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Türk düﬂman› otoban mafyas› serbest
OFYA- Bulgaristanʼdan transit geçiş yapan Batı Avrupalıların korS
kulu rüyası olan ve “otoyol mafyası” olarak bilinen soyguncular çetesinin lideri Evgeni Milev, 5 aydır tutuklu olarak yargılandığı davada
serbest bırakıldı. Slivnitza Mahkemesi, bir Avrupalı Türkʼün silah tehdidiyle gasp edilmesi ve aracının kundaklanması olayı ile ilgili davada
yargılanan “Geyzo” lakaplı Milevʼin, her gün karakola giderek, kaldığı
yeri bildirmesi kaydıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi.
Evgeni Milev, kardeşi Emil ve şoförü Dimitar Mitrev ile birlikte 13 Aralık
2009ʼda Vakarel bölgesinde Mustafa Gümüş adlı Türkʼü silah tehdidiyle
gasp etmişti. Haydutlar, Gümüşʼün üzerindeki para ve kredi kartları ile
aracında bulanan değerli eşyaları aldıktan sonra aracı da yakmışlardı.
Polis, silahlı çatışma neticesinde Milev kardeşleri yakalamıştı.

Meslekler anavatandan
KADIN SAYISI DA AZALDI

Şuanda işsiz olan ve meslek eğitimini tamamlamış
durumda bulunan Türk gençlerine anavatanlarında
staj yaptıracak bir proje hazırlandı. Proje, Eylül
ayında başlayacak, 2012’ye kadar sürecek

SAVCILIK DAVA AÇTI

Ünlü sunucu
mahkemelik oldu
ANNHEİM- Uzun yıllardır Alman televizM
yon kanalı ARDʼde hava durumu sunan
Jörg Kachelmann hakkında Mannheim Savcılığı, tecavüz ve tehlikeli yaralama suçlarından dün dava açtı. Geçen 20 Mart Amerika
dönüşü havalimanında tutuklanan ve suçsuz
olduğunu ileri süren 51 yaşındaki sunucu
Kachelmannʼın davası, Mannheim Bölge
Mahkemesiʼnde görülecek. Sanık sunucunun
eski hayat arkadaşı 37 yaşındaki kadının
avukatı Thomas Franz, iddiaları inceleyen
savcılığın dava açmasıyla suçlamanın ciddiyetinin ortaya çıktığını söyledi.

Almanya’da doğum
oranlar› tepetaklak
NÜFUS ERİYOR
İESBADEN- Almanyaʼda 2009 seneW
sinde de doğumların azalmaya devam
ettiği bildirildi. Federal İstatistik Dairesi,
2009 yılında ülkede doğan bebeklerin sayısının, 2008 yılına göre 24 bin azaldığını
ve henüz kesinleşmemiş olan rakamlara
göre 651 bin olduğunu açıkladı. Almanyaʼda 15 ile 50 yaş arasındaki kadınların
sayısının da geçen 10 yıl içinde 1 milyon
azaldığı ifade edilen açıklamada, ölenlerin
sayısının ise 2009ʼda neredeyse 2008 yılındaki düzeyde kaldığı, ölenlerin sayısının
yaklaşık 2 bin azaldığı ve 2009 yılında 842
bin olduğu kaydedildi. Böylece ülkede
doğan çocukların sayısının ölenlerden
yaklaşık 190 bin daha az olduğu belirtildi.

ʻENDİŞEYE GEREK YOKʼ
öz konusu farkın 2008 yılında 168 bin
S
olduğu hatırlatıldı. Evlenenlerin sayısının da 2009 yılında yaklaşık aynı düzeyde
kaldığı, 2008 senesine göre bu sayının
1000 kadar arttığı ve 376 bin olarak belirlendiği ifade edildi. Almanyaʼda yaşayanların sayısının da 2009 başında 82 milyon
2 bin 356 olarak tespit edildiği kaydedildi.
Federal Almanya Aile, Kadın ve Gençlik
Bakanı Kristina Schröder, yaptığı yazılı
açıklamada, ülkede azalan kadın sayısıyla
birlikte doğumların azalmasının da normal olduğunu belirterek, doğum rakamlarındaki gerilemenin endişelenecek bir
durum olmadığını ifade etti.

