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Aylık Türkçe haber
ve ilan gazetesi.
Erscheinungsweise
monatlich.
Zeitung für türkische
Mitbürger in NRW.
Tel.: (05 21) 17 70 76
E-posta: info@ozturk.de

Türkiye’ye gidenler anlatıyor:Yollarda sıkıntı yaşamadık

farkına varın
ISığın-

Neon Tabela
Tabela
Led Tabela
Cold Cathode

Günther Buthenuth

Genel Müdür
Tel.: 05203 / 977 83 29
Cep: 0172 / 35 36 007

Genel Müdür
Tel.: 05203 / 977 83 29
Cep: 0173 /56 10 001

Tel.: 05203 / 977 83 29
Cep: 0172 / 85 100 118

Tel.: 0151 - 289 476 76

Inh. Erhan Ural
Beckhausstr. 124 - 33611 Bielefeld

OTOMOBİL EHLİYETİ
B, BA, B 96, 
BE (Römorklu, 3.5 t)
sını�arında yapılır.

HIZLI EHLİYET

Haftada 3 x DersHIZLI EHLİYET

Haftada 3 x Ders

Deciusstr. 

durağının 

karşısı.

Kolayulaşım!

Memleket Yolu
yayına başladı

ALMANYA ET PİYASASI O FİRMANIN ELİNDEYDİÜretim Merkezi Rheda-
Wiedenbrück’da bulunan
Tönnies Et Üretim tesisle-rinde çalışan kişilerde pozitifkonona virüsü sonuçlarınınduyulması başta OWL bölgesiolmak üzere, Almanya gene-linde şok etkisi yaptı.

Çoğu Romanya, Bulgaris-tan ve Polanya’dan getirilenkiralık işçilerin tamamı testetabi tutuldu. Yaklaşık 7 binkişinin çalıştığı firmada, üre-time bir süre ara verildi. Pozi-tif hasta sayısı gazete baskıyahazırlandığında 1553 idi.

n n

Derneklere

ve �rmalara özel
imkanlar

··

Tönnies ET firması çalışanlarında Kovid 19 pozitif sonucu korkuttu!

Gütersloh ve Warendorf’da
Lockdown

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) tarafından hazırlanan “Memleket Yolu” websitesi yayın hayatına girdi. Güncel yol güzergâhla-rına ve seyahat kurallarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıl-dığı sitede vatandaşların sorunlarına anında çözüm üretmekiçin canlı Watsap hattı da bulunuyor.  n 8’deTatil sezonununbaşlamasıyla gün-deme gelen Kara
ve hava yolunu Türkiye’yegidip gelenlere sorduk. Sı-kıntı yaşamadıklarını söy-leyen Bielefeldliler, kurallarauyulması gerektiğinin altınıçizdiler.  n 8’de
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  Uyum Meclisi adaylığı
için son tarih 27 Temmuz13 Eylül’de yapılacak Uyum
Meclisi seçimi için adaylık başvuruları başladı. n 10’da



Temmuz / Juli 202022 Ren kıyılarında mehmetler gezer...

Anzeige Preisliste / İlan fiyatları
(2016)

1 kare (43 mm x 37mm) 30-EURO
9 kare (137 mm x 110 mm) 230,-EURO
Çeyrek sayfa (1/4) 470,-EURO
Yarım sayfa (1/2) 880,-EURO
Tam sayfa - (1/1) 1400,-EURO
Arka sayfa-Rück Seite 1800,-EURO
Arka çeyrek-R ück Seite (1/4) 660,-EURO
Arka yarım-Rück Seite (1/2) 1050,-EURO
Renk-Farbkosten 20% (c1)
1. sayfa ilanı:  Normal fiyatın  3 katıdır.

    Herausgeber
Yayınlayan: Fatma Öztürk

Redaktionsleiter
Genel Yayın Yt.: Adnan Öztürk

Genel Koordinatör: Şefik Kantar
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Der Verlag übernimmt keine Haftung für den
Inhalt der erscheinenden Aneigen und Logo.

Yayımlanan ilan ve reklam metinlerinden
gazetemiz sorumlu değildir.

IMPRESSUM

Vertreter
Temcilciler:

Ahlen: Himmet Elmacı
Mobil: 0173 - 893 90 45

Hamm: Yusuf Kuşaklı
Mobil: 0171 - 991 97 30

Adresse / Adres:
Feilenstr. 2 • 33602 Bielefeld

Tel: 0521 - 17 70 76
Reklam Servisi: 0521 - 17 70 94
Abonnements Preis (jährlich): 25€

Öztürk Gazetesi, bir “Almanya Türkçe
Medya Birliği (ATMB)” üyesidir.

Bankverbindung: Sparkasse Bielefeld
Konto Nr.: 77 0000 81
BLZ: 480 501 61

                   Avukat Ali Şenol

Her türlü ceza ve trafik
davalarında hukuki
sorunlarınızda hizmet verilir.

Tel.: 0521 557 799-0 
Cep: 0151 29 12 89 62
Friedrichstr. 24 
33615 Bielefeld
www.ra-senol.de  info@ra-senol.de

SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 - SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 SERİ İLANLAR •0521 / 177076 -  SERİ İLANLAR • 0521 / 177076 -  SERİ İLANLAR

Arabanızı istedi iniz yerden 
istedi iniz yere çekiyoruz.

Serkan Sözen
Südring 42
33647 Bielefeld
Tel: 0521  546 65 57
Mobil: 0160 91 43 26 41
Mail: info@es-carcenter.de
WWW.ES-CARCENTER.DEES-CARCENTER Sizi hedef kitleniz ile buluşturur ...

Reklam iletişimleri için:
Merkez: Bielefeld
0521 17 70 76
Hamm temsilciliği
0171 99 19 730
Gütersloh temsilciliği
0173 89 39 045

OTO YIKAMADA 2 YILLIK TECRÜBE

Oldentruper Str. 242 
33719 Bielefeld
Fon: 0173 / 826 44 24 

 denizmazaca@hotmail.de  info@mima-autop�egezentrum.de

Farkınız
okumak
olsun!!

İnsan!.. Evvela insan!..
Ve insan olmak her an!..
İnsan için bu hayat,
İnsanlıkla imtihan!..

Hiçbir şey gelişmiyor,
Gelişmedikçe vicdan!..

Şayet dürüstlük yoksa,
Yol mu alır bu kervan!..
Sağcı nedir, solcu ne,
Oldukça akla ziyan!..
Adam olunmadıkça,
Ne anlam taşır unvan!..
Hakka yaramayınca
Nedir şöhret, nedir şan!..

İslam özünde başka,
Ve çok başka Müslüman!.
Bir mühür yaptırmakla,
Olunmuyor Süleyman!..
İddia sahibine,
Bürhan sorarlar bürhan!..

Nerede helal, haram,
Nerede doğru, yalan!..
Edep, üslup bozulmuş,
Ne şükür var, ne şükran!..
Olmadan “Emin kişi”,
Ne yazar olsan sultan!..
Her türlü kul hakkıyla,
Rahat yaşıyorsa can,
Kalp kıran diller ile,
Tane vermez bu harman!..

İslam Beş şartı ile,
Altı şartıyla iman..
İtikaden elbette,
Geçerlidir bu beyan..
Lakin İslam bir bütün
Belirgin, açık, ayan!..
Efendimiz öz örnek,
O’ndadır ahlak, erkân..

Demek ki bütünüyle,
İslam’ın şartı Kur’an!..

Akl’etmek yoksa bunda
Niçin verilmiş iz’an..
İşte İslam alemi,
Bunun için perişan!..
Şark ikilem içinde,
Zaman sancılı zaman!..
Değişmek istemezsen,
Değiştirmez Yaradan!..

Bir rehavete düştük
Hepimizin bu noksan!..

Bunca fukara, garip,
Ediyorken faveran!..
Bir tarafta şatafat,
Sefaletteyse bir yan!..
Eğer deniyor ise,
Benden sonrası tufan!..
Sadece gemisini,
Kurtarmaktaysa kaptan!..
Bu bencil anlayışa,
Var mı selamet liman!..

Kalpleri kalpten vurdu,
Kıyıya vuran “Aylan”!..
Yine de bu acıya,
Kimse olmadı derman!..

“Küstah Batı” nihayet
Yakayı verdi el’an!.
Gözlerin görmediği
Çok küçücük bir düşman,
Dünyayı hapseyledi
Yaman ötesi yaman!..
Görülmez bir zerre şey,
Meydan okudu meydan!..

İşte ders işte ibret,
İşte ilahi ferman!..

Medeniyet dediğin,
Bu haliyle çok yavan!..
Bu çağa uygar demek,
Gerçeğe olur bühtan!..
İç içe olmak gerek,
Merhamet, ilim, irfan..
Erdem, adalet yoksa,
Kaçınılmaz son: Hüsran!..

İnsan!.. Evvela insan!..
Ve insan olmak her an!..
İnsan için bu hayat,
İnsanlıkla imtihan!..

Ozan Yusuf POLATOĞLU

Ö N C E   İ N S A N

Nisan 2020

Ozan Yusuf Polatoğlu, Fotoğraf: Adnan ÖztürkHANNOVER (Öztürk)Bielefeld’in 1. nesil tercümanlarından
Emin Erhan, 58 senelik hayatarkadaşı Sabire hanımı kaybetti.Hannover’de hayatını kaybeden Sabire Erhan,Kovid 19 salgını tedbirleri yasaklarınatakılarak Frankfurt havalimanından refakatçiolmadan İstanbul’a gönderildi ve BeşiktaşUlus’daki aile mezarlığına defnedildi.İstanbul Üniversitesi Yüksek Ebelik Okulumezunu olan Sabire Erhan, Mart 1969 yılındaAlmanya’nın Bielefeld kentine geldi.Brackwede’deki Rosenhöhe hastanesindeki

doğum kliniğinde önce yardımcı ebe, meslekeğitimini tamamladıktan sonra da kadroluolarak çalışmaya başladı. 1978 Sonbahar’ındabir doğum sonrası iş arkadaşı ile birliktehepatit B mikrobuna yakalandı. Daha sonra buhastalık 1995 yılında hepatit C sınıfına terfietti, Siroz hastalığı teşhisi konuldu. Sabire Erhan’ın vefatı 58 yıllık eşi EminErhan’ı, çocuklarını ve çevresini büyüküzüntüye gark etti. Üzüntünün en büyüğünüise 58 yıllık eşi Emin Erhan yaşadı. Kovid 19salgını tedbirleri sebebiyle cenazesine bilekatılamadı.

