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AVRUPALI TÜRKLER AKIN AKIN GELİYOR

DİTİB, İslam din dersi
verme yetkisini elin-
den alan Hessen Kül-
tür Bakanlığı aleyhine
açtığı davayı kazandı.
Anayasa Mahkeme-
si’nin hükümleri doğ-
rultusunda kararını
düzelten Wiesbaden
İdare Mahkemesi,
Eyalet Bakanlığını
haksız bularak Dİ-
TİB’in din dersi vere-
bileceğine hükmetti

Emanet edilen
milyonlarla kaçtı

POLİS, YASEMİN’İ ARIYOR

Gülsüm Tan BREMEN

Bremen'in Walle semtindeki bir
para ve değerli eşya taşıma şir-
ketinde çalışan 28 yaşındaki

Yasemin Gündoğan’ın, kendisine
emanet edilen birkaç milyon avro
ile kayıplara karıştığı iddia edildi.
Bremen savcısı ve polisi, mayıs ayı
ortasında gerçekleşen olay ile alaka-
lı zanlı Gündoğan hakkında  soruş-
turma başlattı. Polise göre para dolu
çantalarla kayıplara karışan Gündo-
ğan’ın, olayın ertesi günü de hasta-
lıktan raporlu olduğu ve işe gelmedi-
ği, şirket yetkililerinin ise hırsızlık
olayını ancak birkaç gün sonra fark
ettiği öğrenildi. Yapılan araştırma-
da, zanlının paraları Berlin'de kirala-
nan çalıntı plakalı siyah bir mini-
büsle taşındığı belirlindi. Savcılık
sözcüsü, şüpheli Gündoğan’ın firar-
da olduğu, ona yardım ve yataklık
yaptığı sanılan başka bir kadın ise
gözaltına alındığı, bilgisini paylaştı.
Cumhuriyet savcılığının talebi üzeri-
ne de bölge mahkemesi tutuklama
kararı çıkardı. Firari Yasemin Gün-
doğan'ın bulunması için halktan
yardım isteyen savcılık ve polis,
olayla ilgili bilgi vereceklerin Bre-
men cezai soruşturma departmanı-
na ait 0421 362-3888 no’lu telefonu
aramalarını istedi.  Yasemin Gündo-
ğan’ın, şirkette sipariş edilen fonla-
rın paketlenmesinden ve nakliye gü-
venliği ile teslim edilmesinden so-
rumlu olduğu bildirildi.

İslam din dersi
engellenemez

REN NEHRİ’NDE İKİ KUŞAK BİR ARAYA GLEDİ

Kapıkule
canlandı

Aranan zanlı Yasemin Gündoğan.

FRANKFURT/WIESBADEN

Wiesbaden İdare Mahkeme-
si, Hessen eyaletinde din
dersi vermesi engellenen

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin
(DİTİB) itirazını değerlendirdi.
Mahkeme kararında, 28 Nisan
2020'den itibaren Hessen Kültür Ba-
kanlığı'nca DİTİB'in din dersi ver-

mesinin engellenmesi, hukuka ay-
kırı bulundu.  Mahkeme, DİTİB'in,
din dersi vermeye devam edeceği-
ne hükmetti.  Bu hükmün kesinleş-
mesinde ise Alman Anayasa Mah-
kemesi’nin verdiği karar etkili oldu.
Süreç şöyle gelişti: Hessen Eyaleti,
DİTİB Hessen ile işbirliği sonucu
2013- 2014 öğretim yılından itiba-

ren 2019-2020 öğretim yılına kadar
okullarda İslam din dersi vermişti.
Eyalet 2020'de bu işbirliğini sonlan-
dırdıktan sonra DİTİB'i devre dışı
bırakmıştı. DİTİB ise hukuksuzluk
karşısında eyalete dava açmıştı.
Wiesbaden İdare Mahkemesi, Dİ-
TİB'in itirazını reddetmişti. Anaya-
sa Mahkemesi ise DİTİB'in yaptığı

başvurunun haksız yere reddedildi-
ğine hükmederek, dosyayı yine Wi-
esbaden İdare Mahkemesi'ne gön-
dermişti. Mahkeme de Hessen Eya-
leti'ni kararı düzeltmeye mahkum
etti. Eyalette 86 cami derneğini
temsil eden DİTİB Hessen, Eğitim
Bakanlığı'nın mahkeme kararına
uymasını beklediğini bildirdi.

EDİRNE AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
(YTB) Alt Komisyonu Baş-

kanı, AK Parti İstanbul Milletveki-
li Zafer Sarıkaya, yurda giriş ya-
pan gurbetçileri Kapıkule Sınır Ka-
pısı'nda karşıladı ve onlarla soh-
bet etti. Trakya Gümrük ve Dış Ti-
caret Bölge Müdürü Nihat Kınık
da ziyarette yer aldı.

