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AVRUPA HABER

∂ Samsun’da gurbetçinin evine havalandrma penceresinden girerek hrszlk yapmak istedikleri
iddia edilen 1’i Gürcistan vatanda 2 kii polis tarafndan gözaltna alnd. Olay, lkadm ilçesi
19 Mays Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (47) yurt dnda yaayan ablas Aysel B.’ye ait evi kontrol ettiinde mutfak camnn açk, odalarn ise dank olduunu fark edince durumu polise bildirdi. Muammer Ay - SAMSUN (HA)
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Rotterdam mar ve skandan Sorumlu Büyükehir Belediye Bakan Yardmcs Hamit Karaku ve Feijenoord
Belediye Bakan Seyit Yeyden, kar nedeniyle köprüde buzlanmay önlemek için köprüye tuz döktüler.
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ünyanın en önemli liman
kentlerinden olan Rotterdam’da, iki yakayı birbirine
bağlayan köprü önceki gün
yaya trafiğine açıldı, projenin mimarları
Rotterdam İmar ve İskandan Sorumlu
Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden ve yardımcısı Turan Yazır adlı üç Türk. Maas
Nehrinin kentin ortasından geçmesinden dolayı Rotterdam’ın 2 yakası köprüler ve tünellerle sağlanıyor. Buna
ilaveten Rotterdam’ın merkezi konumunda olan Wilhelminapier ile Katendrecht semtleri arasında bağlantıyı
sağlamak için 160 metre uzunluğunda
yaya ve bisikletliler için köprü hizmete
açıldı. Önceki gün Wilhelminapier ile
Katendrecht semtlerinde köprünün
açılması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene Rotterdam İmar ve İskandan Sorumlu Büyükşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş,
Feijenoord Belediye Başkanı Seyit
Yeyden ve yardımcısı Turan Yazır,
Hollanda’nın ünlü kabare oyuncuları
Dolf Jansen ve Brigitte Kaandorp, Rotterdam Büyükşehir Belediye Meclis
Üyesi Zeki Baran, İjsselmonde Bele-

diye Meclis Üyesi Necat Kaya, belediye
çalışanları, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Rotterdam İmar
ve İskandan Sorumlu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, “Rotterdam’da önemli bir gün
yaşıyoruz. Çünkü iki yakayı, 2 semti
birbirine birleştirdik. Bundan 4-5 yıl
evvel hiç kimsenin oturmak bile istemediği semte yatırımlar yaptık. Gelir
seviyesi yüksek olan insanların oturduğu Wilhelminapier ile gelir seviyesi
biraz düşük olan insanların yaşadığı
Katendrecht semtlerini kurduğumuz
köprüyle birleştirdik. İnsanlar yürüyerek her 2 yakadan alışverişlerini yapabilecek, işlerine rahatlıkla gidebilecekler. Köprü yok iken insanlar karşıdan karşıya geçmek için en az yarım
saat kanalın etrafında dolaşmaları gerekiyordu. Katendrecht semtini daha
da kalkındırmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Köprü hayata geçirildikten
sonra konut fiyatlarında müthiş artış
oldu. İnsanlar bu semti de tercih etmeye başladı. Katendrecht de merkezin
bir parçası oldu. Toplu taşıma araçları
ise hemen köprünün yakınında. Biz
Rotterdam’lı vatandaşımızın daha huzurlu yaşaması için Rotterdam’ın yeniden yapılanmasını tüm hızıyla sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.
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∂ İGMG (İslam Toplumu Milli
Görüş) teşkilatları Freiburg bölgesinde yeni yılın ilk cemiyet
başkanları ve cemiyetlerin teşkilatlanma başkanları ve sosyal
hizmetler başkanları geçtiğimiz
günlerde bir araya geldiler. Bölge
merkezinde yapılan toplantıda

bölge başkanı Rasim Gül ve birimlerin konuşmaları gerçekleşirken, katılanların dilek ve temennileri alındı. Daha sonra genel merkez teşkilatlanma başkan
yardımcısı Mehmet Ateş idarecilere bir konuşma yaparken,
program Başkan Rasim Gül’ün
değerlendirme konuşması ve yapılan dua ile son buldu.
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∂ Bremen Eyaleti’nde, kamu hizmetleri için öğretim yeri oranı artırıldı. Oranın yüzde 8,5’e ulaşması
için bu yıl 451 öğrenciye öğrenim
yeri ayrıldı. Bu sayı içinden genel
yönetimde polis, itfaiye, yargı ve
vergi makamlarında kamu idaresinin
personel ihtiyaçlarını karşılamak için

