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

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

Tüm dost ve müşterilerimize mutlu yıllar dileriz.

4 şubemizde bütçenize uygun 
�yatlarımızla hizmetinizdeyiz.

·  Bol Çeşit  · Kalite  · Ucuzluk
Mindener Str. 10
32049 Herford
Tel.: 0 52 21 / 12 13 75

Hauptstr. 10
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 / 98 55 670

Schützenstraße 51 
49084 Osnabrück 
Tel.: 05 41 / 77 08 68 60

Windelsbleicher Str. 48 
33647 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 94 73 956

Angela Merkel sevgi
seliyle veda etti

Rietberg’de 60. Yıl
Ağacı Dikildi!

n Haberi 17’de

8 Aralık’da yemin ederek göreve başlayan “Trafik Lambası” diyeadlandırılan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür De-mokrat Parti (FDP) oluşan yeni hükümet, Kovid 19 için yeni ön-lemleri açıkladı.  Başbakan Olaf Scholz tarafından yapılan açık-lamada, kısıtlamalar ön plana çıktı.Yeni önlemlere göre, 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya
Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir arayagelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı ol-mayanlar ise sadece bir haneden iki kişi, başka bir haneden ikikişi ile bir araya gelebilecek.

INDUSTRIE - DIENSTLEISTUNGEN
&

PERSONAL SERVICE GMBH

TEL: 05223/7916723
HANDY: 0172/5216595

culha-gmbh@gmx.de
Erich-Martens- Str. 58 

Geschäftsführer: Mehmet Culha

Yeni yılınızı kutlar, 

sağlık, mutluluk 

ve başarılar dileriz!

Lippstädterstr. 4
33449 Langenberg

Tel.: 05248 7143  Cep: 0171 572 11 68

Ünü bölgemiz dışına çıkan müteşebbis 
ADNAN DERVİŞ‘den duyuru
Sevgili dostlar,
toplumumuzda hepimizi derinden etkileyen, 
üzen Pandemi içinde geçirmiş 
olduğumuz bu yılı hep birlikte 
unutarak gelecek 2022 yılının 
insanlık adına en iyi şekilde 
geçmesini, gelecek 
yıllarında daha 
iyi olmasını 
temenni eder, 
mutlu yıllar
dilerim.
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Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak
Kovid 19 
Önlemlerini
Sertleştirdi 

n 18’de n 7’de

Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz

Lübbeckerstr. 96
32584 Löhne

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

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

Ninos Naturstein & Fliesen grup birliğidir

Corona-Schnelltests 
bei den Johannitern

Testzentrum Gadderbaum
Artur-Ladebeck-Str. 85 
33617 Bielefeld

Mo bis Freitag 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Sonntag 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Testzentrum Sennestadt
Paderbornerstr. 198
33689 Bielefeld

Mo bis Freitag 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Sonntag 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Ücretsiz!

Mutlu yıllar

25. Aydın Doğan Vakfı ödülü:

Prof. Uğur Şahin ve 
Dr. Özlem Türeci'ye 

· Sayfa 8’de

AMCA
BEN 
GELDİM,
GEL BENİ
BUL!Ertesi gün hemen işebaşladım. Diyarbakırlı
Siti Karakuş o dönembana hem abla hem yoldaşhem arkadaş oldu sağol-sun. Her işi öğretti bana.Çok yardım etti her ko-nuda. Tam bir kadın daya-nışmasıydı bizimkisi.Mutfakta çamaşır  bulaşıkişlerini verdiler bana.

n Haberi 4’de

Çok
avantajlı
cirosu

yük sek

SATILIK
EMLAK

Reklamı
19. sayfada



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
ReklamServisi: 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

ulğorideBnacrE

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

lmanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’u 2000’liyılların başlarında tanıdım. O zaman Sosyal De-mokrat Parti’nin (SPD) Genel Sekreteri’ydi. ,Dönemin Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Ger-
hard Schröder istemişti Scholz’un Genel Sekre-ter olmasını.2002 yılında üstlenmişti bu görevi. Başarılı daolmuştu.AMA Schröder 2004 yılında kendisine des-teğin azalması ve eleştirilerin yoğunlaşması üze-rine SPD Genel Başkanlığı’nı bırakınca, Olaf
Scholz da istifa edip görevden ayrıldı.Tabii SPD’den de politikadan da hiç kopmadı.

Scholz, 2005 yılında Hıristiyan Demokrat/Hı-ristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) veSPD’nin, Angela Merkel başbakanlığındaoluşturduğu büyük koalisyon hükümetinde 2007-2009 yıllarında Federal Çalışma ve Sosyal İşlerBakanı olarak görev yaptı.O dönemde Scholz’la iki kez söyleşi yaptım.
TÜRKLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDITam bir Türkiye hayranı olan Scholz, Türklereve Türkiye kökenli insanlara övgüler yağdırdı.Almanya’nın kakınmasına ve halkın refah dü-zeyinin artmasına Türkiye kökenli insanların çokbüyük katkılarda bulunduğunu vurguladı.Çelik fabrikalarında kızgın alevlerinkarşısında, yerin binlerce metre altında madenocaklarında gece gündüz demeden çalışan bu ins-anlara Almanya’nın da Almanların da minnetborcu bulunduğunu söyledi.Daha sonra ‘kendi memleketi’ Hamburg’agitti.2011-2018 yıllarında Hamburg Eyalet Başba-kanlığı yaptı.
Scholz, 2018 yılında Merkel kabinesinde Fe-deral Maliye Bakanı görevine getirildi.O dönemde Yabancı Gazeteciler Cemiyetiüyesi bir grup kendisiyle bakanlıkta buluşup so-rular sorduk.24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerdeSPD toplam oyların ancak yüzde 20.5’ini almıştı.Bu SPD’nin tarihinde aldığı en düşük oy ora-nıydı.Ben de kendisine, “Sayın Bakan, SPD’nin bu-

günkü durumunu Willy Brandt ve Helmut
Schmidt (Almanya’nın SPD’li eski başbakan-
ları) acaba ne derlerdi, ne düşünürlerdi?” diyesormuştum.Tabii, aklından geçse bile, “Herhalde intihar
ederlerdi” diyemezdi.Nitekim demedi de...Yanıtı kimseleri kırmayacak şekilde yuvarlaksözlerle geçiştirdi.Seçimde alınan tarihi yenilgiden sonra SPDGenel Başkanı Martin Schulz istifa edince, yerine
Andrea Nahles geçti.Ama 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu se-çimlerinde SPD hezimete uğrayınca, Nahles de is-tifa edip görevi bıraktı.Başta aday olmayacağını açıkladığı halde, Olaf
Scholz-Klara Geywitz ‘ikilisi’ eş başkanlık için

“Biz de varız” dedi.İlk turda 6 çift aday arasında en fazla oyu Gey-
witz-Scholz aldı.

İkinci turda ise Saskia Esken-Norbert Wal-
ter-Borjans ikilisi oyların yüzde 53.2’sini alarakeş başkan seçildi.

WILLY BRANDT EVİ’NDE GÖRÜŞTÜKEvet...SPD, eş başkan seçilemeyen Olaf Scholz’u 26Eylül’de yapılan genel seçimlerde başbakan adayıgösterdi.Seçim öncesi Scholz, “Başbakan olmak is-
tiyorum” diyerek yollara düştü.Seçim kampanyası döneminde Olaf Scholz’laBerlin’deki SPD Genel Merkezi Willy Brandt
Evi’nde bir söyleşi yaptım.Söyleşi yapacağımız salona tam zamanındageldi.İçeri girer girmez, “Merhaba” dedikten sonrailk sözü “Çoktandır görüşmemiştik” oldu.Yaklaşık bir saat boyunca hem sohbet ettik,hem de sorularımı yanıtladı.Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilere yineövgüler yağdırdı.“Onlar artık buralı. Onlar buraya ait” dedi.Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün bir zen-ginlik olduğunu söyledi.“Almanya ile Türkiye arasında özel bir bağ
var. İnsanlar bizi birbirimize bağlıyor” dedi.“Hiç Türkiye’ye gittiniz mi?” soruma, “İstan-
bul’a gittim. Çok canlı bir kent. Çok iyi zaman
geçirdim. Hâlâ da unutamadığım iyi anılarım
oldu” yanıtını verdi.Almanya-Türkiye ilişkilerinin özel bir yeri ol-duğunu söyledi.Bu ilişkilerin daha da iyileştirilmesi ve gelişti-rilmesi için çaba göstereceğini de.*Evet...“Başbakan olmak istiyorum” diyen Olaf
Scholz, Almanya’nın 9’uncu Başbakanı seçildi.Göreve başladı da.Şimdi sıra Türk-Alman, Almanya-Türkiyeilişkilerinin geliştirilmesinde.Yeşiller’li ve FDP’li ortaklarla bu hiç de kolayolmayacaktır.

Not: Bu yazı Avrupa Hürriyet gazetesi 13 Ara-lık 2021 Pazartesi baskısından iktibas edilmiştir.

A
„Başbakan olmak istiyorum“ dedi, oldu

Gelecek sayı Kartvizit
reklamınız

BURADA NEDEN YAYINLANMASIN?
12 x 55= 660 € (peşin ödemelerde vergifiyata dahildir)

Öztürk Reklam Servisi
Telefon: 0521 17 70 76
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12 x 55= 660 € (peşin ödemelerde vergifiyata dahildir)

Öztürk Reklam Servisi
Telefon: 0521 17 70 76
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Yılmaz GmbH

Bir ço
sahip olduğu

Ücretsiz bilgilendirme:
k sig htaç olduğunda

 haklardan yar

Bilgilendirme ve hizmet 
Türkçe verilmektedir.

24
saat

Windelsbleicher Str. 97
33647 BI-Brackwede
T: 0521 / 399 72 111
M: 0157 / 74 12 58 36 Emin ellerdesiniz

Evde hasta ve yaşlı bakım servisi 

Sağlık sektöründe çalışacak 
ELEMAN ARANMAKTADIR.

Mutlu

SENNESTADT (Öztürk)Sennestadt DİTİB BeyazıtCami aşı kampanyasına des-tek vererek Solidarität
Vakfı ile Cami lokalinde organizeyaptı. 19 Aralık 2021 Pazar günü ya-pılan aşı organizesine yaklaşık 300kişi katıldı. Başta Türkler olmaküzere, Alman, Polanyalı, Afrikalıkişiler aşı yaptırdı. Birinci, ikinci veüçüncü aşının yapıldığı organizede,Türk doktorlarda görev aldı ve Bion-tech ve Moderna aşıları vuruldu.

İLK DEFA ORGANİZE ETTİK,
GELENLER MEMNUNLARDIBeyazit Cami Başkanı Murat Zey-

tinoğlu, aşı kampanyasına gösteri-len ilgiden son derece memnunkaldıklarını ifade etti. Başkan Zeyti-
noğlu şunları söyledi:“İlk defa aşı kampanyasını or-ganize ettik, hem biz mennun kaldıkhem de aşı olanlar. Çünkü, park so-runumuz yoktu. İnsanlar bir taraftangirip diğer taraftan çıktılar, yer so-runumuz da olmadı.” dedi.

