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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

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!

YENİ AÇILDI

%25Tüm ürünlere

İNDİRİM

Kampanyamız 

30.10.2020 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

HALI YIKAMA yerimiz 15.10.20 tarihindeYENİ HİZMET

AÇILIYOR

m2 si 5,-  euro

Evinizden alıp, 

temiz şekilde

evinize teslim 

ediyoruz.
skylineshisha

skylineshisha

Yurtdışında yaşayan T.C. Vatandaşlarının bir numaralı gündemmaddesi olan  “Bilgi Paylaşımı” antlaşmasının detaylarını MaliMüşavir Süleyman Çelik, Öztürk’e anlattı.

Talep üzeri değil, rutin işlem olacak. Herkesin hesap dökümleri

2021 YILINDAN İTİBAREN YASA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

n Haberi 10’da

ÇEKİÇ

Adem Çekiç  
   

€

€
Kampanya �yatlarımız 
stoklarla sınırlıdır.

n

n

Atlantikciler
Alman medyasını kontrol eden grup

Gazetemizinyazarlarındanaraştırmacı vesiyaset bilimci
Yasin Baş,Alman medya-sını araştırdı. 6ay gibi uzun vekapsamlı ça-lışmayı “Alman-
ya’da Medya”başlığı ile kitap-laştırdı. 

n Haberi 8’de

n

Minik Eren
yaşamak istiyor

2 milyon 400 bin

dolar lazım

Eşinin işsiz, evlerinin kira olduğunu ifade eden
Kezban Atatekin, oğlunu yaşatmak için yardım
kampanyası başlattı. Yardımsevelerin desteğini
bekliyor!

Yerel seçimde Bielefeld ve Hamm’a

SPD’li başkan

n Haberi 3’de

Bielefeld Belediye Başkanı
Pit Clausen

Hamm Belediye Başkanı
Marc Herter

Uyum Meclisi seçiminekatılım düşük oldu n 10’da

Düğün, Nişan, Sünnet 

Davetiyeleri ve Nikah Şekerleri

www.davetiyeci.de  

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

Kimlerin Bilgisi paylaşılacak ?sorumuzu cevaplandıran Çelik,“Türkiye’deki bankalarda hesaplarıbulunan, yurtdışında yaşayan, me-sela Almanya, Fransa veya bir başka
ülkede ikamet eden ve ikametadresleri o ülkeler bulunan kişile-rin bilgileri hiç bir talep olmaksızınotomatik olarak o ülkeye aktarı-lıyor.” dedi.

BİLDİRİLECEK
n Haberi 8’de

AutohausSteinböhmer’de“Touareg”kampanyası n 7’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-autop�egezentrum.com

Avukat Hasan Şenol Önder & Gönül Altun Önder
             Türk Hukuku Avukatı (§ 206 BRAO)

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

Ceza Hukuku
Medeni Hukuk
Tra�k Hukuku

Ağırlıklı çalışma alanları: 

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

Öztürk Gazetesinin dağıtımı için

                          ELEMAN ARANIYOR

 Öztürk Verlag
Feilen Str. 2 - 33602 Bielefeld - Tel.: 0521 17 70 76 - info@ozturk.de

Öztürk Verlag
Feilen Str. 2 - 33602 Bielefeld - Tel.: 0521 17 70 76 - info@ozturk.de

 AUSBILDUNGSPLATZ FREI
Gazetemizde

Mediengestalter/ -in (Digital und Print)
Medienkaufmann/- frau (Digital und Print)

meslek yerimiz mevcuttur.

Ayrıca Praktikant/Stajyer alınacaktır.

BRACKWEDE (Öztürk)Denizli Kültür Derneği yeni yöne-ticilerini Vatan Cami salonundaseçti. Protokol gündemindensonra konuşan dernek başkanı Şakir Yel-
paze, genel kurulu 20 Nisan 2020’de yap-mayı planladıklarını, fakat kovid 19 salgınıengellemesine takıldıklarını idafe etti. Yel-paze şunları söyledi: “Bu kongremizdegörev almayacağını belirten Hasan De-
mirtaş ve Metin Sarıefe arkadaşlarımızayaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürediyorum. Onların her zaman yanımızda

olacaklarını, yardımlarını esirgemeyecek-lerini biliyoruz. Ayrıca, bu sene ananevipikniğimizi de iptal ettik.” bilgisini verdi.
YENİ YÖNETİM KURULUFaaliyet ve mali raporların okunupibrasından sonra seçimlere geçildi. Başkan

Şakir Yelpaze, Yardımcısı: Özkan Kaya,Kasa: İsmet Kaya, Sekreter: Halil Güner,üyeler ise: Erkan Çelik, Cihangir Ertan,
Oktay Kaya, Osman Arslan ve Bekir
Erzen seçildi. Denetim Kurulu: Hasan De-
mirtaş, Metin Sarıefe ve Erhan Erzen. 

Fatime Kör’ün İzmit
Derince’deki mezar tah-
tasına en çok sevdiği
eşarbı ile eşi Mustafa
Kör’ün elinden bırakma-
dığı tesbihi bırakıldı.

İZMİT (Öztürk)Merkezi Enger’de bulu-nan ve bir çok markayıbünyesinde yaşatanMatiss’in sahibi Fehmi Türkan’ıneşi Nurcan Türkan’ın annesi Fa-
time Kör, İzmit’te hayatını kay-betti. 81 yaşında olan Fatime Kör,1970 yılında Almanya’ya eşinin ya-nına gelmiş, Goldstein başta olmaküzere değişik firmalarda çalışmış,1984 yılında Federal Almanya’nınverdiği teşvik ile Türkiye’ye döne-rek İzmit’te yaşamaya başlamıştı. 

61 YILLIK EŞE ZOR VEDAİzmit Derince aile mezarlığınadefnedilen Fatime Kör’ün vefatıailede büyük üzüntü yaşattı. Eşi
Mustafa Kör, 61 yıllık hayat arka-daşı ve sırdaşına veda ederken ol-dukça zorlandı. Beraberyaşadıkları yılları gözünde can-landırdı ve elinden hiç bırakma-dığı tesbihi eşinin mezartahtasına hatıra olarak bıraktı.Aynı şekilde çocukları; Nurcan,
Cihan, Zübeyde ve Şengün iseannelerinin mezar tahtasına çoksevdiği kırmızı eşarbı iliştirdiler. 

Mezarının başına tesbih
ve eşarp bıraktılar1970 yılında eşi Mustafa Kör’ün davetlisi olarak Almanya’ya gelen
Nurcan Türkan’ın annesi Fatime Kör İzmit’te hayatını kaybetti.

Denizli derneği
yöneticilerini seçti

OELDE (Öztürk)Oelde DİTİB Mevlana Cami yeniyer satın aldı. Warendorfer str
23 numarada bulunan cami yeri5123 metrekare arsa olmak üzere, 1000metrekare de kapalı alanı bulunuyor.Eski Oelde Belediye Başkanı Karl-

Friedrich Knop’ın olur vermesiyle cami

yerini satın alabildiklerini söyleyen dernekbaşkanı Hayrettin Karabel, “„Bu yer içinsene başından beri görüşmeler yapıyor-duk. Çok şükür neticelendirdik.“ dedi.Cami 1,5 Avroya mal oldu. Cemaattentoplanan 150 bin Avro peşinat olaraködendi.
· Himmet ELMACI

Oelde DİTİB
yeni yer aldı

Düğün, Nişan, Sünnet Davetiyeleri ve Nikah Şekerleri

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

www.davetiyeci.de  

Tüm ürünlerimizde 
indirimlerimiz devam ediyor.

Düğün, Nişan, Sünnet Davetiyeleri 
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Almanya’daki Türk işçileri bu ülkeyebir akşam kafalarının esmesiyle,tahta bavullarını alıp, trene binipgelmediler. Almanya ile Türkiyearasında 1961 yılında yapılananlaşma ile geldiler. Gelebilmekiçin bir sürü imtihandan, bir sürütestten geçtiler. Sadece mesleki vebedeni durumlarına değil, sosyalve kültürel durumlarına da bakıldı.Önümüzdeki yıl 60. Yılınıanacağımız/kutlayacağımız işçigöçü, sebepleri ve sonuçları kadar,işleyişi ile de çok yönlü elealınması gerekli bir konudur.Şimdiye kadar bu alanda hemAlmanya’da hem Türkiye’deyapılan çalışmaların yeterliolduğunu söyleyebilmek mümkündeğildir. Bu saha, akademisyenler,medya mensupları ve diğer ilgilileriçin hala bakir denebilecek birdurumdadır.Anlaşmalar gereği bir ülkedenbir ülkeye göç edenler, hem millihem de uluslararası kanun veprensiplerin garantisi altındadırlar.Günlük eylem ve hadiselerde hertürlü uygulamanın normalmuhatabı olan bu kimseler, özeldurumları sebebiyle birçok yöndendeğişik bir koruma ve ilgiyemuhtaçtırlar. Bu durumda enönemli dayanak merkezi, kişilerinanavatanları, devletleri, idareyielinde tutan yöneticileridir. (İşçi göçünün ilk yıllarında,İtalya, Yugoslavya, İspanya,Yunanistan gibi başka ülkelerdenbizim gibi ikili anlaşmalarlaAlmanya’ya gelenlerle birlikteçalışan vatandaşlarımız, çalışmaşartları, ekonomik kazanç ve eldeedilmiş haklar açısından enavantajlı konumdaki işçilerinYugoslavya’dan gelenler olduğunusöyler, biraz gıpta ederlerdi.Almanya’nın işgücü anlaşmasıyaptığı ülkelerle varılanmutabakatların karşılaştırılması,bazı gerçeklerin ortaya çıkmasınavesile olacaktır.)

