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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
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Eski evinizi yenileyelim
Tamir için harcanılan bedelin
yüzde 45 - 50ye kadar olan bölümünü
devlet tesviğinden geri alalım.
Siz karar verin, bizde; BAŞ GROUP 
(serti�kalı şirket olarak) bütün 
işlemlerinizi tek elden halledelim.

İlk görüşme ücretsiz!

Tüm güvenlik 
çözümlerinde
yanınızdayız

• Alarmanlagen
• Kamera Überwachungssystem
• Freiland Überwachung
• Baustellen Überwachung
• GPS Ortungssystem      

Herbert-Rust-Weg 29 | 59071 Hamm | Tel: 02381/373 22 99 | info@safe-24.de | www.safe-24.de 

Fiat - Tüv Nord - Burger King - Kuyumcu - Oto Galerileri - Büfeler, safe24 güvencesi ile korunuyor!

Yazar Kasa &
EC-Cash ödeme 
sisteminizi safe24 
güvencesi 
ile kuralım.

EC-Cash ödeme 
sisteminizi 
güvencesi 
ile kuralım.

Satış ve Teknik sorumlusu
Malik Kamışlı
Cep: 0172 482 42 45 | m.kamisli@safe-24.de

EC-Cash & Kasa sistemini 

alan ilk 25 şirkete 

1 tane W-Lan kamerası, 

SD-kartıyla beraber 

HEDİYE.

IP Überwachungskamera

Geschäftsleitung
İhsan-Evren Öztürk

Karolinen Str. 25
33609 Bielefeld
Tel.: 0521 / 962 397 97

Açılış Saatleri:

Pzt - Cuma  10.00 - 19.00
Cumartesi  10.00 - 18.00

�          eamoebel

SPD oldu Federal Meclise 18 Türkiye Kökenli Vekil

Seçimin Galibi    
Uyum Meclisi Vatan Cami’de toplandı

n Haberi 5’de

                               
   

              

                                    

Corendon Uçak Şirketi’nin Yeni
Rotası Padernborn – İzmir HattıCorendon Hava Yol-ları, 25 Haziran 2022tarihinden itibarenPaderborn/LippstadtHavaalanı’ndan her

Salı ve Cumartesi İz-mir’e uçacak.
n Haberi 7’de

Steinmeier, 60. Yıl münase-betiyle Türkiye kökenlilerleBerlin’de bir araya geldi.
TürkleriKabul EttiAlmanya CumhurbaşkanıFrank-Walter Steinmeier

n Haberi 11’de

26 Eylül 2021 Pazar günü ya-pılan seçimde Federal Mec-lise toplam 18 Türkiye kö-kenli milletvekili seçildi.
Aydan Özoğuz ve Macit Ka-
raahmetoğlu ile birlikte 9kişi SPD, Cem Özdemir dahil5 kişi Yeşillerden, Sevim

Dağdelen dahil 3 Sol Parti veCDU’dan Serap Güler mec-lise giren Türkiye kökenliadaylardan oldu.  Yine seçi-lenler arasında Türkiye kö-kenli Rum bir aileden gelen
Takis Mehmet Ali de bulu-nuyor.  (aa) (aa)



Ekim / Oktober 202122 Ren kıyılarında mehmetler gezer
Ozan Yusuf Polatoğlu

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.
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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
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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

Avukat Hasan Şenol Önder

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

Ağırlıklı çalışma alanları: 

Ceza Hukuku
Medeni Hukuk
Tra�k Hukuku

Polis, Ceza ve Tra� k problemlerinde 
aklına gelecek ilk Adres

Feilenstrasse 2 (am HBF)
33602 Bielefeld

�     0521–914 504 95
�         0521–914 504 97 (kein Anruf!)

�      www.kanzlei-efe.de

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ !

Elektriker
Raif Özdemir
Auf der Siegenegge 12, 33647 Bielefeld
Mobil:  +49 170 - 590 32 01
E-Mail: elektriker-raif@web.de

• Neubauinstallation
• Altbausanierung

Rechtsanwalt
Erdoğan Mutaf

� Aile Hukuku � İş Hukuku

� Trafik Hukuku � Ceza Hukuku

� Emlak Hukuku

Ağ�rl�kl� çal�şma
alanlar�

Reichowplatz 14 � 33689 Bielefeld
Tel: 05205/ 99 888 96
Fax: 05205/ 99 888 98
Cep: 0163/ 2899 408

rechtsanwalt-mutaf@t-online.de

lmanya’da ‘kardeş partiler’ olarak bilinenHıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ileHıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ara-sında genel seçimlerde alınan tarihi yenilgi-den sonra ciddi bir sürtüşme yaşandığıgözden kaçmadı.Özellikle de bu tarihi yenilginin sorum-lusu gözüyle bakılan CDU/CSU’nun başbakanadayı olan CDU Genel Başkanı ve Kuzey RenVestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschetile CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı
Markus Söder arasında.Seçim akşamı ilk sırayı Sosyal DemokratParti’ye (SPD) kaptırmalarına rağmen Yeşil-ler ve Hür Demokrat Parti’yi (FDP) yanlarınaalıp ‘Jamaika koalisyonu’ kurmayı hedefle-diğini söyleyen Laschet’e tam destek verenSöder, ertesi gün birden tutum değiştirdi.Yeni hükümeti kurma hakkının Birlik Par-tileri’nin (CDU/CSU) değil, seçimlerden bi-rinci parti olarak çıkan SPD’nin başbakanadayı Olaf Scholz’un olduğunu söyledi.Yani bir yerde ‘kardeş Laschet’i sırtın-dan vurdu.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI AMA...Aslında bu beklenen bir davranıştı.11 Nisan’da Armin LaschetCDU/CSU’nun başbakan adayı olacağını ilanetti.Ertesi gün CSU Lideri Markus Söder ka-meraların karşına geçip “Ben de başbakan
adayıyım” dedi.CDU yönetimi, 19 Nisan akşamı geç saat-lerde kararını Laschet’ten yana verdi.Ertesi günü Laschet ile Söder CDU’nunBerlin’deki genel merkezi Konrad Adenauer
Evi’nde birlikte kameraların karşına geçti.Ve Söder, “CDU/CSU’nun başbakan
adayı Armin Laschet’tir. KRV’yi başarılı
bir biçimde yöneten Laschet, Almanya’yı
da aynı şekilde yönetecektir” açıklama-sında bulundu.Öyle çok da içinden gelmese de Laschet’eövgüler yağdırdı.Ama kapalı kapılar ardında düzenlenentoplantılarda hep ‘kendisinin daha iyi bir
başbakan adayı olacağını’ yineleyip durdu.Her gittiği yerde, “Ben başbakan adayı
olsam şansımız daha yüksek olur” deyipdurdu.Kendisinin başbakan adayı gösterilme-mesini bir türlü hazmedemeyen Markus
Söder, tarihi yenilgiyi fırsat bilip, belki deşimdiden 4 yıl sonra yeniden aday olmayı ka-faya koyduğu için Laschet’e köstek olmayabaşladı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDIAma bu ‘kardeş partiler’ için hiç de yenibir olgu değildir.İki parti arasında yazılı olmayan kuralagöre CSU, Almanya’nın sadece Bavyera Eyale-

ti’nde teşkilatlanır ve seçimlere girer.CDU da Bavyera hariç diğer eyaletlerde.Böyle olduğu halde o dönemde CDUGenel Başkanı ve Rheinland Eyalet Başba-

kanı olan Helmut Kohl, 1976 yılında yapılangenel seçimlerde toplam oyların yüzde48.6’sını aldığı halde, SPD’li Başbakan Hel-
mut Schmidt FDP ile koalisyonu devam etti-rince, CSU’nun lideri Strauss küplere bindi.

Helmut Kohl’e kafayı takan ve kendisini‘Bavyera’nın kralı’ zanneden Strauss, kapalıkapılar ardında yapılan bir toplantıda, “Hel-
mut Kohl hiçbir zaman başbakan ola-
mayacaktır. O tamamen yeteneksizdir.
Onda hem karakter hem zekâ eksikliği
vardır. Başbakanlık için onda her şey ek-
siktir” diyerek Kohl’ü topa tuttu.Seçimlerden kısa bir süre sonra daCSU’nun bundan böyle Almanya genelindeseçimlere gireceğini ilan etti.Ancak bu hatasından çok geçmeden geridöndü ve CDU ile ‘kardeşliği eskisi gibi
sürdüreceklerini’ açıkladı.1980 yılındaki genel seçimlerde de Hel-mut Kohl istemediği halde Strauss’unCDU/CSU’nun başbakan adayı olmasına onayverdi.5 Ekim 1980’deki seçimlerden CDU/CSUtoplam oyların yüzde 44.5’ini alarak birinciparti olarak çıktı.Ama SPD’li Helmut Schmidt, FDP’yle bir-likte iktidarda kaldı.

