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Aylık Türk)e haber
çe ilan gazetesi.
Erscheinungs eise
monatlich.
Üeitung für türkische
jitbürger in BWY.
Tel.: 05 21! 17 70 7w
E-vosta: infoZozturk.de

Etkili reklam
ve 

doğru haber

Öztürk 
Reklam 
Servisi

İletişim bilgileri:
Tel:

0521 17 70 76

Tel.: 0151 - 289 476 76
Inh. Erhan Ural

Beckhausstr. 124 - 33611 Bielefeld

OTOMOBİL EHLİYETİ
B, BA, B 96, 
BE (Römorklu, 3.5 t)
sınıflarında yapılır.

HIZLI EHLİYET
Haftada 3 x DersHIZLI EHLİYET
Haftada 3 x Ders

Deciusstr. 

durağının 

karşısı.
Kolayulaşım!

Daha güzel, daha temiz, daha içten 
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Mask GmbH tarafından pa‐zarlanacak olan Mandalinli vesade gazoz içecekler Almanyapiyasasına sürülmek üzere Bie‐lefeld’e geldi. Türkiye’nin lez‐zetli içecekleri çok yakındara"larda yerlerini alacak.                         
!

Planlama, bilgilendirme
ve döşeme
Mermer, Mozaik 
ve Doğaltaş çalışması
Banyo tamiri

Silikon çalışması
Büyük format 
fayans döşeme
Neolith fayans
Merdiven üzeri
fayans döşeme
Şap ve sıva işleri

Merkurstr. 18 | 33739 Bielefeld
Cep: +49 151 47 33 71 27
mkfliesendesign@web.de
www.mkfliesendesign.com

Kurban Bayramınızı kutlarız

Lippstädterstr. 4
33449 Langenberg

Telefon: 05248 7143

Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımın 
Kurban Bayramını kutlar, hayırlara 

vesile olmasını dilerim.

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.

Taşıma 
bizim 
işimiz

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

Kurban Bayramınızı kutlarız

Fotoğrafı görünce
çıldırdı

dedikVatandaş uçuşunu iptal edince parası şirket‐lerde kaldı. Şirket, ‘Benim uçuşum gerçek‐leşiyor. Kişi kendi arzusuyla biletini iptalederse, cezasını çeker, öyle iadesini yaparım’ diyor. Türk Hava Yolları bir kolaylık sağladı, bileti 2sene içinde kullanmak şartı ile açığa alabi‐liyor. Diğer havayolları bazı tarihleri dikkatealarak uygulama yaptı. ! 8’de

Lübbeckerstr. 96
32584 Löhne

Tel.: 05732 688 82 00
Cep: 0)151 628 679 31

loehne@ninos-naturstein.com
www.ninos-naturstein.com

Ninos Naturstein & Fliesen grup birliğidir

Müessesemiz bir 
Türk kuruluşudur

Türkçe hizmet verilir

Her Pazar saat 12:00 - 17:00
arası teşhir günüdür

Siz değerli müşterilerimizin
bizden alacağı fayans
ve granitlerde arzu edilirse
uzman usta temininde
yardımcı olunur.

Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar dileriz

 Kostenlose
   Immobilienbewertung
 Ücretsiz emlak 

   değer tespiti
 Dekra zertifiziert

�RT�BAT:
Hagenbruchstr. 2b
33602 Bielefeld Mitte

Hauptstr. 142
33647 Brackwede

Cep: 0171/30 50 653

www.remax.de/bielefeld
ugur.coemertpay@remax.de

Şimdi veya ilerde evinizi
dairenizi, arsanızı satmak 
isterseniz, bize telefon, 
WhatsApp ve e-mail 
ile ulaşabilirsiniz!

Kurban Bayramınızı kutlarız!

Immobilien Weltweit Nr. 1
Nermin ve Uğur Cömertpay
Büro Bielefeld City ve Brackwede

Parti programımızdaaçıkladık, 1. Konut,2. Eğitim, 3. Çevre.Önceliğimiz bu 3 maddedenoluşuyor. Konut Biele‐feld’de ciddi problem.
‘Baulandstrategie’ de‐diğimiz ‘Arazi strate-
jisi oluşturma’maddesini meclistengeçirdik.  İstiyoruz ki,insanların gelir se‐viyesine bakılma‐dan ev veya dairesahibi yapalım. Enazından kiralık evbulabilsin. 
! Adnan Öztürk’ün röportajı 5’de

SunExpress, hava köprüsüolmaya devam ediyor
markalarıTÜRKİYE’NİNALMANYA’DA

10 Anadolu şehrinden yurt dışına tarifeli sefer gerçekleştirenSunExpress, Kovid 19 önlemlerini ihmal etmiyor.    Haberi 11’de
!

! Eski eşi Sibel‘in çocukları Deniz‘inboğazında yara / iz olan fotoğrafı gönderme‐siyle çılgına dönen baba Özcan Özdemir, 1senedir oğlu ile görüşemiyor.  Sayfa 6’de

Jahnplatz’a temizhava gelecek Bu haksızlık
Almanya’nın anlamsız seyahat uyarısı yolcuları mağdur etti!

Seyahatçi Ferman Nişan, “Federal Almanya’nın seyahatuyarısını fırsat bilen bazı işyerleri, işçiler üzerinde baskı uy‐guluyor. Bu baskıdan dolayı vatandaş aldığı bileti iptal etti.Ve iade alamadı. Bunun için Dışişleri Bakanlığı’na mektupyazdık.” dedi.

Haberi 11’de
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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
Politika Redaktion: Muhsin Ceylan
Türkiye Temsilcisi : Bekir BAYRAM

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

OTO TEMİZLEMEDE 
3 YILLIK TECRÜBE

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

info@mima-autopflegezentrum.com

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
Trafik Hukuku

LİSELİ KIZ
Benim de bir zamanlar sevdiğim vardı
Beyaz dantel yakalı liseli bir kız.
Bağlarda, bahçelerde, yaylalarda yeşeren
Al karanfiller gibiydi aşkımız...

Gülünce içimde rengârenk güzel,
Güller açılırdı iri.
Hani bilirsiniz ya yıldızsız, siyah 
Geceler gibiydi gözleri.

Bir mermer çeşmeden akan su gibi,
Geçip gidiyordu günlerimiz.
Biz bize yaşıyorduk kendi kaderimizi
Bütün yaratıklardan habersiz.
Ve yuvada bekleşen sabırsız, küçük 
Serçeler gibiydik ikimiz.

Gözleri konuşurdu susunca, mahzun:
‘Seni seviyorum’ derdi.
Sevdadan, gurbetten, hasretten yana
Yemen Türküsü gibi yanık türküler söylerdi

Üstelik bir ceylan gibi sebepsiz
Ürkek halleri vardı.
Ayrılık deyince oturup sessiz
Çocuklar gibi ağlardı.

Bazan çok uçarı, bazen çok buruk
Alev alev tutuşan mektuplar yazdık.
Bazan yanyana yürür, beraber otururduk
Ama konuşamazdık.

Ben görmedim şimdi öyle diyorlar
Büyümüş artık liseli kız, gelin olmuş...
Unuttum her şeyi diyormuş 
Ve her gece rüyâsını nur topu kadar güzel
Sarışın çocukları süslüyormuş.

Görsem çocuklarını şimdi diyorum
Bakamam yüzlerine çaresiz
Bana bakar çocuklar sessiz.
Çocukları gözlerinden tanırım
Biliyorum, hiç bir şey bilmezler ama 
Bakamam, utanırım...

Yavuz Bülent Bakiler
Şiir “Harman” adlı kitaptan alınmıştır.

Temsili fotoğraf, Öztürk Arşivi

MÜNSTER (Öztürk)15Temmuz Demokrasi ve MilliBirlik Günü Anma EtkinliğiT.C. Münster Başkonsolosluğusalonunda yapıldı. Kovid 19 salgını sebebiyleseçili kişilerin katıldığı etkinlikte konuşanbaşkonsolos Ahmet Faik Davaz, „15 Temmuzdirenişi, Cumhuriyetimizin kazanımlarınınmuhafazası bakımından kritik bir dönümnoktası teşkil etmektedir.“ dedi.Şehitler için saygı duruşu ve İstiklalMarşı’nın okunması ile başlayan program,din hizmetleri ataşe yardımcısı MuhammetZahid Belek’in Kuran‐ı Kerim okuması iledevam etti.
HÜR İRADEYE EL KOYMAK İSTEDİLEREtkinlikte konuşan başkonsolos AhmetFaik Davaz, „15 Temmuz 2016 Cuma akşamı,FETÖ silahlı terör örgütünce tertiplenen, de‐mokrasimizi, temel hak ve özgürlüklerimizi,anayasal düzenimizi hedef alan ve milletimi‐zin hür iradesine el koymayı amaçlayan haindarbe girişiminin üzerinden tam dört yıl

geçti. Bu alçak teşebbüs, sayın cumhur‐başkanımızın çağrısına uyarak, tereddüt et‐meden demokrasisine, istiklaline veistikbaline kararlılıkla sahip çıkan ordumu‐zun, emniyet güçlerimizin ve milletimizinonurlu direnişiyle bozguna uğratıldı. Şaha‐dete yürüyen 251 vatandaşımızı bir kezdaha saygı ve rahmetle anıyor, iki bindenfazla gazimize sizlerin huzurunda en kalbişükranlarımızı sunuyorum. Bu şehit ve gazi‐lerimizi hiç bir zaman unutmayacağız.“ diye‐rek mesajını verdi.
PROGRAM MUHAMMED ZAHİT

BELEK’IN OKUDUĞU DUA İLE SON BULDUBaşkonsolosluğun konuşmasından sonra15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile alakalıbelgesel gösterildi. Belgeselde; 15 Temmuzgecesi yaşanan hazin görüntüler, TürkiyeBüyük Millet Meclisi, Ankara Emniyet Mü‐dürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı külliyesininbombalandığı, insanların üzerlerine açılansilahlar izletildi. Etkinlik, Ataşe yardımcısı veAhlen DİTİB Cami din görevlisi MuhammetZahid Belek’in duası ile son buldu.

15 Temmuzminnet ile anıldı
T.C. Münster Başkonsolosluğu tarafından tertiplenen 15 Temmuz Demok‐rasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği, korona virüsü tedbirleri dikkate alı‐narak yapıldı. Davetliler tamamen maskeli, oturma düzeni de mesafeliydi.