Zafer Sarıkaya, ziyaretinin ar-
dından yaptığı açıklamada, yurt
dışında yaşayan vatandaşların
yoğun şekilde gelmeye başladığı-
nı söyledi. Taleplerini dinledikleri-
ni belirten Sarıkaya, "Bu süreçte
vatandaşlarımıza her türlü kolay-
lığın sağlanması için çaba harcı-
yoruz. İçişleri, Dışişleri, Ticaret,
Kültür ve Turizm bakanlıklarımız,
Edirne Valiliğimiz ile YTB tüm
emeklerini, gayretlerini gösteri-
yor. Vatandaşlarımızın rahatça se-
yahat edebilmeleri için tüm çalış-
malarımızı tamamladık” dedi. 

AMAN DİKKAT!
Sarıkaya, yurt dışından gelen

vatandaşlarla ilgili İçişleri Bakan-
lığının 1 Temmuz itibarıyla genel-
ge yayımladığını hatırlattı. Aşılan-
malarının üzerinden 14 gün ge-
çenlerden test istenmediğini ifade
eden Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Bunun dışında vatandaşlarımızla
ilgili olarak, salgına yakalanmış
ve 6 ay geçmemişse teste gerek
yoktur. Hastalığa yakalanıp teda-
vilerinin üzerinden 6 ay geçmiş
ve tek doz aşılarını vurulmuşlarsa
PCR ve antijen testine gerek kal-
mamaktadır. Bu üç uygulamayı

gerçekleştirmemişlerse muhak-
kak PCR 72 saat önce veya antijen
testi 48 saat öncesine geçerli olan
belgeyi girişte ibraz etmeleri ge-
rekmektedir. Vatandaşlar bu bel-
geleri yanlarında getirmezlerse
kendilerine gümrük kapılarında
test uygulama imkanı olduğunu
söylüyorum havalimanlarında.
Ama Kapıkule, İpsala ve Hamza-
beyli'de test uygulaması olmadı-
ğını, vatandaşlarımız aşı ya da
test belgelerini getirmemişlerse
burada dolduracakları onam for-
muyla gitmiş oldukları son desti-
nasyonda negatif çıktıklarını ibraz
etmedikleri müddetçe izolasyona
alınma riskleri olduğunu söyle-
mek istiyorum."

AŞILANMA İMKANI VAR
Kapıkule'deki aşılama hizmeti-

nin de devam ettiğini anlatan Sa-
rıkaya, Türkiye'deki 53 havalima-
nının 36'sında da aşılamanın sür-
düğünü vurguladı. Sarıkaya, yurt
dışından geleceklerin giriş bilgi
formunu doldurması ve sınır kapı-
sına geldiklerinde formu ibraz et-
mesi gerektiğini kaydetti. Yurt dı-
şından gelen vatandaşların pasa-
port ve diğer belgelerini hazırlaya-
rak Kapıkule'ye gelmelerinin geçiş
süresini kısalttığını belirten Sarı-
kaya, "Yanlarında bulundurmaları
gereken para miktarıyla ilgili ola-
rak da uluslararası kaideleri yani
10 bin avronun üzerinde nakdi
miktarı yanlarında taşımamaları
gerektiğini belirtmekte fayda gö-
rüyorum" diye konuştu. Sarıkaya,
İpsala Sınır Kapısı'nda da ziyaret-
lerde bulunacağını kaydetti.

Göçün 60. Yılı

AK Parti Milletvekili 
Zafer Sırakaya

Fatih Çimen DUİSBURG

AWO Duisburg'a bağlı olan
''AWO OV Marxloh Interna-
tional'' derneği,  Alman-

ya’ya Türk göçünün 60. yılı dolayı-
sıyla ''Ren Nehri'' üzerinde 'Kob-
lenz - Bingen arasında' gemi turu
düzenledi. Dernek üyelerinin
önemli bir kısmının tatilini Türki-
ye'de geçirmelerine rağmen, Duis-
burg'da kalan dernek üyeleri de,
Goethe vapurunda bir araya geldi.

Geziyi organize eden ''AWO OV
Marxloh International''  Derneği
Başkanı Düzgün Küçükdoğan  şun-
ları söyledi: ''Dernek üyelerimizin
büyük çoğunluğu Türkiye kökenli
insanlardan oluşmaktadır. Bu yıl
göçün 60. yılıdır. Bizler de göçün
60. yılında özellikle birinci ve  ikin-

ci kuşakla birlikte Ren nehri üzerin-
de gemi turu düzenleyerek birlikte
seyahat etmek istedik.  Amacımız;
kuşaklar arası diyalogu geliştir-
mek,  üyeler arasında birlik, bera-
berlik ve dostluğu artırmanın yanı
sıra; yeni vatanımız olan Alman-
ya'nın kültürünü, doğasını ve in-
sanlarını tanıma fırsatı bulmaktı.
Üyelerimiz gemide, Almanya’daki
yaşantılarıyla  ilgili anılarını ve
geleceğe dair beklentilerini anlat-
tılar. Gemi turuna katılan; Alman,
Holandalı, İtalyan, Sirilankalı ve
diğer milliyetlerden insanlarla ta-
nışıp muhabbet ettiler.'' 
Yaklaşık 6 saat süren gemi turu-
nun ardından Bingen'den tekrar
Duisburg'a dönnüldü. Yol boyun-
ca hep birlikte türküler söylenip,
neşeli bir gün yaşandı. 


