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∂ Almanya Federal Meclis Araştırma
Komisyonu’nun iç ve dış yazışmalarda
casusluğa karşı korunmak amacıyla
daktilo kullanacağı bildirildi. BND’de
görevli bir ajan hakkında ABD için ca-
susluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma
açılmasının ardından ülkede iletişim
konusunda güvenlik tedbirleri artırı-
lıyor. NSA Araştırma Komisyonu Baş-
kanı Patrick Sensber, yazışmalarda

daktilo kullanılacağını doğrularken,
“Gizli belgeleri yazmak için tekrar dak-
tiloya ihtiyacımız olacak” dedi. Sens-
berg, bunun haricinde iç yazışmaları
ve konuşmaları güvenli tutmak zo-
runda olduklarına işaret ederek, “Kilitli
e-posta göndermeye, kriptolu telefon
kullanmaya ve söyleyemeyeceğim ile-
tişim araçlarını kullanmaya da devam
edeceğiz”‘ dedi. BERLİN (AA) 

Fransa’nın Nice kentinde Filistin’e des-
tek gösterileri sadece dün geçerli olmak
üzere yasaklandı. Nice Belediye Başkanı
Christian Estrosi, 14 Temmuz ulusal gün
kutlamalarını gerekçe göstererek Filistin’e
destek için yapılması planlanan bugün-
kü bütün gösterilerin yasaklanmasını
istedi. Belediye Başkanı Estrosi, valiliğe
gönderdi mektupta, “Gösteri ve toplanma
özgürlüğü temel bir hak ancak ulusal
gün kutlamaları sırasında bu tür göste-
riler kabul edilemez tahriklere yol aça-
bilir” dedi. Valilik, belediyenin talebini

uygun buldu ve olası gösterilerin ya-
saklanmasını kararlaştırdı. Başkent Paris
olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde
binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik
saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e
destek vermek için gösteri düzenlemişti.
Nice kentinde dün için gösteri yasağı
talep eden Estrosi, Dünya Kupası finalleri
sırasında yabancı ülke milli bayrakla-
rının gösterişli bir şekilde kent içinde
taşınmasının yasaklanması için de ge-
nelge yayınlamış ancak bu karar idari
mahkeme tarafından reddedilmişti.

İ srail’in Filistin’e yönelik sal-
dırılarını protesto etmek ama-
cıyla Almanya’nın Kassel
şehrindeki bazı STK’lar tara-

fından bir miktar paranın üstüne
İngilizce ve Türkçe, “Gazze’de kat-
liam var” yazıldı. Kassel Türk İş-
verenler Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Adem Güney ve eşi, UETD

Kassel Muhasibi Adnan Kahveci
ve DİTİB Eyalet Birliği Başkan Yar-
dımcısı Yasemin Biçer de eylemde
yer aldı. STK yöneticileri, bu pa-
raların kullanıldığı müddetçe ka-
muoyunda gündem oluşacağını
ve insanların dikkatlerinin Gaz-
ze’deki katliamlara çekileceğini
söylediler.  Kadir Biçer - KASSEL

∂ NSU’nun bugünkü duruşmasında
tutuklu eski istihbarat muhbiri Tino
Brandt’ın ifadesine başvurulacak.
Münih Eyalet Mahkemesi’nde görü-
lecek davada Brandt’a Anayasayı Ko-
ruma Teşkilatı’nın (BfV), NSU örgü-
tüyle ilişkisi sorulacak. Mahkemenin
bu haftaki tüm duruşmalarda
Brandt’ın ifadesine başvuracağı ön-
görülüyor. Öte yandan şahit sıfatıyla
mahkemede ifadesine başvurulacak
Brandt’ın mahkeme salonuna kori-
dor kısmından değil, güvenli bölüm-
deki ayrı kapıdan giriş yapacağı bil-
dirildi. Thüringen Vatan Koruma Der-
neğinin kurucusu ve eski istihbarat
muhbiri Tino Brandt, geçtiğimiz haf-
talarda çocuk yaşta bir kişiye cinsel
tacizde bulunduğu suçlamasıyla tu-
tuklanmıştı. (AA) 

NSU duruşmasında
eski muhbir 
dinlenecek 

HEM SAPIK HEM IRKÇI 

A lmanya hükümeti, bakanlıklarda
ABD istihbaratı için çalışan başka
kişilerin bulunduğu yönünde bilgi-
sinin olmadığını bildirdi. Hükümet