Altmış yıldırvatandaşlarımızın enbüyük şikayeti,unutulmuşluk,ilgisizlik, bir kenaraatılmışlık,terkedilmişlik gibinoktalardayoğunlaşmıştır. Herdönem, her yeni idare,her yeni hükümet hep ümitkaynağı olmuş, ama bir müddetsonra umudun yerini hayalkırıklıkları ve karamsarlık almıştır.Bir çoklarınca ‘saldım çayıraMevlam kayıra’ deyimiyle tarifedilen durum, süreklivatandaşlarımız aleyhine alınankararlar ve hayata geçirilenuygulamalarda kendi devletkurumlarımızın ilgisizliğini en açıkşekilde anlatmaktadır. Eskiden beriyaşanan kur farklarından doğanzararlar, işçi şirketleri, bedelsizithalat hakkı, Merkez Bankasıskandalları, Türkiye’den emeklilik,holdingler felaketi ve hatta yardımkuruluşlarının dolandırıcılığı gibimilyarlarca zarara hatta cankayıplarına varan sıkıntılaragünümüzde bir yenisieklenmektedir: Uluslararası BilgiPaylaşımı. Manşet baberde okuyacağınızgibi, Almanya’da (ve Avrupa’nındiğer ülkelerinde) yaşayan veTürkiye’de banka hesabı bulunanvatandaşlarımıza ait bilgilerşimdiye kadar yüzün üzerindeülkenin iştirak ettiği bir anlaşmagereği belirli merkezlerdetoplanarak muhatap kurumlararasında paylaşılacak, böylecekişilerin vergi kaçırma, kara paraaklama, teröre destek gibi yasadışıfaaliyetleriyle mücadelede etkin biradım atılmış olacaktır. Her devletinve uluslararası kurumların yasadışıfaaliyetlerle ve yasadışı işlerebulaşanlarla mücadele etmekelbette hakkı hatta görevidir. Fakatbunlar yapılırken normalvatandaşın aleyhine sonuçlar

doğuracak uygulamalardankaçınmak gerekmektedir.Muhtemel şüphelileri değil demilyonlarca kişiyi bir kefeyekoymak aslında teorik açıdanherkesi şüpheli konuma sokmaktır.Buna bir de muhatap ülkelerinşimdiye kadar gördüğümüz tehdit,şantaj gibi baskı metotlarıylayaklaşacağını hesaba katarsakönümüzdeki dönemin bayağı birsıkıntılı geçeceğini tahmin etmekzor olmayacaktır.Bilgi paylaşımı konusunungündeme geldiği yıllardan itibaren;yetkili çevrelerce yapılanaçıklamalar daha baştan işin hafifealındığını göstermekteydi. Anlaşmaimzalanırken ve muhatap ülkeleretaahhütlerde bulunurken de aynıaymazlık ve hafife alma devam etti.Adeta imzalanan metnin ne olduğubilinmiyor veya anlaşılmıyorgibicesine bir tavır takınıldı.Eskiden yaşadıklarımızla benzerşekilde gele gele insanlarımızın‘yandım Allah’ diyeceği noktayageldik. Yetkililerce işin barındırdığıtehlikelerin anlaşıldığı noktadansonra başvurulan oyalama, ipe unserme dönemlerinin de sonunayaklaştık. Her şeye rağmendevletimizin suçsuz insanlarıneften püften işlerle şüpheli ve suçluduruma düşmesini önleyecek biradım atmasını beklemekhakkımızdır. Konunun gündemdeolduğu on yıla yakın bir zamandıryapılamayanlar, umarızönümüzdeki günlerde yapılır. Belkiböylece vatandaşlarımızın ‘yinesatıldık’ serzenişinin önünegeçeriz.    

Şefik KantarGü
nd

em
in

 Öz
üNeden hep başımız dertte?

Adana’da 13 ay önce, erken doğumladünyaya gelen SMA hastası Erenbebeğin sağlığına kavuşması içinZolgensma Gen tedavisi yapılması gerekiyor.Ancak Eren’in anne ve babası Keziban ve
Davut Akatekin çifti maddi imkansızlıklarnedeniyle son derece pahalı olan butedavinin masraflarını karşılayamıyor.Doktorlar, Eren bebeğin en geç iki yaşınakadar Zolgensma adlı ilacı alması gerektiğinibelirtiyorlar. Ancak ilacın uygulanmasıABD’de mümkün. Maliyeti ise 2 milyon 400bin Doları buluyor.Çift, tek çocuklarını yaşatmak için birkampanya başlatarak, hayırseverlerdendestek bekliyor.Anne Keziban Akatekin, minikyavrusunun her gün gözleri önündeerimesini izlediğini belirterek, “Yavrumuyaşatmak için bize destek olun” çağrısındabulundu.

BABA ÇALIŞMIYOR, EVLERİ KİRAEşinin işsiz olduğunu ve kirada

oturduklarını aktaran Akatekin, “Eren 26haftalıkken dünyaya prematüre olarak geldi.65 gün küvezde kaldı. Solunum sıkıntısıçekiyordu. 6 aylıkken SMA teşhisi konuldu. 4doz Spirinza adlı ilaçtan uygulandı. 10aylıkken yoğun bakıma girdi. Solunumcihazına bağlı olarak 2 ay kaldı. Ardındansolunum yoluna delik açıldı. Şuan hiç birtedavi almıyor. Sadece fizik tedavisi görüyor”diye konuştu.Eren tedavi edilmezse sakat kalacak yada hayatını kaybedecek.Adana’da Yüreğir’de yaşayan çift,yavrularının tedavi masrafları içinhayırseverlerden destek bekliyor.SMA HASTALIĞI NEDİR? SMA (SpinalMuskuler Atrofi) omurilikte bulunan önboynuz motor sinir hücrelerini etkileyerekhareket kabiliyetini kısıtlayan bir kashastalığıdır.Ailenin iletişim bilgileri şöyle:: 0090 541552 87 12 veya 0090 543 897 11 64
Özel Haber / Tuncay YILDIRIM
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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

HEDİYE Kahve Makinesi

HED İYE
HEDİYE

HEDİYE

Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

5.945,-
107,10 aylık taksit

Inklusive Top-Einbaugeräte
Geschirrspüler JS03VN90 inkl.
Herd JH4306061 inkl.
Kochfeld JE36FH52 inkl.
Kühlschrank JC50FA31 inkl.
Dunstabzugshaube F96-90 inkl. 

Detmolder Str. 571 Tel.: 0521 / 5296267

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

Inklusive Top-Einbaugeräte
Kühlschrank 5CL22030 inkl.

Backofen 5BC31150 inkl.

Kochfeld 5RE64350 inkl.

Dunstabzugshaube 5DA36251 inkl.

Geschirrspüler 5VF410NP inkl. 

Her zevke uygun,

yaşamak için mutfaklar.

6.725,-
121,15 aylık taksit

Minik Eren
yaşamak istiyor

Tam 2 milyon
400 bin Dolar

Eşinin işsiz, evlerinin kira olduğunu ifade eden Atatekin, çocuklarını
yaşatmak için bir kampanya başlatarak, hayırseverlerden destek bekliyor.



