklanmasına İlişkin Yasa’nın
Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, yasanın yürürlükteki haliyle
telekomünikasyon gizliliğine aykırı düştüğünü belirtti. Hakimler, bilgilerin
güvenceye alınması konusunda yetersizlikler olduğunu ve bilgilerin toplandığı
havuzun, bilgilerin korunması için yetersiz olduğunu söyledi. Mahkeme,
bilgilerin saklanması ile ilgili olan AB yönergesini sorgulamadığını, ancak
bilgilerin bu şekilde saklanmasının son derece ağır bir işlem olduğunu ve
böylesi bir uygulamanın da sert tedbirler altında kontrol edilmesi gerektiğini
savundu.
Frankfurt'taki kiralık katil yakalandı
02 03 2010
Frankfurt - Frankfurt Bornheim’da bir ay önce, 39 yaşındaki kadın sevgilisini
vurduran 30 yaşındaki Türk'ün kiraladığı tetikçi yakalandı.
24 yaşındaki tetikçi ile eski sevgilisini vurmakla görevlendiren Türk, Şubat ayı
sonunda çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Savcılık, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 28 Ocak tarihinde sokakta iki
bacağından vurulan Türk kadına, birlikte olmak için eski sevgilisi tarafından
sürekli baskı yapıldığı belirtildi.
Phantombild führt zum mutmaßlichen Schützen
Şahitlerin ifadelerine göre çizilen fantom resimle iz süren soruşturma ekibi
tetikçiye ulaşmayı başardı. Savcılık soruşturmanın selameti açısından detaylı
bilgi vermedi.
İslam Konferansı yeni baştan
02 03 2010
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Alman İslam Konferansı
organizasyonunun yeniden düzenleneceğini söyledi.
"Frankfurter Rundschau" gazetesine açıklamada bulunan bakanlık sözcüsü,
İslam Konferansı’nın yeni üyelerinin Perşembe günü bakan tarafından
kamuoyuna tanıtılacağını kaydetti. Gazete, daha önce , İslam Konferansı’na
çağrılan birçok ismin yeni yapılanmada yer almayacağını yazdı. Konferans’ta,
okullarda İslam dersine ilişkin uzlaşma sağlanması bekleniyor.
Partiler Yasası'nda değişiklik talebi
02 03 2010
Meclis Başkanı Norbert Lammert, partiler yasasında değişiklik yapılmasını
istedi.

Peek & Cloppenburg‘da açılış çalışması
02 03 2012
Kassel. Königsplatz’da çalışmalar hızlandı: Yaklaşık iki yıllık bir inşaat
çalışmasından sonra Moda evi Peek & Cloppenburg kapılarını iki hafta içinde
müşterilerine açmaya hazırlanıyor.
Hamburglu şirketin müşterileri 14 Mart’tan itibaren 4 katlı bayan-erkek, genç ve
çocuk kıyafetlerini satın alabilecek. Königplatz’da cephesi modern kumlu taşla
kaplı bina 29 milyon Euro’ya mal oldu.
Bugünden itibaren mallar gelmeye başladı. Bettenhausen’daki depodan gelen
100.000 parça mal raf, vitrin ve askılara yerleştirilecek.
Moda evinin 14 Mart’ta saat kaçta kapılarını açacağı ise henüz kesinleşmedi.
Hamburglu moda evinin Almanya genelinde 26 şubesi bulunuyor.
Eğitim işletmesi Buntstift son dakikada kurtarıldı
02 03 2012
Kassel. Kamu Yararlı Eğitim İşletmesi Buntstift GmbH geleceğini güvence
altına aldı. Buntstift dünden itibaren el değiştirdi.
Buna karşılık çalışanların üçte birisi işini kaybetti. Buntstift’i alan yeni firma
Outlaw GmbH Almanya çapında özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili kamu
yararlı faaliyet yürütüyor. El değişimiyle birlikte 23 çalışana çıkış verilirken 37
kişi çalışmaya devam edecek.
İflas eden Buntstift’in alınmasıyla ilgili anlaşma dün imzalanmamış olsaydı
çalışanların Mart ayı maaşları ödenemeyecekti.
Düşen uçakta 4 kişi ölü olarak bulundu
02 03 2012
Frankfurt yakınlarındaki Egelsbach havaalanına inmeye hazırlanırken ormanlık
bölgeye düşen Cessna tipi küçük uçağın enkazının yanında 4 kişinin cesedi
bulundu.
Avusturya'nın Linz kentinden gelen uçağın içinde pilot ve yardımcı pilotun yanı
sıra 3 yolcunun bulunduğu, bu nedenle beşinci kişinin hala arandığı belirtildi.
Piste inişe geçtiği sırada yere çakılarak bir anda alev alan uçağın düşüş sebebi
henüz bilinmiyor.

Fakir çocuk sayısı artıyor
02 03 2012
Sabah gazetesi, Almanya’nın bir zamanlar demirçelik ve maden merkezi olan ve
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruhr Bölgesi’nin büyük hızla yoksullaştığını
yazdı.

Almanya’da işsizlerin sayısı 2,9 milyona düştü
02 05 2012
Almanya’da işsizlerin sayısı düşme eğilimini sürdürdü.
ie Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist weiter zurückgegangen.
Nürnberg’de bulunan İş Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre,
Nisan ayında 2 milyon 963.000 kişi işsiz olarak kaydedildi. Bu da
Mart ayına göre işsiz sayısının 65.000 düştüğünü gösteriyor
1 Mayıs İşçi Bayramı’na 419.000 emekçi katıldı
02 05 2012
Almanya’da “Avrupa’da iyi iş – adil ücret, sosyal güvence” talebiyle
düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine 419.000 emekçi
katıldı. 420 kent ve kasabada yapılan gösteri ve yürüyüşlerde kiralık
işçilik, yasal asgari ücret, eşit işe eşit iş ve AB tarafından karar altına
alınan Mali Disiplin Paktı gibi talepler ve konular öne çıktı.
Stuttgart’taki mitingde konuşan DGB Genel Başkanı Michael
Sommer, taşeron işçilik ve düşük ücretli işlere son verilmesini
isteyerek zenginlerden daha fazla vergi alınması çağrısında bulundu.
Tasarrufa gidileceğine yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan
Sommer, "Avrupa’da ülke ekonomilerinin iflasının önüne geçmek için
alternatif kemer sıkma programları değil, etkili konjonktür
paketleridir. Bizim şimdi Avrupa için milyarlık bir Marshall planına
ihtiyacımız var" dedi.
IG Metall Sendikası Genel Başkanı Berthold Huber ise Hamburg’da 1
Mayıs’a katıldı. Metal işkolunda devam eden TİS görüşmeleri
hakkında da bilgi veren Huber, uyarı grevlerinin ardından bir sonuç
alınmaması durumunda greve hazır olduklarını söyledi. Toplu İş
Sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü metal ve elektro sektöründe IG
Metall sendikası ücretlere yüzde 6.5 zam talep ediyor.
Verdi sendikası Başkanı Frank Bsirske ise Saarbrücken’de 1 Mayıs’a
katıldı.
"Sosyal devlette kısıntı isteniyor"
Sommer, "Sıkı tasarrufa giderek ülke ekonomilerinde yıkıma yol
açılacağına, yeni borç alınacağına, devlet gelirlerinin artırılması

Markthalle önünde 2 metrelik çukur
02 04 2009
Asphalt kaplaması çöken Markthalle park yeri geçici olarak kapatıldı.
Kassel. Arabasını Kassel Markthalle’nin önünde park eden 50 yaşındaki
Lohfeldenli kadın, geri dönmek için arabanın yanına geldiğinde 2 metre
büyüklüğünde bir çukurla kaşılaşınca şaşkına döndü.
Polis Aralık ayında su borusunun patlaması sonucu açılan asfalt kaplamanın
şimdi çöktüğünü açıkladı.Statikçiler, park yerinin çökme tehlikesi olmadığını
açıkladılar.Lohfeldenli kadının arabası çekildi. Çökmenin yaşandığı yerde
bulunan arabaların tamamı güvenlik altına alındı. Park yeri ve kapalı garaj geçici
olarak kapatıldı.
Daimler’de tasarruf planı tartışması
02 04 2009
Otomobil devi Daimler’in Almanya’da bulunan tüm fabrikalarında olağanüstü
toplantılar başladı.
Sebebi ise, üretimde çalışanların haftalık çalışma süresini ücret denleştirmesi
yapmadan 5 düşürmek. Ücretlere yapılacak yüzde 2,1’lik ikinci basamak
zamlarını 7 ay ertelemek. Kesinti yapmak veya ertelemek bir defaya mahsus
ödenen Noel ve izin paraları için de geçerli. Daimler içinde pazarlıklar sürerken
gerek Yönetim gerekse işyeri temsilciliği „Çıkış“ sözünü kullanmaktan
kaçınıyorlar.
Bu görüşmelerde çıkışların değil sadece „iş masraflarının hissedilir şekilde
düşürülmesi“nin konuşulduğunu söylüyorlar. Buna rağmen bu sözlerin ne
anlama geldiğini çalışanlar yılardan beri yaşadıklarıyla iyi biliyorlar. Yani çıkış.
Bu tasarruf planıyla çalışanların eline daha az para geçecek.
Su an Daimler işletmelerinde yaklaşık 50.000 çalışan kısa mesaide. Nisan´dan
itibaren ticari araç sektöründe de adım adım kısa mesai uygulamasına geçilecek.
Böylece kısa mesai 18.000 çalışanı daha içine çekecek. Su an Daimler sirketi
168.000 isci calistiriyor.
Şu anda Kassel’de Ticari araç aksları üreten Mercedes çalışanları telefon edip,
firmadaki durumu açıklarlar ise biz de neler olduğunu öğrenmiş oluruz.
Kassel-Calden havaalanının yapımına Federal İdare Mahkemesi de yeşil
ışık yaktı.
02 04 2009
Kulaklarınıza tıkaç alın

Binlerce Hıristiyan, 'Kutsal Cuma' için Kudüs Eski Kent'e akın etti
02 04 2010
Binlerce Hristiyan, İsa’nın çarmıha gerildiği "Kutsal Cuma" gününün çilesini
yaşamak için Kudüs Eski Kent'e akın etti.
Eski Kent'in, İsa’nın sırtında çarmıhla yürüdüğüne inanılan "Çile Yolu" veya
diğer adıyla "Via Dolorosa" sokağını tıklım tıklım dolduran Hristiyan hacılar,
İsa’nın izlediği rotayı, yine sırtlarında çarmıhlar ve ellerinde mumlarla takip etti.
Hristiyan hacılar, Çile Yolu'nun başlangıcındaki arslanlı kapıdan kent içine
doğru ilahiler söyleyerek giderken, bazıları Eski Kent sokağının tarihi taşlarını
öptü.
"Kutsal Cuma" törenleri kapsamında Hristiyanlar, İsa'nın Romalılar tarafından
üzerine çivileneceği çarmıhı sırtında taşıyarak yürüdüğü, "Çile Yolu" anlamına
gelen "Via Dolorosa"yı kat ediyor. Kortej, İsa'nın, dövüldüğü, aşağılandığı ve
başına dikenli bir tacın takıldığı "Kırbaçlanma Manastırı"ndan hareket ediyor.
Yol boyunca İsa’nın düştüğü 14 nokta geçilen yürüyüş, İsa’nın çarmıha gerildiği
ve gömüldüğüne inanılan Kıyama Kilisesi'nde son buluyor.
Paskalya öncesi yarın da yine Kıyama Kilisesi'nde "Kutsal Işık" ayini
düzenlenecek.
“Paskalya yürüyüşleri” 50 yaşında
02 04 2010
Psakalyanın dinsel yanıyla birlikte bir de mücadeleci yanı var.
1960’tan bu yana yapılan nükleer karşıtı Paskalya yürüyüşlerinde bu yıl,
Almanya’daki Amerikan atom bombalarının geri çekilmesi ve tüm
dünyanın nükleer silahlardan arındırılması talebiyle yapılacak.
Hafta sonunda Almanya'da 50'nci kez “Paskalya yürüyüşleri” düzenlenecek.
Barış ve silahsızlanma talepli geleneksel yürüyüşlerin ilki 1960 yılında,
Adeunauer hükümetinin nükleer silahlanma kararı alması üzerine yapılmıştı.
1957 yılında Başbakan Konrad Adenauer, Alman silahlı kuvvetlerinin nükleer
silahlarla donatılmasını amaçladıklarını ve nükleer başlıkların ağır topçu
silahlarının geliştirilmiş bir versiyonundan başka bir şey olmadığını söylemişti.
Nükleer ölümle mücadele kampanyası
Bunun üzerine sendikaların desteğiyle, Bonn hükümetinin nükleer silahlanma
planlarına karşı direniş başlatıldı. Kiliseler tarafından da desteklenen ‘nükleer
ölümle mücadele’ kampanyası, 25 Mart 1958’de Adenauer hükümetinin
ordunun nükleer silahlarla donatılması planının mecliste kabul edilmesini
engelleyemedi.
İngiltere'deki yürüyüş örnek oldu

Eski Yugoslavya: Miloseviç kendisini suçlayanları yargıladı
02 04 2011
Catherine Schütz & Rüdiger Göbel
23 Mart 2011 - Beş yıl önce, eski Yugoslavya cumhurbaşkanı Slobodan
Miloseviç, Lahey’de öldü. Birleşmiş Milletler mahkemesi, gerekli tıbbî tedaviyi
görmesini önledi. Rüdiger Göbel’in, Junge Welt’te Catherine Schütz ile yaptığı
söyleşiyi yayımlıyoruz. Libya'da Yugoslavya benzeri bir emperyalist müdahale
sürecinin başlatıldığı ve Kaddafi'nin de Miloseviç'e benzer bir kampanyanın
hedefine oturtulduğu bugünlerde bu söyleşinin dikkat çekeceğini düşünüyoruz...
Siyasal Bilgiler mezunu Catherine Schultz, Junge Welt’te yazar/analizci olarak
çalışmaktadır. Schultz 2002’de kurulan ve bu tarihten itibaren faaliyet gösteren
Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) önce Slobodan
Miloseviç’in avukat/savunma grubunda üye olarak görev yapmaktaydı.
Zambon-Verlag tarafından yayımlanan “The destruction of Yugoslavia –
Slobodan Milosevic replies to his accusers,” (“Yugoslavya’nın yıkımı –
Slobodan Miloseviç, kendisini suçlayanları yanıtlıyor”) adlı eserin
yazarlarındandır.
Bu Cuma günü (11 Mart 2011), Slobodan Miloseviç’in ölümünün beşinci
yıldönümü dolayısıyla, Viyana’daki Birleşmiş Milletler Bürosu’nda bir protesto
eyleminde bulunacaksınız. Bu protesto, neden, eski Yugoslavya ve Sırbistan’ın
cumhurbaşkanının Yugoslavya Mahkemesinde (ICTY-UCM) yargılandığı sırada
hücresinde ölü bulunduğu Lahey’de yapılmıyor?
BM, UCM ile bir canavar yarattı ve biz bu canavarı nihayet dünyadan defetme
amacındayız. Birleşik Devletler ve Almanya hükümetleri, UCM’yi 1993’te, BM
Güvenlik Konseyi bünyesinde, bu kurum içinde şimdiye kadar kurulmuş ilk
mahkeme olarak, Güvenlik Konseyi’nin bunu kurmak için herhangi bir yasal
yetkisi bulunmamasına rağmen oluşturdular. İnsanları üyesi oldukları devletlere
göre değerlendiren UCM gibi bir BM kurumu, BM Yasalarına tamamen ters
düşüyor demektir. Lahey’deki bu gayrı-meşru UCM kurumunda, bu konuyu
gündeme getiren hiç kimseye rastlamadık.
ABD ve Almanya’nın, UCM’yi kurmaktaki çıkarları neydi?
Doğu Avrupa’ya genişleme isteklerinin önünde Yugoslavya engel oluşturduğu
için, Yugoslavya’nın yıkılmasına neden oldular. Yugoslavya’daki ayrılıkçı iç
savaşların patlak vermesi ve yükselmesinin sorumluluğunu bu iki devlet
taşımaktadır. Plânlarının hedeflediği sonucun tam bilincinde olarak, daha
1993’te diplomatik ve üstü örtülü operasyonlarla ellerini Balkan kanına
buladılar, sonra da savaşan taraflara baskı yapması için bir “mahkeme” icat

Hükümet bakım parası konusunda ısrarlı
02 04 2012
Berlin - Başbakan Merkel kendi partisinden gelen eleştirilere rağmen bakım
parası konusunda ısrarlı.
Hükümet sözcüsü, hükümetin koalisyon sözleşmesinde yer aldığı üzere, ailelere
küçük çocuklarının bakım parası konusunda seçme özgürlüğünün tanınacağını
açıkladı.
Sözcü, Çocuk yuvalarının kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, önümüzdeki
yıldan itibaren çocuklarına evde bakmak isteyen ailelere bakım parası
verileceğini belirtti. Uygulamanın ilk aşamasında bir yaşındaki çocuklar için
aylık 100 Euro, 2014 yılından itibaren ise bir ve iki yaşındaki çocuklar için aylık
150 Euro ödenmesi planlanıyor. Hafta sonunda CDU’lu 23 milletvekili bakım
parasıyla ilgili yasa tasarısını onaylamayacaklarını açıklamıştı. CSU cephesi ise
Eylül ayında yapılan koalisyon görüşmelerine atıfta bulunarak koalisyon
sözleşmesine sadık kalınması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
İşini yapan Vergi Memurlarına tutuklama kararı
02 04 2012
İsviçre, Almanya'dan vergi kaçırarak, ülkesindeki bankalarında hesap açan
yaklaşık 2 bini aşkın vergi kaçakçısının bilgilerinin kayıtlı olduğu CD'yi alan
görevliler hakkında tutuklama kararı verdi. Karar, Almanya tarafından tepkiyle
karşılandı.
Yüz milyonlarca Euro tutarındaki parayı Almanya'dan kaçırarak İsviçre'deki
bankalara yatıranların bilgilerinin yer aldığı CD kimliği açıklanmayan kişiler
tarafından Almanya'ya satılmak istenmişti. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti
yönetimi, İsviçre'nin tepkilerine rağmen bu CD'leri satın aldı. O dönem CD'nin
2.5 milyon euro'ya satıldığına dair haberler yer alırken, Başbakan Angela
Merkel'in de, "Vergi kaçakçılarının cezalandırılmasını istiyorum. Onların
cezalandırılması için CD'de bulunan verilere erişmemiz lazım. Bu karar için
yerel hükümetlerle görüşmeliyiz" demişti.
Ancak, İsviçre bu gelişmelere tepki gösterdi. İsviçre Adalet Bakanlığı devreye
girerken kısa süre önce, CD'yi satın alan 3 Alman görevlinin 'Ekonomi ajanlığı?
yaptıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı verildi. İsviçre, CD'yi satın
alan 3 memurun ülkeye girmesi durumunda derhal tutuklanacağını açıkladı.
Frankfurt'ta Küresel Krize Karşı Direniş Gösterisi Olaylı Geçti
02 04 2012
Küresel krize karşı protesto gösterileri Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi
Frankfurt'ta da düzenlendi.
Frankfurt'ta düzenlenen "31 Mart Dünya Eylem Günü" protestosuna 10.000’den
fazla insan katıldı.

Fazlası ve eksiğiyle 2008’de başımıza gelecekler
02 01 2008
1 Ocak tarihi itibari ile bir çok yeni yasa yürülüğe girdi. Yeni yılda
işverenler ve emekçiler işsizlik sigortası priminin % 4,2 den % 3,3 e
düşürülmesi ile rahatlayacaklar gibi görünüyor.
1 Temmuz 2008’de yürülüğe girecek Bakım Sigortası primlerinin
yüzde 1,7’den % 1.95’e çıkarılacağını okuyunca emekçilerin sevinci
gırtlaklarında kalyor.
Yaşlı işsizler 1 Ocak’tan itibaren şimdiye daha uzun süre İşsizlik
Parası I alabileceklerdi. Fakat hükümetin uygulamayı düşündüğü bu
yasa tasarı henüz meclisten geçmedi.
Neden?
1 Ocak’ta yasa yürürlüğe girseydi, 40 ile 50 bin arasındaki yaşlı işçiler
de bu haktan yararlanabileceklerdi. 40, 50 bin arasındaki yaşlı işsizin
bu haktan yararlanmaması için yasa meclis arşivine kaldırıldı.
Bu tasarıda 50 yaş üzeri çalışanlara 15 ay, 55 yaş üzeri 18 ay ve 58
yaş üzeri olanlara ise 24 ay İşsizlik Parası I ödenmesi öngörülüyor.
SPD koalisyonu sırasında yapılan reformla İşsizlik Parası 12 aya
düşürülmiştü. Kim 55 yaşın üzerinde ise en fazla 18 ay işsizlik parası
veriliyor. Yeni yasanın 40, 50 bin yaşlı işçinin bu haktan
yararlanmasını engellemek için çıkarılması engellendiği için veriliyor
demek gramer olarak doğru oluyor.
“Büyük Birader”e karşı 30 bin dava
02 01 2008
Özgürlüğe 100 bin kişi sahip çıktı
1 Ocak'tan itibaren telefon ve internet üzerinden yapılan görüşmelerin
altı ay boyunca kaydedilmesine karşı 80 milyonluk Almanya’da 30
bin kişi mahkemeye acil başvuruda bulundu.
Yasanın yürürlüğe girmesi üzerine, daha önce protestoları örgütleyen
çalışma grubu, yaklaşık 30 bin kişi adına Federal Anayasa
Mahkemesi'ne, yürütmenin durdurulması için acil başvuruda bulundu.
Son yıllarda AB çapında bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklerin
yok edilmesine yönelik en büyük saldırı olarak kabul edilen
yönetmeliğe karşı İrlanda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurmuştu. Mahkemenin kararını bu yıl içinde vermesi bekleniyor.

Yüzde 20’lik prim ödenemezdi
02 01 2009
Federal Sağlık Bakanı Schmidt yeni yıldan itibaren yürürlüğe giren
sağlık fonu uygulamasını savundu.
Bakan Deutschlandradio’ya verdiği demecinde, tedavi masraflarının
artmasının sağlık reformuyla ilgisi olmadığını beyan ederek, sağlık
sigortası primlerinin çok fazla arttığı yönündeki iddiaları reddetti.
Yüzde 20 yada daha fazla bir orandaki sağlık sigortası primini
kimsenin ödeyemeyeceğini belirten Bakan Schmidt, Ocak ayından
itibaren geçerli olan ve yüzde 15,5 olarak belirlenen primin uygun
olduğunu savundu.
300 ilaçta katkı payı kaldırıldı
Sene başından itibaren yasal sağlık sigortası üyeleri için 300 civarında
ilaç için ödenen katkı payının kaldırıldığı bildirildi. "Bild" gazetesinin
haberine göre, hastalar yüksek tansiyon, mide problemleri, yüksek
kollestrol ve şeker hastalığı gibi alanlarda kullanılan 300 kadar ilaç
için hastalar katkı payı ödemeyecekler. Gerekçe olarak ilaç
fiyatlatındaki düşüş gösterildi.
Yeni "berlinpass" çıktı
Cuma gününden itibaren BerlinYurttaş Dairesi "berlinpass" dağıtmaya
başladı. "Berlinpass" uygulaması ile Hartz 4 alanlar ve diğer ihtiyaç
sahipleri bazı kamusal alanlar için imdirimlerden faydalanabilecek.
"Berlinpass" ile artık Tren ve otobüsler için sosyal bilet ve 3 Euroluk
biletleri alabilecekler. "Berlinpass" sahiplerine ayrıca yüzme
havuzlarına, müzelere ve belirli futbol maçlarına girişte indirim
yapılacak.
Berlin’de sosyal yardım alan ve yaşlılıkta geçim için ödenek alanlarla
birlikte sığınmacı konumundaki kişilerle beraber yaklaşık 700.000 kişi
bu uygulamadan yararlanabilecek.
Yeni yıl beraberinde seçimleri getiriyor
02 01 2009
Seçimlerin yılı 2009
Hakan Yılmaz
Federal Meclis seçimi, Avrupa Parlementosu seçimi, Eyalet ve yerel
yönetimlerde seçimler derken; 2009 yılı seçim yılı olacak.

Erotik demokrasi mi, pornografik demokrasi mi?
02 12 2011
Cinsellğin her yanının görülmediği görüntelere Erotik deniliyor.
Böylece hayal kurmak size bırakılıyor.
Porno da ise her şey açık sana hayal kurabileceğin bir alan
bırakılmıyor. Demokrasi hayali kurabilmeniz için hakkınız var.
Pürsümüş bede, erkesiyonsuzluk da dahil olmak olmak üzere her şer
sey aleni. Yani burası demokrasinin bittiği yer. Makyajsız demokrasi
demek de mümkün.
Wikiliks herşeyi aleni hale getirip ortaya döküp saçtığı için
demokrasiyi bitiriyor. Her şey çırılçıplak. Makyaj yok.
Kim ister aynanın karşına makyajsız geçip pörsümüş göğüslerini,
buruşmuş yüzünü, dökülmüş dişlerini görmeyi.
Brezilya’da eski gerilla devlet başkanı oldu
Brezilya’nın ilk kadın Devlet Başkanı eski gerilla Dilma Rousseff,
yemin ederek görevine başladı.
Bir zamanlar 'terörist' olarak aranan Rousseff, başkent Brasilia’da
düzenlenen törenle görevi eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da
Silva’dan devraldı.
Dilma Rousseff’in yemin töreni, 70 bin kişinin toplandığı başkent
sokaklarındaki geçiş töreni ile başladı. Ülkenin ilk kadın devlet
başkanı olan eski gerilla Rousseff’in yemin töreninin yapıldığı Meclis
önünde ise 30 bine aşkın kişi toplandı.
63 yaşındaki Rousseff, devlet başkanı ve başbakanların katıldığı
törende yemin ederek eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula de
Silva’dan görevi devir aldı.
Ekim ayında rakibi Jose Serra’yı oyların yüzde 56’sını alarak devlet
başkanlığı seçimlerini kazanan Rousseff’in 37 bakanından 9’u kadın
olacak. Bu Brezilya tarihinin en yüksek kadın oranı anlamına geliyor.
Marksist gelenekten gelen eski gerilla Rousseff, 1970’lı yıllardaki
askeri rejim döneminde tutuklanarak 3 yıl cezaevinde kaldı. Bir
zamanlar 'terörist' diye aranan, uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde

Yeni yılınız kutlu olsun
02 01 2012
Yunan sağlık sektörü grevde
Yunanistan’da eczacı ve doktorlar hükümetin sağlık sektöründe
yapmayı planladığı tasarruf politikasını protesto ediyor.
Bir çok eczane yarın sabaha kadar kapalı kalacak. grev kapsamında
devlet hastanelerinde Perşembe gününe dek yalnızca acil servislerde
hizmet verilecek.
Atina hükümeti bu yıl içinde sağlık harcamalarını 7 milyar Euro’ya
düşürmeyi hedefliyor. 2009 yılında sağlık harcamaları 10,6 miyar
Euro olmuştu.
Yunan hükümetinden yapılan açıklamada, IMF ve AB’den alınacak
240 milyar euroluk kredi paketi karşılığında uygulamaya koymayı
taahhüt ettiği düzenlemelerin ertelenemeyeceği belirtildi.
Irak'ta 2003'ten bu yana 162.000 insan öldü'
02 01 2012
Irak'ın 2003 yılında demokrasi getirmek için ABD öncülüğünde işgal
edilmesinden bu yana 162.000 insanın hayatını kaybettiği bunların
yüzde 80’inin sivil can kayıpları olduğu belirlendi.
İngiliz sivil toplum kuruluşu Iraq Body Count tarafından yayımlanan
yıllık raporda, Irak hükümetinin sunduğu rakamların tersine, 2009
ortasından bu yana ülkede yaşanan şiddetin ciddi bir düşüş
kaydetmediği ortaya konuluyor.
2006 yılı, mezhep çatışmasının artması sebebiyle can kayıplarının en
üst seviyeye ulaştığı dönem oldu ve can kayıpları 2008 sonuna dek
azalma göstermedi.
Irak işgali sırasında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı
ise 4,474 olarak tespit edildi.
Yanan evden polis kurtardı
02 01 2012
Kassel. Yangını kendisi söndürmek isteyen ev sahibi dumandan
zehirlendi. Kirchditmold’daki bir evin odasında çıkan yangından yaşlı
kadını polis kurtardı.
Yangın itfaiyeye haber verilmesiyle yatak odasına yayılmadan kısa
zamanda kontrol altına alındı.