ŞEHİTLERİ

Öztürk Gazetesi 
Feilenstr. 2 
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 - 17 70 76

Öztürk Gazetesinin dağıtımı için

                          ELEMAN ARANIYOR
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Son çeyrek asırdır Almanya’dayabancılarla ilgili tartışmalar yapılırkenen çok duyduğumuz kavramlardan birisisadakattir. Ne zaman vatandaşlık, uyum,asimilasyon, ırkçı saldırılar gibi konulargündeme gelse, birileri tartışmalarıhemen Almanya’da yaşayan yabancılarınülkeye ne derecede sadakatle bağlıolup olmadıkları noktasına getirir vemeseleyi ‘aslında haklısınız amayabancılar acaba bütün nimetlerindenyararlandıkları bu güzelim ülkeye nekadar bağlılar?’ sorusu ile başka birmecraya taşırlar.Yabancıların her fırsatta karşısınaçıkarılan ‘test’lerde en bariz şekildetest edilmek istenen hususlarınbaşında da bu sadakat konusugelmektedir. Aslında gerekyurttaşlarından gerekse ülkesindeyaşamak isteyenlerden sadakatbeklemek her devletin en tabiihakkıdır. Sadakat, sadece birgüvenlik meselesi değil,toplumdaki iç barış, huzur vebirlikteliğin de önemli şartlarındanbirisidir. Bu yönleriyle sadakatinhakiki manasıyla varlığı bütüntara#lar için vazgeçilmezdir.Sadakatin bir aldatmaca,kandırmaca, karşılıklı oyalamamevzuu olmaması gerekir, bununiçin başta gelen ilk şart tara#larınsamimiyetidir.Samimiyet, uyum ve diğerkonulardaki gibi karşılıklı olursabir anlam ifade eder. Yoksa birtarafın diğerine karşı kullandığıbir silahtan öte anlam ifade etmez. 60 yılı aşkın bir süredir Almanya’nınkalkınmasına katkı sunmuş kitleleri,geldiğimiz noktada hala şüpheli,kendilerinden korkulması, onlara karşıtedbir alınması gerekli insanlarkategorisinde görmek, büyük birsamimiyetsizlik, riyakarlık örneğidir.Geçtiğimiz günlerde açıklanan AlmanAnayasayı Koruma Örgütü (AKÖ)’nün2019 yılına ilişkin raporu, ülkedekiyabancılar konusunda Alman tarafınınsamimiyetsizliğini ve iyi niyetliolmadığını bir kez daha gösterdi. Son yıllarda neredeyse her ırkçı,yabancı düşmanı eylemin içinde,

yanında, arkasında emniyetmensuplarının bulunması duyarlıkesimlerde in#iale yol açarken, anagörevi ülkenin huzur ve güvenliği içinbunlarla mücadele olan Alman İçişleriBakanı Horst Seehöfer, ısrarla polisiçerisindeki aşırı sağ yapılanmalarhakkındaki araştırma ve çalışmalarakarşı

çıkmaktadır. Son olarak birüniversitenin bu hususta yapmakistediği bir ilmi çalışmayı dasürüncemede bıraktığı basına yansıdı.İşte bu bakanın imzası ile yayınlanan2019 Raporunda, Almanya’nınyabancıları nasıl gördüğüne dairzihniyeti birçok yönleri ile bir kez dahamüşahede ettik.Almanya’da aşırı sağ ve Neonazilerinülkeyi yabancılar, Türkler, Müslümanlar,mülteciler ve belli dezavantajlı gruplariçin yaşanmaz hale getirdikleri biliniyor.Aşırıların yüze yakın milletvekili ileBundestag’a girdikleri, bazı eyaletlerdehükümeti belirleyecek konumda

oldukları, bu gelişmelerin verdiğicesaretle yabancılara karşı her türlübaskı, tehdit, şantaj ve cinayetlere varansaldırıların pervasızca yapıldığı artıktüm dünyanın malumu. Ordu içindeörgütlenen aşırı sağcı gruplar gladiovarieylemler peşinde koşarken, emniyet veistihbarat organlarındaki aynı zihniyetmensupları NSU (Neonazi YeraltıÖrgütü) ideolojisi doğrultusundafaaliyetlerini aralıksız devamettiriyorlar. NSU davasınınsuçluları kollayan, bağlantılarınıgizleyen tavrı cesaretlerine cesaretkatıyor. 388 sayfalık 2019 Raporundaaşırı sağ faaliyetlere tam 63 sahifeayrılmış ve suç kapsamındakieylemlerin 2018’de toplam 19 409iken 2019’da 21 290’a yükseldiğibelirtilmiş. Suçların çeşitliliği nasılbir tehlikeyle karşı karşıyabulunduğumuzu bütün çıplaklığı ilegözler önüne seriyor. Tüm dünyadaki gibi Almanya’dada aşırı sol hareketlerin zayı#ladığıbiliniyor. Aşırı soldaki örgütlerin enönemli faaliyet alanlarının aşırı sağakarşı eylemler olduğu da malum.
2019 Raporunun, ülkedeki aşırı sol
faaliyetlere ayırdığı sayfa sayısı 62.Suç kapsamındaki eylem sayısınabakıldığında 2018’de rakam 4 622

iken 2019’da 6 449 olmuş. Aşırısağcıların eylemleri daha ziyadeyabancılara karşı iken, aşırı solcularıneylemleri genellikle aşırı sağa karşıgerçekleşmiş. AKÖ gayet ince birmantıkla, suç işleyenlere karşı çıkanlarıda suçlu kapsamına almış. Bu tutum,bazı çevrelerce ‘Almanya’da GLADİOtekrar faaliyete mi geçti?’ sorusununsorulmasına yol açtı.Rapor’da ‘İslamcı Terör’ başlıklıbölüm 58 sahifelik yer kaplıyor veburada Milli Görüş ve Türk Hizbullahıve Furkan cemaati de yer alıyor. İslamiTerör kapsamı dışındaki yabancımenşeli örgütler arasında en dikkatçekeni her zamanki gibi PKK.Türkiye’nin üzerinde çok durduğu FETÖ
raporda yer almazken eskiden beribilinen sol örgütler yanında Türk Sivil
Kitle Örgütleri de yerlerini almışlar.

AKÖ’nün uzun yıllardır Milli
Görüş’ü anayasal düzen içintehlikeli gördüğü biliniyor. Türk
Federasyon da ‘Bozkurtlar’ adıaltında hedef gösterilen ve süreklitaciz edilen kuruluşlardan.Geçtiğimiz yıllardaVerfassungsschutz’un ilgi alanına
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği(DİTİB)’in ve Ak Parti’nin Almanyamerkezli örgütü UETD (Avrupa
Türk Demokratlar Birliği)’nin degirdiği biliniyor ve kamuoyunda epeycetartışılmıştı. AKÖ, bu yıl listeye Avrupa
Türk İslam Birliği (ATİB)’ni de almış.Böylece taciz ateşine maruz tutulmayanTürk derneği hemen hemen kalmıyor. Siyasi yelpazedeki değişik yerlerinerağmen Almanya’da faaliyet gösterenTürklere ait derneklerin vemensuplarının Almanya ile birproblemlerinin bulunmadığı; ayağakalkmasına ve kalkınmasına katkıdabulundukları bu ülkeyi sevdikleri;şimdiye kadar sadakat konusundaşüpheye yol açacak herhangi birfaaliyetin içine girmedikleri aslındabilinmektedir. Diğer yandan söz konusukuruluşların hemen tamamı Almandevletinin resmi kurumları ile birlikteçalışan, ortak faaliyetler yürütenderneklerdir. Hal böyle iken takınılantutumu paranoya olarakdeğerlendirmeyecek isek baştan sonaart niyet ve samimiyetsizlikdiyebileceğimiz bir durum sözkonusudur.Bu samimiyetsizliği en bariz şekildegösteren örneklerden birisi Milli
Görüş’le ilgilidir. Türklerin Almanvatandaşlığına geçişleriyle ilgilikampanyaların yürütüldüğü yıllarda,ilgili kurumlar Milli Görüş’e dekampanyalar düzenlemesi yönündetelkinlerde bulunmuşlardı. MilliGörüş’ün başlattığı ‘Alman
vatandaşlığı’ kampanyaları için bazıAlman kurumları önemli denecekkatkılarda bulunmuştu. Ancak birmüddet sonra Alman kamuoyu ‘Milli
Görüş’ün taraftarlarını Alman vatandaşıolmaya teşvik ettiği, bununla ilerdeAlmanya’yı ele geçirip şeriat devleti
kurma hazırlığı yaptığı’ yolundaki

hezeyanlara şahitlik etti.2000’li yılların başında Almanya,Türk gençlerinin askerlik hizmetiyapmaları, hatta profesyonel askerolmaları yolunda çalışmalar yaptı.Türkiye’deki 28 Şubat sürecininoluşturduğu atmosferi de kullanarak‘Alman ordusu Türkler için çok rahat,ibadet imkanları var, domuz etiyemeyenler için özel yemekler var’ vstüründen propaganda çalışmalarıyapıldı, ordudaki personel açığınınkapatılmasına çalışıldı. Zamanla sayısıtam bilinmemekle birlikte azdenemeyecek sayıda Türk genci Almanordusuna girdi. Bunlar daha ziyadeAlman ordusunun İslam ülkelerindekidış görevlerinde değerlendirildiler.AKÖ’nün son raporuna paralel şekildeaynı günlerde Alman ordusundaki Türkaskerler gündeme getirildi. Bunların‘Bozkurt’ oldukları, güvenlik açısındantehlike arz ettikleri konuşulmayabaşlandı. Bunların Almanya’ya değilTürkiye’ye bağlı oldukları söylendi. İşin ilginç yanı bu tartışmaların biranda, daha düne kadar gündemi meşguleden ‘Alman ordusundaki aşırı sağcıyapılanmalar, bunların ırkçı eylemlerdealdığı roller, ordudaki kayıp silah vecephaneler’ gibi meselelerin henüzhalledilmediği, eğer araştırmalardan birsonuç alınmazsa bazı birliklerinkapanmasının dahi düşünüldüğününaçıklandığı bir dönemde, adeta gündemideğiştirerek esas suçluları korumaaltına almak maksadıyla köpürtüldüğüaçıkça anlaşılıyor.Korona kâbusu sürerken yaşanan bugerginlikler, ülkedeki yabancıların‘sadakat’ probleminden ziyade devletsorumluluğunu taşıyanların ‘samimiyet’problemi olduğunu gösteriyor.   

Şefik KantarGü
nd

em
in

 Öz
üAlmanya’nın Kendisiyle İmtihanı

www.y
outube

.com. s
e#ik ka

ntar
her haf

ta Paza
r günle

ri
YENİ  AÇILDI

%25Tüm ürünlere

İNDİRİM
Kampanyamız 

31.08.2020 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

Kurban 

���������

�
	����

Bahnhofsplatz 6
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: 05242/570 19 27
Cep: 0177 468 16 62

info@tnc-multimedia.de
www.tnc-multimedia.de

    Müşterilerimizin
           Kurban 
        Bayramını 
              kutlarız

Türkiye usulü anadolu serpme kahvaltı

LOKMA
Arndtstr. 18 a 33615 Bielefeld

Rezervasyon için:
Tel.: 0521/ 560 45 43

Saat 09.00 - 18.00 
arası kahvaltı verilir.

Arndtstr.

����������������� 
kutlar, 

�	���������
��
�	
�	��

Siz değerli müşterilerimize takriben 500 m2 
alanda hizmet sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.

Tüm toplumumuzun kurban bayramını 
kutlar nice bayramlar dileriz.

Inh: Metin Menteretzi

Münsterstr. 13 � 33428 Harsewinkel

����������������
�����	�������������������	������������������

BİELEFELD‘DE
KİRALIK EVLER

Bozigstr. ve 
In den Alten Gärten 

sokaklarında kiralık evler.
3 oda, mutfak ve balkon.

Öğrencilerede verilir.

0176 / 374 301 09

Etkili reklam
ve 

doğru haber

Öztürk 
Reklam 
Servisi

İletişim bilgileri:
Tel:

0521 17 70 76

Tüm 
okurlarımıza

mutlu 
bayramlar

dileriz
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2020`de şiddetli bir fırtınaya tutulduk.Sarsıcı bir kış geçirdik. Güvenli birliman arayışı var. Çetin bir sınavdan ge‐çiyoruz dünyaca. Karamsarlık vaktideğil. Yeni heyecanlar lazım. BirazcıkPolyanacılık oynayalım mı? Bu serüve‐nin galibi siz olun!. Haydi o zaman hazırlayın gurbetçibavullarınızı düşelim yollara. Tatil rotaları hazırladım sizlere.Belki ilham alırsınız.
“KALBİM HEİDELBERG DE
KALDI”

Şehrin güzelliği bir aşk şarkısı olan
‘’Ich habe mein Herz in Heidelberg
verloren’’ (Kalbimi Heidelberg'te
kaybettim) şarkısına ilham kaynağı olur. 