44 Ekim / Oktober 2020

Y aş otuzlara geldi. Siz hala bekarsınız. Tehlikeçanları çalıyor !! Zamansız, mekansız sorularlakarşılaşıyor olabilirsiniz. Hayatında bir var mı?Bu soruya cevap vermeden önce belki yalnızlıkhakkımı konuşsak. Herkes evlenmeye / partnerile yaşamaya mecbur mudur? Yalnız yaşam diyebirşey yok mudur? Romantik bir ilişki yaşamıyorsam, yakın ge-lecekte bir aile kurmayı planlamıyorsam  sorgu-layan gözlerle muhatap olmak kaçınılmaz. 
TARİH TEKERRÜRDEN İBARETMİŞEskiden karşı tarafa işaret vermenin en iyiyolu mendil olarak kabul edilirmiş. Mendil sal-lamak, yere düşürmek hepsinin ayrı bir manasıvarmış. Kısaca mendil aşkın diliymiş. Ama artık devir değişti. Şimdi mendilin ye-rini sosyal medya aldı. İlişkiler borsa kadarhızla değişiyor. Sanal dünya ve televizyonsevgili bulmak için yarışan programlarla dolu.Kimileri ümidi buralarda arıyor, kimileri yalnızyaşamanın keyfini sürüyor. Bazen etraftakibaskı o kadar yoğun ki neyi istediğimizidüşünecek fırsat bile kalmıyor. 
TOPLUMSAL BASKIAcaba sevgiliyi doğru yerde mi arıyoruz?İster sanalda ister gerçekte baskı o kadar yoğunki „ben ne istiyorum gerçekten“ sorusunu bilesormaya vakit yok.Ben yalnızlığımı mı seviyorum yoksa çift ol-mayı mı? Belki kendi dünyamda tahmin edilen-den daha mutluyum. Bunu görmezdengelmemek lazım. Belki küçük kaçamaklardanhoşlanıyorum uzun vadeli bir ilişkiye hazırdeğilim. Özgür ve çok yönlü olmak!  Hayatımınen keyifli tarafı burası olamaz mı? Ahh şu toplum baskısı ! Herşeye o karar ver-mek istiyor. Ne zaman çalışsam, ne zamanevlensem, ne zaman çocuk sahibi olsam? Birinciçocuk dünyaya gelir.. Hemen başlar sorular.İkinci çocuk ne zaman ? Bu sıraya ve zamanla-maya uyup çevreyi mutlu mu etmek, bekarlıksultanlıktır deyip, toplum baskısını göz ardıedip, gönlünüzden geçeni mi yaşamak? Buseçim tamamen sizin elinizde.
EVLİLİĞİN MODASI MI OLUR DEMEYİN2018 yılında çöpçatanlık şirketi Match tara-fından hazırlanan bir ankette kadınların yal-nızca yüzde 20'si evliliği öncelikligördüklerinden bahsetmiş. Tek taş hayalleri,

her işi kendi başlarına yapmak, tek başlarınayaşamak, kariyer ve ekonomik güvenceyi  sağla-maktan sonra geliyordu. Bu konu da şarkı bileyazılmış „Tek taşımı kendim aldım, tek başımakendim taktım“Evlilik dünya çapında azalıyor. BM verilerinegöre 1970 yılında doğurganlık çağındaki (15-49yaş arası) kadınların yüzde 31'i evlenmemiş. Busayı 2010'da yüzde 36'ya çıkmış.2017 yılında ABD'nin resmi istatistik ku-rumu ülkede evlenmemiş kişilerin sayısının110 milyon olduğunu ve bunun 18 yaş üstü nü-fusun yüzde 45'ini oluşturduğunu açıklamış.
BEKARLIĞIMDAN MEMNUNUMSinema yıldızı Emma Watson bekarlığın-dan memnun olduğunu açıklamış. Yakında 30yaşına girecek olan yıldız, ilişki konusunda yap-tığı açıklamada „Ben bana yeterim, kendi kendi-min partneriyim“ diye belirtmiş. Sosyal medyada Watson'ın ifadesiyle ilgilifarklı görüşler ortaya atılsa da çoğunluk yıldız

Watson'a destek çıkarak geleneksel olarak horgörülen bu medeni hâl durumunu savunmasınıtebrik etmiş. Watson bu hareketiyle her geçengün büyümekte olan bekarlığa pozitif yaklaşmahareketine bir isim vermiş. 
BEKARLAR GÜNÜUzmanlar bekarlığın artışının hayata dairher konuda yeni meseleler yarattığını söylüyor..Örneğin Çin'de 20-24 arası yaş grubu, 200milyon bekarla en fazla bekarın olduğu yaşgrubu.Çin'de "bekarlıktan onur duymayı" kutla-mak için düzenlenen Bekarlar Günü ise dünya-nın en fazla alışveriş yapılan günü halinegelmiş. 

Esin Erel- Nicoara  Es
in

til
er

nicoaraesin@gmail.com 

BEKARLIK SULTANLIK MI?
BÜNDE (Öztürk)Bünde Diyanet İşleriTürk İslam Birliği’ne(DİTİB) bağlı YeniCami ve Kültür Merkezi’nin te-meli 6 Eylül 2020 Pazar günüatıldı.Temel atma törenine; Müns-ter Başkonsolosu Ahmet Faik

Davaz, DİTİB Genel Başkanı
Kazım Türkmen, Bünde Bele-diye Başkanı Wolfgang Koch,NRW Eyalet Parlamentosu Mil-letvekili Angela Lück, FederalMilletvekili Stefan Schwartze,Münster DİTİB Dini DanışmaKurulu Başkanı Fatih Keskin’inyanı sıra kilise ve sivil toplumkuruluşlarının temsilcileri, çevreDİTİB derneklerinin başkan veyöneticileri ile Bünde’de ikameteden Alman ve Türk sakinler ka-tıldı.Herford DİTİB Cami din gö-revlisi Adem Ünver’in Kur’an-ıKerim tilavetinin ardından der-nek başkanı Mustafa Keleş vecami projesini yürüten inşaatmühendisi Mehmet Tümce,cami ve müştemilatı hakkındabilgi verdi. Keleş, caminin yapı-mında emeği geçen başta bele-diye başkanı olmak üzere kiliseve yerel yöneticilere, Bünde sa-kinlerine ve cami cemaatineteşekkür etti.
HEDEF İKİ SENEDE BİTİRMEKBünde şehir merkezinde inşaedilecek DİTİB Yeni Cami ve Kül-tür Merkezi projesi, dört kattanoluşuyor. Toplam 2200 metre-kare alan üzerine inşa edilecekkülliyede, 1600 metrekare kulla-nım alanı içerisinde 300 metre-kare ibadet alanı ile çok amaçlı

konferans salonu, kütüphane,derslik, lokal, gasilhane, ye-tişkinler, genç kız ve erkeklereyönelik lokaller ile idari birimleryer alacak. Cami iki ayak üzerineoturtulmuş 8,5 metrekare ça-pında merkezi kubbe, 18 metreuzunluğunda tek şerefeli ve tekminareli olarak inşa edilecek.Ayrıca camide yaşlılar ve engel-liler için asansör, bebek odası ve
Kindermoschee sınıfı buluna-cak.

PASTAYI BAŞKANLAR
KESTİDİTİB Cami Derneği ile uyumiçerisinde çalıştıklarını ifadeeden Bünde Belediye Başkanı
Wolfgang Koch, “Uzun sürenplanlama döneminin ardındannihayet bugün temel atıyoruz.Bu eser şehrimize bir zenginlikkatacak. Bünde şehrimize hayırlıolsun” ifadelerini kullandı.Bünde Belediye Başkanı
Koch konuşmasının ardından

temel atma törenine özel hazır-lanan pastayı; DİTİB Yeni Camive Kültür Merkezi başkanı Mus-
tafa Keleş ile birlikte kesti. 

EV ALMADAN CAMİ İNŞA
EDERİZCamilerin Allah’ın evi ol-duğunu ifade eden DİTİB Genel
Başkanı Kazım Türkmen, Müs-lümanlar gittiği her yerde ken-disine ev almadan önce camilerinşa ettiğini söyledi. Türkmen“1977 yılında Bünde'de biraraya gelinerek oluşturulan bucami, yeni külliyesiyle yeni köp-rüler kuracak ve ortak geleceğerehber olacaktır” dedi.

Açılış töreninde; Federal
Milletvekili Stefan Schwartze,
NRW Eyalet Parlamentosu
Milletvekili Angela Lück ve
T.C. Münster Başkonsolosu
Ahmet Faik Davaz birek ko-nuşma yaparak duygularını dilegetirdiler.

· Ercüment AYDIN

CAMİ TEMELİ ATILDI
Bünde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yeni Cami ve Kül-
tür Merkezi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine Bünde Belediye
Başkanı Wolfgang Koch, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, T.C. Müns-
ter Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz ve bazı milletvekili katıldı.

Her evi güzelleştiren dekorasyonlar
Zengin çeşit, 
iç dekorasyon
ve ev eşyaları

Grafenheider Str. 12  33729 Bielefeld  0521/89 72 06 67

ve ev eşyaları

Güzelliğinizi keşfedin

Otto-Brenner-Str. 119  33607 Bielefeld
Açılış saatleri: Pztesi 09:00 - 18:00  Salı - Cuma 09:00 - 16:00  Ctesi 09:00 - 16:00

Termin için: 0160/ 410 45 00 & 0521/543 88 168

  Laser Haarentfernung

    Fussp�ege
                   mit Lack, Shellac

     Massage

        Maniküre
          mit Lack, Shellac     

          Wimpern
             Verlängerung, Li�ing, 
                      färben,
                     Keratinbehandlung

                 Augenbrauen
                   zupfen, färben
  
             Gesichtsbehandlung
                       klassische Gesichtsreinigung, 
           mit Massage
                   Microdermabrasion

           Microblading

Augenbrauen-Li�ing
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Sibel Cora ile son durumunu konuştuk.
Sibel hanım, bütün yaşadıklarını anlattık-
tan sonra; “Hastalığı ciddiye alalım, bu
hastalık var, yakaladığını uzun süre bırak-
mıyor!” diye uyarıda bulundu. 