Bremen Eyalet Maliye Bakan Karoline Linnert

148. İhtiyaç üzerine 160 öğrenim yerinde, makinist, uzman bilişimci ve
bahçıvan öğrenimi için,143 öğrenim
yerinin de, kamu hizmetinde staj
yapmak isteyen eğitmci ve sosyal
çalışmacılara ayrıldığı Bremen Kamu
İdaresi tarafından bildirildi. Bremen
Eyalet Maliye Bakanı Karoline Linnert (Yeşiller/Birlik 90), bu konu üzerine yaptığı açıklamada, , “Bizim,
verimli ve hizmet odaklı bir yönetim
sağlayabilmemiz için, motive olmuş
kalifiye yeteneklere ihtiyacımız var,
tekliflerimizle başvuruda bulunanlara, mesleki hayata geçişlerinde yardımcı olmak istiyoruz. Bilhassa, meslek eğitimi pazarında şansı fazla olmayanlara” diye görüşlerini belirtti.
Eyalet hükümeti olarak kamu görevinde bulunan göçmen oranını arttırmak istediklerini de belirten Linnert, “Bu konunun üzerinde duruyoruz.. Özel etkinliklerimizle göçmen
ailelere, az tanınmış meslek imkanlarını da tanıtmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, toplumumuz gibi çok çeşitli
bir idaremizin olmasıdır” dedi.
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Anlamay Rheinland-Pfalz Uyum Bakan Irene Alt (sadan 2.), Mainz Emniyet Müdürü
Karl-Heinz Weber (soldan 2.) ve INBI Müdürü Nemazi-Lofink (solda) imzaladlar.
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∂ Almanya’nın Rheinland-Pfalz
eyaleti, kamu kurumlarında çalışan göçmen kökenli insan sayısını
artırmakta kararlı görünüyor. Bu
maksatla eyalet uyum bakanlığının teşvikiyle Mainz Emniyet Müdürlüğü ile Eğitim ve Entegrasyonu Destekleme Enstitüsü (INBI)

M.Türker Ar ve öretimden sorumlu Bakan Bernhard Freisler diplomalarn tannmas hakknda bilgi verdiler
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∂ Stuttgart’da faaliyet gösteren Beğegnungen e.V. kültürler arası dayanışma derneği tarafından düzenlenen
‘Diplomatlar Buluşması’ adlı panelde
yabancı diplomaların Almanya’da tanınması masaya yatırıldı. Dernek binasında gerçekleşen toplantıya Stuttgart Başkonsolosu M.Türker Arı konuk
diplomat olarak katıldı. Ocak 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmesi
planlanan yabancı diplomaların Almanya’da tanınması yasa tasarısı çalışmaları hakkında bilgi vermek için
panele katılan Stuttgart okullar ve öğretimden sorumlu yardımcı Bakanı
Bernhard Freisler dinleyenlere konu
hakkında bilgi verdi. “Artık taksi süren
bir doktora Almanya’da rastlanmayacak” derken, şimdiye kadar 1700 tıbbi,
170 mühendislik, 100 teknik ve 600’e
yakın sağlık alanlarında geçerli olan
diplomaların incelenerek değerlendirilmeye alındığını, en geç, sene sonuna
kadar bir sonuca varılacağının altını
çizdi. Freisler, konuşmasında, “Burada
bahsedilen diplomalar okul diploması
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∂ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Kurumu (UNESCO), bu
yıl Dünya Kültür ve Doğa Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme’nin 40.
yıldönümünü kutluyor. 1972 yılında
kabul edilen sözleşmeye o tarihten
bu yana 188 ülke imza koydu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 153 ül-

keden 936 kültür ve doğa varlığı yer
alıyor. Bunların 36’sı Almanya’da bulunuyor. 1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilen sözleşme, dünyadaki “nadide ve evrensel değeri”
olan kültürel varlıkların ve doğal
alanların korunması için halihazırdaki en önemli uluslararası kriter
kabul ediliyor. Dünya Mirası listesindeki bazı Alman yapıları şöyle:

Aachen Katedrali, Speyer Katedrali,
Würzburg Rezidansı, “Die Wies”,
Brühl’deki Augustusburg ve Falkenlust şatoları, Trier‘deki Roma yapıları,
Lübeck’in tarihi şehir merkezi, Potsdam ve Berlin şatoları ve parkları,
Lorsch Manastırı, Rammelsberg Madeni, Goslar eski şehir merkezi ve
Yukarı Harz su kanalları ve Völklingen Demir Çelik Fabrikası.