Helmut Kohl’den daha az oy alan Franz-
Josef Strauss, ertesi gün Münih’in yolunututtu ve Bavyera Eyalet Başbakanı olarak gö-revine devam etti.

Strauss’un “Başbakanlık yeteneği yok”dediği Helmut Kohl, FDP’nin ‘cephe
değiştirip’ CDU/CSU’yla ortaklık etmesiyle17 Eylül 1982’de Almanya Başbakanı oldu.Ve 27 Ekim 1998’e kadar 16 yıldan birkaçhafta daha fazla görevde kaldı.Ve şu ana kadar da “Almanya’nın en
uzun süre başbakanlığını yapan politi-
kacı” olarak rekoru elinde tuttu.

Not: Bu yazı Hürriyet Gazetesi 2-3Ekim 2021 tarihli Avrupa baskıların-dan iktibas edilmiştir. 

A
Laschet’e kardeş kösteği
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Türkiye Berlin Büyükelçiliği tarafından yürütülen “Başarılı Öğrencilerin Ödüllendi-rilmesi“ projesi kapsamında 23 Eylül 2021 Perşembe günü düzenlenen ödül töre-ninde Aysun Aydoğan ödüle layık görüldü. 

 

Evde hasta ve yaşlı bakım servisi 

Sağlık sektöründe çalışacak 
ELEMAN ARANMAKTADIR.

24
saat

Windelbleicher Str. 97, 33647 BI-Brackwede
T: 0521 / 399 721 11, M: 0157 / 741 258 36
info@p�egedienst-yilmaz.de

P�egedienst
 Yılmaz GmbH

Emin ellerdesiniz
www.p�egedienst-yilmaz.de

Bilgilendirme ve 

hizmet Türkçe 

verilmektedir.

Ücretsiz bilgilendirme:
Bir çok sigortalı, bakıma muhtaç olduğunda
sahip olduğu haklardan yararlanamamakta.

MÜNSTER (Öztürk)Almanya’daki Türk kökenliçocukları Gymnasiumdüzeyindeki eğitimeteşfik etmek ve başarılı Türköğrencilerin görünürlüklerini art-tırmak amacıyla yürütülen“Başarılı Öğrencilerin Ödüllendi-rilmesi“ projesi kapsamında ödül

alan, 2020-2021 eğitim öğretim yı-lında ‘Evangelisch – StiftischesGymnasium’dan en yüksek dip-loma notuyla (1.0) tamamlamışöğrenci Aysun Aydoğan’ın ödü-lünü T.C. Münster Başkonsolosu
Ahmet Faik Davaz verdi. Törendekonuşan Başkonsolos Ahmet FaikDavaz, ödül alan Aysun Aydoğan’ı

ve ailesini tebrik ederek, söz ko-nusu başarının diğer çocuklaraörnek oluşturması dileğinde bu-lundu.
„HATA BULAMIYORDUK“Duisburg-Essen ÜniversitesiTıp Fakültesi’ne kayıt olan AysunAydoğan’ı ayrıca tebrik edenTürkçe öğretmeni Küreyş Fırat ise,“Bir öğrenci anadilini bildiğizaman diğer dilleri daha kolayöğreniyor. Yani iki dil arasındakarşılaştırma yapabiliyor.“ dedi. 
TÜRKÇE DERS ETKİLİÖdül almasına ilişkin duygu vedüşüncelerini aktaran Aysun Ay-doğan,“Türkçe dersi sayesindegenel kültürüm arttı. Biz Türküzdiyoruz. Bunu dediğimiz için Türkdiline de hakim olmamız  gere-kiyor. Bu süreçlerde Türkçe öğret-menim beni her zaman motive ettive güçlü olmamı sağladı.“ dedi. 

Not ortalaması 1.0 olan
Aysun Aydoğan’a hediye

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld Belediyesiönünde toplanan
„Süslü Kadınlar“ bi-sikletleriyle birlikte Bielefeldturu yaptılar. Eski belediyebinası önünde başlayan ve ikipolis aracının eşlik ettiği bi-siklet turu; Turner, Kavalle-rie, Paulus, Feilen, Mindener,Alfred-Bozi, Artur-Ldebeck,Kreuz, Niederwall sokaklarıüzerinde gerçekleşti.

150 ŞEHİR VE 30 ÜLKEDE YA-
PILIYORBisiklet turunu bir konuşmaile başlatan Süslü KadınlarBisiklet Turu Bielefeld so-rumlusu İmray Duygu Çakın, „Süslü Kadınlar Bi-siklet Turu, projesi „Kadın Taban Hareketidir“dedi. 2013 yılında, Sema Gür tarafından başlatı-lan bu etkinlik, 150 şehir ve 30 ülkede eş zamanlıolarak yapılıyor.

HER SENE YAPILACAK8 kişinin katıldığı ve ilk defa yapılan Bisiklet
Turu, bundan böyle her sene Eylül ayının 3.
Pazar günü tekrarlanacak. Öztürk‘e konuşan ka-tılımcılar, çok eğlendiklerini ve gelecek senelerdedaha çok kişinin katılabileceklerini söylediler.

Bielefeld’deki Süslü Kadınlar tarafından ilk defa yapılan bisiklet turuna 8 kişi katıldıSüslü Kadınlar Bisiklet Turu

T.C. Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz (soldan ikinci) Aysun
Aydoğan’a (soldan dördüncü) hediyesini başarı dilekleriyle takdim etti.
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Almanya yeni hükümetini beklerken, bizim hükümettenbeklentilerimizi açıkça ortaya koymamız ve bunlarıngerçekleşmesi için canla başla gayret etmemizgerekiyor. Görünen o ki; Hıristiyan Birlik partilerininve onların başbakan adayı Armin Laschet’in kaybettiğiseçimler, büyük değişimleri beraberinde getirecekkarakterdedir. Angela Merkel’in görevini CDU’lu olmayan, yaniMerkel politikalarını devam ettirmeyecek yeni birbaşbakana, Olaf Scholz’a bırakmasıyla, kapanandönemin ardından yeni ve değişik bir Almanya ilekarşılaşma ihtimali artmıştır. Bunun ne yöndegelişeceğini, yapılacakkoalisyon pazarlıkları, ortayaçıkacak protokoller venihayetinde Hükümetprotokolü, programı vehükümet listesi gösterecektir. Almanya’da nasıl birhükümetin kurulacağı Almanyave Avrupa kadar dünya için deönemlidir. Gelişmeler, hemTürkiye-Almanya ilişkileriaçısından hem de Almanya’yayaşayan veküçümsenemeyecek birbölümü ülke vatandaşlığına geçmiş Türkler açısındanayrı bir öneme sahiptir. İki ülke ilişkilerinin nasıl birseyir izleyeceği, yıllardır içinde bocaladığımızpürüzlerin nasıl giderileceği, ekonomiden savunmayagerekli birçok alanda akamete uğrayan ortak alanlardabizleri nasıl bir akibetin beklediği gibi hususlarhakkında herhalde iki ülkenin siyasetçileri vediplomatları şimdiden düşünmeye başlamışlardır.Umarız bu konudaki çabalar iki ülke ve millet içinmemnuniyet verici biçimde sonuçlandırılır.Yeni dönemin, Almanya’da yaşayan Türkler için demüspet sonuçlar getirmesi belki ortak bir arzudur;ancak bunun nasıl hayata geçirilebileceği konusundane yazık ki zihinlerimiz bulanıktır. Öncelikle, Türktoplumu artık şu veya bu partinin listesinden seçilerekparlamentoya giren Türk/Türiye kökenli isimlerinvarlıklarının, sayılarının fazlalığının dertlere devaolmadığını tecrübeyle öğrenmiştir. Onlar her şeydenönce Almanya’nın menfaatleri ve partilerininprogramlarına göre hareket etmek zorundadırlar.Peşin hükümle, her birinin ‘sömürge valisi’ edasıylabizleri hizaya sokmayı kendilerine vazifeedineceklerini söylemesek bile, bizimproblemlerimizin çözümü, haklarımızın muhafazası vegeleceğimizin garantisi için fazla bir şeyyapamayacaklarını, hele hele bir tercih yapmadurumunda kaldıklarında kolayca karşı taraftan yanatutum takınacaklarını rahatça söyleyebiliriz. 