Şarkının sözleri  her ikisi de
Avusturyalı olan Fritz

Löhner-Beda
(1883–1942) ve
Ernst Neubach
(1900-1968)
isimli şairlere
aittir. Şarkı ilk
olarak 1927
yılında müzikal
olarak
Viyana’da
Volksoper de
yayınlanır. 

Şarkılara
bile mısra olan bir masal şehri
Heidelberg. Yeşillere bürünmüş tepeler
arasında sakince akıp giden Neckar Nehri
kenarında, yüksek kırmızı kiremitli
binaları, tarihi köprüleri, şehiri tepeden
izleyen eski kalesi, cıvıl cıvıl sokakları ile
Heidelberg görülmeye değer 

Carl-Theodor
Köprüsü kentin
simgesi olarak kabul
ediliyor.

200 metre
uzunluğunda, 7 metre
genişliğindeki Carl-
Theodor Köprüsü,
tarihi kaleyle birlikte
kentin simgesi olarak
kabul ediliyor.
Köprüye gelen çiftler,
sevgilerinin simgesi
kilitleri buraya
bırakarak, dilek
tutuyor ve fotoğraf
çektiriyor.

Frankfurt’tan
araba kiralayarak
geçerseniz yolunuzun
üzerinde tabiat, sanat,
kültür, müzik, bilim
ve geniş alış-veriş
imkanlarından dolayı
Mannheim var.
Mannheim
Almanya’nın veya
Avrupa’nın diğer
büyük metropolları
ile kıyaslanmasa da,
özel bir karaktere
sahip olduğu

söylenebilir.
İÇİMİZE

YOLCUĞA NE
DERSİNİZ?

İster
evinizdeki
kanepede oturarak
pencereden dışarı
bakıp dağlara
tırmanın,
nehirlerde,
denizlerde

gezinin, ruhunuz sizi nereye yönlendirirse
orayı seçin.. Şimdi moral zamanı. İçimize
yolculuk yapalım. Soğuk kış günleri için
enerji toplayalım.

Benim gönlümde Türkiye var.
Hayal ediyorum. Kilo, kilo Pazar
Sepetine doldurduğum, dalından
şeftali, buram buram kokan bahçe
domatesi, salatalık.. Bunları özler mi
insan? Bana bu yaz bunların özlemi bastı
! Ya sayması bitmeyen faydaları ile kan
karpuz. Hele yöre birde Ege ise, bunca
tadın yanında çıtır çıtır bir gevrek ya da
boyoz.. Kahvaltı tadına doyum olmaz. 

EŞSİZ GÜZELLİĞİ İLE BATI
KARADENİZ 

Son yılların popüler tatil mekanları
Çeşme, Alaçatı, Bodrum. Eğlence
hayatının nabzını tutan tatil yöreleri. Ama
huzur ve doğa güzelliği arıyorsanız
Karadeniz’in şirin mi şirin minik ilçesi
Amasra tam size göre.

Eşsiz manzara, taze deniz mahsulleri
ve muhteşem salatayla birleştiğinde
zamanı durdurmak isteyeceksiniz diye
düşünüyorum.

Buraya kadar gelip de hediyelik eşya
pazarına uğramamak olmaz. Ahşap
ürünlerden oyuncaklara, güzel
kumaşlardan yöresel lezzetlere her tür
hediyelik eşyayı barındıran çarşıdan
sevdiklerinize hediyelikler alabilirsiniz.

Kendinizi serin sulara mı bırakırsınız,
sahilde piknik mi yaparsınız ? Geleni
yaşayın.

Uzun lafın kısası bu yazı tam da
daldan dala bir yazı oldu. Herkese iyi
tatiller. 

Esin Erel- Nicoara  Es
in

til
er

nicoaraesin@gmail.com 

HAYAT GİZEMLİ BİR SERÜVEN Mİ?

ESPELKAMP (Öztürk)Siyasi hayata atılma kararı alan
Ahmet Özcan, tercihiniCDU’dan (Hristiyan Demo-

krat Parti) yana kullandı. 
Siyasi tercihinizi neden CDU’dan

yana yaptınız? sorumuzu cevaplandı‐ran Özcan, “Espelkamp’da en güçlüparti CDU” diyerek şunları söyledi:“2008 yılında Espelkamp DİTİBCami’de görevliydim. Ayrıca o sene
“Okul Aile Birliği” kuruluşumuzu ta‐mamlamıştık. Belediye ile işlermiz çokoluyordu. Bu işleri daha çok o za‐manki başkanımız Saadettin İkiz beyyürütmekteydi. O partiden ayrılma ka‐rarı alınca bana teklif ettiler. Ben dedeğerlendirdim. Onun ‘Stadtver-
band’da bıraktığı koltuğa oturdum.Böylelikle partide yer almış oldum.” 

ESPELKAMP’DA TAKRİBEN 700
TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMEN VAREspelkamp’da 2 binin üzerindeTürkiye kökenli vatandaşlarınyaşadığını ifade eden Ahmet Özcan,“Bunların yaklaşık 700 kişisi seçmen.Hede%im bu kitleyi kazanmak. Aileleritek tek ziyaret ettim, desteklerini iste‐dim, şikayetlerini dinledim. Bendeyapabileceğim çalışmaları anlattım.Destek göreceğimi umuyorum.” dedi. 
YENİ ADAY BELEDİYE BAŞKANININ
OĞLU DR. HENNİNG VIEKERCDU, Espelkamp’da en güçlü parti.Belediye başkanı 21 senedir aynı kişi
Heinrich Vieker. Yeni aday ise oğlu
Dr. Henning Vieker. Meclis 39kişiden oluşuyor, CDU, 23 üyesi bulu‐nuyor. En son seçimde yüzde 56 oyalmış.   

Ahmet Özcan
siyasi geleceğiniCDU’da gördüAhmet Özcan, Espelkamp CDU’dan belediye meclisi için adayoldu. Listesinin 21. sırasında bulunan Özcan, Espelkamp’dayaşayan Türkiye kökenlileri tek tek ziyaret ederek destek istedi.  

Ahmet Özcan
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OWL BİELEFELD Temsilciliği

Tüm İslam aleminin
Kurban Bayramını

en içten duygularımızla
kutlar, hayırlara vesile 

olmasını dileriz.
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İrtibat: 0176 / 790 648 65
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HEDİYE

HEDİYE

Yeni bir

mutfağın

keyfini

çıkarın.

M U T F A K  A L D I Ğ I N I Z D A  H E D İ Y E N İ Z İ  K E N D İ N İ Z  S E Ç İ N

Kahve Makinesi

HED İYE HED İYE
Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

5.653,-

Inklusive Top-Einbaugeräte
� Einbaubackofen Gorenje 732843
� Kochfeld Gorenje 730726
� Geschirrspüler Gorenje 733376
� Dunstabzugshaube Gorenje 679590A
� Kühlschrank Gorenje RBI4102E1

Detmolder Str. 571 
33699 Bielefeld-Hillegossen
Tel.: 0521 / 5296267

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

101,84 aylık taksit

Bayramınızı

kutlarız!

Kemal Kaptan
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13Eylül yerel seçim
öncesi Prof. Dr. Rıza
Öztürk ile söyleşi

yaptık. 
Rıza Öztürk; Bielefeld Belediye

Meclisi ve Bielefeld Üniversitesi
öğretim üyesi. Partideki yeri ise
grup başkanı. Giriş yazısını kısa
keserek ilk sorumuzu soralım: 

Rıza bey, siyasete ne zaman
girdiniz?Geç sayılabilecek bir yaşta gir‐dim. 2007 yılında.  Bielefeld mer‐kezde ikamet ettiğim içinçalışmalara da buradan başladım.İlk görevim saymanlıktı. Bununlabirlikte değişik çalışmalar içindede bulundum. Mesela tanıtımamaçlı el ilanları dağıttık. 2010yılında yönetim kuruluna, 2012

de ise il başkan yardımcısı seçil‐dim. 2014 yılında yapılan yerelseçimlerde “Stadt Mitte” dedik‐leri merkezden Belediye Meclisiadayı oldum. Tercihli oy ilemec‐ lise seçildim. Şunu da ha‐tırlatayım, SPD bu seçimi 30sene sonra tekrar aldı. Bu‐rada daha çok Yeşiller veCDU sempati‐ zanları vardı.2019 yılından beri  parti‐nin &inans politikasını yü‐rütüyorum . En son Mayıssonunda yaptığımız top‐lantıda delegelerin yüzde97 oyu ile grup başkanı se‐çildim. 
BİELEFELD’DEKİ GÖÇ-
MEN ORANI YÜZDE 35

Kısa sürede partide
ciddi bir mesafe almışsı-

nız, neye bağlıyorsunuz?Yaptığımız çalışmalarabağlıyorum. Aldığım ve verilengörevler için teklif edildim. Artıkşöyle bir realite var, Bielefeld’deyaşayan göçmen kökenlilerinoranı yüzde 35. Bu büyük bir po‐tansiyel. Bu potansiyeli büyükpartiler değerlendirmek zorunda.Mesela 13 Eylül 2020’deki se‐çimde 5 Türkiye kökenli adayımızvar. Bizim partiye verdiğimiz çokgüzel şeyler oldu. Aktivitelere ka‐tıldık, Fikirler kattık. 
SOL PARTİYE GİDENLERİ

TEKRAR KAZANMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ
SPD’den Sol Parti’ye çok

giden oldu, değil mi?Türkiye kökenli insanlar

SPD’ye daha yakın duruyorlardı.Sol Parti’nin kuruluşu ile orayakaymalar oldu. Onlarında değişikkonseptlerivar. İşçi Sını‐fı’nı etkiliy‐orlar. Bizonları tek‐rar kazan‐maya çalışa‐“ cağız. Enazındanyerel seçim‐lerde...
PARTİ

PROGRA-
MIMIZDA 3
ANA HEDE-
FİMİZ VAR

Son 11
senedir SPD
iktidarda.
Pit Clausen
Tekrar be-
lediye
başkanı olursa önceliğiniz ne
olacak?Parti programımızda açıkla‐dık, 1. Konut, 2. Eğitim, 3. Çevre.Önceliğimiz bu 3 maddedenoluşuyor. Konut Bielefeld’de ciddiproblem. ‘Baulandstrategie’ de‐diğimiz ‘Arazi stratejisi
oluşturma’ maddesini meclistengeçirdik.  İstiyoruz ki, insanlarıngelir seviyesine bakılmadan evveya daire sahibi yapalım. Enazından kiralık ev bulabilsin. İkincisi eğitim. 3 yeni okul, 15kreş (KITA) inşa etmeyidüşünüyoruz. Bu arada gelir se‐

viyesi düşük olan ailelere 2 senekreşleri ücretsiz yapmayıdüşünüyoruz. Çünkü, eğitim

anaokuldan başlar. Üçüncü nokta ise; çevre. Ör‐neğin Jahnplatz. Jahnplazt’da Co2emisyonu olduğunu gördük. Çokyüksek. 2 sene önce tra&iğe ka‐patma konusu gündemdeydi.Şimdi başka bir çözüm yolunuseçtik, o da tra&iği azaltmak ola‐cak. 
ASLA SEÇİM YATIRIMI

DEĞİL

Bu yol çalışmaları seçim ya-
tırımı mı?Hayır, asla değil. Kuzey RenVesfalye Eyalet hükümetinden

alınan 18 milyon Avro para var.Bu ödenek 2 sene içinde çevrekonularıyla alakalı harcanacak.

JAHNPLATZ’A YEŞİLLİK GE-
LECEK, TEK ŞERİT OLACAK

Peki Jahnplatz meydanında
ne gibi değişiklikler yapılacak?Tek şerit olacak. Daha çokotobüs ve bisiklet yolu açılacak.Görüntü değişecek, yeşillik gele‐cek. Oradaki yaşam kalitesinibiraz daha yükseltmeyi hedef‐liyoruz. 