mamak üzere tüm derneklerimizin
etkinliklerine katılmak istiyoruz,
Alman devlet makamlarına ulaştırabileceğimiz konular varsa iletelim” şeklinde konuştu. Nezaket ziyaretinde ayrıca Türk vatandaşları
yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık ve seçme hakkı gibi güncel
siyasi konular da tartışılrken, Malatya’nın örneğin kayısı gibi meşhur
yiyecekleri hakkında konuşulması
da ihmal edilmedi.

arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Eyalet başkenti Mainz’da
tertip edilen resmi törende Rheinland-Pfalz Uyum Bakanı Irene
Alt, Mainz Emniyet Müdürü KarlHeinz Weber ve INBI Müdürü
Peimaneh Nemazi-Lofink anlaşmanın altına imzalarını attılar.
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∂ Avrupa Malatyalılar Dernekleri
Federasyonu (AMDF) önceki gün
Karlsruhe Başkonsolosluğu’nda bir
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete katılan AMDF Başkanı ve
işadamı Murat Alabaş’ın yanı sıra
eşi ile birlikte AMDF’nin 2. başkanı
ve işadamı Kenan Nalcı da katıldılar. Başkonsolos Serhat Aksen,
“Elimizden geldiğince, ayırım yap-

değildir, kalifiye işçi ve akademisyen
diplomalarıdır” diyerek, yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istediğini belirtti. Panele konuşmacı olarak katılan
Stuttgart Başkonsolosu M.Türker Arı,
“Almanya üreten bir ülke ve bu ülke
giderek yaşlanıyor” dedi. Almanya’nın
dünyada yer etmiş “Made in Germany”
yükünü daha fazla yaşlı nesille sürdürmesinin imkansızlaştığına, yeni
nesil yabancı kökenli insanların tecrübelerine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Dünyada ekonomik ve siyasi
dengelerin değiştiğine değinen Başkonsolos, Almanya’nın dünyadaki gücünü kaybetmemesi için bir an önce
kendi içindeki kaliteli yabancı işçileri
keşfetmesi gerektiğine değinirken,
diplomaların tanınmasının artık kaçınılmaz olduğuna değindi. Başkonsolos Arı, yürürlüğe girecek yasayı
çok geç kalınmış bir adım olarak değerlendirirken, “Diplomaların tanınması ile Almanya elindeki cevherleri
artık başka ülkelere kaptırmayacaktır”
dedi. Konuşma sonrasında dinleyiciler
ile panele katılan konuşmacılarla fikir
alışverişinde bulundular.

Würzburg Rezidans
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∂ Merkezi Anvers şehrinde bulunan, Brüksel ve Heusden-Zolder
şehrinde de birer şubesi bulunan
Türk Dernekler Birliği katkılarıyla,
başarılı yönetmen ve senarist Rabia
Kaçar’ın yönettiği, “Mutluluğa giden Yol” adlı ve evlilik sorunlarını
içeren belgesel filim izleyicilerin

takdirini aldı. Brüksel Bozar’da
gösterimi yapılan filim daha sonra
konunun uzmanlarınca bir panelde
tartışıldı. Merhum Sedat Kaya’nın
ardından ilk sınavını yeni yönetim
kurulu ile başarı ile tamamlayan
Türk Dernekler Birliği Başkanı
Hikmet Çakır, “Türk Dernekler
Birliği olarak çalışmalarımız aynen
devam edecektir” dedi.
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∂ Rheinland Pfalz eyaletine bağlı
Ditib Bendorf Yeni Cami’ide yıllardır
yapılması planlanan fakat çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü hayata
geçirilemeyen Gençlik Lokali için
harekete geçiliyor. Son senelerde
özellikle gençlerin göstermiş oldukları çabaları gören Cami yönetimi
bu olayı hızlandırmak ve bir an önce
gençlerin bir arada iyi vakit geçirebilecekleri bir lokal ve aynı zamanda
bir eğitim yeri oluşturmak için İle-

tişim Sorumlusu Fatma Sönmez’in
ve Camii Kadın Kollarının büyük
çabalarıyla etkinlikler düzenleniyor.
Gençlik Lokali yapımı için gerekli
olan malzemelerin bir an önce alınması ve bunların hayata geçirilmesi
için gerekli olan para da düzenlenen
bu etkinliklerle sağlanıyor. İşte bu
etkinliklerden biri de 4 Şubat cumartesi akşamı yapıldı. Almanya’da
sahne alan ilk Türk kadın StandUp Komedi sanatçısı olan Şenay
Duzcu geceye katılanlara muhteşem
bir gece yaşattı.