Emin Erhan’ın eşiSabire vefat etti

Avukat Hasan Şenol Önder

Schmalenbachstraße 9 33611 Bielefeld 
Tel: 05 21 / 543 816 11 Cep: 0178 / 806 78 20 www.kanzlei-oender.de

Ağırlıklı çalışma alanları: 

Ceza Hukuku
Medeni Hukuk
Tra�k Hukuku

BRACKWEDE (Öztürk)11Haziran Perşembe günükalp krizi sonucu hayatınıkay-beden Ramazan
Kayı’nın cenaze na-mazı IGMG HicretCami Brackwede’dekılındı. Yoğun katılı-mın gözlendiği ce-naze namazını IGMG genel başkanyardımcısı Murat İleri kıldırdı.1947 Zonguldak doğumlu olan Rama-
zan Kayı, 1970 yılında önce Hamburg’a,daha sonra Bielefeld’e gelmiş. Dini, sosyalve siyasal etkinliklerin içinde bulunmuş, 3dönem de IGMG Bielefeld cami derneğindebaşkanlık ve İGMG Kuzey Ruhr Bölge mu-hasipliğini yapmış. Ayrıca, Saadet Biele-
feld derneğinin de kurucuları arasında yeralmışRamazan Kayı’nın cenazesi defnedil-mek üzere Zonguldak’a gönderildi.

BRACKWEDE Öztürk)Kahreden kaza sonucu hayatınıkaybeden 22 yaşındaki  Onur Ke-çeci son yolculuğuna uğurlandı.DİTİB Vatan Cami‘de kılınan cenaze nama-zına; arkadaşları, aile çevresi, iş insanlarıve yüzlerce seveni katıldı. 
„HİÇ BİR ÖLÜM ERKEN DEĞİLDİR“Namaz caminin kapalı park alanında kı-lındı. Din görevlisi Lütfü Dönmez, cemaat-ten koronadan dolayı fiziki mesafeyitutmasını istedi ve kısa bir konuşma yaptı:„Bazı ölümler için erken derler. Halbuki hiçbir ölüm erken değildir. Sıramız geldiğinde,rızkımız bittiğinde, dünyadaki imtihanımızve Rabbimizin bizim için takdir ettiği ömürnoktalandığında bir gün gideceğiz“ dedi. Cenaze İstanbul’a gönderildi ve buradaaile mezarlığına defnedildi.

Ramazan Kayı
vefat etti

Onur‘a
zor
veda!

Ne kadar geriye bakarsanız, 
o kadar ilerisini görebilirsiniz !

William Churchill
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A lmanların dünyanın en çok tatil yapan halklardan birisiolduğu bilinmektedir. Ortalama bir Alman, yılın altı ayınıNoel’de ne yapacağını, diğer altı ayını da yaz tatilindenereye gideceğini planlayarak geçirir.Ülkenin soğuk iklimi nedeniyleTürkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistangibi sıcak ülkeler en önemli tatilülkeleri olarak öne çıkar. Türkiye, uzun zamandır Almanlariçin vazgeçilmez bir tatil ülkesiolmakla birlikte, zaman zaman sancılıdönemler yaşanmaktadır. Kimi zamangüvenlik, kimi zaman siyaset, kimizaman ekonomik sebepler Almandevletinin Türkiye hakkında yerliyersiz uyarı çağrıları yapmasına yolaçmaktadır. Koronavirüsü sebebiyle ortalığın toz dumanolduğu ortamda Almanya, sadece uyarılarla kalmadı,vatandaşlarının tatillerini Türkiye’de geçirmeleriniönlemeye matuf yarı açık yarı gizli, dolaylı/dolaysızbirtakım uygulamalara yöneldi. Tabii bu tutum, haklıolarak bizlerin ve duyarlı Alman çevrelerinin tepkisi ilekarşılaştı.Salgının hayatın her alanını etkisi altına aldığıdünyada, her ülkenin kendi ülkesinin ve halkınınmenfaatlerini ön planda tutan tedbirlere yönelmesi gayetmantıklı hatta gereklidir. Bu pencereden bakınca,Almanya’nın halkını iç turizme yönlendirerek fazla dövizkaybına uğramamayı planlamasını anlayışla karşılamakmümkündür. Ancak, bunu yaparken turizmde Türkiye’yerakip konumundaki İtalya, İspanya ve Yunanistan’ı kayırırbir pozisyona girmesi anlaşılır bir tutum değildir. Budavranış, akla hemen bu yöndeki kararların ekonomikveya sıhhi gerekçelerle değil de siyasi tercihlerlealındığını getirmekte ve haklı itirazlarla karşılaşmaktadır.Bundan sonra yapılabilecek düzeltmeler, birçok kişikararını verdiğinden işi halletmeye yetmeyecektir.Almanya’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ekonomikanlamda kayırmak düşüncesiyle böyle davrandığı kabuledilse bile, bunu Türkiye’yi dışlamak suretiyle hayatageçirmek istemesi kabul edilebilir değildir. Kaldı ki salgınsürecinin başından itibaren Türkiye’nin alınan tedbirler,salgının kontrol altında tutulması, vefat sayılarının azlığı,hastane hizmetlerin yeterliliği açısından bu ülkelere görekat kat üstün bir performans sergilediği bilinmektedir.Turizm sektörüne ilişkin tedbirler hususunda çok erkenbir zamanda başlayarak gerekli tedbirlerin alınması veyurda gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması içingerekli adımlar fazlasıyla atılmıştır. Restoranların, plajların, eğlence yerlerinin, müzelerinşartlarından tutun seyahat, transfer ve konaklamaya

kadar birçok alanda tedbirler olağanüstü bir hassasiyetlealınmış ve uygulamaya konmuştur. Bunlar kağıt üzerindeveya siyasetçilerin iddialarında kalan hayali veyagöstermelik uygulamalarolmayıp gözle görülengerçeklerdir.Türkiye’deki insanlarınbizatihi her günyaşayarak idrak ettiğigibi, değişik vesilelerleülkemize gelenyabancılar dahavaalanından itibarenbunlara şahitolmaktadırlar. Hattabunların arasında Bild’inbaş yazarının bulunduğuda bilinmektedir.Almanya, sadece vatandaşlarının tatil için Türkiye’yegitmemeleri yönünde bir niyet ortaya koymaklakalmamış, Türklerin de tatil için ülkelerine gidipdönmelerine soğuk bakan hatta istemeyen bir tutumtakınmıştır. Eski Yugoslavya’da savaş sürerken bile izinmevsiminde her yolu kullanarak Türkiye’ye gidengurbetçiler, görülen odur ki bu yıl tatillerini Almanya’da,Avrupa’da geçirmek zorunda kalacaklardır. Sağlığın herşeyin başı olduğu gerçeğinden hareketle risklerdenkaçınmanın gerekliliği elbette tartışma kabul etmez.Ancak, yılda birkaç haftalığına da olsa ülkesini,akrabalarını, tanıdıklarını görmenin insanlarımızaverdiği moral ve motivasyonun manasını bilenler içinbazı gerçeklere katlanmanın hangi zorluklarla doluolacağı açıktır. Bununla birlikte dünyada henüz büyükölçüde kontrol altına alınamayan salgının, daha büyük acıve felaketlere, mağduriyetlere vesile olabileceği de gözardı edilmemelidir.Son salgın, daha başlangıcında tahmin edildiği gibibirçok alışkanlığımızın, rutin davranışlarımızındeğişmesine yol açmaktadır. Seyahatlerle ilgili yenidüzenleme ve kısıtlamalar, ülkemizi ve akrabalarımızıziyaretten Hac ibadetinin yapılamamasına kadar çokgeniş bir yelpazede hayatımızı doğrudan etkilemektedir.Türkiye’de geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ailelerin bilebirbirleriyle bayramlaşamamasının verdiği hüzünyaşandı. Bu tatil döneminde yurt dışında yaşayaninsanlarımız, izinlerini memleketlerindegeçirememekten dolayı buruk bir tatil yaşayacaklar.Temennimiz, felaketin bir an önce dünyamızı terk etmesive çoğu zaman kıymetini idrakte vefasız davrandığımıznormal hayata mümkün olduğunca erkendönebilmemizdir. 
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HERFORD (Öztürk)Korona virüs sal-gını, doğu vestfal-yenin en büyükaçık oyun alanı olan, Acker-strasse, Herford adresindebulunan Springolino’yu 16Mart 2020’de kapatmıştı.Bu bizim sadece ekonomikolarak bir felaket değil,Springolino’da çocukların-neşeli çığlıkları ve koştur-maları da eksitti. Müesseseyi kapatmakhiçde kolay olmamıştı! 15senedir hizmet veriyorduk.Binlerce çocuk burayı biroturma odası gibi kullanı-yordu, buraya neşe veriyor,çocukluğunu doyasıya yaşı-yordu. Çocukları bu ortam-dan mahrum etmek içimiacıtıyordu. Mülk sahibi ol-duğumuzdan kira vermekzorunda değildik. O bizibiraz olsun rahatlatıyordu.Kapatılmayı fırsat bilerek,eksiklerimizi tamamlamakiçin proje ürettik. Önceden

planladığımız Trampolin sa-lonunu ile üstü açık bölümeSu Oyun Alanı yaptırdık. Bunun bize maliyeti yak-laşık 500 bin Avro oldu.Ama çocuklar için değerdi. 

Şimdi 19 Haziran itiba-riyle, Herford belediyesineverdiğimiz konseptle açtık.Yine önceki gibi; 6 binmetre kare alanda, 10 kişiye

kadar doğum günü kutlana-bilecek. Doyasıya çılgıncaeğlenebilecek, özellikle deıslanabileceksiniz. Girişte vakit kaybetme-mek için yapmanız gereken

tek bir işlem var, o da:
www.springolino.de adre-sine girerek kayıt yaptır-mak. 

• Gizem TUNÇ

Herford’daki çocuk eğlence merkezi Springolino korona sonrası te-krar hizmete açıldı. Yaklaşık 500 bin Avroluk masraf yaparak eksikle-rin giderildiği merkezde; artık Su Oyun Alanı da var.

BB ıı rr aa kk ıı nn   çç oo cc uu kk ll aa rr
dd oo yy aa ss ıı yy aa   ıı ss ll aa nn ss ıı nn

Kredili
satış

yapılır !
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B azen düşünürüz. Nedir hayatın anlamı
diye. Bu tamamen bizim elimizde. 

Sabah uyandığınızda bizi hayata
bağlayan bir uğraşımız, yanısıra
yapmaktan zevk aldığımız bir hobimiz
varsa. Sağlık, afiyet yerinde ise.
Söyleyin bana, neden korkulur
hayattan? Hele birde koskoca bir kalp
varsa, sevgi doluysa..

Bende aynı bu duygularla 64 koca
yılı geride bıraktım.. Ne ara geçti gitti.
Geriye dönüp bakıyorum. Nasıl geçti
habersiz o güzelim yıllarım.? Ama
gelecek yıllar belki çok daha güzel
olacak. Yaşamadan bilemem ki. Benim
hayat aslında tam bir kamyon arkası
yazısı. 