İşte Sibel hanım ile yaptığımız söyleşi:
Babanız Niyazi Cora, korona hasta-

lığına yakalandı ve hayatını kaybetti.
Hastalık ondan size geçti ve 55 gün ka-
rantinada kaldınız, daha sonra da 3
hafta kura gittiniz. Öncelikle öğrenmek
istiyorum, kendinizi nasıl hissediyorsu-
nuz? · İyi hissediyorum... Fakat bazı belirti-ler kaldı galiba. Göğüs hastalıkları dokto-runa havale edildim, henüz sonuçgelmedi. Güneşli havalarda bile üşümemvar, yediğimin tadını tam olarak alamıyo-rum. Yorgunluk devam ediyor, uyku ilearam pek yoktu. Ama bu aralar yorgun-luktan olacak gözüm hep yatakta...

O KADAR GÜCÜME GİTMİŞTİ Kİ
GÜNLERCE AĞLAMIŞTIM

Sohbetimizde anlatmıştınız, bazı
dostlarınız hastalıktan sonra, negatif
olmanıza rağmen sizden uzak dur-
muşlardı. O zaman ne hissetmiştiniz?

· Çok kötü olmuştum. Resmen şok geçir-
dim, üzüntüden günlerce ağladım. Kabul
ediyorum; basında bu hastalık ile alakalı
çok şeyler anlatıldı, kafalar biraz karışıktı.
Fakat, ben 8 hafta karantinada kalmışım,
kan değerlerim çok iyi olduğu için negatif
raporu aldım. Doktorum, ‘Altın değerinde’
kanınız var dedi. Yüksek derecede
bağışıklık kazandığımı söyledi. Araştırma-
dan, soruşturmadan, görüşmek istememe-
leri beni çok ama çok üzdü. Ben kesinlikle
yapmazdım, asla...

O arkadaşlarınızla şimdi görüşü-
yormusunuz?

İNSAN HİÇ BİR ŞEYİ YANLIŞ ANLA-
MIYOR

· Görüşüyorum.. Yanlış anladığımı söy-
lediler, fakat insan hiç bir zaman yanlış an-
lamıyor. Hele böyle bir durumda asla. Çok
ağrıma gitti!

· Bu hastalık hayatınızı zor-
laştırdı mı?

· Yalnızlık depresyona sokuyor insanı. O
kadar dolmuştum ki, acısını babamın me-
zarının başında çıkardım, boşaldım orada.
Tutamadım kendimi. Çünkü; ne annemin
ne de babamın cenazesinde bulunabildim.
O kadar zor anlar yaşadım ki, anlatamam.

Yaşadığım günler gözümün önüne geliyor,
hatta fotoğraf çektirmiştim, ona baktım.
Bu halime şükrediyorum! Toparlanmamın
biraz zaman alacağını doktorlar söyledi-
ler. Senenin sonuna doğru iki haftalığına
yine kur’a gideceğim. 

Dünyam resmen değişti. Yaşamanın
güzel

olduğunun farkına vardım. Toparlanıp
kendim için birşeyler yapmak istiyorum. O
güce sahip olmak istiyorum.

BEN KENDİ KENDİMİ YALNIZLIĞA
İTTİM

Karantina döneminde yalnızlığa itil-
diniz mi ? 

· Hayır, kendimi hiç yalnız hissetmedim,

devamlı arayanım oldu. Eşim, çocuklarım
ve arkadaşlarım.  Fakat, bir kaç kişi korktu
hepsi o.  Fakat, yalnızlığa ben kendim ken-
dimi ittim. O da içinde bulunduğum psiko-
lojiden dolayı.

BURASI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL
Sibel hanım çok teşekkür ederim,

Allah acil şifalar versin. Bu arada
sayenizde Telgte’yi, Ems Nehri ve Par-
kı’nı görme imkanımız oldu. Harika
bir doğa güzelliği var. İnşallah bu-
raya gezmek içinde geliriz, oturur,
çayımızı demler, kahvaltı da yaparız.

Taze simitle de çok iyi gider.
Ne dersiniz?

· Çok iyi olur, haber ederseniz bende
hazırlık yaparım. Katkıda bulunurum. Bu-
rası gerçekten çok güzel, insana hayat
veriyor, güzelliği büyülüyor. Atmosferi ra-

hatlatıyor.
KORONA SALGININDAN YAŞLILARI-

MIZI KORUYALIM
Sohbetimizi noktalarken ne söyle-

mek istersiniz, vermek istediğiniz me-
sajınız var mı?

· Bu hastalık var, insanlar lütfen ciddiye
alsınlar. Yaşamayan bilmez, ama ben so-
nuna kadar yaşadım. Anlatılmaz acılar
çektim. Nefes almanın, yediğinin içtiğinin
tadına varmanın ne kadar önemli ol-
duğunun farkına vardım. Sağlıklı yaşamak

çok güzel...
Ayrıca, büyüklerimizi ve hastalarımızı

koruyalım. Onların mücadele etme imkan-
ları hiç yok. Ben onu da yaşadım.

Röportaj: Adnan ÖZTÜRK
Fotoğraflar: Hakan ÇETİNKAYA

Sibel hanım röportaja bisiklet ile geldi. Sorularımıza bundan önceki söyleşileri-

mizde olduğu gibi samimiyetle cevap verdi. Bu arada Telgte Altstadt’ı da gezdik.

Sibel Cora (48) ile röportajı Ems Nehri kenarında Ems Parkı içinde yaptık. Masamız

ve oturduğumuz yer taştandı. İlk defa böyle bir ortamda söyleşi yapma imkanım oldu. 

Kovid 19’dan 55 gün
karantinada kalan Cora: 

Sibel Cora hanımı mutlaka hatırlayacaksınız, Kovid 19 belası ile 55 gün cebelleştikten sonra karantina süresi dolan, 48 yaşındaki
Karadeniz kadını. Hani bir söyleşimizde; “Bu korona sıcak kanlı Karadenizliyi buldu ayrılmak istemiyor!” diyen Sibel... 

“Bu hastalık var
lütfen ciddiye alınsın”
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Rietberg‘in tanınmış esnafı Cafer Gökçe
    yakında yeni isim ve yeni adresinde

Mastholter Str. 42  33397 Rietberg  Cafer Gökçe  Tel.: 0172/88 94 224

Siz müşterilerimizin daha rahat bir ortamda alış verişinizi yapabilmeniz için

 700 m2 satış alanı,

 kendimize ait özel, geniş park yeri,

 daha büyük et reyonu

ve daha fazla ürün çeşitlerimizle hizmet vermemize sayılı günler kaldı



Sizin yerinize kimse düşünmez!

Auflage-Tiraj 10.000 | Jahrgang-Yıl 34 | Ausgabe-Sayı: 353 | Ekim / OKtober 2020www.ozturk.de

tungabereuertS

49084 Osnabrück
. 7trersche SvHanno

tungsgesellschafaeuerbertS
gesellschaommanditK

Osnabrück .R.G.I.-.EVV.E

annameleriyeBi ger V Ver
ali Muhasebeenel M G

Mali Müşavirlik

t

59065 Hamm 
aße 18oethestrG

Gtungs KaeuerbertS
ts- und tschafirW

.R.G.I Hamm .EVV.E

ax.: 02381 871000-20

schaf
taf

ax: 0541 - 350 20 09

e Danışmanlık

F
.: 02381 871000-0elTTel

i-hamm.degero@vinf
i-hamm.deger.vwww

F
.: 0541 - 350 20 05elTTel

.deosnabruecki-gero@vinf

.deosnabruecki-ger.vwww

itimi vğışı Ek İş A
ıuruluş Danışmanlığet K Şirk

nlığınışmaaet Dirkket DŞ

taefakde Rali Denetimler M
emsilTemesinde ehke Maliy M

eri
 ebe

Derneklere

ve �rmalara özel
imkanlar

··

MATISS FEINKOST GMBH | Im Sundernkamp 12-13, 32130 Enger

özledigimiz lezzet
Memleket

Bielefeldşubesini açtı
BIELEFELD (Öztürk)Merkezi Herford’da bulunanİnter Möbel şirketinin Bielefeldşubesiaçıldı. Açılışa şirketinortakları, HerfordDitib Merkez CamiDin Görevlisi AdemÜnver ve çok sayıdadavetli katıldı.Din GörevlisiAdem Ünver’in yaptığıdua ile açılan şubeBielefeld DetmolderStr. 278 adresinde bu-lunuyor. Baza yatak modellerin satıldığımağazada yaklaşık 35 çeşit, değişik renk vekalitede ürün bulunuyor.