Türklerin Almanya siyasetine ilgi duymayabaşladıkları seksenli yıllardan bu yana, siyasetinekseni değiştiği gibi, bizler için siyasetin anlamı, gayesive hedefleri de değişmiştir. Siyasette yer edinerekkendi insanının dertlerine, problemlerine deva olmadüşüncesindeki saf heveslilerin yerini, hakimtoplumun politika başlıkları üzerinden hareketlekariyer yapma düşüncesindeki profesyoneller almıştır.Bunlar, politikada kabul görme, tutunma, yükselmeuğruna bırakınız içinden geldikleri toplumla tersdüşmeyi, öz aileleriyle bile sürtüşmeyi siyasetintabiatından saymaktadırlar. Seçim dönemindeonlarca Türk/Türkiyekökenli aday yarışmasınarağmen, ülkedeki Türklerindurumu, geleceği, Türkdüşmanı saldırılar,İslamofobi, eğitimde veçalışma hayatında fırsateşitliği vs gibi bizleridoğrudan ilgilendirenkonuların gündemegelmemesi, aslında bizlereçok şey göstermektedir.Tüm bunlara rağmen yinede yapılması gerekenler, daha doğrusu mutlakayapmamız gereken hayli ev ödevimiz mevcuttur.Bunlara eğilmemiz ve planlı-programlı çalışmamız,gündemde tekrar yer edinmemize ve haklarımızımüdafaamıza büyük katkı sağlar.Mutlaka yapmamız gerekenlerin başında,taleplerimizi ortaya koymak ve bunları elde etmek içingerekli enstrümanları bir araya toplamak gelmektedir.Bu noktada, can çekişen sivil toplum kuruluşlarımızıngünün şartlarına göre yeniden dizayn edilerekgüçlendirilmesinin, yazılısıyla, görseliyle ve dijitaliylemedyamızın harekete geçirilmesinin hayati önemdeolduğu açıktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimkalitesinin yükseltilmesi yolunda atılacak adımlar ilekültürel anlamda benliğimizin pekişmesini sağlayacakçabalar, siyasi karar vericiler ve uygulayıcılar üzerindekısa ve uzun vadede sonuç alıcı etkiler yapacaktır.‘Birik ve beraberlik’ tekerlemesini bir söylem olmaktançıkarmak ve tabii bir hayat şekline dönüştürmekgerekmektedir. Birlik ve beraberlik, herkesin kalıptançıkmışçasına aynı inanca, aynı düşünceye, aynı hayatşekline sahip olması değil, ayrı düşünce ve yapıdakiinsanların aralarındaki asgari müşterekler üzerindendayanışma sağlayarak güç kazanmasıdır. Eğer, yenihükümetlerden, yeni siyasi kadrolardan bir şeylerinbeklentisi içerisinde olacaksak, öncelikle basitindenkarmaşığına ev ödevlerimiz konusunda hassasiyetielden bırakmamalıyız.

Şefik KantarGü
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Yeni hükümetten beklentiler

BAD SALZUFLEN (Öztürk)Türkiye-Düzce’de daha çok yatakve koltuk ağırlıklı üretim yapanİnter Möbel, Avrupa’da Hollanda,Belçika, Fransa, İsviçre,Avustralya, Almanya gibiülkelerde müşterilerine hizmetveriyor.
KALİTE KONUSUNDA İDDİALIYIZKonuyla alakalı gazetemizekonuşan firma yöneticisi SeyitTütüncü, “Fuarda yenimüşteriler ve prestijkazanıyoruz. Ayrıca var olanmüşterilerimize de yeniürünlerimizi tanıtıyoruz.” dedi.Ürünlerinin Avrupastandartlarında olduğunun altınıçizen Tütüncü, “Modellerimizbelli bir üretim kalitesiyletüketiciyle buluşuyor. Tabiifiyatlarımız da ona göredüzenleniyor. Kalite konusundaiddialıyız.” mesajını verdi.
· Simge GÜNDÜZ
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Mobilya Fuarında
20 seneden beri mobilya piyasasında faaliyet gösteren İnter Möbel 9. kez Bad SalzuflenMobilya  fuarına katılıyor. Fuarda en son model ürünleri sergiliyor.

PADERBORN (Öztürk)Alman - Türk Derneği Genel Kurulu, 12Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşti.Dernek yeni başkan ve üyelerini seçti. Paderborn’daki en etkili dernek olan Alman -
Türk Dostluk Derneği olağan kongresini yapa-rak, yeni yönetimini seçti. Kurulda, tek aday olaneski başkan Wollfgang Weigel tekrar başkanoldu. Başkan  yardımcısı ise Recep Alpan. Diğerüyeler de şu isimlerden oluştu; Halis Tüzün,
Sigrid Tenge, Annette Reissmeier ve Nizamet-
tin Barutçu.

Yeni yönetim



44 Ekim / Oktober 2021

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

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

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

36 yıllık geçmişi bulunan bu şirket 
yatırımcıya büyük imkan sağlıyor.

DEVREN SATILIK
Almanya‘nın en büyük canlı hayvan pazarlama şirketi devren satılıktır.

İrtibat: Tuğrul Alp Öztürk Tel.: 0521/ 17 70 93 
Cep: +49 151 506 40 159 tugrul.alp.ozturk@ozturk.de 

9.500 m2 arsa üzerine kurulu 2.500 m2 mandıra tesisi.

Modern
tesis

Fiyatı: 950.000,- €
Otoban ile ulaşımı kolay. 
Ruhrgebiet yakınında.
Mülkiyetiyle satılık.
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HEDİYE

HEDİYE

Elleri

hamaratlı,

olanlar
için.

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

H E D İ Y E HEDİYE

Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

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

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

5.699,-
108,07 aylık taksit

Inklusive Top-Einbaugeräte
Backofen Blaupunkt 5B36N 0250

Kühl/Gefrier-Kombination Bosch 
    5CH220FF0

Kochfeld Blaupunkt 5RE64360

Dunstabzugshaube Blaupunkt 5DA 36258

Geschirrspüler Blaupunkt 5VF4X00EME

Eine persönliche Küchenberatung ist in fast allen Küche&Co-Küchenstudios 

vor Ort wieder möglich.* Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem 

persönlichen Planungspro� und lassen Sie sich beraten - bei uns im Studio 

als Einzeltermin oder weiterhin online per Videochat. Sie entscheiden! 

Günümüzde hala bazı konular tabu olarakkalmaya devam ediyor. Konuşulmadığı,gün ışığına çıkmadığı için de, mağdurlarçoğunlukla kendi başlarına bu yüklerlehayatlarına devam etmek zorunda kalıyor-lar ve bu durum psikolojik sorunlaraneden olabiliyor. Ve bu psikolojik sorunlarda çoğunlukla gelecek nesillere aktarılıyor.Sanıldığı üzere cinsel şiddet, dışarıda,gece karanlıkta, parkta, ormanda yaşan-mıyor. Maalesef bu durum çoğunlukla,yakın çevrede ya da aile içinde yaşanıyor.Cinsel şiddete uğrayan birçok kadın,yaşanılan durumdan dolayı suçlanıyor vebu yüzden de, kişi kendini sorumlu tutabi-liyor. Çoğu zaman da kendisine inanıl-mayacağı düşüncesiyle konuyla ilgilikonuşmaktan vazgeçip, destek almayıdüşünmüyor. Bilinmesi gereken şudur ki;
suç, suçu işleyene aittir.İşte tam olarak toplumda farkındalıkyaratmak, tabu olarak kalmış konuları ko-nuşur, tartışır hale getirebilmek vemağdurlara destek olabilmek adına
Frauennotruf Danışmanlık Merkezi ola-rak biz buradayız.Frauennotruf Bielefeld e.V. 1982 yı-lında kurulmuş bir danışmanlık merkezi-dir. Danışmanlık merkezimiz, cinsel şiddetgörmüş ya da görmekte olan 16 yaş veüstü tüm kadınlar için danışmanlık sunar.Merkezimizde uzman psikologlar, sosyo-loglar, sosyalpedagoglar ve sosyal görevli-ler çalışmaktadır. Amacımız, mağdur du-rumda kalan kadınlara destek olabilmek,taşımaya çalıştıkları yükü hafifletebilmekve hakları hakkında bilgi vermektir. Danışmanlık merkezimiz Almanca,Rusça ve Türkçe olarak telefon danışman-lığı ve bireysel danışmanlık sunmaktadır.Türkçe telefon danışmanlığımız Berna Er
Hördt tarafından, Çarşamba günleri  8.30
– 9.30 saatleri arasında sunulup, istenil-diği takdirde birebir görüşme için de ran-devu verilmektedir.Bilinmesi gereken en önemli şeylerdenbiri, bize anlatılanlar bizde kalıyor. Yanidanışmanlık merkezimizin gizlilik politika-sının esaslarına göre hareket etme zorun-luluğu vardır. Kişinin rızası olmadan herhangi bir kararda bulunmuyoruz. Bizi