HIZLI YAŞA GENÇ ÖL
Hızlı yaşa kısmını sonuna kadar

yaşadım. 
Doğduğum günden beri gezmedik

şehir, memleket kalmadı. 64 den 20 yıl
çıkarıyorum. Okul yılları, anamın dizi
dibindeyim. Geriye kalan 24 yıla 2
memleket, 5 ayrı şehir, 22 taşınma
sığmış. Ortalama her yıl taşınmışım. 

TUTAMIYORUM ZAMANI 
Yıllar yılları kovalıyor. 2019 yılı

başlıyor. Esin tarihçesinde
unutulmayacak bir yıl. Bu yıl yine hızlı
başlıyor. 2018-2019 Yılbaşı. Klasik
Dubai turumu yapıyorum. Her yıl 3 ay
kalırım, bu sefer kısa tutuyorum. Mart
ayında kızkardeşimin 60. Doğum günü.
Amerikaya yolculuk var. Bu arada
sürekli bir öksürük hakim bünyeye.
Hausartz ziyaretlerimin hepsinin sonucu
aynı. Kuru öksürükden zarar gelmez.
Doktor öyle diyorsa zararsızdır deyip,
öksürükle yaşamaya alışıyorum. 1 Mart
2019 günü ver elini USA. 12 saatlik uzun
bir uçuş sonrası New York.

Kızkardeşime, yeğenimle beraber
sürpriz hazırladık. O bir iş seyahatinde,
ben Amerikada. Geldiğimden haberi
yok. Bir kaç gün teyze – yeğen keyifli
günler yaşıyoruz. Büyük an geliyor.
Birazdan kavuşacağız. İlk önce köpeği
fırlıyor, geldiğini hissediyor. Ben kapı
arkasına gizlenmiş beklemedeyim.
Kapıyı kapatır kapatmaz karşısında
ben. Müthiş bir duygu seli. Mutluluk
gözyaşlarımız. Bir ay boyunca kimi
eski anıları yad ediyoruz, kimi
geziyoruz, kimi zaman da keyiflenip
iki kadeh atıyoruz. Ama güzel şeyler
kısa sürer. Dönüş zamanı adım adım
yaklaşıyor. İlk durak Türkiye. Mart
sonu İstanbul. Morun en güzel halleri
baharın müjdecisi Erguvanlar açmış,
ılık ılık güneş soğuk Amerika’dan
sonra ruhuma çok iyi geliyor. 

CANIMIN CAYIR CAYIR
YANDIĞI AMA
UNUTULMAYACAK BİR YAZ

BAŞLIYOR. 
Amerika - Türkiye – Almanya ve

yeniden Türkiye. Nisan sonu kocamın
İzmir iş seyahati var. Beni kimse
tutamaz. Nisanda İzmir kaçmaz.
Yeniden yollardayım. İzmir güneşi,
denizi beni kucaklıyor. Bu sefer tatil
bana iyi gelmiyor. Bu işte bir gariplik
var. Bu ben değilim. Nefes
alamıyorum. Bir doktora görünmekde
fayda var. 

Yıllardır nezle bile olmamışım. Şu
insan bedeni denen şey aslında çok
güçlü bir sistem. Ama bazen o da bazı
şeylere karşı koyamıyor. 
İşte o gün bugün kanser ile

yolculuğum devam ediyor.
Doktor der “bu ciğerle seyahat

yasak”. Bir kaç ay Türkiye`de misafirim.
İzmir Urla`da bir yazlık kiralayarak

işe başlıyorum. 6 Odalı kocaman bir yer.
İlk misafirim her derdime deva
kızkardeşim. Temmuz ayında kızım ve
torunlar da geliyor. Yaz kadrosu hazır. 

Kanser birleştirici element oluyor.
Tüm yaz boyunca kırk yıldır görmediğim
hısım, akraba, eş dost dünyanın dört bir
yanından misafir ağırlıyoruz. 

Hani derler ya “hayatımı yazsam
roman olur.. İşte benimki o cinsten.
Aslında kader yazıyor kitabımızı. Herkes
elbette mümkün olduğunca sağlıklı,
keyifli bir hayatı olabildiğince geç geride
bırakmak istiyor. Ama kim bilir gelecek
sayfalarda neler var?  Mutlu sonla biten
var. Mutsuz biten var. Yarım kalan var.
Hatta romanın içinde bile küçük
hikayeler var. Herkesin kitabı kendine
özel. 

Benim 2019 yaz hikayesi de tüm
çoşkusuyla, tutkusuyla, sevinci ile
müthiş anılarla dolu olarak hatıralarda
kaldı.

Koskoca bir seneyi daha geride
bıraktık. 2020 yazı başlamak üzere. Bu
yaz hiç bir şey eskisi gibi değil. Dünya
karışık. Dubai yazlıkçılara giderseniz,
geri gelemezsiniz tehditleri savuruyor,
Amerika Corono`da liste başı. 

Bende gelecek zaman fiili ile
yaşıyorum. Kavuşa“CAĞIZ”
sarıla“CAĞIZ” 

O günlerde gelecek eminim. 

Esin Erel- Nicoara  Es
in

til
er

nicoaraesin@gmail.com 

İNSANI YAŞATAN, HAYATA ANLAM KATAN ŞEY SİZCE NEDİR ?

Zaman, zaman evinizi taşıma 
ihtiyacınız olduğu an, 
paketlerinizi ve tüm ev 
eşyalarınızı yüklenecek 
hale getirin hep birlikte 
yükleyelim ve yeni 
adresinize indirelim. 
Böylece defalarca gidip 
gelmekten kurtulun.

Pro� Life Transporte 

olarak toplumumuzun 

ihtiyaçlarına

çözüm üretiyoruz.

Taşıma bizim işimiz

Yeni araba mı aldınız,
arabanız yolda mı kaldı?

Konuşalım zamanını 
belirleyelim.
İstenilen noktadan 
istenilen noktaya 
güvenli olarak arabanızı 
taşıyalım.

Inh.: Ahmet Güçlücan
Hanfstr. 29 a
33607 Bielefeld
Cep: 0163 / 953 49 41
pro�.life.transporte@gmail.com

PADERBORN (Öztürk)13Eylül 2020 Pazar günüyapılacak kaymakam-lık seçiminde AlmanTürk Dostluk Derneği kurucusu vebaşkanı, Paderborn’un mevcut kay-makam yardımcısı Wolfgang Weigelpartisi SPD’nin yüzde 78 desteğinialarak aday gösterildi.
Wolfgang Weigel; çevresindeTürkiye dostu olarak bilinen birisi.

Paderborn - İstanbul Beylikdüzü il-
çesiyle kardeş şehir olma çalışma-sına öncülük edenlerden, hukukcu venoter. Sağlık sebebiyle tekrar aday ol-mayacağını açıklayan Manfred Mül-

ler ile  çok iyi çalışma dönemi geçir-diklerini söyleyen Wolfgang Weigel,hizmetlerin devam etmesi ve aksama-ması için adaylığını koyduğunu açık-ladı. Weigel, "Özellikle Corona krizi dö-neminde, Paderborn bölgesindekiinsanlar ekonomik sıkıntıya girdiler.Bunun maddi ve manevi sonuçlarıolacaktır. Alınacak tedbirlerle hafiflet-mek yoluna gidebiliriz" dedi. 13Eylül’deki seçimlere mutlaka katılımgösterelim diyerek konuşmasını sür-düren Wolfgang Weigel, “Tercihleri-niz arasında ilk sırada bulunmakisterim.” diyerek destek beklediğini
dile getirdi.

SPD Paderborn’da
Wolfgang Weigelile yola çıkıyorAlman Türk Dostluk Derneği başkanı Wolfgang Weigel, 13Eylül Pazar günü yapılacak kaymakamlık seçiminde SPD

Paderborn adına aday gösterildi. 

Wolfgang Weigel  
Manfred Müller
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 ulğorideBnacrE    

Arkadaşımız ve müşterimiz 

Ahmet Kaya‘nın eşi

Hamiyet Kaya‘nın annesi 

Fatma Kayıkçı‘nın 

30 Mayıs 2020‘ de vefat ettiğini

büyük üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye Allah‘tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

Fatma ve Adnan Öztürk

YENİ AÇILDI

%25Tüm ürünlere

İNDİRİM
Kampanyamız 

30.07.2020 tarihine 

kadar geçerlidir.

Kaliteli ipek ve yün halılar
80 cm, 120 cm, 150 cm ve 2 metre genişliğinde her boyda 
kesilebilen ve makinada yıkanılabilen halılar mevcuttur.

Heeper Str. 130  33607 Bielefeld - 0173 52 52 532
Ecke Wörthstrasse  (Yunus Emre Cami karşısı)

Açılış Saatleri:
Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 19:00

Zebra ve Store perdeler
80 cm ve 2 metre arası 
her ebatda bulunur.

Yunus Emre Cami karşısı

HALI & PERDE MAĞAZASI
YÜKSEL

Corendon’dan, geri
dönüş garantisi

Meisterbrief /

olan

Herforder Straße 55
32545 Bad Oeynhausen

0152 56 24 17 43

FRANKFURT (Öztürk)Pandemi sürecindegerekli tüm önlem-leri alarak güvenliuçuşlar yapmak için hazır-lıklarını tamamlayan Coren-don Airlines, Alman turistle-rin Türkiye’de güvenle tatilyapabilmeleri için bir hiz-

met daha geliştirdi. Tür-kiye’de tatili esnasında Ko-rona virüse yakalandığıtespit edilen ve dönüş bilet-leri Corendon Airlines’danolan yolcuları, tedavileri ta-mamlandıktan sonra ülkele-rine geri götürecek olanCorendon Haya Yolları, ay-

rıca bu yolcuların ailelerinede istedikleri zaman ülkele-rine dönme esnekliği ta-nıyacak. Corendon AirlinesCEO’su Yıldıray Karaer,Alman turistlerin Türkiye’yeplanlayacakları tatillerindeiçlerinin bir nebze daharahat olması için böyle biruygulamaya gittiklerini açık-larken, salgın sebebiyleyerde yatan tüm uçakla-rında da uluslararası stan-dartlarda ekstra hijyenönlemleri aldıklarını anlattı.Karaer, “Uzun süre evde kal-dıktan sonra tatil için yolaçıkan yolcularımızın en gü-venli ve emniyetli şekildeseyahat etmesini sağlıyorolacağız” dedi.