Beyazıt
Camide
Aşı
Yapıldı
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Açık ve seçik bir şekilde görülüyor ki Türkiye’de işler iyigitmiyor. Euro ve doların nerede duracağı tahminedilemeyen hesapsız yükselişi, enflasyonun hükümetçeve Merkez Bankası’nca konan hedeflerin ve yapılantahminlerin çok üzerinde oluşu, tatmin ediciliktenuzak istihdam rakamları, yatırımların durma noktasınagelmesi gibi ekonominin belirleyici unsurlarıtedirginliği gittikçe arttırmaktadır. Siyasetçiler kendi aralarında ekonomik krizin siyasikrizden mi kaynaklandığını veya ekonomik krizinsiyaseti nasıl etkileyeceği gibi hususlarıtartışadursunlar, ortalama normal vatandaş her anyaşanan sıkıntıyı daha fazla hisseder durumdadır. Neiktidarın çizmeye çalıştığı pembe tablolar nemuhalefetin umut vermeyen söylemleri mutfağısarmakta olan ateşin sönmesine yardım etmiyor.Bir ülkenin kriz dönemlerinde onun sıkıntılardançıkışında en mühim etkenlerin başında birlik,dayanışma ve birlikte buhranları aşma ruhu gelir. Neyazık ki ülkemizde bunu görmek pek mümkün değildir.Mutlu bir azınlığın hayat pahalılığı ve istikrarsızlıkaltında ezilen kitlelerin haline karşı gösterdiğiumursamazlık ve hatta aşağılayıcı tutum, muhalefetcephesinde yer alanların her fırsatı siyasi maksatlariçin değerlendirmeye yönelik tutumu ile birleşincemüşterek bir noktada birleşme imkansız halegelmektedir. İktidar kanadının ortamı yumuşatmakyerine yapılan her eleştiriyi düşmanca bir davranışolarak algılayıp gerilimi arttırması, sadece muhalefetinekmeğine yağ sürmekle kalmamakta, ülkeninönündeki badireleri aşmak için gerekli birlik veberaberliğe de mani olmaktadır.Konuya ekonomik esaslar çerçevesindenbakıldığında, aslında içinde bulunduğumuz krizlerinsebeplerini görmek kolaylaşmaktadır. Türkiye, tarım vehayvancılıkta kendisine yetmekten çıkmış, bir müddetöncesine kadar övünç kaynağı olan ‘kendine yeterliolma’nın yerini ithalata bağımlılık almıştır. Sanayiüretimini yeterli düzeye getirememiş, 84 milyonluknüfusa ve ulaşması zor olmayan pazar imkanlarınarağmen, herhangi bir dalda iddialı, vazgeçilmez olmanoktasına gelememiştir. İhraç ürünlerini ithalatabağımlılıktan kurtaramadığından, oluşan kısırdöngüyü bir türlü kıramamıştır. İletişim, bilişim,dijitalleşme gibi konularda rakiplerinin önünegeçememiştir. Büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuzenerji alanındaki yatırımlar karşılığında beklenenverimliliğe bir türlü ulaşılamamıştır. Turizmde gerekliçeşitlilik sağlanamadığından salgın, boykot, ambargogibi durumlarda sektörün önüne alternatif yollarsunulamamıştır. Bunların ve eklenebilecek diğerhususların özeti olarak 2023 hedefleri adıyla ülkeninönüne konan hemen hiçbir hedefe ulaşılamamış,

bundan doğan açık ise prestij yatırımları denenmaliyeti yüksek ancak getirisi az teşebbüslerlekapatılmaya çalışılmıştır. İktidarın elinde, -tamamıkendi düşünce ve uygulamalarının ülkeyi getirdiğiekonomik darboğaz ortamında-, faiz-kurayarlamalarıyla vaziyeti kurtarmak dışında bir çözümimkanı kalmamıştır. Yaşayarak görüldüğü gibi, bu daderde deva olmamaktadır.Hemen her ülke, salgın sebebiyle içine girilenekonomik daralmaya karşı objektif gerçekler ışığındauygulamaya koyabileceği reçeteler üzerinde çalışırken,

bu hayati konu bizde iktidar ve muhalefetin üzerindensiyasi kazanç umduğu bir kavga ve çekişme konusunadönüşmüştür. Türkiye, kaliteli üretimin ve ihracatın,tatmin edici istihdamın, güven veren milli paranın,istikrarlı yönetimin ve işleyen ekonomik kurumlarınbulunmadığı bir ülkeye dönüşmüştür. Bu durumsürdürülebilir değildir ve elbirliği ile çareler üretmeyeyönelme zamanı çoktan gelip geçmiştir.Her kriz dönemindeki gibi günümüzde de yurtdışında yaşayanlara düşen sorumluluklar vardır. Herşeyden önce, Türkiye’nin iç kamuoyunda zannedildiğigibi yurt dışındaki insanlarımızın ceplerindekiEuroların değer kazanmasından memnun olacak,ondan haz duyacak kadar egoist olmadıkları dostadüşmana gösterilmelidir. Diğer taraftan yurt dışındakiinsanlarımız ufağından büyüğüne alışverişleriniTürkiye menşeli ürünlere yöneltmeli, ülkeye girecekher sentin hayati değerde olduğunun idrakindeolmalıdır. Politikacıların gereksiz söylemlerindenetkilenmeden, ülkenin hepimize ait olduğugerçeğinden hareketle memleketine sahip çıkmalıdır.Bu, sadece yaraların sarılmasına bir nebze katkısunmak değil, ülkeyi ve milleti bölmek üzerindenkendilerine politik çıkar alanı oluşturan sorumsuz,muhteris, kifayetsiz ve kibirli politikacılara da vurulanbir şamar olacaktır.2022’nin sıkıntıların aşıldığı bir yıl olmasıdileklerimle.  
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SAADET BIELEFELD’DE
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 

LOKMA Arndtstr. 18 a 33615 Bielefeld

Türkiye 
usulü

Anadolu 

serpme 

kahvaltı

     Noel yemekleri  Düğün  Nişan  Doğum günü  İş yemekleri 
                  ve tercihe göre açık büfe hazırlanır.
        Rezervasyon için: 
        Tel.: 0521/ 560 45 43

    AÇILIŞ SAATLERİ:  
Pazartesi - Cuma 

09.00 - 17.00
Cumartesi-Pazar 
ve tatil günleri 

08.00 - 17.00

BRACKWEDE (Öztürk)AVRUPA Saadet Bielefeld bölgesindegörev değişimi yapıldı. Kovid 19tedbirleri sebebiyle istişare usulüyapılan seçimde, genel merkez görevlileri
Bilal Kaya, Bahri Tükenmez ve Celal Efetarafından üyeler tek tek dinlendi ve gö-rüşleri soruldu. Potansiyel başkan adaylarıhakkında görüşleri alındı. Daha sonra üyele-rin istekleri doğrultusunda (!) eski başkanyerine yenisi atandı. Üye çoğunluğunun üzerinde ittifak ettiği
Bayram Ulun yeni bölge başkanı seçildi.Ulun; daha önce IGMG Kuzey Ruhr BölgeGençlik Teşkilatı ve Lemgo IGMG şubesindebaşkanlık görevinde bulunmuştu. Görevi

devralan Bayram Ulun, kendisine gösterilenteveccühe teşekkür ederek, eski başkan Ali
Küçük’e yaptıkları hizmetten dolayı minnet-lerini sundu.

FATİH GÜL BÖLGE GENÇLİK BAŞKANIBir değişiklikte bölge gençlik kollarındayaşandı. Daha önce İbrahim Aydın’ın yürüt-tüğü gençlik kolları başkanlığını, Fatih Gül’ebıraktı. 31 yaşında olan Gül, “Bayrağı teslimaldığı yerden devam ettireceği” mesajını ve-rerek, eski başkan İbrahim Aydın’a yaptık-ları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Diğer yönetim kurulu üyeleri şu isimler-den oluştu: Bünyamin Sarıoğlu, Mehmet Gül,Fatih Demir, Mustafa Sallan, Hüseyin Sallan,Ömer Dikmen, Nurullah Demir, İsa Sarıoğlu.

Pandemi tedbirleri nedeniyle birebir görüşülerek yapılan seçimdeSaadet Bielefeld Derneği Başkanı Bayram Ulun olarak atandı. GençlikKolları başkanlığına ise Fatih Gül getirildi.

Gidişat
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Zahide Kartal anlatıyor:„Babam öldükten sonra annem 5 ço-cukla tek başına kalmıştı. Biz çocuklarköyün hayvanlarını otlamaya götürür-dük. Hayvanları akşam sahiplerine tes-lim ettiğimizde bize tandırda yanmışekmek bile verdikleri olmuştu. Annemde “kızım Almanya’ya git bizi kurtar“dediğinde hiç düşünmedim. Almanya ne-resi hiç bilmezdim. Tek bildiğim şey ordaharp olmuş, insanları gazla öldürüp ka-falarından sabun yapmış  bir milletinyaşadığı ülke. Ne kadar korksamda bi-
liyorumki tüm ailenin ümidi benim.Bende tamam dedim.30.05.1971 Abim beni İstanbul’ a getirdi. İlk defabaşka bir şehire gittim. Uçağa binecem.“Demirden bir kuş” dediler bana. Nasıluçar ki dedim kendime? Nasıl taşır okadar insanı? Elimde küçük bir çanta.İçinde  annemin diktiği bir etek ve ikiparça giysi var. O eteğin kumaşını alabil-mek için bir tavuk vermiş annem, yaniçok kıymetli. Uçağa binmeden önce abimelime iki tane kağıt verdi. Birinde ben-den bir ay önce Almanya’ya giden amca-mın adresi biri de Almanya’daçalışacağım yerin adresiymiş. Oradabirde beraber resim çektirdik abimle ha-tıralık.

UÇAKTA TİR TİR TİTREDİM KOR-
KUDANUçak Münih’e indi. Oradan bizi gruphalinde  trene bindirdiler. Kara tren de-
dikleri demek buymuş dedim ken-
dime. Ama nerede ineceğim, nereyegideceğim bilmiyordum. Yol boyu ağla-dım. Karşımda çok bakımlı güzel giyimlibir Alman kadın oturuyordu. Sürekli ka-dına elimdeki adresi gösteriyor bir yan-danda eline kolonya döküyordum. Kadınel kol haraketleriyle daha yolun vardiyor ve artık kolonya istemediğini an-latmaya çalışıyordu. Aynı peronda tür-kiyeli bir kadın daha vardı yanımdaoturan. Arkadaş olduk kendisiyle  ve bir-birimizi bırakmayacağımıza söz verdik.O da çok ağlıyordu, meğer bir kaç aylıkoğlunu bırakmış  Türkiye’de. Almankadın ikimizin kağıdına  bakıp ine-ceğimiz durakta haber verdi.Üç kişi yanımıza geldi indiğimizde.İki kadın bir erkek.  Kadının biri türktü,tercümanlık için gelmiş. Dedi “kork-
mayın sizi almaya geldik güvendesi-
niz”. Benim yanlış yerde indiğimi,aslında 5 durak sonra inmem gerektiğinisöyleyince biz yol arkadaşımla  ağlaya-rak kenetlendik birbirimize. Onlarda
„tamam arabayla bırakırız seni“ diye-rek aldılar beni de yanlarına.Gece vakti Bad Pyrmont Rehabil-
tasyon merkezinde kocaman bir bina-nın önünde indirdiler beni. Türk kadın
„senin iş yerine geldik, burada başka
bir türk kadını daha var“ dedi. Oranınbir Hotel olduğunu anlattı bana. Sonrada beni oraya bırakıp diğer kadını alıpyollarına devam ettiler… Ama Hotel nedir ki? Ne iş yapılırorada? Bir korku bastı  yeniden içime!Başıma kötü  bir iş gelmesinden korku-yordum. Annem belime kemer bağla-mıştı, zaten üzerinde düğüm düğüm.