ALT, ORTA VE ÜST GELİR SEVİYESİNE
HİTAP EDİYORUZMağazanın açılışı ile alakalı bilgi verenortaklar, şunları söy-ledi: “Toptan satışla-rımıza ilave olarakparekende satışmağazamızın ikinci-sini bugün açtık.Herford’dakimağazamızda herçeşit mobilyamızbulunurken, Biele-feld mağazamızdasadece baza çeşitle-rimiz yer alacak. Alt, orta ve üst kademegelir seviyesindeki insanlarımıza hitapediyoruz. Her zevke göre renk ve modelle-rimiz mevcut.”

Düğün, Nişan, Sünnet 

Davetiyeleri ve Nikah Şekerleri

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

www.davetiyeci.de  

Tüm ürünlerimizde 
indirimlerimiz devam ediyor.

Türkiye ve Almanya’da yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlayan İnter Möbel,ikinci şubesini Bielefeld’de hizmete açtı. Sadece baza çeşitlerinin bulun-duğu mağazada, her renk ve modellerde ürün bulunuyor.

VW’de kampanya

· Bielefeld
· Herford
· Paderborn
· Gütersloh
· Osnabrück
· Hamm
ve çevreside
olup bitenleri
info@ozturk.de
adresine bildirin.

www.ozturk.de

BIELEFELD (Öztürk)Autohaus Steinböhmer VW
Touareg araçlarında büyükkampanya başlattı. 1 yaşın-daki lüks ve her türlü özelliği bulunan

Touareg arabaları ilk defa bu kadarcazip halde satışa sunuluyor. Autohaus Steinböhmer, Eckendorfercaddesi galeri şube müdürü Mustafa
Büyük, VW Touareg modellerinde ilk

defa böyle kampanya başlatıl-dığını söyledi. “VW Touareg
sevenlere müjde olsun
diyerek” sözlerine devameden Büyük; “Son zaman-larda VW olarak inanılmazkampanya yaptık, yapıyo-ruzda. Touareg kampanyasıda bunlardan biri. Bu kam-panyanın diğer bir özelliği ikiseçenekli oluşudur. Müşteriister 36 ay Leasing yaparakbu arabaya sahip olur, istersıfır faizle aracı satın alabilir.”dedi.Örnek satış rakamlarıveren Mustafa Büyük sözle-rine şu ifadelerle son verdi:“2019 model VW Touareg
3.0 TDI V6, BMT, 231 beygirgücü bulunan, koltuklar deri,orta koltuk hariç ön ve arkakoltuklar ısınabilen, romörkbağlantısı, Lane Assist ve
Side Assist özelliği olan, Yolklavuzu ve daha bir çok özel-liği bulunan arabayı 249 Avrotaksitle Leasing yapabilirsi-niz.  999 Avro ön ödeme yaparak, 36ayda taksitle ödeniyor. Senelik 10 binkilometre de fiyata dahil. 36 ay sonrabu arabayı isterseniz satın alabilirsinizveya geri verebilirsiniz. 

Steinböhmer Araba Galerisi şube müdürü Mustafa Büyük, VW Touareg
modellerinde başlatılan kampanyayı Öztürk’e anlattı. Süper lüks ve her
türlü özelliği bulunan  Touareg araçlarına isteyen Leasing veya  taksitli
satışla sahip olabilecek. 

İnter Möbel
Bol çeşit

bazalar

LOQUM’da
kıtır kıtır 

Türkiye simiti

BRACKWEDE (Öztürk)Brackwede’de yaşayan ikamet edenahali, yaz başı itibariyle yeni nesil kah-valtı sunan LOQUM Kahvaltı salonu iletanıştı. Gastronomi sektöründen gelen Tekin
Şirin tarafından işletilen LOQUM’da serpmekahvaltı ile birlikte taze gevrek simit, tost, börekçeşitleri, çiğköfte ve kumpir gibi çeşitler bulu-nuyor. Yaz aylarında müşterilerine çok keyifli
“Bahçe Kahvaltısı” sunma imkanı bulduklarınıbelirten Tekin Şirin, “Kış sezonu içinde hazırlı-klara başladık. Özellikle; İzmir Boyozu, Tür-
kiye Simiti, Trileçe Pastası ve Kumpirürünlerimiz çok farklı, ayrı bir lezzeti var.” dedi.Hauptstrße 105, 33647 BI-Brackwede adre-sinde bulunan LOQUM; hafta içi 8.00 - 18.00,C.tesi 9.00-16.00 ve Pazar günü ise 9.00-14.00arası hizmet veriyor.
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Otomatik bilgi paylaşımı nedir?Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve KalkınmaTeşkilatı tarafından ortaya konan ve 107 ülkenin de 2014yılında imza attığı uluslararası düzeyde bir antlaşmanınadıdır.Bu antlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de im-zası mevcuttur. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti dekendileri yurtdışında ikamet eden veya adresleri yurtdışıolan fakat Türkiye’deki bankalarda veya sigortalardaveya benzeri finansal kuruluşlarda hesapları veya si-gorta poliçeleri veya kıymetli kağıtları bulunan şirketle-rin ve şahısların bilgileri ilgili ülkeler ile paylaşılacaktır.İlgili ülkeler arasında başta Almanya ve diğer Avrupa ül-keleri de yer almaktadır. Türkiye bazı ülkeler ile bilgi pay-laşımı yapıyordu. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollandave Belçika gibi ülkeler ile 2021 yılında bilgi paylaşımınabaşlayacaktır. 2021 yılındaki paylaşımda 2020 yılınınbilgileri gönderilecek
VADELİ HESAPLARIN HEPSİ BİLDİRİLECEK

Hangi bilgiler paylaşılacak :Bütün menkuller, mevduat hesapları ( AlmancaSparbuch ) vadeli veya vadesiz hesaplar fark etmiyorbu hesaplara yatan paralar, bu paraların faizleri veyakira gelirleri veya emeklilik maaşları veya ortaklıktandoğan kar payı paylaşımı. Arsa , ev, daire, tarla vebenzeri gayri menkuller paylaşılmayacak; fakat bunların ge-lirleri varsa ve bu gelirler bankaya yatırılıyorsa, o paylaşıla-cak.
Kimlerin Bilgisi paylaşılacak ?Türkiye’deki bankalarda hesapları olupta kendileri Yurt-dışında, mesela Almanya’da veya Fransa’da veya başka bir ül-kede ikamet ediyorlarsa ve ikamet adresleri o ülkelerdeysehiç bir talep olmaksızın otomatik olarak bu şahısların bilgileriaktarılacak.
5 BİN AVRO GELİRİ OLAN 1,500 AVRO VEREBİLİR

Nasıl bir vergi verilecek ?Bu soruyu bir örnek ile cevaplarsak daha kolay olacaktır.:

Almanya’da yaşayanbir çok vatandaşımız2000 yılının

başında merkez bankası      hesaplarındaki mevduatlarından ötürü gelir vergisi ödedi-ler. İşte ona benzer bir vergi olacaktır. Burada ödeneceklervergi oranları ve meblağları sabit değildi, bilakis vergi ödeye-cek şahısların gelirleri ile ilgilidir ama her şeye rağmen şunusöyleyebilirim; Almanya’da yıllık brüt 35.000,- ile 40.000,- €geliri olan bir vergi mükellefi, Türkiye’den Almanya’ya otoma-tik bildirilen herhangi bir gelirden dolayı, kira, faiz, emek- limaaşı ve benzeri gelir olabilir, işte bu gelirin yüzde 30’unuvergi olarak öder. Yani biryıl  içinde Türkiye’den 5.000,- € ge-liri olan vergi mükellefi bir şahıs, şayet Almanya’da çalışıyorve yılda 35-40 bin Euro’da kazanıyor ise o zaman Tür-kiye’deki geliri için 1.500,-€ vergi ödeyebilir.

Talep üzeri değil, rutin işlem olacak. Herkesin hesap dökümleri

İster ye 
ister

satın al

Günlük taze

Toptan ve perakende balık çeşitleri

A‘DAN Z‘YE DENİZ ÜRÜNLERİ
Pazartesi-Cumartesi 09:30-18:00 arası satış yapılmaktadır.

www.�schholland.de   

BALIK SEZONU BAŞLADI

Frische Dorade - Taze Çupra 
Kg = 7,99 €

Frische Forelle - Taze Alabalık
Kg = 6,99 €

Frische Makrele - Taze Uskumru
Kg = 2,99 €

Lachs - Somon Balığı
Kg = 9,99 €

Gebackene Kibbelinge 
250 gr =  3,50 €, 500 gr = 6,50 €

Kibbeling Menü
Porsiyon 6,90 €

Gebackener Lekkerbek
1 Stk. = 2,50 €, 3 Stk. = 6,50 €

Lekkerbek Menü
Porsiyon 6,50 €

Hollanda usülüne 
göre kızartılmış 

balıklar

Fiyatlarımız 01.10.  -  30.10.2020 tarihine kadar merkez satış yerimizde geçerlidir.