Corendon Hava Yolları, 27 Haziran itibarıyla yeniden uçmaya başlaya-cağını, Almanya Hükümeti’nin Türkiye için verdiği seyahat uyarısını31 Ağustos’a kadar uzatması üzerine Türkiye’de tatil yaparken Ko-
rona virüse yakalandığı tespit edilen Corendon yolcularının ve
ailelerinin geri dönüşlerini üstleneceğini açıkladı.

HEEPEN (Öztürk)Merkezi Ankara’da bulunanBostan’s Mobilya, Alman-ya piyasasına MerantiMöbel ismiyle girdi. Şirketin merkeziBad Salzuflen’de kurulurken, ikincişubesini Salzufler Str. 14, 33719
Bielefeld-Heepen adresinde açtı.173 metrekarelik mağazada koltukçeşitleri bulunuyor.Meranti Möbel ile alakalı bilgiveren mağaza müdürü Bilal Çalışkan,şirketlerinin Almanya’daki büyükmobilya mağazaları ile tedarikçiliknoktasında çalıştığını, şubeleşme ka-rarının ise yeni olduğunu söyledi.Bilal Çalışkan, “Şirketimiz 30 yıl önceAnkara’da kurulmuş. Yaklaşık 400 ça-lışanımız var. Büyük mağazaların te-darikçiliğini yapıyoruz. Kalitekonusunda kendimizi aştığımızıdüşünüyoruz. Çünkü, kaliteliyiz.Şubeleşme kararından sonra ilk BadSalzuflen’i, sonrada Bielefeld mağaza-

mızı açtık.” dedi. Mağazada neler satıyorsunuz? so-rumuzu da cevaplandıran Çalışkan,şunları söyledi: “Mağazada koltukürünlerimiz var. Köşeli, köşesiz, ya-taklı, sandıklı koltuklarımız var. Mo-
dellerimizi her odaya uygun hale ge-tirebiliyoruz. Çünkü, üreticiyiz. Teşhirmodellerimizde istenilen kumaşıbaşka renk ile değiştirebiliyoruz. Tabiki, en önemlisi burada taksitle satışyapabiliyoruz.” dedi.

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld coğrafyası önümüzdeki aylarda yep-yeni bir mekana kavuşacak. Adı henüz tambelli değil ama konsept hazır; Türkiye usulüçay bahçesi. İçinde kahvaltı, Anadolu usulü yöreselyemek, dondurma ve Pizza çeşitleri bulunacak.Projeyi daha önce hayata geçirecektik diyen mü-teşebbis Mehmet Sait Yelken, korona sebebiyle ertele-

mek zorunda kaldı-klarını söyledi.Beckhaus caddesiüzerinde kurulacakmekan ile alakalıbilgi veren Yelken,„Esasında mekanı-mızı açmış olacak-tık. Kovid 19 salgınıaraya girdi. İster is-temez erteledik.İnşaata bıraktığımızyerden devamediyoruz.“ bilgisiniverdi.800 METREKAREALAN ÜZERİNE KURULACAKProjenin ge-nişleme alanıyla 800 metrekareyi bulacağını ifade edenYelken, „Sadece açık alan 500 metrekare. Kapalı alan 85metrekare. Diğer hizmet alanları 200 metrekareyi bu-luyor. Yaklaşık toplam 800 metrekareyi bulacak. İçinde;su fiskiyeleri, şelale, çocuk oyun alanları, değişik yükse-klikte teraslar, hava durumuna göre açılır-kapanırtente, rahat koltuklar olacak. Çay bahçesi konseptindetasarladık ama, dört mevsim hizmet verebileceğiz.“   

Çok yakında yeni mekan

Meranti Möbel hizmete başladı

Tamirhane Sahibi: 
Murat Ertaş 

Avcı KFZ  Werkstatt & Service   Heeperstr. 413   33607 Bielefeld 
0176 / 460 633 40  0157 / 768 894 47
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TCC AKADEMİ ORGANİZASYONU
Organizasyon Tarihi : 28 Temmuz / 25 Ağustos 2020

FUTBOLUN 

PRENSLERİNİ 

ARIYORUZ

FUTBOLUN 
ZİRVESİ 
SENİ 
BEKLİYOR

AİLECE TATİL YAPARKEN ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİNİ PLANLAYIN

MİSYONUMUZ
Futbola gönül vermiş gençlerimize yeni imkanlar sunmak 
ve onların yeteneklerini keşfedip ortaya çıkarmak
Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde futbol kampları 
organize ederek, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek.
Futbolda kariyer yapmış ve bir çok gencin idol olarak 
gördüğü futbolcularla gençlerimizi aynı kamplarda 
buluşturmak. Deneyimli teknik direktörlerimizin 
gözetiminde antrenmanları yürütmek. 
Scout ekiplerimizle seçme ve değerlendirme yapmak

HEDEF :
10 günlük kamplarda profesyonel ekiplerimizle 
seçmeler yaparak gençlerimizi yönlendirmek 
ve gençlerimizi futbol aktiviteleri içinde değerlendirmek.

KONAKLAMA 
MAY THERMAL RESORT OTEL 
Sahalar:  1 saha   90 x 60
       3 saha 105 x 68

Hotel: Standart Odalar ve Suites

Odalar: Air-condition, Satellite TV, Banyo, Kettle, 
Safe (free of charge), Balkon, Mini-bar, İnternet

Hizmetler: Ana Restoran, Bars, Sauna, Türk Hamamı, 
Yüzme havuzları, Fitness Center, Masa Tenisi, Bowling, Wi-�.

Pakete Dahil Olan Hizmetler:
Single & Double konaklama,
Sabah kahvaltısı, Öğle yemeği, Akşam Yemeği 
Café Break, 11.00-24.00 arası çay ve kahve servisi
Mini-bardaki suların her gün yenilenmesi
Günde 2 antrenman
Her gün antrenman kıyafetlerin yıkanması
Fitness Center, Sauna, Turkish Bath, Swimming Pool
Masaj ve Malzeme Odası

TCC AKADEMİ ORGANİZASYONU
Tel : 0.533. 354 52 42
Vişne Yapım Prodüksiyon
turkiyeclubscoach.com
info@turkiyeclubscoach.com

Futbol sezonunun bitmesiyle birlikte sürpriz isimler kadroya dahil olacak.
Sezon devam ettiği için anlaşmalı olarak takımlarında çalıştıklarından isimler daha sonra açıklanacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK
Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve 
Türkiye’den gençleri bir araya getirerek 10 günlük 
kamp ve turnuva sürecinde seçmeleri yapılacak

Ayhan Kale: 
Teknik Direktör

Martin Kanopka: 
Spor Hukukçusu/Menajer

Ramazan Silin: 
Teknik Direktör

İsmail Batur: 
Teknik Direktör

Diego Leon: 
Eski Futbolcu /Menajer

Umut Salgınoğlu: 
Eski Futbolcu/ Teknik Direktör

SEÇME-DEĞERLENDİRME ve EĞİTİM EKİBİMİZ

Çalıştığı Yerler ve Görevleri : 
TRT Spor Yönetmen-Prodüktör
TRT FM Koordinatörü
TRT İzmir Kent Radyo Müdürü
TRT İzmir Radyo Müdürü

SPOR MALZEMESİ
Malzeme Paketimiz ücretsiz olacaktır.
Kamp ve Seçme-Değerlendirme süresi 
boyunca giyilecek kıyafetler Akademimiz 
tarafından özel tasarım ve özel 
siparişle yaptırılacaktır.

FİYAT  ve ÖDEME KOŞULLARI:
Fiyat ve ödeme koşullarını web sayfamızdan ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.
www.turkiyeclubscoach.com

Malzeme Paketi 
 Spor Çantası
 Forma ( 2 adet )
 Şort ( 2 adet )
 Havlu ( 2 adet )

Web sayfamızdan eğitim programı ve ekibi, ulaşım, 
konaklama koşulları ve hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Organizasyon: 
MUSTAFA BÜYÜKIŞIK 
Prodüktör- Yönetmen

 Şapka (1 adet )
 Tekmelik (Bir çift )
 Tozluk ( 2 çift )
 Bileklik (Ter Silme amaçlı)

*Spor Ayakkabısı ve Kramponlar sporcular tarafından getirilecektir.

HAYAL ET,
HEDEFE ULAŞ

GÖKYÜZÜNÜ HEDEFLERSEN, TAVANA ULAŞIRSIN. TAVANI HEDEFLERSEN, YERDE KALIRSIN.
BİLL SHANKLY

YAŞ GRUPLARI
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18
ve 18 üstü

Eren Koç:
Teknik Direktör
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V.E.R.G.I.-Osnabrück 
Kommanditgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Hannoversche Str. 7
49084 Osnabrück

V.E.R.G.I Hamm 
Wirtschafts- und 
Steuerberatungs KG
Goethestraße 18
59065 Hamm 

Mali Müşavirlik
 Genel Mali Muhasebe
 Vergi Beyannameleri

 Maliye Mehkemesinde Temsil
 Mali Denetimlerde Refakat

Şirket Danışmanlığı
 Şirket Kuruluş Danışmanlığı
 İş Akışı Eğitimi ve Danışmanlık

www.vergi-osnabrueck.de
info@vergi-osnabrueck.de
Tel.: 0541 - 350 20 05
Fax: 0541 - 350 20 09

www.vergi-hamm.de
info@vergi-hamm.de
Tel.: 02381 871000-0
Fax.: 02381 871000-20

SteuerberatungTelefon ve enerji sektöründealternatif sunuyoruz
BRACKWEDE (Öztürk)Telekominikasyon ve enerji sektörünün ön-cülerinden mobilcom debitel şirketininürünlerini pazarlayan İhsan Sever, müesse-selerini tamamen yeni korona tedbirleri düzenleme-siyle dizayn ettiklerini söyledi. 2014 yılında Brackwede, Hauptstraße 105adresinde hizmet vermeye başladıklarını ifade eden

Sever, “Ahmet Efe yönetimindeki şubemiz; daha ilkgünden beri korona tedbirleri doğrultusunda ça-lışıyor. Fiziki mesafe tutuyoruz. Çünkü, hem kendi-mizi hem de müşterilerimizi korumak zorundayız.”dedi. Şirketlerinde her zaman kampanya olduğunu söz-lerine ekleyen ekonomist Sever, “Hizmet yelpazemizve çeşitlerimiz oldukça fazla.  Cep ve ev telefonlarınınyanında enerji sektöründe de varız.” bilgisini verdi.

Tarihe siz şahitlik edin,

Gazeteciliği meslek edinmek isteyenleri arıyoruz! 
Müracaat: info@ozturk.de - Tel.: 0521 17 70 94   

siz anlatın!