Bielefeld Belediyesi’nin
borcu var mı?Evet var,  ama borçlanmayapabiliyoruz, bütçeyi dengele‐

dik. Yani kredi alabiliyoruz. Tabiiki, 18 sene sonra bu noktaya gel‐dik. 
ALMAN OLMAYAN

GÖÇMENLERDE OY KULLANA-
BİLMELİ

Biliyorsunuz Rıza bey,
Alman vatandaşı olmayan
göçmenler yerel seçimlerde oy
kullanamıyorlar. Oysa her
türlü vatandaşlık görevini ye-
rine getiriyorlar. Bu insanla-
rında oy kullanmaları
sağlanamaz mı, ne düşünü-
yorsunuz?Ben ve parti; Alman vatan‐daşı olmayan göçmenlerin enazından yerel seçimlerde oykullanmalarını istiyoruz. Eğerbir kişi Bielefeld’de yaşıyor, ver‐gisini veriyorsa oy kullanmahakkına sahip olmalı. Bu çoknormal bir istek, hatta; İnsanHakları gereği olarak değerlen‐diriyorum. 

HANGİ PARTİYE OLURSA
OLSUN, OY HAKKIMIZI KULLA-
NALIM

Son olarak söylemek iste-
diğiniz veya mesajınız var mı?Alman vatandaşı olan, 16yaşına girmiş her vatandaşımız,hangi parti olursa olsun, oy hak‐kını kullansınlar. Söz sahibi ola‐bilmek için, demokratik bir hak.Sonuna kadar kullanmak lazım.Bielefeld’li olarak tüm haklarasahip olmak için. Sandığı ihmaletmeyelim.

Jahnplatz’a temiz hava geleck,  
yollar tek şerit olacak !

Adnan Öztürk

Rıza Öztürk
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Fisch Holland Bielefeld GmbH 
Fabrikstraße 19 
33659 Bielefeld 

Fon: +49 (0) 0521/252 703 47
Fax: +49 (0) 0521/252 703 48
info@fischholland.de
www.fischholland.de

Açılış saatleri:
Pazartesi -
Cumartesi
9:30 - 18:00

Saygıdeğer ve kıymetli esnaf dostlarımız, 
çok değerli müşterilerimiz, 

bize vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı 
firmamız fisch Holland adına her birinize 

ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı
kutlar, sağlıklı ve bereketli 

geçmesini dileriz.

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun

Dammstraße 41| D- 33332 Gütersloh
Tel. +49 (0)5241 / 9047500 | Fax +49 (0)5241 / 9047501

eMail: info@autohaus-genc.de
www.autohaus-genc.de

Kurban Bayramınız
kutlu olsun

Kanzlei Bielefeld Kanzlei Osnabrück
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BIELEFELD (Öztürk)Üyelerinin büyükçoğunluğu Tür‐kiye kökenli vediğer göçmen kökenlikişilerden oluşan BİG par-
tisi Bielefeld, 13 Eylül2020 Pazar günü Biele‐feld’de yapılacak yerel se‐çimden önce kongresiniyaparak yeni yöneticileriniseçtiler. Eski başkan AkınCan‘ın aday olmadığı ikincigenel kurulda başkanlığaPakistanlı Nadir Pervaizseçildi.Birinci başkan yardım‐cılığına Cemile Acar
Gökçe, ikinci başkan yar‐dımcılığına Bilal Dök-
meci, muhasipliğe Ahmet
Şahbaz getirildi. Üyelik‐

lere ise Uğur Ağbaba,
Berkan Nişan ve Mehmet
Gül seçildiler.

HEDEFİMİZ 3-4 ÜYE
İLE TEMSİL EDİLMEK13 Eylül‘de yapılacakyerel seçimlere odaklan‐dıklarını belirten yeni

başkan Nadir Pervaiz, he‐de$lerinin en az 3‐4 üye ilemecliste temsil edilmek ol‐duğunu söyledi. Sadecegöçmen kökenlilerden oyhede$lemediklerini ifadeeden başkan Pervaiz, „Eşithaklar için mücadele ede‐ceğiz.“ dedi.

BİG kongre yaptı

DETMOLD (Öztürk)Eşinden ayrıldıktansonra çocuğunukendi eliyle GençlikDairesi himayesine verendertli baba Özcan Özdemir,muhatap alınmamaktanşikayetçi.  Boşandığı eşiSibel, „Deniz‘in boğazındayara var, bir şeyler yapılmasılazım, kim neden yapmış“araştırılsın demesiyle olay‐dan haberdar olan babaÖzcan Özdemir, hemen Det‐mold Gençlik Dairesi‘niarıyor. Çocuğunun duru‐munu, boğazındaki yarayısoruyor ve ziyaret etmek is‐tediğini söylüyor. Bu isteğikabul edilmiyor. İsrarlıolunca da 1 yıl görüş yasağıalıyor. 1 SENE YASAK KOYDULAR
Özcan Özdemir, „Be‐nimle telefonda görüşmekistemediler. Mektup ile bilgiverdiler. Güya çocuk, iple oy‐narken kendisini yaralamış.Bu savunmayı bir an doğrukabul etsek bile, bize ayrın‐tılı bilgi vermeleri gereki‐yordu. Vermediler, vermekteistemediler. Bende sosyalalanda gönüllü çalıştığımiçin bazı kuralları biliyorum.Israrla aradım, bilgi almakistedim. Fakat onlar bilgi

vermediler ve bana bir senegörüşme yasağı getirdiler.“dedi. DERTLİ BABANIN İSTEĞİİNSAN YERİNE KONULMAKOlayı mahkemeye intikalettirdiğini sözlerine ekleyenÖzcan Özdemir, „İki ço‐

cuğum onların elinde. Hakimile anlaştık, çocuklarımızıvereceklerdi. Fakat bu yap‐tıklarını iki ay önce Aile Ba‐kanlığı‘na şikayet ettiğimiçin bana kafayı taktılar.Sözde onları tehdit etmişim.Etmedim, bütün konuşmalarben de kayıtlı, tehdit yok. Bir

gün açlık grevi yaptım, birazyumuşar gibi oldular amasonuç değişmedi.“ diyerekmücadelesinin süreceğini,tek istediğinin de; insan ye‐rine konulup muhatap alın‐mak olduğunu belirtti. 

Oğlunun
boğazında
yara görünce
çılgına döndü
Eski eşi Sibel‘in çocukları Deniz‘in boğazında yara olan fotoğrafı kendisine göndermesiyle çıl-
gına dönen baba Özcan Özdemir, 1 senedir oğlu ile görüşemiyor.

TOMPOMTOMPOM

 Günlük yemekler
 Döner
 Sıcak ve

   soğuk içecekler

Pommes çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

Çarşıya çıktığınızda 
bize uğrayın.
Bahnhofstr. 9 - 11
33602 Bielefeld

�� �	� ������
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Yeni yerinde 
hizmetine 
devam 
etmektedir!

KALİTE BİZDEN,

TAKDİR SİZDEN!Kurban 

Bayramınız mübarek

olsun!

ONUR DÖNERPRODUKTION
Dieselerstr. 48 - 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: 0178-60 3057 - onurocak@t-online.de

Döner çeşitlerimizden örnekler
��Kuzu
��Dana
��Dana Yaprak

��Hindi
��Tavuk
��Tavuk/Hindi (Karışık)

Döner çeşitlerimizden örnekler

�

LİDER KOKOREÇ  
            AYRICALIĞI KEŞFEDİN!

Hauptstraße 163 
33647 Bielefeld/Brackwede
Cep: 0179 278 14 40

Açılış Saatleri
Pazartesi kapalı
Salı - Perşembe: 14:00 - 23.00
Cuma-Ctesi:           14:00 - 00:00
Pazar:                        14:00 - 23:00liderkokorecbielefeld

Kurban 

Bayramınızı

kutlar,

nice bayramlar

dileriz.

Dostlarınızla gelin
hem kokoreç yiyin
hem sohbet edin. �

İşinin uzmanı
LİDER KOKOREÇ�

 Midye Dolma,

 Köfte Ekmek,

 İzmir Kumru,

 Tost çeşitleri

 ve Çorba çeşitlerimizle

   hizmetinizdeyiz.

Ayrıca 

�

��

ie Gefahr einer zweiten Wellebesteht nach wie vor. Und dieseGefahr ist gegenwärtig. Wir dürfenjetzt nicht lockerlassen und uns inSicherheit wiegen. Wir sollten stetsauf der Hut sein. Jederzeit kann eserneut ausbrechen. Nein, ichspreche nicht, wie viele denkenkönnten, vom Coronavirus, dasunseren Alltag im Momentweitgehend beherrscht. Es geht umden „NSU 2.0“. Und: Es geht um denNeonazi‐Terror in Deutschland, derschon hunderte Tote auf demGewissen hat. Allein seit derWiedervereinigung verzeichnenOrganisationen, die sich gegenrassistische Gewalt und rechtenTerror einsetzen etwa 200 Morde,die auf das Konto vonrechtsextremistisch motiviertenTätern gehen sollen.Bedauerlicherweise seien jedochnur etwas mehr als 80 Fällebehördlich und damit of"iziellanerkannt, so die Amadeu AntonioStiftung, die sich unter anderem fürOpfer rechtsextremer Gewalteinsetzt. Auf die große Differenzzwischen der Zählung vonTodesopfern rechten Terrors durchstaatliche Behörden und vonunabhängigen Organisationen oderJournalisten weist die Stiftung schonseit Jahren hin. Allerdings mahlendie Mühlen of"izieller Stellenoftmals langsamer als manche essich erhoffen. Seit der Urteilsverkündung desNSU‐Prozesses vor fast genau zweiJahren werden immer wiederrechtsextreme Hass‐ undEinschüchterungsbotschaften mitdem Kürzel „NSU 2.0“ abgeschickt.Die Abkürzung „NSU 2.0“ ist eineAnspielung auf den sogenannten„NationalsozialistischenUntergrund“, der nach derzeitigemWissens‐ und Ermittlungsstandmindestens zwischen 2000 und2007 zehn Morde und mehrereAnschläge aus rassistischen Motivenin Deutschland verübte. Eineolizistin soll ebenso zu den

Todesopfern der Terroristen gehörthaben. 
Schutz von Informanten

wichtiger als
Menschenleben?Das Landes Hessen spielte schonbeim „NSU 1.0“ eine zwielichtigeRolle. Ein Teil der Täter wurde zwarermittelt, deren Helfer undHelfershelfer bleiben in demBundesland jedoch weiterhin imDunkeln. Auch das Verhalten desehemaligen Innenministers undderzeitigen MinisterpräsidentenVolker Bouf"ier (CDU) lässt nochheute viele Fragen unbeantwortet.Bei dem Mord an demInternetcafébesitzer Halit Yozgat(21) hatte Bouf"ier dieAussagegenehmigung für mehrereV‐Leute, für die der GeheimdienstlerAndreas Temme zuständig war,verweigert. Die Ermittler, dieTemme, der den Spitznamen „KleinAdolf“ gehabt haben soll, desmutmaßlichen Mordes an HalitYozgat verdächtigten, wollten seineInformanten als Zeugen vernehmen.Dazu kam es aber nicht. Bouf"ierverhinderte dies. Es stellt sich dieFrage, ob der Schutz vonsogenannten „Quellen“ schwererwog als die Au"klärung des Mordesan einem Menschen. WeiteresVertrauen in die Behörden inHessen wurde mit der Entscheidungzerstört, die NSU‐Akten für 120Jahre, also bis ins Jahr 2134 unterVerschluss zu halten. Der Entschlusssorgt noch immer für das Entstehenvon Verschwörungstheorien. Auchdie auf dubiose Weise ums Lebengekommenen V‐Leute oder Zeugen,die im Zuge des NSU‐Komplexesaussagen sollten, dienen nach wievor als ein Anlass fürVerschwörungserzählungen. 