Bildirilecek
Mali Müşavir Süleyman Çelik, “Bilgi Paylaşımı” konusundaki Öztürk’ünsorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı R. Tayyip  Erdoğan tarafından31 Aralık 2019  tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren yasa gereği; 2021yılı itibariyle bilgi paylaşımının, kişiye özel değil, rutin işlem olarak; ika-
meti Almanya’da olan herkese yapılacağını söyledi. 

KÖLN (Öztürk)Gazetemizin yazarlarındanaraştırmacı Yasin Baş, Alman-ya’daki görsel, yazılı ve sanalmedyayı kapsamlı bir raporda araştırdı.Toplam 72 sayfa olan araştırmada;Alman medyasını hangi sermaye grubu-nun kontrol ettiği dile geliyor. „Alman-
ya’da Medya” başlıklı araştırmada satırbaşları:

AYLIK ORTALAMA 4.765 € KAZA-
NIYOR · 2019 yılı içinde yaklaşık 36 bin ga-zeteci istihdam edilmiş. Bu rakam Al-manya nüfusunun yüzde 2’sinin basınsektöründe çalıştığını gösteriyor.  Gaze-teciler ortalama 4.765 Avro brüt maaşalıyor. Almanya İstatistik Kurumu ra-kamlarına göre bu sektörde 528 bin kişiçalışyor.

TİRAJDAKİ DÜŞÜŞ KAYGI
VERİYOR· Gazete pazarı sıralama-sında Almanya; Çin, Hindistan,Japonya, Amerika’dan sonra ge-liyor.  Gazetelerin 2019 yılın-daki toplam tirajı 13.5 milyon.Bu rakam 2018’e göre 1.2 mil-yon eksik. 2000 senesinde burakam 23.9 milyondu. Aradakifark kaygı verici. Tirajın düşüşteolmasının sebebi;  dijitalleşmeve sanallaşma olarak gösteri-liyor.

BASIN AİLE ŞİRKETLERİNİN
ELİNDE · Almanya’daki gazeteler,dergiler ve yayın evleri belirliailelere ait olduğunu gördük.Ana akım medyada önemli yer-lerde görevli yöneticilerin At-lantik ötesi kurum vekuruluşlarla bağlantılı kişilerdenoluştuğu bilgisi. Buradanda basını kim-lerin yönlendirdiği noktasına ışık tutu-luyor.

İNTERNET KULLANIMINDA DÜŞÜŞAlmanya’da internet medyasının vebu vasıta üzerinden kullanılan sosyalmedyanın (Web 2.0) da oldukça rağbetgördüğünü sözlerine ekleyen Baş, „ista-tistiklere bakıldığında 1997 yılında Al-manya’da 4,1 milyon kişinin internetkullandığını, bu sayının 2000 senesinde18,3 milyona çıktığını, 2010’da 49 mil-yona ve 2018’de ise 63,3 milyona kadartırmanmayı başardığını takip edebiliyo-ruz”, dedi. Ancak en son aktarılan ista-tistiklerde 2019 yılı için ülkegenelindeki internet kullanımında 400bin kişilik bir düşüş tespit edildiğinedikkat çeken Baş, „İnternet teknolojisi-nin icat edildiğinden itibaren Alman-ya’daki kullanımda ilk defa bir düşüşeşahit olmaktayız. Almanya’da internetkullanan kişilerin sayısı 63,3 milyondan

62,9 milyona (halkın yüzde 89’una teka-bül etmektedir) gerilemiştir”, ifadesineyer verdi.

Alman medyasını kontrol eden sermayedar grubun adı:
Atlantikciler
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ie Frage, wie die Medien in Deutschlandaufgestellt sind, wem sie gehören, wiesie funktionieren und finanziert werden,interessierte mich schon seit langer Zeit.Deshalb habe ich mich für etwa einhalbes Jahr diesem Thema gewidmetund die Medienlandschaft in unseremLand untersucht. Herausgekommen istam Ende eine wissenschaftliche Studie.Erforscht habe ich neben denPrintmedien und den visuellen Medienauch die Onlinemedien und den Hörfunkin Deutschland. Die 72-seitige Studie,die kürzlich in türkischer Sprachevorgestellt wurde, wirft zudem einenkritischen Blick auf die Verbindungenvon Journalisten in den deutschenLeitmedien zu verschiedenentransatlantischen Vereinen undOrganisationen.In der Studie, die demnächst auch alsDruckversion geplant ist, werden nebenden Printmedien wie Zeitungen undZeitschriften auch die audio-visuellenMedien wie Rundfunk, Musik, Film undKino sowie deren Marktdaten,Finanzierung, Nutzung und Wirkunguntersucht.In diesem Zusammenhang werdenvergangene Daten mit aktuellen Zahlenverglichen und auf die hervortretendenUnterschiede hingewiesen.Nachdem die Sonderstellung desdeutschen Rundfunksystems beleuchtetwird, widmet sich die Untersuchung ineinem weiteren Kapitel dem Thema derOnline- und Internetmedien.Wie auf globaler Ebene verlieren diePrintmedien und die dazugehörigenVerlage aufgrund der Digitalisierungauch in Deutschland an Leserschaft,Auflagen und Umsatz. Besondersbetroffen davon sind derzeitTageszeitungen, Publikumszeitschriftenaber auch Fachperiodika.Vor diesem Hintergrund investierendie Verlage, die sich meistens nach wievor in Familienbesitz befinden, in neueMediensegmente und Mischformen wieCrossmedia, Telekommunikation oderLogistik. Zudem dringen die Firmenauch verstärkt in Segmente wie

Dienstleistung und Bildung vor. DurchBeteiligungen oder Übernahmenwerden diese Familien auch in anderenUnternehmensfeldern aktiv. Ein gutesBeispiel ist hierfür Bertelsmann, einesder größten Medienunternehmen derWelt, das sich seit der Gründung 1845im Besitz und strenger Kontrolle derFamilie Mohn aus dem westfälischenGütersloh befindet. Im Gegensatz zu früher werdenaudio-visuelle Ton- und Bildträgerimmer mehr digital beziehungsweiseonline genutzt. Gleicherweise verlagertsich der digitaler werdende Rundfunkimmer weiter ins Internet. Die Digitalisierung, die alssogenannte vierte industrielleRevolution angesehen wird, führt dazu,dass es in den Medien und derMassenkommunikation, die neben derLegislative, Exekutive und Judikative alsvierte Gewalt in demokratischverfassten Staaten gelten, zugravierenden Veränderungen kommt. Die Corona-Pandemie wird hier allerVoraussicht nach wie ein Katalysatorwirken und die Digitalisierung – undzwar nicht nur der Medien – inDeutschland und überall auf der Welt,beschleunigen. 
Yasin Baş: Almanya’da Medya: Yazılı,görsel ve online medya analizi ve medyasistemine yönelik eleştiriler [Medien inDeutschland: Eine Analyse derPrintmedien, visuelle- undOnlinemedien sowie eine Kritik an demMediensystem], Köln 2020.

Yasin BaşKo
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Neue Studie: Medien in Deutschland

Örnek resim

Örnek resim

Vera 3-2-1 Sofa Set
Değişik renklerde mevcuttur

BİELEFELD ŞUBEMİZİ AÇTIK
    Bu Fiyatlara Koşulur! 

Boxspringbett OSLO 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur 599,- € Boxspringbett Esra 

140x200 cm - Anthrazit 199,- €

 49,- €
Matratze InterMED 
Fit Pocket 
90/140/180x200 cm

 ab

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

ab

999,- €
Chester�eld Sofas

ab
 TOP ARTIKEL

ab

379,- €
ab

Örnek resim
abAlaska Ecksofa mit Schla�unktion und 

Bettkasten, Değişik renklerde mevcuttur 

www.interbed.de

Örnek resim

www.interbed.de

Şube 1 INTERBED Detmolder Str. 278  33605 Bielefeld          Şube 2  Bielefelder Str. 62  32051 Herford  Tel.: 05221 7609760

299,- €

BRACKWEDE (Öztürk)Türkiye kökenlilerinyoğun olarak yaşadığıBrackwede’de hizmetveren Aliş Döner ve Pizza şir-keti, Bielefeld il sınırları içindealdıkları her şiparişi “Alo
Paket” servisi ile yerineulaştırdıklarını söyledi. Evlilik yaparak Almanya’yageldiğini belirten genç gi-rişimci Özgür Özçelik, 2015yılında ticarete atılmış, isminide Aliş Pizzeria olarak koymuş.Türk ve İtalyan mutfağındanseçmelerle hizmet verdiğini

anlatan Özçelik, “Hedefi-miz Bielefeld il sınırlarıiçinde aldığımız siparişleri“Dakik Ekibimiz” ile sıcağısıcağına müşteriye yetiştir-mek.” dedi. Fabrika ve ev-lerden sipariş geldiğinisözlerine ekleyen Özçeliksözlerini şu şekilde tamam-ladı: “Müessesemizde deoturacak yerlerimizmevcut. Ayrıca, 400 kişiyekadar toplu yemek verecekkapasitemiz var.” diyerekbilgi verdi.
· Himmet ELMACI

Alo Paket servisinden
400 kişilik  yemeğeDakik ekip kurduklarını söyleyen Özçelik, “Fabrika,ev, park yerleri, piknik alanları ve sohbet ortamla-rına siparişleri sıcağı sıcağına ulaştırıyorz.” dedi.