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld ahalisi İzmirKokoreç ile tanıştı. Artur-
Ladebeck-Straße 78,
33617 Bielefeld adre-sinde hizmete giren mües-sesenin açılış kurdelasınıAtatürkçü Düşünce Der-neği başkanı Kemal Kap-
tan müessese sahipleri
Serkan Sessaçar, Aytaç
Kavakbaşı ve Volkan Ataile kesti.
ÖRNEK ÇALIŞMALARA
İMZA ATIYORLARAçılışta kısa bir konuşmayapan Kemal Kaptan,„Türkiye’ye gittiğimizdemutlaka bir kokoreç vemidye tavacıya gideceğizdediğimiz güzel işyerle-rinden bir tanesini Biele-feld’e armağan eden gençmüteşebbislere teşekkür

ediyorum. Bu arkadaşları-mız iş insanı kimliğine,sosyal çalışmaları daekleyerek gerçek iş insanıkimliğini kazandırmışlar-dır. Bielefeld’e örnek ola-bilecek çalışmalara imzaatıyorlar, kendileriylegurur duyuyoruz, başarı-larının devamını diliyo-rum“ dedi.
YENİLECEK 4 ÜRÜN İÇİ-
LECEK BEŞ ÇEŞİT Açılışta Öztürk’ün sorula-rını cevaplandıran İzmirKokoreç ortaklarındanSerkan Sessaçar, yiyecekiçecek dünyasına dörtçeşit ürün ile girdiklerinisöyledi. Sessaçar, „Bunlardana ciğer, Lalesoy sucuk,Kokoreç ve köfte. İçecekle-rimiz ise beş çeşit; gazoz,Adana şalgam, Kızılaysoda ve su. Bunların hepsi

cam şişede. Bir de ayranvar“ diye bilgi verdi.
BÜTÜN KUZEY REN
VESTFALYE EYALETİNDE
ŞUBELEŞECEĞİZİç tasarım ve logo çalışma-sını Alev Racu’nun yap-tığını sözlerine ekleyenSerkan Sessaçar, „Ortakla-rımız Aytaç Kavakbaşı veVolkan Ata ile şirketi Tem-muz 2019’da kurduk. İlkprojemiz de İzmir Kokoreçoldu. Örnek şubemizibugün açtık. Kısa süredebütün Kuzey Ren Vesfalyeeyaletinde şubeleşmek is-tiyoruz. Ayrıca, temsilcilikanlaşması yaptığımızgazoz ve şalgam suyunuhem şubelerimizde sata-cağız hem de bütün gas-tronomilerepazarlayacağız.“ Mesajı ilehedeflerini anlattı.

Evliliğeilk adımıattılar
BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld esnafla-rından NisanSeyahat Bürosusahibi Ferman Nişan ileAGBA TECH şirketinin sa-hibi Uğur Ağbaba çocuk-ları Berkan Nişan ile

Mihriban Ağbaba’yınişanlayarak akraba oldu-lar. Bir yıl önce tanışançiftlerin nişan yüzüklerinidede Kadir Ağbaba mutlu-

luk dilekleriyle taktı. Yak-laşık 50 kişinin katıldığınişan merasimi UğurAğbaba’nın bahçesindegerçekleşti.Düğünü 27 Kasım2021 yılında düşündükle-rini söyleyen Ferman
Nişan, “Kovid 19 salgınıdüğün sektörünü fena hır-paladı. Bizde ancak o ta-
rihte yer bulabildik.
İnşallah ertelemek zo-
runda kalmayız.” dedi.

İzmir Kokoreç
hizmete başladı

NRW’ye
temsilcilik
verecekler
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299,- €

Örnek resim

SB Möbel Sparkauf      Bielefelder Str. 62   
32051 Herford      Tel.: 05221 7609760

Bu Fiyatlara 
Koşulur! 

Alaska Ecksofa

Kampanyamız 30 Temmuz 2020
tarihine kadar geçerlidir!

Örnek resim

Örnek resim

Boxspringbett Miami muddy 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur 599,- €

 59,- €7 Zonen 
Taschenfederkernmatratzen  ab

Örnek resim

Boxspringbett Köln 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur 399,- €

Örnek resim

Vera 3-2-1 Sofa Set 379,- €
Örnek resim

ab

Örnek resim

999,- €
Chester�eld Sofas

ab

ANKARA (Öztürk)Yurtdışı Türkler veAkraba TopluluklarBaşkanlığı (YTB)tarafından ana vatanlarıTürkiye’ye doğru yola çıkanyurt dışında yaşayan vatan-daşlar için hazırlanan
“Memleket Yolu” web sitesiyayın hayatına girdi. Güncelyol güzergâhlarına ve seya-hat kurallarına ilişkinönemli bilgilerin paylaşıldığısitede vatandaşların sorun-larına anında çözüm üret-mek için canlı Watsap hattıda bulunuyor. Yaz aylarının gelmesiylebirlikte yurt dışında yaşayanvatandaşların Türkiye’yeolan yolculukları başladı.Özellikle Avrupa ülkelerindeyaşayan vatandaşlar her yılolduğu gibi kara yolu ilememleketlerine doğru yol-

lara düştü. Sınır ötesinde vesınır kapılarında uyguladığıprojelerle vatandaşların yol-culuklarını rahatlatan Yurt-
dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı(YTB), hem pandemi süre-cinde uygulamaya koyulantedbirlere hem de günceltransit rotalara vatandaşla-rın daha kolay ulaşması için
“Memleket Yolu” isimli birweb sitesini hazırlayarakyayın hayatına soktu.

SINIR KAPILARI BİLGİ-
LERİ VERİLECEKMemleket Yolu web site-sinde; Türkiye’ye gerçek-leştirilen seyahatlerde dik-kat edilmesi gereken kural-lardan, sınır kapılarındaistenilen belgelere, güncelyol durumlarından, salgınsürecine ilişkin bilgilere

kadar vatandaşların ih-
tiyaç duyacağı birçok veri
yer alıyor. Ayrıca yolculukla-rında herhangi bir sorunla
karşılaşan vatandaşların
problemlerine çözüm üret-mek için web sitesi üzerin-den canlı Watsap destek
hattı da kuruldu. Bu sayedevatandaşların ihtiyaç ve so-runlarına çözüm önerilerisunulacak. Bunun yanındahazırlanan web sitesi saye-sinde vatandaşlar anlık ola-rak sınır kapılarındakiyoğunlukları da takip edebi-lecek.Yurt dışındaki vatan-daşlar için yol gösterici nite-liği taşıyan “Memleket Yolu”
web sitesine“https://memleketyolu.ytb.gov.tr/” adresinden
ulaşılıyor.

Memleket Yolu yayına başladı
BIELEFELD (Öztürk)Tatil sezonu başladığı içinTürkiye’ye; kara ve havayolu ile gidip gelenlerin gö-rüşlerini aldık. Hiç bir sıkıntı yaşama-dıklarını ifade eden vatandaşlar,isteyen herkes çok rahat tatil planıyapabilir, görüşünü dillendirdi.

ALİ ARAMAZ: Güzergahımız;Almanya’dan çıktık, Avusturya, Maca-ristan, Sırbistan, Bulgaristan üzerin-den Türkiye girdik. Yollar boştu rahatseyahat ettik. İlk pasaport kontrolünüMacaristan gümrüğünde yaptılar. Ara-mızda hem Alman hem de Türk pasa-portu olanlar vardı. Baktılar,yolumuza devam ettik. Sırbistan daaynı, “Merhaba komşu” dedi, mühürvurdu gittik. Bulgaristan da öyle. Sa-dece otoban paraları ödeniyor. Buradadikkat edilmesi gereken bir husus var;otoban parası bir defa ödeniyor, me-sela 5 hafta sonra döneceklerse, 5 haf-talık alsınlar. Makbuzları atmasınlar.Avusturya’nın makbuzunu arabanıngörülecek yerine yapıştırmaları gere-

kiyor.
KREDİ KARTI  SAĞLAM SEÇENEKBir de arabanın ayar yakıt ihtiya-cını, Avro’nun olmadığı yerde kredikartı ile yapsınlar. Çünkü, yerel paraüzerinden ya-pılan öde-mede, bazenyanlış hesaplaroluyor. Özelliklepompacılaradikkat etmekgerekiyor. Amakart ile öden-diğinde, otoma-tik kur üzerindenpara çekiliyor. Türkiye’ye gi-rişte bir evrak veri- yorlar. Onu doldu-ruyorsunuz. Orada istenilen, kişiselbilgiler ve açık adres. İmzalıyorsun veiade ediyorsun. Daha sonra ateşini öl-çüyorlar. Ve yoluna devam ediyorsun. 

UÇAKTA MASKE ZORUNLU
CENGİZ AYDOĞDU: Düsseldorf havalimanından THY ile İstanbul Hava Li-manına uçtuk. 6 gişe açıktı, bagajları-mızı rahat verdik. Elbagajı kişi başı 4 kgkadar müsadeliydi. 3saat gecikmeli hava-landık. Yolcular ge-nelde yaşlı veemekli kişilerdenoluşuyor- du. Ya-nyana oturduk.Maske takma zo-runluluğu vardı.Yemekler kapalıpaket içinde servisedildi. Uçaktan indikten sonrakovid 19 salgını ile alakalı bir evrakdoldurduk. Kişisel bilgiler, hastalık,son iki haftada hangi ülkede bulun-dun v.s. Daha sonra pasaport kontrolüyapıldı ve ateşimiz ölçüldü. Bende çokmerak ediyordum, hiç sıkıntı olmadı.

Türkiye’ye gidenler anlatıyor:
Sıkıntı yok!