Yüzde 20’lik prim ödenemezdi
02 01 2009
Federal Sağlık Bakanı Schmidt yeni yıldan itibaren yürürlüğe giren
sağlık fonu uygulamasını savundu.
Bakan Deutschlandradio’ya verdiği demecinde, tedavi masraflarının
artmasının sağlık reformuyla ilgisi olmadığını beyan ederek, sağlık
sigortası primlerinin çok fazla arttığı yönündeki iddiaları reddetti.
Yüzde 20 yada daha fazla bir orandaki sağlık sigortası primini
kimsenin ödeyemeyeceğini belirten Bakan Schmidt, Ocak ayından
itibaren geçerli olan ve yüzde 15,5 olarak belirlenen primin uygun
olduğunu savundu.
300 ilaçta katkı payı kaldırıldı
Sene başından itibaren yasal sağlık sigortası üyeleri için 300 civarında
ilaç için ödenen katkı payının kaldırıldığı bildirildi. "Bild" gazetesinin
haberine göre, hastalar yüksek tansiyon, mide problemleri, yüksek
kollestrol ve şeker hastalığı gibi alanlarda kullanılan 300 kadar ilaç
için hastalar katkı payı ödemeyecekler. Gerekçe olarak ilaç
fiyatlatındaki düşüş gösterildi.
Yeni "berlinpass" çıktı
Cuma gününden itibaren BerlinYurttaş Dairesi "berlinpass" dağıtmaya
başladı. "Berlinpass" uygulaması ile Hartz 4 alanlar ve diğer ihtiyaç
sahipleri bazı kamusal alanlar için imdirimlerden faydalanabilecek.
"Berlinpass" ile artık Tren ve otobüsler için sosyal bilet ve 3 Euroluk
biletleri alabilecekler. "Berlinpass" sahiplerine ayrıca yüzme
havuzlarına, müzelere ve belirli futbol maçlarına girişte indirim
yapılacak.
Berlin’de sosyal yardım alan ve yaşlılıkta geçim için ödenek alanlarla
birlikte sığınmacı konumundaki kişilerle beraber yaklaşık 700.000 kişi
bu uygulamadan yararlanabilecek.
Yeni yıl beraberinde seçimleri getiriyor
02 01 2009
Seçimlerin yılı 2009
Hakan Yılmaz

Pasaportu alınan Habip Yıldırım
02 02 2009
Şanlıurfalı Habip pasaportuna kavuşuyor
Pasaport yolda
Şanlıurfa -Pasaportuna Gaziantep Havaalanı’nda el konulan
Habip Yıldırım Almanya’ya dönebilmek için alınan pasaportunun
geri verilmesini bekliyor.
Almanya’nın Sachsen eyaletinde bulunan Dresden kentinde ikamet
eden bir çocuk babası Habip Yıldırım, „hiç bir suçum yok,
pasaportumu neden aldılar?“ diyerek ailesinin merakla kendisini
beklediğini söylemişti.
Şanlıurfa Pasaport Dairesi’nden bir yetkili tarafından radyomuza
yapılan açıklamada, Habip Yıldırım’ın adı Edirne sınır kapısındaki
bigisayar kayıtlarında yer aldığı için pasasportuna el konulduğunu
belirterek, Edirne’deki kaydın silinmesiyle postaya verilen pasaportu
beklediklerini söyledi.
Habere sevinen Yıldırım’ın eşi Radyo Kassel’e teşekkür etti.
Para otomatiği havaya uçuruldu
02 02 2009
Riedstadt-Goddelau. Pazartesi gecesi meçhul bir kişi RiedstadtGoddelau’daki bir bankanın para otomatiğini havaya uçurdu.
Patlama para otomatiğini parçalamaya yetmeyince, meçhul kişi eli
boş bir şekilde olay yerinden kaçtı. Tutuklamak için helikopterlerle
harekete geçen polisin çabaları başarısızla sona erdi.
Polis, para otomatiklerinin havaya uçurulması girişimlerinde artış
olduğunu açıkladı. Buna göre, 2005 yılında ülke genelinde 18, 2007
yılında ise 27 defa otomatikleri patlatma gürüşiminde bulunuldu.
NPD’ye parlamento desteği
02 02 2009
Yeşiller çekimser kaldı
Berlin-Yıllardır gündeme getirilen faşist NPD'nin yasaklanması talebi
Federal Parlamento tarafından bir kez daha reddedildi.

Bakan Rösler
02 02 2010
Eğer kelle parasını hayata geçirmezse kimsenin onu
istemeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor
Aslında tam tersi. „ Halk kelle parasını reddediyor ve bunu
gerçekleştirmek isteyen bir bakan istemiyor“ Bu sözler Sol Parti
Sağlık sözcüsü Martina Bunge’ye ait.
Bunge Sağlık Bakanı Rösler’in siyasi geleceğinin „kelle parası’na“
bağlı olduğuyla ilgili ifadelerini eleştirerek „ Rösler Kelle Parası
konusunu kendi siyasi kaderiymiş gibi sunmaktan vergeçmelidir.
İnsanların sağlığı onun kariyerinden daha önemlidir. Eğer bu
düşünceden vazgeçmezse, kariyerini daha fazla koruyamayacağı
aşikar“ dedi.
Sol Parti sağlık sözcüsü Martina Bunge, „Sağlık Bakanı kendi kaderi
hakkında felsefe yapacağına Bakanlık sorumluluğunun farkına
varmalı, sosyal sigorta kasaları arasındaki para aktarımını kaldırarak
binlerce sigortalıyı tehdit eden ek primleri önlenmeli“ dedi.
Yakında 24 saat alkol yasağı
02 02 2010
Kassel. Geçtiğimiz yılın yazından bu yana deneme amaçlı olarak
Königsplatz ve Wesertorplatz gibi belirli yerlerde alkol içilmesi yasak.
Şimdi söz konusu yerlerde alkol içilmesinin tamamen yasaklanması
planlanıyor. Alkol yasağının uygulanabilmesi için için belediye
ekiplerinin sayısı artırılarak kontroller sıkılaştırılacak.
Hessen’de kar: Bir çok okul kapalı kaldı
02 02 2010
Kar yığını ve buzlanma okulları tatil ettirdi. Bir çok otobüs sefer
yapamadı. Odenwald çevresinde öğrencilere kar izni verildi. WeilrodRiedelbach’da iki okul ve Bad Homburg’da bir ilkokulda derslere ara
verildi. Bundan başka Siegen-Wittgenstein (NRW)’da ise okullar ve
yuvalar iki gündür kapalı.
Tekel işçileri ile dayanışma için bir gün iş bırakılacak
02 02 2010

Radyo Kassel Kassel Belediye Meclisi adaylarını tanıtmaya devam ediyor
02 02 2011
Kassel - Kassel ve çevresinde vatandaşlara doğumdan ölüme kadar hizmet
veren yerel yönetimlerin yöneticilerinin belirleneceği Yerel İdare Seçimleri
27 Mart’ta yapılacak.
Bugüne kadar ya oy hakkı olmadığı yada göçmen kökenli aday olmadığı için
seyirci durumunda olan göçmenler, 27 Mart’taki seçimlerde bu fotoğrafını
değiştirecek.
Önümüzdeki seçimlerde 6 Türkiye kökenli aday seçilmek için yarışacak. En çok
Türkiye kökenli aday Sol Pati’nin desteklediği Kasseler Linke.ASG’de yer
alıyor: Hıdır Budak, Murat Çakır ve Serkan Kaplan.
SPD’ den iki aday yarışıyor. Doğan Aydın ve Mahmut Savaşçı.
Kassel’in çevre ilçelerinden CDU’nun adayı olan Engin Çalışkan İl Genel
Meclisi‘ne girebilmek için yarışıyor.
Bu gün Kassele Linke ASG adayı Murat Çakır stüdyo konuğumuz olacak
Söyleşi sırasında sormak istediğiniz sorular için 578065 numaralı telefonu
kullanabilirsiniz.
Hastahanelerde gene kirli ameliyat malzemeleri
02 02 2011
Fulda’daki bir hastahanede kirli ameliyat malzemeleri bulunmasından sonra, bu
sefer de Kassel Klinikum böylesi sorunları olduğunu açıkladı.
Klinik geçici olarak merkezi sterilizasyon bölümünü kapattı. Dün yapılan bir
kontrolde, ameliyat malzemeleri üzerinde kirli nesneler bulunduğunu açıklayan
Kassel Klinikum yöneticileri, bunların ne olduğunu ancak yapılan araştırma
sonucunda öğrenebileceklerini söyledi. Fulda’daki hastahanede ameliyat
malzemeleri üzerinde kan ve pas bulunmuştu. Sterilizasyon bölümünün
kapatılması nedeniyle Kassel’de ancak zorunlu ameliyatların yapılabildiği
açıklandı.
Hessen Sosyal İşler Bakanlığı ortaya çıkan bu sorunlar nedeniyle sürekli
kontrollerin artırılmasını istedi. Bakan Grüttner, ortaya çıkan skandalın istisna
olduğuna inandığını, ama gene de hijyen düzenlemelerini sertleştireceklerini
belirtti.
Yoksullukla ticaret
02 02 2011
Yoksulları kandırarak ne kadar kolay para kazanıldığını bugün Kassel Sulh
Mahkemesinde yapılan bir duruşma ortaya çıkardı.

Nato Füze kalkanı Ramstein’a geliyor
02 02 2012
NATO savunma bakanları, Afganistan’dan çekilme takvimini ve ortak
savunma projelerini tartışıyor.
Brüksel’de toplanan Nato savunma bakanları, füze kalkanı ana
karargâhının Almanya’nın Ramstein'daki NATO üssüne kurulmasına
karar verdi.
Savunma Bakanı Thomas de Maiziere Brüksel’de yaptığı açıklamada
NATO füze savunma sistemi komutasının Ramstein’daki Müttefik
Hava Unsur Komutanlığı’nda olacağını söyledi.
Almanya, Almanya’da bulunan Patriot füzelerinin de bu savunma
sisteminin bir parçası olarak kullanımını önüne koyduğunu
vurgulayan de Maiziere “Söz konusu olan Ortadoğu’dan, özellikle de
İran’dan gelecek tehditlere karşı Avrupa’da bir füze savunmasının
konuşlandırılmasıdır” dedi.
Füze savunma sisteminin 2020 yılına kadar adım adım inşa edilmesi
hedefleniyor. Tereddütlü davranan Rusya’nın da bu projeye iştirak
etmesi isteniyor.
İzmir yerine Ramstein
Ramstein'da bulunan NATO hava üssü sözcüsü bir Yarbay, bugüne
kadar kuzeyde Almanya’nın Ramstein ile güneyde İzmir arasında
paylaşılan NATO’nun Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bundan sonra
bütünüyle Almanya’da toplanacağını belirtti.
Açık havada eksi 11 derece
02 02 2012

Hava bugün güneşli, parçalı bulutlu. Sahil kesimlerinde ve Güney
Almanya’da ise kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Avrupa'da ise
soğuk ve kar yağışı onlarca kişinin hayatına mal oldu. İstanbul'da da
kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu, engelli ve hamile kamu
personeline iki gün izin verildi.
Hava sıcaklığının -30 dereceye kadar düştüğü Ukrayna'da bir hafta
içinde en az 43 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Sivil Savunma
Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre yüzlerce vatandaş donma
nedeniyle hastanelerde tedavi altında. En az 100 bin evsizin yaşadığı

Sivas bir ilke imza: Dünya tarihinde ilk kez aydınları bir binaya
koyup yaktılar
02 07 2008
Sivas katliamının 15'inci yılı
Sivas katliamı onbinlerce insan tarafından protesto ediliyor
« Bak Aydın! Firavunlar tabletleri kütüphanede kırdı. Hitler orduları
Avrupa’da bütün kütüphaneleri yaktı. Dünya tarihinde ilk kez
aydınları bir binaya koyup yaktılar »(Rıfat İlgaz)
Sivas katliamı 15.yılında Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle
protesto ediliyor. Sivas Madımak Oteli önünde yakılarak öldürülen 37
kişi için anma toplantısı yapılırken, İstanbul Kadıköy meydanında
çeşitli sivil toplum örgütleri de miting düzenleyecek. Etkinliklere
siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü
temsilcilerinin katılması bekleniyor. Almanya'daki sivil toplum
kuruluşlarından Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat da bir
açıklama yaptı. Kolat açıklamasında, Mölln ve Solingen'de olanlara
Almanya'da tüm kesimlerin karşı çıktığını, Sivas'ta olanlara ise bazı
kesimlerin yeterince tepki göstermediğine değindi ve Türkiye'de
farklılık içinde birlik olmanın artık anlaşılması gereğine dikkat çekti.
Sivas katliamı onbinlerce insan tarafından protesto ediliyor
Bugün, Sivas'ta Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle başlayan ve 37
kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların 15'inci yıldönümü...
Otelin bulunduğu Eski Belediye Sokak ile, Atatürk Caddesi ve
İstasyon Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Çevre illerden gelen polis
ekiplerinin de katılımı ile kent merkezinde önlemler en yüksek
seviyeye çıkarıldı.
Sabah saatlerinden itibaren kafileler ile anma programlarına katılmak
için gelen onbinlerce insan, ellerinde taşıdıkları karanfiller ile birlikte
Atatürk Caddesi üzerinden alkış ve sloganlar eşliğinde Madımak
Oteli'nin önüne geldi.
2 Temmuz 1993'te yaşanan olayların anısına CHP tarafından
düzenlenen törende bir konuşma yapan Grup Başkan Vekili Hakkı
Süha Okay, "Madımak mutlaka hoşgörü ve aydınlanma müzesi
olmalıdır" dedi.
Hessen’de gaz fiyatları bir daha zamlanacak

FDP’ye bağış yolsuzluğundan 4,3 milyon para cezası
02 07 2009
BERLİN - Almanya Meclisi Yönetimi FDP partisinine 4,3 milyon
euroluk para cezası kesti. Cezanın FDP'nin 2003 yılında bir paraşüt
kazasında ölen Nordrhein Westphalen(NRW) eyaleti başkanı Jürgen
Möllemann döneminde partiye aktarılan kaynağı belirsiz bağışlar
nedeniyle verildiği açıklandı.
Jürgen Möllemann'ın uzun yıllar boyunca NRW eyaleti parti bütçesine
kaynağı belli olmayan paralar aktardığı ortaya çıkmış ve 2002 yılında
873 bin euroluk bir ceza kesilmişti. Federal Meclis İdaresi'nin aldığı
son kararla bu ceza toplam 4 milyon 336 bin euroya yükseltildi. FDP
ise karara itiraz edeceğini duyurdu.
2003 yılında şüpheli bir paraşüt kazasında yaşamını yitiren FDP'nin
NRW eyaleti başkanı Jürgen Möllemann, partiye yapılan bağışlar
nedeniyle gündeme gelmişti.
Jürgen Möllemann, İsrail'in Filistin'lilere karşı politikalarını da
eleştirmiş ve 'intihar eylemlerinin' haklı olduğunu savunmuştu.
Möllemann, İsrail politikalarına karşı tavrıyla bilinen Yeşiller üyesi
Suriye'li Jamal Karslı'yı da FDP bünyesine almasıyla başta Yahudi
dernekleri ve partisinin önde gelenleri olmak üzere bir çok kesimin
hedefi olmuştu.
ANF/RK/Bild
Dört öğrenci abitur’unu başarıyla bitirdi
02 07 2009
Kassel’deki Albert Schweitzer Schule’den mezun olan dört genç
hedeflerini açıkladı.
Kassel’deki Albert Schweitzer Schule’den mezun olmayı başaran
Mert Can Bingöl, Davut Yaşar, Neşe Oktay ve Melike İnce
diplomalarını mezuniyet partisinde düzenelenen törenle aldılar.
Radyo Kassel stüdyosuna konuk olan öğrenciler, başarılarında
ailelerinin anlayışlı davranış ve desteklerinin belirleyici olduğunu

Hessen’deki partilerde büyük küçülme
02 11 2009
Hessen’de siyasi parti manzarlarında büyük değişiklikler yaşanıyor. Küçükler
büyüyor, büyükler küçülüyor. Bu gidişat sadece yerel ve genel seçimlerde değil,
üye sayısında da aynı şekilde sürüyor.
FR’in yaptığı saha araştırmasına göre, CDU ve SPD geçtiğimiz yıl üye
kaybederken FDP yeşiller ve Sol Parti üye sayılarını artırdı.
Hessen’de en çok üyeye sahip siyasi parti hala SPD. SPD’nin Ağustos sonu
itibariyle Hessen’de 63 bin üyesi bulunuyor. Ancak 2009 yılı içinde SPD
Hessen’de de üye kaybı yaşadı ve 1600 SPD’li üyelikten ayrıldı. Ayrılanların
büyük bir kısmı kaybedilen genel seçimlerden sonra “yeter artık” diyen
üyelerden oluşuyor. Güney Hessen’de Ağustos ve Eylül aylarında 400 üye
SPD’yi terk ederken kuzey Hessen’de 70 üye seçim yenilgisinin ardından
üyelikten ayrıldı.
CDU Hessen Örgütü’nün üye sayısı parti sözcüsü Christoph Weirich’in
verilerine göre 50 binin altına inmiş durumda. Sözcü bu yıl içinde 500 üye
kaybettiklerini belirtiyor ve „durumumuz diğerlerine göre iyi“demekle yetiniyor.
FDP yeni üye kazanan partiler arasında. Seçimlerden önce 7000 olarak
açıklanan üye sayısı seçimlerin ardından artarak 7500’e ulaştı.
Hessen Yeşiller Örgütü de yeni üye kazanan partiler arasında. Ekim 2008’den
bu yana Yeşillerin üye sayısında 217 kişilik bir artış yaşandı.
Oransal olarak En fazla üye kazanan parti ise Sol parti oldu. Üye sayısını % 8,4
arttıran Sol Partiye son bir yılda 208 kişi üye oldu. Böylece sol partinin üye
sayısı Hessen’de 2700’e ulaştı.
Siyasi partilerin Hessen’de üye dağılımı ise şöyle:
SPD
63.379 üye. Üye Kaybı 1600.
CDU
50.000 üye. Üye Kaybı: 500.
FDP
7747 üye. Yeni üyeler: 500.
Yeşiller
4053 üye. Yei üyeler: 217.

Sıcaklar asfaltları çatlattı
02 08 2013
Bu gün sabahtan akşama kadar tek bir bulutun görülmediği
gökyüzünde güneş 15 saat ısıtma seviyesine ulaştı.
Hava sıcaklığı 31 ile 36 derece oldu. Gece ise hava sıcaklığı 17 ile 22
derece arasında olacak.
Güneş Cuma günü A3 otoyolunda çatlak oluşturdu. Frankfurt
istikametinde ise üç şerit oluşan çatlakların tamiratı için ulaşıma
kapatıldı. Trafikte yaşanan sıkışıklık nedeniyle zaman zaman 20
kilometre kuyruk oluştu.
Trafikte kalanlara su dağıtıldı
Araçlarda kalan kişilerin su ihtiyacını itfaiye ekipleri ve Teknik
Yardım Kuruluşu karşıladı. Polis ailelerden çocuklarla yola
çıkmamaları uyarısında bulundu. Ağır araçlar A48 ve A61 otoyoluna
yönlendirildi.
Sıcak nedeniyle otoyolda oluşan çatlağın tamirinin akşama kadar
sürebileceği tahmin ediliyor.
Tren yerine otobüs
02 08 2013
Almanya genelinde şehirlerarası otobüs seferleri
Bu yılın başından bu yana Almanya’da şehirlerarası otobüsler de
ulaşım sektörüne girdi. Ulaşım sektörüne şehirlerarası otobüslerin de
girmesine müsaade edilmesiyle Pazar dinamik bir şekilde büyor.
Demiryolları ve Aldi’nin en büyük firmalar arasında olduğu
şehirlerarası otobüs pazarına Kasım ayında Post ile ADAC’de girmeye
hazırlanıyor.
Şehirlerarası otobüslerin tek avantajlı yanının monopol durumundaki
Demir yollarına göre çok ucuz olması. Buna karşılık demiryollarına
göre yolculuk daha uzun sürüyor. Bu sebeple şehirlerarası otobüslerin
asıl yolcuları öğrenci ve emekliler.
Belirli bir zamandan bu yana eyaletimiz Hessen’de Kassel, Gießen,
Darmstadt ve Frankfurt da dahil olmak üzere "DeinBus" veya
"FlixBus" firmaları sefer yapıyor. Yakında daha fazla firmanın pazara

Gençliği Koruma
02 12 2013
Koalisyon ortakları reşit olmayanların estetik ameliyatına karşı
Koalisyon ortakları, çocuk ve gençlere tıbbi gerekçesi olmadan estetik
ameliyat yapılmasını yasaklamak istiyor.
CDU Sağlık politikası sözcüsü, bunun gençliği koruma yasasına dahil
olduğunu söyledi. CDU Sağlık politikası sözcüsü Jens Spahn,
SPIEGEL ONLINE’a yaptığı açıklamada, " Noel’de 15 yaşındaki bir
kız çocuğuna meme büyütme hediyesini tamamen kabul edilemez
buluyorum“ dedi.
Birlik Partileri’nin önceki bilgilerine göre estetik ameliyatların yüzde
10’nu 20 yaş altında gerçekleştirildi.
2011 yılında, Almanya’da yaklaşık 1,5 milyon insan güzelleşmek
amacıyla bıçak altına yattı.
SPD tabanından Gabriel’e destek
02 12 2013
Tipik SPD’li profili: „Koalisyon sözleşmesinden yana değilim ama
zorunluluk nedeniyle destekleyeceğim.“
22 Eylül’de yapılan genel seçimlerde yüzde 26’nın partisi haline gelen
SPD’nin Genel Başkanı Sigmar Gabriel’e seçmeninden, “hükümette
yer alabilirsin” işareti geliyor.
ÜYELERİ DE ETKİLEYECEK
Büyük koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından
daha önce söz verildiği gibi 475 bin kayıtlı üyesine mektupla,
“koalisyonda yer alalım mı?” sorusunu soran SPD yönetimi, son
kamuoyu yoklamasıyla iyice umutlandı. Forsa araştırma sonuçlarının
da bugünlerde mektupları postadan almaya başlayan ve parti genel
merkezine geri yollayacak olan kayıtlı üyeleri “evet” konusunda
etkilemesi bekleniyor.
KARŞI OLAN ÇOK AZ
SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel’in büyük koalisyonda yer
almasına karşı çıkan SPD’li oranı yüzde 19 olarak belirlendi. Büyük
koalisyonun kaderinin belli olacağı SPD üyelerinin kararını yansıtacak
mektupların sonucu 14 Aralık’ta açıklanacak.
Yerel konferanslarda SPD’nin koalisyon anlaşması eleştirildi,
tartışmalar gerekçeler ortaya konulmadan bitirildi. Buna karşılık,

ABD Senatosundan kurtarma planına onay
02 10 2009
ABD’de gözden geçirilmiş 700 milyar dolarlık mali kurtarma
planı Kongre’nin üst kanadı Senatoda 24’e karşı 74 oyla kabul
edildi. Başkan George W. Bush, yazılı bir açıklamayla senatonun
kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu ve Kongrenin alt
kanadı Temsilciler Meclisine de paketin kabul edilmesi yönünde
çağrıda bulundu. Finans sektörünü kurtarma planının ilk
versiyonu, pazartesi günü Temsilciler Meclisinde reddedilmişti.
Plan, daha sonra bazı alanlarda vergi indirimini ve bankacılık
sektörüne güveni artırmayı öngören önlemlerin eklenmesiyle
genişletildi. Yasanın, yürürlüğe girebilmesi için Senatonun
ardından Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi ve Başkan
Bush tarafından imzalanması gerekiyor.
Alman Maliye Bakanı Peer Steinbrück
02 10 2009
“Der Spiegel” dergisinde yayınlanan röportajında, “sorunların kaynağı ve
ağırlıklı noktası ABD’de yatıyor.
Bunun çeşitli nedenleri var” dedi. Dünya borsalarında yaşanan
kriz nedeniyle “bir uçurumun dibine baktıklarını” ifade eden
Steinbrück, “her ne kadar ABD’de 1929 yılında yaşanan büyük
kriz ile kıyaslama konusunda dikkatli olmamız gerekse de,
onlarca yıldan bu yana meydana gelen en büyük mali krizi
yaşıyoruz. Ve bu krizden sonra kesin olan bir şey, dünyanın
eskisi gibi olmayacağı. Mali yapı dünya çapında değişecek”
şeklinde görüş belirtti.
Amerikan hükümetinin hazırladığı acil yardım planının da
dünyadaki rekabeti artırmasından ve bunun Alman bankalarının
aleyhine olmasından da endişe duyduğunu ifade eden
Steinbrück, Alman kuruluşları zarar ederken Amerikan
hükümetinin desteğiyle Amerikan şirketlerinin bu krizden daha
da güçlenmiş olarak çıkabileceklerini kaydetti.
Almanya’nın da acil planları var!
02 10 2009
Almanya Ekonomi Bakanı Michael Glos da, 2009 yılındaki
ekonomik büyüme tahminlerini büyük ölçüde aşağıya çekmek

Politika pazarlamacıları kapıştı
02 09 2013
Merkel-Steinbrück düellosu
22 Eylül’de yapılacak genel seçimlere üç hafta kala Başbakan Angela
Merkel ile SPD’nin başbakan adayı Peer Steinbrück dün akşam politik
pazarlama yeteneklerini göstermek için televizyonlarda karşı karşıya geldi.
Politikacılar vergi politikalarından güvenlik ve ekonomiye kadar birçok
farklı konuda sunucuların sorularını yanıtladı.
Merkel, kendisinin başbakanlığı döneminde işsizliğin azalması,
Almanya’nın gelişmenin lokomotifi olma özelliğini sürdürmesi gibi
bugünün parlak görüntülerini anlattı.
Steinbrück ise bu parlak görüntünün altına düşen “ne pahasına?” gölgesine
dikkat çekerek; başbakan olması durumunda bu gölgeyi nasıl parlak hale
getireceğine dair seçmenin güvenini kazanmak için çabaladı. Ülke
genelinde geçerli olacak asgari ücreti, 45 yıl çalışmış bir kişinin 62
yaşında hiçbir kesinti olmadan emekli olabileceğini buna örnek olarak
gösterdi. Dört büyük televizyon kanalının ortak yayınladığı bir buçuk saat
süren programı 15 milyon kişi izledi.
Almanya’da genel seçimler 22 Eylül günü yapılacak.
22 Eylül Genel Seçimleri
02 09 2013
KASSEL - Almanya’da 22 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi
Kassel’deki dini cemaatler, dernekler değişik partilere mensup
politikacılarla 5 Eylül Perşembe günü bir tartışma toplantısı yapacak.
Toplantıda, “Çifte Vatandaşlık”, seçme seçilme hakkı, NSU cinayetleri,
AB ve Türkiye konularında değişik partilerin ne düşündüğü, bunların
gerekçesi ve göçmenlerin beklentisi tartışılack.
İhsan Dilber’in yöneteceği toplantıya CDU’dan Dr. Jacques Bassock, Dr.
Norbert Wett, FDP’den Andreas Ernst, Ufuk Olgun, SPD’den Ullrich
Meßmer, Ulrike Gottschalck, Sol Birlik’ten Norbert Domes, Kai
Boeddinghaus, Yeşiller-Grüne Nicole Maisch katılacak.
Toplantı 5 Eylül Perşembe günü Holländische Straße 72 adresindeki
Philipp-Scheidemann-Haus’ta saat 19.00’da başlayacak.
Suriye’ye askeri saldırı

Göttingen’deki bir okulda patlama: 13 yaralı
02 06 2008
Göttingen’deki bir lisedeki kimya dersinde meydana gelen patlamada 12 öğrenci
ve bir öğretmen yaralandı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 11.sınıfta ders yapılırken bir buçuk
litre nitrik asit bulunan deney tüpü patladı. Patlama sonucu oluşan parçalar ve
asit havasını teneffüs edilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.
Polis sözcüsü Jasmin Kaatz, patlama sonrasında derslerin iptal edildiğini ve 1.100
öğrencinin evlerine gönderildiğini söyledi.
Kaatz, teknik soruşturma grubunun kazanın sebebini ortaya çıkarmak için
çalışmalara başladığını açıkladı.
Türkiye barış istedi
02 06 2008
İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen onbinlerve kişi Kürt sorununa demokratik
çözüm istedi. Barış Meclisi’nin çağrısıyla yapılan mitingde, kültür mozaiği
oluştu.
Ülkenin dört bir yanından Kadıköy meydanına akın eden yaklaşık elli bin kişi,
savaşın son bulmasını istedi. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, herkesin kendi rengiyle
yıllardır özlem duyulan barış için Kadıköy’de biraraya geldi.
Barış Mecklisi’nin çağrısıyla sabah saatlerinde Tepe Nautilus önünde toplanan
kitle, miting alanına sığmadı. Ara sokaklara taşan onbinler, „Yeter. Kürt
sorununa demokratik çözüm istiyoruz“ pankartı arkasında yürüyüşe geçti.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kitle miting alanına ulaştı. Miting
kitleyi Kürtçe selamlayan Barış Meclisi Üyesi Murat Çelikkan’ın konuşmasıyla
başladı.
Barış Meclisi Üyesi Ayhan Bilgen:
O-Ton
„Küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu köprüleri yıkmayın. Barış için
uzanan elleri geri çevirmeyin. Çocuklarımızın birbirine kırdırılmasına ortam
oluşturmayın. Bu vahşete daha fazla göz yummayın. Çocuklarımıza nasıl bir
Türkiye bırakmak istiyoruz karar verin. Anadoluda konuşulan hiç bir dil
bırakmamak övünülecek bir şey mi? Anadoluda yaşanılan hiç bir inanç
bırakmamak gurur duyulacak bir şey mi? Binlerce yıldır yazılmış eserleri ve
edebiyatıyla kürt dilinin, altını çizerek ifade ediyorum, kamusal alanda, özellikle
ifade ediyorum, kamusal alanda özgürce ifade edilmesini teminat altına almadan
barış olmıyacak. Özgürlük olmıyacak. Birlikte yaşamak mümkün olamyacak.“

