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PROF. DR. İLBER ORTAYLI AVRUPALI TÜRKLERE SESLENDİ:

Ortaylı “Türkçeyi mu-
hafaza edin ve başta

İngilizce olmak üzere
başka Avrupa dillerini
öğrenin, Vatanımız siz

gençlerimizden bir
şey bekliyor” derken,
Prof. Dr. Edibe Sözen

de gençlere “Dünyaya
hakim olmuş bir me-

deniyetin çocukları ol-
duğunuzu unutmayın”

çağrısı yaptı.

TUTUKLAMA KARARI VAR

568 aşırı sağcı aranıyor
Almanya’da 31 Mart itibarıyla

145’i şiddet suçu işleyen olmak
üzere 568 aşırı sağcının arandığı
ifade edildi. Arananlardan
79’unun ise yurt dışına kaçtığı
bildirildi. Anayasayı Koruma Teş-
kilatı (BfV) 2021 raporunda, Al-
manya’da yaklaşık 33 bin 900

aşırı sağcının bulunduğu ve bun-
lardan 13 bin 500’ünün “şiddet
eğilimli” oldukları belirtildi. Ra-
porda, aşırı sağcıların 2020’ye
göre yüzde 1,8 arttığı ve bu raka-
mın istatistiğinin tutulmasından
bu yana en yüksek seviye oldu-
ğu kaydedildi.

Türkiye’nin bir parçası
olduğunuzu unuTmayın

FRANKFURT RODGAU’DA

Türk Film Festivali başladı
FRANKFURT
Almanya’da düzenlenen 22.

Uluslararası Frankfurt Türk Film
Festivali, Frankfurt yakınlarında-
ki Rodgau’da başladı. Başkanlığı-
nı Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı Kül-
türler Arası Transfer Derneği’nce
düzenlenen festivalin açılış gala-
sına beyaz perdenin tanınmış
isimleri katıldı. FİLM-SAN Vakfı iş
birliğiyle, “Sesini yükselt, dünya-
mızın cesur filmlere ihtiyacı var”
sloganıyla düzenlenen festivalde
30 filmin gösterimi yapılacak.
Hüseyin Sıtkı, festivalde Türki-
ye’den Almanya’dan ve Avru-
pa’dan filmlerin gösterileceğini
belirterek, dolu dolu bir festivali
sinemaseverlerle buluşturmak is-

tediklerini söyledi. Sıtkı, “Festi-
valde kısa filmler, belgeseller ve
uzun metrajlı filmler var. Festival
kapsamında ayrıca çeşitli yarış-
malarımız var. 1 Temmuz’da ise
ödül törenimiz var. Türkiye’nin
tanınmış isimlerinden Müfit Can
Saçıntı arkadaşlarıyla bir gösteri
sunacak. Yeşilçam müzikleri kon-
serimiz var. İki panelimiz var,
söyleşiler var” dedi. Yönetmen,
senarist ve oyuncu Müfit Can Sa-
çıntı da Avrupa’nın ortasında
Türk dili ve kültürünü temsil
eden bu festivalde bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Festival kapsamında 1 Tem-
muz Cuma günü çeşitli kategori-
lerde ödüller sahiplerini bulacak.

DİTİB ORGANİZASYONU İLE YOLA ÇIKMIŞLARDI

Ercüment Aydın KÖLN
Diyanet İşleri Türk İslam

Birliği (DİTİB) 2022 Yılı
Hac Organizasyonu
kapsamında kutsal
topraklara Alman-
ya’dan giden hacı
adayları, Mekke’ye
ulaştı. Mekke’nin
Aziziye bölgesi Da-
ru’l Hady Oteli’ne
gelen hacı adaylarına
otel lobisinde karşılama

programı düzenlendi. Hacı aday-
larına hurma ve zemzem ik-

ram edildi. Pandemi se-
bebiyle 2 yıl aradan

sonra ilk hacı adayı
kafilesi, Almanya
Hac Organizasyonu
Genel Koordinatörü
Musa Uzun ve Dİ-
TİB Hac Merkezi gö-

revlisi Muhammed
Sıddık Kaya tarafın-

dan karşılandı.