PADERBORN (Öztürk)Beyaz Eşya Dünyası’nahitap eden EURONICS
mağazalar zinciri Pader-born şubesi sahibi Adem Çekiç,hizmette 5 seneyi geridebıraktıklarını söyledi. Müesseselerinde; hertürlü elekronik aletlerinbulunduğunu, ellerindebulunmayanları sipariş et-tiklerini söyleyen Çekiç,„Elektrikle çalışan nevarsa bulunduruyoruz.Buzdolabı, çamaşır maki-nası, televizyon, bilgisayar,kamera sistemleri gibiaklınıza ne geliyorsa, hem

satışını yapıyoruz hem tamirini,hem servisini.“ dedi.Aile şirketi gibi çalıştıklarınıifade ederek konuşmasını sürdü-ren Adem Çekiç, „İki oğlum ya-
nımda. Ayrıca 7 de personelimizvar. Toplam 9 kişiyle hizmetveriyoruz.“

TÜRKİYE MARKASI DA VARBeko, Arçelik ve Vestelgibi Türk şirketlerinin üret-tiği ürünleri de sattıklarınısözlerine ekleyen AdemÇekiç, „Son zamanlarda özel-likle Koç Grubu piyasada çokaktif. Çamaşır makinasındantut bulaşık makinasına, tele-vizyonlardan tut diğer elek-tronik eşyalara kadar hepsipiyasada. Onlarında buradakiservisini biz yapıyoruz.Uygun ve kaliteli ürünlerivar.“ diye bilgi verdi. 

5 yılı geride bıraktı
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Kuzu Döner 

Cuma günleri

 sadece 
 5,-

Siz alo deyin siparişlerinizi
saat 12.00 -21.30 arası
ALO PAKET hizmetinizde
Tel.: 0521/770 14 701

05.10 - 30.10.20 tarihleri arasında gelip alınan mevcutPizza çeşitleri (ca. 30cm)
(Pizza Aliş ve Ötzi hariç)sadece 5,-

Calzone
ister dönerli, ister ton balıklı veya sebzeli

İtalyan ve Türk mutfağından seçmeler, 
Pizza, Makarna çeşitleri, 
Au�auf (fırın), Döner, Baguette 
ve Burger çeşitleri takriben 
50 değişik menü çeşitlerimizle

damak zevkinize 
göre hizmet bizde.

         ödemelerinizde
pizzeriaalis@outlook.de
Tel.: 0176/45 23 79 92

Duyduk, duymadık demeyin 
400 kişiye kadar toplu 
yemeklerde adres biziz!

Buyrun gelin detaylarına 
birlikte karar verelim.

Duyduk, duymadık demeyin 

Gotenstr. 86 
33647 Bielefeld 
Firma Gestamp karşısı 

BIELEFELD / HAMM (Öztürk)Yerel seçimlerin 2. turu 27 Ey-lül’de gerçekleşti. Bielefeld veHamm’da Sosyal DemokratParti adayları, Yeşillerin de desteğinialarak zaferle çıktılar. Bielefeld BelediyeBaşkanı yine 3. defa Pit Clausen oldu.Pit Clausen 2009 yılından beri BelediyeBaşkanlığı’nı yürütüyordu. İkinci turdaaldığı oy yüzde 56,09. Rakibi CDU

adayı Ralf Nettelstroth ise yüzde
43,91 oy aldı. Seçime katılım 40,73 ola-rak gerçekleşti. Bu rakam 13 Eylül2020’de yapılan ilk turda 53,61 idi.

HAMM’DA BAŞKAN DEĞİŞTİHamm’daki seçimi Kuzey Ren Ves-falye Eyalet Milletvekili SPD adayı Marc
Herter yüzde 63,57 oy alarak kazandı.
Marc Herter’in bu başarısı Hamm Be-lediye Başkanlığı’nı 1 Ekim 1999 yılın-

dan beri yürüten  Thomas Hunsteger
Petermann’ı koltuğundan etti. Yüzde36,43 oy olan efsane başkan, arka-daşımız Yusuf Kuşaklı’nın seçimdenönceki röportajında sorduğu, “21 sene
sonra neden tekrar aday oldunuz?” so-rusuna şu cevabı vermişti: “5 sene
daha o enerjiyi kendimde gördüm.”Seçime katılım oranı yüzde 48,9 oldu.İlk turda bu rakam yüzde 52,3 idi.

Öztürk Haber Merkezi13Eylül 2020 Pazar günüUyum Meclisi seçimleriyapıldı. 17 üyenin seçil-diği meclise, değişik listelerden 5 Tür-kiye kökenli isim seçildi. Katılımın yüzde16,70 olarak gerçek-leştiği seçimde; ListeIBV’den Murat Aykanat,AKTIV’ten Cihad Kefeli,TIG’den Cemil Yıldırım,EFA’dan Sabriya Ekincive Türkische Union’dan
Zehra Arslan. Ayrıca,eski Uyum MeclisiBaşkan Yardımcısı olanMurisa Adiloviç meclistetekrar yerini aldı.

PADERBORN UYUM MECLİSİ’NE
GİREN TÜRKİYE KÖKENLİLER:Paderborn’daki kuruluşlardan Alevi
Kültür Birliği, DİTİB Fatih Cami, Türk

Gücü Spor Kulübü ve
Alman Türk Dostluk
Derneği kendi arala-rında bir liste oluşturdu-lar. Deutsch-Türkische
Freundschaft adlı listeile üç kişi meclise girdi:Uyum Meclisi Başkanı

Recep Alpan, Ümüt Yurdaer ve İlayda

Gül Sarı. Seçime katılım ise yüzde 21,73olarak gerçekleşti. Üyelerden RecepAlpan bu dönemde Uyum Meclisibaşkanlığına aday olacağını açıkladı. 
HAMM’DA MECLİSE GİRENLERHamm Belediyesi Uyum Meclisi’ne 8Türkiye kökenli aday seçildi. Adaylararasında bulunan ve“Seçkin Dize” adıyla ya-rışa katıldı ve 356kişinin oyunu alarakfark attı ve meclise gir-meyi başardı. Yine meclise girenkişiler arasında UyumMeclisi eski başkanı İs-

mail Erkul’da bulu-nuyor. İsmail Erkul’unlistesi ATIL 1155 oy aldıve meclise 4 kişi gön-derdi. İsmail Erkul, mec-lise giren en tecrübelikişi olarak  bu dönemdeyine Uyum Meclisibaşkanlığı için aday ol-ması bekleniyor. 4 ayrı listeden seçime katılan veUyum Meclisi’ne seçilen diğer isimlerşöyle: Tuncay Sever, Nimetullah Ke-
ment, Şenol Ünlü, Eyüp Yıldız, Murat
Topal ve Candan Akgün.

· Yusuf KUŞAKLI

13 Eylül’de başlayan yerel seçim 27 Eylül’de tamamlandı. Seçimde SPD adayları; Yeşil-
ler Partisi’nin desteğini alarak zaferle çıktılar. 

BİELEFELD ve İLÇE BELEDİYE MECLİSLERİNE GİREN
TÜRKİYE KÖKENLİ ADAYLAR:

Prof. Dr. Rıza Öztürk,
Ayla Avvuran ve Birol
Keskin belediye mecli-sinde yerlerini aldılar.Türkiye kökenlilerinyoğun olarak aday ol-duğu BİG Partisi ise Elias
Sami’yi meclise gönde-rebildi. Ayrıca; Yeşiller-den Selvet KocabeyBrackwede, Hür Demo-krat Parti (FDP)‘den Dr.
Aynur Durali

Bielefeld ve Hamm’a
SPD’li başkan

Uyum Meclisi seçimineKatılım ÇokDüşük Oldu
HAMM ve İLÇE
BELEDİYE
MECLİSLE-
RİNE GİREN
TÜRKİYE
KÖKENLİ
ADAYLAR:

Rafet Başlarlı
(HristiyanDemokrat Parti)
Cevdet Gürle ve
Erol Gur̈le (ProHamm) ve Sol
Parti’den Seldaİzci

RHEDA-WİEDEN-BRÜCK MECLİSİNEGİREN TÜRKİYE KÖ-KENLİ ADAY:Hristiyan DemokratParti (CDU)
Ayşegül Winter.

Murat Aykanat

Recep Alpan

Sol Parti

CDU

Pro Hamm

Cihad Kefeli

Seçkin Dize

İsmail Erkul

Bu sene yapılan Uyum Meclisi seçimlerine katılım çok
düşük oldu. Bielefeld’de yüzde 16,70, Hamm’da yüzde 7,10
Paderborn’da ise 21,73 olarak gerçekleşti. 