Tüm avrupa’da Eylül ayından itibaren ampüllerin satışına son verilecek
02 03 2009
“Enerji tasarrufu lambalar gerçek bir alternatif değil. Enerji tasarufunda da bu
lambalar reklamlarda ve siyasette vurgulandığı gibi verimli de değil.“
Bu yılın Eylül ayından itibaren Edison’un ampüllerinin yerini LED ve enerji
tasarruflu lambalar alacak.
Avrupa Komisyonu tarafından alınan karara göre, ilk başta 100 wattlık ampüller
raflardan kalkacak, bundan sonra belirli bir süre içinde de tüm ampüller adrm
adrm raflardan temizlenecek.
2012´ye kadar tüm avrupada ampüller kalkacak. Evleri, sokakları ve büroları
başka ışıklandırma sistemleri aydınlatacak. Bu karar tüm avrupalıların
kafalarında birçok sorunun oluşmasına neden oluyor.
Gelelim ilk ve en önemli sorulardan birine. Enerji tasarruflu lambalar veya
LED´ler normal ampüllerden daha pahalı olarak biliniyor. Normal bir 100
wattlik ampülü maksimum bir euroya alabilirken, enerji tasarruflu lambalara
ödediğimiz para hemen hemen bunun iki veya üç katına ulaşıyor. Başta bu belki
pahalı olarak nitelenebiliniyor, ama normal bir ampülün ve enerji tasarruflu
lambaların kullanım süresini karşılaştırırsak enerji tasarruflu lambaların daha
uzun ömürlü (yaklaşık 8 yıl) olduğunu görebiliyoruz. Demek ki, uzun vadeli
olunca parasını yüksek fiyatla satıştan çıkarmak gerekiyor.
Işığın kalitesi
Enerji tasarruflu lambaların ışıtma kalitesi ise pek yüksek değil. Alışık
olduğumuz normal ampüllerin verdiği ışık ile karşılaştırılamaz. Bu lambaların
verdiği ışığın ampüllere nazaran daha kirli ve loş olduğu öne sürülüyor. Ayrıca
bu lambaların enerji tasarrufunda gözle görülür bir değişiklik yaratmadığı da
iddia ediliyor.
Öko Test´in 10/2008 sayısında, enerji tasarruflu lambaların test edilmesi
sonucunda, bu lambaların içinde bulunan cıvadan dolayı sağlığa zararlı olduğu
belirlendi.
Ayrıca Öko Test’e göre bu lambaların işyerlerinde, evlerde ve diğer kapalı
odalarda „elektro-kirliliğe“ yol açtığı açıklandı.
Peki Edison´un yıllarca emek verdiği ampüllerin yerini alacak LED ve sağlığa
zararlı olan enerji tasarruflu lambalar ne kadar faydalı ve gereklidir sorusuna
Öko Test’in cevabı şu:
“Enerji tasarrufu lambalar gerçek bir alternatif değil. Enerji tasarufunda da bu
lambalar reklamlarda ve siyasette vurgulandığı gibi verimli de değil.“

Frankfurt Havalimanı'nda iki asker öldürüldü
02 03 2011
Frankfurt Havalimanı'nda esrarengiz kanlı olay: Kosovalı bir genç ABD’li
askerlere saldırarak 2 kişiyi öldürdü. İki asker de ağır bir şekilde kafa ve
göğsünden yaralandı.
Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan zanlı terminalde korkulu anlaş yaşattı.
Olaydan sonra yakalanan saldırganın Kosovalı ve 21 yaşında olduğu
Frankfurt’ta yaşadığı belirtildi.
Olay yerinde bir açıklama yapan Hessen İçişleri Bakanı Boris Rhein (CDU),
«Bu bir suikast değil sadece öldürmeye teşebbüs olayı“dedi. Olayın perde
arkası henüz aydınlanmadı.
Uğursuz bakanlık
02 03 2011
Guttenberg de seleflerinin akibetine uğradı: Unutulanlar.
Scharping Yoguslavya savaşı sırasında sevgilisiyle tatile gidince, Franz Josef
Jung ise Afganistan'da çok sayıda sivilin öldürüldüğü petrol tankerinin
bombalanması olayında parlamentoya yanlış bilgi verdiği için istifa etmek
zorunda kalmışlardı. Doktora tezinde intihal yapmakla eleştirilen Federal
Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg de dün istifa etti.
Koalisyon hükümeti bugün durum değerlendirmesi yaparak Guttenberg'in yerine
Federal Savunma Bakanı olarak İçişleri Bakanı de Maizière’nin atanmasına
karar verdi.
Unutulanlar:
Bu da iki şoförlü Bakanımız
Muhafazakar von der Leyen
30 Temmuz 2009: Makam arabasıyla tatile giden Sağlık Bakanı’nın yolsuzluk
tartışmalarına Aile Bakanı Ursula von der Leyen eklendi.
Bakanın birisi Bonn’da olmak üzere iki şoför kullandığının halka açıklanması,
makam aracını özel işleri için kullanan bakanların istisna olmadığını ortaya
çıkardı. CDU’lu Aile Bakanı makam aracının seyehatini gösteren seyir
defterinin açıklanması talebini reddetti.
Sağlık Bakanı Ulla Schmidt’in çalınan arabası, Aile Bakanı’nın çifte şöförü buz
dağının görünen tepesi. Derinliklerde neler olduğunu çoğumuz bilmiyor.
Schmidt’in 2008 yılında Schloss Plön’de yapılan Sağlık konferasına
helikopterle uçması, Berlin’e 3-4 saat uzaklıktaki Pöln’de bulunan kuaförüne
makam aracıyla gitmesi de hemen hemen unutuldu.
Rita Süssmuth, CDU
Makam arabası yolsuzluğunun annesi: Adalet ve ahlak savaşçısı Rita
Süssmuth’un 1991 yılında makam aracını 19 defa kocasına kullanması için
bıraktığı ortaya çıktı.
Martin Bangemann, FDP

Pasaport zamlarına karşı imza kampanyası sürüyor
02 03 2013
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu‘nun (DİDF)
konsoloslukların 1 Ocak'ta pasaport harçlarına yaptığı zammı geri
alması için başlattığı imza kampanyası sürüyor.
DİDF'liler kampanyaya Köln'de Türkiyelilerin yoğun yaşadığı
Müllheim semtinde imza toplayarak devam etti.
DİDF bir süredir devam eden ve Mart ayı ortalarında sona erecek imza
kampanyasıyla, 162 Euro'dan 211 Euro'ya çıkartılan pasaport
harçlarının düşürülmesini gerçekleştirmeye çalışyor.
DİDF'lilerin açtığı imza standına pazara gelen Türkiyelilerin yoğun
ilgi gösterdiği açıklandı.
ALAMANCILAR DÖVİZ DEPOSU DEĞİL
Köln Demokratik İşçi Derneği Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi,
„Şimdiye kadar 10 bin civarında imza toplandı. Bu ayın ortasında
imzaları ilgili Türk makamlarına sunacağız“ dedi.
Şu anda Avrupa'da en pahalı pasaportun Türk pasaportu olduğunu
söyleyen Ekşi, işsizler, emekliler ve sosyal yardım alanlar için bu
harçların daha düşük olmasını istedi.
İnsanların 7 Euro saat ücretine çalıştğına dikkat çeken Ekşi, „Biz
döviz deposu değiliz. Bugüne kadar hep 'Alamancılar', ve 'döviz
deposu' olarak görüldük“ dedi.
Zamlardan sonra üç çocuklu bir aile pasaport değiştirmeye gittiğinde
1055 Euro harç ödemek zorunda. Almanya ise vatandaşından 10 yıllık
bir pasaport için 59 Euro harç alıyor. Yunanistan'da 84, İspanya'da 25
Euro pasaport harcı alınıyor.
Borçlar böbrek sattırıyor
02 03 2013
Türkiye'de böbreğini satmak isteyenlerin sayısı organ bağışçılarını
geçti.
Türkiye medyasına göre, ekonomik kriz vatandaşlara organlarını
sattırıyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbreğini satmak
isteyenlerin sayısının, organ bağışı yapanları geçtiğini belirterek,
"organlarını satmak için başvuranların sayısını düşüremiyoruz" dedi.
Timur Erk, özellikle telefonla iletişim kuranların vakıf yöneticileri
tarafından bilgilendirildiğini, gerekirse saatlerce ikna için

Almanya Alevi Birlikler Federasyonu 20.yılını kutluyor
02 05 2008
Hüseyin Güneş ve Rıza Aslandoğan gibi sanatçıların da sahneye
çıkacağı 20.yıl etkinliği, “Bir olduk, Diri Olduk, Yirmi Olduk”
parolasıyla, Fritzlar Şehir Salonunda yapılacak.
Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak 20. yıl kutlamasını Kassel
Alevi Kültür Merkezi düzenliyor.
Birlik Partileri asgari ücrete karşı
02 05 2008
Birlik Partileri Grup Başkanı Volker Kauder (CDU), yarım gün
çalışma sektöründe asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını
açıkladı.
Kauder bir gazeteye yaptığı açıklamada, CDU/CSU ve SPD arasında
bu konuda anlaşma sağlanamayacağını söyledi.
Kauder, yarım gün çalışma sektöründe uygulanacak asgari ücretin, bu
insanların yeni iş şansını elinden alacağını iddia etti.
SPD Başkanı Kurt Beck ise DGB’nin Mainz’da yaptığı merkezi 1
Mayıs mitinginde, asgari ücretin 7,50 Euro olması için mücadele
edeceklerini söylemişti.
Çöp sektöründe grevler yeniden başladı
02 05 2008
Hessen’de Cuma günü binlerce çöp bidonu özel çöp şirketlerinde
yapılan uyarı grevleri nedeniyle boşaltılmadı.
Yaklaşık 235 Sita ve Fehr özel çöp şirketi çalışanı Orta ve Batı
Hessen’de sendikanın çağrısı üzerine sabah vardiyasında iş bıraktı.
Grevden, Gießen, Lahn-Dill çevresi, Rheingau-Taunus çevresi ve
Wetterau etkilendi. Binlerce çöp bidonu ve 17.000 ton çöp
boşaltılmadı.
Ver.di iş mücadelesi başkanı Frank Haindl, grevi engellemek için
İşverenin başlattığı yıldırma çabalarının boşa çıktığını söyledi.
Sendika asgari ücret istiyor
Çöp sektöründe asgari ücret talep eden sendika, çalışanların sırtından
düşük ücret rekabetinin ancak böyle engellenebileceğini açıkladı.
Sendika sektörde çalışan işçilerin ücretlerine ayda en az 200 Euro
olmak üzere yüzde 7 zam, çalışma saatlerinin 37 saatte kalmasını talep
ediyor. Ayrıca sektör için asgari ücret istiyor.

'Anti-terör Yasası' tartışmaları yeniden başladı
02 05 2011
Almanya'da geçen hafta eylem hazırlığında olduğu ve El Kaide üyesi
olduğu iddia edilen üç kişi Düsseldorf‘ta gözaltına alındı. Bu olaydan
sonra Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, bu yılın sonuna
kadar geçerli olan 'anti-terör yasası'nın değişiklik yapılmadan
uzatılmasını istedi.
Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bakan Friedrich'in bu teklifine
hükümet ortağı Hür Demokratlar (FDP) karşı çıktı. Bin Ladin'in
öldürülmesi ilgili düzenlediği basın toplantıda 'anti-terör yasası'nı
mevcut haliyle değişikliksiz uzatılmasının söz konusu olmadığını,
yasadaki düzenlemelerin tek tek ele alınacağını belirtti.
FDP Genel Sekreteri Christian Lindner de mevcut yasanın gözden
geçirilmesi gerektiğini savundu. Bireysel hürriyetin ihlal edilmemesi
gerektiğinin altını çizen Lindner, bilgilerin uzun süreliğine
kaydedilmesi konusundaki tedirginliklerini dile getirdi.
FDP'li Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheuser-Scharrenberger ise
Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Federal Emniyet
Dairesi'nin (BKA) El Kaide üyesi olduğu açıklanan üç kişi ile ilgili
araştırmaları sürdürürken mevcut 'anti-terör-yasası'ndaki
düzenlemelere değil özel izinlere başvurduklarına dikkat çekti.
Scharrenberger, bundan dolayı yasanın mevcut haliyle uzatılmasının
ne kadar mantıklı olacağını dile getirdi.
Liberallerin bu tavrına bir eleştiren CDU’lu Aşağı Saksonya eyaleti
İçişleri Bakanı Uwe Schünemann, "Adalet Bakanı LeutheuserScharrenberger'in "Madam Non" (Bayan-Hayır) olarak isim yapmak
istediğini savundu.

Almanya’da işsizlerin sayısı 2,9 milyona düştü
02 05 2012
Almanya’da işsizlerin sayısı düşme eğilimini sürdürdü.Nürnberg’de bulunan İş
Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında 2 milyon 963.000 kişi
işsiz olarak kaydedildi. Bu da Mart ayına göre işsiz sayısının 65.000 düştüğünü
gösteriyor
Açıklanan istatistikler, düşük ücretli işlerin ve güvencesiz işyerlerinin sayısının
artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bundan başka iş piyasasında rizikolu çalışma
koşulları çözülmemiş bir problem olarak varlığını sürdürüyor.
Asgari ücret yasasının olmadığı Almanya’da Çalışma Ajansı’nın güncel
verilerine göre çalıştığı halde Hartz IV alanlarının sayısı bir önceki yıla göre
yüzde 1 artışla 1,33 milyona yükseldi.
Asıl işinin yanında ek işler yapmak zorunda kalan emekçilerin sayısı da 75.000
artarak 2,5 milyona çıktı.
Hükümetlerin düşük ücret sektörü, kiralık işçilik ve mini işler politikası, kadrolu
emekçiler üzerinde de demokles‘in kılıcı rolünü oynayarak, her türlü çalışma
koşulunu kabul ettiriyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı’na 419.000 emekçi katıldı
02 05 2012
Almanya’da “Avrupa’da iyi iş – adil ücret, sosyal güvence” talebiyle
düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine 419.000 emekçi katıldı. 420
kent ve kasabada yapılan gösteri ve yürüyüşlerde kiralık işçilik, yasal asgari
ücret, eşit işe eşit iş ve AB tarafından karar altına alınan Mali Disiplin Paktı gibi
talepler ve konular öne çıktı.
Stuttgart’taki mitingde konuşan DGB Genel Başkanı Michael Sommer, taşeron
işçilik ve düşük ücretli işlere son verilmesini isteyerek zenginlerden daha fazla
vergi alınması çağrısında bulundu.
Tasarrufa gidileceğine yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Sommer,
"Avrupa’da ülke ekonomilerinin iflasının önüne geçmek için alternatif kemer
sıkma programları değil, etkili konjonktür paketleridir. Bizim şimdi Avrupa için
milyarlık bir Marshall planına ihtiyacımız var" dedi.
IG Metall Sendikası Genel Başkanı Berthold Huber ise Hamburg’da 1 Mayıs’a
katıldı. Metal işkolunda devam eden TİS görüşmeleri hakkında da bilgi veren
Huber, uyarı grevlerinin ardından bir sonuç alınmaması durumunda greve hazır
olduklarını söyledi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü metal ve
elektro sektöründe IG Metall sendikası ücretlere yüzde 6.5 zam talep ediyor.
Verdi sendikası Başkanı Frank Bsirske ise Saarbrücken’de 1 Mayıs’a katıldı.
"Sosyal devlette kısıntı isteniyor"
Sommer, "Sıkı tasarrufa giderek ülke ekonomilerinde yıkıma yol açılacağına,
yeni borç alınacağına, devlet gelirlerinin artırılması gerekmektedir. Borç freni
mekanizması hakkında atıp tutanların, insanlara gerçeği söylemeleri gerek. Zira

Kundakçılar Rothenditmold’da işbaşında idi
02 05 2013
Kassel. 1 Mayıs gecesi sonrası kentte beş yangın meydana geldi.
Polis olayın kundaklama olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Rothenditmold semtinde bulunan Wolfhager Straße’deki iki bahçede
kulübeler ateşe verildi. Friedrichstraße’de bir araba, Friedrich-EbertStraße’de de iki çöp bidonu yakıldı.
Polis sözcüsü Marco Abersfelder, meydana gelen olayların saat 21.30
ile 3 arasında gerçekleştiğini söyledi. Bunların kundakçıların mı,
yoksa aynı kişinin hesabına mı yazılacağı netlik kazanmadı.
İlk tahminlere göre maddi zararın 10.000 Euro civarında olduğu
belirtildi. Friedrichstraße’de yakılan aracın ateşlenen çöp torbasının
arabanın altına atılmasıyla gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Bavyera Politikacılarının “Akrabalar Şirketi”
02 05 2013
Politikacıların Akrabalar Yolsuzluğu büyüyor. Şimdi eleştirilen
hedefinde sadece CSU yok. Buna SPD ve Yeşiller de katıldı.
BR’e göre bu isimler arasına Tarım Bakanı Brunner de girdi.
Brunner’in karısını büro çalışanı olarak gösterdiği belirlendi. Adalet
Bakanı Merk de kız kardeşine internet sayfası bakımı adı altında
ödeme yaptı. Ama eleştirilen hedefinde sadece CSU yok.
Akrabalar Yolsuzluğu, CSU Fraksiyon Şefi Causa Schmid’in karısını
yıllarca devlet parasıyla çalıştırdığının ortaya çıkmasıyla başlamıştı.
„Akrabalar Yolsuzluğu“na Freien Wählern milletvekili Günther
Felbinger’in adı da karıştı. Felbinger’in milletvekili olarak kendi işini
yeğenine yaptırdığı ve bunun karşılığında devlet kasasından 6.100
Euro ödediği belirlendi.
Yeni itiraflar
Yeşiller Eyalet Parlamentosu Milletvekili Maria Scharfenberg de
çocuklarını devlet kasasından ödeme yaparak çalıştırdığını itiraf etti.
Milletvekili çocuklarını mini-iş statüsünde işe aldı.
Sadece CSU-Problemi değil
SPD milletvekili de hayat arkadaşını seçim bürosunda devlet
kasasında işe aldı. BR tarafından yapılan araştırmada çocuk ve
gençlerin de aynı yöntemle işe alındığı belirlendi. SPD Eyalet

Zanaatkar sıkıntısı çekiliyor
02 04 2008
Hükümet meslek eğitiminin geleceğini tartışıyor
Meslek öğrenenlerin kiralık işçi ve 1 Eoroluk işlerde çalıştırılması,
meslek öğrenme hevesini yok ediyor. Bu durum, zanaatkar sıkıntısı
çeken işyerlerinin açıklamlarıyla da doğrulanıyor.
Federal hükümet bügükü toplantıasında meslek eğitimi piyasasının
durumunu ele alacak. CDU’lu Federal Eğitim Bakanı Annette
Schavan yeni meslek eğitimi raporunu kabineye sunacak. Geçen sene
626.000 meslek eğitimi anlaşması imzalanmıştı. Meslek eğitimi alan
çırakların ödentileri 2000 ile 2006 yılları arasında batıda sadece yüzde
0,1 artarken doğuda 0,4 düştü.
Hükümet Meslek eğitimine başlamakta güçlük çeken sorunlu gençlere
eğitim imkanı sağlayan şirketleri gelecekte 6000 Euroluk prim ile
ödüllendirmeyi planlıyor.
Zannatkarlar çırak sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor
Zannatkarlar, ekonomideki durgunluk neticesinde çırak sayısında
hissedilir bir düşüş yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Alman
Zanaatkarlar Odası genel sekreteri Hanns-Eberhard Schleyer uzun
yıllardan sonra kalifiye zanaatkarlara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Doğu Almanya’daki eksikliğin şimdiden hissedildiğini kaydeden
Schleyer, üç sene içinde açığın batıdada hissedilir düzeye geleceğini
belirtti.
BA’nın matematiği zayıf: İşsizlik sayısı 8 milyon 165 bin mi, 3
milyon 507 bin mi?
02 04 2008
Federal Çalışma Ajansı (BA), konjonktürün iş piyasasına olumlu
yansımasını sürdürdüğünü açıkladı. BA Başkanı Frank Jürgen Weise,
dün sabah Nürnberg'de açıkladığı iş piyasası raporunda genel
işsizliğin bir önceki aya oranla 110 bin azaldığını bildirdi. BA
raporunun ölçülerine göre işsiz sayısı 3,507 milyona geriledi.
Mart ayı sonu itibariyle 6,21 milyon emekçiye işsizlik parası (ALGI)
ve işsizlik yardımı (ALGII/Hartz IV) ödenmesine karşın BA
ölçülerine göre işsiz olarak sadece 3,5 milyon emekçiden söz ediliyor.

Halit Yozgat’ı anma etkinliği için geri sayım başladı
02 04 2013
KASSEL - 6 Nisan 2006 tarihinde ırkçılar tarafından katledilen Halit
Yozgat 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 15.00’de Halit Platz’da
anılacak.
Anma etkinliğine “Irkçılık Öldürür! Herkese eşit hak! uyarısı ile
katılacak olan yeni kurulan 6 Nisan İnisiyatifi, anmanın göstermelik
tören olmaktan çıkması için herkesin katılmasını istedi.
6 Nisan İnisiyatifi, Halit’i anmak için alana gelecek olan duyarlı
vatandaşların yalnız değil dostları ve ailesiyle birlikte gelmesinin
önemli olduğuna dikkat çekti.
Yarın kimsenin başına gelmeyeceğinin garantisi olmadığına dikkat
çeken inisiyatifçiler, bunu engellemenin yolunun birlikte mücadele
olduğunu açıkladı.
Halit’i anma etkinliğine daha fazla insanın katılması nasıl
sağlanabilir? Bu konuda düşüncesi olanlar lütfen bizi arasın: 57 80 64
NSU davasında Türkiye'ye itidal çağrısı
02 04 2013
Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht
Polenz, NSU davasında Türk gazetecilere duruşma salonunda
yer ayrılmamasına gelen tepkiler üzerine Türkiye’ye itidal
çağrısında bulundu.
Mahkeme NSU davasında geri adım atmıyor
Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Ruprecht Polenz, "Berliner
Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, davanın görüleceği Münih
Eyalet Yüksek Mahkemesi'ni duyarlı davranmamakla eleştirdi.
Polenz, Türk politikacılarından eleştirinin dozunu artırmamalarını
istedi. Polenz, mahkemenin yetkinliğinden şüphe duymak için hiçbir
neden olmadığını, davanın ‘akılcı, adil ve hedefe yönelik' şekilde
yürütüleceğini savundu.
Hafta sonu Alman mevkidaşı Guido Westerwelle ile bir telefon
görüşmesi yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, duruşma
salonunda yalnızca Türk medya mensupları için değil, Türkiye'nin
resmi temsilcileri için de yer ayrılmasını istemişti. Dışişleri Bakanı
Westerwelle, talebi anlayışla karşılamış ancak ‘yargının bağımsız'
olduğunu vurgulamıştı.

Tüketiciler Merkezi: Enerji uzlaşması tüketiciye pahalıya mal
olacak
02 04 2014
Berlin/Kassel - Alman Tüketiciler Birliği uzanmanı Krawinkel’den
Berlin hükümeti ve eyaletlerin üzerinde anlaştığı yenilenebilir enerji
politikasına eleştiri geldi. Krawinkel, anlaşmayla, tüketicilerin daha
fazla ödemek zorunda kalacağının kanıtlandığını söyledi. Dün büyük
şirketlerin elektrik faturalarına eklenen katılma payından muaf
tutulması üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Doğal enerji şirketleri
karardan memnun olduklarını açıklarken, Krawinkel, yeni
teknolojilerin finansmanı için bir fon oluşturulmasını talep etti.
AKP’nin zaferinde şaibe
02 04 2014
Erdoğan karşıtlarına tazyikli su
Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra dün akşam Ankara ve Güney
Doğu’da polisle kızgın göstericiler arasında çatışmalar meydana geldi.
Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı
bomba kullandı.
Ankara’da CHP taraftarı yüzlerce gösterici Yüksek Seçim Kurulu
merkezi önünde bir araya geldi. İstanbul ve Ankara’da seçimlere hile
karıştırıldığını belirten göstericiler oyların yeniden sayılmasını talep
etti.
Çok tartışmalı bir seçim döneminden geçen Türkiye’de dün 11 il ve
ilçede oyların yeniden sayılacağı duyurulmuştu.
CHP sadece Ankara’da 8000 şikayet başvurusu yaptı. Bu hafta sonu
yapılan yerel seçimlerde başbakan Erdoğan’ın partisi AKP oyların
yüzde 45’ini alarak birinci parti olmuştu.
Seçim zaferinin ardından bir konuşma yapan Erdoğan politik
rakiplerini „hesabını ödeyecekler“ diyerek tehdit etmişti.
Sınırlı asgari ücret
02 04 2014
Beklenen oldu. Kalbi şirketlerden yana atan büyük koalisyon
hükümeti “asgari ücret yasası” adını hak etmeyen yasa tasarısı
üzerinde uzlaştı.

Toplantılar için yeni oda
02 01 2014
Brüder-Grimm-Müzesi 2016 yılı sonuna kadar 2,1 milyon euro
harcanarak yeniden inşa edilecek.
Kassel. Güzel görüntülü Bellevue Palası’na 2016 yılı sonuna kadar
toplantı ve konferans salonları yapılacak.
2,1 milyon euroluk toplam harcamaya, Hessen Ekonomi Bakanlığı ve
Ulaştırma bakanlığı 670.000 Euro ile destek verecek. İlgili müsaade
kararı Kassel Belediyesi’ne ulaştı.
Brüder-Grimm-Müzesi bittiğinde birinci ve ikinci katlarda farklı
büyüklüklerde aynı anda 200 kişinin kullanabileceği sekiz büyük oda
olacak. Üçüncü katta dört odadan oluşan büro alanları yer alacak.
Bundan başka 100 metre karelik büyük bir toplantı salonu yapılacak.
Bu salon okuma ve sunumlar gibi kültürel toplantılar için kullanılacak.
Palas’ın 2014 yılı sonunda belediyeye ait Tagungszentrum-GmbH’ya
(TSK) satılacağı bildirildi.
Hünfeld’te büyük yangın
02 01 2014
Bu gece Fulda’ya bağlı Hünfeld’te alevler gökyüzüne yükseldi. Bir
ambalaj firmasında çıkan yangında 3 TIR çekicisi ve 6 römork
tamamen yandı.
Gece saat 3 sıralarında başlayan ve alevlerin 20 metre yükseldiği
yangını söndürmek için 100 itfaiye eri büyük çaba sarf etti.
TIR çekicilerinin plastikle yüklü olduğu, yükselen buharın sağlığa
zararlı olmamasının ve çıkan dumanın açık havaya yükselmesinin
büyük bir şans olduğu belirtildi.
Fulda, adını aynı ismi taşıyan Fulda nehrinden alan bir Doğu Hessen
kenti. 64.008 nüfuslu kentin toprak büyüklüğü 104 kilometre kare.
Kent’in Fulda Yüksekokulu adında bir üniversitesi de var.
‘Elektronik sağlık kartı’ dönemi başladı
02 01 2014
Almanya’da elektronik sağlık kartı (eGK) uygulaması dün (1 Ocak
2014) başladı. Doktora yeni kartını 10 gün içinde göstermeyenlere
tedavi masrafları fatura edilecek.
Yeni sağlık kartının temininin bu süreyi aşması durumunda ilgili
hastalık kasasından resmi yazı alınması gerekecek.

DÜNYA

Alarm verisi uçak gürültüsü araştırması Mainz’da açıklandı
02 07 2013
Uçak gürültüsü insanları nasıl hasta ediyor. Tanınmış bilim insanları
yaptıkları yeni bilimsel araştırma sonuçlarını Mainz’da açıkladı.
Özellikle Kalp, dolaşım bozuklukları hastalıklarının mercek altına
alındığı araştırma sonuçları alarm verici nitelikte. Araştırmada gece
uçuşları gürültüsünün damarlarda hasar oluşmasına sebep olduğu
belirlendi. Bunun sonucunda beyin kanaması, Kalp ve dolaşım
bozuklukları meydana geliyor.
Rheinhessen’de gürültü Frankfurt’tan kalkan ve inen uçaklar
nedeniyle hissedilir derecede arttı. Halk inisiyatifleri buna karşı
barikatlar oluşturuyor. Bugünkü sunumda SPD, CDU ve Yeşiller
Eyalet Parlamentosu temsilcileri de yer aldı.
Eichendorff-Schule okulun kapanmaması için mücadele ediyor
02 07 2013
Öğrencilerden Rathaus’un önünde protesto gösterisi
Joseph-von-Eichendorff-Schule’nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Okulun kapatılmamasını isteyen 50 öğrenci ve aileler Pazartesi günü
öğleden sonra Rathaus’un önünde protesto gösterisi yaptı.
Belediye Meclisi’nin dün okulun geleceğini gündeme alması
nedeniyle protesto Belediye Meclisi salonu önünde yapıldı.
Okul Aile Birliği, Belediye Meclisi’nden okulun kapatılmamasını ve
uyum geliştirme çalışmasının geliştirilmesini talep etti.
Mahalleden insanların göç etmesiyle gençlerin sayısının azalacağı, boş
bir mahalle haline geleceği uyarısında bulunan Okul Aile Birliği
Başkanı Michael Gebhardt „aksi halde Kassel’in Doğusu‘nun durumu
daha da kötüleşecek“ dedi.
Türkiye: Başbakan Yardımcısı Yahudi ve yabancı güçleri suçladı
02 07 2013
Başbakan Erdoğan’ın yardımcısı Atalay, üç hafta süren protestolardan
Yahudi ve yabacı güçleri sorumlu tuttu.
Hürriyet gazetesi, Atalay‘ın, gösteriler Yahudi diasporası tarafından
organize edildi“ dediğini yazdı.

NRW Uyum Müsteşarlığı’nda “radikal bir milliyetçi”
03 07 2011
Kaygın’ın gerçek yüzü
SPD tarafından Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarlığı'na getirilen
DİTİB Duisburg Uyum Danışmanı Zülfiye Kaykın'ın ülkücü dernek ve
kuruluşlarla sıkı ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Göçmen kökenli gençler arasında radikal sağ görüşlerin yayılmaması için
hazırlanan projelere karşı çıkan SPD'li Kaykın'ın 2010 yılında Duisburg'da MHP
lideri Alpaslan Türkeş'in ölüm yıldönümü etkinliğini de organize ettiği ileri
sürüldü.
WAZ’ın haberine göre, SPD'nin hem kadın hem de göçmen kökenli olması
nedeniyle öne çıkarttığı Kaykın'ın aslında sosyal demokrat görüşe sahip
olmadığı ve ülkücü gruplara yakın bir radikal milliyetçi olduğu vurgulandı.
Ayrıca uyum projelerine de destek vermeyen Zülfiye Kaykın'ın son olarak
"Türkiyeli gençler arasında demokrasi düşmanlığı" adlı anketin yapılmasına
karşı çıktığı öğrenildi.
Bu nedenle değişik kuruluşlar, halen müsteşarlık görevini yürüten Kaykın'ın
entegrasyon yerine milliyetçiliği aşılamaya çalıştığına dikkat çektiler.
NRW Türk Toplumu ve Aleviler Birlikleri Federasyonu, yaptıkları
açıklamalarla Kaykın'ın görevden alınmasını isterken, SPD'nin de soruşturma
başlatması gerektiğini belirttiler. Kaykın'ın Anayasayı Koruma Orgütü'nün
takibinde olan ve uzmanların sadece Almanlarla değil, diğer göçmen gruplarıyla
uyumu engellediğine dikkat çektikleri ülkücü gruplara yakın olması ise
talihsizlik olarak yorumlandı. Kaykın'ın en son Nisan 2010'da Duisburg'ta
Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde yapılan anma etkinliğini DİTİB ile
birlikte organize ettiği de iddia edildi. (YH/RK)
İzine giderken TA 11 belgesini unutmayın
03 07 2011
„Bilmiyordum, pardon“ geçerli bir gerekçe değil
İzine giderken Türkiye'de geçici ikamette kullanılmak üzere hastalık
sigortalarından alınacak "TA 11" belgesini yanınızda bulundurun.
Türkiye'de ya da başka bir ülkede başınıza bir şey geldiğinde sigortalı
olduğunuzu ispatlayamazsanız hastalık masraflarını cebinizden ödersiniz.
Türkiye'de diş tedavisi yaptıranlar bu tedavi Almanya ölçülerine uymadığı için
sorunlar yaşanıyor.
6 AY SÜREYE DİKKAT
Türkiye’de 6 aydan daha fazla kalacaksanız yabancılar dairesinden mutlaka izin
alın.Bu izin alınmadığında oturma hakkınızı kaybedersiniz.
Bu durum emekliler için geçerli değil. Özel ihtiyaç durumunda yabancılar
daireleri emeklilere 1 yıla kadar yurt dışında kalma izni veriyor.

