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Açýk Öðretim Lisesi
(AÖL), üniversite hayali

kuran gençler için çok önemli
bir umut kapýsý oldu. AÖL’e
kayýt olan öðrencileri ise 12 ve
13 Þubat tarihlerinde yapýlacak
1.dönem sýnavlarýnýn heyecaný
sarmýþ durumda. Ancak bu
heyecaný ders kitaplarýnýn öð-
rencilere henüz ulaþmamasý
gölgeliyor.

Pangea Eðitim Kurumlarý
Berlin þubelerindeki AÖL kurs-
larýndan sorumlu yetkililer ise
bazý öðrencilere kitaplarýn ulaþ-
týrýlmama sorunun her dönem
tekrar ettiðinin altýný çizerek,
kalýcý bir çözüm bulunmasýný
istedi. Berlin’den AÖL’e kayýtlý
olan Betül Þengün, kardeþinin
de AÖL öðrencisi olduðuna
dikkat çekiyor ve þunlarý söylü-
yor: “Kardeþime kitaplarý geldi.
Ayný ev ve adreste ikamet et-
memize raðmen benim kitapla-
rým hala elime ulaþmadý. Posta
dairesinden de herhangi bir bil-
gilendirme yazýsý býrakýlmadý.
Anneannem hep evde, annem
de postacý gelir de kitaplarý bý-
rakmadan geri gider diye gün-
düzleri evde oturuyor, hiçbir
yere gitmiyor.” Þengün, Batý
Avrupa Bürosu merkezini tele-
fonla aradýðýný, yaptýðý görüþ-
mede kitaplarýn gönderildiðini
öðrendiðini belirtiyor. “Ama ki-
taplarým hala ulaþmadý. Sýnav-
lara ise çok az süre kaldý.” di-
yen Þengün, yetkililerin ‘inter-
net ortamýnda kitaplarýn içeriði-
ni bulabilirsiniz’ tavsiyesinde
bulunduðunun altýný çiziyor.

Özgür Doðan Hatipoð-
lu’nun da kitaplarý henüz gel-
meyen öðrencilerden. Hatipoð-
lu , “Kapý zilinde hem Hatipoð-
lu ve hem annemin de ismi ya-
zýlý. Bize posta aracýlýðýyla gön-
derilen diðer þeyler normal ula-

þýyor. Batý Avrupa Bürosu mer-
kezini isimde yanlýþlýk oldu-
ðundan ulaþmamýþ da olabile-
ceðini söylediler. Ama ne pos-
taneden ne de Anadolu Üni-
versite’sinden kitaplarýmýn aký-
betiyle ilgili herhangi bir bilgi
yok.” diyor.

Serkan Öztaþ da Batý Avru-
pa Bürosu merkezini aradýðýný
söyleyerek, “Telefonda yaptýðý-
mýz görüþmede ‘kitaplarýnýz
ikinci kez gönderilirse ek ücret
ödemem gerekeceðini’ belirtti-
ler. Bir ay önce gönderilen pos-
ta eðer yanlýþ bir yere gönderilir
de ulaþmadýysa geri gitmiþ ol-
masý lazým. Ama kitaplarýmýn
ne geri gittiðinden ve nede ne-
rede olduðundan bir bilgi yok.
Sadece ‘biz gönderdik’ denili-
yor bize” dedi.

Diðer bir AÖL öðrencisi
Deniz Þafak’a ise yaptýðý telefon
görüþmede ‘tanýdýðýn biri varsa
o gelsin alsýn, o size göndersin’
denilmiþ.

Batý Avrupa Bürosu’nun bir
yetkilisi ile hem kitaplarýn ulaþ-
mayýþý ve hem internette bazý
derslerin olmayýþý ile ilgili yaptý-
ðýmýz görüþmede ise yetkililerin
bu sorunlardan haberdar oldu-
ðu ortaya çýktý. Batý Avrupa Bü-
rosu’nun bir yetkilisi gazetemi-
ze yaptýðý açýklamada: “Kitaplar
Aralýk ayýnýn ilk haftasýndan iti-
baren ulaþtýrýlýyor. Öðrenciler-
den ‘bir hafta sonra ayýn 15’de
kitabým geldi’ diyenler var. Za-
ten öðrencilere gönderdiðimiz
bilgi kýlavuzlarýnda Aralýk ayý-
nýn sonuna doðru elinize geçer
diye not düþüyoruz. Bu þartlar
göz önünde bulundurarak mü-
racaatlar yapýlýyor. Bazý öðren-
cilerde, özellikle Berlin’deki öð-
rencilerin kitaplarýnýn ulaþtýrýl-

masýnda sorunlar yaþandý. Pos-
tadan kaynaklanan sorunlar da
olabilir.” denildi. Kitaplarýn
içeriðini internet ortamýnda da
bulmak mümkün olduðunu be-
lirten yetkili, Çaðdaþ Türk ve

Dünya Tarihi dersinde eksiklik-
lerden dolayý þikâyet aldýklarýný,
þayet diðer derslerde de eksiklik
varsa bunlarýn öðrenciler þikâ-
yetlerini yazýlý dilekçe olarak
sunmalarý gerektiðini belirtti.