arayan ya da görüşmeye gelen kişi adını,adresini vermek zorunda değil. Anonimolarak arayıp, bizimle konuşabilir ve hak-

ları hakkında bilgi alabilir. Mağdur kişiye,karar verme aşamasında, polise ihbardabulunmak istediğinde ya da cinsel şiddetkanıtlarının ihbardan bağımsız olarak gü-vence altına alınmasını istediğinde veyayasal haklarını öğrenmek istediğinde, ko-nuyla ilgili uzman avukatları bulmaya yar-dımcı olup, bu konularda eşlik ediyoruz.Tüm bu süreç boyunca Psikososyal destekvererek refakatte bulunuyoruz. Danışmamerkezimiz ücretsizdir ve din, ırk ayrımıgözetmeksizin tüm kadınlara kapımız açık-tır. Frauennotruf Bielefeld e.V.  2019 yılın-dan itibaren Online (Çevrimiçi) danışman-lık da sunmaktadır. Kendini, yazarak dahaiyi ifade ettiğini düşünen ya da danışman-lık merkezimize gelme imkanı olmayan,gelmek istemeyen kişiler için bu danış-manlık şekli uygun olabilir. Ayrıca Facebook ve Instagram üzerin-den Frauennotruf Bielefeld’i takip etmeşansı mevcuttur.Cinsel şiddete maruz kalıyorsanız ya damaruz kalan birilerini tanıyorsanız, biziaramaktan çekinmeyin. Sizin verdiğinizkararlar doğrultusunda bu zorlu yolda sizeeşlik etmemize izin verin. Bize 0521–12
42 48 numaralı telefondan ulaşabilir ve
www.frauennotruf-bielefeld.de web si-tesini ziyaret ederek, daha detaylı bilgilereanasayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Berna Er HördtTa
nı

tım

b.erhoerdt@frauennotruf-bielefeld

Frauennotruf DanışmanlıkMerkezi Sizinle

    

Hedef kitleniz ile buluşturur.

Reklam Servisi: 0521 - 17 70 76

HAMM (Öztürk)Avrupa’da açılan ve işleti-len tüm FIAT Oto Galerile-rinin güvenliği 18 yıl önceHamm’da kurulan SAFE24 şirketitarafından yapılıyor.
YENİ NESİL DOKUNMATİK

KASA ve DOKUNMASIZ ÖDEME SAFE24 şirketinde Satış ve tek-nikten sorumlu olan Malik Kamışlışunları söyledi: „22 yıldır kamerasistemleri takma, ayarlama, bakımve servis işleri yapıyorum. Türkmüşterilerimize ana dilimizde hiz-

met veriyorum. İşyerlerinde gerekliolan yeni nesil dokunmatik yazarkasa, dokunmasız ödeme sistemiolan EC-Cash ve her türlü kasa sis-temlerini şirketlere entegre ediyo-ruz.“ dedi.
18 YILLIK TECRÜBE18 yıllık geçmişimizde kuyumcu,büfe, market gibi değişik işyerlerinede sistem kurduk diyen Kamışlışunları söyledi: „Mesela TÜV Nord,

KFC Kentucky, Burger King, Mc
Donalds gibi kurumsal şirketlerede iş yaptık.“ diye bilgi verdi.

· Yusuf KUŞAKLI

Güvenlik sisteminde olduğugibi kasa’da da iddialıyız!
          

BRACKWEDE (Öztürk)Bielefeld Uyum Meclisi üye-leri tarihinde ilk defa başkabir mekan olan cami salo-nunda toplandı. Toplantıya UyumMeclisi üyeleri ve parti temsilcileritam kadro katıldı. Ayrıca toplantıdabelediye bürokratlarından
Emir Ali Sağ da hazır bu-lundu.Toplantıya katılanlarıkapıda karşılayan VatanCami Başkanı MuratKayıplar ve eşi NurcanKayıplar,  program öncesifaaliyetleri hakkında bilgivererek külliyeyi tanıttılar.Daha sonra misafirlerle ca-miye girdiler. Burada Nur-can Kayıplar, cami içindekiminber, kürsü ve diğer bö-lümleri anlattı. Ve misafir-lerin sorularınıcevaplandırdı. Cami tu-runda Nurcan Kayıplar;“Bizi ziyarete gelen tümçocuk ve yetişkin gruplarakapımız her zaman açık”

mesajını iletti.
GÖÇMENLERİ İLGİLENDİREN

KONULAR KARARA BAĞLANACAKCami turundan sonra Uyum Mec-lisi üyeleri başkan Murisa Adilovicbaşkanlığında toplandı. BrackwedeBelediye Başkan Yardımcısı Vincenzo

Copertino’nunda hazır bulunduğutoplantıda, gündemdeki konular gö-rüşüldü. Başkan Murisa Adilovic, bi-riken göçmen konularını özetleyerek,Türk kökenli göçmen işçilerin 60. yı-lına vurgu yaptı. 
· Hıdır CAN

İlk Defa Camide toplandılar

Bielefeld Uyum Meclisi

2,6 % başlayan
faiz oranları

Ev Sahipleri İçin Büyük Fırsat
 

TADİLAT KREDİSİ

Ödeme seçenekleri
10 sene     500,- €
15 sene 355,- €
20 sene 292,- €

50.000,- €

Tuğrul Alp Öztürk
Bezirksleiter

Tel.:  0521/ 17 70 93
Mobil: +49 151 506 40 159
Feilenstr. 2  33602 Bielefeld

Malik Kamışlı
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• Davetiye

www.meinehochzeitseinladungen.de
Öztürk Gazetesi • Feilenstr. 2 • 33602 Bielefeld • Tel.: 0521/ 17 70 76

H

• Nikah Şekeri

• İmza defteri

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Örnek resim

Vera 3-2-1 Sofa Set
Değişik renklerde mevcuttur

UYGUN FİYATLAR!
                       KALİTELİ ÜRÜNLER

Boxspringbett OSLO 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur

Örnek resim

www.interbed.de

Boxspringbett OSLO 180x200 cm
Değişik renklerde mevcuttur

Boxspringbett Esra 
140x200 cm - Anthrazit 

Örnek resim

Matratze InterMED 
Fit Pocket 
90/140/180x200 cm

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

Örnek resimAlaska Ecksofa mit Schla�unktion und 
Bettkasten, Değişik renklerde mevcuttur 

Chester�eld Sofas



Sizin yerinize kimse düşünmez!
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Antalya’da 24
Saat Satış

BIELEFELD/BRACKWEDE (Öztürk)Konuyla ilgili gazetemize konuşan Antalya Ku-yumculuk sahibi Süleyman Sezen, online alışve-riş için sayfalarının hazır olduğunu açıklayarak,“Müşterilerimiz ürünlerimizi mağazamızdan alabileceklerigibi internetten de alabilirler.” mesajını verdi.
MÜŞTERİLERİMİZİN MUTLULUKLARINI ARTTIR-

MAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.Süleyman Sezen düğün, nişan, söz ve her türlü özel güntakılarını müşterilerin taleplerine göre sürekli olarak yeni-lediklerinin altını çizerek, “Son yıllarda özellikle alyans vepırlanta çeşitlerimizi son derece zenginleştirdik. 3 bin500’ün üzerinde alyans çeşidimiz mevcut. Ayrıca özel ta-sarım alyanslar da yapıyoruz. Antalya Kuyumculuk olarakmüşterilerimizin en mutlu anlarında mutluluklarını arttır-mak için çalışıyoruz.” dedi.
· Simge GÜNDÜZ Antalya ekibi; Osman, Süleyman (Sahibi) ve Ali Sezen bir arada

Antalya Kuyumcu, Bielefeld Brackwede,
Hauptstraße 69 adresinde hizmet veriyor.

Geschäftsleitung
İhsan-Evren Öztürk

Karolinen Str. 25 • 33609 Bielefeld
Tel.: 0521 / 962 397 97

KALİTE VE
    BOL ÇEŞİT

Açılış Saatleri:
Pzt-Cuma    10.00 - 19.00
Cumartesi   10.00 - 18.00

�         eamoebel

GUCCİ KOLTUK TAKIMI

3+2+1 1.499€

LİLYUM KÖŞE 
KOLTUK TAKIMI

3+2+1 1.550€

EVA KOLTUK TAKIMI

3+3+1 1.799€

FASHİON LİFE
YATAK ODASI TAKIMI

Set 2.800€

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
Ecke Wörthstrasse 
(Yunus Emre Cami karşısı)

Tel.: 0173 52 52 532
Açılış Saatleri:
Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 19:00

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

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

YENİ AÇILDI Yunus Emre Cami karşısı

HALI & PERDE MAĞAZASI YÜKSEL

HALI YIKAMA yerimiz AÇILDIYENİ 
HİZMET
YENİ 
HİZMET

m2 si 5,-  €
Evinizden alıp, 

temiz şekilde evinize 

teslim ediyoruz.