Drohungen, Mordaufrufe,
EinschüchterungsversucheDer „NSU 2.0“ wurde vor allemdadurch bekannt, dass er eine der

Nebenklägerinnen undOpferanwälte des NSU‐Prozesses,Seda Başay‐Yıldız,massiv bedrohte.Die Juristin ausFrankfurt erhieltschon 2018Morddrohungen.Der bzw. dieAbsenderschriebenbeispielsweiseman werde „ihreTochterschlachten“ oderdass sie nach dem Mord an WalterLübcke als nächste an der Reihe sei.Es folgten Mordaufrufe im Internetund weitereEinschüchterungsversuche, wobeidamit gedroht wird, die Mutter„abzuknallen“. Die Anwältin sowieihre Tochter stehen seit Langemunter Polizeischutz. Derweil wurdebekannt, dass auch aktive Landes‐und Bundestagsabgeordnete derLinkspartei, eine ehemaligePolitikerin der Grünen sowie eineKabarettistin, Journalisteninnen undJournalisten Drohschreiben vom„NSU 2.0“ erhielten. 
Hessische Polizei in der

KritikEines haben die Adressaten derNachrichten gemeinsam: Die Spurführt zur hessischen Polizei. Diezum Teil nicht öffentlichen undvertraulichen Daten derGeschädigten sollen von denDienstcomputern der hessischenPolizeibehörden stammen. Eswurde bekannt, dass diepersönlichen Daten der Opfer zuvorvon Polizeirechnern abgefragtwurden. Besonders Dienststellen inFrankfurt und in Wiesbaden stehenim Blickfeld der Ermittler. Wiedersteht das Land Hessen, diesmal diehessische Polizei unter Kritik. Auchwenn es sich nur um Einzelfälleinnerhalb der Polizei in Hessenhandelt und man nichtgeneralisieren darf: Der

Polizeipräsident Udo Münch mussteinzwischen zurücktreten. Zu vielePannen undwachsendesMisstrauenhatten sich in denletzten Jahrenangesammelt.Wieso aber nichtder obersteDienstherr derPolizei,InnenministerPeter Beuth(CDU), keinepersönlichen Konsequenzen ausseinem Versagen zog, bleibt nochimmer fraglich. Dass er dieVerantwortung an dasLandeskriminalamt delegiert undder Behörde vorwirft, nichtrechtzeitig informiert worden zusein, zeigt nur wie der PolitikerKollegialität undVerantwortungsbewusstseinauslegt. Beuth muss nicht nur dieFrage beantworten, ob es in seinemLand eine Problematik mitRechtsradikalismus und rechtemTerror gibt. In Hessen hat sichnämlich nicht zuletzt seit dem Mordan Halit Yozgat etwas Unheimlicheszusammengebraut: In Hanau hat einRechtsterrorist im Februar diesenJahres neun Menschen, zumeist mitMigrationsbiographie, ermordet. Imosthessischen Wächtersbach wurdeim Juli 2019 ein Eritreer von einemRassisten niedergeschossen undschwer verletzt. Der KasselerRegierungspräsident Walter Lübcke(CDU) wurde am 2. Juni 2019 voneinem mutmaßlichenRechtsterroristen vor seinem Hauserschossen. Wir sehen: DieProbleme, die es in Hessen gibt, sindkeine Einzelfälle. Zudem handelt essich bei den Tätern nicht nur umEinzeltäter. Es hat den Anschein,dass die Schwierigkeiten auchstruktureller Natur sind. Und diesegilt es jetzt anzupacken. 

Yasin BaşKo
mm

en
ta

r

D
Warnung vor der zweiten Welle

BIELEFELD (Öztürk)ALMANYA’ya (Bielefeld’e) 1964 yı‐lında gelen Süleyman Öztürk yaka‐landığı amansız hastalığa yenikdüştü.Vefat eden Süleyman Öztürk’ün cenazenamazı DİTB Bielefeld Merkez Cami bahçe‐sinde kılındı. Selahattin Kudretli’nin kıldırdığıcenaze namazına, merhumun eşi Tülay Öztürkve çocukları Hülya ve Arzu ile yakın arkadaş
çevresi katıldı.Almanya’ya gelen ilk nesil Türklerden olan
Süleyman Öztürk, Adler Werke, Thyssen‐Krupp gibi "irmalarda çalıştı. İşçi yurtlarında
kaldı. Son sekiz senedir de amansız hastalıklamücadele ediyordu.

1. nesilde
yaprak

dökümü
devam ediyor
Almanya'ya gelen ilk türklerden biriolan Süleyman Öztürk, Adler Werke,ThyssenKrupp gibi "irmalarda çalıştı.
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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

Steuerberatung

Kurban Bayramınızı Kutlarız

İnşaat
1 sene
sürdü

Kaya Center’e giden yollar açıldı

BRACKWEDE (Öztürk)Yaklaşık bir senedir alt‐yapı çalışmaları müna‐sebetiyle inşaat halindebulunan Kaya Center’e gidenyollardaki çalışmalar bitti. Artıkister Bielefeld’den, ister Güters‐loh’dan, isterseniz Brackwedeiçinden gelin yollar açık. Etrafıdolaşmaya gerek yok.
YOLLAR AÇILINCA RAHAT

NEFES ALDIKYol yapım ve altyapı çalışma‐sının noktalanması ile rahatla‐dıklarını söyleyen Kaya Center

işletme müdürü Hüseyin Kaya,„İnşaatın başlamasıyla giriş çıkışnoktaları zaman zaman değişti.Her değişiklikte belirli noktalaramüşterilerimizin markete rahatulaşabilmeleri için levhalar koy‐duk, sıkıntıyı bu yolla aştık.“dedi. Yolların açılmasından do‐layı mutlu olduklarını da sözle‐rine ekleyen Kaya, „Bielefelddışından da gelen müşterileri‐miz var. İnşaatın devam etmesien çok onları etkiliyordu. Şimdiyollar açılınca rahat nefes aldık.“diyerek bilgi verdi.

Derneklere

ve firmalara özel
imkanlar

··

Herşeyin en iyisi · Keyifli · Hesaplı · Kaliteli alış verişin adresi 

Gütersloher Str. 8 
33647 Bielefeld

İslam aleminin 
Kurban Bayramını 
kutlar, hayırlara 
vesile olmasını dileriz!

GAB        CONSULTA GmbH

Moderne Steuerberatung und Kompetenz in Bielefeld

Steuerberatungsgesellschaft

August-Bebel-Str. 109
33602 Bielefeld

Tel.: 0521-56 05 60-0
Fax: 0521-56 05 60-28
info@gab-consulta.de
www.gab-consulta.de
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Brackwede Bahnhof, Gütersloher Str. 8, 33647 Bielefeldadresinde hizmet veren Kaya Center, yol yapım ve alt‐yapı çalışmalarından dolayı sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ça‐lışmalar bitti, yollar açıldı, müşteriler markete rahatgirip çıkabiliyorlar.

BIELEFELD (Öztürk)Ünlü Market‘in Bielefeld‘deki ilk şubesi, Türkiyekökenli ve yabancılarınyoğun olarak yaşadığı Sieker mahal‐lesi, Wismarer Str. 30, 33605 Bie-
lefeld adresinde açıldı. Açılışa çokbüyük ilgi oldu. İlgiden dolayı oluşankalabalığı önlemek için, saat 9.00‘daplanlanan müşteri girişi, daha erkensaate alındı.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİYLE
KURDELA KESİLDİÜnlü Market şube yönetici vebazı personellerinin de hazır bulun‐duğu açılışta, kurdelayı şirket ortak‐ları Hüseyin Kuş ve Yavuz Şenyurtile muhasebecileri Bernd Kristenkestiler. Hayırlı olsun alkışları ara‐

sında kesilen kurdela sonrası, tebrik‐leşildi, başarı dilekleri sunuldu.
Öztürk gazetesinin, „Açılışınıza

çok yoğun bir ilgi var. Bunu neye
bağlıyorsunuz, nedir bunun hik-
meti?“ sorumuzu cevaplandıran
Ünlü Marketler Zinciri genel mü‐dürü Hüseyin Kuş,  „Hikmet;Ünlü‘nün farkı. Ünlü Market, gittiğiher yere en iyisini yapmak için gi‐diyor. Burda da aynısını yapıyoruz.Aslında daha çok kalabalık olacaktı.Fakat Korona‘dan dolayı; reklamı sı‐nırladık. Özel davetler vermedik.Size daha öncede söylemiştim, ‚Biz
Bielefeld‘e talep üzerine geldik‘demiştim. Sizde görüyorsunuz, ilgiçok yoğun, millet memnun. Bizde
hizmet için buradayız. En kısa za‐manda 7. şubemizi açacağız.“

Ünlü
Market
açıldı

BIELEFELD (Öztürk)Bundan 3 yıl önce araba temiz‐liğini sevdiği için Mima Auto‐p&lege Zentrum şirketini kurangenç girişimci Deniz Mazaca, taşımacılıkve inşaat sektörüne adım attığı DeHaDienstleistungen şirketini kurdu.
HEDEFİMİZ  İHALELERE KATILIP
BÜYÜK ŞİRKETLERLE ÇALIŞMAKOldentruper Str. 242, 33719 Bielefeldadresinde ziyaret ettiğimiz Deniz Mazaca,yeni atıldığı iş ile alakalı şu bilgileri verdi:„Esasında eskiden beri aklımda olan birişti. Çünkü bir zamanlar böyle bir işte ça‐

lışmıştım. İşyerimizin hemen yanında yerboşalınca karar verdim, idealimi icraatageçirdim. Ev taşıma, evin çöpünü atma,kışlık bakımları yapma, bina ve ev (Haus‐meister) idaresi, merdivenleri temizleme,elektronik işlerini, lamba tamiri, kablodöşeme v.s. Ayrıca, laminat, PVC, fayansdöşeme, sıva, boya, kağıt ve bahçıvanişleri yapacağız.“ diye bilgi verdi.Her iki şirketi bir merkezden yönet‐meyi amaçladıklarını sözlerine ekleyenMazaca, kadroyu tam olarak kurduktansonra, şirket ve kurumların ihalelerinekatılacaklarını dile getirdi.20 yıllık tecrübe20 yıllık tecrübe

H&K GmbH 

itina ile yapılır.

A kalite 
hizmet
A kalite 
hizmet

Kurban 
Bayramınızı 

kutlarız!