İlk kafile Mekke’ye ulaştı

KREİSLİGA  A’YA YÜKSELDİ

Mehmet Güzel RENNİNGEN
Kreisliga B’de mücadele veren

KSV Renningen futbol takımı, oy-
nadığı son maçta güçlü raki-
bi SV Leonberg Eltin-
gen’i 2-1 yenerek
şampiyon oldu.
Renningen şehir
stadında oynan
ve 700’ü aşkın
seyircinin izledi-
ği maçta baştan
sona üstün olan
ekibimiz, 0-1 geri
düştüğü maçtan kop-
madı ve ikinci yarıda bul-
duğu iki golle maçı
kazanarak Kreisliga
A’ya yükseldi.

KSV Renningen
takımının Başka-
nı Ümit Aşık, se-
zon boyunca oy-
nadıkları 30 maç-
ta sadece iki mağ-
lubiyet aldıklarını ve
diğer maçlardan galibi-
yetle çıktıklarını belirterek,
“Oyuncularımız çok zorlu ve yo-
rucu bir sezonu başarıyla ta-

mamladılar. Aslında şampiyonlu-
ğumuzu haftalar öncesi ilan ede-
bilirdik. Çeşitli sakatlıklar ve ha-

kem hataları nedeniyle bunu
son haftaya bırakmak

zorunda kaldık. Takı-
mımızı teknik heye-

timizi ve bizi gerek
evimizde gerekse
dış maçlarda yal-
nız bırakmayan,
bugün de burayı

bayram yerine çevi-
ren seyircilerimize ve

önemlisi ana sponsoru-
muz ECO grosshandel ve

diğer sponsor firmaları-
mıza çok teşekkür

ederim” dedi. KSV
Renningen takım
hocası Selçuk Bay-
rak ise sezona iyi
başlamadıklarını

bazen şansızlık ba-
zen hakem hatala-

rıyla birçok maçta is-
temedikleri sonuçlar al-

dıklarını, ancak  ve pes etme-
yip, çok çalışıp, ipi göğüsledikleri-
ni söyledi.

KSV Renningen
şampiyon oldu

KÖLN

Almanya’nın Köln kentin-
de yapılan “Dijital Çağda
Medya Okuryazarlığı ve
Türkçe Çalıştayı”nda

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr.
Edibe Sözen birer konuşma yapar-
ken Prof. Dr. Kemal Sayar da “Diji-
tal Çağda Mutlu Kalmak” konulu
bir konferans verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam
Birliğinin (DİTİB) Köln’deki
genel merkezindeki çalış-
tayda, Avrupa’da yaşayan
Türk gençlerine seslenen
Prof. Dr. Ortaylı, “Türkçeyi
muhafaza edin ve başta İn-
gilizce olmak üzere başka
Avrupa dillerini öğrenin.
Geçmiş asırda tüm bilimler
Almancaydı ama artık tıpta, mü-
hendislikte Almanca konuşulmu-
yor” dedi.

Gençlere hitap eden Prof. Dr. Or-

taylı, şunları kaydetti: “Vatanımız
siz gençlerimizden bir şey bekliyor.
Anadolu’dan koptunuz, memleketi-
mizden. Dönmek zorunda da değil-
siniz, alışkanlığınız neyse ona de-
vam edeceksiniz. Unutmamanız ge-
reken çok şey, Türkiye’nin bir parça-
sı olduğunuzu hatırlamak. Döner
kebap yemekle, bozayı özlemekle
olmuyor. Bu memleketin problem-

lerini dünyaya
haykıracaksınız.
Siz burada Al-
man münevveri
olmakla mükel-
lef değilsiniz,
bunu yapmayın.
Sovyetler Birli-
ği’nde yaşayan
Türkler gibi de-

ğilsiniz. Burası Almanya, burada
çok şey öğrenilir, çok şey yapılabi-
lir, açık bir ülke. Almanya’ya açıl-
mış biri değil, dünya adamı olma-

nız önemli. Dünya adamı olmak
için de önünüzdeki bilgisayarın ya-
zım sistemini gözden geçireceksi-
niz. Dilinizin İngilizce olması gere-
kiyor. Bugün 3,5 milyon insan Av-
rupa’nın hiçbir ülkesinde asimile
edilmez, bu mümkün değil.”