BAD SALZUFLEN (Öztürk)Bursa-İnegöl’de üretim yapan, ancakAntalya-Alanya merkezli olan EA
Möbel ile işbirliği yapan Albimo

Mobilya koltuk, sandalye, yatak odasıgibi birçok ürünü üreterek müşterileriylebuluşturuyor. Bielefeld, Karolinen Str. 25adresinde bulunan EA Möbel, uygun fi-yatları ve kaliteli ürünleriyle hizmetveriyor.
ÜRÜNLERİMİZ KALİTE VE RAHATLIĞIYLA
BEĞENİ TOPLUYORKonuyla ilgili gazetemize konuşan EA

Möbel sahibi Evren Öztürk, fuara ürün-lerini tanıtmak ve yeni müşteri kazanmakiçin girdiklerini anlattı. Evren Öztürk,“Türkiye’nin kalitesine inandığımız içinAlbimo Mobilya ile işbirliği içindeyiz. Fu-arda 300 metrekare alanda yeni ürünleri-mizi ve şık tasarımlarımızı sergiliyoruz.Müşterilerimizin beklentilerine cevapvermeyi umuyoruz. Ürünlerimiz kalite verahatlığıyla tüketicilerden büyük beğenitopluyor.” İfadesini kullandı.

PADERBORN (Öztürk)Corendon Hava Yolları, 25 Hazi-ran 2022 tarihinden itibaren Pa-derborn/LippstadtHavaalanı’ndan her Salı ve Cumartesiolmak üzere haftada 2 gün İzmir’e uça-cak. Direkt olarak gerçekleşecek İzmiruçuşları için; 189 koltuklu 737-800 Boe-ing uçakları tercih edilecek.

HEM TURİSTLER HEMDE ETNİK
NÜFUS FAYDALANACAKKonuyla ilgili basın açıklaması yayın-layan Paderborn/Lippstadt HavaalanıGenel Müdürü Rolan Hüser havaalanın-daki uçuşların genişletilmesinden çokmemnun olduklarını dile getirdi.  Hüser:“İzmir lokasyonu hem turistler hem deetnik trafik için büyük bir potansiyel içe-riyor. Ağustos ayının ortasında havaalanıyönetimi olarak, Türk nüfusunun temsil-cileriyle birlikte Corendon ile görüşmeyegittik. Ziyaret çok hızlı bir şekilde olumlusonuçlar verdi.”dedi. Fuarda en yeni  modellerimiz vardı

Corendon Uçak Şirketi’nin Yeni
Rotası Padernborn – İzmir hattı

· Nehir HARMAN
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as uneinheitliche Bild, welches die EU einerseits und dietransatlantische Allianz andererseits in Zeitenweitreichender geopolitischer Veränderungen abgeben,ist kein gutes Omen für die Zukunft. Der türkischePräsident Erdoğan wies im September auf einemUnternehmerkongress in Istanbul auf möglichetiefgreifende Veränderungen im internationalenKräftegleichgewicht hin. Er erklärte, die Welt befindesich vor einer tiefgreifenden und „brandneuen Ära“ unddie „Fußstapfen desneuen globalen,politischen undwirtschaftlichenMachtsystems“ seienunverkennbar. Dochwas könnte damitgemeint sein?Gerade vor demHintergrundaktuellerEntwicklungen imIndopazifik und derDiskussion um eineeuropäischeVerteidigungsstrategie sowie dem Verhältnis zwischenEuropa, Großbritannien und den Vereinigten Staaten gibtes Hinweise auf Verschiebungen desKräftegleichgewichts. So haben Großbritannien und dieUSA einen neuen Sicherheitspakt mit Australiengeschlossen. Der Zeitpunkt des Vertrages liest sich wieeine Botschaft der angelsächsischen Großmächte nichtnur an China, sondern gerade auch an die Adresse derEU. Denn nur einen Tag nach der Ankündigung dereuropäischen Indopazifik-Strategie, die ChinasMachtstreben im Indischen Ozean und im Pazifikeindämmen soll, kam die prompte ReaktionGroßbritanniens und der USA. Der AUKUS-Pakt(Australien, Großbritannien, USA) ermöglicht Australienden Zugang zu Atom-U-Booten. Canberra würde damitneben den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, Israel und Indien zum achten Land aufder Welt, das nuklear bestückte U-Boote bekommt. Dieneue Dreier-Allianz im Indopazifik entzweit den Westen.
Misstöne an der transatlantischen Front Frankreich als eine führende Macht in Europa fühltsich durch diesen Pakt verraten: Der französischeAußenminister Jean-Yves Le Drian kritisierte dieEntscheidung als „Messer in den Rücken“ und als„brutale, unvorhersehbare Entscheidung“, die statt vonJoe Biden vielmehr von der Trump-Administration zuerwarten gewesen wäre. Zudem warf der Außenministerden Amerikanern einen Mangel an strategischenKonzepten vor, weil Paris aus dem neuen Bündniskurzerhand ausgeschlossen wurde. Die Aussage desAußenministers, dass Frankreich „mit der Geschichtenoch nicht fertig“ sei, verdeutlicht, dass sich dieKonfrontationsspirale zwischen dem westlichenNachbarland Deutschlands und den USA sowieGroßbritannien weiter drehen wird. Der erstediplomatische Schritt aufgrund der Auseinandersetzungzeigte sich darin, dass Frankreich seine Botschafter ausden Vereinigten Staaten und Australien abzog. Das neueAUKUS-Bündnis gefährdet die transatlantische Allianz.Der Konflikt scheint allerdings nicht auf Frankreichbegrenzt zu sein. „Bidens Ohrfeige für Frankreich istauch eine Kampfansage an die EU“ titelte die „Welt“.Außerdem hält sich die Begeisterung Großbritanniensund der USA über das deutsch-russische Pipelineprojekt„Nord Stream 2“ in Grenzen. 
2016 war ein entscheidendes Jahr der

MachtverschiebungenDie EU versucht als Reaktion Geschlossenheit zudemonstrieren. So möchten sich die europäischenPartner in Zukunft in sicherheitspolitischen Fragenbesser abstimmen. 2016 war ein entscheidendes Jahr fürdie globalen Kräfteverschiebungen: In dem Jahr, in demGroßbritannien der EU mit der Brexit-Abstimmung denRücken kehrte und der fehlgeschlagene Putsch dieTürkei erschütterte, wurden wichtige Weichen gestellt.Nach dem Putschversuch war der erste europäischeStaatsgast am Bosporus, der der Türkei Beistandversprach, der britische Minister Alan Duncan. Ob dasZufall war? Seitdem bewegen sich die türkisch-britischenBeziehungen auf einer neuen strategischen Ebene. Dierelativ guten Beziehungen zwischen der Trump- und derErdoğan-Administration scheinen sich zudem auch unterBiden pragmatisch fortzuentwickeln, obwohl es anfangsgar nicht danach aussah. Aber so sieht nun einmalRealpolitik aus. Deutschland, das mit aller Macht demBrexit entgegentrat, muss jetzt darauf achten, im neuenKräfteverhältnis nicht die Balance zu verlieren. Mit demabrupten und unangekündigten Abzug aus Afghanistanhaben die Vereinigten Staaten Europa eine klareBotschaft erteilt. Direkt danach beschlossen dieeuropäischen Regierungschefs und Verteidigungsminis-ter, dass sie eine von den Vereinigten Staaten unabhän-gige Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitikbenötigen. Berlin und Brüssel nahmen die Niederlage inAfghanistan zum Anlass für eine neue EU-Eingreiftruppeum mit den USA auf Augenhöhe zu sein. Aber auch hierbesteht innerhalb der EU Unstimmigkeit. Gerade dieInteressen der ost- und südosteuropäischenMitgliedstaaten unterscheiden sich von Paris und Berlin.Zudem sieht sich die EU in Mali, das im Juni 2019 einenVertrag zur Militärkooperation unterzeichnet hat, in derDefensive. Auf der anderen Seite weitet die Türkei nebenihres wirtschaftlichen und kulturellen Einflusses auchihre militärische Bedeutung in Mali mit der Ausbildungvon Offizieren aus. Damit ist Mali nach Aserbaidschan,Syrien und Libyen das nächste Land, in dem Russlandund die Türkei ihre Einflusszonen erweitern. Schaut mansich die letzten Vorgänge im Östlichen Mittelmeer, inLibyen, Syrien, Nordirak, Aserbaidschan und auf demafrikanischen Kontinent genauer an, bekommt man eineVorstellung, wie sich das geopolitischeKräftegleichgewicht weiter nach Osten verlagert.  