Deniz Mazaca,
„DeHa“ şirketiile taşımacılıksektörüne girdi

Mutlu Bayramlar
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ildiğiniz gibi, Koronavirüs sürecinde hayatdevam ediyor ve eyaleti‐miz KRV’de, 13 Eylül `demuhtarlıklarla, belediyebaşkan ve encümen üye‐lerimizi seçmek için san‐dığa gidiyoruz.Almanya’da politikanınuygulamalarının mahallialanda yaşandığını bi‐liyoruz. Bunun için bumahalli seçimler çokönemli.Bu mahalli seçimlerle beraber, Almanvatandaşı olmayanlarımız için yetki ve yaptı‐rım gücünden bağımsız politik tek temsil ku‐rumu durumundaki Uyum Meclisiseçimlerini de yapacağız.Hem okul tatili hem de Korona sürecin‐den dolayı eski seçimlere kıyasla 13 Eylül se‐çimleri için ciddi bir sakinlik ve yavaşlıkyaşandığının sizler de farkına varmış olmalı‐sınız. Bu seçimlere adaylık için hazırlanantanıdıklarımızdan birçoğunun bile hala tatil‐lerde olduğunu söylersek, size garip gelebi‐lir. Arkadaşlar hem aday hem de tatildeler.Ya seçileceklerinden emin değiller, ya daseçmenleri işaretlerine baktığından sandık‐tan çıkacaklarını düşünüyor olmalılar. Veyaseçimlere sadece laf olsun diye giriyor yanialanı kirletiyorlar.
LİYAKAT SAHİBİNE OY VERMEK

DOĞRU DAVRANIŞ OLURMuhtarlık veya belediye encümenliği içingöçmen asıllıların oluşturduğu listelerin deseçimlere katılacaklarını sosyal medyadakipaylaşımlardan yoğun bir şekilde görüyoruz.Her adaya başarılar dilediğimiz 13 Eylül se‐çimlerine giren listelere baktığımızda, tipikTürk kafasıyla seçim birlikteliklerininoluşturulduğuna şahit olmak; adaylarımızınburalı olamadıklarının halini anlatıyor, gös‐teriyor bizlere.Oy hakkı olanlarımız, oylarını kesinliklekullanmalı. Bu aynı zamanda bir vatandaşlıksorumluluğudur. Yaşadığımız Korona süre‐cinden endişe duyuyorsak, mektupla oy kul‐lanma imkanından faydalanmalıyız mutlaka.Mahalli seçimlerde oyumuzu verirken, hare‐ket noktamız; hemşehrimizden, cami cemaa‐

timizden, dernekbirlikteliklerimiz‐den karma liste‐lerdeki isimlereyakınlığımızdanziyade mahalle‐mizdeki, şehri‐mizdeki isterdoğrudan isterdolaylıyaşadığımız sıkın‐tıların hallindeçözüm bulmaimkan, birikim vesamimiyetleri ol‐anlara yetki vermek en doğru davranış olur.Seçimlere katılmak, buradaki görünürlü‐lüğümüz açısından çok önemli bir ölçüdürhem bizler hem de çoğunluk toplumu için.Takdir, oy hakkı olan siz seçmenlerin.Aynı günkü diğer önemli seçimlerden biriolan Uyum Meclisleri’ne dönelim. Yeni yerli‐leri olduğumuz Almanya’da, kısaca siyasetteeşitlik, ırkçılık, dışlanma, istihdam, sağlık,iskan, ulaşım, sadece Yahudi değil İslam veHristiyan düşmanlığı alanları başta çocuk fa‐kirliğiyle emeklilikteki yoksulluk en can alıcısıkıntılarımızdan. Eğitimde fırsat eşitliği,çevre ve iklim değişikliği, çok kültürlü ih‐tiyar veya bakım evleri, kreşlerin demogra%ikyapıyla orantılı eğitim içeriğine katkısağlayacak politik söylem ve eylemleri olanve bunların lobiciliğini ciddi manada yapabi‐lecek adaylar desteklenmeli.
SEÇİME MUTLAKA KATILMALIYIZPeki, 13 Eylül Uyum Meclisi seçimindekimler oy kullanabilir?1 yıldır Almanya`da yaşayan, seçim günüen az 16 yaşında olup seçimden en az 16önce şehirde ikamet etmeye başlamış olangöçmenler ile çifte vatandaş olanlar. Seçmenkartlarımız önümüzdeki günlerde adresleri‐mize gelmeye başlayacak. Kartları gelmeyen‐lerimiz ise, şehrin seçim dairesine telefonlaarayarak veya uğrayarak kartının akıbetinisormalıdır.Mutlaka sandığa giderek, sahip ol‐duğumuz oylarımızı kullanmak, gün ve gele‐ceğimizle ilgili sözümüzün olduğunugöstermektir ki, asla ihmal edilmemeli.Haydi herkese hayırlı seçimler...

13 Eylül Mahalli ve Uyum Meclisi Seçimleri

Muhsin Ceylan

GÖ
ZLE
M

mceylan99@yahoo.de

B
Kapı ve Pencere

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 20 YILLIK TECRÜBE

YUSUF GÖZLÜKCÜ

 KAPI
 PENCERE
 KIŞ BAHÇESİ

 BALKON
 DUŞA KABİN

 FAYANS

3 ile 5 hafta içinde
siparişleriniz hallolur!

Açılış Saatleri:
Ptesi - Cuma: 10:00 - 18:00

Cumartesi: 10:00 - 14:00

ve her Pazar saat 10:00 - 14:00 

Teşhir Gezisi

Bahnhofstr. 29            32257 Bünde
Tel.: 052 23 / 65 34 900        Fax: 052 23 / 65 34 902        Cep: 0163 630 74 16

www.ayteg.de             info@ayteg.de

Kurban Bayramınızı kutlarız
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FRANKFURT (Öztürk)Covid‐19 salgınının yayı‐lımını önlemek ama‐cıyla Türkiye’ninseyahat kısıtlamaların kaldırıl‐masının ardından 10 Haziran iti‐barıyla dış hat uçuşlarınakademeli olarak yenidenbaşlayan SunExpress, ana mer‐kezi Antalya, aktarma merkezi
İzmir ve Ankara’dan uçuşlarınıbaşlatan ilk havayolu oldu. Ha‐vayolu, uçuşların tekrar başla‐masıyla birlikte Haziran ayındanbu yana yaklaşık 350.000 yolcutaşıdı.SunExpress, Antalya ve İz-
mir’i hem iç hem dış hatlarda enfazla noktaya uçan hava yolu ol‐manın yanı sıra bu iki merkezi‐nin dışında 10 Anadoluşehrinden yurt dışına gerçekleş‐tirdiği doğrudan seferlerle Tür‐kiye ile Avrupa arasında hava

köprüsü olma konumunu koru‐maya devam ediyor. Almanya’nın Köln, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, Ha-
nover, Münih, Stuttgart ve
Berlin şehirlerinden merkezi
Antalya’ya, yine Köln, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hanover,
Münih ve Stuttgart’dan ise ak‐tarma merkezi İzmir’e her günkarşılıklı seferler düzenleyenhavayolu, Almanya dışında Av‐rupa’da önemli birçok destinas‐yondan da uçuş sunuyor. SunEx-
press, Antalya’yı 21, İzmir’i 23ve Adana, Kayseri, Diyarbakır,Ankara, Elazığ, Gaziantep,Konya, Malatya, Samsun veTrabzon olmak üzere Anado‐lu’nun 10 şehrini ise Avrupa’datoplam 18 noktaya direkt tarifeliseferlerle bağlıyor. SunExpress, önümüzdekigünlerde seyahat yasaklarının

kaldırılmasıyla birlikte genişle‐teceği dış hat uçuş planını du‐yurmaya hazırlanıyor. 
SunExpress’ten Covid-19

önlemleriSeyahat edecek yolcuların,alınan hijyen ve sosyal mesafeönlemleri nedeniyle havalima‐nına uçuşlarından en az üç saaterken gelmelerini tavsiye eden
SunExpress, misa%irlerinin veuçuş ekiplerinin sağlıklı ve em‐niyetli seyahati için ulusal veuluslararası sağlık ve havacılıkotoriteleri ile iş birliği içinde ge‐rekli tüm önlemleri alıyor.Tüm uçuşlarında yolcularınave uçuş ekiplerine maske ileseyahat etme zorunluluğu geti‐ren hava yolu, teması azaltmakadına kabin içi hizmetlerini debu doğrultuda güncelledi. İkisaatten kısa süren uçuşlardauçak içi servislerini kaldıran

SunExpress, daha uzunuçuşlarda ise teması azaltacakşekilde servislerini düzenledi.Kurallar gereği, dizüstübilgisayar, el çantası,evrak çantası ve bebekeşyaları
dışında kabinehiçbir el baga‐jının kabul edilmeye‐ceğini açıklayan havayolu, ayrıca tüm uçuşla‐rında yolcularına dezen‐fektan mendil dağıtıyor.Tüm uçaklarda ame‐liyathanelerde kullanılan
HEPA %iltreleme sistemimevcut ve bu %iltreler,Koronavirüs de dahil

olmak üzere bilinen tüm virüs‐lere karşı yüzde 99,9’luk birbaşarı oranı ile uçak içindeki hava her üç dakikada bir sürekliolarak temizleniyor.

Korona-Pandemisi: Risk bölgelerinden gelip ülkeye seyahat 
edenler için önemli bilgiler
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SunExpress, hava köprüsüolmaya devam ediyor

Inh. Yücel Ülber · Schwichowwal 4 · 32423 Minden · Tel.: 0571 · 911 900 54
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Minden‘i gezerken,
lezzete buyrun!
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BIELEFELD (Öztürk)Meşrubat dünyasında şişe tasa‐rımıyla ödül alan Türkiye’ninen büyük marketler zinci‐rinde satışları yapılan içecek markaların‐dan Gagoz ve Mankafa ürünleri artıkAlmanya’da. Mast GmbH & Co. KG şir‐keti tarafından Almanya’ya getirilen içe‐cekler, çok yakında ra%larda yerlerinialacak. İzmir Kokoreç markasını da bünye‐sinde barındıran Mast GmbH & Co. KGşirketi ortaklarından Serkan Sessaçar, ilk

parti yüklemenin geldiğini belirterekşunları söyledi: 
6 ve 24’lük paket halinde“Almanya satış mümessilliğini yap‐tığımız Gagoz ve Mankafa markalarıyla

Mandalinli ve sade gazoz içecekleri ge‐tirdik. Türkiye’nin lezzetleri arasında bu‐lunan içecekleri; büyük marketlerinyanında, gastronomi sektörü ve İzmirKokoreç şirketlerinde satışa sunulacak.İsteyen tek tek alabileceği gibi 6 ve24’lük paket halin de de sunulacak. “dedi.

Türkiye’nin markaları
Çok yakında raflarda

Soldan sağa: Genç
müteşebbis ortaklar
Volkan Ata, Aytaç
Kavakbaşı ve
Serkan Sessaçar
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BIELEFELD (Öztürk)Nisan Reisen sahibiFerman Nişan, F.Almanya DışişleriBakanlığı’na mektup yaza‐rak seyahat uyarısındankaynaklanan vatandaş

mağduriyetini dile getirdi.Almanya’nın Türkiye’yiriskli ülkeler listesine alarakseyahat uyarısı yapması yol‐cuları çok etkilediğini söy‐leyen Ferman Nişan,“Uyarıyı fırsat bilen bazı $ir‐

malar, çalışanlarına yazılı vesözlü olarak uyarıda bulun‐muşlar: ‘Türkiye’ye giderse‐niz dönüşte yaptırdığınıztesti bile kabul etmeyiz. 14gün evde kalmak zorundakalırsınız. Çıkışa kadar pro‐sedür uygulanır’ diye teh‐ditte bulunmuşlar. Busebepten dolayı bir çok kişibiletini iptal etmek zorundakaldı.” dedi. Ferman sorula‐rımızı şu şekilde cevaplan‐dırdı:
Nasıl bir mağdu-

riyet yaşandı?Vatandaşuçuşunu iptaledince parasışirketlerdekaldı. Şir‐ket,‘Benimuçuşum gerçekleşiyor. Kişi kendi ar‐zusuyla biletini iptalederse, cezasınıçeker, öyle iadesiniyaparım’ diyor.
1500 AVROLUK HESAP-

TAN 600 AVROYU KURTA-
RABİLİYORUZ

Bu durumda cezası ne
oluyor?Uçuş tarihine göre

değişiyor. Mesela 1500 Av‐roluk bilet almışsa 500 –600 Avro ile yetinmek zo‐runda kalıyor. Türk HavaYolları bir kolaylık sağladı,bileti 2 sene içinde kullan‐mak şartı ile açığa alabiliyor.Diğer havayolları bazı tarih‐leri dikkate alarak uygulamayaptı. Ancak bir çok kişininparaları yandı, iade alama‐dılar, cezalı işlemler yapıldı.
DIŞİŞLERİ BAKAN-

LIĞINA MEKTUP YAZDIK
Çözüm arayışınız oldu

mu?Tabii ki, hem yolcula‐rımızın hakkını savunmakhem de sosyal sorumlulukanlamında her iki ülke nez‐dinde girişimlerimiz oldu. F.Almanya Dışişleri Bakan‐lığı’na mektup yazdık: “Buyaptığınız haksızlık. Tür‐kiye’ye karşı uyguladığınızseyahat uyarısının sonuçları

‐budur” dedik. Sonuç alama‐dık maalesef. Mağduriyetbüyük oldu.
İPTAL KURALLARINI

İŞLETİRİM DİYOR
İptal edilen biletler

hangi tarihler arası?Genelde 20 Mart öncesive 20 Mart sonrası diye biruygulama yapıldı. 20 Martöncesi alınan biletlerde iadekolay oldu. Çünkü, bilmedenalınmış denildi. Fakat, 20Mart sonrası alınan bilet‐lerde; „Bilerek alındı“ yo‐rumu yapıldı. Burada şirketuçuşu iptal ederse sıkıntı ol‐muyor, uçuyorsa, o zaman:“İptal kurallarımı işletirim.”diyor. Bu da vatandaşın ca‐nını yakıyor. Mağduriyetingiderilmesi için, Türk HavaYolları’nın uyguladığı gibibiletlerin bir süreliğineaçığa alınması.