Ucuz kasklar
emniyetli değil!
ÜNİH- Alman Otomobil Kulübü (ADAC) taM
rafından yapılan bisikletli kaskı testinden ilginç sonuçlar çıktı. 10
Euroluk ucuz kaskların
yeterli kaza güvenliği sağlamadığı
belirlendi. Ancak
bisikletlilerin illa
pahalı ürün alması gerekmediği ve birçok
20
Euroluk
kaskın iyi derecede kaza güvenliği
kalitesi
sunduğu açıklandı.
Test birincileri Giro
Rascal, Hero ve Firebird
isimli kasklar oldu. Kask alımı sırasında çocukların mutlaka büyüklerle birlikte olması ve satın
almadan evvel denenmesi önerildi. Ayrıca kask
satınmak isteyenlerin ihtisas mağazalarını tercih
etmesinin daha doğru olacağı vurgulandı.

K‹RA YAN G‹DERLER‹ KONUSUNDA

Yarg›tay’dan ev
sahiplerine müjde
ARLSRUHE- Federal Yargıtayʼın iki daK
vada verdiği kararlar ev sahiplerinin yüzünü güldürdü. Birinci davada önceki yıllarda
Rheinland-Pfalz Çalışma Bakanlığı Daire Başkanı Doris Bartelmesʼin ofisinde gerçekleşen görüşme samimi bir havada yapıldı.

KÖPRÜLER KURULUYOR

‘S‹ZLERE VEFA BORCUMUZ VAR’

AİNZ- Almanyaʼda mesleki eğitimin tamamlamış ve
şuanda işsiz olan gençler için mesleki staj imkânı
doğdu. Rheinland-Pfalz eyaletinin başkenti Mainzʼda
bulunan İNBİ adlı göçmenlere mesleki eğitim desteği sağlayan
kurum tarafından başlatılan bir proje, İstanbul Aydın
Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülüyor. “Köprü kurmak ve uyumu
sağlamak” adı altındaki proje konusunu görüşmek üzere İAÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Saygın ve Proje
Koordinatörü Prof. Dr. Haydar Özpınar, Almanyaʼya geldi.
Rheinland-Pfalz Çalışma Bakanlığı Dairesi Başkanı Doris
Bartelmes ile görüş alışverişinde bulunan heyet, proje ile
Almanyaʼdaki mesleki eğitimini tamamlamış işsiz Türk
gençlerine Türkiyeʼde staj imkânı sunulduğunu açıkladı.

012ʼye kadar sürecek projenin Eylül ortalarında
başlayacağını ve her seferinde 12 öğrencinin bu projeden
faydalanabileceğini de anlatan Haydaroğlu, bu konuda
başvuruların hâlen devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Saygın ise,
“Bu proje ile yurtdışında yaşayan ve zamanında ülkemize
büyük katkıda bulunan Türk vatandaşlarımıza bir nevi vefa
borcumuzu ödemeye geldik. İki tarafında bu konuyla fikirlerin
örtüşmesi bu projeyi hayata geçirecektir” dedi. Projeye
başvuruların devam ettiğini açıklayan projeyi yürüten İNBİ
Kurumu yöneticisi Peimaneh Nemazi-Lofink, başvuruda
bulunmak isteyenlerin kendilerine INBI, Wallaustr. 113, 55118
Mainz, Tel: 06131-617297 ve institut@inbi-mainz.de
adreslerinden ulaşabileceklerini belirtti. >Kâmil Yılmaz
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BU PROJE B‹R FIRSATTIR
lumlu
geçen
görüşmelerde
Bartelmes,
Ludwigshafenʼde Türk gençlerine yönelik mesleki
eğitim alanı bulma konusunda örnek çalışmalar
bulunduğunu söyledi. Gelecekte kalifiye elemana ihtiyaç
duyulacağını kaydeden Bartelmes, “Bu tür projeler ile Türk
gençlerine Türkiyeʼde staj imkânı sunulması büyük bir fırsattır”
dedi. Projenin Almanya Koordinatörü Hüseyin Haydaroğlu da,
“Bu projenin amacı iki ülke arasında bir köprü kurmaktır. Bu
köprüyü kurarken, burada meslek edinmiş veyahut üniversiteyi
bitirmiş öğrencilerimizin işsiz olmaları halinde Türkiyeʼde staj
yapma imkânı bulacaklardır. Proje, öğrencilerin bilgi ve tecrübe
edinmeleri açısından bir alışveriş olacaktır” dedi.
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Proje ile ilgili olarak yapılan görüşmeye katılanlar toplu halde.