Cengiz
Aydoğdu

Ali 
Aramaz



99Temmuz / Juli 2020Die Reisefreiheit, die füruns alsselbstverständlich giltund von der wir uns während derCorona-Pandemie größtenteilsverabschieden mussten, kehrtendlich schrittweise zurück.Zumindest für die meisteneuropäischen Staaten gelten dieReisewarnungen ab dem 15. Juninicht mehr. Die deutschenFlughäfen bereiten sich schon aufeine Zunahme des Flugverkehrsvor. Die ersten Ferienflieger sindbereits auf Mallorca, derLieblingsinsel der Deutschen,gelandet. 
2019 reisten fünf Millionen

Deutsche in die TürkeiAllerdings bleibt dieReisewarnung derBundesregierung für die Türkeinach wie vor bestehen. Für diediesjährige Sommerurlaubssaisonin der Türkei, die bei denDeutschen in der Beliebtheit nachSpanien und Italien an dritterStelle rangiert, wäre eineAufhebung der Reisewarnung

höchst berechtigt. Nachdem 2018bereits 4,5 MillionenBundesbürger Urlaub in derTürkei machten, reisten 2019über fünf Millionen Deutschedorthin. Die türkischeReisebranche trumpft vor allemmit ihrem unschlagbaren Preis-und Leistungskonzept sowie denSicherheitsstandards bei dendeutschen Urlaubern auf. Deutsche Arbeitsplätze inGefahr: Umsatzeinbußen von fast20 Milliarden EuroNeben der Bundesregierungsollte gerade auch derBundesaußenminister in der Lagesein, zu erkennen, ob er nicht vieleher auch die deutschenTourismus-Industrie hemmt,wenn er darauf beharrt, dieReisefreiheit in Staaten außerhalbder EU zu beschneiden. Dennnicht zuletzt sind auch Tausendevon deutschen Arbeitsplätzen inder ohnehin schon durch dieCoronakrise arg gebeutelte,deutsche Tourismusbranche vonden derzeitigenunverhältnismäßigen

Maßnahmen betroffen. Nach Berechnungen vonNorbert Fiebig, Präsident desReiseverbandes DRV, führen dieBeschränkungen infolge derCorona-Pandemie zuUmsatzeinbußen für Reisebürosund Veranstalter von Mitte Märzbis Ende August von insgesamtfast 20 Milliarden Euro. Allein dieVerlängerung der Reisewarnungfür außereuropäische Länder, zudenen beliebte Sommerziele wiedie Türkei, aber auch Tunesienund Ägypten gehören, bedeute fürJuli und August neun MilliardenEuro Umsatzeinbuße, so Fiebig. Inder heutigen, globalisierten Welt

hängen Wirtschaftszweige so engbeieinander und sind so starkvoneinander abhängig, dass zukurz gedachte, eindimensionaleund einseitige Entscheidungenauch einem persönlich schadenkönnen. Selbst Marcel Klinge, dertourismuspolitische Sprecherder FDP-Bundestagsfraktion, hatdies erkannt und bezeichnet dieReisewarnungen als einen„Todesstoß für die deutscheReisewirtschaft“. 
TÜV Süd prüft türkische

HotelsEs gibt keinenachvollziehbaren medizinischenoder wissenschaftlichen Gründefür den Entschluss, dieReisewarnungen für die Türkeiaufrechtzuerhalten. Denn dieTürkei gehört zu den wenigenStaaten der Welt, die diePandemie relativ milde überstandund durch die sehr frühgetroffenen Maßnahmen derRegierung vergleichbar wenigTote zu verzeichnen hatte. DieTürkei hatte zuletzt (Stand: 18.

Juni) 184.031 Corona-Infizierte,davon waren 156.022 wiedergenesen. Durch die Pandemiewaren 4.822 Tote zu beklagen.Zum Vergleich: In Deutschlandstarben zum selben Zeitpunkt8.946 Menschen an dem Virus.190.126 Personen wurdeninfiziert. Das bei Deutschenbeliebte Reiseziel Italien musste238.159 Infizierte und 34.514Tote verkraften. In Spanien gab es245.268 Infizierte und 27.136Tote. Sogar im NachbarlandFrankreich, in dem sich 158.641Menschen an Covid-19 infizierten,starben 29.603 Personen. Es wirddeutlich, dass die Türkei imKampf gegen die Corona-Pandemie im internationalenVergleich sehr gut dasteht. Zudemhat das Land am Bosporus zeitnahvielerlei Sicherheitskonzepte fürKultur- und Reiserouten, Strändeund Hotels entworfen. DieCorona-Maßnahmen dertürkischen Tourismus-Industriewerden überdies vom deutschenTÜV Süd überprüft. Die Touristenwerden schon an den Flughäfenund Hotels mitWärmebildkamerasempfangen. Viele Hotelshaben auf Einweggeschirrumgestellt und halten,sofern die Spa-Bereichekeinen ausreichenden Platzbieten, diese derzeitgeschlossen.Sicherheitsabstände gibt esnicht nur an den Hotelpoolsund am Strand, sondernauch an den Buffets derHerbergen, in Kneipen,Cafés und Restaurants. DieBetreiber derTourismusanlagenvermitteln ihren Gästenwährend ihres Aufenthaltesin der Türkei somit einGefühl der Sicherheit. DasGesundheitssystem derTürkei entwickelte sich inden letzten Jahren zu denbesten der Welt. Einbedeutender Teilausländischer Gäste in derTürkei sindGesundheitstouristen. VieleAusländer kommen in dieTürkei, um medizinischeaber auch kosmetischeOperationen durchführen zulassen. Der gute Ruf derTürkei im Medizin- undGesundheitssektor zeigtsich auch darin, dass dasLand seit etwa zehn Jahrenüber die modernsten undam besten ausgestattetenKrankenhäuser verfügt.ZahlreichePrivatkrankenhäuser haben

Filialen im Ausland, so z.B. imNahen- und Mittleren Osten, aufdem Balkan, in Mittelasien oderim Kaukasus sowie in Afrika.Zudem gehört die Türkei zu denStaaten mit der meisten Anzahl anIntensivbetten.
Keine medizinische-,

sondern politische
EntscheidungDie Aufrechterhaltung derReisewarnung für die Türkei, die,falls die Entscheidung nichtrevidiert wird, bis voraussichtlichEnde August andauern soll, istdaher zutiefst emotional undpolitisch. Denn es gibt mehrerebilaterale Streitpunkte, die schonseit langer Zeit auf eine Lösungwarten. Die meisten dieserKontroversen, wie zum Beispieldas sogenannteFlüchtlingsabkommen (EU-Türkei-Abkommen), dieSicherheitsoffensiven der Türkeiin Nordsyrien und im Nordirakoder die Rolle des Landes inLibyen und nicht zuletzt imMittelmeer sind politischer Natur.Auch Fragen in Bezug auf dasVerhältnis zwischen der inDeutschland als terroristischeVereinigung eingestufte PKKsowie der FETÖ und Deutschlandführen nach wie vor zuUnstimmigkeiten beider Staaten.Keine Frage: Die türkischeWirtschaft ist auf Urlauber ausder EU, allen voran ausDeutschland, angewiesen.Außenminister Maas darf sichjedoch die Frage stellen, ob es einprobates Mittel ist, auf diesesicherheitspolitischenStreitpunkte mitwirtschaftspolitischen Hebeln zureagieren. Denn: Wie vernünftigkann eine Politik sein, die eineökonomisch instabile Türkei inKauf nimmt und auf der anderenSeite von einem intakten Europaausgeht? Eine stabile und sichereTürkei bedeutet zugleich auchSicherheit und Stabilität für uns inEuropa. Bei der Rechnung, die unsdie Bundesregierung präsentiert,gibt es freilich keine Gewinner.Würden sich aber beide Seiten aufAugenhöhe begegnen und dieInteressen des Partners beachten,sähe es ganz anders aus. BeideSeiten würden davon profitieren.So aber werden die Konflikteemotional und leider auf demRücken von Urlaubernausgetragen, die sich ein ganzesJahr lang auf den Sommer gefreuthaben. Sie müssen jetzt dieseProbleme buchstäblich ausbaden.

Yasin BaşKo
m
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Korona’ya karşı bu üç temel kural yeni günlük yaşamımızı belirlemektedir. 
Aşı bulununcaya kadar. O zamana kadar geçerli kural: Hayatımızın 
normalleşmesini ne kadar çok istersek, bu üç temel kuralın da o kadar 
doğal hale gelmesi gerekir. Hepimiz için, her gün. Özellikle de şimdi: 
www.ZusammenGegenCorona.de
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!

1,5 m

Mesafe Hijyen Günlük maske

      

Politik auf dem Rücken der deutschen Tourismus-Industrie

BIELEFELD (Öztürk)30senedirdevam edenTatilde ÇocukEğlenceleri, bu sene koronavirüsü tedbirlerine takıldı,seçenek sayısı azaltıldı.Daha çok tatile gidemeyençocuklar için düşünüleneğlence imkanı, can sıkıntı-sını gidermeyi hedefliyor.
1700 çocuk faydalanacakBielefeld Şehir İdaresibasın birimi tarafından yapı-lan açıklamada, bu seneeğlence imkanından ya-klaşık 1700 çocuk faydala-nacak. Onun için kayıtyaptırmak isteyenler aceleetmesi gerekiyor. Eğlenceşekline göre 6-12 yaş arasıtercih edilirken, bazı      oy-unlara da 14 yaşındakiler dagidebiliyor.

Evden yiyecek-içecek
getirilebilirEtkinlik 15 Avrodanbaşlıyor. Her oyun için ayrıayrı kayıt yapılıyor. Kıyafet-lerde etkinliğe göre hazırl-anmalı. Saat 9‘da başlayaneğlenceler 16.00‘ya kadardevam ediyor. Yiyecek içe-cek satışları yapılıyor ancak,daha fazla harcama yapma-mak için çocuklar yanla-rında yiyecek-içecekgetirebilirler. 12 Haziran‘da başlayankayıtlar devam ediyor:https://www.bielefeld.de/de/kf/ferienangebote/su-chen/https://www.bielefeld.de/de/bz/hee/heeakt/

• Gizem TUNÇ

Bielefeld‘de

çocuklar için eğlence
tatil döneminde

Bielefeld Şehir idaresinden yapılan açıklamada;daha çok tatile gidemeyen çocuklar için düşünüleneğlence imkanı, can sıkıntısını gidermeyi hedefliyor.
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ilyarder Almanya etimparatorlarından
Clemens Tönnies,koronavirüse çar-pıldı. Aynı zamandaülke futbol kulüple-rinden FC Schalke
04’ün başkanı olan
Clemens Tön-
nies’in holdin-ginde, yaklaşık 7bin kişi çalışıyor.Polonya, Macaris-tan, Bulgaristan veRomanya’dan getir-diği ucuz işçileriçalıştırması, onların yatıp kalktıkları barı-naklardaki gayri insani şartlardan dolayızaman zaman gündeme gelen Avrupa’nın enbüyük mezbahanesi Tönnies’e, arkasındakilobiden dolayı dokunulamıyordu. Tönnies’teçalışan 1553 kişide koronavirüs (Kovid-19)’a rastlanmasıyla, patron Clemens’inkendisinin de ifadesiyle, artık hiç birşey es-kisi gibi olmayacak ve Almanya’da mezba-hane sistemi değişecek. Buradan ilkanlaşılan: Almanya’da, ucuz et yeme dö-
nemi kapanıyor.Yaklaşık 20 yıldır ucuz ithal işçi siste-miyle çalışan Tönnies ve türlerinin ülke ka-nunlarıyla örtüşmeyen çalıştırma şartlarınıbilmeyen tek bir kanun yapıcısı yoktu. Kim-senin yanına yaklaşamadığı bu ahlaken sa-vunulacak bir yeri olmayan emeksömürüsünün tüm detaylarıyla ülke günde-mine düşmesi, Almanya istihdam alanındayeni bir milat olacak.Yazı ile yedi bin çalışanı olan Tönnies’de,ne sendika var ne de işyeri işçi temsilciliği.Avrupa’nın orta göbeğinde tam bir ağalık-ır-gatlık sistemi. Detaylı bilgiler için Lenge-
rich’de görev yapan papaz Peter
Kossen’in anlattıklarını duyunca, kulakla-rımıza inanmayıp, yok öyle şey mi olur
diye itiraz edeceğiz. İthal edilen ve götürüusulüyle çalıştırılan işçilerin büyük kısmı, al-dıkları işleri Tönnies’e tazminat ödemek zo-runda kalmamak için ayda 250 saate kadarvaran mesai yapıyor. Ortalama günlük ça-lışma süresi 12 saat. Dahası da var: Bu işçile-rin kaldıkları barınaklardaki yataklar,vardiya usulü 2 üç işçiye 350-400 Euro’ya ki-ralanıyor.