Bouffier’e, panik yaratma suçlaması
03 08 2009
Yaklaşan genel seçimler öncesi halk arasında panik yaratarak
kaygılara yol açan Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Volker
Bouffier’e (CDU) CSU ve SPD’den tepki geldi.
Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) politikacı Bouffier, Bild
gazetesine yaptığı açıklamada ‘İslamcı terör örgütlerinin, seçim
döneminde Alman askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi için
eylemler yapacağına yönelik ipuçları mevcut. Biz ne zaman ve
nerede saldırı yapacaklarını bilmiyoruz. Bu nedenle her türlü
senaryoya hazır olmalıyız.’ demişti.
‘Toplu rehin alma’ eylemlerinden bahseden Bouffier’e,
Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD)
partilerinden sert tepki geldi.
İki partiden yapılan açıklamalarda halk arasında panik
oluşturmak için bir neden görülmediği ifade edildi. Kamuoyunu
hiç bir neden yokken kaygılandırmanın yersiz olduğu dile
getirildi.

Bankalardan ‘ücretsiz hesap’ sahtekârlığı
03 08 2009
Reklamlara inanılacak olursa Almanya’da 40’tan fazla banka hesap
sahiplerine ücretsiz hesap hizmeti sunuyor.
FMH tarafından yapılan araştırma ise, bankalar resmi olarak hesap
harcı almasalar dahi diğer işlemler için talep ettikleri ücretleri
arttırarak yıl sonunda mudilerden ücret alan bankalar kadar para
aldığını ortaya çıkardı. Bir kaç yıl öncesine kadar bir bankada hesap
sahibi olmak yıllık bir ücrete tabi iken internet bankalarının hesap
harcı almamasıyla birlikte büyük şube bankaları da ücretsiz banka
hesabı hizmeti sunmaya başladı.
Sözde ücretsiz hesap sunan 40 bankanın 14’ü her bir havale için üç
Euro’ya kadar ücret talep ediyor. 40 bankanın tamamı; yasal olarak bir

SPD Başkanı Gabriel teknik eleman eksikliğinin göçle karşılanmasına karşı
çıktı.
03 08 2010
KRV eyaleti eski başbakanı Rütgers gitti ama söyledikleri yeniden hatırlandı:
„Hindistanlılar yerine çocuklar.“ Rütgers’in ideolojik duruşunu belirleyen bu
söz, beyin göçü ithalatı tartışmalarında gündemi yeniden belirlemeye başladı.
Politikacılar endüstrinin teknik eleman ihtiyacını nasıl karşılayacaklarını
tartışmaya başladılar. Bazı politikacılar bunun uzman göçmen alınarak
karşılanmasını savunurken, bazıları da öncelikli olarak ülkedeki teknik
elemanların kullanılmasını, gençlerin iyi eğitilmesine öncelik verilmesini istiyor.
SPD başkanı Gabriel sendikalar ve sosyal kuruluşların da önerdiği ikinci grupta
yer alıyor.
Almanya’daki gençlerin daha iyi eğitilmesine öncelik verilmesinin çok önemli
olduğuna dikkat çeken Gabriel, buna örnek olarak göçmen gençlerin yüzde
40’nın meslek okulu diplomasının olmamasını gösterdi.
Deutschlandfunk’a konuşan Gabriel, her şeyden önce Metal ve Elektro
sanayisinde teknik eleman eksikliği çekildiğini vurguladı. Bundan başka yabancı
öğrencilerin diplomalarını aldıktan sonra prensip olarak Almanya’da
kalamamalarını da eleştireren Gabriel, bunlara Alman vatandaşlığı verilmesini
önerdi.
BP neden boykot edilemedi?
03 08 2010
BP’nin Petrol felaketiyle ilgili Almanya haberlerinde Aral’ın adı
kullanılmıyor.
Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin sorumlusu olan BP birçok ülkede
boykot ve protestoların hedefinde. Almanya’da ise “Aral” markası, BP’nin can
simidi.
Bir çok BP benzin istasyonundaki akaryakıt pompalarının müşteri beklediği
görülüyor.
Sürücüler, mecbur kalmadıkça bu istasyonlara uğramamayı tercih ediyor. Büyük
petrol zincirlerine dâhil olmayan, bağımsız istasyonlardan benzin almayı tercih
ediyorlar. Ne varki araç sahipleri de birçok Alman gibi, bu bağımsız benzin
istasyonlarının, yakıtın büyük bir bölümünü BP rafinerisinden aldıklarını
bilmiyor.
Almanya'daki 2 bin 400 Aral benzin istasyonunun BP’ye ait olduğu maalesef
bilinmiyor.
Aral işletmesinin Bochum'daki yönetim merkezi önünde gösterilerde bulunan
çevre örgütü Greenpeace de aynı görüşte. Ancak bu gösteriler Almanya’da birer
istisna durumunda.
Aral'ın Almanya'daki imajı Meksika Körfezi'ndeki çevre felâketine rağmen zarar
hemen hemen hiç zarar görmedi.

CDU Çifte vatandaşlığa karşı
03 08 2011
CDU eyalet parlamentosunda çifte vatandaşlığa karşı olduğunu tekrarladı.
CDU Grup Başkanı Wagner Çarşamba günü yaptığı açıklamada çifte
vatandaşlığın uyuma zarar vereceğini söyledi.
Çifte vatandaşlığın göçmenlerin ülkeleriyle bağlarını güçlendirebileceğini ifade
eden politikacı, „iyi niyetle yapılmak istenen bu değişiklik uyum sürecine zarar
verecektir“ dedi.
Baden-Württemberg Yeşil-Kırmızı eyalet hükümeti, göçmenlerin eski
vatandaşlığını da kaybetmemesi için Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde
konuyla ilgili bir girişim başlatmayı planladıklarını açıklamıştı.
Kasselliler belediyeye 21 milyon borçlu
03 08 2011
Tüm Kasselliler şehir idaresine olan borçlarını ödeseler kasaya 21 milyon Euro
girecek.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, bu hesapların vergi, aidatlar, cezalar ve
kullanma ücretleri gibi kalemlerden oluştuğu belirtildi.
Geçtiğimiz yıl hesaba veya aylığa el koymak gibi 13 728 icra uygulaması
gerçekleşti.
Okullu olacak çocukları için yüzlerce Euro harcayan ailelerin sayısı giderek
artıyor
03 08 2011
Ders başı cep yakacak
Kassel. Gelecek Salı günü birçok çocuk için yeni bir hayat başlayacak.
Kassel ve çevresinde 9 Ağustos’ta 3612 kız ve erkek çocuk okullu olacak.
Okullu olma birçok aile için giderek daha fazla önem ifade ediyor.
Bugünlerde çocuklarının okullu olması nedeniyle birçok aile lokantalarda
vereceği yemek için davetiye kartlarını göndermeye başladı.
Yerel düzeyde bu olay için ilginç ve çekici reklamlar yapılıyor. Okullu olmak
giderek daha fazla pazar haline geliyor.
Öğretmenler, bir abartıdan başka bir şey olmayan bu durum yerine çocukların
huzura, kendilerini dinleyen ve destekleyen yetişkinlere ihtiyacı olduğuna dikkat
çekiyor.
Bu abartılı durum için harcanacak para farklı tabakalardan gelen çocuklar
arasındaki uçurumu daha bariz hale getiriyor. Birçok aile lokantalarda yemek
verip parti düzenlerken birçok aile de çocuğun çantasını nasıl alacağının
hesabını yapmak durumunda kalıyor.

Rusya’da Duma seçimlerini Putin’in partisi kazandı
03 12 2007
MOSKOVA: Rusya'da, parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan
seçimlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liste başından aday
olduğu Birleşik Rusya Partisi’nin, oyların yüzde 64.1’ini aldığı
açıklandı.
Putin’in partisi, Duma’daki 450 sandalyeden 300’ünü garanti etti ve
böylelikle anayasa değişikliği için gerekli üçte iki çoğunluğu sağladı.
Yüzde yedilik seçim barajını aşmayı başaran diğer partiler ise
Komünist Parti, Rusya Liberal Demokrat Partisi ve Adil Rusya Partisi.
Rusya'daki muhalif partiler, birçok bölgede seçim ihlalleri ve hilesi
yapıldığını iddia ederken, Komünist Parti çok sayıda ihlal
gerekçesiyle seçimin iptali için mahkemeye başvuracağını açıkladı.
Tageszeitung da Putin’in Rusya’daki gücüne işaret ediyor ve Putin’in
Rus halkı için ne anlama geldiğini sorguluyor. Tageszeitung’da yer
alan değerlendirmeden kısa bir bölüm şöyle:
Tageszeitung, Putin’in ve partisinin neden kazandığını, Putin’in Rus
halkı için ne anlama geldiğini sorarak bulmaya çalışıyor. Gazetenin
cevabı şöyle:
“Seçmenlerin çoğu, özellikle de gençler, birçok nedenle oy pusulasına
Putin için bastı. Bu, ulasal istikrarın tek garantörü olarak görülen
Devlet Başkanı için bir başarı. Ayrıca eski kuşak için seçimlere
katılmak öteden beri bir vatandaşlık görevi olarak görülüyor. Ve
Putin, Rusya’yı yine eski büyük Rusya yapan lider olarak görülüyor.
Ancak tek neden bu değil. Putin’in ellerinde olan gücün ekonomik
büyümeyi sağlaması ve yükselen doğal gaz ve ham madde fiyatlarını
kontrol altına alması da nedenlerin bazıları.”
İklim Konferansı başladı
03 12 2007
BALİ/CANBERRA: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı,
Endonezya'nın Bali adasında başladı. Konferansta, Kyoto Protokolü
sonrası dönemde yürürlüğe girecek yeni bir anlaşmanın müzakere
edilebilmesine dönük, yol haritası belirlenmeye çalışılacak. Bu arada
Avustralya'da bir hafta önce yapılan seçimlerin galibi İşçi Partisi lideri
Kevin Rudd’un, sözünü yerine getirerek Başbakanlıktaki ilk icraatı
olarak Kyoto Protokolünü imzalaması, Bali’de olumlu yankı buldu.

3 Aralık Çarşamba
Saat 16.00
Radyo Kassel haber stüdyosu
Talat Kaya
Yeni kar yağışı ulaşımı engelledi
Kar yağışı ve don Çarşamba sabahı Hessen’de ulaşımı zora soktu.
A3 otoyolu üstünde bulunan Limburg ve Wiesbaden arasında zaman
zaman 40 kilometrelik kuyruklar oluştu.
Batı Hessen Polis Karakolundan Markus Hoffmann, Franfur
istikametindeki Limburg ve Wiesbaden arasındaki kavşakta ulaşımın
kara teslim olduğunu söyledi.
Kar temizleme araçlarının aralardan geçmesinde büyük güçlükler
yaşandığını belirten Hoffmann, A3 otoyolunda oluşan 40 kilometre
uzunluğundaki kuyruğun, Saat 11 sıralarında 25 kilometreye
düştüğünü açıkladı.
Taunus’da şehirler arası ve eyalet yolları kaygan hale geldi.
Riedelbach’a giden bir okul otobüsünün karşı istikametten gelen
TIR’la çarpışması sonucu çıcuklar korkulu anlar yaşadılar. Meydana
gelen kazalarda araçlarda kaporta hasarları oluştu.
Demiryollarında da gecikmeler yaşandı. Bir çok okul tatil edildi.

Misket bombaları ile öldürmeye devam
Misket bombalarının üretimi yasaklanacak mı?
Savaşta kaybetmeyen taraf var mı? Bir taraf mutlaka kaybeder. Ama
bir taraf var ki hiç kaybetmez: Silah üretcileri ya da ölüm üreticileri.
Norveç'in başkenti Oslo’da bugün misket bombalarının
yasaklanmasını öngören antlaşmayı 100'ü aşkın ülkenin imzalaması
beklenirken misket bombalarının önde gelen üreticileri ABD, Çin,
Rusya, İsrail, Hindistan ve Pakistan imzalamıyor.
Bu arada Federal Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile
İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, “Frankfurter Rundschau”
gazetesinde yayımlanan ortak yazılarında misket bombalarının
yasaklanmasının, silahsızlanma sürecinde dönüm noktası olduğuna
işaret etti. İki bakan savaşların sona ermesinden sonra da misket

Kassel’de uyuşturucu konusunda bilgilendirme toplantısı
03.12. 2009
Hiç kimse, “Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz” garantisi
veremez
„Uyuşturucuya Karşı Tedbir Geleceği Kurtarır“ uyarısıyla Kassel
Türk Öğrenci Birliği ve Rosa Luxemburg Vakfı işbirliği ile 19 Aralık
Cumartesi günü saat 13.00’de Ditib Kassel Merkez Camisi’nde
Uyuşturucu üzerine bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Toplantıya Uyuşturucu Danışma Merkezi Misfit’te danışman olarak
çalışan pedagog Gökalp Özalp katılacak.
Gökalp Özalp toplantıda öncelikli olarak Almanya’daki uyuşturucu
atlası, göçmen kökenli gençlerin durumu, uyuşturucu alan bir kişinin
nasıl anlaşılabileceği, uyşturucu kullanmanın sebepleri, çözüm yolları
ve ailelere düşen görevleri anlatacak.
Toplantı sorulara verilecek cevaplarla sona erecek.
Daimler işçilerinin protestosu sürüyor
03.12. 2009
Daimler’in Sindelfingen’deki tesislerinde çalışan binlerce emekçi
şirket yönetiminin üretimin ABD’ye ve Bremen’e kaydırılması
planına karşı saatlerce iş bıraktı.
İşyeri İşçi Temsilciliği, çalışanların işyerlerinin güvencede olduğu
sözlerine inanmadığını açıkladı. Daimler-Yönetim kurulu dün
Mercedes C-Klasse’lerin üretiminin Bremen ve ABD’ye
kaydırılacağını açıklamıştı. Sindelfingen’de gelecekte spor arabalar
üretilecek. İG Metal sendikası yönetimin bu kararının 3000 işçinin
işini tehlikeye soktuğunu açıkladı.

Çalışanların üçte biri psikolojik olarak rahatsız
03.12. 2009
“Sağlık Monitor”u araştırmasına göre Almanya’da çalışan her üç
kişiden birisi psikolojik baskı veya rahatsızlıklardan şikâyetçi.
Halkın da beşte birinden fazlasının bir sene içinde psikolojik
problemlerine çözüm bulmak için doktora gittiği ortaya çıktı.
Araştırmaya göre güven verici olmayan iş ilişkileri ve ağır iş şartları
kişilerin mutluluğunu olumsuz yönde etkiliyor. Süreli anlaşmaları

Mecliste Hartz IV tartışması
03.12.2010
Federal Meclis Hartz IV’le ilgli yeni düzenlemeyi kabul etti
(RK) - Federal Meclis Harzt IV’ün yeniden düzenlenmesini içeren tartışmalı
yasa tasarısını kabul etti.
Birlik partileri ve FDP, Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen’in hazırladığı ve
içinde ihtiyaç sabibi çocuklara eğitim paketini de barındıran yasa tasarısına evet
dedi. Muhalefet ise aleyhte oy kullandı. Yasa tasarısı 301’e karşı 255 oyla kabul
edildi. Yeni yasayla Hartz IV temel ödentisi 1 Ocak’tan itibaren 5 euroluk artışla
359 Euro’dan 364 Euro‘ya çıkacak. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Eyaletler
Meclisi’nden de geçmesi gerekiyor. Yasa 17 Aralıkta Eyaletler Meclisi‘nde ele
alınacak. Eyaletler Meclisi’nde Birlik Partileri ve FDP çoğunluğu kaybetmişti.
Federal Meclisteki oylamada Harzt IV yasa tasarısı ile ilgili sert tartışmalar
yaşandı. Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen yasa tasarısını ve hükümetin
planlarını savundu. Hartz IV temel ödentisinin şeffaf ve Anayasa Mahkemesi’in
verileri ışığında hesaplandığını iddia edene Bakan, yasayla birlikte ilk defa
yoksul ailelerin çocukları için bir şey yapıldığını söyledi. Bakan muhalefete
yasaya destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu. Yeşillerin sosyal politika
sözcüsü ise Hartz IV yasasının altında kendi partisinin imzası olduğunu unutup
yeni yasanın bürokrasiden ibaret olduğu eleştirisinde bulunması dikkat çekti. Sol
Pari Grup Başkanı Gysi yeni düzenlemenin anayasaya göre değil bütçeye göre
yapıldığını belirtti. SPD yasal asgari ücret taleplerine evet denmesi halinde yasa
tasarısına evet diyeceklerini açıkladı ancak hükümetten olumlu yanıt alamadı.
VW şanzıman üretimini artırıyor
03.12.2010
BAUNATAL. Volkswagen-Fabrikası Baunatal tesisleri 2011 yılında şanzıman
üretimini yüzde 10 artırarak 3,8 milyona çıkaracak.
Açıklandığına göre, Kassel’deki fabrika bu yıl sonuna kadar 3,46 milyon
şanzıman teslim edecek. Bu da 2009 yılı üretimiyle mukaye edildiğinde 950.000
artış anlamına geliyor.
Fabrika tam kapasiteyle çalışıyor. Fabrikadaki 14.500 emekçi hafta sonu da
dahil olmak üzere fazla mesai temposunda çalışıyor.
İşyeri İşçi Temsilciliği 1500 kiralık işçinin kadrolu işçi haline getirilmesini talep
ediyor.
Bundan başka, firmanın büyük umutlar bağladığı elektro arabaların üretimiyle
ilgili kararın Aralık ayında verileceği açıklandı.
Kasselli Yonca Finalde
03.12.2010

Vatandaşlıkta çifte standart politikası
03.12. 2012
Sabah gazetesi eyaletlerin çifte vatandaşlığı, adayların geldiği ülkelere
göre değerlendirdiğini yazdı.
Örneğin Bavyera Eyaleti daha çok Rusya’dan gelen Yahudi kökenli
adayların çifte vatandaşlığına izin verip Türklere izin vermezken,
Saarland Eyaleti’nde vatandaşlık başvurusunda bulunan Türklerin
yüzde 70’ine çifte vatandaşlık hakkı tanındığı belirlendi.
FARKLI UYGULAMALAR
Çifte vatandaşlık uygulamasının, eyaletten eyalete değiştiğini ve
uygulamadaki farklılıkları Bremen Ost okulunun 12. sınıf öğrencileri
ortaya çıkardı.
Politika dersinde Federal İstatistik Dairesi’nin verilerini alıp değerlen
öğrenciler, Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile kardeş parti
Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) bile göçmenlere farklı davrandığı
sonucuna vardı.
SAARLAND FARKI
Buna göre CDU’nun başta olduğu Saarland Eyaleti’nde 2010 yılında
vatandaşlığa geçen Türklerin yüzde 70’i çifte vatandaş olurken,
Bavyera’da bu oran yüzde 4’te kaldı. Bavyera bu oranla eyaletler arası
karşılaştırmada son sırada yer alıyor. Rusya’dan gelen Yahudi
göçmenlere en çok çifte vatandaşlık hakkını yüzde 66’lık oranla
Bavyera, yüzde 4’lük oranla da en düşük hakkı Bremen veriyor.
OPSİYONA BYPASS
BREMEN Eyaleti’nin özellikle Opsiyon Modeli uygulamasında asıl
vatandaşlıkla Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmak zorunda
olan gençlere izin verdiği ortaya çıktı. Bremen Eyaleti’nin 2011
yılında seçme mecburiyeti olan değişik ülkelerden gelen tüm gençlere
çifte vatandaşlık hakkı tanıdığına dikkat çekildi.
Cem Özdemir, doğrudan milletvekili adayı olamadı
03.12. 2012
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, gelecek yıl 22 Eylül‘de
yapılacak genel seçimlerde partisinin Baden-Württemberg eyalet
listesinde ikinci sıradan adayı gösterildi. Özdemir, Böblingen kentinde
düzenlenen Baden-Württemberg eyaleti Yeşiller Parti kurultayındaki

İki Almanya’nın birleşmesinin 22.yılı kutlanıyor

03.10.2012
İki Almanya'nın birleşme günü vesilesiyle bugün Münih kentinde
resmi kutlama töreni düzenlendi.
Bavyera eyaletinin Federal Temsilciler Meclisi'nin (Bundesrat) dönem
başkanlığını yürütmesi sebebiyle bu eyaletin başkenti Münih‘de
düzenlenen resmi törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile
Başbakan Angela Merkel de katıldı.
Törene katılan yaklaşık 1500 davetliye konuşan Parlamento
(Bundestag) Başkanı Norbert Lammert, Almanya'nın birliğinin
korunmasının Avrupa'nın gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.
Avrupa fikrinin sadece ekonomik konularla sınırlı tutulmaması
uyarısında da bulunan Lammert, Avrupa'nın Eurodan çok daha fazla
şeylere sahip olduğunu, ancak ekonomik sorunlarla ilgili tartışmaları
dışardan izleyen bir kişinin, konunun sadece para olduğunu
düşünebileceğini kaydetti.
Euronun siyasi ve ekonomik uyum için önemli bir araç olduğunu,
ancak bu para biriminin, ortak Avrupa değerlerinin ve tecrübelerinin
yerini dolduramayacağını sözlerine ekledi.
Berlin Duvarı'nın 1961 yılında inşa edilmesiyle Batı Almanya (BRD)
ve Doğu Almanya (DDR) olarak ikiye bölünen Almanya, 1989 yılında
yeniden birleşmişti.
Binlerce Doğu Alman, 9 Kasım 1989 akşamı Batı’ya geçmek
üzere Berlin Duvarı’na hücum etti. Duvar yıkıldı. Doğu ve Batı
Almanyalılar, kendilerini 28 yıl boyunca ayıran duvarın yıkılışını
kutladı.
Buna karşılık o dönemde kucak açılanlar bu gün küçümseyici
Osi söylemiyle dışlananlar listesinde yer alıyor.
DW’nin konuyla ilgili haberi
O-Ton
Transition - Geçiş

03.10.2012
Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri Bremen’de
Bremen/Kassel - Ünlü besteci, yazar ve sinema yönetmeni Zülfü
Livaneli ile Yunanistan’ın büyük sesi Maria Farantouri, Türkçeye

SPD’de patlama
03.09.2008
SPD içindeki ateşli tartışmalar devam ediyor. Salı günü bir kısım
milletvekilli ile üst düzey sendikacıların altına imza attıkları „Serveti
kullan, yoksullukla savaş, orta sınıfı kalkındır“ başlıklı talepler
SPD’de suları bulandırdı. SPD’nin Seeheimer Kreis olarak bilinen sağ
kanat temsilcileri sinirden köpürürken, başkan Kurt Beck’in ise dargın
olduğu gözlendi. Sol Parti Başkanı Oskar Lafontaine ise kararı olumlu
karşılayarak, imzayı atanlanların partilerinden son derece önemli
taleplerde bulunduklarını söyledi.
Çağrıda, üçüncü yoksulluk ve zenginlik raporundan yola çıkılarak ,
toplumda zenginlerle yoksullar arasındaki farkın gitgide büyümesi ve
orta sınıfın yoksulluk sınırına yaklaşması gibi konularda şikayetler
dile getirildi. Çağrıya imza atanlanlar bu sorunlara Sosyal Demokrat
bir çözüm bekliyorlar.
Çağrıda kaleme alınan bir çok cümlede on senelik SPD iktidarında
uygulanan politikalardan doğan rahatsızlıklar şikayet kıvamında yer
alıyor.
Hessen’de hükümeti devralma tartışmaları alevleniyor
03.09.2008
Hessen örgütü Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi küçük kurultay’da Sol
Parti’nin desteğiyle hükümetin devralınması planını konuşuyor.
Tartışmaların odağını SPD Hessen Örgütü Başkanı Ypsilanti’nin
seçim öncesinde Sol Parti ile birlikte çalışmayı reddetmesi
oluşturuyor. SPPD hükümeti devralma konusunda önümüzdeki
günlerde beş bölgesel konferans yapmayı planlayor. 4 Ekim’de
yapılacak parti kurultayında Sol Parti ile görüşmelere başlama
konusunda karar alınacak.
İşyeri İşçi Temsilvilikleri hükümet değişikliğinden yana
İşyeri ve personel Temsilcilikleri insiyatifi Hessen’de siyasi değişiklik
yapılması çağrısında bulundu. 850 İşyeri Temsilcisi tarafından
imzalanan çağrı, Hessen’de SPD ve Yeşillerin liderlerine ve Sol Parti
Fraksiyonu Başkanına iletildi. Insiyatifin başını Opel İşyeri İşçi
Temsilcilikleri Genel Başkanı Franz ve VW İşyeri İşçi Temsilciliği

Trendelburg’da aile dramı: Küçük çocuk hayati tehlikeyi hala
atlatamadı
03.09.2010
Cuma günü de doktorlar bir yaşındaki çocuğu kurtarmak için
mücadele veriyor.
Perşembe günü Trendelburg’da bir baba dört yaşındaki kızını ve
kendisini öldürmesi sonrasında bir yaşındaki çocuk hayatta kalmıştı.
Çocuk ve iki ceset Perşembe günü sabahı Trendelburg-Eberschütz’de
bir arabanın içinde, 52 yaşındaki adam direksiyonda iki çocuk da
arabanın bagajında birisi ölmüş birisi ağır yaralı halde bulunmuştu.
Bir yaşındaki erkek çocuğu helikopterle Kassel’deki bir hastaneye
kaldırılmıştı.
Soruşturma ekibi, adamın iki çocuğunu da öldürmeyi denediği, daha
sonra çocukları arabanın bağajına koyup direksiyona oturarak
patlayıcıyı ateşlemiş olabileceği ihtimali üzerinde çalışıyor.
Çarşamba günü çocuklarını ziyaret hakkını kullanan adamın söz
verilen zamanda çocukları annelerine götürmediği ve ailenin ayrı
yaşadığı belirtildi.
İçme suyunda Koli-Basili: İçme suyunu kaynatın
03.09.2010
Wattenbach ve Eiterhagen’ın kullandığı içme suyunda Koli-Basili
bulundu.
Söhrewald. Belediye Başkanı Michael Steisel, dün dağıtılan
bildirilerle Söhrewald çevresinde bulunan Wattenbach ve Eiterhagen
köylerinin içme sularını kaynatmadan içmemeleri konusunda
uyarıldığını söyledi.
Düzenli olarak yapılan kontrollerde sözkonusu iki köye verilen
sularda Koli –Basili bulundu.
Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, suların içilmeden ve
yemek pişirmek için kullanılmadan önce 10 dakika süreyle
kaynatılmasını tavsiye etti.
Gençler giderek seks’e daha geç başlıyor

“Adil Gelir Dağılımı” gösterileri için geri sayım başladı
03.09.2012
Almanya'nın değişik kentlerinde sendikalar ve sivil toplum kuruluşları
adil gelir dağılımı için yapılacak gösteriler için çalışmalarını
sürdürüyor.
29 Eylül 2012 tarihinde yapılacak gösteriler için Köln'de Alman
Sendikalar Birliği (DGB) salonunda düzenlenen basın toplantısında
herkes gösterilere katılmaya davet edildi.
Zenginliği ve cimriliği ile tanınan çizgi film kahramanı Donald Duck
ile yapılan miting duyurusunda, zenginleri temsil eden Donald Duck
paralarını başkalarına vermemek için mücadele ederken gösterildi.
Toplantıda konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF)
Genel Başkanı Özlem Alev Demirel, gelir dağılımındaki eşitsizlikten
en çok göçmen kökenlilerin etkilendiğini söyledi.
KRİZİN FATURASI YOKSULLARA ÇIKARTILDI
'Adil gelir dağılımı' talebiyle yola çıkıyoruz diyen Demirel, “Ana
talebimiz yoksullukla zenginlik arasındaki uçurumun kapatılması”
dedi.
Demirel yoksulluğun sebebini ise şöyle açıkladı: “Özellikle son
yıllarda zenginler vergi vermedi. Buna karşın çalışanlardan, alt ve orta
tabakalardan daha fazla vergi alındı. Sosyal alanlarda ciddi
kısıtlamalar yapıldı. Ekonomik krizin faturası yoksullara kesildi.”
Krizden en fazla etkilenen kesimin başında da göçmenlerin geldiğini
vurgulayan Demirel, sözlerini, Bu yüzden herkesi yapılacak
mitinglere katılmaya davet ediyorum' diyerek bitirdi.
Köln'deki miting saat 12.00'de Dom yanındaki Roncalli Meydanı'nda
başlayacak.
29 Eylül 2012 tarihinde yapılacak diğer gösteriler ise Berlin,
Hamburg, Köln, Frankfurt ve Bochum kentlerinde gerçekleşecek.
Kassel Güreş Kulübü pikniği
03.09.2012
Izgara, Çay ve sohbet
Kassel - Dün Güreş Kulübü’nün daveti üzerine Goetheanlage’de
yapılan piknikte yağlı güreş şenliği konuşuldu.