BETÜL ÞENGÜN ÖZGÜR DOÐAN HATÝPOÐLU SERKAN ÖZTAÞ

DÝTÝB Villingen-Schwenningen Merkez
Camii’ni belediye baþkaný ziyaret etti
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Geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda
inþaatýna baþlanan DÝTÝB-Villin-

gen Schwenningen Merkez Camii inþ-
aatý büyük bir hýzla devam ederken,
Belediye Baþkaný Dr. Rupert Kubon
ekibiyle birlikte cami inþaatýný ziyaret
etti. Cami inþaatý hakkýnda Dernek
Baþkaný Ali Þimþek`ten bilgi alan Bele-
diye Baþkaný Dr. Rupert Kubon, ‘Þeh-
rin mimari yapýsýný zenginleþtirecek
camimizin en kýsa zamanda faaliyete
geçeceðini ümit ediyorum’ dedi. Ca-
minin inþaatý hakkýnda bilgi veren
Dernek Baþkaný Ali Þimþek ve muha-
sip Orhan Þimþek yaptýðý açýklamada
"Derneðimiz 1987 yýlýnda kuruldu ve
þu an 260 üyesi var. Mevcut caminin
90 metrekare gibi küçük bir ibadet ala-
nýna sahip olmasýndan dolayý ihtiyaca
cevap verememekteydi. Bundan dolayý
cemaatimizin talebi ve yardýmlarý doð-
rultusunda dernek yönetim kurulu
olarak yeni cami inþaatýna karar ver-
dik. Villingen Schwenningen civarýnda
yaþayan yaklaþýk 2500’e yakýn vatan-
daþýmýzýn yardým ve destekleri ile
Aðustos 2010 yýlýnda yeni caminin inþ-

aatýna baþladýk. Ýnþaatý devam etmekte
olan camimiz ibadet alanlarýnýn yanýn-
da, kuran kursu, seminer salonu, din
görevlisi için tahsis edilmiþ bir daire-
den oluþmakta ve 3 katlý olup 1000
metrekare kullaným alanýna sahiptir‘
þeklinde konuþtu. Caminin 2011 yýl
sonunda tamamen bitmesinin plan-
landýðýný söyleyen dernek yetkilileri.
"Özellikle 2 yýldýr her Cuma günü gö-
nüllü olarak lahmacun ve gözleme ya-
pýp satarak cami inþaatýna destek olan
bayanlara çok teþekkür ediyoruz" de-
diler. DÝTÝB Villingen- Schwenningen
Camii imamý Bilal Eker ise, "Villingen-
Schwenningen Bahnhof karþýsýnda ya-
pýlmakta olan ve yaklaþýk 1.1 Milyon
Euroya malolacak yeni camimiz için
gayret gösteren herkese minnettarýz.
Sadece ibadet yapýlan bir cami deðil
ayný zamanda insanlarýmýzý daha da
kaynaþtýracak olan sosyal bir merkez
inþaa edilmektedir. Ýnsanlarýmýzdan
Villingen Schwenningen Merkez Ca-
mii´nin biran önce hizmete açýlabilme-
si için yardýmlarýný bekliyoruz" ÝSMAÝL
ÝLKÝMEN VÝLLÝNGEN-SCHWENNÝNGEN 

Merkel’in Güney Kýbrýs yönetiminin
aðzýndan konuþmasý üzücü
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Baþbakan Angela Merkel’in
Güney Kýbýs ziyaretinde yaptý-

ðý açýklamaya bir eleþtiri de Alman
Yeþiller Partisi Eþbaþkaný Cem Öz-
demir’den geldi. Zaman’a konuþan
Özdemir, “Þansölyenin meseleye
Güney Kýbrýs yönetiminin tek taraflý
bakýþ açýsýndan bakmasý üzücü.” de-
di. Birleþik Milletleri’nin (BM) yö-
nettiði, Avrupa Birliði’nin (AB) de
desteklediði Kýbrýs’ýn birleþmesiyle
ilgili referandumu olumlu oylayan
tarafýn Kuzey Kýbrýslýlar olduðunu
hatýrlatan siyasi, ‘Adanýn Rum kesi-
mi ise çok net bir ‘hayýr’ oyu ile bir-
leþmeye giden kapýyý kapadý.” dedi.
Özdemir, AB Konseyi’nin daha son-
ra Kýbrýslý Türkler üzerinde uygula-

nan izolasyonun kaldýrýlmasýný oy
birliði ile kabul ettiðini hatýrlatarak,
ama bu kararýn o ara AB üyesi ola-
rak kabul edilen Güney Kýbrýs tara-
fýndan veto edildiðine de deðindi.

Türkiye’nin Güney Kýbrýs’ta üre-
tilen ürünlere limanlarýný açmasýný
talep ederken diðer tarafý unutma-
mak gerektiðini belirterek, “Bu ku-
zeye uygulanan haksýz ambargo-
nun kaldýrýlmasýný da beraberinde
getirmeli. Adanýn birleþmesini eþit
þartlarda saðlanmasýný isteyen biri,
Kofi Annan’ýn Barýþ Planý’ný temel
alarak, iki tarafa da baský uygula-
malý. Diðer tüm giriþimler sorunun
artmasýný körükleyecek.” dedi.
AZAMAT DAMÝR BERLÝN

INA akademisyenleri kahvaltýda buluþturdu
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Merkezi Düsseldorf’da bulunan
Aþaðý Renli Akademisyenler Gi-

riþimi (INA) üniversite son sýnýfta oku-
yan ve mezun olmuþ akademisyenleri
Duisburg’da bir araya getirdi. Derne-
ðin yönetim kurulu üyesi Bülent Çelik,
‘Akademisyenler olarak, bu ülkede
doðup büyüyenler olarak yaþadýðýmýz
ülkedeki problemleri çözmek için bi-
zim de katkýmýzýn olmasý gerekiyor’
dedi. Temel problemleri çözmenin de
temel þartýnýn da eðitim olduðunu be-
lirten Çelik, derneðin amacýnýn top-
lumdaki akademisyenlerin sosyal
sorumluluðunun olduðunu göstermek

olduðunu belirtti.
Eðitimci Ali Yýlmaz da konuþmada

Türk toplumundaki okuma oranýnýn
çok düþük olmasýna dikkat çekti. Al-
manya ve Türkiye’deki gazete tirajla-
rýný kýyaslayan Yýlmaz, Almanya’da
günlük 51 milyon, Türkiye’de ise 5
milyon tiraj olduðunu, kitabýn Al-
manya’da acil ihtiyaçlar sýrasýnda
18.sýrada görülürken, Türkiye’de
222.sýrada görüldüðünü söyledi.Yýl-
maz, ‘Kitap ve gazeteye önem verme-
liyiz. Çünkü kitapsýz toplum vizyon-
suz, disiplinli çalýþmayan toplumdur’
dedi. FARUK BALCI  DUÝSBURG

Berlin’de oturan birçok 
Açýk Öðretim Lisesi öðren-
cisi sýnav tarihinin yaklaþ-
masýna raðmen kitaplarý-
nýn hala ulaþmamasýn-
dan þikayetçi. Öðrenci-
ler sorunun sadece pos-
ta daðýtýmýndan kaynak-
lanmadýðý görüþünde.

Ruhr madenciliðinde ilk Türk iþgücü göçü
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Bochum Kent Arþivi Merkezi ile Bo-
chum Üniversitesi Sosyal Hareketler

Enstitüsü 'Ýlk gelen Türkler ve Madenciliðe
Baþlangýçlarý ' konulu bir seminer düzenledi.
Özellikle Türklerin yoðun olduðu madencilik
sektöründe çalýþma yapan bilim adamý Dr.
Hans-Christoph Seidel, Ruhr bölgesi ma-
denciliðine ilk göçün 1956 yýlýnda Ýtalyan iþ-
gücü ile baþlayan süreci daha sonra 1961 yý-
lýnda Türkler takip ettiðini anlatan söyledi. 2.
Dünya Savaþý’ndan sonra geliþen süreci ele
alarak bazý yazýlý eserler meydana getiren
Dr. Seidel þöyle konuþtu: “1961 yýlý sonunda
Türk-Alman iþgücü alým anlaþmalarý yapýl-
dýktan kýsa bir süre sonra Türkler Ruhr Ma-
denciliðinde göçmen çalýþanlar arasý en bü-
yük grubu oluþturdu. 1970'lerde göçmen ça-
lýþanlarýn yüzde 70’ni oluþturan Türkler,
1980'lerde yüzde 80 civarýna kadar yükseldi.
Madencilik sektörü 1973 yýlýnda göçmen iþ-
gücü alýmýna son verene kadar en fazla Türk
göçmenlerini kabul etti. Hem de 1960 yýlýn-
dan sonra 200 bin madencilik iþgücünü azal-
masýna raðmen. Bunu kendilerine fýrsat bilen
Alman yerli maden çalýþanlarý, kendilerine
yorucu olmayan, çekici, rahat ve daha gü-
venli iþyerlerine geçerek iþgücü piyasasýndan
istifade etti.”