Tönnies göçmen işçilerinin çalışma saat-lerini takip edecek Eyaletimiz Kuzey RenWestfalya hükümeti ilgili bakanlıkları, kendi-lerine ibraz edilen bilgi ve belgelerle birsonuç alamıyor. Zira, muhatap belli değil.Yani, 4-5 zincirleme taşeron firma(?!) üze-rinden istihdam edilen çalışanların işver-

enini takip etmekimkansızlaşıyor,buna bir de götürüuslü verilen so-nucu kesin fakatüretiminin zamanmaliyeti meçhulişleri ekleyin.Firmaların bu-lunduğu mahalle-lerle bile hiç birirtibatı olmayan‘Avrupalı Tönniesgöçmen işçileri’ninsıfır sosyal hayatıvar. Çat, pat Al-manca bilenler, tercümanlık yapıyor. Kalınanbarakalardan tesislere dolmuşlarla taşınmaücreti olarak da mesafe ile doğru orantılı150 ila 250 Euro kesiliyor işçilerden. İşyeriçalışma elbiselerini de çalışanlar ödüyor.Korona günlerinde 12 saatlik vardiyadamaske ile çalışmanın ne demek olduğunusöylemeye gerek yoktur sanırım.  Bütün buçalışma şartları, Afrika’da 7 ayrı enerji
santralini finanse eden Almanya et impa-
ratoru Tönnies’te yaşanıyor. Bütün bu  bil-giler, herkesin bildiği çok önemli gizli sırlar.Almanya’da et, mezbaha lobisi koronavirüs’etosladı. Kovid-19 ile mücadele için aklınızagelen tüm kurumların uzman temsilcileri
Gütersloh ve Warendorf’a yerleşmiş du-rumdalar. Bölgede olağansütü bir halyaşanıyor. 600 bin bölge sakini adeta karan-tinada.  Bu arada, Tönnies et fabrikasını
konuşurken, Aşağı Saksonya Eyaleti’ninWildhausen kentinde tavuk eti üreten Wie-
senhof tesislerinde 50 çalışandan
23’ünde Kovid-19 testinin positif çıktığıaçıklandı.Gerek holdinginde gerekse kulüpbaşkanlığında zaman zaman yaptığı üstper-deden açıklamalarla dikkatleri üzerine çekendokunulamaz büyük patron Clemens Tön-
nies’in kaderini, bu olayların tüm çıplak-lığıyla ortaya dökülmesinin akbindekendisini istifaya davet eden yeğen Robert
Tönnies’in atacağı adımlar belirleyeceksanki.  Görünen o ki, Clemens Tönnies sistemibitti. Bu et işleriyle uğraşanlar nedense hepacayip dümenlerin içinde oluyor. Tıpkı, Ul-
rich „Uli“ Hoeneß gibi.Almanya et endüstrisinin fukuşimasıdiye tanımlanan Tönnies skandallarıyla Al-manya’da,  besicilik, hayvancılık, mezbaha-necilik ve çevre konuları yeni bir boyutkazandı. Başta Aldi, Lidl, Tegelmann gibiparakendecilerin et reyonlarına bakarak, ge-lişmeleri okumak mümkün olacak...

Et imparatoru TÖNNİES’e Korona çarptı

Muhsin Ceylan

GÖ
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mceylan99@yahoo.de
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BIELEFELD (Öztürk)13Eylül 2020 Pazargünü yapılacak ma-halli seçimlerde SPDBielefeld 5 Türkiye kökenli adaygösterdi. Bir önceki seçimde tercihlioy ile meclise girme başarısını eldeeden Prof. Dr. Rıza Öztürk baştaolmak üzere, Ayla Avvuran, BirolKeskin, Rıdvan Çiftçi ve NesrettinAkay belediye meclisine girmek içinçalışacaklar.
33 ADAY BELİRLENDİSPD Bielefeld, Kovid 19 salgınısonrası ilk toplantısını 151 kişininkatılımı ile Stadthalle salonundayaptı. Bu toplantıda parti programıokundu ve belediye meclisi için 33aday belirlendi. Şuanki belediyebaşkanı Pit Clausen daha önce adayolduğunu açıklamıştı.
RIZA ÖZTÜRK PARTİ PROGRA-

MINI ANLATTIParti ileri gelenlerinin de hazırbulunduğu toplantıda seçim progra-mını Prof. Rıza Öztürk açıkladı. 4ana başlık altında anlatılan hedeflerarasında; eğitim, sosyal şehir, Jahn-platz meydanından geçen araç sayı-sının azaltılması ve evler var.Yaşlılar, yabancılar ve sağlık konula-rını içeren çalışmalar ile birlikte; 15

yeni kreş, 3 yeni okul ve yeni itfaiyemerkezi yapılacağını, toplam yatı-rım tutarının 500 milyon olacağınıbelirtti.
5 TÜRKİYE KÖKENLİ ADAY

VARKovid salgını sebebiyle, alışılagelinen seçim çalışması yapılmaya-cağını belirten Prof. Dr. Rıza Öztürk,„Eskiden evlere gidip projelerimizianlatıp, destek istiyorduk. Bu se-çimde olmayacak galiba. İnsanlaradokunamayacağız. Çünkü, insanlar

salgından dolayı korkuyorlar. Kala-balık topluluklarla da buluşamaya-cağız, mesela SPD’nin gelenekselolarak yaptığı „Der Rote Grill“ de-diğimiz mangal partisi vardı, o daolmayacak. Çalışmalarımız tama-men farklı olacak“ bilgisini verdi.Adaylar arasında 5 tane Türkiye kö-kenli isminde bulunduğunu sözle-rine ekleyen Öztürk, „Adaylarımızınhepsi ayrı özelliklere sahip. 13 Eylül2020 Pazar günü, seçme hakkı olanvatandaşlarımızdan destek bekliyo-ruz.“ dedi.

SPD adayları arasında
5 Türkiye kökenli5 Türkiye kökenli aday ile seçime hazırlanan SPD Bielefeld’in seçim programını Prof.
Dr. Rıza Öztürk açıkladı. 151 kişinin katıldığı toplantı Stadthalle Bielefeld salonundayapıldı ve 33 aday tesbit edildi.

BIELEFELD (Öztürk)13Eylül’de Belediyebaşkanıseçi-miyle beraber Uyum
Meclisi seçimleri deyapılacak. Bu seneUyum Meclisi seçimle-rinde ilk defa Almanvatandaşlığına geçmişolan 16 yaşında olanyabancı kökenli insan-larda oy kullanacak. Bielefeld Uyum  Me-clisi başkan yardımcısı Bosnalı Murisa
Adilovic, Öztürk’e verdiği mülakatta,seçime katılımın yoğun olmasını arzu-

ladıklarını söyledi. 25 kişiden oluşacakmeclisin 17 üyesi halk tarafından seçi-lecek, diğer üyeler ise partiler tarafın-dan atanacak,bilgisini paylaşan
Murisa Adilovic,“Meclise adaylıkbaşvurularıbaşladı. 18 yaşın-dan gün almış, enaz 3 aydır Biele-feld’de ikameteden herkesadaylık için mü-racaat yapabilecek. Müracaatlar 27

Temmuz Pazartesi, saat 18.00’e kadar,
“Herforder Str. 76, 33602 Bielefeld”

adresine yapılabilir. İsteyen herkes tekmüraacat yapabileceği gibi, liste ha-linde de yapabilir.” dedi.
BIELEFELD’DE 60 BİN YABANCI VARBielefeld’de ikamet eden yabancınüfusun temsilcisi durumundaki UyumMeclisi seçimine ilgi duyulması arzu-sunu dile getiren Murisa Adilovic, ”Ka-tılımın yoğun olmasını bekliyoruz.Çünkü, Uyum Meclisi yabancıları temsileden tek kurum. Geçen seçimde katılımdüşük olmuştu, bu seçimde çıtayı yük-seltelim istiyoruz. Eğer ilgi duyulmazsa,seçime katılım belirli seviyede olmazsa,korkarım lağvedilebilir.” dedi.

• Gizem TUNÇ

BIELEFELD (Öztürk)FDP bu seçimde ilk defa Bielefeld’ten bir Türkkökenli aday gösterdi. Batı Trakya Türkle-ri’nden avukat ve Bielefeld Üniversitesi eskiöğretim üyesi  Dr. Aynur Durali, Stieghorst semti içinmücadele edecek.Bielefeld Belediyesi FDP bürosunda görüştüğümüzDr. Aynur Durali, 18 madde halinde sıraladığı görüşle-rini bizimle paylaştı.
YABANCI ESNAF VE İŞSİZ-İŞÇİ KİŞİLERE DESTEK

OLMAK İSTİYORUZ Esnaf ve yabancı işçi ve işsizlere yardımcı olmak is-tediklerini ifade eden Dr. Aynur Durali, insanlarımız
yabancı olmaktan kaynaklanan sıkıntılar
yaşamaktadır görüşünü dillendirdi. ”İntegrationsdud-get” diye adlandırılan ödeneğin sadece bizleri ilgilendi-ren projelere harcanmalı diyerek konuşmasına devameden Durali şunları söyledi: “Yabancı kökenli derneklerarasında eşit davranılmadığını biliyoruz, bunu önleyiciçalışmalar yapacağız. Okulda, notlara yansıyacak kesin-tisiz anadil dersi, bisiklet yollarının yenilenmesi, inter-nek hızı Bielefeld’de çok yavaş, hızlandırılması,Üniversite şehri olarak Bielefeld’i hak ettiği yere getir-mek istiyoruz. FDP olarak tıp fakültesini biz getirdik,şimdide eczacılık fakültesi için çalışacağız. Pit Clau-

sen’in askıya aldığı “vatandaşlığa kabul törenini” tekraryapılmasını istiyoruz. Ekonomiyi güçlendirmek vebütün girişimcileri desteklemek hedeflerimiz ara-sında.” dedi.