Pit Clausen
Marc Herter
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ültürümüzden gelen bir gerçek var.“Komşumuz ne der?” düşüncesindendolayı birçok sorunu çözemez hale geliriz,hatta daha da büyütürüz. Çünkü “Kimseduymasın” düşüncesiyle sorun yokmuşgibi davranırız veya profesyonel desteğebaşvurmayız. Kendi huzurumuz yerinebaşkalarının düşüncelerini önemseriz veherkes bu şekilde davrandığı için kimsegerçek huzura kavuşamaz. Halbukikararlarımızın kaynağı başkalarıolmamalı. Başkalarının laflarıylakendimizi değersizlik biçmememizgerekir.Hikem-i Ataiyyenin “Cenab-ı Hakkıbulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden,neyi kazanır?” sözünde milletin veyahalkın değil, Hakk´ın düşüncesininönemli olduğuna vurgu yapılır. Herkesideğil, sadece Allah´ı razı etmemizyeterlidir. Gerçek huzur bu şekilde nasipolur. Zaten herkesi memnun etmekmümkün değil. Elalemin rızasınıkazanmak hiç bir zaman mümkünolmayacaktır. Boşu boşuna çabalarız. Buçabanın sonu da gelmez. Ama Allah´ı razıetmenin yolları belli. O´nu razıedebildiğimiz zaman, biz de içten birhuzur hissederiz. Herkes hayatında bunuyaşamıştır. Bu huzuru başka hiçbir yerdebulmak mümkün değildir. Yani hareketnoktamız halk değil Halık olmalı, “el alemne der?” değil, “El Alim ne der?” olmalı,başkaları değil O ne der olmalı. Bediüzzaman başkalarını memnunetmek yerine, sadece Allah´ı memnunetmemizin yeterli olduğuna vurgu yapar:“Allah birdir. Başka şeylere müracaat edipyorulma. Onlara tezellül edip minnetçekme. Onlara temelluk edip boyun eğme.Onların arkasına düşüp zahmet çekme.Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ıKâinat birdir. Herşeyin anahtarı O'nunyanında, herşeyin dizgini O'nun elindedir.Herşey O'nun emriyle halledilir. O'nubulsan, her matlubunu buldun; hadsizminnetlerden, korkulardan kurtuldun.“,“Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbirhatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırıâlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemekgerektir.“ ve “Eğer O razı olsa, bütündünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer Okabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.O razı olduktan ve kabul ettikten sonra,isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizleristemek talebinde olmadığınız halde,halklara da kabul ettirir, onları da razıeder.“Zaten başkalarını memnun etmek çokzordur. Nasrettin Hoca´yı hatırlayalım.Nasrettin hoca bir gün köyden şehreeşekle gitmektedir. Eşeğe oğlunubindirmiş, kendisi eşeğin yularındantutmuş yürüyor, biraz gittikten sonrayolda iki kişi bunlara bakıp, “Baksanıza,eşek kadar genç delikanlı eşeğe binmişyaşlı adam yürüyor, bu olacak işmi?”demişler, bunun üzerine Nasrettin hocaçocuğu eşekten indirip kendisi biniyor,biraz daha gittikten sonra bu seferkarşılarına çıkan biri “Yuh olsun be, bacakkadar çocuk yürüyor kazık kadar adameşeğe binmiş, insan sakalından utanır”demiş ve bunun üzerine Nasrettin hocakendisi de eşekten iniyor ve yürümeyedevam ediyorlar. Biraz daha geçtiktensonra yine köylünün biri “Bunlar ne salakinsanlar, eşeği yanlarına ne için almışlaracaba, kazık kadar iki adam yürüyor eşekboşta, anlamadım gitti” demiş, ve bununüzerine Nasrettin hoca çocukla beraber

eşeğe biniyor, az geçtikten sonra birileri“Bu zalimlere bakın, zavallı hayvana ikikişi biner mi? Bunlar ne biçim insan?”demişler, ve bunun üzerine Nasrettinhoca “Oğlum, gördün mü? İnsanların ağzıtorba değil ki bağlayasın, herkes istediğinisöyler, biz en iyisi bildiğimiz gibi yapalım”der.

Hz. Mevlana da der ki “İnsanlar
dindar olduklarını Allah´a göstermeli,
diğer insanlara değil.”Aynı şekilde başkalarının dediğine çokfazla dikkat edersek, kendimizi desıkmaya ve baskı altında tutmaya başlarız.Örneğin herkes “Sen ne kadar güçlüsün,herşeye dayanıyorsun” derse, biz de bunubenimseyip hayatın her alanında güçlüolmaya, bunu da başkalarına ispatlamayaçalışırsak, çok sıkıntı çekeriz. Çünkühayatta bazen güçsüz de olmak gerekiyor.Yani insan esnek olması gerekir.Başkalarının söylediği etiketleribenimsersek esnek olamayız.İnsanların sevgisini elde ederek mutluolamayız. İnsanların alkışları veyaövgüleri sadece kısa vadeli cüz´i bir lezzetverir insana. Birde o övgülere alışırsanızve bağımlı olursanız övgüler gelmeyincedepresif olursunuz, ki birçok popülerşahışlar bu duruma düşer. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, sosyalpaylaşım siteleri sayesinde herkes birnevi “meşhurluk“ yaşıyor. Gerçek hayattasevgiyi bulamayan, bu sitelerde “Lütfenbeni sevin“ arayışında olan bir nesilyetişiyor. Andy Warhol´un “Herkes bir gün15 dakikalığına meşhur olacak“ sözününgerçek olduğu bir dönemdeyiz. Bu sözübugünlere adapte ettiğimizde “Bir günherkes Twitter´de TT olacak, hatta TT´ninne olduğunu bilmeyenler bile.“ diyebiliriz. İnsanların sevgisini toplamakda vemeşhur olmakda zirve yapmış olanMichael Jackson´a bir bakalım. Birçokaraştırmada kendisi dünyada en çoktanınmış insan olarak ortaya çıkıyordu.Yani birçok popüler insanın varmakistediği noktaya o varmış. Fakat onoktada, o zirvede mutlu olmuş mu?Aradığını bulmuş mu? Tam aksine. Vefatetmeden önce yaptığı son röportajlardadahi “İnsanların karşısına çıkmaktankorkuyorum. Acaba yaptıklarımıbeğenirler mi? Acaba alkışlarlar mı?Acaba beni beğenirler mi?“ şeklindekonuşuyor. İnsanların teveccühünüalmakta zirve yapmış olan birisi olarak buteveccühden mutluluk elde edilemediğinikanıtlıyor.İnsana hakiki manada huzur vemutluluk verebilen sadece Allah´dır.“Kalpler ancak Allah´ı anmakla huzurbulur.“ (Kur´an, 13:28).

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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K Başkaları ne der? - Halk mı Halık mı?

Yeni yöneticilerini seçti

Türkspor Bielefeld

BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld Türkspor yeni yöneti-cilerini seçti. Türk Azerbay-can Kültür ve Yardımlaşmasalonunda yapılan kongrede başkanlığa
Muhammet Demiray getirildi. Takımın kurucu ve eski futbolcula-rından Rafet Tekcan’ın da katıldığıgenel kurulda şu isimler görev aldı:

Harun Uludaşdemir (ikinci başkan),
Cengiz Küllah, Kemalettin Altun,
Bulut Alkış, Gürkan Kaya, Mert
Tümay, Hüseyin Berg, Murat Karan-
fil, Erdal Hoca (Yıldırım).Seçimden sonra teşekkür ko-nuşması yapan başkan Muhammet
Demiray, Bielefeld’deki Türklere sesle-nerek, “Lütfen taraftarımız olun, bizi

maddi ve manevi olarak destekleyin.”dedi.  Kongrede söz alan takımın eskiantrenörü ve yönetim kurulu üyesi
Erdal Hoca, “Takımın maçlarına gidi-yorum, yüzlerce taraftar orada. Bunla-rın bir çoğu da bu takımda top oynamışkişiler, arkadaşlarımız. Bugün baktımburada yoklar. Olmaz arkadaşlar,olmaz! Burada da sizleri görmek istiyo-ruz. Gençlere sahip çıkalım.”

Soldan sağa: Cengiz Küllah, Kemalettin Altun, Bulut Alkış, Gürkan Kaya, Muhammet Demiray (başkan), Harun
Uludaşdemir (ikinci başkan) Mert Tümay, Hüseyin Berg, Murat Karanfil, Erdal Hoca (Yıldırım).

              

Rafet Tekcan

Matiss‘in sahiplerinden

Nurcan Türkkan‘ın

sevgili annesi

Fadime Kör‘ün 
vefatını büyük bir 

üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye Allah‘tan rahmet

kederli ailesi, 

Nurcan ve Fehmi Türkkan

çiftine başsağlığı dileriz.

Fatma ve Adnan Öztürk
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