Kuzey Ren Vesfalye Eyaleti, Almanya’nın riskli bölgeolarak gördüğü ve seyahat uyarısı yaptığı ülkelerdenAlman‐ya’ya giriş yapan herkese havalimanlarında
ücretsiz Kovid 19 testi zorunlı olarak yapılacak. Testyapılan kişiler, test sonucu gelene kadar evlerinden çık‐mayacaklar. Negatif testi gelmesi halinde 14 günlük ka‐rantina ortadan kalkacak. 

Seyahatçi Ferman Nişan, “Federal Almanya’nın seyahat uyarısını fırsat bilen bazı işyerleri, işçiler üze‐rinde baskı uyguluyor. Bu baskıdan dolayı vatandaş aldığı bileti iptal etti. Ve iade alamadı. Bunun içinDışişleri Bakanlığı’na mektup yazdık.” dedi.

Almanya’nın seyahat
uyarısı yolcuları mağdur etti

Zonguldaklı Ahmet Güçlü‐can „Asfalt yolda rızık“ sü‐recini anlatırken; „Bizimailede şoförlük bir tutku‐dur“ sözü ile ifade ediyor.
BIELEFELD (Öztürk)Türkiye’de çok yaygın birsöz vardır; „Çocukluğundadolmuşlarda muavinlikyapan kişiler, ilerde meslek olarakmutlaka şoförlüğü tercih eder.“Düşünülür. Bunun istisnası mutlakavardır ama genelde Türkiye’nin hernoktasında böyledir. İşte onlardanbiri de Zonguldaklı Ahmet Güçlü‐can. Sohbetimizde Güçlücan, „Bizasfalt yolların çocuğuyuz“ diyerekgeçmişini bir çırpıda mahdut edasıylaözetledi.
Muavinliğe 15 yaşında

başlarAhmet Güçlücan, 1985 yılında Tür‐kiye’ye kesin dönüş yapan birinci nesil birbabanın evladı. Türkiye‘de dolmuşları var‐mış, 15 yaşında o da dolmuşlarında mua‐vinliğe başlamış. 2002 yılında evlilikyaparak Essen‐Gladbeck’e gelmiş. Amcası‐nın şirketinde işe başlamış. Kader onunrızkını yine asfaltlarda vermiş; amcasınınyanındaki işi minibüs ile paket taşımakolmuş. 3 sene bu işte çalışmış. Gel zamangit zaman kader onu 2003 yılında Biele‐feld’e savurmuş, burada bir başka $irmadaçalışmaya başlamış. Aklı $ikri asfaltlardaolan Güçlücan, çalışırken yüksek tonaçlıkamyon ehliyeti almış. Ve o ehliyetle bera‐

ber bir taşımacılık $irmasında işe başla‐mış, tam 10 sene çalışarak tecrübe kaza‐nır. Yani işi öğrenir. Ve 2018 yılında, bütüncesaretini toplayarak kendi şirketini kurar.
Şuan dört arkadaş ile

iki &irmanın işini yapıyo-
ruzZonguldaklı Ahmet Güçlücan „Asfaltyolda rızık“ sürecini anlatırken; „Bizim ai‐lede şoförlük bir tutkudur“ sözü ile ifadeediyor. Ve anlatıyor: „ Pro$i Life Transporteşirketini kurduğumuzda işe 12 tonluk ka‐myon alarak başladık. Şuanda dört kamyo‐numuz var. Dört şoför arkadaşlaçalışıyoruz. Onlarla beraber iki değişik $ir‐manın taşıma işlerini yapıyoruz. Hizmetle‐rimiz arasında; evden eve eşya taşıma vekazalı veya yeni arabaları istenilen nokta‐dan alıyor, istenilen yere getiriyoruz.“

Himmet ELMACI

Güçlücan, „Bizasfalt yollarınçocuğuyuz“Güçlücan, „Bizasfalt yollarınçocuğuyuz“
HAVALİMANLARINDA
ZORUNLU KOVİD 19 TESTİ
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in ile ilgili bilgilerin öğrenildigi ilk“mektep“ şüphesiz ailedir. Doğduktansonra kulağa okunan ezan ile başlayanhayat, ölünce kulağa okunan bu ezanıncenaze namazı ile sonuçlanıyor. Bu ezanve cenaze namazı arasındaki hayatyolculuğunda, Allah ve ahiret ile ilgilibilgilerin ilk aktarıldığı yer küçükyaşlarda ailedir. Çocuğa küçük yaşlardayaratılış sebebi, Yaratan´ın insanlardanbeklediği davranışlar, öldükten sonrainsanları bekleyenler anlatılır. Sadecebilgi aktarımı değil, ailenin diniyaşantısı da çocuğun sosyalizasyonundaönemlidir. Küçük yaştaki bu eğitim olmayınca,çocuk ileri yaşlarda da dini konudasıkıntı çekebiliyor. 0‐4 yaşları arasındaalınan bu temel eğitim, bilinçaltınayerleşir, zihinde kökleşir ve kalıcı olur.2014´de Diyanet tarafından ülkegenelinde yapılan “Türkiye´de dinihayat araştırması“nda katılımcıların%47,4ü  dini bilgilerinin çoğunluğunu6‐10 yaş aralarında aldıklarınısöylüyorlar.Daha sonra dini eğitim farklı şekildeverilmeye başlar. Daha doğrusu dinbilgisi farklı kaynaklardan eldeedilmeye başlar. 2017´de MAKtarafından yapılan “Türkiye´detoplumun dine ve dini değerlere bakışı“araştırmasında %30´u dini bilgileri dinikitaplardan öğrendiklerini belirtiyorlar.%45´i internet ve televizyondanöğreniyorlar. %20´si başkalarına,örneğin hocalara, sorarak öğreniyorar.%5´i soruyu cevaplamıyor.Bu oranlara baktığımızda internetinve televizyonun oranının çok yüksekolduğunu görüyoruz. Bu bağlamdakaliteli hizmet veren internet siteleriolduğu gibi, hurafelerle dolu internetsiteleri de mevcut. Önemli hakikatlarılaubali veya 30 saniyelik vidyolarlaaktararak, hakikatin anlaşılmasınızorlaştıran, hatta yanlış anlaşılmasınısağlayan bir çok site mevcut. Bu tarzelde edilen bilgiler zaten kalıcı daolmuyor, 30 saniyelik oldukları için,insanın zihninde de sadece bir kaç günkalıyor. Belli bir zaman geçtikten sonrada tekrar aynı soru soruluyor. 

Yine de büyük bir kitle dini bilgiyiinternetten öğrendigine göre, oalanlara da daha kaliteli bir şekildeeğilmek gerekir. Nitekim koronasürecinde bir çok sohbetlerin,derslerin internet üzerinden devamettiğini gördük. Dolayısıyla internetibir alternatif olarak değilde, bir ekolarak kullanmakta fayda var.Özellikle Avrupa´da İslami internetsitelerinin birçoğu vehhabilertarafından hazırlandığı için, diğergruplara çok büyük sorumluluk vegörev düşüyor.Mektep bazında dini eğitim eskidenmedreselerde verilirdi. Modern okulsisteminin yaygınlaşmasıyla beraberdin dersleri okullarda verilmeye başladıve medreselerdeki dini eğitim zamanlabüyük ölçüde ortadan kalktı. Bugünartık camilerde hafta sonu kurslarda,okullarda verilen resmi din derslerinde,İmam Hatip okullarında dini eğitimveriliyor. İmam Hatip okullarınayaklaşık 5000 öğrenci gidiyor.Camilerde ise, personel yetersizliğindendolayı çoğu zaman sadece yüzeyselolarak temel bilgiler verilebiliniyor.Okullardaki İslam din derslerisadece Türkiye´de veya müslümanlarınçoğunluk olarak yaşadığı ülkelerdedeğil, müslümanların yoğun yaşadığıdiğer ülkelerde de mevcut. ÖrneğinAlmanya´da yıllardır okullardadüzenlenen İslam din dersleri veriliyor. Son verilere göre Almanya´da 60000öğrenci İslam din derslerine katılıyorlar.Geçen sene bu rakam 56000 ve iki seneönce 55000´deydi. En fazla müslümanınyaşadığı Nordrhein‐Westfaleneyaletinde 20000 öğrenci İslam dinderslerine katılıyor.Yaklaşık 900 okulda İslam dindersleri veriliyor. Almanya´da eyaletsistemi geçerli olduğu için, her eyaletinkendi Eğitim Bakanlığı okul sisteminişekillendirebiliyor. Dolayısıyla İslam dindersleriyle ilgili eyaletler arasındafarklar var.Hessen ve Niedersachseneyaletlerinde din dersleri cemaatlerle

ortaklaşadüzenleniyor. Derslerin içeriğini devletve cemaatler beraber hazırlıyor.Hessen´de İslam din dersleri sadece 6.sınıfa kadar veriliyor. 7. sınıftan itibarenHessen´de devlet tarafından verilen vecemaatlerin karışmadığı bir İslam dinderslerine katılmak mümkün.Berlin´de 26 camii´den oluşan birçatı dernek İslam din dersleriniorganize ediyor. Rheinland‐Pfalz veSaarland eyaletlerinde İslam dindersleri şuan deneme aşamasında.Saarland 2023´e kadar denemederslerini devam ettirecek ve özellikleilk okullarda İslam din derslerini yaymaisteği var.Nordrhein‐Westfalen ve Baden‐Württemberg eyaletleri 2025´e kadargeçici bir ders sunuyorlar. Bavyera veSchleswig‐Holstein eyaletlerinde İslamdin dersleri devlet tarafındandüzenleniyor. Hamburg ve Bremeneyaletleri karışık din derslerisunuyorlar. Geri kalan eyaletlerde İslamdin dersleri verilmiyor.Bütün bu gelişmeler gözönündebulundurulduğunda dini cemaatlerin,özellikle Avrupa´daki derneklerin 3.nesile dini bilgiyi aktarabilmeleri için,hem interneti hem medrese metodunukullanmalarında çok fayda var. Nitekimsadece sureleri ve duaları ezberlettir‐mek, namazın nasıl kılındığını göster ‐mek, çok yetersiz kalacaktır. Din olgusu‐nun gündelik yaşam tarzına işleyebil‐mesi için hakikatların içselleştirilmesigerekiyor. Yani sadece „Namaz nasılkılınır?“ sorusu değil, „Namaz nedenkılınır? Mahiyeti ve içeriği nedir?“ gibisoruların da yanıtı verilmeli, ta ki imanhakikatları anlaşılsın.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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299,- €

Örnek resim

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

Pek yakında Bielefeld
Detmolder Strasse de
şubemiz açılacak!