Kapıdan içeri baktım  her yer pırılpırıl görünüyor, yerlerde halı serili. 
OTELE GİRERKEN AYAKKABILA-

RIMI ÇIKARDIMAyakkabılarımı çıkardım kapınınönünde. Hotel sahibi kahkaha atıyor ama

ben anlamıyordum nedengüldüğünü. Sonra beni takipet diye haraket etti. Çatı ka-tına İki yataklı bir odaya gir-dik ama kalbim çatlayacakgibi atıyordu. İçeride başkabir kadın vardı.Birden Türkçe bir ses
„hoşgeldin bacım benim
adım Siti” dedi. Ben o andizlerimin üstüne çöküpbağıra bağıra „Anne beni
nereye gönderdin, ben
nerdeyim“ diye ağlamayabaşladım. Siti de benim boy-numa sarılıp ağladı. Hotelinsahibi kadın köşeden bizebaktı sonra çekip gitti.

AMCA BEN GELDİM,
GEL BENİ BUL!Ertesi gün hemen işebaşladım. Diyarbakırlı  Siti
Karakuş o dönem bana hemabla hem yoldaş hem arkadaş oldusağolsun. Her işi öğretti bana. Çok yar-dım etti her konuda. Tam bir kadın daya-nışmasıydı bizimkisi. Mutfakta çamaşırbulaşık işlerini verdiler bana. Siti nasılmektup gönderildiğini de öğretti bana.

Hemen Amcama mektup yazdım: „Amca
ben geldim, kurban oluyum gel beni
bul“. Tek yazdığım buydu. Zaten okur ya-zarlığımda bundan fazlasına izin vermi-yordu. Bir kaç hafta sonra amcam geldibeni görmeye rahatladım.4 Ay Bad Pyrmont‘ta çalışıp kazan-dığım her kuruşu annemin verdiği tül-bentin içinde, yastığımın altındabiriktirerek her ay memlekete gönder-dim. Bir kuruşunu kıyıp harcamıyordum.Tek haftada bir gün bir küp dondurmaalıyordum kendime. Çocuğum iştecanım çekiyordu.  Gönderdiğimiz mek-tuplara cevap gelmesi bir ayı  buluyorduo zamanlar.. Annem ilk mektubunda „se-
ninle gurur duyuyorum kızım gönder-
diğin para geldi.  Seninle Almanya’ya
gidenler daha mektup bile yazmadı.
Sen çok hayırlı evlatsın“ diye yazmıştı.Buda bana daha da bir güç vermişti.

GELİNLİĞİ VE DAMATLIĞI DA BEN
ALDIMBielefeld de Falter Werke Bisikletfirmasında işe başladım daha sonra. Zorbir işti ama daha çok para kazanıyor-dum. 1976 yılında da gelinliğimi  ve nişan-lıma aldığım damatlığı bavuluma koyupTürkiye’ye gittim ve düğünümü yaptım.Evli bir kadın olarak geri döndüm Almanya’ya. Eşim bir sene sonra gelebildiyanıma. 30 sene aynı firmada her gün kart ba-sarak çalıştım.  Çok zor işleri verdiler ön-celeri bana.  Her gün  onlarca 30 kilolukbisikletleri kaldırıp indirdim bandtan.Baktılar çok çalışkanım beni ustabaşı(Vorarbeiter) yaptılar.

ÇOCUKLARI KREŞİN ÖNÜNE BIRA-
KIP İŞE GİTTİĞİM ZAMANLAR OLDUO dönemde üç çocuk sahibi oldum.Her defasında doğumdan hemen sonraişe başladım. Çok zordu hem anne oluphem hergün firmada kart basmak. Amaannelik tatili neymiş bilmedim. Çocuk-lara bazı zaman eşim bazı zaman kirvembaktı. Çocukları Kindergarten açılma-dan kapının önüne bırakıp işe gittiğimgünler oldu. Tramvaya binene kadar
kapı açılacağını bilir gözümü onlar-
dan ayırmazdım. Okul çıkışı boyunla-rında anahtarla büyüdü yavrularım. Amahepsi hayırlı evlat oldu şükürler olsun.Hepsi okudu, mutlu mesut yuva kurdu.Çok çalışsamda hiç bir dediklerine hayır

demedim. Hiç bir şeyden  geri bırakma-dım onları. Elimdeki imkanlarla mutluetmeye uğraştım. Almanca bilmesemdeokuldaki görüşmeleri hiç ihmal etme-dim. Okumaları için elimden geleni yap-tım.KADERDE TÜRKİYE’YE DE GURBET
DEMEK VARMIŞŞimdi emekliyim. Yıllar önce para ka-zanıp geri dönerim umuduyla geldiğimyerde geçti ömrüm. Artık para kazanmakdeğildir beni burada tutan. Şimdi de ço-cuklar ve torunlarım beni Almanya’yabağlıyor. Senenin 9 ayı  Türkiye’de
gurbetlik yaşamakta varmış kısmette.Yani anlıycan Türkiye’de de kalamıyo-rum, orası da gurbet olmuş bana. İkiülke arasında gel git yapıyoruz artık.Yazın orda kışın burdayım torunların ya-nında. 

“Göstermiyor aynalar beni ben diye,
şöyleşir hatıralar nerde artık sen diye” bi-tiriyor Zahide Kartal sohbeti.  Elindeeski fotoğraflarla dolu albümüyle birazhüzünlü biraz düşünceli bakarak gözleridoluyor. Birinci kuşaktan işçi kadınlar büyükzorluklar yaşayarak, değişimin güzel ör-neklerini göstererek tüm birikimini gençkuşak kadınlara bıraktı.Almanya'ya "misafir işçi" olarak göçeden Türkiyeli işçi kadınların çocuklarıartık onlardan daha iyi işlerde çalışıyor-lar. Onlar artık misafir değil , bir çokalanda ev sahipliği yapıyor meslekle-rinde. Zahide Kartal’ın kızı Dilek Irmakbunun en iyi örneklerinden biri bugün.

Almanya’da ilk ve en genç okul müdür-lüğüne atanan Dilek Irmak, 16 yaşındaikinci sınıfa kadar okuyabilmiş  işçi ola-rak  tek başına Almanya’ya gelen  bir ka-dının yetiştirdiği evlattır. Birinci nesil kadınlar annedir, emek-çidir, cesaretli, girişimcidir çocuklarınadaha iyi bir gelecek sunmak için birdenfazla ödün vermişlerdir. Önce kendiannem ve kayınvalidem olmak üzerebütün kahraman kadınlarımızın kalbin-den öpüyorum. İyi ki varsınız iyi ki biz-lere yolumuzda ışık oldunuz. 

Otele işe başlamıştım, o kadar temizdi ki içeri girerken:AyakkabımıÇıkardım! Üç sene çalıştıktan sonra ilk defa Tür-kiye’ye gittim. Otobüsten iner inmez an-nemle sarılıp ağlaştık. Annem benim içinkurban kestirmişti. Sanki bir bayram günü yaşıyor-dum. Gönderdiğim paralarla annem evimizi yaptır-mış hayvan almıştı. Beni yere göğe sığdıramıyordu.O sene abimin düğününü yaptım, kendimde çocuk-ken gön-lümükaptır-dığım hala-mınoğluylanişanlanıpAlman-ya’ya geridöndüm.Döneceğimgün sankitakvim bilebilmiş gur-bet yolu-nungörün-düğünü.Takvimdenkopardı-ğım  yap-rakta bir:Şiir şöylediyor:Okuyup ağladık ailece. O takvim yaprağını halasaklarım albümde.

Annemle Buluşunca
Sarılıp Ağlaştık

Almanya’da Misafir işçi de-
nildiğinde ilk akla gelen erkek
işçilerdir.

Kesinlikle oran olarak
erkek işçiler daha fazla, fakat;
azda olsa tek başına ça-
lışmak için gelen kadın işçi-
lerde vardı. Dil bilmeyen,
sıradışı kıyafetlerle tanırız on-
ları, çoğuda temizlik işçisidir.
Mücadele etmişler, başar-
mışlar. Anne olmuşlar, aynı
zamanda fabrikalarda kart
basmışlar.  

Demem o ki; her göç hi-
kayesi bir destan gibidir as-
lında. Özellikle birinci nesil

yaşadıklarını anlatırken dalar
giderler eskiye...

Şaşkınlıkla, hayranlıkla
dinler onları bugün yeni nesil.

Para kazanmak için geldiği
ülkenin diline, dinine  kültü-
rüne,  yaşam tarzına tama-
men yabancı  olmak acaba ne
demek diye sordum kendime.
Cevabın çokta uzakta olma-
dığını, bunu  bana en iyi bi-
rinci nesilden Zahide Kartal,
yani kayınvalidemin anlatabi-
leceğini düşündüm.

Masanın üzerine yay-
dığımız o yıllara ait fotoğraf-
lar eşliğinde Zahide Kartal’ın

anılarına daldık.
Babasını küçük yaşta kay-

betmiş, ailesinin imkanları ol-
madığı için ikinci sınıfa kadar
okuyabilmiş bir genç kızın hi-
kayesini dinliyorum bugün.

“Kime niyet kime kıs-
met”, diye başlıyor Zahide
Kartal hikayesine.

„Aslında Almanya ya mi-
safir işçi olarak gitmek için
rahmetli ağabeyim İbrahim
Erdem başvurmuştu”diye an-
latıyor. O dönem Almanya’ya
sadece kadın işçi alındığını
öğrenen aile, çözümü
Zehra’nın yaşını nüfusta, 16

dan 18 e büyüterek bulmuş. 
Yeni kimlikte  16 yaşın-

daki Zehra, 18 yaşında Za-
hide olarak Almanya
yollarına düşmüş tek başına.

O vakte kadar Iğdır’ın
Alican köyünde çobanlık ya-
parak ailesine destek veren
genç kız, köyünden başka bir
yer görmeden Almanya’ya
uçakla gelmiş. İstanbul’da
uçak havalandığında Zehra
sadece gerçek kimliğini değil,
ailesini sevdiklerini, köyünü
ve çocukluğunu a arkasında
bırakmış.

· Sevilay İnci KARTAL

Zahide 
Kartal
Almanya’ya
hareket etme-
den önce çek-
tirdiği
fotoğraf. 

Zahide Kartal’in (soldan 3.)kızı Dilek Irmak (sağda) Südschule Brackwede okulu-
nun müdiriyesi oldu. Göreve başladığı ilk gün yapılan törende kızına gururla baktı.

Siti Karakuş ileyollarımız ayrıldıdahada hiç göreme-dim kendini amaasla unutmadım.Hala merak ederimacaba nasıl neredediye.Daha sonra am-camla Bielefeld’egeldim. Bielefeld’de
Hotel Wolkmannda çalışmaya başla-dım.  Orda da hiç u-nutamadığım  birçok anım  var.Meğer yılbaşıy-mış. Havaii fişekhayatımda hiç gör-memişim, duyma-mışım. Gece heryerden bir patlamasesi geliyor.    diyorumki „ evyah harp
çıktı savaş var!”. Yatağın altına sakla-nıp ağlamıştım sabaha kadar. Sabahbeni bulup durumu anlattılar amayaşadığım korku yanıma kalmıştı.Bir başka unutmadığım  anı daha:Hotelin sahibi bayan Wolkmannbana eski bir radyo hediye etti. Banaacıyordu sanırım. Bilirdi işten başkahiç ne kimseyle görüşür nede bir yeregiderdim. Saatlerce o radyonunbaşında Türkçe ses arardım. Birgünbir türküye denk geldim.Başında yazması varBurnunda Hızması varAl yanak gamzesi varBeni öldüren esmer……..