Ek ödeme adımız kadar kesin
03.09.2009
Sağlık sigortaları aidatlarına ek prim tartışmaları yeniden alevlendi.
Sol Parti’nin sağlık politikası sözcüsü Frank Spieth, sağlık sigortası
aidatlarına ek prim ödenmesinin camideki duadan sonra söylenen
„amin“kadar kesin olduğunu söyledi.
Spieth, mali açıdan olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen
sigortaların, sağlık fonundaki paraların eninde sonunda tükeneceğine
dair söylemlerde bulunduğunu hatırlattı. Genel sçimlere seçimlere
kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmayacağını belirten sol Partili
politikacı, seçimlerden sonra en geç önümüzdeki yıl içinde
sigortalıların tüm Almanya çapında ek prim ödemek zorunda
kalacaklarını vurguladı. Spieth, bu durumun sağlık fonu için gerekli
maddi kaynakları yaratmayan hükümetin yanlış polikalarından
kaynaklandığını belirtti.
Kassel’de Kültürler haftası çalışmaları hızlandı
03.09.2009
Protestan kilisesi ve Yunan Ortadoks kilisesi Eylül ayında Alman
piskoposlar konferansı öncülüğünde „Kültürler Haftası“ düzenliyor.
Bir çok belediye ve kişinin 270’den fazla kentten katılacağı yaklaşık
3000 toplantının gerçekleşeceği etkinlik sendikalar, Yabancılar
Meclisi, belediyeler ve sosyal kuruluşlar tarafından da destekleniyor.
Kültürler haftası 18 Elül 3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Alman Neo-Nazileri devletten para alacak
03.09.2009
BERLİN - Irkçı parti NPD, kendisine ait eğitim kuruluşları için
devletten daha fazla para alacak.
Çarşamba günü bir açıklama yapan NPD Saksonya Eyaleti parti
örgütü sözcüsü, NPD'nin kendilerine yakın olan "Ülke ve ulusal
kimlik eğitim kuruluşu" için 2010 yılında para talep edeceklerini
doğruladı. Taz’ın hesaplamalarına göre Neonazilere, Saksonya Eyalet
kasasından aktarılacak para miktarı 100.000 euro civarında olacak.

Uyum Kursları’na 500 bin göçmen katıldı
03.06.2009
Bugüne kadar 500 bin göçmenin ‚Uyum Kursları’na
katıldığı bildirildi.
Nürnberg’deki Göç ve Mülteci Dairesi tarafından yapılan
açıklamada, göçmenlerin Almanya'ya daha kolay uyumlarının
sağlanması için düzenlenen kurslara, 4 yılda 500 bin kişinin
katıldığı, 155 bin göçmenin de geçen yıl bu kurslara katılma
hakkı elde ettiği belirtildi.
Kurslardan sonra yapılan sınavlara girenlerin üçte ikisinin
başarılı olduğu ifade edilen açıklamada, kurslara özellikle T.C
vatandaşları, Rus, Ukraynalı, Polonyalı ve Iraklıların katıldığı
kaydedildi.
Göç ve Mülteci Dairesi Başkanı Albert Schmid, uyum
kurslarının vazgeçilmez bir destek aracı olarak geliştirildiğini
belirterek, kadınların kurslara katılım oranının yüksek
olmasından dolayı mutluluk duyduğunu, özellikle annelerin
uyum konusunda büyük rol oynayabileceğini ifade etti.
Toplam kurs saatlerinin 600'den 945'e çıkartılmasından sonra
özel uyum kurslarına ilginin daha da arttığını kaydeden
Schmid, velilere ve kadınlara yönelik kursların çok sevildiğini,
okuma-yazma kurslarının da dil öğrenmek için iyi bir fırsat
olarak görüldüğünü, hızlı öğrenenler için de ayrıca bir kurs
düzenlediklerini sözlerine ekledi.
Matba sektöründe anlaşma sağlandı
03.06.2009
Matba sektöründe çalışan 170.000 emekçi hayal kırıklığına
uğradı.

Cumhurbaşkanlığı için favori isim Wulff
03.06.2010
Horst Köhler’in sürpriz istifasının ardından cumhurbaşkanı arayışının
sürdüğü Berlin’de koalisyon partileri Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı
Christian Wulff’un adaylığı konusunda uzlaştı.
Bild gazetesinin haberine göre, yakında bu soruya yanıt vermeye hazırlanan
koalisyon cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaştı.
Koalisyonu oluşturan Hrıstiyan Birlik partileri ile Hür Demokrat Parti'nin Aşağı
Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wullf ismi konusunda anlaştığı ve kısa
süre içinde resmi bir açıklama yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı
konusunda daha önce Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen'in ismi favori
olarak geçiyordu.
Hrıstiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Federal
Seçiciler Kurulu'nda 20 ila 30 oyluk çoğunluğu bulunmasına dayanarak
Başbakan Angela Merkel'in cumhurbaşkanlığı makamına kendi adaylarının
seçilmesinde ısrarlı olduğu belirtiliyordu.
Almanya'nın cumhurbaşkanını belirleyecek Federal Seçiciler Kurulu 30 Haziran
çarşamba günü toplanacak.(rtv)
Bu gün Almanya’da dini tatil. Tatile rağmen hükümet ve politikacıların
çalışmaları sürüyor. Politikacıların bizim gibi, „bugün bayram yatayım“, Pazar
kimseyle görüşmeyip eve kapanayım“ geleneği yok. 24 saat iş başındalar.
Politikacıların bugünkü en öneli gündem maddeleri 2011 bütçesi ve tasarruf
önlemleriyle Cumhurbaşkanı Köhler’in halefinin belirlenmesi.
İsrail’in kanlı baskınında ölenlerin hepsi Türk vatandaşı
03.06.2010
ABD: İsrail'i kınama kararı uygunsuzca!
Adli Tıp Kurumu, İsrail'den getirilen 9 cenazenin 8'inin Türk, birinin Türk asıllı
ABD vatandaşına ait olduğunu açıkladı.
İSTANBUL - İsrail'in saldırısına uğrayan gemilerdeki gönüllüleri taşıyan
uçaklar, gece yarısından sonra İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Havaalanında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 466'sı sivil,
4'ü milletvekili toplam 470 kişinin İstanbul'a döndüğünü, bu grup içinde 50-55
arasında yabancı olduğunu açıkladı.
Uçaklarla 9 cenaze de İstanbul'a getirildi. Cenazeler ve gönüllülerin tamamı
havalimanından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Adli Tıp Kurumu, ölenlerden 8'inin Türk, birinin Türk asıllı ABD vatandaşı
olduğunu açıkladı. Daha önce ölenlerden 4'ünün Türk olduğu açıklanmıştı.

Spiegel: İsrail denizaltılara atom raketleri yerleştirdi
03.06.2012
Spiegel İsrail’in Alman malı denizaltıları atom silahlarıyla donattığını yazdı.
Habere göre İsrail, Almanya'dan aldığı ve büyük bir bölümü Alman hükümeti
tarafından finanse edilen denizaltılara nükleer silah yerleştirdi.
Haberi İsrail ve ABD'deki araştırmalarla görev başındaki ve eski bakanlar,
askeri yetkililer, silah mühendisleri ve gizli servislere dayandıran Der Spiegel
İsrail’in yüzer bir nükleer cephaneliğe sahip olduğunu savundu.
Almanya'nın da desteğiyle İsrail'in yüzer bir nükleer cephaneliğe sahip olmayı
başardığını yazan dergi, İsrail'in Kiel‘deki "Howaldtswerke-Deutsche Werft"
tersanesinden üç denizaltı daha alacağını belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın sözlerine de yer veren dergi, Barak'ın
“Almanlar, İsrail devletinin varlığını önümüzdeki uzun yıllar boyunca güvence
altına aldıkları için gurur duyabilirler” dediği aktarıldı.
Federal Savunma Bakanlığı'nın eski müsteşarlarından Lothar Rühl ve eski
Planlama Dairesi Başkanı Hans Rühle, İsrail'in denizaltılara nükleer silah
yerleştireceğini her zaman için tahayyül ettiklerini dile getirdi.
İsrail, nükleer silah sahibi olduğu ya da olmadığı konusunda şimdiye kadar
resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uluslararası basında, uzun zamandır Alman
denizaltılarına nükleer başlık taşıyabilen füzeler yerleştirilebileceği yönünde
haberler yer alıyordu. (dradio/Dw/RK)
Sol Parti’nin Yeni Eş Başkanları Kipping ve Riexinger
03.06.2012
Yeni başlangıç mı çöküş mü?
Sol Parti Göttingen’deki tartışmalı kongresinde yeni başkanlarını seçti: partinin
reformcu kanadından Katja Kipping seçimin ilk turunda oyların üçte ikisinden
fazlasını almayı başardı. İkinci turda partinin sol kanat adayı Bernd Riexinger
reformcu kanadın adayı Dietmar Bartsch ile girdiği yarışı kazanarak partinin eş
başkanlığını Katja Kipping ile paylaştı.
Dün yapılan eş başkanlık seçimlerinden sonra bugün de yönetim kurulu
seçimleri yapıldı.
SPD ile ülke genelinde hükümet kurulmasını, BM’nin yetkisi altında yurtdışına
asker gönderilmesini savunan sağ kanat temsilcisi Dietmar Bartsch’a karşı
adaylığını koyan sol kanat temsilcisi Riexinger, 550 geçerli oydan 297’sini,
Bartsch ise 251’ini aldı. Kadın kotasından Dora Heyenn’e karşı aday olan sağ
kanat temsilcilerinden Kipping, 553 geçerli oydan 371’ini alarak ilk turda eş
başkan seçildi.
Seçimlerden önce eş başkanlık için Kipping ile adaylığını açıklayan Katharina
Schwabedissen ve Sabine Zimmermann adaylıklarını geri çekti.
Bugün yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde başkan yardımcılıklarına kadın
olarak Wagenknecht ve Caren Lay, erkeklerden de Jan van Aken ve Axel Troost
seçildi.

Wilhelmshöher Allee bugünden itibaren kapalı
03.11.2011
Asfalt kaplama bakımı yapılacak
Asfalt kaplama bakımı nedeniyle Wilhelmshöher Allee Oetkerstr arası ve
Schönfeld strasse bu akşam saat 19.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Bugün saat 19.00’dan Cuma sabahı saat 6’ya kadar, Cuma akşamı da 19.00’dan
Pazartesi günü saat 6’ya kadar trafiğe kapalı olacak.
12,6 Milyon insan yoksullukla karşı karşıya
03.11.2011
Federal İstatistik Dairesi’ne göre 2009 yılında Almanya’da yaklaşık 12,6 milyon
insan yoksulluk tehdidi altında idi.
Bu da halkın yüzde 15,6’sının yoksulluk tehdidi altında olduğuna işaret ediyor.
Açıklamaya göre, 10 işsizin 7’den fazlası, buna karşılık çalışanların ise yüzde
7’si fakir durumdaydı.
İşsizliğin yanı sıra özellikle tek başına çocuk yetiştirenler yoksulluk tehlikesiyle
karşı karşıya idi. Ayda 940 Euro’dan daha az geliri olanlar yoksul olarak kabul
ediliyor.
Klinikte üç bebek hijyen yetersizliğinden öldü
03.11.2011
Bremen’deki bir klinikte hijyen koşullarını yerine getirmediği için erken doğan
üç bebek hayatını kaybetti.
Habere göre bebeklerin yeterince temiz olmayan hastane koşullarından öldüğü
yolunda büyük şüphe var. Bu nedenle Robert Koch Enstitüsü’nden bir ekip
hastanede kontrole başladı. Hastane yönetimi de peş peşe gelen ölümler
nedeniyle olağanüstü toplandı.
Bremen Sağlık Senatörü Jürgens-Pieper,erken doğan üç çocuğun mikrop
bulaşmasıyla ölmesi nedeniyle klinik yönetimini eleştirdi.
"Weser-Kuriers" SPD’li politikacının, “yeni olaylarla ilgili en geç Ekim ayında
bilgi verilmeliydi” dediğini yazdı. Hastane şefi Hansen ise şlüm olaylarının
açıklanabilmesi için elden gelen her şeyin yapıldığını belirterek, resmi dairelerin
bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı.
Hans Eichel daha yüksek emekli maaşı için savaşıyor
03.11.2011
7144 Euro emekli maaşı yerine 9600 Euro istiyor
“Kumbaracı” olarak bilinen eski Federal Maliye Bakanı Hans Eichel’in emekli
aylığı hukuk mücadelesine döndü.
Kassel İdari Mahkemesi, Eichel’in maliye bakanı olarak emekli aylığı
alabileceğine ilişkin kararı onaylamıştı. Eichel ise ikinci bir emekli maaşı
alabilmek için belediye başkanlığı yaptığı 16 yıllık süreyi öne sürerek tekrar
dava açtı.

İşverenler grev hakkının kısıtlanmasını istiyor
03.11.2007
Yasaların hukuk devletinin güvencesi olduğunu iddia eden işverenler,
kendi hukuklarını bile tanımayarak, grev hakkının kısıtlanmasını
istiyorlar
Saksonya Eyalet İş Mahkemesi’nin makinistlerin uzun mesafe yük ve
yolcu taşımacılığında da grev yapabileceğine karar vermesinden
sonra, şaşkına dönen işverenler Almanya genelinde grev hakkının
sınırlandırılmasını istediler.
"Olmazsa yasa değişsin"
Alman İşverenler Birliği BDA Başkanı Dieter Hundt ve Metal
İşverenleri Birliği Gesamtmetall Başkanı Martin Kannegiesser,
"Küçük bir sendikanın bütün bir ülkeyi esir almasına izin
verilmemeli" dedi.
"Aslında mahkeme makinistlerin bütün grevlerini yasaklamalı diyen
işveren birlikleri, mahkemenin makinistlerin masa başında uzlaşmalarını sağlayacak bir karar almasını"da istediler.
Çelik, otomobil ve kimya işverenleri birlikleri adına yapılan
açıklamalarda da makinistlere uygulanan grev yasağının devam
etmesi, hatta genişletilmesi talep edildi.
Almanya'da günde beş bin yük treninin sefer halinde olduğunu
söyleyen işveren temsilcileri şunları söylediler:
"Eğer grevler yük trenlerini de kapsarsa o zaman her gün 100 bin ağır
vasıtaya ihtiyacımız olacaktır. Bu da kısa sürede mümkün olmadığı
için bütün branşlarda büyük zararlar yaşanacak, birçok yerde üretim
duracak."
Yük trenlerinin grev kapsamına alınması durumunda şirketlerin
günlük zararının 50 milyon Euro civarında olacağını söyleyen Hundt,
"Eğer mahkeme kararı yeterli olmazsa o zaman siyasetçilerimiz grev
yasasını değiştirmeliler" dedi.
Demiryolları şefi Mehdorn hükümeti müdahele etmeye çağırdı.
Hükümet partileri CDU/CSU ve SPD'nin ileri gelenleri de politika
patronlarına, "Grev hakkının kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz" sözü verdiler.
Mahkemeden sınırsız grev hakkı kararının çıkmasından şaşkına dönen
Demiryolları Şefi Mehdorn Başbakan Angela Merkel’e yazdığı
mektupta, „Küçük sendikaların gücü sınırlanmak zorundadır“ dedi.

Hessen’de koalisyon hükümeti kurulması fiyasko ile sonıçlandı
03.11.2008
Koch’un iktidarda kalma mücadelesi işe yaradı
Liberal polikalarla bütünleşen SPD’li politikacılar, sosyal soslu
koalisyon anlaşmasına bile tahammül edemediler. Hessen
Radyosu’nun haberine göre bir çok milletvekili SPD’den istifa etmek
istiyor.
Wiesbaden. Hessen’de ikinci iktidar değişikliği denemesi de fiyasko
ile sonuçlandı. Hessen Radyosu (hr) en az dört milletvekilinin
SPD’den istifa etme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.
HNA Gazetesi ise istifa edecek milletvekkileri listesinde Jürgen
Walter, Dagmar Metzger, Silke Tesch ve Carmen Everts yer aldığı
yazdı..
Sosyal Demokrat Parti Hessen Eyaleti Parti Teşkilatı Başkanı Andrea
Ypsilanti, Salı günü Eyalet Meclisi'nde yapılacak oylamada Sol Partili
milletvekillerinin dışarıdan desteğiyle Eyalet Başbakanı seçilecekti.
SPD ve Yeşiller hafta sonunda yaptıkları olağanüstü kongrelerde
koalisyon anlaşmasını büyük bir çoğunlukla kabul etmişlerdi.
Koalisyon görüşmeleri sırasında anlaşmayı kabul eden SPD Hessen
Eyalet Teşkilatı başkan yardımcısı Jürgen Walter, oylamadan önce
yaptığı açıklamada koalisyon sözleşmesini onaylamayacağını
belirtmişti.
Hessen Televizyonu dönek SPD milletvekillerinin basın konferansını
saat 12.45’de naklen yayınladı.
Basın konferansında, Sol Parti’nin desteğiyle kurulacak koalisyon
hükümetinin sorumluluğunu vijdani olarak taşımayacaklarını ve Salı
günü yapılacak oylamada Ypsilanti’yi desteklemeyeceklerini
açıkladılar.
Ypsilanti’nin seçilmesinin rafa kalkmasıyla Roland Koch’un
başbakanlığında CDU iktidarda kalmaya devam edecek.
Hessen FDP-Başkanı Jörg-Uwe Hahn, yeni bir seçimin çözüm olup
olmayacağı konunda görüşmek üzere Yeşiller Hessen Şefi Tarek AlWazir ve Koch’a çağrı yaptı.

Türk gangsterden gençler için kitap: "Türken-Sam"
03.11.2009
HAMBURG - Hamburg’da uzun yıllar çeşitli suç örgütlerinin
içinde yer alan Cem Gülay, hayat hikayesini bir kitapla anlattı.
"Türken-Sam" adlı kitap, "Tatort" polisiye dizisinde oynayan Mehmet
Kurtuluş, Gülay'ın annesi Güvercin Atasoy, kitabın ön sözünü yazan
Berlin eyalet meclisi SPD milletvekili Bilkay Öney ile çok sayıda
Alman ve Türk dinleyicinin katıldığı bir okuma ile kamuoyuna
tanıtıldı.
Gülay, dışlanma ve ayrımcılığın Türk kökenli gençleri suç olaylarına
iten en önemli etkenler olduğunu belirterek, "Ayrımcılığa ve
dışlanmışlığa şiddet yoluyla karşılık verebileceğimi düşündüm, ancak
bunun yanlış olduğunu gördüm. Umarım gençler, karanlık olaylara
karışmadan doğru yolu bulur. Bu da ancak iyi bir eğitimle mümkün
olabilir" dedi.
Almanya'daki gençlerin örnek insanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden
Gülay, "Gençlerin teviğe ihtiyacı var. Bir ülkede sağlık bakanının ya
da birkaç kişinin göçmen kökenli olması yeterli değil. Göçmen
gençler arasında suç oranı neden daha fazla, önce bu sorgulanmalı.
Irkçılığı, dışlanmışlığı ve her türlü ayrımcılığı hep birlikte ortadan
kaldırabiliriz" diye konuştu.
Tanıtım toplantısında Gülay'ın kitabından alıntılar okuyan oyuncu
Kurtuluş da, gençlerin kendi yeteneklerine inanmaları ve güvenmeleri
gerektiğini belirterek,
"Hemen pes etmemek lazım, mücadele etmek gerekiyor" dedi.
Milletvekili Öney de, Gülay'ın yaşadıklarının ibret alı nacak şeyler
olduğunu ifade ederek, insanların kendi istekleri doğrultusunda
gangster ya da katil olmayı seçmediğini, Gülay'ın kitabının Türk
gençleri için caydırıcı olmasını ümit ettiğini söyledi.
AB Komisyonu: Almanaya’da 2010 yılında işsizlik artacak
03.11.2009
İşsizleri daha kötü günler bekliyor
AB Komisyonu ekonomideki küçük canlanmaya rağmen Almanya’da
2010‘da işsizliğin belirgin bir şeklilde artacağı beklentisinde. Salı
günü Brüksel’de açıklanan sonbahar raporunda işsizleri daha kötü
günlerin beklediği yer alıyor.

SMA 900 kiralik işçinin işine son veriyor
03.11.2010
Niestetal (mwe/RK) - Bir süre öne Güneş Enerjisi firması SMA,
çalışanların sayısını 2100’den 1600’e indirmek için 500 çalışanın işine
son vereceğini açıklamıştı. SMA’dan kötü haberler gelmeye devam
ediyor: SMA’nın 400 çalışanın daha işine son vereceğini
açıklamasıyla işten çıkarılacak kiralık işçi sayısı 900’e çıktı.
SMA’da her dört kiralık işçiden birinin işine son
SMA sözcüsü Wasgindt, üretimdeki yavaşlama nedeniyle kısa
zamanda 400 kiralık işçinin işten çıkarılacağını belirtti. Sözcü çalışan
kiralık işçilerin durumdan haberdar edildiğini ifade etti.
İşten çıkarmalara sebep olarak şirket ürünlerine olan talebin düşmesi
gösterildi. Geçen dönemde artan talep nedeniyle SMA sürekli işçi
alımı yapmış ve aylık üretimini artırmıştı.
Hastalık Kasaları 2011’de de ek prim isteyecek
03.11.2010

Sağlık Reformu’na rağmen milyonlarca Hastalık Kasası sigortalısını
2011 yılında da ek prim ödemesi bekliyor.
„Frankfurter Runschau“, DAK Hastalık Kasası’nın, üyelerinden ek
prim talebinde bulunma hazırlığı içinde olduğunu yazdı.
DAK 4,7 milyon üyesiyle Almanya’nın üçüncü büyük Hastalık
Kasası. Sağlık Fonu’ndan alınan paraların tüm hizmetlerin
kaşılanmasına yetmediği gerekçesiyle 1 Şubat 2010’dan bu yana
üyelerinden ayda 8 Euro ek pirim ödemelerini istedi. Gazete,
haberinde, BKK başta olmak üzere bir çok sigortanın ek prim
talebinde bulunacağına yer verdi.
Merkel'e bombalı paket
03.11.2010

Yunanistan'dan Başbakan Angela Merkel'e gönderilen ve
Başbakanlık'a ulaşan şüpheli paketin, bomba imha ekipleri tarafından
etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Pakette, parça tesirli olmayan patlayıcı madde izleri bulunduğu
belirtildi.

Tiyatro Ulüm Kassel’e geliyor
03.03. 2009
Ulüm Tiyatrosu`yeni oyunu „Günter gider Mersin`e, Memet Daş
tersine“ adlı oyunu ile 14 Mart Cumartesi günü Kassel’e geliyor.
Radyomuz, 5 tiyatro severe ücretsiz giriş bileti verecek.
Bilet için radyomuzun 578065 numaralı telefonu aramanız gerekiyor.
Oyunda, Türk ve Alman kültürlerinin biraraya geldiklerinde ortaya
çikan çelişkiler ve Alman vatandaşlığına geçilmesini isteyenlerin bir
zamanlar Entegrasyon derken tutumlarını terkedip, asimilasyonu
yeğledikleri anlatılıyor.
Başka kentlerde izleyiciyi kahkahadan kırıp geçiren Daş ailesini,
Kasselli izleyicinin nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor.
Telekom VDSL’i rekabete açıyor
03.03. 2009
Alman Telekom senelerdir süren tartışmalardan sonra hızlı
VDSL şebekesini rekabete açmayı planlıyor.
Hannover’deki bilişim fuarı Cebitte konuyla ilgili açıklama yapan
Timotheus Höttges, yeni sisteme geçmek isteyen rakipler için fiyatın
30 euro civarında olacağını belirtti. Müşteri sayısının artmasıyla
fiyatların da düşeceğini belirten yetkili, fiber optik koplolarla
saniyede yüzde 50 daha hızlı Megabit veri taşımayı sağlayan sistem
için, „olabildiğince fazla değer yaratmak amacıyla altyapımıza geniş
tabanlı yükleneceğiz“ dedi.
10 milyon hane halkının sisteme bağlanması öngörülüyor
"Double-Play" yani ınternet ve telefon hızmetlerinin birlikte
sunulacağı paket, televizyon hizmeti vermiyor. Telekom’un ilk
görüşmeleri Vodafone ve internet sağlayıcısı 1&1 ile yaptığı
bildiriliyor.
Telekom hızlı internet erişimi sağlayan VDSL hizmetini Almanya’da
elli şehirde veriyor. Şirketin açıklamasına göre teorik olarak 10
milyon kişiye ulaşabilecek sistemi hali hazırda 500 bin hane halkı
kullanıyor.

Hartz IV’ün korkutma sistemi işe yarıyor
03.03.2010
Hans-Böckler Vakfı’nın bugün yayımladığı araştırmanın
ardından Sol Parti Grup Başkanvekili Klaus Ernst yaptığı
açıklamada, „Eğer yarım milyon çalışan sosyal dışlanma
korkusuyla devlet yardımlarından vazgeçiyorsa, bu Hartz IV’ün
korkutma sistemi olduğunu gösteriyor“ dedi.
Guido Westerwelle’nin apaçık yanlış yaptığını, Almanya‘daki
çoğunluğun mali açıdan ayakları üstünde durmak istediklerini belirten
Klaus Ernst, „Hartz IV yüzünden sosyal dışlanmaya uğrama korkusu o
kadar büyük ki, yarım milyon çalışan ve ailesi yetersiz olan gelirlerini
Hartz IV alarak artırmaktan vazgeçiyor.“ dedi.
Korkutma ve ödenen devlet yardımlarının azaltılması tartışmalarının
yerine tüm Almanya için yasal asgari ücret uygulamasına ihtiyaç
olduğunun altını çizen Ernst, Sol Parti‘nin şimdiye kadar düşük ücret
sektöründe yer alan işlerin tekrar çekici olması için bu hafta içinde
Federal Meclis’e bir önerge sunacağını belirtti.
Hans-Böckler Vakfı’nın araştırmasına göre Almanya’da düşük ücretle
çalışan yarım milyon işçi devlet yardımı almıyor. Araştırmada
hukuksal olarak devlet yardımını hak eden bu işçilerin yoksulluk
sınırında yaşamalarına rağmen Hartz IV yardımı almaktan
vazgeçtiklerine yer verildi. Bu durumda olan işçilere tam gün
çalışmayanlar da eklendiğinde devlet yardımından vazgeçen
çalışanların sayısının yarım milyonun çok üstünde olduğu ortaya
çıkıyor. Araştırmayı yapan uzmanlar, bu durumdaki çalışanların Hartz
IV yardımını reddetmelerinin asıl sebebinin sosyal dışlanma korkusu
olduğunu belirtiyorlar.
Buzlu yolda kaza: Sürücü hastanede öldü
03.03.2010
Salı akşamı meydana gelen ağır trafik kazasında Bad Zwestenli 38
yaşındaki ağır bir şekilde yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, arabasıyla Arnsbach’dan Kerstenhausen
istikametine giderken buzlanmış yolda kayarak şöför mahalli
tarafından bir ağaca çarptı. Arabanın içinde sıkışan Bad Zwestenli,

Kadınlık bizde kalsın!
03.05.2012
İlk Sahne Tiyatrosu Yılmaz Erdoğan’ın iki perdelik „Kadınlık Bizde Kalsın“
güldürüsünü 25.05.2012 tarihinde Kassel’de sahneleyecek.
Kassel Cem Evi’nin katkılarıyla gerçekleşen oyunu Hakan Yılmaz yönetiyor.
Biletler Radyo Kassel, Cem Evi ve Bar 39’dan temin edilebiliyor.
Oyun 25 Mayıs 2012 tarihinde Philipp Scheidemann Haus’da saat 20.00’de
başlayacak.

Basın özgürlüğü günü
03.05.2012
Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi
Türkiye’de basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamalara dikkat çeken Alman
Gazeteciler Birliği, uluslararası baskının artırılmasının, durumun düzeltilmesine
katkı sağlayabileceğini savundu.
Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Basın Sözcüsü Hendrik Zörner, Avrupa
Komisyonu'nun tek görevi Euronun geleceği ile ilgilenmek değil. Avrupa'nın
temel değerlerinin geleceği ile ilgilenmek de Avrupa Komisyonu'nun görevleri
arasında. Demokrasinin önemli bir parçası olan ifade ve basın özgürlüğü de bu
temel değerler arasında yer alıyor“ diye konuştu.
Gazeteci Hendrik Zörner, Türkiye'de basın özgürlüğünün yıllardan beri
kısıtlandığını belirterek, gazetecilerin eleştirel haber yapmasının çoğu zaman
mümkün olmadığına dikkat çekti. Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne açıklama
yapan Zörner, eleştirel haber yapan gazetecilerin haklarında soruşturma
başlatılabileceğini ve tutuklanabileceklerini göz önünde bulundurmak zorunda
olduklarını hatırlatarak, “bunun basın özgürlüğü ile bağdaşmadığını” vurguladı.

Okul sütü içen 1000 çocuk hastanelerde
03.05.2012
Arınç, bazı çocuklar çok fazla süt içmiş olabilir
Türkiye'de okullarda ücretsiz olarak dağıtılan sütten içen 1000'den fazla çocuk
bulantı belirtileri yüzünden hastanelere kaldırıldı.
Meydana gelen zehirlenme olayının sebebinin açıklanması bekleniyor.
Türkiye bu hafta çocuk yuvalarından 5.sınıfa kadar toplam 7 milyon okul
çocuğuna her gün ücretsiz olarak bir kutu süt programı başlatmıştı.
Sadece 300.000 nüfuslu Sivas'ta daha sonra hastaneden taburcu edilen 600
çocuk doktor kontrolünden geçirildi. Diyarbakır bölgesinde ise 100 çocuk mide
bulantısı ve mide ağrısı nedeniyle ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bu arada alınan süt numuneleri üzerinde araştırma yapıldı. Buna karşılık şu ana
kadar sebep belirlenemedi..