Alaska Ecksofa

Kampanyamız 
31 Ağustos 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 resimtarihine kadar geçerlidir!

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

ab

Örnek resim

999,- €
Chesterfield Sofas

ab

Kurban Bayramınızı kutlarız

ÇAYGÜN DÖNER GmbH
DÖNERPRODUKTION & FLEISCHHANDEL

Çetin Güney
Tel.: +49 5247 / 407 77 55
Tel.: +49 5247 / 407 77 53
Fax: +49 5247 / 407 77 54
Cep: +49 177 / 497 90 61
caygundoner@gmail.com

Von Liebig Str. 12  33428 Harsewinkel (Marienfeld)

ÇAYGÜN DÖNER‘ den YENİLİK!
kesilmiş ve pişmiş döner!
İkişer kiloluk hazır 
pişmiş dönerlerimizi
Hafta içi her gün
(Pazartesi - Cuma)
saat 08:00 den 15:00 e 
kadar müessesemizden
temin edebilirsiniz.

Toplumumuzun 
gereksinimi ve ihtiyacı 
olan, hazır ve pişmiş 
döner ile mutfaklarda.

‚Eeee, sizler daha
denemedinizmi?‘

Kurban Bayramınızı kutlarız

PADERNBORN  (Öztürk)13Eylül Pazar günü ya‐pılacak Uyum Mecli‐si için Pader‐born’daki Türkiye kökenliler„Deutsch türkische Freundschaft„listesi adı etrafında birleşerek mü‐racaatını yaptılar. Dokuz kişininyer aldığı listenin ilk sırasında Pa‐derborn Uyum Meclisi başkanı veDeutsch‐Türkische Gesellschaft e.V.başkan yardımcısı Recep Alpan yeraldı.
LİSTE BAŞI UYUM MECLİSİ

BAŞKANI RECEP ALPANBaşkan Recep Alpan’ın davetiüzerine Fatih Cami salonunda top‐

lanan Türk Gücü Spor Kulübü,Alevi Kültür Birliği  ve DİTİB FatihCami dernekleri, aralarında müza‐kere yaparak listeyi kesinleştirdi‐ler. Tek liste olarak seçime katılmakararı alan cemiyetler, şu isimlerüzerinde karar kıldılar: 1. Recep
Alpan, 2. Ümüt Yurdaer, 3. İlayda
Gül Sarı, 4. İsmail Karaduman, 5.
Nurgül Çiçek, 6. Gülhan Baş, 7.
Yusuf Yüzbaşıoğlu, 8. Murat
İsenç, 9. Yasin Ekşi.Öztürk’e açıklama yapan UyumMeclisi başkanı Recep Alpan,„Toplantımızda Milli Görüş yoktu,
ama Hicret Cami ve başkan
Ahmet Berber, tam destek vere-
ceklerini söylediler“ dedi.

Uyum Meclisi
için birleştiler
Paderborn‘da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar UyumMeclisi seçimi için tek listede karar verdiler. Recep Alpan‘ınliste başı olduğu grubun adı: Deutsch türkische Freundschaft.

Paderborn’daki Türkler
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HAMM (Öztürk)1989 yılından beri Hammşehrinde faaliyet göste‐ren Kuyumcu Gold Ba-
sar’ı haber için ziyaret ettiğimdeniyetim tamir ve özel tasarımla‐rın yapıldığı Atölyeye girmekti.Hep önünden gördüğüm Kuyum‐

cuyu bu defa içerden görme im‐kanı buldum.Müşteri isteğine göre tasarla‐nan gerek yüzük, bilezik, zincir vebenzeri ürünler büyük bir Atöl‐yede özenle yapılıyor. Bu Atölye‐de yer büyük ama tamir için ge‐rekli aletler çok küçük ve çok

sayıda mevcuttu. Uzun yıllardır
Gold Basar Kuyumcu atölye‐sinde çalışan Kuyumcu Ustası(Goldschmied) Oliver Wieland,birkaç gün önce eşimin yüzüğünübüyültmek içinde bize yardımcıolmuştu. Fotoğraf için kendisin‐den poz vermesini istediğimdebirkaç defa kalkıp öne gitmesi veakabinde işin yoğunluğundanbahsetmesi sonucu çok fotoğrafçekemedim. Bir zincirin halkasınıtamir ederken yakaladığım fo‐toğraf ise en iyisiydi.Kuyumcu Rüstem Malbeleğiile yaptığımız söyleşide, Kuyumcuolmak için tecrübe ve servis enönemli faktör. Atölye Ustamız Oli-
ver Wieland sözleşmeli persone‐limiz. Kendisi bizim müşterileri‐mizin isteklerini en iyi şekilde ya‐pıyor. Almanya’da‚ Juwelier‘ is‐mini kullanabilmek için ilk öncebelli bir sene bu işi yapmış olmanveya atölye ustan olması şart. BizServise çok önem veriyoruz.”Çevre şehirlerden de gelenmüşterilerimiz oluyor. Küçültme,kaynak, saat pili değiştirme vebenzeri işler için bizi tercihediyor. Ustamızın atölyede olduğuzaman aynı gün teslim ediyoruz.Müşterinin bir daha Hamm’a gel‐mesine gerek kalmıyor, diyerekserviste seri olduklarını dile ge‐tirdi.

• Yusuf KUŞAKLI
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Von-Kleist Apotheke
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Kurban Bayramınızı kutlarız!

Uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz
Gülsüm Özkan, Ye"im Ta"demir, Cansu Gö ebakan, Sabine Olbrich, Ay"egül Topal, Ümmü Boyun

HAMM (Öztürk)Hamm sakinleri yenibir isim ile tanıştı.
KOKAteria, Wil‐helmstr 90 adresinde, MerkezCami Din Görevlisi

Selman Güzel’in yap‐tığı dua ile hizmetegirdi.  
Friedrich-Ebert-

Okul kantinini 14 yılçalıştırdıktan sonrakendi işyerini açmayakarar veren Dilek
Kolat, “İşletmemiziBaget ve Kafeteryatarzı düşünerek açtık.Ürünlerimiz ilk etaptasabahları Kahvaltı Tabağı,Baget, Pasta ve Kurabiye,Mantı, Salata, Soğuk ve Sıcakiçecek çeşitleri ağırlıklı. İşlet‐memizin mevki olarak Meslek

okulları yanında ve merkezeyakın olması dolayısı ile ürün‐lerimizi paketleyerek de satışasunuyoruz.”dedi.İleriye dönük, pizza, ma‐

karna çeşitleri gibi ürünleri desatacaklarını sözlerine ekleyen
Dilek Kolat, özel pasta satışıyapacaklarını ifade etti.

• Yusuf KUŞAKLI

Gold 
Basar’da
Tamir için
beklemeye

son!

KOKAteria açıldı
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Zweibrückener Projekt- und Entwicklungs GmbH

Tel.: 05242/980 71 20
Fax: 05242/980 71 57
Cep: 0177/213 92 78

Herzebrockerstr. 8
33378 Rheda-Wiedenbrück
info@2b-projekt.de

Murat Öksüz
Immobilien Vermietung/Verpachtung

‚Zweibrückener‘ 
sorumluluk yaşında 
girişimcilik, cesaret, 
kendi iş alanında öğrenim, 
bilgi ve yenilikleri 
takip etmektir.

Satmayı düşündüğünüz
gayrımenkulünüze en iyi
tavan fiyatı verilir.
Arayın görüşelim, tanışalım.

Türk ve İslam aleminin
Kurban Bayramını
canı gönülden kutlarım!

M

 Öztürk Verlag   33602 Bielefeld Tel.: 0521 17 70 76

Ayrıca canlı ve renkli 

dijital baskı.

Mutlu Bayramlar
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BIELEFELD (Öztürk)Aralarında DİTİB Bielefeld Mer‐kez Cami, ATİB – Yunus EmreCami, Big Partisi gibi sivil top‐lum kuruluşlarından bazıları SrebrenitsaKatliamı’nın 25. Yıl dönümünde Ziegel‐straße 67, 33609 Bielefeld adresinde bu‐lunan Bosna Cami’sine taziye ziyaretindebulundular. 12 Temmuz Pazar günü, öğlenamazı sonrası dernek lokalinde gerçek‐leşen ziyaret, cami din görevlisi Muham‐med Fetic’e Bilge Karagöz’ün takdim et‐tiği „Acınızı Paylaşıyoruz“ çiçeğiylebaşladı. Çiçek takdimi sırasında din gö‐revlisi Muhammed Fetic’in Sırplarınvahşetini anlattığı konuşması, salondaduygulu anların yaşanmasına sebep

oldu.
Katliamı yapan Sırp caniler kadar

BM askerleri de suçludurTaziye ziyaretinde Big Partisi Biele‐feld başkan yardımcısı Cemile AcarGökçe, Gönüllüler Grubu Sözcüsü İhsanKılıç, DİTİB Merkez Cami adına NecatiKılıçarslan, Big Partisi Bielefeld yönetimkurulu üyesi ve Belediye Meclisi adayıUğur Ağbaba söz alarak üzüntülerini dilegetirdiler. Konuşmalarda özetle, „Kat‐liamı yapan Sırp caniler kadar, katliamagöz yuman Birleşmiş Milletler askerleride suçludur.“ görüşü dillendirildi. Yapılankonuşmaları basın sözcüsü SabahudinAjdinovic tercüme etti. Programda ayrıcaAli Dertlioğlu şehitlerin ruhları için

Kuran‐ı Kerim’den süreler okudu, din gö‐revlisi Muhammed Fetic ise dua etti. Yak‐laşık 2 saat süren taziye ziyareti sonundadernek görevlilerinden Kabir Lisica, mi‐sa%irlere baklava ve kahve ikram etti.
Srebrenitsa’da 1 hafta içinde 8

binden fazla Boşnak katledilmiştiYugoslavya İç Savaşı sırasında Bir‐leşmiş Milletler (BM) 1993 yılında BosnaHersek’in ilçesi Srebrenitsa‚yı Boşnaklariçin „Güvenli bölge“ ilan etmişti. BinlerceBoşnak erkek, kadın ve çocuk Hollandalıaskerlerin denetimindeki BM Barış Gücükarargahına sığınmış, sözde kendilerinigüvenli bölgeye almışlardı. Bosnalı Sırp‐ların yaklaşık 2 yıl süren kuşatması so‐nucu Temmuz 1995’de Srebrenitsa Sırp
askerlerinin eline geçti. Katliam’da 13‐18 Temmuz 1995 tarihleri arasında ya‐pıldı; bir hafta içinde, sadece müslümanoldukları için 8 binden fazla Boşnak’ı

katlettiler. Bu soykırım teşebbüsü; İkinciDünya Savaşı sonrası Avrupa kıtasındayapılan en büyük katliam olarak anıldı.

Srebrenitsa Katliamı lanetlendiBielefeld’deki bazı Türk STK ve Gönüllü İnsanlar Grubu, Bosna Hersek’lilerin camilerini ziyaret ederek;Srebrenitsa Katliamı’nın 25. Yıl dönümünde taziye dilekleri ile üzüntülerini dile getirdiler.
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