Zahide Kartal türküyü söylüyoriçli içli.Ben sevinçten uçtum…Hemenkoşup haber verdim  Hotel sahibine.Tutup elinden odama getirdim  amaben gelene kadar türkü bitmişti dinle-temedim hatta kendimde dinleyeme-dim sonuna kadar.Hiç unutmuyorum bu türküyü. Herduyduğumda o günler gelir aklıma.Benim gurbet türkümdür “beni öldü-
ren esmer…”.Hotelin sahibi rahmetli bayan
Wolkmann beni çok severdi. Çok iyidavrandı bana. Temizlikten hariç re-sepsiyonda sorumluluk içeren işlerdeverirdi. Bana Almancayı ilk öğreten-
lerdendir kendisi.

Zahide Kartal

Sevilay İnci Kartal
kayınvalidesi 
Zahide Kartal ’ı
yazdı.

Diyarbakırlı
Siti Karakuş

SİTİ KARAKUŞ’U HİÇ UNUTMADIM

· Sevilay İnci-KARTAL
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Müşterilerimizin ve 

dostlarımızın 

yeni yıllarını kutlar,

sağlık, başarı ve 

mutluluklar dileriz.

İyi Seneler

Her şeyin en iyisi · Keyifli · Hesaplı 
Kaliteli alış verişin adresi 

Gütersloher Str. 8 33647 Bielefeld

KAYA CENTER alışveriş merkezinde
her türlü gıda maddelerini
taze sebze/ meyvelerini
et ürünlerini ve diğer 
ihtiyaçlarınızı,

NEED4SWEET
Bubble Waffle ve 
Rulo dondurma çeşitleri

CEPCOM‘da sabit ve
cep telefonlarıyla beraber,
aksesuarlarını,

YILDIZ FIRIN‘da taze ekmek, 
pide simit ve tatlı çeşitlerini,

KARADENİZ BALIKCI‘da
taze balıkları satın alacağınız 
gibi ekmek arası ve tabakda 
hazırlanmış çeşitlerini
     
      BULABİLİRSİNİZ.
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Çetin Güney
Tel.: +49 5247 / 407 77 55  info@caygundoener.de
www.caygundoener.de
Von-Liebig-Str. 12  33428 Harsewinkel / Marienfeld

ÇAYGÜN DÖNER GmbH
DÖNERPRODUKTION & FLEISCHHANDEL

ÇAY
DÖNERPRODUKTION & FLEISCHHANDEL

Yılların deneyimli, tecrübeli ismi ÇAYGÜN DÖNER

Pizza‘cılar için hazır kesilmiş döner!
Tüm döner çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

İşletmemizde müşterilerimizin istek 
ve taleplerine özgü Döner Hazırlanır.
   Siz isteyin biz hazırlayalım.

Yeni yılınızı kutlar, sağlık  ve mutluluklar dileriz!

Bizim için en önemli şey, malzemelerimizin kalitesidir!

Sürenheider Str. 312  33415 Verl
Tel.: 052 46 / 602 12 50
info@wata-bausto�e.de

İster yeni yapı, ister tadilatınız için inşaat 

alanında gereksinimi görülen 4000 çeşit 

ürünle hizmetinizdeyiz.

Ürün, hizmet dahası �yat farkı. Tercih sizin.

Bizden alacağınız inşaat malzemeleri 

ile, maliyet‘ten kazanca geçin.



HEDİYE

HEDİYE

Yeni
yılda

yeni bir

mutfak

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

Kahve Makinesi

HED İYE HEDİYE

Kaliteli
Su Arıtma Cihazı

Artık su 
taşımaya 

son!

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

Tüm mutfaklar 
için geçerli

İNDİRİM

6.299,-
113,48 aylık taksit

Ab sofort ist eine persönliche Küchenberatung möglich.*

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem persönlichen Planungspro� als

und lassen Sie sich beraten - bei uns im Studio als Einzeltermin oder weiterhin

online per Videochat. Sie entscheiden!
*Terminshopping in Abhängigkeit vom Inzidenzwert

(50-100/p100.000 Einwohner, 1 Kunde/ Kundin pro 40qm) möglich.

Inklusive Top-Einbaugeräte
Dunstabzugshaube WISE90BK B 

   Skala von A+++ bis D

Backofen LBN1113X A 
    Skala von A+++ bis D

Kochfeld LAI6000F  

Kühlschrank  LK1214 F 
    Skala von A+++ bis G

Spüle FRANKE: Einbauspüle Sirius 
    SID 610, aus Tectonite Carbon 

Armaturen CARLO NOBILI: 
    Hochdruck- Einhebelmischbatterie 
    Live mit Brause, Mischbatterie

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

BERLİN (AA)Almanya Başba-kanı Angela Mer-kel için askeriveda töreni düzenledi.Angela Merkel, Sa-vunma Bakanlığında dü-zenlenen törende yaptığıkonuşmada, 16 yıllıkbaşbakanlığının ardındanminnettarlık ve alçakgönül-lülük hissettiğini söyledi.
GÖREVİ OLAF SCHOLZ’A
DEVRETTİGörevini Sosyal Demok-rat Partili Olaf Scholz'a dev-reden Merkel, başbakanolarak geçirdiği 16 yılınçoğu zaman çok zorlayıcıolduğuna işaret ederek,

"Özellikle salgının son iki
yılı, siyasete, bilime ve
sosyal söyleme duyulan
güvenin ne kadar önemli
olduğunu ve aynı za-
manda ne kadar kırılgan
olabileceğini bir büyüteç-
le gösterdi." dedi.Demokrasinin nefret,şiddet ve yanlış bilgilendir-meye karşı savunulmasıçağrısında bulunan Mer-
kel, "Demokrasimiz, ken-dini eleştirel olarakinceleme ve düzeltme yete-neğiyle gelişir. Sürekli çıkardengesinden ve birbirinesaygıdan yaşar. Dayanışmave güvenden, ayrıca gerçek-lere olan güvenden ve bi-

limsel bilginin reddedildiği,komplo teorilerinin ve aji-tasyonun yayıldığı heryerde çelişkilerin dile geti-rilmesi gerektiği gerçeğin-den beslenir."değerlendirmesinde bu-lundu.
BÜYÜK TANRI SENİ ÖVÜYO-
RUZ İLAHİSİ OKUNDUİlerideki zorluklaracevap bulma ve geleceğişekillendirme görevinin birsonraki hükümete kaldığınıbelirten Alman Şansölye,Başbakan Olaf Scholz'abaşarılar diledi.Veda törenine, AlmanyaCumhurbaşkanı Frank Wal-ter Steinmeier ve eşi ElkeBüdenbender ile çoksayıda üst düzey siyasetçikatıldı.Alman ordusunun"Grosser Zapfenstreich"olarak adlandırılan sere-monisi, görevine veda edenCumhurbaşkanları,Başbakanlar ve SavunmaBakanları için düzenle-niyor.Törende Merkel'in biz-zat kendisinin seçtiği"Büyük Tanrı seni övüyo-ruz" adlı ilahi ile "Benimiçin kırmızı güller yağsın"ve "Renkli filmi unut-muşsun" adlı parçalar ça-lındı.

Angele Merkel
Veda Etti Sevgi ve hüzün

ile uğurlandı!

Siz değerli müşterilerimize takriben 500 m2

alanda hizmet sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz.
Tüm toplumumuzun 2022 yılını sağlık 

ve huzur içinde geçirmelerini dileriz

Inh: Metin Menteretzi
Münsterstr. 13  33428 Harsewinkel

Kanzlei Bielefeld Kanzlei Osnabrück
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Ulusumuzun, çalışanlarımızın, 
eş-dost ve yakınlarımızın 

yeni yılını kutlar, sağlık
esenlik, huzur, barış, gerçekten adalet ve birliktelik

içerisinde nice yıllar dileriz.

Für das neue Jahr wünschen wir Euch Glück, Erfolg 
und Gesundheit in allen Bereichen Eures Lebens! 

Herzliche Neujahrgrüsse 

von Firma K.L.A.S. GmbH

Kemal Kaptan

Tenge-Rietberg-Straße 102a
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Tel.: 05207 / 993 62 20

Heeper Str. 413  33719 Bielefeld  Tel.: 0 521 / 333 000
www.bs-expresslogistik.de  www.xpresslogistik.de

2022 yılının tüm
dostlarımıza ve insanlara 
huzurlu, sağlıklı bir 
yıl olmasını dilerim.

Taşınma ve nakliyat 
işlerinde bize başvurun, 
çözüm üretelim.

Taşıma bizim işimiz

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

Gülgün Eren

Yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim.

MAİNZ (AA)Aydın Doğan Vakfı tarafın-dan her yıl bilim, kültür,edebiyat ve sanat gibifarklı alanlarda ulusal ve ulus-lararası platformlarda başarıyaulaşmış kişi ve kurumlara veri-len Aydın Doğan Ödülü'nün25'incisi, dünyada ilk Kovid-19aşısını geliştiren bilim insanları
Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr.
Uğur Şahin'e verildi. 

Almanya'nın Mainz kentindedüzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın
Doğan Vakfı Onursal Başkan-vekili Sema Doğan takdim etti.BAŞARIDAN MEMNUN OLDUKTörende konuşan Aydın DoğanVakfı Başkan Vekili Vuslat
Doğan Sabancı, babası AydınDoğan'ın, ödülün Almanya'da,tüm insanlık için çalışan bu ikibilim insanına verilmesinden

özellikle memnuniyet duy-duğunu ifade etti.Bilginin her alanda, yeni ilerle-melere yol açtığını vurgulayan
Vuslat Doğan Sabancı, Türecive Şahin'in, kendilerinden ön-ceki bilim insanlarının çok ça-lışarak ulaştığı başarılardanyararlanıp sınırları tam zama-nında daha da ileriye taşıyarakmilyonlarca insan hayatını kur-tardıklarını söyledi.

25. Aydın Doğan Vakfı ödülü:

Prof. Uğur Şahin ve 
Dr. Özlem Türeci'ye 



... tüm ihtiyaçlarınız için!

Basit, hızlı ve tapu
kaydı yapılmadan

50.000 € ANINDA KREDİ

Aylık küçük taksitlerle!

Erdem Söylemez
Bezirksleiter BKM

Mittelstr. 99 |  32805 Horn-Bad Meinberg
Cep: 0179 766 52 56
erdem.soeylemez@vertrieb.bkm.de
www.bkm-soeylemez.de

Modernleştirme (ev)
Tadilat
Seyahat

Gürol Karahan
Gebietsleiter BKM

Hauptstr. 15 |  32257 Bünde
Tel.: 05223/791 11 80
Cep: 0173 279 24 00
guerol.karahan@vertrieb.bkm.de

Bahattin Aydın
Immobiliendarlehensvermittler (IHK)
Verkaufsleiter BKM

Feldstr. 52 |  32791 Lage
Tel.: 05232/691 95 30 |  Cep: 0160/773 87 48
bahattin.aydin@vertrieb.bkm.de

Tüm dost ve müşterilerimize mutlu ve sağlıklı bir yıl dileriz!