G20: „DENETİMLİ KAPİTALİZM!“
03.04.2009
Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülke temsilcileri Londra'da
G20 zirvesinde, krize karşı 'denetimli kapitalizm' önerdi.
Büyük riskli fonlar denetlenecek. Düzenleme ve denetleme için yeni
bir yapı oluşturulacak. IMF de yeniden yapılandırılacak. Zirvede
bütünlük görüntüsü verilmeye çalışılsa da, her ülke kendi sorununa
öncelik tanıdı. "Bu sokaklar bizim, bu bankalar bizim",
"kapitalizmden kurtulmak zorundayız" sloganları eşliğinde zirve
protesto edildi. Eylemler sırasında göstericiler, mali suçlar, savaş,
iklim değişikliği ve evsizliği temsilen "Mahşerin Dört Atlısı"
modellerinin arkasında yürüdüler. Çıkan çatışmalar sonucunda 1 kişi
öldü. Ford işçileri fabrikalarını işgal etti.
Bankaların devletleştirilmesi görüşülüyor
Eyaletler Meclisi bugün zor durumdaki bankaların devletleştirilmesi
ile ilgili yasa tasarısını görüşüyor. Federal Hükümetin, eyaletlerin
beklentileri doğrultusunda hareket etmesi nedeniyle uzlaşma
sağlanacağı belirtildi. Bu şekilde finans kuruluşu Hypo Real Estate'in
devletleştirilmesi de mümkün hale gelecek.
G20: Zararlar devletleştirildi, kazanç özelleştirildi
03.04.2009
Hakan Yılmaz/Talat Kaya
Finans piyasasına hediye edilen trilyonlarca doları kim ödeyecek.
Genç nesil bu mirası alacak ve sonrakilere devredecek.
Kazanılan tirilyonlar nereye gitti? Hisse senedi sahiplerine, emeklilik
sigortası şirketlerinin fonlarına. Borsa kumarhanelerine.
Her yayında arz-ı endam eden ekonomi şeflerinin, politikacıların ve
„ekonomi uzmanları’nın „Biz suçlu değiliz“ demesi sahtekarlıktan
başka bir şey değildir.
Onlar ve onlar gibiler bu yayınlarda her defasında son 15 yıldır
bankaların ne kadar iyi işler yaptığı üzerinde vaaz verdiler.15 senedir
halka, politikacılara sosyal devletin ne kadar saçma olduğunu ve
bunun değiştirilmesi gerektiğini anlattılar.
Yasal emeklilik sigortasının kaldırılmasını savundular. Gidip
Amerika’ya bakın, 80 yaşındaki insanlar emeklilik maaşı yetmediği
için çalışmaya gidiyor. Çünkü savundukları özel sigorta fonları iflas
etti, boşaldı. Hep daha az kontrol ve daha az kural olması savunuldu.

Neonazi – Kurbanları:
03.04.2012
Merkez Mezarlığı önünde bulunan alan Halit Yozgat Meydanı olacak
Halit_yozgat_meydani1.jpg

Kassel. Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen (SPD) PhilippScheidemann-Haus’un karşısında bulunan alana Halit Yozgat’ın isminin
verileceğini açıkladı.
Merkez Mezarlığı önünde bulunan meydan Neonazilerin 6 Nisan 2006 tarihinde
Halit Yozgat’ı katlettiği Holländische Straße 82 adresinin yakınında bulunuyor.
2000 ile 2007 yılları arasında Neonazilerin gerçekleştirdiği katliamlar Kassel,
Nürnberg, Hamburg, Münih, Rostock, Dortmund, Heilbronn ve Nürnberg
kentleriyle birlikte anılacak.
İnsanlara ders olması için tüm bu kentlere Neonaziler tarafından katledilen 10
kurbanın isimlerinin yer alacağı anma levhaları yerleştirilecek.
Anma levhalarında 2000 ile 2007 yılları arasında 7 Alman kentinde Neonazi
cinayet şebekesi tarafından katledilenlerin isimleri yer alacak:
Enver Şimşek, 11. Eylül 2000, Nürnberg
Abdurrahim Özüdoğru, 13. Haziran 2001, Nürnberg
Süleyman Taşköprü, 27. Haziran 2001, Hamburg
Habil Kılıç, 29. Ağustos 2001, München
Mehmet Turgut, 25. Şubat 2004, Rostock
İsmail Yaşar, 5. Haziran 2005, Nürnberg
Theodoros Boulgarides, 15. Haziran 2005, Münih
Mehmet Kubaşık, 4. Nisan 2006, Dortmund
Halit Yozgat, 6. Nisan 2006, Kassel
Michéle Kiesewetter, 25. Nisan 2007, Heilbronn
Kassel belediyesi Halit Yozgat meydanının yeniden düzenlenmesine karar verdi.
Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen’in Mombachstraße
durağının isminin de Halit Yozgat durağı olarak değiştirilmesi için çalışma
yaptığı açıklandı.
Büyük Şehir Belediye Başkanı Hilgen, Halit Yozgat’ın katledilmesinin 6.yılı
olan 6 Nisan’da Holländische Straße 82 adresine çiçek bırakacak. Anma
etkinliğine Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı da katılacak.

İşssizlerin sayısı yine arttı
03.01.2007

Alman İş Ajansı, 20.000 kişinin daha işsiz olarak kaydedildiğini
açıkladı.
Aralık ayında resmi rakamlara göre işsizlerin sayısı 28.000 artarak 3
milyon 400 bin oldu. Gerçek işsizlerin sayısı kurumdan kuruma
değişiyor.
Hessen’de ise 210 bin işsiz iş aramaya devam ediyor. Yaşlı işsizlerden
işsizlik parası 2 alanların sayısının Frankfurt, Offenbach ve
Darmstadt’ta yaklaşık 1000 kişi azalması iş ajansını sevindirdi.
Ne var ki buna sevinmek mümkün değil, Çünkü sayının düşmesinin
sebebi olarak noel alışverişlerinin önemli olduğu, bunun da çok kısa
bir süreye tekabül ettiği açıklandı. Hessen’de uzun süreli işsizlerin
oranı üçte ikiden fazla. Bunların bir iş bulabilme şansının ise oldukça
zor olduğu kabul ediliyor. Yaşlı işsizlerin sayısı bazılarının emekliye
ayrılması sebebiyle düşse de 50 yaşın üstünde olan işsizlerin sayısı
hala yüzde 25.
Pasaport harçlarına zam
03.01.2007

1 Ocak'tan itibaren başta pasaport harçları olmak üzere
konsolosluklarda yapılan bir çok işleme zam yapıldı.
Geçen yıl 44 Euro olan yeni pasaport çıkarma harcı 2008 yılında 46
Euro oldu. Pasaport uzatma harçları ise yeni tarifeye göre şöyle:
6 ay 15 Euro (2006'da 13 Euro),
1 yıllık 21 Euro (19),
2 yıllık 35 (35),
3 yıllık 50 (45),
4-5 yıllık 71 (63).
Damgasız pasaporta 15 YTL harç
Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'den gelen ve pasaportlarında
konsolosluklar tarafından vurulmuş "Yurtdışında oturumu var"
şeklinde damga olmayanlardan 15 YTL harç alınmaya başlandı.
Ebeveyn Parası çocuk bakımına yetmiyor
03.01.2007

Ebeveyn Parası alan ailelerin yalnızca yüzde 15’i 1000 Euro’nun
üstünde para alıyor.

Kassel Şehir Müzesinde 12 Başbakan
03.01.2009
Weimar Cumhuriyeti sergisi
Yasemin İnce
Bu sergiyi ziyaret ettiğinizde, Weimar Cumhuriyetinde Almanya'ya Basbakanlık
yapmış şahıslar hakkında çok şey öğreneceksiniz.
Kassel. Weimar Cumhuriyeti (1919-1933) döneminde 12 Başbakan Alman
Imparatorluğunu yönetti.
Bu dönem, 6 Şubat 1919‘da Weimar’da ulusal meclisin toplanması ile başlar, ta
ki Adolf Hitler’in 30 Ocak 1933 Başbakan ilan edilmesine kadar sürer. Bu
dönemin Almanya Başbakanlarının çoğu tanıdık değildir. Kassel’in 1920-1925
yılları arasında Büyük Şehir Belediye Başkanı olan Philipp Scheidemann ve
Gustav Stresemann diğerlerine kıyasla daha çok tanınıyor.
Bu sergiyi 11 Ocak Pazar günü Kassel Şehir Müzesinde (Stadtsmuseum) ziyaret
etmek mümkün.
Sergi saat 11.30 da Kültür Dairesi Müdürü Thomas-Erik Jung ve Müzeler
Müdürü Dr. Cornelia Dörr tarafından açılacak.
Almanya'ya Weimar Cumhuriyeti döneminde Başbakanlık eden isimler şunlar:
Philipp Scheidemann, Gustav Bauer, Hermann Müller, Constantin Fehrenbach,
Joseph Wirth, Wilhelm Cuno, Gustav Stresemann, Wilhelm Marx, Hans Luther,
Heinrich Brüning, Franz von Papen ve Kurt von Schleicher.
Kassel Sehir Müzesi (Stadtmuseum) adresi:
Ständeplatz 16
Pazartesileri kapalı olan müze, diğer günler saat 10-17 arası ziyarete açık.
Çarşambaları saat 10-20 arası, ayrıca her 2 Çarşamba’da bir saat 10-22 arası
ziyarete açık.

Tehlikeli iklim değişikliği kapımızda!
03.01.2009
Bozduğumuz dengeyi teknik önlemlerle düzeltmek için milyarlarca euro
harcanacak.
Yasemin İnce-Talat Kaya
Fabrikalardan, arabalardan havaya saldığımız zehirli gazlarla,
kullandığımız sprey, plastik bardaklarla, kanalizasyonlara akıttığımız
zehirli sularla doğayı hasta ettik. Hastalanan insanın ateşlenmesi, ağrı
çekmesi gibi, doğa da su baskınları, fırtınalar, depremlerle hastalığın
emarelerini gösteriyor.
Onu hasta eden virüsleri – zehirler, kirlilik- yok etmek yerine, hastalığın
sonuçlarına karşı önlemler alarak –kanalizasyon, bentler..- tedavi etmek

Kayıp genç kadın aranıyor
03.01.2010
Kassel. Polis 10 Aralık’tan bu yana kayıp olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi
Maya Pikowski’yi arıyor.
Polisi arayan bir kişi, kadını 28 Aralık’ta bir erkekle birlikte Göttingen’den
Kassel‘e yakın bir yere kadar arabasına aldığını bildirdi. Kayıp genç kadının
Waldeck-Frankenberg,özellikle de Korbach ve civarında olabileceği tehmin
ediliyor.
Polis kayıp genç kadını görenlerin aşagıdaki telefon numarasını aramasını
bekliyor: 0911 / 2112 33 33
Kassel Belediyesi Noel ağaçlarını toplamaya başladı
Kassel. Kassel Belediyesi 7 Ocak Perşembe gününden beri, kapıların önünden
noel-çam ağaclarını topluyor.
Yasemin İnce
Belediye yetkilileri sabah 6.30’da başlayan toplama çalışmaları için Noel
ağaçlarının boyunun 1.50 metre kısaltılmasını, süslerin çıkartılmış olmasını ve
yol kenarına konulmasını istedi.
Her Mahalle’ye iki tur düzenleniyor.
Persembe (7 ve 14 Ocak): Jungfernkopf, Kirchditmold, Harleshausen, Vorderer
Westen, Wahlershausen.
Cuma (8 ve 15 Ocak): Bad Wilhelmshöhe, Mulang, Marbachshöhe,
Nordshausen, Brasselsberg, Süsterfeld, Helleböhn, Brückenhof, Documenta
Urbana.
Pazartesi (11 ve 18 Ocak): Oberzwehren, Niederzwehren, Südstadt, Wehlheiden,
Innenstadtring, Altstadt.
Sali (12 ve 19 Ocak): Eichwald, Lindenberg, Forstfeld, Waldau, Waldau/
Industriegebiet, Bettenhausen, Unterneustadt.
Carsamba (13 ve 20 Ocak): Rothenditmold, Nord, Philippinenhof, Warteberg,
Fasanenhof, Wesertor, Wolfsanger, Hasenhecke.
Noel ağacınız alınmamış ise çöpçüler geldiğinde alabilmeleri için normal
çöplerin yanına konulması istendi.

Polis bankamatikten para çekerken bıçaklandı
03.01.2010
Berlin’in Reinickendorf semtinde bir bankamatikten para çeken polis bıçaklandı.
Polis saldırganların Türk ya da Arap olduğunu söyledi.
"Berliner Morgenpost" gazetesi, Wedding semtinde meydana gelen olayda bir
grup gencin, bankadan para çeken polisi bıçaklayarak ağır yaraladığını yazdı.
Polisin, hastaneye kaldırılırken, kendisini bıçaklayanların „bereli yabancı“
olduğunu söylediği ileri sürüldü. Yaralanan polis memurunun doktora,
saldırganın para istediğini ve aniden bıçağı sapladığını söylediği haberi ise
henüz polis tarafından doğrulanmadı.

Super seçim yılı

03.01.2011
Bayramdan, seyrandan, kutlamadan nefret ediyorum. Geriye dönüp
bakmak ise içinde her türlü pisliğin bulunduğu kanalizasyon temizleme
tesisini ziyaret etmek gibi geliyor bana.
Bayramlar hep semboliktir. Hükümetin vergi kolaylığı yasası gibi. Hep
paketlerler vardır ama içerik yoktur. Bu yıl super seçim yılı olduğunu
biliyormusunuz. 7 eyalette seçimler ve bir çok yerde yerel seçimler yapılacak.
Parti takımları değişiyor. Yeşiller çok güçlendi. Bazıları bundan korkmuyorlar:
„Sayısız seçmen ama kadro yok“diyerek rahatlamaya çalışyorlar. Diğer
partilerin durumları ise söyle: SPD’nin istemediği kadar kadrosu var ama
seçmeni yok. FDP’nin işi ise çok rahat. Kadrosu da yok seçmeni de yok.
Almanya’da 2011’de 7 ayrı eyalette yapılacak seçim sonuçları, federal hükümeti
de etkileyecek.
Özellikle 27 Mart’ta Baden- Württemberg eyaletinde yapılacak seçimleri,
CDU’nun kaybetmesi durumunda Başbakan Angela Merkel’in işi zorlaşacak.
İktidardaki siyah-sarı koalisyon hükümetinin geleceği Hamburg seçimlerine de
bağlı olacak. İktidar ortağı FDP’nin oylarının yüzde 3’lere düştüğü bir dönemde
eyalet seçimleri hükümetin de geleceğini belirleyecek. Yeşiller’in oylarındaki
artış ve SPD’nin yeniden yükselişi 2011’de kartların yeniden karılmasında etkili
olacak.
ZOR YIL
Yeni yılın ilk seçimi 20 Şubat’ta Hamburg eyaletinde yapılacak seçimlerle
başlayacak. Ülke genelinde ilk kez gerçekleşen CDU Yeşiller koalisyonunun
yürümemesi üzerine eyalette erken seçim kararı alınmıştı. Son kamuoyu
yoklamaları CDU’nun Hamburg’da hiç de iyi durumda olmadığını gösteriyor.
FDP ise yüzde 4’ün de altında. Hamburg tartışmaları bitmeden 20 Mart’ta
Saksonya Anhalt ve 27 Mart’ta Baden-Württemberg ile Rheinland- Pfalz’ta
eyalet parlamento seçimleri yapılacak. Ülkenin en küçük eyaleti Bremen’de halk
22 Mayıs’ta sandık başına gidecek. 18 Eylül’de Berlin’de yapılacak seçim de
CDU ile Yeşiller’in kapışmasına sahne olacak. Yeni eyaletlerden MecklenburgVorpommern’de 4 Eylül’de yapılacak seçimler, Angela Merkel’in partisinin eski
Doğu Almanya’daki durumunun fotoğrafı olacak.
BİG, 7 eyalette seçime girecek
Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde Türklerin kurduğu BİG Partisi
(Bündnis für Innovation & Gerechtigleit), 7 eyalette teşkilatlanma çalışmalarını
tamamladığını açıkladı.
BIG Genel Başkan Yardımcısı ve Berlin Eyalet Başkanı İsmet Mısırlıoğlu, “Bu
yıl Berlin’de de seçimlere katılmak istiyoruz. Bu nedenle Hamburg seçimleri
bizim için bir test niteliği taşıyor” dedi.
Mısırlıoğlu, “ Hamburg ve ardından Berlin’de göçmen ve Alman oylarına
talibiz“ diye konuştu.

Wulff daha önce de bir haberin yayımlanmasına müdahale etmiş
03.01.2012
Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un basın özgürlüğünü engelleme
yönündeki skandalları bitmek bilmiyor.
Christian Wulff’un “Bild” gazetesini arayarak haberin çıkmasını engelleme
girişimi istisna olmaktan çıktı. Devlet büyüğünün daha önce de "Welt am
Sonntag" gazetesinde ailesiyle ilgili çıkacak bir haberin yayımlanmasına
müdahale ettiği ortaya çıktı.
Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Wulff'un bu yaz
yayımlanmasını istemediği bir haberi, gazetenin yönetimini telefonla arayarak
engellemeye çalıştığı ifade edildi.
Wulf'un, haberi yazan gazetecileri Cumhurbaşkanlığı Sarayına davet ettiği
kaydedildi.
Bunun hangi haber olduğu belirtilmedi. Burada göze batan Wullf’un makale ya
da kitaplarla ilgili konuşmalarda bazı detaylara yer vermemesi. Mesela tartıştığı
üvey kız kardeşi hakkında konuşmazken başarılı olan diğer kız kardeşlerinden
bahsediyor olması.
Welt am Sonntag gazetesinde ise Haziran sonunda Wulff'un üvey kız kardeşi
hakkında bir haber çıktığı ifade edildi.
Muhalefetin tepkisi artıyor
SPD Meclis Grup Başkanı Sebastian Edathy, Wulff’u, “edindiğim izlenime
göre, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım, Sayın Wulff şu anda bulunduğu
bu makamı dolduracak kişisel ve siyasi olgunluğa sahip değil” sözleriyle
eleştirdi.
Yeşiller partisi ise Başbakan Angela Merkel'e çağrıda bulunarak, Wulff'a ilişkin
gelişmeler konusunda tavrını ortaya koymasını istedi. Yeşiller partisi Alman
Meclis Grup Başkan Yardımcısı Fritz Kuhn, Hrıstiyan Demokrat Birlik lideri
Merkel'in Wulff'a arka çıkmaktan vazgeçmesi gerektiğini ve Wulff'un bu tutumu
ile makama zarar verdiğini ifade etti.

Tazminat var özür yok
03.01.2012
Ali Akel: Evet bir hata var! O hata bir asırdır devam ediyor...
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra
Uludere'de 35 sivilin öldürüldüğü olayla ilgili bir açıklama yaptı. Arınç özür
dilemenin söz konusu olmadığını buna karşılık ölenlerin yakınlarına tazminat
ödeneceğini söyledi.
Resmi değil özür
Resmi olarak özür dilemeyi beklemenin olumsuz bir beklenti olacağını savunan
Arınç, ” hükümetin bu işler ortaya çıktıktan sonra yani bir inceleme neticesinde,
bir ihmal veya hata eğer söz konusu olacaksa, bunun yakınlarından şahsen

Hükümetin açıkladığı cinayet sayıları şaibeli
03.02.2009
Hükümete yöneltilen bir soru önergesine cevaben Federal Hükümet,
1990 yılıdan bu yana ırkçı saldırılar sonucu 41 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı.
İçişleri komisyonunda ve Sol Parti Fraksiyon yönetiminde yer alan
Petra Pau konuyla ilgili olarak; „Hükümetin resmi olarak 1990’dan bu
yana ırkçı saldırılar neticesinde 41 cinayet işlendiğini kabul etmesi
gerçektir. Ama asıl gerçek olan, Tagesspiegel gazetesinin sadece 2000
yılı içinde 100 cinayet suçunu belgelemiş olmasıdır. O zamandan bu
yana başka cinayetler de işlenmiştir.“ açıklamasında bulundu.
Açıklanan rakamlar arasındaki farktan dolayı Sol Parti aşırı sağcılık,
ırkçılık, ve antisemitiz için bağımsız takip dairesinin kurulmasını talep
etti. Sol Parti, verilerin birbirini tutmadığı müddetçe, cinayetlere karşı
uygulanacak stratejilerin eksik kalacağını vurguladı. dpa/RK:
Ludwigshafen’da güven yangını
03.02.2009
Ludwigshafen’daki güven yangını söndürülemedi
Almanya'da yaşayan göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor. Bir
Türk'ün evinde ya da işyerinde çıkan bir yangın hemen kundaklamayı
akla getiriyorsa, burda bir güven yangını olduğunu görmek ve bunu
söndürmek gerekmektedir.
Bir yıl önce, 3 Şubat günü Ludwigshafen'de Kaplan Ailesi'nin
yaşadığı evde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu
büyük felaketin yıldönümünde belediye tarafından bu gün resmi anma
etkinliği düzenleniyor.
Etkinliğe Kaplan Ailesi'nin fertleri, Göç ve Uyum Bakanı Maria
Böhmer, Ludwigshafen Belediye Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Asım Güzelbey katılacak.
9 kişi ölmüştü
Ludvvigshafen'de bir yıl önce çıkan yangında Medine Kaplan (48),
kızı Bel-ma Özkaplı (22), torunu İlyas Çalar, hamile olan Hülya

İslami çevrelere ülke genelinde baskın
03.02.2010
Stuttgart. Polis tarafından Çarşamba günü Almanya çapında islami
çevrelere yönelik yapılan baskında üç kişi tutuklandı.
Stuttgart savcılığı Çarşamba günü Ulm, Wiesbaden ve Bonn’da
yapılan baskınlarda suç örgütü kurma suçlamasıyla üç kişinin
tutuklandığını açıkladı.
Çarşamba sabahından bu yana Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Hessen ve Nordrhein-Westfalen’daki 43 eve baskın yapıldı. Bakınlar
sonucu 35 kişinin kuran kursu ve meslek eğitimi sınırları içinde kalıp
kalmadıkları araştırılıyor. Konuyla ilgili bir çok bilgisayara ve yazılı
belgelere el konuldu.
Janine Wissler: Irmer "nefret vaizi"
03.02.2010
Hessen Eyaleti Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler, CDU
Milletvekili Hans Jürgen Irmer’i “nefret vaizi” olarak niteledi.
Irmer kendi yayınladığı “Wetzlar Kurier” de yazdığı makalede,
İsviçre’de minare yasağı getiren oylamayı överek “teşekkürler İsviçre”
demişti. Sol Parti Milletvekili Wissler bu söylemlerin normalde
sadece ırkçı partilerden duyulduğunu ifade ederken, Irmer’in İslam’ın
terörizm, baskı ve şiddet ile aynı olduğu izlenimini verdiğini belirtti.
Irmer’i mecliste “nefret vaizi” olarak niteleyen Wissler, CDU’nun
kendi milletvekillerinin açıklamalarına katılmadıklarını açıklamalarını
istedi.
Yeşiller Eyalet Meclis Grubu Entegrasyon Politikaları Sözcüsü
Mürvet Öztürk ise Irmer’in açıklamalarını “utanç verici ve skandal”
olarak niteledi. Öztürk, “Hessen Eyaleti şayet entegrasyon ve
dinlerarası diyalog konusunda inandırıcılığını yitirmek istemiyorsa,
Başbakan Koch’un Navid Kermani’den dilediği özür ciddi ise, Dekha
İbrahim Abdi’ye verilen ödülün bir anlamı varsa ve sembol siyaseti
değilse, Entegrasyon Bakanı Hahn’ın verdiği sinyaller ciddi ise,
Irmer’in açıklamaları kabul edilebilir gibi değildir” şeklinde konuştu.

Kar, yağmur ve buzlanma
03.02.2011
Doğu ve Orta Hessen’de bir çok okul kapalı
Perşembe gecesi Hessen yollarında meydana gelen buzlanma trafiği
ve yayaları zor durumda bıraktı.
İşe yaya gidenler bu sabah buz pateni partisi yaptı, Bazı okullar
otobüslerin çalışamaması sonucu derslere ara verildiğini açıkladı.
Özellikle Lahn-Dill-çevresi, Marburg-Biedenkopf, Vogelsberg ve
Taunus’un yüksek bölgelerinde toprağın soğuk olması nedeniyle
yağan yağmurun hemen donması yollarda tehlikeli buz tabakası
oluştu.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre meydana gelen kazalar
sonucu araçların kaportaları zarar gördü. Bazı bölgelerde bir çok okul,
servis otobüslerinin sefer yapamaması sebebiyle ders başı yapamadı.
Meteoroloji uzmanları buzlanma tehlikesine karşı arabayla yola
çıkılmaması uyarısı yaptı.
Hr-meteoroli uzmanı Laura di Salvo, herşeyden önce toplu taşıma
araçları trafiğinin zorlaşacağını söyledi.
Mısır Başbakanı özür diledi
03.02.2011
Silahlı Mubarek çetelerinin Takrir meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiği
bildirildi. Kahire’de durum ağırlaşıyor: Dün Kahire'de rejim yanlısı
polis ve çetelerin Takrir Meydanı’nda gösteri yapan halka saldırması
sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Mısır Başbakanı
özür diledi
Mısır'ın başkenti Kahire'de Mübarek çeteleri ile protestocular arasında
dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor.
Mısır Başbakanı Ahmet Şefik ise göstericilere yönelik saldırıdan ötürü
özür diledi ve bu saldırıların arkasında kimin olduğunu araştırma sözü
verdi.
Öte yandan dün yaşanan ve 4 kişinin ölümüne ve 600 kişinin de
yaralanmasına neden olan çatışmalardan sonra, bugün de Mübarek
taraftarlarının ellerinde bıçak ve sopalarla çatışmaların yaşandığı

Kara kış Avrupa’yı esir aldı
03.02.2012
Sachsen eksi 23 derece – Doğu Avrupa’da soğuktan ölüm sayısı 100’den
fazla
Bu kışın en soğuk gecesiydi: Sachsen’da yapılan ölçümden eksi 23 derece çıktı.
Zengin Almanya’nın Magdeburg kentinde bir evsiz donarak öldü.
Doğu Avrupa’da soğuktan donarak 120’den fazla insan ölürken sadece
Sırbistan’da 11 bin kişi karın ulaşıma kapattığı yollar yüzünden mahsur kaldı.
Ülkede kimi yerlerde kar kalınlığı beş metreyi buldu.
Polonya’da dereceler -22 dereceyi gösterirken yetkililer evsizlere sığınak ve
yemek konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Ülkede 11 kişi soba zehirlenmesi
yüzünden hayatını kaybetti.
Avrupa’nın en soğuk noktalarından birisi de
Son 6 yılın en şiddetli soğuğunun yaşandığı Ukrayna’da eksi 35 dereceye düşen
soğuk hava dalgası 38 kişinin hayatına maloldu. Yaklaşık 3000 okul soğuk
nedeniyle tatil edildi.
Almanya da buzhane haline geldi. Thüringen ve Sachsen’ın büyük bir kesiminde
hava sıcaklığı eksi 20 seviyesine düştü. Meteoroloji Dairesi gelecek günlerde de
soğuk hava koşullarının süreceğini duyurdu. Cumartesi gecesi hava sıcaklığının
eksi 20 dereceye düşmesi bekleniyor.
Aşırı soğuklar elektrik ve gaz tüketimini artırdı
03.02.2012
Fransa'daki soğuk hava dalgası ile birlikte ısınma ihtiyacının artması
üzerine elektrik ve gaz tüketimi rekor kırdı.
03.02.2012 - Ulusal elektrik ve gaz idareleri, dün ülke genelinde rekor seviyede
elektrik ve gaz tüketimini yapıldığını duyurdu.
Aşırı soğuk hava dalgası yüzünden 41 bölgede ''alarm'' verildi.
Hükümet, valiliklere gönderdiği genelgede, evsizlerin, aşırı soğuklardan
olumsuz etkilenmemesi için spor salonları ve kamuya ait salonların
kullanılmasını istedi.
Yerel yönetimler de yaptıkları çağrılarda, özellikle yaşlıların gerekmedikçe
dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunuyor.
Takla atan arabada 5 kişi yaralandı
03.02.2012
Schöneberg/Hümme. Dün akşam Schöneberg ve Hümme arasında meydana
gelen trafik kazasında 17 ve 20 yaşlarındaki beş genç yaralandı. Yaralılar
hastaneye kaldırıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre arabayı kullanan 19 yaşındaki
Trendelburglu bir kadın şehirlerarası yoldaki virajda kontrolü kaybedince
kaydığı donmuş tarlada bir çok defa takla attı. Kaza sonrası araç hurda haline
geldi.