Almanya’ya madende çalýþmak için gelen
ilk göçmen Türklerin iþverenler tarafýndan
özel karþýlanarak madencilik sektöründeki
yurtlara yerleþtirildiðini ifade eden Seidel,
“Ayný zamanda Müslüman olan Türklere
özel ibadethane ve imam kiralayan iþveren-

ler, Türkler ile Almanlar arasýnda sosyal ve
hukuksal eþitlik getirdi. Bunlarýn dýþýnda
Türklere baþka ilgi alanlarý sunulmadýðý için,
bu, iþyeri haricinde kendi içlerinde izole ol-
masýný beraberinde getirdi.” dedi.

Dr. Seidel, madencilik sendikasý ile ma-
dencilik sektörünün ilk olarak 1970‘li yýllarýn
baþlarýnda Türk çalýþanlarýn deðerinin farkýn-
da vardýðýný belirtti. “Bundan sonra harekete
geçen iþverenler, çalýþma kanununun reviz-

yona girmesinden sonra ilk defa Türklere
sendika temsilci seçilme hakký geldi. Ruhr
madenciliði zamanla Türklere olan ilgisini
geliþtirerek yeni yetiþen nesli madencilik ala-
nýnda mesleðe yönlendirdi, uzmanlaþmasýný
saðladý. Bölgede iþbirliði kuran madencilik
sektörü, Türklere yönelik entegrasyon politi-
kasý uygulamaya çalýþýrken, iþyerinin getto
oluþmasýnda ancak kýsmen baþarýlý oldu.”
þeklinde konuþtu. HÜSEYÝN KOÇ BOCHUM 

AÖL öðrencileri kitaplarýn
ulaþtýrýlmamasýndan þikâyetçi

Öðrenciler diðer bir
ortak þikâyeti ise
internet ortamýn-
daki kitaplarýn içe-
riðindeki eksiklik-
ler. Bu þikayetle-
rin doðruluðun-
dan emin olmak
için örneðin
12.01.2011 saat
11:29 itibariyle
http://egi-
tek.meb.gov.tr/a
ok/Aok_Kitap-
lar/AolKitaplar/
Geometri_1/Geo
metri_1.htm ad-
resine girdiði-
mizde içeriði 
boþ olduðunu
gördük. 

AÖL kursundaki öðrenciler
kitaplarýný paylaþýyor
Pangea Eðitim Kurumlarý Berlin
þubelerindeki AÖL için verilen
kurslarda görev yapan fizik
öðretmeni Nurullah Halýcý, Açýk
Öðretim Lisesi’nin Batý Avrupa
programýný Anadolu Üniversite-
si’nin merkezi Köln’de bulunan
bürosu takip ettiðini belirtiyor.
Birinci dönem sýnavlarý 12-13
Þubat tarihlerinde yapýlacaðý bil-
gisini veren Halýcý, “Bu kadar az
süre kalmasýna raðmen bazý
öðrencilerimizin kitaplarý ulaþtý-
rýlmadý.  Öðrencilerimizin sýnav
hazýrlýklarý aksamasýn diye ken-
dimiz diðer öðrencilerden kitap
temin ettik.” diyor. Halýcý,
AÖL’ne kayýt olan öðrencilerin
kitap ve diðer giderler için sene-
lik 400 Euro ücret ödediklerine

dikkat çekerek, “Bazý öðrencileri-
mizin Anadolu Üniversitesi Açýk
Öðretim Lisesi kayýt bürosunu
aradýðýnda ‘internetten de çalý-
þabilirsiniz’ denilmiþ. Böyle söy-
lenmesi çözüm deðil. Örneðin bu
yýl AÖL’de ilk döneme baþlayan
200’den fazla öðrenci var. Bun-
larýn hepsi zorunlu derslerden
olan Geometri-1 dersinden sýna-
va girecekler. Kitaplarý ulaþtýrýl-
mayan öðrenciler bu ders veya
Çaðdaþ Türk ve Dünya tarihi der-
sinin içeriði internette yönlendi-
rilen sayfada bulunmamaktadýr.”
Þu önemli konunun altýný çiziyor:
“Ayrýca herkesin internet ulaþýmý
imkâný olmayabilir. Özellikle
sayýsal dersleri internetten çalýþ-
mak da hayli zor.”

Cami inþaatýna yardým etmek isteyen hayýrseverler için hesap numaralarý: Konto Nr: 31237 BLZ: 69450065
Inhaber: Ditib Willingen Schwenningen 
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