Sözcü Vekili Christiane Wirtz, farklı bakanlık-
larda ABD için casusluk yapan kişilerin bu-
lunduğu yönünde bilgilerinin olmadığını
açıkladı. Wirtz, “Başka şüpheli vakaların ol-
duğuna ilişkin ipucumuz yok. Ancak soruş-
turmayla ilgilenen makamlar bu tür vakala-
ra rastlanması durumunda bunu araştıracak-
lar” dedi. Daha önce Alman basınında,
CIA’nin Almanya’da çok sayıda hükümet çalı-
şanını kaynak olarak kullandığı, bunların
ağırlıklı Savunma, Ekonomik ve İçişleri Ba-
kanlığı çalışanları olduğu ileri sürülmüştü.
Wirtz ayrıca Başbakan Angela Merkel’in bu
yasama döneminde istifa edeceği iddialarıyla
ilgili, Merkel’in 4 yıllığına seçildiğini ve ülke-
yi yönetmeyi devam etmeyi düşündüğünü
söyledi. BERLİN (AA) 

‘Başka ABD casusları
olduğunu duymadık’ 

HÜKÜMET SÖZCÜ VEKİLİ: 

S piegel dergisinin bir haberine
göre Almanya’da son 6 ayda 22
bin 600 kişi vergi kaçırdığı gerek-
çesiyle kendisini ihbar etti. Ge-

nelde Almanya dışı yatırım gelirlerinin
maliyeye bildirilmemesi suçundan olan
ihbarların geçen yılın aynı döneminde sa-
dece 9 bin 200 olduğuna dikkati çekildi.
Yılsonuna kadar kendi kendini ihbar
edenlerin sayısında rekor kırılacağına dik-
kat çekilirken, 2013 yılında toplam 25 bin
700 kişi ve 2010 yılında toplam 27 bin 600
kişinin kendi kendini ihbar ettiği belirtil-
di. Maliye yetkilileri bu rekor artışı Ba-
yern Münih’in eski Başkanı Uli Hoe-
ness’in vergi kaçakçılığı suçundan hapse
girmesine ve ünlü Alman kadın hakları
savunucusu Alice Schwarzer’in ceza al-
masına bağlıyor. MÜNİH (DHA) 

On binlerce Alman
kendini ihbar ediyor 

VERGİDEN HAPİS YATMAMAK İÇİN 

Çevre ve ŞeHİrcİlİK BAKAnı İDrİs Güllüce: 

Hollanda’da bulunan Çevre ve
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce,
Hollanda Türk İşadamları Derneği
(HOTİAD) toplantısına katıldı ve
Avrupa’nın en büyük beyaz pey-
nir üreticilerinden Özgazi tesisleri-
ni gezdi. Özgazi CEO’su Şerif Ak-
türk, Güllüce’ye fabrika hakkında
detaylı bilgiler verdi. HOTİAD Yö-
netim Kurulu ve üyeleriyle de bir

araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Güllüce, işadamlarının çalışmaları hak-
kında bilgiler aldı. AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Osman Boyraz, Rotterdam Baş-
konsolosu Togan Oral, HOTİAD Başkanı
Hikmet Gürcüoğlu’nun da hazır bulun-
duğu toplantıda Güllüce, Özgazi tesisle-
rinde incelemelerde bulunduktan sonra,
“Sizlerin başarıları ve birlikteliği göğsü-
müzü kabartıyor” dedi. Güllüce, “Yıllık
cirosu 1,5 milyar avroyu bulan siz değer-
li Hollanda Türk İşadamları Derneği üye-
leri, Osmanlı dönemindeki akıncılar mi-
sali ekonomideki ve ticaretteki temsilci-
lerimizsiniz. Sizlerin başarısı bizleri se-
vindirmektedir. Sizlerin buralarda birlik
ve beraberlik içerisinde olmanız çok
önemli. Sizler buralarda Türkiye için çok
önemlisiniz. Ak Parti iktidarı Türki-
ye’nin, gösterdiği ekonomik başarıyla
taraflı tarafsız herkesin takdirini kazan-
dı. Dünyada ikinci sıraya yerleşen müte-
ahhitlik sektörümüz, bu anlamda iyi bir
örnek oluşturuyor” dedi.  Özgazi CEO’su
Şerif Aktürk ise, 40 bin metrekare ve
günlük 700 ton süt işleme kapasiteli
peynir fabrikalarında kendi markaları-
na ilaveten 18 farklı markaya üretim
yaptıklarını ve Avustralya’dan ABD’ye
kadar onlarca ülkeye ihracat gerçekleş-
tirdiklerini bildirdi. 