Dr. Aynur Durali
Uyum Meclisi adaylığı
için son tarih

FDP’den aday

inde e seçimler Belediy

-

-

eld.deo@fdp-bielefinf de
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STEINHAGEN (Öztürk)Atilla Kırbaş,13Eylül’de yapılacakbelediye meclisineSPD Steinhagen’den aday gös-terildi. 2000 yılından bu tarafaSPD’ye üye olan Kırbaş, 2009yılında Steinhagen belediyemeclisine aday gösterildi veyüzde 47 oy alarak seçildi. Bu seneki seçimde de tek-rar aday gösterilen Atila Kır-
baş, 12. Seçim bölgesinde,Türkiye kökenlilerin yoğunolarak ikamet ettiği mahalle-den aday.  Atila Kırbaş, „Bu sene SPD
olarak çok iyi bir ekip ile se-
çime katılıyoruz. Belediye
başkan adayımız Sahra Süß,
daha 28 yaşında genç bir hu-
kukcu. 17 seçim bölgemizin

12.sinde adayım. Türkiye
kökenlilerin yoğun olarak
oturduğu mahalleden. Hede-
fimizi; dört ana başlık al-
tında topladık,Sosyal devlet,

Eğitim, Çevre ve esnaflar. Bu
alanlardaki geliştirmelere
katkı sunmak
istiyoruz.“dedi.

SPD Steinhagen’den Atila Kırbaşbelediye meclisine aday
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Ayrıca canlı ve renkli 

dijital baskı.
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aşadığımız asrın en önemli özelliklerinden birtanesi enaniyeti teşvik etmesidir. Hatta bu asrabu nedenle “Enaniyet Asrı” diyenler de var. Bireysellik konusunda aşırıya gidenler,dünyanın merkezinde sadece kendilerinigörürler. Sadece kendi düşüncelerini veisteklerini göz önünde bulundururlar veherkesin buna saygı gösterip, uymasını isterler.Bunu da kendilerinin inkişafı adına yaparlar.Fakat herkes de aynı beklenti içerisindeolduğunda çatışmalar oluşur.Örneğin eşler arasında birbirine tamamenzıt fikirler varsa ve ikisi de birbirinden anlayışbeklerse, sorun sadece ertelenmiş olur.Biryerde patlak verir. Burada fedakarlık faktörüdevreye girmesi gerekiyor. Birisi ilk adımı atıp,enaniyeti, gururu ve inadı terk etmeli. “Deymez,bundan sonra birşey degişse bile umrumdadeğil, ben söyledikten sonra yapmasının biranlamı yok, ilk adımı ben niye atıyorum, suçluolan o” dememek lazım. İlk adımı atmak zayıfolmanın veya haksız olmanın göstergesideğildir. Tam aksine, büyüklük işaretidir. Çünkügurur yapmak yerine sorunu çözmekistediğinizi, huzur istediğinizi gösterir. Eşinizkendisini kötü hissedince, bu size de yansıyor.Eşiniz kendisini iyi hissedince, mutlu olunca, buda size yansıyor. Mutlu olmak için önce mutluetmek lazım.Enaniyetimiz, gururumuz, kibirimiz cepfeneri gibidir.  Cep feneriyle geceleyin sadecebelli bir yeri görebiliriz. Cep fenerinituttuğumuz yeri görürüz, gerisini karanlıkgörürüz. Karanlık olduğu için yanlışyorumlarız. Ne olduğunu anlamayız.Görüşümüz çok sınırlıdır ve belli bir noktayaodaklanmıştır. Hakikati göremeyiz. Eğer ışıkaçılsa, güneş gözükse, cep fenerine ihtiyaçolmasa, tüm karanlık gidecektir ve hakikatgözükecektir. Anlamadığımız herşeyi anlamayabaşlarız. Egomuz da öyledir. Ego ilebaktığımızda hakikati göremeyiz, gizlenir.Gurur ve kibir bize dünyaya dar bakmamızısağlar. Sadece kendimize odaklanırız, etrafımızkaranlık olur. Eğer benliğimizi atıp, kalbimiziKur´an´a açar isek, dünyaya cep feneriyle değilgüneş gibi bir hakikat ile bakmış oluruz.Olayları anlamaya ve doğru yorumlamayabaşlarız, hayattan lezzet almaya başlarız.Enaniyet buz parçasına benzer. Buz parçasısert ve görkemli gözükse de zamanla erir vekaybolur. Eğer bu buz parçası büyük bir havuzaerirse orada hayatına devam eder. Yanienaniyete karşı fedakarlık yapılması gerekiyor.İnsan başka insanları kendisine tercihedebilmeli. Elbette bu da bir sınır içerisindeolacak. Yoksa burada da aşırılık olursa aşağılık

komplekslerive kendine güvensizlik oluşur. Enaniyetin toplumsal boyutu da var.Başkaları çalışsın, başkaları uğrassın, ben rahatkalayım mantığı toplumun ahlaki çöküntüsüneişarettir. “Bana dokunmayan yılan 1000 seneyaşasın” anlayışı bir toplumda güvensizliği,adaletsizliği, vicdansızlığı yansıtır. Tarih sahnesine baktığımızda görüyoruz ki,beşerin zulümleri, fesatları ve ahlak-ıreziliyeleri bu kelimelerden doğmuş. Birincisözden ahlaksızlık, zulüm ve merhametsizlik,ikinci kelimeden kin, kıskançlık, kavga çıkmış.İnsan tarihinin belki en kanlı yüzyılı olan 20.Yüzyıl şüphesiz ki böyle bir hayat felsefesiyüzünden dünyaya onlarca savaş getirmiş.Milyonlarca insan öldürülmüş ve yüzbinlerceinsan evsiz kalmış. Müslüman toplumları bu iki yanlış görüşüortadan kaldırmışlardır. Birinci sözü zekat ile,ikinci sözü faizi yasaklayarak yok etmişlerdir.Zekat vermeyen ve bolca faiz dağıtan toplumlarbu şekilde sosyal çöküntüye uğramışlardır,çünkü zenginin ve fakirin arasındaki uçurumbüyümüştür. Zengin fakire merhamet duymazhale gelmiş ve fakir zenginden nefret etmiş.Enaniyete karşı Allah´ı zikretmek faydalıolacaktır. Çünkü Allah zikredilince insan kendiacziyetini ve Allah´ın büyüklüğünü anlar vetevazu gelişir. Atalarımız dile getirmiş: “Merhametten(iyilikten) maraz doğar.“ Evet, bazı durumlardaaşırı tevazu göstermek kişinin aleyhinekullanılabilecek bir durumdur. Örneğinkarşınızda kibirli, enaniyetli ve inatçı birisi varise, sizin tevazunuzu aşağılanma olarak algılarve o şekilde muamele eder. Sizi sürekli ezmeyeve kullanmaya çalışır. Bir canavara karşımerhamet ederseniz, o size daha çok baskıyapar. Böyle durumlarda kendini müdafa etmekiçin, izzet ve şerefini muhafaza etmek içinbaşını eğmemek gerekir. Mehmet Akif´in dilegetirdiği gibi: “Yumuşak başlı isem, kim dediuysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeyegelmez boyunum!“

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Bundesliga’da
Arminia Bielefeld ligi şampiyon olarak noktaladı. Korona virusu sebebi ile ligeverilen araya rağmen,  ilk finali 25. Hafta deplasman maçında VfB Stuttgart’a 76.dakikada C. Soukon’un attığı gol ile kaybetmeyip, şampiyonluk yolunda  VfB
Stuttgart ve Hamburger SV’a bende varım demişti.

BIELEFELD (Öztürk)Bu sezon çok formdaolan DSC Arminia Bie-
lefeld, güçlü rakipleri

Hamburger SV ve VfB Stutt-
gart’ı geride bırakarak bileğininhakkı ile 2. Bundesliga Şam-piyonu oldu.Şampiyonlukta çok büyük kat-kısı olan tecrübeli antrenör UweNeuhaus, geldiği günden beriyaptığıtitiz, itinalıçalışmala-rının yanısıra bilgisi,çalışkanlığıile DSC Ar-minia fut-bolcularınıpozitif  et-kilerken,futbolcuların 1. Bundesliga’yaçıkma azmi ve hırsı DSC ArminiaBielefeld  takımını 2. Bundesligaşampiyonu yaptı.Kaptan Fabian Klos 20 gol ileşu an gol krallığında  birinci  sıra-dayken, Andreas Voglsammer 11gol  atarak, forvette  2.Bundes-liga’nın en iyi ikilisini teşkil etti-ler. 2011 yılında ArminiaBielefeld’e gelen Kaptan FabianKlos ilk defa Bundesliga’ya çıkar-ken, Arminia Bielefeld  8. SeferBundesliga’ya çıkıyor.Korona virusu sebebi ile lige

verilen araya rağmen,  ilk finali25. Hafta deplasman maçında VfBStuttgart’a 76. Dakikada C. Sou-kon’un attığı gol ile kaybetmeyip,şampiyonluk yolunda  VfB Stutt-gart ve Hamburger SV bendevarım demişti. Bundan sonrakihaftada DSC Arminia Bielefeld ,VfL Osnabrück ile evinde 1:1 be-rabere kalarak, 1 puanla yetin-mişti. Aynı hafta VfB Stuttgart,Wehen Wiesba-den’da 1:2 yenil-miş, HamburgerSV ,Fürth deplas-manında 2:2 bera-bere kalıncaneredeyse DSC Ar-minia Bielefeld ta-kımınaşampiyonluk kapı-sını kendileri ara-lamışlardı. ArtıkBielefeld mucizesigeliyordu.27. HaftadaDSC Arminia Biele-feld, Hamburg deplasmanında0:0 berabere kalır-ken, puan farkınıkorumuş, VfBStuttgart, HolsteinKiel deplasma-nında 2:3 yeni-lince, artıkşampiyonluk his-sediliyordu. 28.

Haftada VfB Stuttgart, Hamburg’u3:2 ile geçmiş, Arminia Dresden’i4:0 yenip hezimete uğratmıştı.Bu rüyayı Markus Rejek’inkurduğu "Bündnis Ostwestfalen"1 yıl içinde 20 Milyon Euro borcuödeyerek ,11 yıldır 1. Bundes-liga’ya hasret olan Bielefeld mu-
cizesini gerçekleştiren ilkkahramanlardandı.

Öztürk’e abone ol

Çevrende olup bitenleri öğren, 
Reklamları oku,

Kampanyalardan haberin olsun,
Okuma alışkanlığını gazete okuyarak devam ettir,

Çocuklarına iyi bir alışkanlık kazandır..

Senelik abone ücreti sadece 25 € (12 sayı) 

İletişim bilgisi: Feilen Str. 2, 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 177076
E-posta: info@ozturk.de

Feilen Str. 2, 33602 Bielefeld

Abdullah Yılmaz
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