Yasin Baş
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Eine neueMachtbalance?
BİELEFELD (Öztürk)Atatürkçü Düşünce Dernekleri BirliğiEski Genel Başkanı, iş insanı KlasGmbH’nın sahibi Kemal Kaptan’ın oğlu

Şaban Kaptan, 15 Eylül Çarşamba günüBielefeld Eski Belediye Binası’nda Tina
Natalie Wimmer ile nikahlandı.

BELEDİYE BAŞKANI PİT CLAUSEN Gİ-
RİŞTE KARŞILADIKorona tedbirleri nedeniyle sadece 29kişinin katılabildiği törende gelin ve da-madı Bielefeld Belediye Başkanı Pit Clau-

sen girişte karşıladı ve mutluluklardiledi. Damadın şahitliğini Orkun Tosun,gelinin şahitliğini Vanessa Quintela Fa-
ria’nın yaptığı törende nikahı Bayan
König kıydı. Nikahtan sonra gelin vedamat tebrikleri kabul etti ve daha sonradavetlilerle birlikte yemeğe gittiler. 

Kemal Kaptan’ın Oğlu ŞabanKaptan Nikahlandı
Fotoğraflar: Aysenur Kurban
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ALMANYA’YA GÖÇÜN 
60. YILI

Sizde birinci nesil büyüklerinizi, 
sevdiklerinizi ve özlediklerinizi 

Öztürk sayfalarında anınız.
Geniş bilgi için Öztürk Reklam Servisi:

Tel.: 0521 177076, info@ozturk.de

Hasretle

ıl 1961. Türkiye´nin her hangi bir şehrinde veyabir köyünde yaşıyorsunuz. Aileniz ile bir akşamtoplanmış, hayatınızın belki en önemli kararınıvereceksiniz. „Gideyim mi? Gitmeyeyim mi?Kalayım mı? Kalmayayım mı?“ gibi sorularkafanızda haftalardır, belki aylardır dönüyor. Kalsanız, iş güç yok. Eve ekmekgetiremiyorsunuz. Gitseniz, eşinizi,çocuklarınızı, tüm sevdiklerinizi geridebırakacaksınız. Belki iki sene sonra, belki dahauzun bir zamandan sonra geri döneceksiniz.Halbuki daha yeni okula başlamış olançocuğunuzun size ihtiyacı var. Belki bir kaç aysonra doğacak olan çocuğunuzu aylar, senelersonra ilk defa göreceksiniz. Ya da henüz yenidoğmuş olan çocuğunuz iki sene baba hasretiçekecek. Eğer yeni evlendiyseniz, gurbetegiderek, sevdiğinize daha yeni kavuşmuşkentekrar ayrı kalmanız gerekecek. Zor bir karar.Almanya ve Türkiye 1961´de işci anlaşmasıimzalıyor. Bu anlaşma sayesinde onbinlerceinsan Türkiye´den Almanya´ya geliyor. Sirkecitren garında hergün yüzlerce insan toplanıyor.Ailenizi, sevdiklerinizi geride bırakıp, elinizdebir bavul ile “gurbet“ kelimesini yaşamayagidiyorsunuz. Artık “gurbetçi“ olacaksınız.“Gurbetçilerimiz“ bu şekilde 1961´denitibaren Sirkeci tren garından Münih´in meşhur11. Peronuna yolculuk ediyorlar. Kimisi iki senesonra dönmeyi, kimisi traktör parası kazanıpgeri dönmeyi planlıyor. Fakat bugün biliyoruzki, geri dönüşü sadece çok az sayıda insangerçekleştirdi. Çoğunluk ise “misafir“ olarakgittiği yerde, kalıcı olarak yaşamaya başladı.
Misafir ile yabancının farkıSosyolog Georg Simmel “Misafir“ ve“Yabancının“ farkını anlatırken: „Misafir bugüngelir, yarın gider. Yabancı bugün gelir, yarınkalır” der. Çünkü misafirin özelliği gittiği yerdekısa durmaktır. Gelir ve yine gider. Yabancı ise,gidemez, kalıcıdır ve kalır. 60 sene önceTürkiye´den ilk işciler Almanya´yageldiklerinde “misafir” olarak geldiklerinizannediyorlardı. Yani bir kaç sene Almanya´daçalışıp, traktör parası kazanıp, Mercedesmarkalı araba, alman çikolatalarıyla dolu olanbir torba ve bir radyo ve televizyon alıp,vatanlarına geri döneceklerini hayalediyorlardı. Ama dönemediler. Almanya´nıncazibesi “misafirleri” yabancı, yani gurbetçi

yaptı.Halen “bir gün döneceğim” hayaliyleyaşayanlar olsa da, yaklaşık 60 senedirAlmanya´da, alman toplumunda insanlarımızvarlıklarını sürdürüyorlar. İnişleriyle,

çıkışlarıyla, iyi ve kötü anlarıyla geçen koca bir60 sene. Kimisi vefat edince memleketine tabutiçinde geri dönüyor. Kimisi yaşadığı ülkeninmüslüman mezarlığına gömülüyor.
Alamancı mı Yabancı mı?90´li senelerin öğrencileri hatırlar. Almanokulunda yabancıydınız, Türkiye´de isealamancı. Ne oraya, ne buraya aittiniz. Ne onlarsizi anlıyordu, ne bunlar. İki dil, iki kültürarasında sıkışıp kalmış bir nesil yetişiyordu.60 senelik bu gurbetçi tarihinde,vatandaşlarımız çeşitli sorun ve sıkıntılaryaşadılar. Kendi başlarına kalangurbetçilerimiz, kendi sosyolojilerini, kendianlayış ve değerlerini ürettiler. Asimileolmamak için çaba verdiler. Din, örf, dil veadetlerini muhafaza edebilmek için gayretgösterdiler. Aynı zamanda yaşadıkları ülkeyeayak uydurabilmek için, uyum sağlamaya veentegre olmaya çalıştılar.Öztürk Gazetemiz bu koca 60 seneyiarşivleriyle, resimleriyle, hikayeleriyle sayfalarataşıyor. Gazetenin arşivinde öyle anılar var ki,hepsi kayda değer. Hiç biri unutulmayı haketmiyor. Unutmamak, unutulmamak için, oönden gidenlerimizi saygıyla ve rahmetleanıyoruz.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Y Göçün 60. YılıGazete olarak, Türkiye’den Almanya’ya ge-
lişimizin 60. yılına dikkat çekmek için  “Al-
manya’ya Göçün 60. Yılı” farkındalık

sayfası oluşturduk. Eylül sayımı-
zın 10. sayfasında; “Muharrem
Çetinkaya, Bülent Yılmaz, Şahi-
nöz Ailesi, Selma Başkan ve
Esat Ayazoğlu” baba ve annele-
rini hasret satırlarıyla andılar.
Yine 10. sayfada Bielefeld’de
esnaf- lık geçmişi bulunan;
“Ünal Erdoğan, Nuri Doğrul,
Hüseyin Gürkan, Süleyman
Erze, Fevzi Aka, Tolga Güven,
Mehmet Solak, Sedat Kö-
klüce, Atıf Saylam ve Arif
Kayadelen” gibi şahsiyetler,
Öztürk Gazetesi imzalı re-
klam ile minnet duygularıyla
hatırlandı.

Gazetede bu çalışmayı
neden başlattıklarını açık-
layan Adnan Öztürk, “1.
nesil beni hep duygulan-
dırdı. Onların unutulma-
ması, hatıralarının canlı
kalması ve yaşatılması arzusundayım.” diyerek
ifade etti.

BİRİNCİ NESİL GURBETCİLER BÜTÜN AİLENİN
HATTA SÜLALENİN SORUMLULUĞUNU TAŞIDILAR

Açıklamasında; yaşayanların huzurunda saygı ile

eğildiğini ve ölenlere rahmet dileklerinde bulun-
duğunu dile getiren Adnan Öztürk şunları söyledi:
“Meslek hayatım boyunca birinci nesil insanlarımızla
sayısız röportajlar yaptım. Ben sordum onlar anlattı.

Bazen anlattıkları karşısında ağla-
mamak için kendimi zor tuttum.
Ekmeklerinin peşinden; neyle
karşılaşacaklarını hesap etmeden
gitmişler gurbet ellere. Yol bilme-
mişler, iz bilmemişler, dil bilme-
mişler. Fakat, emekleriyle gelecek
nesiller için yarınlar hazırlamışlar.
Öyle sorumluluklar taşımışlar ki;
bütün ailenin, hatta sülalenin sorum-
luluğunu sırtlarına almışlar. Haklarını
da vermişler. İşte, farkındalık çalışma-
mızı bu çilekeş, hasreti ve özlemi
dağlar ağırlığında yaşayan neslimizi
anmak ve unutmamak için başlattık.”