Uyuﬂturucu kötü, paras› tatl›!

MSTERDAM- Dünyanın her yerinde devletlerin resmi söylemleri
A
uyuştucu madde ile mücadele içerirken, şimdi Hollandaʼda bakanlık bile yapmış bazı eski politikacaların uyuşturucu ticaretinden
vergi alınması teklifi şok etkisi doğurdu. Eski Savunma Bakanı Frederik Bolkenstein ve eski sağlık bakanı Else Borst-Eilersʼin de imzasını taşıyan her türlü uyuşturucu ticaretinin serbest bırakılmasını ve
vergi kesilmesini içeren bildirinin altına imza attı. Uyuşturucu pazarının devlet eliyle organize edildiği takdirde çetelerin silineceğini ileri
süren Bolkenstein, ayrıca Hollandaʼnın kasasına yılda 15 milyar avroyu aşkın vergi geliri gireceğini kaydetti. Eski politikacıların teklifine
Hıristiyan Demokrat Parti ve VVDʼden itiraz gelirken, Sosyal Demokrat Parti ve Demokratlar 66ʼdan destek gelmesi dikkat çekti.

kira yan giderlerine itiraz eden bir kiracının
dosyası karara bağlandı. Buna göre yüksek
mahkeme, kira yan giderlerine bir yıllık süre
içinde her yıl tekrar yazılı itiraz edilmesine ve
önceki yıllarda yapılan itirazların yeni yılı kapsamadığına hükmetti. Diğer davada ise,
uzun süre kiranın sadece belli bir kısmını
ödeyen kiracıya ait kontratı ev sahibinin tek
taraflı fesh edebileceğine karar verdi.

ALMANI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN

Katil zanl›s› 2 Türk’e
tutuksuz yarg›lama
AMBURG- Yüksek Eyalet Mahkemesi, ThoH
mas M. adlı Almanʼı döverek ölümüne neden
olmakla suçlanan ve 6 aydan fazla bir süredir tutuklu bulunan Onur K. (17) ile Berhan İ.ʼnin (17)
tutukluluk halini, bir dava yargıcının duruşmaya
katılamaması nedeniyle son duruşma gününe
kadar şartsız olarak kaldırdı. Onur K. ve Berhan
İ. hakkındaki davada karar alınmasının beklenildiği son duruşma günü olarak 25 Mayıs 2010 taİzlandaʼdaki
yanardağın
rihi
belirlendi.
oluşturduğu kül bulutu nedeniyle hakimlerden birinin İspanyaʼdan Almanyaʼya gelememesi yüzünden duruşmalara ara verilmişti. SPD Hamburg
Eyalet Meclisi Grubu ise, zanlıların serbest bırakılmasını, gençlere yönelik olumsuz bir mesaj olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

Küçük k›z›
köpek
yaralad›
ARİNMecklenburg-Vorpommern
W
eyaletinin Warin kasabasında 7 yaşındaki bir kız
çocuğu üvey babasının
köpeği tarafından ağır yaralandı. Olayın akşam saatlerinde
yaşandığı,
bulldog cinsi köpeğin
önce kızın saçlarından
çekerek yere düşürdüğü
ve ardından ısırdığı belirtildi. 51 yaşındaki üvey
babanın çabalarıyla köpeğin çocuğu bıraktığı, fakat
küçük kızın ağır yaralandığı ve hastanede tedavi
altına alındığı açıklandı.

B›çakl›
sald›rgan
dehşeti
ETTMANN- AlmanM
yaʼnın
Mettmann
şehrine bağlı Langenfeld
ilçesinde aklı dengesi
bozuk bir kişi, sokak ortasındaki bir aileye saldırdı.
22 ve 20 yaşındaki bir çiftin sokakta yürüdüğü esnada
saldırganın
bağırarak üzerlerine geldiği ve bıçakla tehdit ettiği
dile getirildi. Ardından iki
kişiyi yaralayan 28 yaşındaki saldırganın olay yerine
gelen
polisler
tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