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politi-

kalar Kurulu Üyesi ve Basın İlan
Kurumu Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Edibe Sö-
zen, “İletişim, Kültür ve
Medeniyet” başlıklı bir
konuşma yaptı.

Sözen konuşmasında,
dünyaya hakim olmuş bir
medeniyetin çocukları ol-
duğunuzu unutmayın,
böyle büyük bir medeni-

yet herkese nasip olmaz. Medeni-
yet de aslında bir inanç sistemi, ah-
laki düzenden ibarettir. Bizler bura-
dan besleneceğiz ve bundan sonra

insanlığın en temel sorunlarından
biri olmaya aday gerçek olanla ger-
çek olmayanı ayırt edememe halini
ancak bu şekilde aşabileceğiz. Sa-
nal dünyada duygu düşüncelerimi-
zin manipüle edildiğini unutmaya-
lım. Teknoloji tarafından kullanılı-
yor muyuz, yoksa biz o teknolojiyi
kullanıyor muyuz? Kim kimin efen-
disi?’ sorusunu sormamız gereki-
yor” dedi. Çalıştay bünyesinde dü-
zenlenen “Dijital Çağda Medya
Okuryazarlığı, Metaverse Etkisi ve
Dijital Sanat” başlıklı paneli, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu
yönetti. Oturumun panelistleri Yu-
nus Emre Enstitüsü Kültürel Diplo-
masi Akademisi Koordinatörü Dr.
Melih Barut, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesinden
Doç. Dr. Adnan Altun ve sanatçı-
eğitmen Bager Akbay birer konuş-
ma yaptı.

Ayrımcılık
yapan çok
ceza alan
kimse yok

AVUSTURYA’DA IRKÇILIK
İLKOKULA KADAR İNDİ

VİYANA
Avusturya’da Eğitimde Ayrımcılık

Karşıtı Eşitlik Derneğinin (IDB) rapo-
runa göre, ülkede geçen yıl 121 ay-
rımcılık vakası yaşandığı, bunun buz
dağının görünen kısmı olduğu kay-
dedildi. Raporda, Avusturya eğitim
kurumlarında bireylerin yüzde 82 ile
en çok etnik köken ve dini aidiyetleri
nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı,
yüzde 18’i ise çeşitli nedenlerle mağ-
duriyet yaşadığı ifade edildi.

EN BAŞTA EĞİTMENLER
Raporda, ayrımcılık suçunu işle-

yenlerin yüzde 59’unun eğitmenler,
yüzde 13’ünün öğrenciler, yüzde
2’sinin ise okul yöneticilerden oluş-
tuğuna dikkat çekilerek, kurumsal
ayrımcılığın ise yüzde 7 seviyele-
rinde olduğu aktarıldı. Raporda, ay-
rımcılık yapan faillerin işledikleri
suçlar nedeniyle herhangi bir ceza
almadıkları kaydedildi. Ayrıca ay-
rımcılığa en çok ilkokul öğrencileri-
nin maruz kaldığı da belirlendi.

MUTFAĞINIZDAN ARITILMIŞ
SAĞLIKLI SU AKSIN

SUDAN SEBEPLERLE SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

SU TAŞIMAKTAN KURTULUN STOP

Su 
arıtmanız 

varsa 
başka suya 

GEREK YOK!..

arıtmanız 

Kalbiniz
rahat
olsun

Goldfeld GmbH
Starkenburg Str. 7-9
64546-Mörfelden-Walldorf

Tel.  : 06105 - 977 78 135
Cep : 0178 - 220 88 87
e-Mail : n.furat@goldfeld.eu

Daha fazla bilgi için bizi arayınız: İRTİBAT ADRESİMİZ
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SU ARITMA 
EVİNİZDE

TEMİZ SU SOFRANIZDA

✓ İçebilirsiniz
✓ Kahvenizi
✓ Çayınızı
✓ Yemeklerinizi 
 arıtılmış su ile 
 yapabilirsiniz.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Prof. Dr. Edibe Sözen

Köln’de “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve
Türkçe Çalıştayı” düzenlendi. 