Hayri Gürhan
Landesdirektor der BKM 

Osterather Str. 7 |  57739 Köln
Tel.: 0221/256 446
hayri.guerhan@vertrieb.bkm.de

Düğün
Araba
Mobilya

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

özledigimiz lezzet
Memleket

er yeni yıl başlangıcında insanlarkendilerine yeni hedefler koyarlar.Daha önce yapmadıkları veyayapamadıklarını yeni yıldayapacaklarını vaad ederler. Yadapişman oldukları birşeyi yeni yıldadüzelteceklerini hedeflerler. Entanınmış ve vazgeçilmez „yeni yılhedefi“ ise sigarayı bırakmaktır.Halbuki „yeni yıl“ dediğimizolay, dünya küresinin güneşetrafında dönmesidir. Budönmenin süreci 365 gündür. Birkere komple etrafındadöndüğünde, matematikhesabımıza göre yeni bir yıl başlar.Yani olaya felsefi olarakbaktığımızda, yeni bir yıl ile hiç birşey değişmiyor. Sadece insankendisine yeni hedefler koyuyor, ohedeflere ulaşabilmek için demotivasyon kaynağı olarak birbaşlangıç noktası seçiyor: Yeni Yıl.Hz. Adem´den itibaren değişmeyenhakikatlara baktığımızda ise, şunutespit edebiliriz: İnsan doğuyor,imtihan ediliyor ve vefat ediyor. Ölümhakikatı hiç bir şekilde değişmiyor. Herinsanın değişmez biyografisi budur:Doğdum, yaşadım, öldüm.Ve bu doğum ve ölüm arasındakikısa süreçte insanlar dünya hayatınışekillendirmeye çalışıyorlar. Ebedialem ile kıyasladığımızda dünya hayatıbir yok hükmünde kadar kısa. Kur´an(23:112-114) bu hakikatı dile getirilir:„Allah, ´Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?´diye sorar. ´Bir gün veya günün birbölümü kadar kaldık; işte, saymaklagörevli olanlara sor´ derler. Allahbuyurur: ´Pek kısa bir süre kaldınız;keşke bunu (dünyada iken) bilmişolsaydınız!´“Ama bu süreç dünyada insana çokuzun gelir. Hiç ölmeyecek zannederkendisini, dolayısıyla ebedi alemidünya hayatına değişir, buradabiriktirir, maddiyata ve makamlarabağımlılıklarını çoğaltır, sıkıntı oluncada bunun da hiç bitmeyeceğinidüşündüğü için depresyona girer.Halbuki dünyada iyi anlar da, kötüanlar da hep geçicidir. İnsan, dünyanıntüm güzelliklerinin ahirete nispetenbir zindan hükmünde olduğunuunutuverir.Dolayısıyla yeni yılda değişen birşey yok. Doğum ve ölüm arasındakikısa süreçte insan oyalanmaktan bazı

şeyleri değiştirdiğini zannediyorsadece. Halbuki olan herşey daha öncede olmuş bir şeydir. Sosyolojininkurucusu İbn-i Haldun´un dediği gibi„Dünya tekerrürden ibarettir.“ MehmetAkif de ekler: “Tarihi tekerrür diyetarif ediyorlar. hiç ibret alınsaydı,tekerrür mü ederdi?“

Bunun en güzel örneği siyaset. 10sene önce veya geçen sene veya 2-3 ayönce delicesine, kavga ederek, belkikapı kapı dolaşarak yaptığınız siyasikavgalar ve tartışmalar neyi neticeverdi? Veya o tartışmalar esnasındakırdığınız gönüller ve kalpler;ailenizden, dostlarınızdan fedaettiğiniz vakitler siyasi tartışmalaradeydi mi? Çünkü sizin 10 sene, geçensene, 2-3 ay önce yaptığınız ve„dünyanın en önemli meselesidir“dediğiniz siyasi tartışmaların bugünhiç bir anlamı kalmıyor. Hatta bazenöyle oluyor ki, dünyanın en önemlimeselesiymiş gibi tartışılan bir konu,bir hafta sonra kimseyi ilgilendirmiyorbile. O konu kapanmış ve önemsizoluyor, fakat o arada yaptığınızkavgalar öyle kolay kapanmıyor.Siyaseti meslek olarak yapanları busözlerimin dışında tutuyorum.Dolayısıyla insan kendisinde birşeydeğiştirmek istemediği sürece, isteryeni yıl olsun, ister yeni yüzyıl olsun,fazla birşey değişmiyor. Önce insankendisinden başladığı zaman, yani endar daireden başladığı zaman, gerçekmanada birşey değişebiliyor. Bununiçin ise öncelikle farkındalık gerekiyor,bazen kabullenmek gerekiyor ve enönemlisi bakış açısını değiştirebilmekgerekiyor. Eğer bunlarıbaşarabiliyorsak, yeni yıllarıbeklememize de gerek yok, hemen oandan itibaren yeni hedeflerkoyabiliriz.

Dr. Cemil Şahinöz
cemil@misawa.de
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Yeni yıl - Yeni hedeflerHÖncelikle Bielefeld, Herford, Gütersloh, 

Paderborn, Detmold, Osnabrück, Hamm 

il sınırları içinde yaşayan 

okurlarımız olmak üzere, Almanya, 

Türkiye ve Türk Dünyası 

coğrafyasında bizleri takip eden 

gönül dostlarımızın 

Yeni Yıllarını kutlar,

MUTLU YILLAR DİLERİZ

Koronasız, savaşsız, hilesiz ve adaletli bir dünya dileğiyle!

RHEDA WIEDENBRÜCK (Öztürk)GT Kreisliga B 1 grubunda mücadele etmekte olan SVRheda Türk Yıldızspor başkanı Yılmaz Sağlam takımın2021 / 2022 sezonunun ilk yarı değerlendirmesini yaptı.
Ferhat Ergün, Okan Yıldırım, Fevzi Ufuk, Birol Varol,
Özhan Sürmeli ve Tolga Tutkun tarafından yönetilentakım, ilk yarıda beklenen başarıyı elde edememiş.Takımın ilk yarı performasını değerlendiren başkan Yıl-maz Sağlam şunlarısöyledi: „Yıldızspor1968 yılında federeolmuş çevredeki eneski Türk takımıdır.GT Kreisliga B1 gru-bunda oynamaktadır.Şuana kadar 13 maçoynadık. 2 galibiyeti-miz, 4 beraberliğimizve 7 maç mağlubiye-timiz var. 23 golattık, kalemizde 32gol gördük.“ dedi.

· Himmet ELMACI

SV Türk Yıldızspor 13
Maçta iki galibiyet aldı
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Yeni yılınızı kutlar,
sağlık, huzur ve 
mutluluklar dileriz.

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.

Sennerstr. 107  33647 Bielefeld
www.agbatech.de  info@agbatech.de

Tel:   0521- 384 577 14
Fax:  0521- 384 577 15
Mobil: 0179 - 9049338

Yeni yılda

sağlık ve

başarılar

dilerim.

EV SAHİPLERİNE MÜJDE

 info@agbatech.de

EV SAHİPLERİNE MÜJDE

Planlama, 
bilgilendirme
ve döşeme
Mermer, mozaik 
ve doğaltaş çalışması
Banyo tamiri

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

Yeni yılınızı kutlarız.

YENİ ADRESİMİZ
Dorfstr. 38 |
33739 Bielefeld
Cep: +49 151 47 33 71 27
Tel.:  0 52 06 / 918 60 29
info@mk�iesendesign.de
www.mk�iesendesign.com

BERGKAMEN (Öztürk)Evet, koronavirüs günlerindebunu da yaşadık. Çocuklarınıevlendirmek isteyen aileler,yakın uzak demeden buldukları salon-larda evlatlarının düğünlerini yaptılar.Bunlardan biri de iş insanları Ferman
Nişan ve Uğur Ağbaba’nın evlatları.Bielefeld’de ikamet etmelerinerağmen çocuklarının düğünlerini 90km uzakta bulunan Bergkamen’deki
“CK Eventcenter” salonunda yaptılar.Baba Ferman Nişan’a sordum,“Neden Bergkamen’i tercih ettiniz?Babanın cevabı çok kısa oldu: “İste-
diğimiz büyüklükte Bielefeld ve
çevresinde boş yer bulamadığımız
için” dedi. Evet, bu cevap her şeyi esa-sında anlatıyor. Yaşadığımız bu koronagünlerinde anne-babalar buldukları

her fırsatı değerlendirerek düğünle-rini yapıyorlar.
DÜĞÜN DAVUL ZURNA İLE

BAŞLADI
Mihriban Ağbaba ile Berkan

Nişan’ın düğünleri evden çıkarken;davulcu Özkan İçlek ve zurnacı İlhan
Dondurma’nın eşlik ettiği gelenekselhalay oyunu ile başladı. Daha sonrakısa bir Bielefeld turu yapıldı ve yak-laşık 50 araçlık konvoy ile A2 otoba-nına çıkılarak salona gidildi.2G+ kuralı ile salona giren misafir-ler gelin ve damadı ayakta alkışladılar.Ellerinde çiçeklerle salona giren gelinve damat ilk danslarını Eylem Ak-
taş’ın seslendirdiği “Yüreğimden
Tut” eseriyle yaptılar. Yaklaşık 400kişinin katıldığı düğünde misafirler,

Fahrettin Güneş Orkestrası ile DJ
Tuna’nın hazırladığı müzik programıile doyasıya eğlendiler.

MUTLUYUM, KIZIMI EMİN EL-
LERE TESLİM ETTİMİlk gözağırları evlatlarını evlendir-menin heyecanlarını yaşayan Nüket -
Uğur Ağbaba ve Tülay - Ferman
Nişan çiftleri davetlilerle yakından il-gilendiler, her masayı ziyaret ettiler.Duygularını sorduğumuz Ferman
Nişan:”İlk defa düğün yaptığımız içinheyecanımız zirvedeydi. Katı koronakurallarına rağmen bizi yalnız bırak-mayan dostlarımıza teşekkür ediyo-ruz” dedi. Uğur Ağbaba ise:“Mihriban ilk göz ağrımızdı. Biraz zoroldu. Ama kızımı emin ellere teslimettiğim için huzurluyum.” mesajınıverdi.

Mihriban ile Berkan’ın
tercihi CK Eventcenter oldu

TeutoMess - Ihr Partner für
Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
Wärme- und Wasserzähler
Heizkostenverteiler
Rauchmelder
Wartungs- und Mietservice

TeutoMess - guter Service ganz nah
IHRE VORTEILE

faire und stabile Preise
schnelle Bearbeitung Ihrer Anliegen
ein fester Ansprechpartner für all Ihre Anliegen
für uns gibt es keine Probleme, sondern nur Lösungen!

TeutoMess GmbH Vogelruth 17 33647 Bielefeld Tel.: 0521 / 252 581 32 info@teutomess.de www.teutomess.de

Hem türkçe, hem almanca hizmet verilir.

Mutlu
yıllar
dileriz!

Ailevi Akdeniz hasta-lığına dikkat çek-mek için biraçıklama yapan sanatçıGamze Şenol, bazı ağrılarıihmal etmeye gelmez açıkla-masında bulundu.Çocuklar ve yetişkinlerdeikide bir ateşlenme, karınağrısı, göğüs ve eklemlerdeağrı meydana geldiğinde, busadece bir ateşten fazlası ola-bilir, diyerek açıklamasınadevam eden Şenol, “Bu hasta-lık daha çok Güney Doğu
Akdeniz bölgesinde yaşayaninsanlarda rastlanmaktadır.Örneğin Türkiye veya Arapülkelerinde. Daha çok çocuk-larda görülen Ailevi AkdenizAteşi (FMF) hastalığı aynı za-manda irsidir” dedi.Bu rahatsızlıkları hisse-den kişilerin doktorla konuş-masını öneren Şenol: “mehr-
als-nur-Fieber.de’ web site-
sinde FMF hakkında daha
fazla bilgi edinin.”