HOTİAD yönetimiyle
görüşen ve Özgazi te-
sislerini ziyaret eden
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Güllüce, yurtdı-
şındaki Türk müte-
şebbislerin anavatan-
ları için çok önemli ol-
duğunu söyledi 

Avrupa’daki işadamlarımız
ekonomideki elçilerimizdir 

FUAT BoL
ÇERÇEvE
fuat.bol@tg.com.tr

Kader ağlarını
örüyor! -2-

M erhum Turgut Özal, Kürt li-
derler Celal Talabani ile Me-
sut Barzani’ye Türk pasa-
portu verirken, çoğumuz
bunun sebebini anlamamış

ve hatta eleştirmiştik. Tarih, kendisini haklı
çıkardı; nur içinde yatsın.

Irak’ın hâli malum; bölünmenin eşiğinde
ve kan gövdeyi götürüyor. Başta ABD ol-
mak üzere tüm Batılı sömürgeci güçler;
Müslümanların yumuşak karnı olan mez-
hepçiliği, âdeta bir maden gibi işlediler ve
el an da işlemeye devam ediyorlar. ABD,
Irak’tan çekilirken; merkezî hükümeti Şiilere
emanet etti. Şii başbakan Maliki, eline ge-
çirdiği bu fırsatla, Sünni Saddam’ın tüm
mezaliminin intikamına soyundu. Batılıların
arayıp da bulamadıkları şeydi bu.

Mezhep taassubu, derinden körüklendi
ve iş, şu veya bu mezhebi temsil iddiasın-
daki terör örgütlerine kaldı. Bunlar da, en-
vaiçeşit hunharlıkları, sözde İslamiyet adına
işliyorlar. ABD ve Batılı güçler, bir taşla
kaç kuş vuruyorlar?! Bir taraftan
Müslümanları birbirlerine kırdırırken; diğer
taraftan da onların sergiledikleri hunharlık-
ları dünyaya teşhir ederek; işte İslamiyet
budur demeye getiriyorlar!

Mesut Barzani, Kürt devletini ilan etmenin
zamanın geldiğini ve bunun için de
Türkiye’den ağabeylik görevi yapmasını
beklediklerini söylüyor. O da biliyor ki, böy-
le bir Kürt devletinin tek çıkış kapısı var; o
da Türkiye’dir. Diğer üç tarafı da ateşle
çevrili.

Bugüne kadar, Türkiye’ye; ‘sen karışma;
otur oturduğun yerde!’ diyorlardı. Bugün
baktılar ki, Türkiye’nin içinde olmadığı hiç-
bir denklem, sağlıklı çözülemiyor!

Yine çok şükür; bunun şuurunda bir ikti-
dar, Türkiye’de işbaşında ve aktif politika
izliyor. Batılı sömürgeci güçler, petrol ve di-
ğer enerji kaynakları yüzünden bölgedeler;
biz ise, yalnızca adalet ve insanlık için ne-
den orada bulunmayalım?!

Özellikle bizim bölgemizde; yani
Osmanlının bıraktığı netameli coğrafyada
kader, ağlarını örüyor ve tarih yeniden yazı-
lıyor! Bizde de, bizim coğrafyamızda da..

Bu bakımdan; milletimizin doğrudan seçe-
ceği cumhurbaşkanlığı çok çok önemli.
Anayasaya göre başkomutanı, millet
doğrudan belirleyecek. Ve; bu cumhur-
başkanı, söylendiği gibi, öyle yan gelip yata-
mayacak! Milletle bütünleşip; milletle hare-
ket edecek ve hesabını yine millete verecek.

Biz, tedbirimizi almaya çalışalım; neticede
takdir, yerini bulacaktır!

Özellikle bizim bölgemizde; yani
Osmanlının bıraktığı netameli coğ-
rafyada kader, ağlarını örüyor ve
tarih yeniden yazılıyor! Bizde de,
bizim coğrafyamızda da..

MEhMET 
ALi TopÇU 
ETTEN/LEUR

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Öz Gazi firmasında Hotiad üyeleriyle gazetemize poz verdiler. 

Almanya
casusluğa karşı 
daktiloya döndü 

ESKİ TEKNOLOJİ 

Paralara ‘Gazze’de
katliam var’ yaz›ld› 

Filistin gösterisine belediyeden yasak

HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Bakan Güllüce’ye hat tablosu
hediye etti. 

Güllüce ve beraberinde-
kiler, Özgazi firmasının

peynir üretim tesislerini
de gezerek bilgi aldı. 

Uli Hoeness
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