Çifte vatandaşlık önergesi reddedildi
03.07.2009
Yeşiller Partisi tarafından Almanya'da doğan göçmen kökenlilere
18 ile 23 yaş arasında iki vatandaşlık arasında seçim yapma
zorunluluğu getiren uygulamanın Vatandaşlık Yasası'ndan
çıkartılması yönündeki önerge Alman Meclis'inde reddedildi.
Önergeyle ilgili yapılan oylamada, hükümeti oluşturan CDU/CSU,
SPD ve muhalefetteki FDP partileri önergeye ret oyu verirken,
Yeşiller Partisi ve Sol Parti önergeye “evet” dedi.
Almanya'da 2000 yılında yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'na
göre, Almanya'da doğan göçmen kökenliler 18 yaşına kadar çifte
vatandaş olabiliyor, ancak 23 yaşına kadar iki vatandaşlıktan birini
seçmek zorunda kalıyor.
ABD’de üç banka daha iflas etti
03.07.2009
Kapitalis kriz Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi mali sektörü olan
bankaları yutmaya devam ediyor. Federal Mevduat Sigorta Fonu
(FDIC), İllinois eyaletinde üç bankayı kapattı. Böylece ABD'de bu yıl
içinde iflas ederek kapısına kilit vuran banka sayısı 48'e yükseldi.
Geçtiğimiz yıl da Amerika Birleşik Devletleri’nde 25, 2007 yılında ise
üç banka iflas etmişti.
FDIC bankalara kayyum atarken, bu bankaların kapanmasının fona
maliyetinin 314,3 milyon doları bulacağı belirtildi.
Bankaların mal varlıkları diğer kurumlara devredilecek.
Alman hükümeti rekor borçlanmayı kabul ederek, sorumluluğu
gelecek kuşaklara aktardı.
03.07.2009
Hükümetin, Almanya'da 2009 yılı için 49 milyar euro borçlanma
öngören ek bütçe tasarısı Alman Meclis’inde kabul edildi. Böylece
SPD-CDU/CSU büyük koalisyon hükümeti, Almanya tarihindeki en
büyük borçlanmanın altına imza atma rekoru kırdı. Ek borç miktarının
konjonktürü teşvik ve banka kurtarma paketleriyle birlikte 100 milyar

Kassel’de Alevilik dersleri başlıyor
03.07.2011
Alevilik din dersleri Kassel’deki okullarda gelecek öğrenim yılı (2011/2012)
müfredatına alındı.
İlk Alevi din dersi 16 Ağustos 2011 tarhinde saat 15:00 de Grundschule
Niedervellmar’da başlayacak.
Detaylı bilgi için Cem Evi’nin 0561 777804, 561 7015913 numaralı telefonlarını
arayabilirsiniz.

Sivas katliamı protesto edildi
03.07.2011

Ankara’da 2 Temmuz 1993’te yaşanan Madımak katliamı kitlesel
mitingle lanetlendi. Emek ve demokrasi güçlerinin katılımı ile
gerçekleştirilen mitingde, “Gelin canlar bir olalım, Sivas katliamının
hesabını soralım” denildi. Mitingde AKP Hükümeti döneminde
katledilen gazeteci Hrant Dink ve emekli öğretmen Metin Lokumcu
gibi isimler de unutulmadı.
Yürüyüşte en önde, katledilen 35 Can’ın fotoğraflarının taşıyan şehit
yakınları yer aldı.
Yürüyüş boyunca atılan sloganlarla katliam lanetlenirken, hükümetin
Madımak Oteli’nin Utanç Müzesi haline getirilmesini engellemesi
protesto edildi. Eyleme KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip Odası,
gibi sendika ve meslek odaları ile, Emek Partisi (EMEP), BDP, ÖDP,
Halkevleri de katıldı. Köy ve yöre dernekleri de kendi pankartları ile
eyleme gelirken, PSAKD “unutmadık, unutturmayacağız” yazılı ve 35
Sivas Şehidi’nin resminin bulunduğu pankart ile en önde yer aldı.
EŞİT YURTTAŞLIK İSTEDİLER
Miting alanında şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından,
şehitlerin isimleri teker teker söylendi. İsimlerden sonra “burada”
sloganları atıldı.
Şehitler ile birlikte polisler tarafından öldürülen Evrensel gazetesi
muhabiri Metin Göktepe, Ermeni gazeteci Hrant Dink ve Başbakan’ı
protesto ederken polis müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Metin
Lokumcu’nun isimleri anıldı.

Almanya'da Doğan Bebek Sayısı Azaldı
03.07.2012
Almanya’da hiç bir zaman geçtiğimiz yıl kadar az çocuk doğmadı.
Almanya'da 2011 yılında doğan bebek sayısı önceki yıla göre yüzde
2,2 azaldı.
Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, Almanya'da 2011
yılında dünyaya gelen bebek sayısının 663 bin olduğu, bu sayının
2010 yılına göre 15.000 daha az olduğu belirtildi. 1964 yılında 1,4
milyon çocuğun doğduğu Almanya’da bu tarihten itibaren doğumlar
düzenli bir şekilde düştü.
Açıklamada, 2011 yılında 852 bin kişinin öldüğü, bu sayının 2010
yılında 859 bin olduğu ifade edildi.
Almanya'da 1972 yılından beri her yıl, ölenlerin sayısının yeni
doğanlardan daha yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada,
evlenenlerin sayısında da azalma kaydedildiği bildirildi.
Açıklamada, 2011 yılında yapılan evliliklerin, 2010 yılına göre yüzde
1,1 oranında azalarak 378 bine gerilediği kaydedildi.
Genç erkekler „Otel Anne“yi tercih ediyor
2010 yılında 25 yaşındaki her beşinci genç kızın ailesiyle birlikte
oturduğu, oğullarda ise bu durumun yüzde 38 olduğu belirlendi. Buna
göre 30 yaşındaki erkeklerin yüzde 13’ü, kadınların ise sadece yüzde
5‘i ailesiyle birlikte kalıyor.
Holländische Strasse’de kaza
03.07.2012
Kassel - Holländischen Strasse’de bu sabah meydana gelen tramvay kazasında
bir kadın ağır yaralandı.

Dönmek isteyen araba sürücüsü kadın arkadan gelen tramvayla
çarpıştı. Arabayı bir kaç metre sürükleyen tramvay da raydan çıktı.
Kafasından ağır bir şekilde yaralanan kadın itfaiye tarafından
kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle Holländische Strasse trafiğe
tamamen kapatıldı.
Eyaletten Çocuk bakımına 70 milyon Euro
03.07.2012
Eyalet hükümeti kreş yerlerinin artırılması için 70 milyon Euro ayırdı.
Buna göre küçük çocukların bakımı için harcanması planlanlanan
miktar 25 milyon Euro’dan 55 milyon Euro’ya çıkarılacak.

Hessen: Yüksek Okul Harçları’nı kaldıran yasa yürürlüğe girdi
03.07.2008
Artık Hessen Eayaleti’nde Yüksek Okul Harcı yok:
Hessen Eyaleti Başbakanı Koch,SPD, Yeşiller ve Sol Parti tarafından eyalet
meclisinde karar altına alınan yasayı imzaladı.
Daha önce Haziran ayında Eyalet Parlamentosu’nda yapılan oylamada SPD,
Yeşiller ve Sol Parti’nin harçların kaldırılması yönündeki kararının Başbakan
Roland Koch tarafından eksik bulunarak kabul edilmemesi üzerine 17 Haziran
günü özel oturumla ikinci oylama yapılmıştı.
Hessen eyaletinde CDU tarafından bir buçuk yıl önce her yarıyıl için 500 Euro
olmak üzere Yüksek Okul Harcı alınması yürürlüğe sokulmuştu.
Ham petrolün fiyatı 146 dolara ulaştı
03.07.2008
Ham petrol fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Londra piyasasında ham
petrolün varil fiyatı 146 dolarla yeni bir rekor daha kırdı. Fiyatların
tırmanmasında, İran nükleer krizi ve Amerikan dolarındaki değer kaybının etkili
olduğu iddia ediliyor.
Polonya korkaklara cesaret verdi
03.07.2008
İrlanda’nın AB sözleşmesini reddetmesi AB'nin diğer ülkelerini de
cesaretlendirdi.
Polonya Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeyi onaylamayacağını açıklamasının
ardından Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan da bu tutuma destek geldi.
"Ben İrlanda halkının iradesine saygı gösterip sözleşmeyi imzalamayacağım"
diye konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski, "sözleşme bu şekilde
yürürlüğe giremez" dedi.
Lech Kaczynski, İrlanda halkının AB Sözleşmesi'ni reddetmesine saygı
gösterilmesini istedi.

CDU:Brüksel çıldırmış
03.07.2008
AB Toplum Paketi Almanya’yı rahatsız etti
Avrupa Birliği tarafından dün açıklanan ayrımcılığa karşı daha güçlü mücadele,
işyeri temsilciliklerinin haklarının arttırılması ve hastaların dış ülkelerdeki
tedavilerinin kolaylaştırılması 'toplumsal paketi' politikacı ve işverenlerin
tepkisiyle karşılaştı.
İşverenler bürokrasiyi ve masrafları artacağını iddia ederek karşı çıkarken,
CDU, Brüksel'i çıldırmakla suçladı.

Kaynaşma
03.05.2013
Hessen-FDP‘si çifte vatandaşlığa karşı
Hessen FDP teşkilatı entegrasyon olarak adlandırılan politikalarda
parti merkezine karşı çıkıyor. Hessenli delegeler Nürnberg’de
yapılacak federal parti kurultayına çifte vatandaşlığı reddeden bir
karar tasarısı sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme parti içerisinde yeni
tartışmalara yol açıyor.
Özellikle FDP’nin gençlik örgütü Genç Liberaller partinin çifte
vatandaşlığa karşı tavır almasını istemiyor. Genç Liberallerin Hessen
eyalet başkanı Elias Knell Perşembe günü yaptığı bir açıklamada,
Hahn’ı „Jörg-Uwe Hahn’ın çifte vatandaşlığa karşı popülist girişimi
bizim için bir skandaldır. Çifte vatandaşlık entegrasyonu teşvik eder,
engellemez“ diyerek uyardı.
Hessen adalet bakanı ve başbakan yardımcısı da olan Jörg-Uwe Hahn
aynı konuda verdiği bir demecinde, önümüzdeki hafta sonu yapılacak
federal parti kurultayına, çifte vatandaşlığın seçim programından
çıkartılması için bir önerge vereceklerini açıklamıştı. Hahn, 2000
yılında uygulamaya sokulan opsiyon modelinin daha uygun bir
yöntem olduğunu belirterek, „başarılı bir entegrasyon için entegre
olmuş göçmenlerin bu ülke için karar vermelerini gerekli kılmaktadır“
dedi. Aksini savunan Genç Liberaller ise opsiyon modelinin burada
doğan gençleri 23 yaşından sonra çok zorlandıkları bir kararı almaya
mecbur ettiğini vurgulayarak, Hanh’a „çifte vatandaşlık entegrasyona
en uygun olandır“ cevabını verdiler.
CSU’da aile sorunları
03.05.2013
Yıllardır Bavyera eyaletinde mutlak çoğunlukla iktidara gelen
Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU bugünlerde skandallarla
sallanıyor.
Skandala diğer partilerden de isimler karışmış durumda. Yasal olarak
yasak olmasına rağmen eşlerini veya yakın akrabalarını milletvekili
bürolarında çalıştıran politikacıların sayısı, gün geçtikçe artıyor.
Eyalet parlamentosunda yapılan bir toplantıda bugüne kadar 187
eyalet milletvekilinin yasalara aykırı olarak yakın akrabalarını
çalıştırdıkları ortaya çıktı. Bu yasama döneminde ise bu sayı 80
civarında.

Almanya'da Türk ailenin 3 çocuğu yanan evde öldü
03.08.2012
Aile trajedisi
Almanya'da bu sabah bir Türk ailenin ikamet ettiği evin bodrum
katında çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti
İlk bilgilerin kundaklama olayının ailevi sebeplerden kaynaklandığına
işaret ettiğini açıklayan Polis, olayı bir aile trajedisi olarak tanımladı.
Dortmund kentinde bir Türk ailesinin evinde çıkan yangında yaşları 4
ile 12 arasında değişen üç çocuk hayatını kaybetti.
Polis sözcüsü Peter Schulz, Fichtestrasse'de yaşanan yangının sabotaj
sonucu gerçekleştiğine dair göstergeler olduğunu söyledi.
Schulz, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti ancak yangın
sırasında çocukların anne-babasının nerede olduğu konusunda bilgi
vermedi.
Gazeteler ise çocukların babasının yerinin bulunduğunu ancak
annesinin kayıp olduğunu aktardı.
4 yaşındaki erkek ve 12 yaşındaki kız çocuğunun olay yerinde
hayatını kaybettiği, 10 yaşındaki erkek çocuğun ise yaralı olarak
yangından kurtarıldığı ancak hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ailenin daha önce de aynı binanın üst katında oturduğu ve burada da o
dönemde bir yangının meydana geldiği belirtildi.
Suriye
03.08.2012
Suriye'den şiddet haberleri gelmeye devam ederken, Birleşmiş
Milletler ve Arap Birliği'nin özel Suriye Temsilcisi Koffi Anan dün
istifa etti. Annan istifa nedeni olarak ülkede tarafların şiddeti
sürdürmesini ve birleşmiş milletler güvenlik konseyinde Suriye
konusunda ortak bir tutum alınamamasını gösterdi.
O-Ton
03082012 Koffi Annan istifa etti
Annan istifa etti
03.08.2012

Çocuk tacizi: Politikanın sefaleti
03.08.2013
2010 yılında okullarda, kiliselerde çocukların cinsel tacize uğradığının ortaya
çıkmasıyla politikacılar yardım sözü vermişti. Verilen sözler cinsel tacize
uğrayanların durumda ne değiştirdi?
Odenwald Okulu veya Canisius Koleji gibi kilise kurumlarında çocuklara
onlarca kez cinsel tacizde bulunulduğunun 2010 baharında ortaya çıkması
Almanya'da haftalarca başlık olmuştu.
Hükümet olaya zorunlu olarak bir yuvarlak masa oluşturarak tepki göstermişti.
Birçok uzman özellikle cinsel şiddete maruz kalmış olan kişilere acilen yardım
edilmesini sağlayacak öneriler hazırlamıştı.
Danışmanlık hizmetleri için daha iyi finansman, sağlık sigortası tarafından
tedavi, hastalık kasalarının onayında bürokrasinin kaldırılması. Bakım için
gerekli olan boşlukların doldurulması için 100 milyon euroluk bir fon
oluşturulması. Cinsel tacizde bulunanlar hakkında dava açma süresinin
uzatılması.
Bunlar hükümetin iki yıl önce oluşturulmasının önünü açtığı yuvarlak masa
projesinde çalışanların tavsiyelerinden sadece bazıları.
NDR kanalı programcısı Sebastian Bellwinkel ve Anika Giese, tavsiyelerin
büyük bölümünün sadece kağıt üzerinde kaldığını ortaya çıkardı.
Ülke genelinde en az on binlerce mağdur olmasına rağmen, erkekler için on tane
bile danışma merkezi ve bir tane bile terapi merkezi yok.
Yasama döneminin sona ermesine çeyrek kala cinsel tacize uğramış insanlar için
hükümetin başlattığı çalışmanın bilançosu bu.
Bu bilançoya göre sandık başına gidip yeniden mi seçelim, yoksa “başka
politika mümkün” diyenlerle birlikte çalışmak için kolları mı sıvayalım?

Parlamentoda NSU özel oturumu
03.08.2013
Parlamentoda dün Neonazi NSU Araştırma Komisyonu’nun sonuç raporunu
tartışmak üzere özel bir oturum yapıldı.
Özel oturuma Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un yanı sıra Türkiye’nin Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve NSU cinayetlerinde hayatını
kaybedenlerin yakınları da katıldı.
Federal Meclis Başkanı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Norbert
Lammert, kurban yakınlarından NSU cinayetlerinin araştırılması sırasında

Transparency: Yunanistan Avrupa’nın en büyük yolsuzluk ülkesi
03.12.2013
Transparency International’ın tahminlerine göre Avrupa’nın hiç bir
ülkesinde Yunanistan kadar yolsuzluğun yaygın olduğu bir ülke yok.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Berlin’de açıkladığı "2013
Yolsuzluk Algısı Endeksi"ndeki yolsuzluk sıralamasında Afganistan,
Kuzey Kore ve Somali zirvede yer alırken, Danimarka ve Yeni
Zelanda yolsuzluğun en az yapıldığı ülkeler oldu.
Avrupa'da yolsuzlukların en yaygın olduğu ülke ise mali krizden
çıkmaya çabalayan Yunanistan... Geçen yıl 36 puan ile 94'üncü sırada
bulunan Yunanistan Avrupa Birliği'nde (AB) yolsuzluğun en
yaygın olduğu ülke olmaya devam ediyor. Almanya ise İzlanda ile
birlikte 12.sırada yer aldı.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Almanya Bölümü Başkanı Edda
Müller, son dönemde Almanya'da lobicilik alanında kaygı verici
trendlerle karşı karşıya kalındığını söyledi. Müller, siyaseti
etkilemeye çalışan lobilerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin
kontrol edilmesi, ünlü siyasetçilerin görevleri sonunda iş dünyasına
geçmek için 3 sene beklemesi önerilerini gündeme getirdi.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Huguette Labelle
de yolsuzlukların cezasız kalmasına artık son verilmesi gerektiğini
vurguladı.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 177 ülkede kamu sektörünü mercek
altına aldığı raporda, yolsuzlukların dünya genelinde büyük bir sorun
olmaya devam ettiği belirtildi.
Yolsuzluk endeksi sıralamasında Türkiye ise 177 ülke arasında 53.
sırada yer aldı.
Büyük Birader Eurosur
03.12.2013
AB sınır gözetleme sistemi Eurosur devreye girdi
Bir utanç: Yaklaşık iki ay önce Lampadusa’da meydana gelen mülteci
felaketinde 360 insanın denizde boğularak ölmesi avrupa ve
dünyadaki insan ve politikacıları şok etmişti.
Böylesi bir felaketin bir daha tekrarlanmaması istenmişti.

İki Almanya'nın birleşmesinin 18. yıldönümü
03.10.2008
Tag der deutschen Einheit
Bugün Demeokrarik Alman Cumhuriyeti DDR’in Federal Almanya Cumhuriyeti
BDR’e ilhak olmasının 18. yıldönümü. Bu yılki resmi törenler Eyalet Temsilciler
Meclisi'nin dönem başkanlığı yapması sebebiyle Hamburg kentinde yapılıyor. St.
Michaelis Kilisesinde başlayan törene Cumhurbaşkanı Horst Köhler ve Başbakan
Angela Merkel'ın yanı sıra Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ile Hamburg
Belediye Başkanı Ole von Beust da katılıyor. Başkent Berlin'de de, Brandenburg
Kapısı'ndan Zafer Anıtı'na kadar uzanan 1,5 kilometrelik ana caddede üç gün
boyunca etkinlikler yapılacak. Bugün resmi tatil olması nedeniyle Almanya
genelindeki camiler de İslamiyet'i tanıtmak amacıyla geleneksel olarak ''Açık Kapı
Günü'' düzenleyecek.
1989’da Berlin Duvar’ının açılmasından sonra iki Almanya’nın birleşmesine kadar
on bir ay geçti. Birleşme iki devletinin yurttaşlarının iradesiyle gerçekleşti. 18
Mart 1990 tarihinde ilk (ve son) defa serbest biçimde yapılan Halk Temsilciler
Meclisi seçimlerinde Doğu Almanlar büyük bir çoğunlukla, DDR’in Federal
Almanya’yla hızlı birleşmesini isteyen partilerden yana oy kullandılar. Birleşmenin
şekli 1990 yazında daha önce iki Almanya arasında para birliğinde de yapıldığı
gibi, iki devlet arasında sözleşme yoluyla düzenlendi. Federal Almanya ve
Demokratik Almanya devletleri, Berlin’in ve bütün Almanya’nın sorumluluğunu
ellerinde bulunduran dört işgal gücü olan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler
Birliği, Büyük Britanya ve Fransa’nın oluru almak bu devletlerle görüşmelere
başladılar. Almanya’nın birliğinin dış ve güvenlik politikalarının koşullarını ele
alındığı toplantılar sonunda işgal devletleri ile iki Alman devleti arasında “İki Artı
Dört Anlaşmas” imzalanarak birleşik Almanya’nın önü açıldı.

Almanya ve Rusya'dan işbirliğine devam
03.10.2008
Almanya ve Rusya Kafkaslar'daki kriz sırasında yaşanan gerginliğe rağmen
ekonomik ilişkilerini derinleştirmek istiyor. Başbakan Angela Merkel'la Rusya
Devlet Başkanı Dimitri Medvedev St. Petersburg'da yapılan 10. Alman-Rus
hükümetlerarası görüşmelerde biraraya geldi. Görüşmede Merkel, Rusya'nın
tanıdığı, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ile Abhazya'yı
Almanya'nın tanımayacağının bir kez daha altını çizdi. Ancak Merkel Rusya ile
ekonomik konulardaki işbirliğine ağırlık vermek istediklerini belirtti.

ABD'de başkan yardımcısı adaylarının düellosu

İstanbul haftaya çatışmayla başladı
03.06.2013
Türkiye’nin pek çok kentinde günlerdir devam eden protesto
gösterilerinin ardından İstanbul haftaya yine çatışmalarla girdi.
İstanbul Beşiktaş'ta sabah erken saatlerde göstericilerle polis arasında
yaşanan çatışma yaşandı. Polisin göstericilere attığı biber gazından
göstericilerin yanı sıra çocuklar ve bölgeden geçen kişiler de etkilendi.
Taksim meydanı ise geceyi görece sakin geçirdi. Polis Meydan'a çıkan
yolları kapalı tutarken, bazı göstericiler geceyi Taksim Meydanı'ndaki
araçlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdiler.
Çatışmalar gece boyu sürdü
İçişleri Bakanlığı, son beş günde 67 kentte 235 eylemde 1,730 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı. Ancak gözaltıların daha yüksek olduğu
söyleniyor.
Gece boyunca İstanbul'da devam eden çatışmaların yanısıra, başta
Ankara ve İzmir olmak üzere pek çok kentte eylemler devam etti.
Başkentteki gösteriler sırasında Ankara polisinin üç gün içinde bir
yılda kullandığı kadar biber gazı sıktığı açıklandı.
İstanbul'daki gösterilerde yaralananlar, Beşiktaş'ta bulunan Bezmi
Alem Valide Sultan Camii'ne getirildi. Camiye gelen çok sayıda
gönüllü sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Cami içerisinde doktor ve hemşireler yaralılara müdahale ederken,
dışarıda polis ile eylemcilerin çatışması sürdü. Bazı göstericiler Bezmi
Alem Valide Sultan Camii'nin bahçesine kaçması nedeniyle polis
buraya da biber gazıyla müdahale etti.
Bir çok kişinin yaralandığı gösterilerde polis kurşunuyla başından
yaralanan 26 yaşındaki Ethem Sarısülük'ün öldüğü açıklandı.
O-Ton
Mehmet Ayvalıtaş öldü
O-Ton
Direnişe sanatçılardan destek
Türkiye’deki gelişmeleri Alman ZDF kanalından izleyen gençler,
Erdoğan’nın:
O-Ton

Yurtdışına Çıkış Harcı Kaldırılıyor
03.06.2008
Yurtdışına çıkan vatandaşlardan alınan 15 YTL çıkış harcının
ödenmemesi için, bundan böyle oturma izin belgesinin çıkış
noktasındaki görevlilere gösterilmesi yeterli olacak. Kara, hava ve
deniz sınır kapılarında görevlilere oturma izin belgelerini gösteren
kişilerden, başkaca bir belge veya kaşe talep edilmeyecek ve çıkış
harcı alınmayacak. (multikulti)
Hessen’de Yüksek okul harçları kaldırıldı
03.06.2008
Verdikleri mücadelenin sonucunu alan öğrenciler şampanya
patlatmaya hazırlanıyor.
Eyalet Meclisi sonunda SPD, Sol Parti ve Yeşillerin oylarıyla yüksek
okul harçlarına son noktayı koydu.
Hessen Eyaleti'nde 2007/2008 öğrenim döneminden itibaren her
öğrenciden 500 Euro harç alınmaya başlanmıştı. Buna karşı öğrenciler
bir çok kez gösteri ve yürüyüş düzenlemiş, toplanan 70 bin imza ile
Eyalet Yargıtayı'na başvuruda bulunulmuştu. Yargıtay, 11 Haziran'da
harçların Eyalet Anayasası'na aykırı olduğu yönündeki kararını
açıklayarak görüşünü daha önce sözlü olarak kamuoyuna duyurmuştu.
Hessen'de harçların kaldırılması Almanya'da bir ilk olacak.
Hessen’de şiddetli fırtına: Baden-Württemberg’de üç kadın öldü
03.06.2008
Bodrum katlar suyla doldu ağaçlar yıkıldı
Darmstadt/Wiesbaden (dpa/ffh/rk) – Pazartesi akşamı ve Salı gecesi
çıkan şiddetli fırtına itfaiyeyi harekete hazır hale getirdi.
Alınan bilgilere göre, Babenhausen’de yüzden fazla evin bodrumu
suyla doldu. Dieburg’da bir evin çatısına düşen yıldırım sonucu çıkan
yangını itfaiye zamanında söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan
olmadı.

Rhode’de dün son iş günü idi: 113 işçi işssiz kaldı
03.03.2008

SCHWALMSTADT-İflas eden fabrika yönetiminden yapılan
açıklamada, işini kaybeden 113 işçiden çoğunun onarım bölümünde
çalışanlar olduğu belirtildi.
Tam kapasite ile fabrikanın ayakta kalabilmesinin mümkün
olmadığını belirten yönetim, geride kalan 300 işçisi ile üretime devam
edeceklerini açıkladı.
İşini kaybeden 113 işçi ise bir istihdam firmasında bir yıl boyunca
mesleki bilgilerini geliştirmek için meslek eğitimine tabi tutulacaklar.
(Yasemin İnce)
“Emma” süpürdü
03.03.2008

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde etkili olan
Emma fırtınası, hasara yol açarken en az 14 kişinin de ölümüne sebep
oldu. Saatte 150 kilometre hızla esen fırtına, hava, kara ve demiryolu
ulaşımını altüst etti.
Fırtına çok sayıda ağacı kökünden söktü. Trafik kazalarına da yol açan
Emma, bazı trenleri raylarından çıkardı, bir çok binanın da çatılarını
uçurdu. Emma'nın artçısı konumundaki Fee fırtınası daha az şiddette
önümüzdeki birkaç gün daha etkili olacak.
ÖLÜM SAÇTI
Kıtanın batısında etkili olan kasırga Almanya, Avusturya ve Çek
Cumhuriyeti'nde ölümlere neden oldu. Almanya'nın Westerwald
Bölgesi'nde aracının üzerine ağaç devrilen bir adam, sıkışarak can
verdi. Bavyera Eyaleti'nde 22 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü,
fırtınanın etkisiyle karşı şeride sürüklenince bir aracın altında kalarak
öldü. Esslingen'de de 19 yaşındaki bir genç başına isabet eden bir
cisim sonucu yaşamını yitirdi. Saksonya Eyeleti'nde ise fırtınanın yol
açtığı kazada 68 yaşındaki bir kişi öldü. Avusturya'da da etkili olan
Emma dört kişinin yaşamına mal oldu. Çek CumhUriyeti'nde 11
yaşındaki bir kız çocuğu ağaç devrilmesi, 80 yaşındaki biri de çatıdan
uçan bir cismin kafasına çarpması sonucu hayatlarını yitirdiler.
Raylara devrilen ağaçlar nedeniyle bir çok tren seferi de iptal edildi.
Frankfurt havaalanında olumsuz hava koşulu nedeniyle 70 uçak seferi

Vekil öğretmenler aşırı idari iş nedeniyle isyanda
03.03.2011
Kassel (RK) - Goethe-Gymnasium öğretmeni Heike Lühmann „System Schule
krizde“, dedi. Lühmann Hessen’deki okullarda acil önlem alınmassa vekil
öğretmenlik sisteminin çökebileceğini söyledi
Pek çok öğretmen öğrencilerini istedikleri şekilde destekleyememekten
şikayetçi. Temel sorun ise sınıflardaki öğrenci sayısının çokluğu ve ders saatinin
kısıtlı olması. Kuzey Hessen Eğitim ve Bilim Sendikası’nda lise öğretmenlerini
temsil eden Lühmann “acilen daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Hessen’de
eğitim için çok az para harcanıyor“ dedi.
Her geçen gün öğretmelerin sırtına daha fazla idari ve organizasyonla ilgili işler
yükleniyor. Ders saatlerinin düzenlenmesi, müfredatın planlanması, sonuçların
değerlendirilmesi, projelerin yönetilmesinden okul bilgisayarlarının bakımına
kadar bir çok iş öğretmenleri bekliyor. Martin-Luther-King-Schul’nin
öğretmenlerinden Stephan Funk HNA gzetesine yaptığı açıklamada,
„Zamanımın ve gücümün sadece % 40’ını ders hazırlamaya ayırabiliyorum“
dedi. Offenen Schule Waldau’dan Andrea Michel „idari ve organizasyon işleri
her zaman ön planda, bunalıyoruz“ yorumunda bulundu. Vellmar Gesamtschule
öğretmenlerinden Thomas Jansen ise bakanlık tarafından sürekli öğretmelere
yüklenen işler öğretmenleri bitiriyor“ şikayetinde bulundu. Jansen Wiesbaden’in
şikayetlerine kulak asmadığını belirtti.