Gamze ŞenolAileviAkdenizHastalığınaDikkat Çekti
Gamze ŞenolAileviAkdenizHastalığınaDikkat Çekti

Günter Butenuth

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

Yeni yılda

sağlık ve mutluluklar

dileriz.
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er Angriff auf die Moschee in Leipzig und die erstenReaktionen zeigen, dass die Gefahr für Muslime inDeutschland mittlerweile nicht nur vonRechtsradikalen ausgeht, sondern auch vonLinksextremisten und ihrem verlängerten Arm inder Politik.In Leipzig wurde während eines Aufmarschsvon Linksextremisten eine Moschee der Türkisch-Islamischen Union(DITIB)angegriffen. Dabeiwurden lautPolizeiangabenmindestens vierFensterscheibeneingeschlagen.Über der Moscheebefand sich dasWohnhaus desImams, der dortmit seiner Familie lebt. Glücklicherweise blieb dieFamilie unverletzt. Etwa 100 Vermummte seienrandalierend durch die Straßen gezogen undhätten Mülleimer angezündet sowie Bengalo-Feuerwerk und Böller abgebrannt, so einBehördensprecher. Der entstandene Sachschadenbeläuft sich auf 30.000 Euro. Zwölf Personenwurden in Gewahrsam genommen. Angekündigtworden war der Aufmarsch als Demonstrationgegen die Polizei, wie es hieß.
Täglich drei Angriffe auf Muslime

in DeutschlandWie der DITIB-Bundesverband mitteilte,handelte es sich bereits um den achten Angriff aufdie Eyüp-Sultan-Moschee in Leipzig innerhalb vonfünf Jahren. Seit Anfang 2021 nahm dieAntidiskriminierungsstelle der DITIB schon über22 gewaltsame Moschee-Übergriffe in ihre Statistikauf. Auszugehen ist von einer deutlich höherenDunkelziffer, weil längst nicht alles gemeldet oderpublik gemacht wird. Laut Angaben desMediendienstes Integration erfasste dasBundesinnenministerium (BMI) 2020 bundesweit1.026 islamfeindliche Straftaten. 103 Angrifferichteten sich dabei gegen Moscheen, darunter vorallem Sachbeschädigungen undVolksverhetzungen. 48 Menschen wurden bei denTaten verletzt. 2019 wurden 884 islamfeindlicheStraftaten und 107 tätliche Übergriffe aufMoscheen registriert. 2019 trugen 34 MenschenVerletzungen davon. Zwei Menschen verloren ihrLeben. In den meisten Fällen waren die TäterRechtsextreme.
Attacken von Linksextremisten

dürfen nicht bagatellisiert werdenDer Angriff auf die Moschee in Leipzig und dieanfänglichen Reaktionen führen uns vor Augen,dass die Gefahr für Muslime in Deutschlandmittlerweile nicht nur von sogenanntenEinzeltätern, Neo-Nazis und Rechtsradikalenausgeht, sondern auch von Linksextremisten undderen verlängertem Arm in der Politik. Sorelativierten zwei Abgeordnete der Linken dieMoscheeangriffe und hetzten weiterhin gegen denTrägerverein der Eyüp-Sultan-Moschee. DieMoscheegemeinde wird somit gewissermaßen zurZielscheibe gemacht. Zudem wiederholen dieAbgeordneten immer wieder Unwahrheiten, z.B.dass die Predigten aus der Türkei geschicktwürden. Durch diese Argumentationsweiseerklären die linksradikalen Politikerinnen die Täterquasi zu Anwälten der Gerechtigkeit. In derÖffentlichkeit entsteht das verzerrte Bild, derSchaden, den die Opfer erleiden mussten, wäreselbst verschuldet.
Begriff „Islam“ ist negativ

konnotiertDie andauernden Moscheeübergriffe störennicht nur das Vertrauensverhältnis und dasSicherheitsgefühl in Deutschland. Die Statistikenverdeutlichen jedes Jahr aufs Neue, dass einenachhaltige Sicherheitsstrategie vonnöten ist. Dazuzählen beispielsweise Schutzmaßnahmen wievermehrte Polizeipräsenz oder gar Polizeischutzrund um die Uhr, wie man dies bereits vonSynagogengemeinden kennt. Außerdem fehlt es anSensibilisierungsmaßnahmen und glaubwürdigenKonsequenzen für die Täter. Zu oft werden dieErmittlungsverfahren eingestellt. Und:Islamfeindlichkeit wird in Deutschland immer nochzu sehr verharmlost. Dafür ist der Begriff „Islam“nachgewiesenermaßen negativ konnotiert.
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Linksradikalismus: Eine neueGefahr fürMuslime inDeutschland?

Tüm müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar,  

pandemiden etkilenmemek umuduyla
sağlık ve mutluluklar dileriz

ARNDTSTRASSE 7  33602 BIELEFELD
REZERVASYON  0 5 2 1 / 7 7 0 7 9 0 6 5

OCAKBAŞI

Türkiye‘ye 
gitmeden 
evvel 
bize 

Berkant Çokkorkmaz
Zahntechnikermeister

Zero Dental GmbH
Mittelweg 24
32051 Herford

Tel.: 05221 692 71 88
Fax: 05221 692 71 89
Cep: 0176 623 216 25

info@zero-dental.de
www.zero-dental.de

        

Türkiye‘ye 
gitmeye

doktorunuzu 

%70 
tasarruf

Mutlu Yıllar
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Sağlıklı ve mutlu bir

2022 Yılı
dileklerimizle ...

Haupstr. 51
33647 Bielefeld
www.mystore-bielefeld.de

Tel.: 0521/963 017 90
Fax: 0521/963 017 91
info@mystore-bielefeld.de

Galaxy 
ZFlip 3, 

5G, 
128 GB

49,99 € dan 

başlayan

�yatlar

YENİ YILA hızlı girin

MUHTEŞEM 
KAMPANYA

İlk 6 ay
0,- €

AÇILIŞ
ÜCRETİ 

YOK

1000 Mbit/s
Posta ücreti 9,99 €

7. aydan sonra

34,99 €

Saturn için

100,- € Gutschein

Sözleşmeli cep telefonlarında

aylık 15,- €uro ya kadar indirim yapılır.

Red Internet & Phone

Nikah Şekerleri, İmza Defterleri

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

www.meinehochzeitseinladungen.de

...

Düğün & Sünnet Davetiyeleri
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Jahresdurchschnittszins in % (Wohnungsbaukredite an private Haushalte, anfängl. Zinsbindung über 5 bis 10 Jahre, 1983 durchschnittl. E�ektivverzinsung zu Festzinsen / 10 Jahre fest, 
1967 bis 1982 Hypothekarkredite auf Wohngrundstücke, durchschnittl. Zinssatz) · Quelle: Deutsche Bundesbank · Stand: Juni 2020

Faiz koruma hesabı
(Zinssicherungskonto)

Bu hesapla 
uzun vadede 
düşük faiz 
oranını güvence 
altına alın.

0,95 %
 ile başlayan faiz oranı

Konut emlak kredisinde faiz gelişme oranları
                   „Gelecek uzun bir geçmişe dayanır.“

Her bütçeye göre 

BİREYSEL TEKLİF!

Gelin görüşelim, karlı çıkın!

Devlet 
teşviği 

dahil!

Tuğrul Alp Öztürk
Bezirksleiter

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

Biz KAUSA-Servicestelle Bielefeld olarak, çoğu diğer Bielefeld´de, 
olan Kurumlarla birlikte çalışıyoruz ve okul veya meslek danışmanlığı 

konusunda her türlü konularda yardımcı oluruz.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu husuta karşılaşacağınız 
sorunları aşma noktasında sizlere ücretsiz destek sunmaktayız.

Türkçe bilgi için:
Proje Çalışanı: Halim Ektiren
Telefon:  0521-9622-241
Cep:   0176-55724285

halim.ektiren@rege-mbh.de
      www.rege-mbh.de/unternehmer/kausa-servicestelle.html

Gelin, sizinle beraber gençlerimizi ve şirketinizi geleceğe hazırlayalım!
Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz!

İrtibat bilgilerimiz:
KAUSA-Servicestelle Bielefeld

Herforder Straße 73, 33602 Bielefeld 
(Jugendberufsagentur – Jobcenter Arbeitplus Bielefeld‘in tam karşısında)

İş sahipleri ve yeni iş yeri kurmak isteyenlere

DUYURU!
İş yerinizde meslek eğitimi yaptırmak ister misiniz?

Kendi elemanınızı yetiştirerek geleceğe daha emin adımlarla yürümek isterseniz,
bu alanda sizlere Bielefeld´de „Ücretsiz“ yardım hizmeti sunuyoruz.

Gençlerimize sizde imkan tanıyın!

Yeni Yıl, Yeni İmkanlar

Adres / Showroom:
Wittekindstaße 43
32758 Detmold

Çalışma Saatlerimiz: Pazartesi-Cuma: 10:00 - 19:00  Cumartesi: 10:00 - 16:00

                   kuechenspezialist_detmold

Tel.: 0 52 31 - 230 95
kontakt@kuechenspezialist.org
www.kuechenspezialist.org
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YİMPAŞ DEYİNCE AKLA YOZGAT GELİRYozgat'ın kanayan yarası olan, Yimpaş
Holding ile ilgili bu yazımı okuyucularımiçin  paylaşıyorum. Yetkili, etkili hükümet vekurumlarımızdan, Holdingzedelere bir sesverirler umudunu hep bekliyor olacağım..Son yılların, zamanların en çok konuşulankonusu YİMPAŞ'a ne oldu? Yimpaş Holdingnereye gidiyor? İsim değiştirerek oğul,damat, eş, dost arasında parselleniyor mu?Gönül isterdi ki, bu konuda iyi şeylerkonuşulsun ve güzel şeyler söylensin. Bunahem biz sevinelim, hem şehrimiz YOZGAT buyolla daha iyi tanıtılsın. Fakat yok, Yozgatdeyince akla hemen Yimpaş geliyor veyaralanıyoruz.Yimpaş bir taraftan bu başarısız ve akılerdirilmez bugünkü durumuyla kendiniyiyip bitiriyor, diğer taraftan Yozgat’ın adınıkötüye, kul hakkı yiyen il ismi ile öneçıkarıyor. Bugün gerek Türkiye dahilinde,gerekse Avrupa’da konu Yimpaş olsa ve sizinde Yozgatlı olduğunuzu bilseler, hemenYimpaşzedeler size dönüyor ve ilk sözolarak; siz Yozgatlılar bizi yaktınız,? diyesitem ediyorlar. Yimpaş’ı bu hale getirenler,yaptıkları yanlışlıkların neye mal olduğunuve daha nelere mal olacağını acaba hiçdüşünüyorlar mı ?Zannetmiyorum, çünkü son yılların veaylarında Yimpaş ile ilgili basında çıkanyazıları, TV’lerde yapılan açık oturumları vebasın toplantılarını takip ederken, zamanzaman hayretler içinde kaldım. Yimpaş’ınüst seviyedeki yöneticilerini (!); sanki hiç birşey olmamış, onbinlerce ortağın milyarlarcaparası çarçur edilmemiş, Yimpaş iflasıneşiğine gelmemiş, aksine her şey güllükgülüstanlık gibi gösterme gayreti içindegördüm. Hala yaptıkları hata ve yanlışlıklarıasla ve asla kabul etmeme endamısergiliyorlar. Kendi kendime: “Herhalde buda pişkinliğin başka bir adıdır” dedim.Geçenlerde Yozgat merkezde birakrabamı ziyaret ediyordum; her zamankigibi yine Yimpaş gündeme geldi. Akrabambir hatıra, daha doğrusu bir vakıa anlattı.Bana göre bu ibret alınacak ve aynı zamandakorkulacak bir şeydi. Bu olay tüylerimi dikendiken etti. Ben de bu hadiseyi aleme ibretolması bakımından aynen nakletmeyi zarurigördüm. Akrabam hadiseyi aynen şöyleanlattı:

MALLARI ANKARA’YA KAÇIRDILAR - Ben nakliyeciyim. İzmir’den bir zenginYozgat’a gelmiş ve bu şahısın Yimpaş’ta olanyüklü bir alacağı varmış ve onu alamadığıiçin Yimpaş’ın mallarına haciz koydurmuş.Üç kamyon olarak bizi kiraladı ve birlikteNORA Mobilya Fabrikasına ( Yozgat’ındoğusunda Sorgun yolu üzerinde) gittik.Fabrikada bulunan ve haciz edilenmobilyalar arabalara yüklenmeye başlandı.Mobiyalar yüklenirken; Yimpaş’ın oradabulunan yöneticileri, İzmir’den gelen vemalları haciz ettiren zengin adamayalvarmaya başladılar. Bu arada arabanınbiri de dolmuştu. Neticede, yöneticilerzengine; 2-3 hafta zarfında borçlarınımutlaka ödeyeceklerine söz vererek,mobiyaların tekrar indirilmesine adamı iknaettiler. Adam da merhametli biriymiş ve busöz vermeye inanmış olacak ki, yüklenenmalların tekrar boşaltılmasına razı oldu.Bunun üzerine mobilyalar tekrar boşaltıldıve alacaklı şahıs Yimpaş yöneticilerininverdikleri söz üzerine NORA Mobilyafabrikasından ayrıldı ve gitti. İzmir’den geleno alacaklı NORA Mobilya fabrikasındanayrılır ayrılmaz; Yimpaş’ın orada bulunansorumluları tekrar mobilyaları kamyonlarayüklettiler ve malları ANKARA (?)istikametine kaçırdılar!!!- Şimdi ben; YİMPAŞ’ın önde gelen vebasın toplantlarında ve TV açıkoturumlarında her şeyi toz pempe göstermegayretinde olan yöneticilerine soruyorum:Bunlar doğru mu? Şayet doğru ise; bununasıl bir dürüstlük, nasıl bir yöneticilikmahareti ve hangi inançla bağdaştırabiliyor-sunuz?
KAÇAK OLARAK HOLLANDA’DA ÇALIŞTIM
BİRİKTİRDİĞİM PARA GİTTİ- Size ikinci bir hikaye daha anlatayım:Zira YİMPAŞ’dan madur olmayan insan yokki. Ankara-Esenboğa Hava Limanı’ndanDüsseldorf’a uçmak üzere, bagaj ve biletişlerini halletmek için uğraşırken, Yozgatlıbir hemşehrimle karşılaştık. O da biryakınını Hollanda’ya uğurlamak içinhavaalanına gelmiş. O uğurladığı yakınınıönce Allah’a sonra bize emanet edince; bizikendine yakın ve samimi bulmuş olmalı ki,içini döküp, derdini anlattı:- Ben yıllar önce çalışmak üzere kaçakolarak Hollanda’ya gittim. Tarlalarda,

bahçelerde, nerede ve ne iş bulduysamçalıştım. Polise yakalanırım korkusuyla dabir gün olsun rahat yüzü görmedim.Yemedim içmedim, almadım satmadım. Kölegibi tarlalarda, bahçelerde yıllarca çalıştım.Hollanda’da yıllarım böyle geçti. Bu sıkıntıla-ra göğüs gererek, 75 bin € biriktirdim. Butasarrufumu Yimpaş’a yatırdım. Bir günyakalanır, sınırdışı edilir ve Türkiye’yegönderilirsem; bir güvencem olsundüşüncesiyle. Bu sene Hollanda polisi beniyakaladı ve apar topar sınırdışı etti. BeniTürkiye’ye gönderdiler. Şimdi ise perişanım.Bir taraftan aç susuz, korku ve ürperti içinde,polisten korka korka tarla ve bahçelerdeköle gibi çalıştığım günler, bir taraftanYimpaş’ta kaybolan param aklıma geldikce;üzülüyor, kızıyor ve kime ne diyeceğimibilmiyorum. Şimdi benim halim ne olacak,ben şimdi ne yapacağım? - Evet, bana yöneltilen bu soruyu ben deYimpaş yetkililerine sorayım: Bu acıklıhikayenin kahramanı şimdi ne yapacak?Bunun yıllarca gurbet diyarında aç susuz,yersiz yurtsuz, yemeyip içmeyip biriktirdiğive umutla size yatırdığı bunca paranınakıbeti ne oldu? Şimdi bu kardeşimiz neyapacak? Ne yiyip ne içecek? Neredekalacak? Bu sorulara lütfen cevap veriniz. Buinsanların hali sizin vicdanınızı (!) hiçsızlatmıyor mu? Yoksa buna da pişkin bireda ile; o da parasını bize yatırmasaydı veyadaha da pişkin olarak; ticarette kar da varzarar da var mı diyorsunuz?Beyler ağlayanın malı gülene hayıretmez! Şimdi on binler ağlıyor ve üç beş kişigülüyor veya köşeyi döndü veya haladönüyor. Bunu neden hala bilmemezliktenve görmemezlikten geliyorsunuz! Davulunsesine kulağınızı daha ne kadar tıkıyacak-sınız? İnsanları daha ne kadar daha maduredeceksiniz? Yozgat’ın adını daha ne kadarkirletecek siniz? Yozgatlı’yı daha ne kadartöhmet altında bırakacak sınız?Yimpaş yöneticileri (!) lütfen kendinize gelin.Herşeyi toz pempe göstermeyi (dalga vedalavereyi ?) bırakın. Dürüstüğü (!) eldenbırakmayın. Gözünüzü açın ve olup bitenlerigörün! Kulağınızı açıp size, sizin şahsınıza veYimpaş’a söylenenleri bir duyun!!!Bu size tavsiyesidir!

Yozgat'ın Kanayan Yarası YİMPAŞ

Deri koltuklar ve

teşhir model mutfaklarda 

%70 indirimKoltuklarda SOLANİ 

Yataklarda BAMBİ
Deri koltuklarda NOLTE

Mutfaklarda NOBILIA

Koltuk 
ve yataklar

istenilen 
renkde 
bulunur MARKA

MODELLER

2022 yılının ins
anlığa

huzur getirmesini dileriz.

Mutlu Yıllar

Açılış saatleri: Pazartesi - Cumartesi 10:00 - 18:00
Paderborner Str. 300  33689 Bielefeld  Tel.: 05205 / 15 18 862  

BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld‘de yaşayanSivaslı Kaymakçıailesinin oğlu
Ömer ile Yozgatlı Kılıç ailesi-nin kızı Hülya hayatlarınıbirleştirdiler. Sıkı Kovid ted-birleri altında yapılan düğün;
Cevriye ve Mert Büyükça-
kır‘ın yeni açtıkları Biela-
dium Bielefeld salonundayapıldı. Düğüne davetliler;aşı veya iyileşmiş pasaportla-rının yanı sıra güncel test so-nuçlarını da (2G +) göstere-rek salona girebildiler. Her iki ailenin; akraba,dost ve komşularının iştirakettiği düğünü Grup Yaka-

moz orkestrası şenlendirdi.Özellikle İç Anadolu yöresioyun havalarıyla pisti doldu-ran davetliler, koronayarağmen felekten bir gün çal-manın hazzını yaşadılar.
DAVETLİLERE TEŞEK-

KÜR ETTİLERDüğünlerine katılan da-vetlilere teşekkür eden da-madın babası Ahmet
Kaymakçı, „Zor bir dönem-den geçiyoruz. Kovid 19 bas-kısı altında düğünümüzüyapmak zorunda kaldık.Buna rağmen test yaparaközel günümüze katılan dost-lara teşekkür ediyoruz, iyi kivarlar.“ dedi.

Ailesine
Yeni Akraba

Kaymakçı 

Doğan TUFANdogan.tufan66@googlemail.com
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WESTSTRASSE 36
PAZARTESI‘DEN CUMARTESI‘YE  KADAR        
SAAT 10:00 ILE – 20:00 ARASI

WWW.HAMM.DE/CORONAIMPFUNG

WWW.HAMM.DE/CORONAIMPFUNG

Hamm Türk Engelliler Derneği
Pandemiye rağmen derneğimiz faaliyetlerinde devam etmişir.

Verein zur Selbsthilfe Behinderter und
Nichbehinderter Türkischer Mitbürger Hamm. e.V.

Engelliler derneğimizde göçmen bayanlara
yönelik bir proje yapılmıştır.

Sağlık, sosyal uyum, eğitim ve meslek 
konularında bilinçli hale getirmek için yapılan 
bu proje bir araştırma projesidir. 20 kişi katılmıştır.

Bayanların talebi üzerine demans bakım kursu yapılmıştır. 
20 bayan bu kursa katılıp refakatcı belgesini almıştır.

Derneğimiz 2022 yılında çalışmalarına bir engelli aracı ile devam edecektir.

Göndereceğiniz bağışlarla bir engelli aracı alınacaktır
 Bağış hesabı: Sparkasse Hamm
 DE85 4105 0095 0000 1906 03
 Verwendungszweck: Behinderten-Transportwagen

Derneğimiz tüm alman ve türk dostlarımızın
yeni yılını kutlar, sağlıklı bir yıl diler.

HAMM (Öztürk)Bir yıl önce
Wilhelmstr.60, 59067
Hamm adresinde Liya

Moda Butik’i devralan ArzuAkçay, Büyük beden ve Tesettürkıyafetleri satıyor.Liya Moda Butik’i devralarakhayalini gerçekleştirdiğini söyle-yen Arzu Akçay, 62 beden kiyafet-lere kadar çeşit bulundurduk- la-rını söyledi. Büyük beden bul-makta zorlanan müşteriler bizimuhakkak ziyaret etsin sözlerinisürdüren Akçay şöyle devam etti:“Müşterilerimiz istemiş olduklarıAbiye, Tunik, Pantolon, Etek, El-bise, Mont, Şal, Başörtü, Bone çe şitlerini 38 - 62 beden arası bizdebulabilirler. Ayrıca özel sipariş- lerde aracılık da yapıyoruz.” diyebilgi verdi. · Yusuf KUŞAKLI

Büyük Beden Arayanlar
Bizi Ziyaret Etsin

HAMM (Öztürk)Pandemi şartlarınarağmen çalışmalarınıaralıksız sürdürenHamm Engelliler Derneği iki ayrıkursu daha tamamladı.20 Türk bayanın katıldığı kur-sun ilki sağlık, sosyal alan, uyumve eğitim alanında, diğeri ise De-mans Hastalığı hakkında yapıldıve kurslara katılan kişilere serti-fika verildi.Engelliler Derneği olarak en-gelli aracı sipariş ettiklerini söy-leyen başkan İsa Topak, “İhtiyaçhalinde taşıma hizmeti de vere-ceğiz. Minibüsü almamızda kat- kısı olan yardımsever bağışcılarabu vesileyle teşekkür ederiz. İyi ki varlar.” dedi.
· Yusuf KUŞAKLI

Kursa katılan bayanlara
sertifika verildi

Başkan İsa Topak, iki projesini gerçekleştirmişolmanın huzurunu yaşıyor.
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LİDER BÄCKEREI LÖHNE’deOWL bölgesinin en büyük marketi Brawo‘nun içinde

F y
F b

Bu 
hizmetlerimiz
Pazar günü de 
verilecektir.