30 EKİM 1961 YILINDA TÜRKİYE İLE
ALMANYA ARASINDA ANLAŞMA İM-
ZALANMIŞTI

Bilindiği gibi Türkiye ile Almanya ara-
sında “İşgücü Anlaşması” 30 Ekim 1961
yılında yapılmış, o tarihten sonra Alman-
ya’ya insanlarımız işçi olarak gelmeye
başlamıştı. Önümüzdeki bir yıl “Alman-

ya’ya Göçün 60. Yılı” etkinlikleri yapılacaktır. 
Öztürk Gazetesi, bu farkındalık sayfasına okurla-

rının  “1. nesil yakınlarını” hatırlayarak destek ver-
melerini bekliyor.

  

İlk nesilden, sıla yolunda 

aramızdan ayrılan 
çınarımız, ocağımız.

Hiç gitmedin bizden.

Boşluğun miras kaldı.

 

Allah'ım seni Rahmeti 

ile doyursun Babam.. 

Kızın 
Selma Başkan

Hasretle yokluğunu biriktiriyoruz

Hüseyin Kandemir

Birinci nesil çok zorluklar çekti. 

Babalarımız ve dedelerimiz, 

biz rahat edelim diye, memleketlerini 

terk edip, gurbette hizmet ettiler.

Gurbet diyarına birinci nesil olarak gelen 

babamız ve dedemiz Hüseyin Kandemir'i 

buradan saygıyla anıyoruz. 

O'ndan geldik, 
O'na geri döneceğiz.
Allah rahmet eylesin. 

Mekanları cennet olsun.

Şahinöz ailesi

20 yıl oldu hakka yürümen

Baba eğer bedenen aramızda olsaydın

52 yıldır Almanya‘da olmuş olacaktın.

Seni içimizde hep yaşatıyoruz baba.

Torunların 
Seycan, Seyyid 
ve Can.

Evlatların 
Hülya ve 
Bülent Yılmaz.

Mehmet Ali Çetinkaya 

1936  - 2006 

m babam, aramızdan 

ayrıları tam 15 yıl oldu.
Bu gurbet ellerde 

bana hem annelik 

hem babalık yaptın. 

Hayata hazırladın. 

Hakkını ödeyemem. 

Rabbim seni 

Peygamber efendimize 

komşu etsin inşallah.

Oğlu Muharrem Çetinkaya

Annem ve babam, aile birleşimi      

annemden başka kimsesi olmay    

aldılar. Üzerimizde çokça emeği     

rahmete uğurlayacaktık.

80 li yıllarda Ana Vatana     

büyümüş ve yuvamızı bu       

geleceğini sağlama alma        

daha sonra anavatana d     

tutmadı. Çoluk çocuğa     

yönlendirmeye çalışara      

Bu arada hem annem,hem b     

çocuklarımızın da daha dö    

geri dönmek isteyişimizin   

Sevgili Annem ve Babam da Almanya'ya 60 lı yılla  

Münevver ve Ahmet Ayazoğlu

Ve bu babamsız ve a     

onları çok özlüyor,        

rahmetler ve cenne       

anne ve babalarını       

uğurlayanlarımız       

edenlerimize Rah      

Esat Ayazoglu, E     

Gurbetin zor yıllarında vatandaşlarımıza

hizmet eden siz esna�arımızı 

„Göçün 60. Yılında“ minnetle a

Ünal Erdoğan (Tercüman ve danışman) Nuri Doğrul (Turizm acentası sahibi)

Hüseyin Gürkan (İlk market sahibi) Süleyman Erze (Fırıncı)

Fevzi Aka (Turizm acentası sahibi) Tolga Güven (Turizm acentası sahi

Mehmet Solak (Bakkalcı)
Sedat Köklüce (Oto galeri ve 

Atıf Saylam (Exportcu)
Arif Kayadelen (Sarraf

ALMANYA’YA GÖÇÜN 

60. YILI

Sizde birinci nesil büyüklerinizi, 

sevdiklerinizi ve özlediklerinizi 

Öztürk sayfalarında anınız.

Geniş bilgi için Öztürk Reklam Servisi:

Tel.: 0521 177076, info@ozturk.de

Hasretle

Gurbetin zor yıllarında vatandaşlarımıza
sosyal alanda öncülük eden gönüllü yöneticileri

„Göçün 60. Yılında“ minnetle anıyoruz.

Mehmet Sarıcıoğlu 
(Ditib Merkez Cami Bielefeld eski başkanı)

Ali Keleş 
(Ditib Merkez Cami Bielefeld eski başkanı)

Aziz İnci 
(Atatürkçü Düşünce Derneği eski başkanı)

Bekir Güven 
(Halle Türkspor eski başkanı)

Kenan Sözeri 
(Atib Bielefeld eski başkanı)

Süleyman Reşat Yazar 
(Artvinliler Derneği eski başkanı)

Nermin Yiğit 
(Engelliler Derneği eski başkanı)

Ramazan Kayı 
(IGMG Bielefeld Hicret Cami eski başkanı)

Sami Gürel 
(Badsalzu�en Ditib Mevlana Cami eski başkanı)

Yüksel Özbaş
(Atatürkçü Düşünce Derneği)

ACI VEDA
Baba,

1969 yılında bizimle vedalaşarak tahta bavulunla 
Yozgat ’tan ayrıldığın gün bahar çiğdem kokuluydu. 
45 yıl sonra vedalaşamadan aramızdan ayrıldığın 
gün ise nefesim kesildi. 

Seni en fazla ben sevdim Baba. 
Darda kaldığımda sığınabileceğim güvenilir 
bir limandın çünkü.

Huzur içinde yat!
Bielefeld’den
OĞLUN HIDIR

SATULLAH CAN

Acının azı çoğu yok 
ağırdır işte... 

Ben senden razıyım 
Allah’ta senden razı olsun.

Mekanın cennet 
peygamber efendimiz komşun olsun.

Özlüyorum seni...

Oğlun
AYHAN AKKAŞ

Babam: DURSUN AKKAŞ
21.12.1939-03.12.2018
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ACI KAYIP
Türkspor Bielefeld’in kurucularından, 

eski başkan, antrenör, muhteşem taraftar ve 
dost büyüğümüz

RAFET TEKCAN‘I
Maalesef kaybettik. 

Acımız büyük, üzgünüz.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
camiamıza sabır dileriz.

TÜRKSPOR BİELEFELD

Bielefeldlilerin
Rafet Abisi Vefat Etti

ÜZGÜNÜZ

1975 yılından beri tanıdığım, baba dostumuz

RAFET TEKCAN
ağabeyimin vefatından büyük üzüntü duydum.

Allah rahmet eylesin.
Sevenlerine sabır dilerim.

MEHMET CULHA

GmbH

BERLİN-BIELEFELD (Öztürk)Cumhurbaşkanı konuşmasınınbaşında Türkçe „gurbet“ kavra-mının 60‘lı 70‘li yıllarda Al-manya ile eş anlamlı olarak kullanıl-dığını hatırlattı. Saraya Almanya’dayaşayan Türkleri temsilen farklı eya-let ve mesleklerden 30 kişi çağırıldı.Katılımcılar arasında bilim insanları,sivil toplum temsilcileri, farklı mes-lek grupları, spor ve Türk medyasın-dan temsilciler yer alırken, birincinesilden de iki temsilci torunları ilekatıldılar.Korona kuralları nedeniyle ol-dukça sınırlı tutulan davetli liste-sinde Almanca ve Türkçe medyadantanıdığımız Nazan Ekes, Evren Za-
hirovic, Adnan Maral, Ahmet Kü-
lahçı yer alırken, Bremen veOsnabrück Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Yasemin Karakaşoğlu ve Prof.
Dr. Bülent Uçar, sivil toplumdan
Ayten Kılıçarslan, Ferda Ataman,
Tuğba Tekkal ve Düzen Tekkal gibiisimler yer aldılar. Birinci nesli tem-silen Yonca ve Çetinkaya aileleri to-runları ile katılarak Almanya’ya ilkgeldikleri yıllarda yaşadıklarını dilegetirdiler.Cumhurbaşkanı Frank WalterSteinmeier’in konuşmasında öneçıkan bazı noktaları davetliler ara-sında yer alan „Sozialdienst muslimi-scher Frauen – SmF e.V.“ GenelBaşkanı Ayten Kılıçarslan ile siziniçin konuştuk:

GÖÇ, YABANCI DÜŞMANLIĞI KONU-
SUNDA ÇOK DUYARLI

· Ayten Hanım öncelikle neden bu
kadar az sayıda davetli vardı ve Cum-
hurbaşkanı neden 30 Ekim 1961 tari-
hinde kutlanması gereken
yıldönümünü neredeyse bir buçuk ay
öne aldı?„Açıkçası bu konuda benim birbilgim yok. Davet bu kadar erken ge-lince ben de şaşırmadım değil amabunu 30 Ekim vesilesiyle birçok siviltoplum kuruluşu ve hatta resmi ma-kamlar tarafından haftalara yayıla-rak gerçekleşecek olan çok sayıdaetkinliğe bağlıyorum. Cumhur-başkanı sosyal konulara, göç, ya-bancı düşmanlığı, Müslümanlar gibihassas konularla yakından ilgile-niyor. Mesela kendisi aynı zamandaErnst-Reuter İnisiyatifi’nin de kuru-cusu. Dışişleri Bakanı iken döneminT.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilebirlikte kurdukları, Almanya ve Tür-

kiye arası ilişkilerle ilgilenen bir ini-siyatif. Kısacası muhtemelen başkaetkinlikler de bu görüşmeyi takipedebilir. Yani bu bir açılış olabilir.“„Sayının sınırlı tutulması sanırımkorona ile ilgili. Davette yer alankişilerin yarıdan fazlasını tanımıyor-dum. 
RAMAZAN AYINDA SAYIN CUMHUR-
BAŞKANI BİZİ DİNLEMİŞTİ

· Peki neden Ayten Kılıçarslan?„Neden olmasın? Benim için budavet her şeyden evvel bir onur. Bizdaha önce de, biliyorsunuz, bu yılRamazan ayında sayın Cumhur-başkanı ile görüşmüştük. Bonn’dakiCumhurbaşkanlığı köşkünde birbuçuk saat bana ve iki arkadaşımazaman ayırarak eşi bayan Büdenben-der ile bizi ilgiyle dinlemişti. O gö-rüşmede de Türkiye’den Almanya’yaişgücü göçü konu olmuştu ve benkendisine kendi hayatımdan da ör-nekler vererek Almanya’ya gelenTürk kadınlarının ve özellikle ikincineslin dramını anlatmış ve Türkiye-Almanya iş gücü göçü denince heperkekler anlaşılıyor, ancak bu doğrudeğil, diyerek bu konudaki hassa-siyetimizi paylaşmıştım. Tabi oradahem Müslümanların ve göçmenlerinhem de kadınların sorunlarını dahadetaylı dile getirme imkânı bul-muştuk. Bu daveti, o görüşmenin bı-raktığı olumlu izlere yoruyorum.Esasen az iş başarmadık. Müslüman-ların ve özellikle de kadınların butoplumdaki katkısını görünür kıldıkve çok kısa sürede iyi bir örgütlenmebaşararak yüzlerce insanın hayatınadokunduk.“
GÖÇMENLERDE BAKAN OLABİLİR,
BU DA ÇOK NORMAL
· Bu davette en fazla öne çıkan konu
neydi?„Sayın Cumhurbaşkanı sorunlaraoldukça vakıf. Konuşması hepimizietkiledi. Mesela o dönemde misafirişçi olarak anılan neslin torunlarınınartık Almanyalı olduğunu ve artık Al-manya’nın bu insanlar olmaksızındüşünülemeyeceğini vurgulamasıönemliydi. Daha önce işçi olarak ge-lenlerin çocuklarının bugün siyaset-ten bilime, spordan ekonomiye çokönemli yerlere gelmeleri hatta bu ül-kede Bakan olmaları artık normalbir durum. Ve bu sadece Türkiye’dengelenler için değil, diğer göçmenleriçin de geçerli.

Sayın Cumhurbaşkanının çekin-meden özeleştiri yapması benceönemliydi: ‚Geriye bakınca sadece
bir devinim değil, aynı zamanda
acı da görüyoruz‘ dedi. NSU’da,Möln, Solingen ve Hanau’dakarşımıza çıkan kin ve nefretin to-humlarının bu ülkede ve toplumdaolduğunu ve devletin insanlarını ko-rumakla görevli olduğunu hatırlattı.Konuşmasının sonunda yaptığıçağrı, sadece toplantıya katılanlaradeğildi: ‚Kendisini burada evindehisseden herkes bu toplumda hakkıolan yeri almalıdır. Bu yer toplumunmerkezidir. Bu yeri doldurun. Butoplumu birlikte inşa edin, çünkü busizin toplumunuz!‘.

· Yani siz bu toplantının her şeyi
değiştireceğine mi inanıyorsunuz?„Elbette ki bir toplantı ile her şeydeğişmeyecek. Ancak burada verilenmesajı ben önemsiyorum. ÇünküCumhurbaşkanı‘nın devletin en te-pesi olarak verdiği mesajlar dikkatealınır. Steinmeier’in en azından bir-çok konuda moderatör görevi yapa-cağını düşünüyorum. Zaten araverildiğinde özel sohbetlere geçil-diğinde kendisinden bu beklentimizide ilettim. Sizin göreviniz bitiyor,ama sayın Cumhurbaşkanım, yapıla-cak daha çok şey var ve daha fazlakatılım için özellikle kadınlar olaraksizin desteğinize ihtiyacımız var, bizbu topluma katkı sağlamak istiyoruzama bazen de bizim bu alanda so-rumluluk almamızı istemeyen ve bizirakip gören bir anlayış var. Bu engel-leri aşmak için sadece Cumhur-başkanının değil, genelde siviltoplumun da desteği gerekli.
· 60. Yıl münasebetiyle son olarak
söylemek istediğiniz bir şey var mı?„60 yıl tarih açısından çok uzunbir zaman değil. Asıl iş bundan sonrabaşlıyor. Artık Türkiye kökenliler,göçmenler ve Müslümanlar olarakdaha kalıcı ve yapısal düşünerekdaha stratejik adımlar atmamız ge-rekiyor. Bunun için de toplumsal uz-laşmalara ihtiyacımız var. Buuzlaşma alanlarının sadece Türkveya Türkiye kökenliler, Müslüman-lar veya göçmenler arasında değil,daha farklı paydaşlarla ve daha şeffafve daha profesyonel çalışmaylasağlanabileceğini düşünüyorum.Çeşitlilikten ve farklı düşüncelerdenkorkmamak lazım.“

Federal Almanya Cumhur-
başkanı Frank-Walter Stein-
meier, Türkiye-Almanya
arasında imzalanan İş Gücü
Anlaşması‘nın 60. yılı münase-
betiyle 10 Eylül 2021 tarihinde
Türkiye kökenlilerle bir araya
geldi.
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Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Bu senenin ilk aylarında tedavi için hastaneye yatan Bielefeld’in efsaneismi Rafet Tekcan vefat etti. Tekcan’ın cenaze namazı Merkez Cami av-lusunda kılındı ve Senne Müslüman Mezarlığı’na defnedildi.
BIELEFELD (Öztürk)Bielefeldli Türklerin Rafet abisison yolculuğuna Merkez Camiavlusundan; dostları vesevenleri tarafından uğurlandı. 1 Ekim Cuma günü vefat eden Rafet

Tekcan için 5 Ekim Perşembe günücenaze namazı kılındı. Namaza; BielefeldTürkspor yöneticileri, iş insanları, sosyalfaaliyet yapan dernek yöneticileri ve çoksayıda dostu katıldı. Namazı kıldıran ATİBDin Görevlisi Selamet Akpınarlı,“Merhumu ömrü hayatında nasılbilirdiniz?” sorusuna gür sesle “İyiBilirdik” cevabı geldi. Merkez Cami DinGörevlisi Ahmet Hamdi İnalpulat’ıncenaze namazına katılan kalabalığınadikkat çekerek, çok değerli bir abimizikaybettik, vurgusunu yaptı.  Birinci nesil Türklerden olan Rafet

Tekcan, Bielefeld Türkspor’unkurucularından, eski başkan veantrenörlerinden. Son 9 aydır hastanedetedavi görüyordu.  Oğlu Uğur Tekcan,hastane sürecini  27 Haziran’da Öztürk’eşu şekilde anlatmıştı:
TEDAVİ OLMAK İÇİN GİTTİ,

MİKROBA YAKALANDI“Koronanın vücuduna verdiği hasarıtekrar kazanmak için Essen’de birhastaneye yatırıldı. Burada başarılı birtedavi süreci geçirdi ve Bielefeld’de„Nefes Alma“ rahatsızlığı giderilmesi içinözel bir kliniğe yatırıldı. Burada tekrar birmikrop kaptı. Şimdide o mikrobu tedaviediyorlar. Bu ne biçim özensizlik,dikkatsizlik? İnsanlar tedavi olmak içinhastaneye yatıyor ve orada tekrar hastaoluyorlar. Bu nasıl iş?“ diye isyan etmişti.
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