Frankfurt’taki saldırgan İslamist mi?
03.03.2011
Bu iddianın doğrulanması durumunda bu eylem Alman toprakları üzerinde
gerçekleşen ilk İslamist saldırı olacak.
Frankfurt’ta ABDli askerleri taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyla ilgili
soruşturmayı Federal Savcılık üstlendi.
Bununla soruşturma saldırganın olası terör bağlantıları üzerine yoğunlaşıyor.
Hr ve ARD’nin yaptığı araştırmalara göre 21 yaşındaki Kosovalı tutuklunun
İslamistlerle ilişkisi olduğuna işaret ediyor.
ARD tarafından verilen bilgilere göre, zanlı geçtiğimiz haftalarda Frankfurt’ta
polis tarafından yapılan baskında tutuklanan Faslı islamist grup üyesi.
Bunun kesinleşmesi durumunda saldırı Alman topraklarında gerçekleşen ilk
islamist eylem olacak.
Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jürgen Linker, saldırganın gün
içerisinde hâkim karşısına çıkarılacağını söyledi.
Bazı görgü tanıkları, zanlının elindeki tabancayla yakın mesafeden ateş ederken
“Allah-u Ekber” diye bağırdığını anlattı.
Saldırıda yaşamını yitiren ABD askerleri, İngiltere'deki Amerikan üssünden
Frankfurt'a gelmişti. Askerler, Terminal 2'de bindikleri otobüsle, Ramstein

Ukrayna'ya Rus müdahalesi sonrası
03.03.2014
AB baskıyı artırmak istiyor ama nasıl?
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik artarken AB dışişleri bakanları
ortak bir tutum benimsemek için mücadele ediyor.
Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna krizine nasıl
yanıt verileceğini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Kırım Yarımadası'ndaki askerî
faaliyetlerini kınamakla birlikte henüz Moskova'ya nasıl bir yanıt
verileceği konusunda uzlaşamadı. Almanya, tarafların katıldığı bir
"temas grubu" kurularak bir diyalog zemini yaratılmasını savunuyor.
Ancak kimi ülkeler de Moskova'ya yaptırım uygulanmasını da içeren
daha sert bir yanıt verilmesinden yana. İrlanda Dışişleri Bakanı
Eamon Gilmore, "Yaptırım uygulaması bir seçenektir, bunu bugün
konuşacağız" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin hükümet ve
devlet başkanlarının da Perşembe günü yine Brüksel'de düzenlenecek
zirvede bir araya geleceği açıklandı.
Rusya'dan Ukrayna'ya ultimatom iddiası: Saat 04:00'e kadar teslim
olun
Rusya Kırım krizinde nasıl bir strateji izliyor? Şim di de ultimatom
iddiası var. Kaynağını açıklamayan Ukrayna Savunma Bakanlığı,
Karadeniz’deki Rus Filosu’nun Ukrayna birliklerine teslim olmaları
için saat 04:00’e kadar süre tanıdığını tahmin ediyor
İlk olarak Rus Interfax ajansı tarafından duyurulan haber, daha sonra
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Rus donanmasının Karadeniz Filosu, Kırım'daki Sivastopol Limanı'nı
üs olarak kullanıyor.
Sivastapol'daki BBC muhabiri de Kırım'ın fiili olarak Rus ordusunun
kontrolünde olduğunu söyledi.
Muhabir, Ukrayna'nın bölgedeki iki ana askeri üssünün sarılmış
olduğunu, havaalanı gibi kilit yerlerin işgal edildiğini, Rus
birliklerinin sayıca Ukrayna askerlerinden fazla olduğunu ve Kırım'a
giden yolların kesildiğini belirtti.
Lavrov: Rus askerleri Kırım'da kalıcı

3 Mayıs 2011 Salı
Radyo Kassel haber stüdyosu
Talat Kaya
Schock: Brandenburgs Grünen fehlen 202.000 Euro
Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen
Potsdam - In der Parteikasse klafft jetzt ein Riesenloch: Ehemaliger Schatzmeister der
Brandenburger Grünen soll seine Partei um einen ganzen Batzen Geld gebracht haben.
In der Parteikasse klafft jetzt ein Riesenloch: Ehemaliger Schatzmeister der Brandenburger
Grünen soll seine Partei um einen ganzen Batzen Geld gebracht haben.
Der Ex-Schatzmeister hat wohl mehr als viermal so viel Geld veruntreut wie bislang
angenommen. Einer Rechnungsprüfung zufolge soll der 33-Jährige den Landesverband um
rund 202.000 Euro gebracht haben. Er sei „mit offensichtlich krimineller Energie
systematisch“ vorgegangen, teilte der Vorstand den Mitglieder am Dienstag mit.
Die Partei war bisher von rund 40.000 Euro ausgegangen. “Staatsanwaltschaft und Polizei
haben wir über die neuen Erkenntnisse informiert“, sagte Grünen-Landeschef Benjamin
Raschke. Seine Partei hatte den Fehlbetrag erst entdeckt, als der Schatzmeister im Februar
plötzlich verschwunden war. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt seitdem wegen
Untreue.
Nachdem der 33-Jährige wochenlang nicht erreichbar gewesen war, tauchte er Ende März in
Berlin auf und wurde festgenommen. Er kam aber wieder frei, da der Haftbefehl gegen
Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Laut Staatsanwaltschaft erfüllt das Parteimitglied der
Grünen diese Auflagen. Die neuen Angaben zum Schadensausmaß hätten darauf keinen
Einfluss.
Nach Erkenntnissen des brandenburgischen Grünen-Vorstands hat der ExSchatzmeister die Partei systematisch betrogen und gefälschte Kassenberichte vorgelegt.
Rücklagen für den Landtagswahlkampf 2014 von rund 140 000 Euro sollen aber wie geplant
gebildet werden können. Als Konsequenz werden nun die Regeln für die Kassenführung
verschärft.

'Facebook en korkunç casusluk aracı'
WikiLeaks kurucusu Assange, Facebook ve Google'ı CIA'ye çalışmakla
suçladı.
ABD’nin diplomatik belgelerini kamuoyuna sızdırarak pek çok başkentte infial
yaratan WikiLeaks sitesi kurucusu Julian Assange, Facebook, Google, Yahoo!
gibi dev Amerikan internet firmalarının ABD istihbaratıyla entegre çalıştığını
iddia etti.

Oturum ve Oturma hakkı (Aufenthaltsrecht)
03.05.2013
Kassel - Yabancılar Dairesi çalışanı Mehtap Savaşcı, Pazar günü
Kassel alevi Kültür merkezinde, Almanya'da yaşayan ve Alman
olmayanlar için Oturma Hakkı ve Çeşitleri,Türkiye veya başka
Ülkelerden Almanya‘ya Misafır olarak nasıl Vize alınacağı konusunda
bilgilendirme toplantısı yapacak.
Toplantı Kurt-Schumacher-Str. 7 adresinde bulunan Cem Evi’nde saat
16.00’da başlayacak.
Kişisel bilgiler emniyete teslim
03.05.2013
Tartışmalı yasaya yeşil ışık
Eyaletler Meclisi, özel hayatın gizliliğine ciddi bir saldırı anlamına
gelen, basit suçlarda bile kısmen yargı yetkisi olmadan cep telefonları
ve İnternet verilerinin sorgulanmasını kabul etti.
Buna göre bilişim firmaları güvenlik dairelerinin talep etmesi
durumunda müşterilerinin ad soyad ve adreslerini vermek zorunda.
Yasada, kayıtlı verilerin şifre ve PİN numarası da dâhil olmak üzere
kişisel tüm bilgilerin verilmesi de yer alıyor.
Metal ve Elektro sanayisinde Sözleşme görüşmeleri
03.05.2013
500 Mercedes-Çalışanları uyarı grevine başladı
Kassel – Yaklaşık 500 Kassel Mercedes çalışanı İG Metall’in yüzde
5,5 ücret zammı talebini Perşembe günü iş bırakarak destekledi.
İşçiler fabrika girişine üzerinde „Uyarı grevi Hakkımız“ yazılı bir
pankart astı.
İG Metal Kuzey Hessen Başkanı Oliver Dietzel, işverenin teklifini,
„Kötü bir şaka“ olarak değerlendirdi.
İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Dieter Seidel, IG Metall’in ölçülü ve
çekimser talebine karşı işverenin „acınası bir teklif“ getirmesine tepki
gösterdi.
IG Metall sendikası toplu sözleşme pazarlıklarında ücretlere yüzde 5,5
zam ve sözleşme süresinin 12 ay olmasını istiyor.
Warnstreik werden am Freitag ausgedehnt

Araba yayayı ezdi
03.04.2008
KASSEL - Bu gün VW’nin önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen
bir yaya arabanın altında kaldı. Polis, 46 yaşındaki yayanın ağır bir
şekilde yaralandığını açıkladı. Kazanın sebebini aydınlatma
çalışmaları sürüyor.
Bio yakıt ismi gibi çevre dostu mu?
03.04.2008
Gerçekten de Çevre Bakanı Gabriel çevre için iyi bir şey mi yapmak
istiyor?
O, petrole bağımlılıktan kurtulmak için benzine katılan biyo-ethanol
miktarının artırılmasını zorunlu hale getirmeyi istiyor.
Ne var ki bu konuda büyük şüpheler var: Birincisi biyolojik yakıtın ne
kadar çevre dostu olduğu konusunda şüpheler var. Biyolojik yakıt
uzmanları, bunun yakıt olarak kullanılmasının çevre için çok daha
tehlikeli olduğunu iddia ediyorlar. İkincisi, mısır, şeker kamışı,
buğday, şekerpancarı, patates gibi gıda maddelerinden yapılan bu
yakıtın, fiyatları artırarak açlık tehlikesini artıracağını tartışmaya bile
gerek yok. Fakirin gıda maddesi olan mısırın ethanol yapımında
kullanılması sonucu Meksika halkı bunu şimdiden yaşamaya başladı
bile. Bu gıda maddelerinin yakıt olarak kullanılmasıyla dünya iklimi
değişecek, açlık da artacak sesleri gelmeye başladı. Tarışmalar ise bu
gerçeklerin yerine Çevre Bakanı Gabriel’in yapmak istediğini kaç
aracın kaldırabileceği yönünde sürüyor. Gelen tepki ve eleştirilere
kulak verdiğimizde, hoş bir çağrışım yapan bio sözünün, çevre
düşmanı olduğu anlaşılıyor.
Avrupa Barış Meclisi -BM 26 Nisan'da kuruluyor
03.04.2008
Girişim Komitesi toplantısında, Almanya başta olmak üzere
Avrupa'nın değişik ülkelerinde sürdürülen çalışmaların tamamlanma
aşamasına geldiği belirtilerek, kuruluş toplantısının yapılması
kararlaştırıldı.
26 Nisan Cumartesi günü Düsseldorf-EIler semtinde Dieter-ForteGesamtschule'de yapılacak toplantıya çok sayıda barış gönüllüsünün

Türkiye
03.04.2013
BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri Pervin
Buldan ile Sırrı Süreyya önder'den oluşan dördüncü heyet İmralı
adasına gitti. Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'dan sonra İmralı'ya
gitmesi beklenen heyetin bugün sabah saatlerinde İmralı'ya gittiği
öğrenildi.
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlaması için Hayfete'de
düzenlenecek program için bir çok kentten yola çıkan yurttaşlar ilçeye
ulaşmaya başladı.
BDP ve DTK eş başkanlarının yanısıra MİLLETVEKİLLERİNİN DE
KATILACAĞI programda eş başkanlar birer konuşma yapacak. Çok
sayıda aydın, siyasetçi, yazar ve sanatçı da Hayfeti'de olacak.
Düzenlenecek konserde ise 64. doğum yılı kutlamaları kapsamında
Öcalan için çoğunluğu Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçılarından
oluşan 64 sanatçı birer şarkı söyleyecek. 300 kişinin güvenlik için
görevlendirildiği program gece boyunca devam edecek.
Akil insanlar komisyonunda yer alacak isimler netleşti. 63 ismin yer
aldığı listede Doğan Holding YK Başkanı, TOP Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, sanatçı Kadir İnanır, Orhan Gencebay gibi isimler var.
Heyet dokuzar kişilik bölgesel gruplardan oluşuyor. Komisyon
üyelerinin Kürt sorunun çözümünde gelinen yeni süreçteki rolü ne
olacak?
Akil insanlar komisyonu 7 coğrafi bölgede çalışma yapacak. Esas
görevi kamuoyuna Kürt sorununun çözümünde gelinen yeni süreci
anlatmak. Sürece karşı oluşacak olumsuz algıları gidermek olacak.
Komisyon üyeleri bir ay boyunca konferanslar, paneller,
sempozyumlar düzenleyerek yeni sürece katkıda bulunacak.
Komisyonun sekretaryasını Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
organize edecek. Komisyon üyelerinin masrafları da bu kurum
tarafından karşılanacak. Komisyon üyelerine çalıştıkları illerde

Neonazi NSU davasında 102. duruşma
03.04.2014
Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Neonazi örgütle ilgili davanın
102. duruşmasında örgüt üyesi Uwe Mundlos'un annesi İlona Mundlos
dinlendi
Oğlu Uwe Mundlos'u saklanmadan önce son kez 1998 yılında
gördüğünü belirten İlona Mundlos, en son çalıştığı mağazada ziyarete
geldiğini anlattı. Oğlunun, "Anne bir şeyler oldu, gitmem lazım.
Paraya ihtiyacım var" dediğini aktaran anne İlona Mundlos, bunun
üzerine oğluna banka kartını verdiğini kaydetti.
Neonazi örgütü üyeleri Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate
Zschaepe'nin, bomba yapmak için kullandıkları bir garajın
aranmasının ardından iki gün sonra Uwe Mundlos'un annesini yeniden
ziyaret ettiği belirtildi.
Oğlunun "Anne bulunan silahlarla alakam yok" dediğini aktaran İlona
Mundlos, oğlunun bu olay yüzünden 7 yıl hapis cezası beklediğini ve
olayın zamanaşımına uğraması için 10 yıllık sürenin geçmesi
için ortadan kaybolması gerektiğini söylediğini kaydetti. İlona
Mundlos, "O günden beri kendisinden haber almadım" dedi.
NSU üyeleri Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos'un 4 Kasım 2011
tarihinde bir banka soygunu gerçekleştirdikten sonra polisin
takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör
örgütü üyelerinin intihar ettikleri açıklanmıştı. Aynı gün Zwickau
kentinde NSU'nun üçüncü üyesi Beate Zschaepe'nin, en son
kiraladıkları Frühlingsstrasse No: 26 adresindeki daireyi, delilleri yok
etmek amacıyla kundakladığı iddia ediliyor.
Bugüne kadarki duruşmalarda, terör örgütü NSU'nun karanlık
bağlantılarının aydınlatılamaması tepkilere neden oluyor.
'Alo yardım'
03.04.2014
Berlin/Kassel - Geçen yıl hizmete giren şiddete uğrayan kadınlara
yardım için ücretsiz danışma hattı şu ana kadar 12.000 kadın
tarafından kullanıldı.
15 dilde hizmet veren 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' hattı 7 gün,
24 saat çalışyor.

Türkiye: 36 gösterici hakkında terörden dava açıldı
03.01.2014
Savcılık Gezi Parkı protesto gösterilerine katılan 36 kişi hakkında bir
terör grubuna üye olmaktan dava açtı.
Zanlılar bundan başka, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa
muhalefet etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına
zarar vermek" ve "Ruhsatsız silah, mermiler taşımak"tan da
suçlanıyor.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 36 sanığın 3 ile 58 yıl arasında değişen
hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.
Göstericiler Haziran ayında İstanbul Gezi Parkı’nda yapılmak istenen
alışveriş merkezi politikasını protesto etmek için sokağa çıkmıştı.
Polisin göstericilere karşı aşırı şiddet kullanması nedeniyle protestolar
ülke geneline yayılarak hükümeti protesto eylemine dönüşmüştü.

Ulaşım sıkıntılı olacak
03.01.2014
Bu yıl 750 noktada inşaat
Bu yıl da Hessen yollarında geniş çaplı çalışma yapılacak. Yaklaşık
750 inşaat projesi uygulama bekliyor
Köprüler onarılacak, asfaltlar yenilenecek ve tüneller tamir edilecek.
İnşaat çalışmaları özellikle A7 otoyolu, 277, 3120, 3035, 3410, 3234
ve 3362 numaralı eyalet yolarında etkili olacak. İnşaat çalışması için
start yılın ilk yarısında verilecek.
A45 üzerinde köprü çalışması
Çalışmaların engelsiz yapılabilmesi için Ulaşım İdaresi, yönlendirme,
tam gün veya kısmen, tek şerit veya tamamen yolun trafiğe
kapatılması, lambaların yeniden ayarlanması gibi yoğun bir çalışma
içinde olacak.
Özellikle A45 otoyolu yeni yılda ulaşımın freni olarak kalacak. Çünkü
Gambach Kavşağı ve Nordrhein-westfälien eyalet sınırı arasındaki
Lützelbach ve Dorlar köprüleri yeniden yapılacak. Bunlar, bu hatta
yeniden yapılacak 17 köprüden sadece ikisi.

Irkçılar başkentte iki göçmene saldırdı
03.02.2008
Ein Mann bei fremdenfeindlichem Angriff in Berlin verletztAFP
Berlin (AFP/RK) – Berlin’de 42 yaşındaki otel kapıcısı adam ırkçı bir
saldırı sonucu yaralandı.
Bu sabah Treptow/Köpenick bölgesinde 17 ve 18 yaşlarındaki iki ırkçı
bir otelin önünde 26 yaşındaki bir Türk bayanla 31 yaşındaki Iraklı’ya
hakaret ederek saldırdı. İki ırkçının hakaretler eşliğinde teleskop
sopasını çekerek saldırması üzerine saldırıya uğrayan iki kişi kaçarak
hotelin temizlikhanesine sığındılar.
Irkçılar, engellemek için yardıma gelen kapıcıyı ölümle tehdit ederek
suratına yumruk atıp sopayla koluna vurdular.
Kaçan ırkçı saldırganlar daha sonra polis tarafından tutuklandı.
Saldırılan kişi sen veya senin yakının, çocuğun da olamaz mı?
„Daha fazla mezar görmek istemiyorum.“
Ya sen?
Talat Kaya
„Pantalonuma, eteğime hangi kazak ya da gömlek uyar, acaba
hangisini giysem?“ gibi günlük işleri bir an olsun bir yana bırakıp,
dünyada neler olduğunu hatırlamaya çalışır mısın. Lütfen, ölümü gör.
Unuttun ise, ben hatırlatayım.
“Yoguslavya’da tecavüz edilen kadınlar, mezarlığa değil bulunan yere
gömülmüş cesetler. Türkiye’de yanmış, boşaltılmış köyler, her su
başında bir mezar. Irak’dan her gün gelen ölüm haberleri. Bunların
mezarları var mı bilmiyorum. Almanya’da göçmenlerin dövülmesi,
sözlü saldırı ve suçlamalar.
Hatırlatabildi mi?“
- İnsanlar birbirlerini mi boğazlıyorlar demek istiyorsun?
Evet tam da bunu demek istiyorum. Kaç „insan“ var Almanya’da gece
rahatça sokağa çıkabilen. Kaç kişi var ayak sesinden ürperip
titremeyen. Çocuğunu gönül rahatlığıyla gece komşuya gönderebilen.
Nereye bu düşmanlık, haset, kin ve nefret. Daha kaç ana kaybettiği
çocuğu için ağlayacak. Daha kaç ana var sırada ağlamayı bekleyen.
„İyi olmuş“ demekten vazgeçmek için başımıza gelinceye kadar mı
bekleyeceğiz.
Birbirimizi anlamanın, birbirimize saygı göstermenin, birbirimizi
zayıf ve güçlü yanıyla kabul etmenin zamanı gelmedi mi? „Savaşın“

Stalingrad savunmasının 70.yılı kutlandı
03.02.2013
Sovyet ordusunun 19 Kasım 1942'de, dünyayı kana bulayan Nazi
birliklerine karşı başlattğı atakla altı ay içinde Alman ordusunu
bozguna uğratmasının 70. yıl dönümü kutlandı.
Volgograd kentindeki kutlama etkinlerine katılan Putin, Mamay
Tepesi'ndeki askerlerin anısına inşa edilen tesisi ziyaret ederek çelenk
bıraktı. Stalingrad çatışmasında önemli stratejik nokta olan Mamay
Tepesi, Nazilerin yoğun saldırılarına rağmen Sovyet askerleri
tarafından 140 gün korunabilmişti.
Maksim Zagurolko isimli bir gazi Putin'e, Stalingrad çatışmasının
öğrenilmesi açısından bir bilim merkezi açılmasını önerince Rusya
lideri, "Bu güzel bir fikir. Bu işi profesyonelce yapmak lazım." dedi.
Savaş gazileriyle muhabbet eden Putin, daha sonra çatışmalarda ölen
bazı Sovyet askerlerinin kimliklerini tespit edilmesi amacıyla faaliyet
gösteren Volgograd Arama Kurtarma Grubu ile görüştü. Putin, grup
çalışanlarına sorun ve detaylı konuları masaya yatırmak için özel bir
görüşme yapılmasını da önerdi.
Törende vatandaşlara hitap eden Devlet Başkanı, Stalingrad
çatışmasının dünya kahramanlık tarihinin en yüksek örneği olduğuna
dikkat çekti. Putin, "Rusya olarak Stalingrad savunucularımızla onur
duyuyoruz. Kızıl Ordu askerleri bu cehennemde yaşıyor ve mücadele
ediyordu. Ama resimlere de baktığımızda ister istemez ortaya şöyle
bir soru ortaya çıkıyor: Peki Stalingrad halkı nerde yaşıyordu, acaba
bu dağılmış yerlerde yaşamak mümkün müydü? Hayır sadece
yaşamak değil, sağ kalmak ve mücadele etmek de mümkündü. ve
Stalingrad halkı mücadele etti. Stalingrad halkımızın birlik ve
muzaffer sembolü, asıl yurtseverliğin ve kurtarıcı Sovyet askerinin
büyük zaferinin sembolüdür ve yüzyıllar boyu kalmaya devam
edecek. ve bizler Rusya'ya, kendi dil, kültür, kök ve ulusal anımıza
sadık kaldığımız sürece Rusyayenilmezdir." dedi.
Sevim Dağdelen 5.sıradan adaylık yarışını kazandı
03.02.2013
Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dağdelen, 2 Şubat
günü Essen’de yapılan parti kongresinde üçüncü kez milletvekilliğine
aday gösterildi.

El oğlu gökdeleni yıktı
03.02.2014
Ankara’da ise 5 katlı evin yıkımında bir kişi öldü
Frankfurt’ta bulunan 116 metre yüksekliğindeki üniversite binası
çevreye zarar vermeden bir kaç saniye içinde yerle bir edildi.
Ankara’da ise Kentsel Dönüşüm planlarına göre yıkılmak istenen beş
katlı bina yandaki gecekondunun üzerine devrildi. Göçük altında
kalan bir kişi öldü.
Öte yandan çöken binanın olayın meydana geldiği saatlerde içinde
canlı olmadığı belirtilen 2 katlı bir evi yıkmasının yanısıra binadan
düşen parçalar, sokakta bulunan bir bakkal dükkanına da zarar verdi.
Dün Frankfurt’ta 1972’de inşa edilen 50.000 ton demir ve betonunun
kullanıldığı 116 metre yüksekliğindeki üniversite binasının yıkımı
çevreye zarar vermeden gerçekleştirildi.

Kassel’de kiralar artmaya devam ediyor
03.02.2014
Konut fiyatları da yükseldi
Kassel. Kassel’de kiralar ve konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Almanya Emlakçılar Birliği’nin (IVD) verilerine göre kiralar 2013
yılında 2012’ye göre yüzde 5, konut satış fiyatları ise ortalama yüzde
6 civarında arttı.
Emlak branşı 2009 yılından beri düzenli olarak artan fiyatlardan
dolayı sevinçli. Kuzey Hessen IVD-sözcüsü durumdan „ biz
memnunuz“ dedi. İyi bir bölgede 80 metre kare üç odalı bir evin yeni
kirası soğuk 6,50 Euro.
Bir ailelik 150 metre kare oturma alanı olan ve iyi bir bölgedeki bir
evin metre kare fiyatı 1150 ile 1450 Euro arasında değişiyor.
Kassel’de 2013 yılında 642 ev yapımı için müsaade verildi. Bu sayı
2012 yılında 536 idi.
Kiraların artmasından halkın rahatsız olduğunu bilen yorumcular, her
zaman olduğu gibi yine günah keçileri arayışına girdi. Devletin yeterli
sosyal konut yapmamasını değil, son dönemlerde serbest dolaşım
hakkı nedeniyle AB ülkelerinden gelen göçmenleri günah keçisi
olarak ilan etti.

Türkiye’de neden bilim insanı kısırlığı yaşanıyor?
03.07.2013
Bu sorunun cevabı bugün saat 16.15’den sonra Radyo Kassel’de
Avrupa’daki üniversitelerle Türkiye’dekiler arasındaki fark…
Üniversiteler ve Bilim İnsanı kısırlığı…
Bilim alanında Nobel ödülleri dağıtılıyor Türkiye’den kimse yok.
Uluslararası bilim dergilerinde çıkan makale sayısı ve bunların aldığı
olumlu tepkiler de bayram etmeye yetecek seviye değil. Türkiye
neden bilim insanı kısırlığı çekiyor?
Talat Kaya, Kassel Üniversitesi’nden Özgür Karatepe, Essex
Universitesi’nden Avni Önder ve Trento Universitesi’nden Elmas
Yaldız’a Türkiye ve Avrupa üniversiteleri arasındaki öğretim farkını
sordu. İşe üst kattan başlamak olarak görülebilecek bu sorgulama
yöntemi, buradan başlayarak temeldeki bozukluklara inebilme
imkânını da dışlamıyor.
Başbakanlıkta bir zirve daha
03.07.2013
Daha fazla işyeri için acil öneri aranıyor
Angela Merkel, Avrupa’daki işsizlikle mücadele için başbakanlıkta
kriz zirvesi çağrısı yaptı.
Başbakan Angela Merkel bugün Berlin'de AB liderleri ve iş bulma
simsarları ile yapacağı kriz zirvesinde genç nüfusun işsizlik sorunuyla
mücadele konusunu ele alacak.
Sayılar ürkütüyor: Avrupa’da yaklaşık 6 milyon genç işsize iş yok.
İspanya ve Yunanistan'da 25 yaşın altındakiler için bu oran yüzde
50'lerde seyrediyor.
Zirvede, bu konuda farklı tecrübe ve uygulamalara sahip olan Avrupa
ülkelerinin programları tartışılarak uygun bir tasarı hazırlanacak.
„Kayıp Kuşak“ artık sadece kıtanın güneyindeki kriz ülkelerine has
bir tanımlama olmaktan çıktı. AB genelinde gençlerin neredeyse
dörtte biri işsiz. İstatistiklarin arkasında hep kişisel alınyazıları,
yıkılmış umutlar ve depresyona girmiş aileler var. “

Çevre Bakanı Gabriel: "Anne babalarımız yol parası mı alıyorlardı…"
04.08.2008
Federal Çevre Bakanı Sigmar Gabriel çalışanlara ev ve işyeri arasındaki yol
masraflarının vergiden düşürülmesi konusunda yeni bir üst limit getirilmesi
gerektiğini savundu.
Bakan, bugüne kadar Evinden en az yirmi km uzaklıkta çalışanların yol
masraflarının vergiden düşebilmesinin adil olmadığını söyledi. „İşe gitmek için
en az 200 km yol kateden anne babalarımız yol parası mı alıyorlardı“, dedi.
SPD içinde „yol parası masraflarının ilk kilometreden itibaren ödenmesi
uygulamasına hemen geçilmesini“ isteyenler ve Anayasa Mahkemesi’nin
kararının beklenmesini savunanlar var iki görüş var. Bakan, Anayasa
Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararının beklenmesini isteyenlerin safında yer
aldı.
Gabriel, yeni üst limitin masrafları için büyük araçların makam arabası olarak
kullanılmasına verilen subvansiyonların kaldırılmasını önerdi.
Hessen’de yeni öğretim yılı 250 öğretmen açığı ile başladı
04.08.2008
Bu gün Hessen’de yaklaşık 680 bin öğrenci için yeni öğrenim yılı sevinç ve
buruklukla başladı. Kültür Bakanlığı tahminlerine göre, yaklaşık 53 bin çocuk
da ilk defa okulla tanıştı.
Bad Karlshafen’daki Marie-Durand-Gesamtschule’de süren tadilat zamanında
bitirilemdiği için öğrencileri okula başlayamadı. Yeni öğretim yılında tartışmalı
ders garantisi artı «Unterrichtsgarantie Plus» uygulamadan kaldırıldı.
Okulla yeni tanışmanın ve arkadaşlara kavuşmanın sevinci, okul için gerekli
olan malzemeleri alamayan ailelerin üzüntüsüne karışarak başladı okullar.
Bütün aileler, içinde oyuncakların da olduğu pahalı malzmeleri alabilecek
durumda değil. Sadece Frankfurt’ta 15 yaşın altındaki 20 bin çocuk Hartz IV ile
yaşayan ailelerden geliyor.
Polis ailelere .ocuklarını okul yollarını kullanmayı öğrenmelerini önerirken,
hastalık kasaları ise çantaların doldurulmaması için uyardı.
Radyo Kassel, okul malzemelerini alamayan ailelerin başvurması durumunda
kampanya başlatmayı kararlaştırdı.
Başvuru için:
Tel: 0561-578065
posta@radyokassel.de
adresini kullanabilirsiniz.

Kazada 25 kişi yaralandı
04.08.2008

Erdoğan DTP ile buluşuyor
04.08.2009
Kürt açılımı çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın DTP
lideri Ahmet Türk ile görüşecek. Erdoğan görüşmeyi "Genel Başkan"
sıfatı ile yapıyor.
Görüşme yarın saat 12.00'de Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki
makamında yapılacak. Ancak AKP'den yapılan açıklama, Erdoğan'ın
görüşmeyi "Başbakan" sıfatı ile yapmayacağını ortaya koydu.
AKP Genel Merkezi açıklamasında, "Randevu öğleyin saat 12.00'de
gerçekleşecek. Genel Başkanımız ve AK Parti Grup Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü TBMM'de
bulunan AK Parti Genel Başkanlık makamında kabul edecek" denildi.
Görüşmeye İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanı sıra, DTP'den Emine
Ayna ve Selahattin Demirtaş da katılacak.
DTP lideri Ahmet Türk'ten görüşme öncesi, "Kalın çizgiler süreci
tıkar" açıklaması geldi.
**
Hükümet, Kürt açılımı adı altında başlattığı çalışmanın içini
doldurmaya çalışırken, diğer taraftan "Kürt sorunun çözümünde
muhatap kim olacak" sorusunun da yanıtını aradı. Bu arayışın
sonunda, Başbakan Erdoğan daha önce randevu vermediği DTP ile
görüşme kararı aldı.
Erdoğan, dün, Meclis Başkanlığı seçimi nedeniyle topladığı Meclis
Grubu'nda AKP'li milletvekillerine Kürt açılımıyla ilgili çalışmaları
anlattı.
CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, toplantıda Başbakan Erdoğan,
Kürt açılımı konusunda Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasının söz
konusu olamayacağını; böyle bir görüntü yansıtılmasından rahatsız
olduğunu dile getirdi.
Erdoğan, "Bu süreçte muhatap alacağımız seçilmiş meşru bir parti