Owl Bölgesi’nin en 
büyük Türk  Marketi 

Yeni yılınızı kutlar, sağlık 
ve mutluluklar dileriz!

BRAVO MARK teinstraß Tel.: 05732 9899779
info@bravomarkt.de  www.bravomarkt.de  www.facebook.com/bravomarkt

BERLİN (AA)Almanya'da yeni tip koronavirüsün(Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle alı-nan önlemler daha da sertleştirildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyaletbaşbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası dü-zenlediği basın toplantısında alınan yeniönlemleri açıkladı. Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bu-laşabildiğine dikkati çekerek "KoronavirüsNoel tatili yapmıyor." dedi.Alman Şansölye, sorunlar ortaya çıkanakadar beklemeyeceklerini belirterek "Aşı-lanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil.Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum.Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riskemaruz kalıyor." diye konuştu.Scholz, aşının zorunlu olmasından yanaolduğunu vurgulayarak "Yüksek biraşılama oranına ihtiyacımız olduğunu bi-liyoruz." ifadesini kullandı.Yeni önlemlere göre, 28 Aralık'tan itiba-

ren aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyi-leşenler en fazla 10 kişiye kadar bir arayagelebilecek. 14 yaşından küçükler bundanmuaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece birhaneden iki kişi, başka bir haneden iki kişiile bir araya gelebilecek.Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlarkapalı kalacak. Halka açık yerlerde toplantıve havai fişek gösterileri yapılamayacak vehavai fişek satılamayacak.Kültürel ve benzeri önemli etkinliklerseyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Fut-bol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşıolmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda vesinemalarda yürürlükte kalmaya devamedecek.Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerdeçalışanlar salgın planlarını bir an önce göz-den geçirerek güncelleyecekler.Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonrakideğerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'deyapılacak.

ğ

M
Dammstr. 38
33824 Werther/Westf.
Tel.: +49 (0) 520 390 28 332
Fax: +49 (0) 520 390 28 331

www.oeztech-fertigungstechnik.de
info@oeztech-fertigungstechnik.de

ÖZ-TECH
Fertigungstechnik
Ihr Partner in der Zerspannung

8 Aralık’da yemin ederek göreve başlayan “Trafik Lambası” diye ad-landırılan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür DemokratParti (FDP) oluşan yeni hükümet, Kovid 19 için yeni önlemleri açık-ladı.  Başbakan Olaf Scholz tarafından yapılan açıklamada, kısıtla-malar ön plana çıktı.
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.

Kovid 19 
Önlemlerini 
Sertleştirdi 
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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

TÜRK HAVA YOLLARI TEMSİLCİLİĞİNİ ALA-
RAK  İLK SEYAHAT BÜROSUNU AÇTIAmcam Nuri Doğrul; Meslek Lisesi mezunu-dur ve bu özelliğinden dolayı da Almanya’yailk gelenlerdendir. Baumgarte Firmasındaçalışırken Almanca öğrenmesi onu ön planaçıkartmıştı. Firmanın tercümanlığını da yapı-yordu. 8 yıl sonra 1969’da ayrılarak Haupt-

strasse 131’de ilk Seyahat Bürosunu açtı ve
THY Acentalığı da alarak işe başladı.

İLK BAYRAM NAMAZINI OKULUN SPOR SA-
LONUNDA KILDIKİnsanlarla kolay ilişki kurabilen sıcakkanlı birİnsandı. O dönemde senesini tam hatırlaya-mayacağım ama 1969-70 olabilir, Hauptstr.Üstündeki Sparkasse’nin arkasında (hala du-ruyor) İlkokul spor salonunu Belediye’den is-temiş ve sosyal bir hizmet olduğu için

Brackwede Belediyesi de onaylamıştı. İlkBayram namazımızı orada kıldık. Hoca da ya-nılmıyorsam yine işçi olarak Almanya’yagelen bir vatandaşımızdı.
YEREL BASINDA HABER OLDUHatta Bielefeld’de yayınlanan yerel gazeteNeue Westfaelische bu etkinliği haber olarakyayınlamıştı.Amcam aynı zamanda Türk Spor’un kurucusuve ilk başkanıdır. Federasyon’a evrakları götü-rerek bildiriyi ileten kişi olarak benim de birpayım olmuş oldu.

ALMANCA BİLENLER ÖN PLANDAYDIO dönemler Almanca bilenlerin parmaklagösterildiği dönemler olup, ön planda bir İn-sandı. Fakat, bu durumdan hiçbir şekilde fay-dalanmamış olup, daima vatandaşa yardımıön planda tutan bir kişiydi.66 yaşında kalp yetmezliğinden hakkın rah-metine kavuştu.
· İrfan DOĞRUL

Rietberg’de 60. Yıl Ağacı Dikildi

RIETBERG (Öztürk) Rietberg’de sosyal alandagönüllü faaliyet yapan
Hi(c)ra Gençlik Grubu

Göçün 60. Yılı için bir ağaç diktiler.Belediye Başkanı Andreas Sun-
der’in desteğiyle dikilen ağaç ile bi-rinci nesil Türkleri rahmetle

andılar. 
„Bir Fidan Bin Umut“ sloganıylasağlıklı ve kaliteli yaşam için fidandikilmesinin yaygınlaşmasını isteyengrup; kendilerine imkan tanıyanRietberg belediyesine, projeye des-tek veren tüm arkadaşlar ve bağıştabulunan herkese teşekkür ettiler. 

ONLAR BİZİM KÖK SALMIŞ ÇI-
NARLARIMIZDIRHi(c)ra Grubu şunlarısöylediler: „Bugün üçüncünesil olarak böyle güzel birprojede yer alabildiysek1960’lı yıllarda Almanya’yagelen göçmen işçilerimizsayesindedir. Onları saygı veminnetle anıyoruz. Onlar Av-rupa’ya gelerek büyük müca-

dele verdiler, fedakarlık yap-tılar. Onlar bizim kök salmışçınarlarımızdır. Bu çınarasahip çıkmak boynumuzunborcudur.“
ALMANYA BİZİM NESİL İÇİN
VATERLAND HÜKMÜNDEDİRRietberg, doğup büyü-düğümüz ve üç nesil hatıra-mızı biriktirdiğimiz şehirdir

diyerek konuşmalarını sür-düren gençler şu mesajı ver-diler: „Türkiye Ana vatanımızolduğu kadar Almanya dabizim için „Vaterland“ babavatan hükmündedir. İki ülke-nin çocukları olarak, milli vemanevi değerlerimize sahipçıkarak, diktiğimiz ağaç ilekalıcı bir eser bırakmak is-tiyoruz.“ 

Bielefeld-Brackwede’de
İlk Bayram Namazını Nuri
Doğrul Organize Etti 

Sağ taraftan sol tarafa doğru bulunan kişiler:  Kübra
Altın, Aleyna Taşkın, Rietberg belediye başkanı An-
dreas Sunder, Sevdegül Şama, Tuğba Tuncel, Zilha
Bayrak, Açelya Şen, Enise Karaarslan
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Gurbetin zor yıllarında, “Hasreti, Özlemi“ yaşayarak
insanlarımızı aydınlatan, duygularına tercüman olan,
vefat etmiş basın mensubu meslektaşlarımızı:

„Göçün 60. Yılında“ minnetle anıyoruz.
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BIELEFELD (Öztürk)Birinci Nesil GurbetçiTürklerden olan HarunKoç’u memleketineuğurladık. DitiB Merkez Cami av-lusunda kılınan cenaze namazınıDin Görevlisi Ahmet Hamdi İnal-pulat kıldırdı. Cenazeye BielefeldÜlkü Ocağı ve ATİB Bielefeld der-nek mensupları başta olmaküzere; Giresunlu ve Bielefeld’dekidostları katıldı.
1969 YILINDA ALMANYA’NIN

KİEL KENTİNE SÖZLEŞMELİ
OLARAK GELMİŞTİ1969 yılının son aylarında Al-manya’nın Kiel kentine sözleşmeliolarak gelen Harun Koç, bir süreorada çalıştıktan sonra 1973 yı-lında Bielefeld’e geldi. Başta Bra-ke’deki Rixe bisiklet firmasıolmak üzere değişik firmalardaçalışarak 2011 yılında emeklioldu. Emekli olduktan sonra dahaçok Türkiye’de yaşamayabaşlayan Koç, son ikibuçuk sene-dir daha çok Almanya’da yaşıyor-du. Kalp rahatsızlığı vardı. Şika-yetlerine soğuk algınlığı da ekle-nince, kalbi dayanamadı, oğlu Nu-ri’nin evinde ruhunu teslim etti.

NAAŞI GİRESUN’A GÖNDE-
RİLDİAilesi ve sevenlerini yasaboğan merhumun naaşı, defnedil-mek üzere Dost Cenaze firmasıaracılığıyla memleketi Giresun’agönderildi.  

BRACKWEDE (Öztürk)Brackwedeli Türkle-rin çok iyi tanıdığıve Baumgarten fir-masında çalışan Avrupa Saa-det Bielefeld Derneğiyönetim kurulu üyelerindenKırşehirli Ali Rıza Budak birsenedir mücadele ettiği kan-sere yenik düştü.
ERKEKLER KADAR  BAY-

ANLAR DA CENAZEDE
HAZIR BULUNDULAR58 yaşında olan Ali RızaBudak‘ın cenaze namazıBrackwede Hicret Cami avlu-sunda kılındı. İGMG KuzeyRuhr Bölge İrşad Başkanı

Osman Aslantürk tarafındankıldırılan namaza; iş ve ce-miyet arkadaşları, komşularıve hemşehrileri katıldı. Er-kekler kadar bayanların da
büyük ilgi gösterdiği namazsonrası dostlarının omuzun-da  memleketi Kırşehir’e gön-derilmek üzere cenaze araba-sına taşındı.

BİRİNCİ NESİL TEK
TEK VEDA EDİYOR30 Ekim 1961 yılında yapılan İş Gücü Anlaşması ile Almanya’ya gelmeyebaşlayan birinci nesil Türkler, hastalık veya yaşlılık sebebiyle dünyalarını değişti-riyorlar.

BIELEFELD (Öztürk)Çevresinde yardımseverliğiyle ta-nınan taksici ve sanatçı HüseyinYaban, Ahmet ve Muzaffer Yaban’ın an-neleri Bedriye Yaban vefat etti. 1971 yı-lında Almanya’ya gelen Yaban’ın cenazenamazı Bielefeld Merkez Cami avlu-sunda kılındı. Namazı din görevlisiAhmet Hamdi İnal Pulat kıldırdı. Helallikalındıktan sonra merhumun cenazesimemleketi Eskişehir’e gönderildi.  

Hayırseverliğiyle
tanınıyordu

Harun Koç’un cenazesine katılan vatandaşlar.

Ali Rıza Budak Kansere Yenik Düştü
Son bir senedir kanserle mücadele eden Kırşehirli Ali Rıza Budak vefatetti. Budak’ın naaşı sevenlerinin omuzunda memleketine gönderildi.

Ali Rıza Budak sevenlerini yasa boğdu

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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Alberloher Weg 198  48155 Münster
Tel.: 0251/32 2555-0  Fax: 0251/322 555-5

Münster: WhatsApp Tel: 0176 310 24 516
Email: Bielefeld@topraks-gastro.de

Friedrich-Wilhelms-Bleiche 1-3  33649 Bielefeld
Tel.: 0521/944 1737-0  Fax: 0521/944 173 77 

Bielefeld:




