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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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Privatkredit
Laufzeit bis zu 120 Monaten
Darlehensbetrag bis zu 75.000 €
ab 3,41% e�ektivzins

Mutlu ve huzurlu bayramlar dileriz.
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Yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu Bülent Tezcan:
CHP’nin hedefi birinci parti olmak

Almanya ekonomisi
krize mi giriyor?Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası hissedi-len fiyatlardaki anolmal artış; “Almanya ekono-
misi krize mi giriyor?” sorusunu akla getiriyor. Siyaset ve tarih bilimcisi, araştırmacı-yazar Yasin

Baş, Alman ekonomisinin gidişatını Öztürk okurlarıiçin değerlendirdi: n Teday haber 14. sayfada

Egetürk’ün sahibi Burhan Öngören vefat ettiAvrupalı Türk’ün Almanya’daki ilk büyük mar-kası olan Egetürk’ün kurucusu Burhan Öngö-ren Köln’de vefat etti. 87 yaşında olanÖngören Temmuz 1961 yılında Almanya’yagelmişti.
Haftada iki gün Cumartesi - Salı yapılacak “Pader-born Lippstadt Havalimanından İzmir direk se-ferleri başladı. Yaklaşık 150 yolcu ile havalananuçakta, Paderborn Uyum Meclisi Başkanı RecepAlpan ve ailesi de bulunuyordu. İlk sefer 4 saatgeçikmeli yapıldı. 

İzmir’e direkuçak seferleribaşladın Haberi 11’de
Sinem Market
25. yılını kutladı1997 yılında kurulan Sinem Marke-tin; Herford, Bielefeld, Paderborn,

Minden ve Bünde’de şubeleri var.
n Haberi 11’de

Cüneyt Arkın
hayatını kaybettiCüneytArkın, 85yaşında se-venlerineveda etti.n 5’de



Anzeige Preisliste / İlan fiyatları
(2016)

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

Herausgeber
Yayınlayan: Fatma Öztürk

Redaktionsleiter
Genel Yayın Yt.: Adnan Öztürk

Genel Koordinatör: Şefik Kantar
Politika Redaktion: Muhsin Ceylan
Türkiye Temsilcisi : Bekir BAYRAM

Der Verlag übernimmt keine Haftung für den
Inhalt der erscheinenden Aneigen und Logo.

Yayımlanan ilan ve reklam metinlerinden
gazetemiz sorumlu değildir.

IMPRESSUM

Vertreter
Temcilciler:

Ahlen: Himmet Elmacı
Mobil: 0173 - 893 90 45

Hamm: Yusuf Kuşaklı
Mobil: 0171 - 991 97 30

Adresse / Adres:
Feilenstr. 2 • 33602 Bielefeld

Tel: 0521 - 17 70 76
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

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

Arabanızı istedi iniz yerden 
istedi iniz yere çekiyoruz.

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

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

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

stanbul'da Otelcilik Okulu'nda öğrenim gören birgrup genç, 1970'li yıllarda aynı alanda bilgi, görgüve tecrübelerini artırmaları için Almanya'ya gönde-rilmiş.Kimin hangi otelde meslek eğitimini sürdüre-ceği önceden belirlenmiş.Hepsi de Frankfurt ve çevresindeki otellerdemeslek eğitimine başlamışlar.Bazıları zamanla başka alanlara geçmiş.Bazıları meslek eğitimini yarıda bırakmış.Bazı-ları bitir-diktensonraTür-kiye'yegeri dön-müş.Bazı-ları da Al-manya'dakalmış.
İşte

bunlar-
dan biri de Kastamonu'lu İsmail Hakkı Akdu-
man'dı.Otelcilik dalında meslek eğitimini bitirip birsüre çalışmış.* * *Ancak fotoğraf tutkusu yüzünden birden ken-disini o dönemler Frankfurt yakınlarında basılanMilliyet Gazetesi'nde buluvermiş.Daha sonraki yıllarda Günaydın ve Tercümangazetelerinde de çalışmış.Yıllarca Almanya'nın çeşitli kesimlerinde haberpeşinde koşmuş.

Ben Hakkı Akduman'ı o dönemde Hürriyet'inAvrupa merkezi Frankfurt'ta 1980 yılında ça-lışmaya başladıktan sonra tanıdım.Haberle yatıp, haberle kalkan bir muhabirdi.* * *Çektiği fotoğrafları ve haberleri gazeteyeulaştırmak için Köln tren istasyonundan Frank-furt'a hareket eden trenin kondüktörüne zarfı gö-türmesi için ne kadar dil döktüğünü anlatmıştı

sonraları.Kendi bölgesinden bir başka gazetenin muhabi-rinin onun ulaşamadığı bir haberi yazmasına, yani“onu atlatmasına” her seferinde ne kadar üzül-düğünü de.* * *Ben 1987 yılında Hürriyet'in Bonn temsilcisiolarak çalışmaya başladığımda Hakkı AkdumanAnadolu Ajansı'ndaydı.Her gün Köln'den Bonn'a gelip giderdi.Hafta içi hafta sonu demez koşuştururdu hep.Yalnız Köln ve çevresinde değil, Almanya'nınher yerinde haber peşinde koşardı.Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bile.* * *Almanya'nın hükümet merkezi Bonn'danbaşkent Berlin'e taşınınca da Anadolu Ajansı Alma-nya Temsilcisi olarak didinip durdu.Anadolu Ajansı ile Hürriyet'in bürosu FederalBasın Evi olarak bilinen binadaydı.Sık sık görüşürdük.Çok iyi bir dostum, arkadaşım ve sırdaşımdı.Daha önceki yıllarda da olduğu gibi haberpeşinde koşma tutkusunu hiç yitirmedi.Yerel gazete çıkaran arkadaşlara hep yardımcıoldu.Çalışkan, dürüst bir gazeteciydi.Hoşgörülü de bir yönetici.Adam gibi adamdı.* * *İşte o yüzden de Hakkı Akduman'a, Alman-ya'daki genç gazetecilerin bazıları “Hakkı Baba”,bazıları da “Hakkı Abi” derlerdi.Bense hep “Hakkı Paşa” derdim.Birkaç yıl önce Türkiye'ye döndü.Anadolu Ajansı'ndan emekli oldu.Antalya'ya yerleşti.İrtibatımız hiç kesilmedi.* * *Sık sık telefonlaşır, Türkiye'ye her git-tiğimde de biraraya gelip “eski defterleri”karıştırırdık.Tabii ileriye dönük planlar da yapardık.Birtakım kişisel sorunları olsa da mem-nundu.Kalp ameliyatı olmuştu ama sağlığı yerin-deydi.Ancak “Hakkı Paşa” hastalığın değil,elektrikli ısıtıcının kurbanı oldu.Beklenmedik bir şekilde aramızdan ay-rıldı gitti.Kara haberi duyunca inanmak istemedim.Ama ne yazık ki, doğruydu.Planlarımız yeri doldurulamayacak acılara dö-nüştü.“Olmadı be Hakkı Paşa” dedim.Tabii “Nur içinde yat Hakkı Paşa” da...
Not: Bu yazı 30 Aralık 2015 Hürriyet Gaze-

tesi baskısından iktibas edilmiştir.
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Olmadı be Hakkı Paşa
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KÖLN (Özel)Almanya’ya işçi olarakgelen ilk nesil Türk-lerden biri olan Ege-türk Sucukları kurucu vesahibi Burhan ÖngörenKöln’de vefat etti. Cenaze na-mazı Egetürk firmasında kı-lındı. İşçilerinde katıldığıcenaze namazında duyguluanlar yaşanırken, taziyeleri
Egetürk’ün Ceo’su yeğen
Ahmet Emre Eden kabul etti.Merhumun naaşı, “Vasiyeti
Gereği” nereye defnedildiğiaçıklanmadı.

EGE TÜRKTÜR DER
EGETÜRK MARKASI DOĞAREgetürk, Almanya’da her-kesin bildiği bir Türk markası.Bir işçinin alın teriyle var olan,başlı başına bir başarı hi-kâyesi. Başarının arkasında ise1961’de ‘macera olsun’ diyeAlmanya’ya gelen Burhan Ön-
gören var. İzmirli bir aileninçocuğu olan Burhan Öngö-
ren, birkaç arkadaşıyla Al-manya’ya çalışmaya gelir. ÖnceStuttgart’a ardından da Köln’egelir. İşçi yurtlarında kalanTürklerin alışık oldukları yiye-cekleri bulamama konusun-daki şikâyetlerini dinleyince,hemen harekete geçer. İzmir’edönerek helva ve sucuk yapmaişini öğrenen Öngören, za-manla Türk işçileri arasındasucuğun daha çok talep edil-diğini görünce, önce ‘İzmir
Hakiki Türk Sucukları’ is-miyle üretime başlar. Avru-pa’ya Türk işçi göçününartmasıyla birlikte sucuğa ilgidaha da artar ve ismi tüm Av-rupa’ya yayılan ‘İzmir Hakiki
Türk Sucukları’ taleplerikarşılayamaz hale gelir. Buarada Türkiye ile Yunanistanarasında Ege Denizi’nde biritilaf doğar. Egeli bir aileninçocuğu olan Burhan Öngö-
ren, bu itilaf sürerken “Ege
Türk’tür” diye isyan eder vefarkında olmadan ürettiği su-cuğun yeni markasını da bul-

muş olur; Egetürk.
70 BİN METREKARELİK

TESİSAvrupalı Türklerin ‘Ege-türk’ sucuğuna olan talebikarşısında kayıtsız kalamayanÖngören, Köln Dünnwald’deküçük bir üretim yeri kiralar.Fakat artan talep karşısındabu üretim yeri de yetersizgelir ve 1983’te Köln Chor-
weiler’da satın aldığı araziüzerine fabrika kurmaya kararverir. Buradan da başta Kuveytolmak üzere birçok orta doğuülkesine ihracata başlar. Üre-tim kapasitesi sürekli artan

Egetürk, bugün 70 bin metre-kare alan üzerine kurulu,kendi entegre tesislerinde üre-tim yapan Avrupa’daki tekTürk gıda firması olur. Leze-tiyle herkesin beğenisini kaza-nan ve bugüne kadar çoksayıda ‘En İyi Kalite Ödülü’alan Egetürk, Avrupa’nın enaranılan ve en çok satan Türk

sucuk, salam, sosis ve pas-tırma markası haline geldi.
ÖNGÖREN KİMDİR?1935 yılında, Ayvalık Cun-da’da dünyaya gelen BurhanÖngören, Girit göçmeni olanZeynel ve Nazife Öngören çifti-nin, 6 çocuğundan biridir. Ön-gören Ailesi, çocuklarına dahaiyi bir gelecek sunabilmekamacıyla 1939 yılında CundaAdası’ndan ayrılarak İzmir’egöç etti. Burhan Öngören, tica-ret hayatıyla daha çocuklukyıllarında İzmir’de tanıştı.

· Ercüment AYDIN

Hakkı Karaduman

28 Aralık 2015 ta-
rihinde vefat eden
Hakkı Karadu-
man’n mezarının
başında Şefik Kan-
tar dua okuyor.

Egetürk’ün sahibi Burhan Öngören

vefat ettiAvrupalı Türk’ün Almanya’daki ilk büyük mar-kası olan Egetürk’ün kurucusu Burhan ÖngörenKöln’de vefat etti. 87 yaşında olan Öngören Tem-muz 1961 yılında Almanya’ya gelmişti.

-

z

-

BURHAN ÖNGÖREN içinKöln Merkez Cami’demevlit okutuldu. Din gö-revlileri Naci Şengün,
Mustafa Kader ve Gök-
han Uygun tarafındanokunan Kur’an-ı Kerim ti-lavetinden sonra Burhan
Öngören’in 42 yıllık ar-kadaşı Önder Özkaragiltaziyeleri kabul etti.
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Yurt dışındaki insanlarımızın gurbetçi mi, diaspora mı,yoksa Avrupa Türkleri mi oldukları üzerindeki fikircimnastiği sürerken literatürümüze gürültülü birşekilde ‘Gurbetçi Düşmanlığı’ kavramı girdi. Sonzamanlarda bilhassa sosyal medyadaki rüzgarlarmedyaya da yansıyınca duyarlı çevreler ‘Türkiye’deoluşan ve yükselen bir gurbetçi düşmanlığı mı var?’sorusu etrafında kafa yormaya ve tartışmayabaşladılar. İşin aslı; kendilerinin yurt dışında yaşadığınısöyleyen bazı kişilerin sosyal medyada gittikçe artanşekilde Türkiye’de yaşayanları kadir kıymetbilmezlikle, vefasızlıkla, nankörlükle hatta ihanetlesuçlamalarına karşı oluşan belli tepkilere dayanıyor.Son zamanlarda yaygınlaşan sokak röportajı türündenprogramlarda mikrofonu kapan istediği gibikonuşuyor; asıyor, kesiyor, dünyaya nizamat veriyor.İzlenme sayısını arttırmaktan başka düşüncesibulunmayan Youtube ve benzeri kanallarda busöyleşiler özensiz ve sorumsuz şekilde yayınlanıyor vekısa sürede de büyük sayılarda izleyiciye ulaşıyor. Gerçekten gurbetçi veya gurbetçi olduğunusöyleyen kişiler tarafından dile getirilen bazı iddialarabilhassa muhalefete mensup kesimlerce tepkigösteriliyor. Çünkü bazı konuşmacılar; Türkiye’de herşeyin çok güzel olduğunu, ucuzluğun hükümsürdüğünü, herkesin çok rahat yaşadığını, lüksrestoranlarda adım atılacak yer bulunmadığını, alışveriş merkezlerinin hakeza aynı durumda olduğunu,işin çok ancak tembellerin çalışmak istemediğini,özetle hayatın çok ucuz, rahat ve güzel, her şeyin dörtdörtlük olduğunu söylüyorlar. Buna bağlı olarak da‘asgari ücretle geçinemiyorum, çocukların okulmasraflarını karşılayamıyorum, kiramı ödeyemiyorum,birikim yapamıyorum’ diye dert yananlara saldırarakonların yalancı, nankör, tembel, şer odakların uzantısıolduğunu iddia ediyorlar. Bunlara tepki gösterenler ise cepte Eurolarla tatilegelip, Türk parasının değer düşüklüğündenyararlanarak iyi bir tatil yapanların bu davranışlarınıcehalet ve iktidar yalakalığına bağlıyor ‘madem öylehadi gelin burada yaşayın, neden 3-4 haftalık izindensonra hemen Avrupa’ya kaçıyorsunuz’ diyorlar. Hızınıalamayan bazıları ise yurt dışındaki insanlarımızhakkında yıllardır dile getirilen peşin hükümleridillendirip ‘Sizi gidi pis Alamancılar!’ nakaratınasarılıyorlar.Gerçek şu ki Avrupa’ya işçi göçünün başlamasıylabirlikte yurt dışındaki insanlara karşı bir kıskançlık,bir çekememe, bir kompleks daima var olmuştur.Ancak bu dar çevrelidir ve üzerinde derin sosyolojiktahliller gerektirecek seviyede olmamıştır. Köydençulsuz çıkıp iki sene sonra izne geldiğinde neredeyse

köyün ağası gibi görünen, tafra satan ve belki de havaatan kişilere karşı bu tip antipatik duyguların varlığıtabiidir. Ancak ne kadar şiddetli olursa olsun buduyguların ‘düşmanlık’ denecek bir seviyede elealınması herhalde ilk defa vuku bulmaktadır. Eskidende yurt dışındaki insanlarımız arasında iktidardanyana veya muhalefetten yana görüş beyan edenlerbulunurdu ancak bunlar hiçbir şekilde gurbetçidüşmanlığına dömüşmezdi. O nedenle 60 yıl sonrageldiğimiz bu nokta ilginç olduğu kadar ürkütücüdür.Bence bu durum, son yıllarda Türkiye’de hızla

yükselen kamplaşma ve siyasetteki ‘düşman yaratmave onunla savaşma’ şeklindeki yanlış dizaynınınsonucudur. Tam bir kabilecilik tavrıyla bizden olanlarmelâike muamelesine tabi tutulurken; rakiplerini yoksayma, aşağılama, her türlü hakaret ve saldırıya layıkgörme, dışlama ve şeytanlaştırma, ezme ve yok etmeyeendeksli siyasi mücadele anlayışı, sadece politiksahnede ölçülerin dağılmasına değil vatandaşlarınbirbirleriyle münasebetlerinde de büyük kırılmalarasebebiyet vermektedir. Türkiye’de aile fertlerininbirbirleriyle ve akrabalarıyla, komşularınkomşularıyla, ayrı görüştekilerin ayrı görüştekilerle,değişik partililerin değişik partililerle, başkainançtakilerin başka inançtakilerle münasebetlerindegerilim ve düşmanlığı ön plana çıkaran bu yanlış vetehlikeli tavrın gün gelip yurt dışındaki insanlarımızıda kapsama alanı içine alması kaçınılmazdı. Siyasetsahnesindeki kirlilik ne yazık ki sistemli şekildeyaygınlaşmakta ve derinleşmektedir.Bu, sürebilir veya sürdürülebilir bir süreç değildir.Siyaset ve toplum hayatımızın hızla normal kodlarınadönmesi gerekmektedir. Bu hususta yeri ve konumune olursa olsun herkese düşen görev ve sorumluluklarvardır. İnsanımız siyasette uzlaşma ve yumuşamabeklentisi içerisindedir. Ya aklımızı bir an öncebaşımıza alarak güzel bir geleceğe yönelmeli veyakendimizi gelmesi kaçınılmaz yıkıcı rüzgarların vesellerin tahribatına hazırlanmalıyız. 
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Sizi gidi pis Alamancılar!

İSTANBUL (Öztürk)HİZMET sektörünün önde gelenisimlerinden iş insanı Musa
Ünsal İstanbul-Kartal EvlendirmeDairesi’nde Adanalı Asuman Ekinci ilehayatını birleştirdi. Alkışlar arasında evlilikcüzdanına karşılıklı imza atan çiftlerden

Musa Ünsal’ın nikah şahitliğini İsmail Öz-doğru, Asuman Ekinci’nin ise ablası Eda
Özdoğru yaptı. Yeni çift nikahtan sonra  seçkin davetlile-rin hazır bulunduğu 65 kişi ile yemek yedi-ler. Ataşehir Adana Kebap salonundagerçekleşen yemekte, davetliler yeni çiftleritebrik ederek ömür boyu mutluluk dilediler. İyi ve kötü gün için imza attığını söyleyeniş insanı Musa Ünsal, “3 sene önce tanıştık.Aradığım gerçek mutluluğu Asuman ha-nımda buldum.” dedi. 

Hizmet sektörüne yönelik çalışma yapan GCS 24 GmbH şirketinin sahiple-rinden Musa Ünsal, Kartal Evlendirme Dairesi salonunda evlendi.

istanbul Kartal’da 
imza attılarİyi ve kötü

gün için 
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CHP MÜNSTER & UMGEBUNG e.V.

mübarek olsun

�  0176 / 403 793 34
�  chpmunstercevresi@gmail.com

�  CHP Münster ve Çevresi
�  chp.munster.birligi

BAD BENTHEİM (Öztürk)Almanya’nın Aşağı Sak-sonya Eyaletine bağlıBad Bentheim ilçesindeMüslümanlar için bir defin böl-gesi hizmete girdi. Nordhorn iliyakınlarında Bad Bentheim Bel-desindeki Katolik mezarlığınınbir bölümü artık Müslümanlaratahsis edildi.  1.000 metrekarelikalanı kapsayan Müslüman me-zarlığında kefenle, yani tabutsuzdefin sağlanabilecek. İlçe sağlıkmüdürlüğü (Gesundheitsamt)bunun için onay verdi. Aşağı Sak-sonya’da onaylı kefenli defin iznibulunuyor, ancak Almanya’nınbazı başka eyaletlerinde hala ta-butlu defin zorunluluğu mevcut. 
Müslümanlar ile müzakere-

lerimiz bizleri birbirimize
daha da yakınlaştırdıBölgedeki Müslümanlar bugüne kadar cenazelerini ana vat-anlarına göndermediklerindeNordhorn Güney Mezerlığınıniçindeki Müslümanlara ait olan

bölüme defnedebiliyorlardı. BadBentheim DİTİB cami temsilcile-rinden Çetin Çelik, ancak BadBentheim’e yaklaşık 20 kilome-tre uzaklıkta bulunan Nord-horn’daki mezarlığın yer sıkıntısıçekmeye başlaması ile sadecekentte yaşayan Müslümanlarınorada defnedilmesine karar ver-ildiğini söyledi. Çelik, bu sebeplekonuyu, Bad Bentheim DİTİB’inkurucuları arasında bulunan,aynı zamanda caminin başkanyardımcısı olan ve çevrede hemTürkler hem Almanlar arasındasözü geçen iş adamı Hasan Topalile birlikte Bad Bentheim Bele-diye Başkanı Volker Pannen’etaşıdıklarını, onun da Müslüman-Türkler tarafından gelen bu ta-lebi Katolik Kilisesi PapazıHubertus Goldbeck’e açtığınısözlerine ekledi. 
Bad Bentheim Müslüman-

lar ve Türkler’e yurt olduDİTİB yönetim kurulu üyesi
Çetin Çelik mezarlık müzakere-

leri ile ilgili kilise yetkilileriyleyapılan görüşmeler sonrası ikitarafın dini değerlerinin birbi-rine çok benzediğini ve DİTİB ca-misi ile Vaftizci Yahya Kilisesininzaten komşu olduklarını vurgu-ladı. Bad Bentheim DİTİB BaşkanYardımcısı Hasan Topal’da BadBentheim’ın Müslümanlar veTürkler için artık bir yurt ol-duğunu ve burada Almanlar ileyan yana yaşadıklarını ifade ede-rek, “Almanya’ya göç etmiş olanbirinci nesil tamamıyla Tür-kiye’de ebediyete uğurlanıyordu.Ancak 60 yıl önce misafir işçi ola-rak buraya gelen insanlarımızındördüncü ve beşinci nesli artıkburalı oldular. bu desteği unut-mayacaklarının altını çizdi. Me-zarlığın ve çevresinin bakım vetemizlik işleri ise ilk etapta BadBentheim Türk-İslam cemiyeti ilebir Alman firması arasında pay-laşıldı. 

Bad Bentheim’a Müslüman Mezarlığı:“Burası bize yurt oldu”

www.davetiyeci.de

Nikah Şekerleri
İmza Defterleri

Düğün Davetiyeleri

Sünnet Davetiyeleri

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

Seçili Davetiyelerde 

İndirim!

Sitemizi ziyaret edin
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Gazetemizin Haziran 2022 sayısında yayınlanan“Gecenin geliri SMA hastalarını” başlıklı haberi-mizde yer alan fotoğrafta Ferman ve Esra’nınsoyisimler sehven “Gel” yazılmış. Doğrusu
“Nişan” olacaktı. Düzeltir, Ferman ve Esra’danözür dileriz.

Düzeltme
Ferman Nişan, Leyla Çakmak ve Esra Nişan

Şe�k Kantar‘ın yeni eseri

Sipariş için: Öztürk Werbezeitung
Feilen Str. 2  33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 / 17 70 76  info@ozturk.de
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BIELEFELD (Öztürk)Sparda Bank Bielefeldşubesinde emlak kre-dileri uzmanı Tuğrul
Alp Öztürk, “Faiz Koruma He-sabı” hakkında açıklama yaptı.

FAİZ KORUMA HESABINI
TAVSİYE EDERİM!Günümüzde ve gelecektekredi kullanmadan emlak yatı-rımı yapmanın çok zor ol-duğunu belirten Öztürk,“Piyasaları takip ediyoruz, faiz-ler her hafta yüzde 0,1 yükse-liyor. Gidişat faizin yükselişinbir süre böyle devam edeceğinigösteriyor. Schwäbische Hallbankasının gelecek seneler içinuygun faizi koruma programıvar. Bu hesabın avantajı faizoranı yüzde 0,95’e sabitleniyor.Bu hesabı ileriye dönük kredialmak isteyen her vatan-daşımıza tavsiye ediyoruz. Zirabugün sabitlediği faiz oranınıyarın kullanabilecek” dedi.

DEVLET HER SENE
TEŞFİK VERİYORBu hesaba devlet teşfiğininde bulunduğunu ifade eden
Tuğrul Alp Öztürk, “Devletevli ailelere yılda 140, bekar-lara 70 Avro prim veriyor. Bu-rada şunu ifade etmek

istiyorum, 0,95 faizi korumahesabı, faizlerin her hafta yük-selmesinden dolayı program-dan çıkarılabilir. Dolayısıylainsanlarımız gelecekte dahayüksek faizlerle kredi almakzorunda kalabilir. Benim tav-siyem az da olsa, aylık 20 - 30€ gibi bir meblağı kenara koya-rak bu hesabın değerlendiril-mesi. Çünkü, bu küçükhesaplar ödemeye bağlı olarakçok avantajlı olabilir.” bilgisiniverdi.
EN İYİMSER 6 SENE
“Faizi Koruma” hesabı

açtıran kişilerin ne zaman
kredi hakkı doğuyor? soru-muzu da cevaplandıran Alp,“Ödemeye bağlı olarak en iyim-ser tahminim 6 sene sonra ola-bilir” yanıtını verdi.

İSTANBUL (AA)Yeşilçam'ın ustaoyuncusu Cü-neyt Arkın, İs-tanbul'da kaldırıldığıhastanede 85 yaşındayaşamını yitirdi.
UNUTULMAZ FİLM-

LERE İMZA ATTIUnutulmaz filmle-riyle Türk sinemasınadamga vuran ünlü oy-uncu Cüneyt Arkın,evinde rahatsızlanarakhastaneye kaldırıldı. Ar-kın'ın hayatını kaybet-tiği belirtildi.Gerçek adı Fahrettin

Cüreklibatır olan ünlüoyuncu 1937'de Es-kişehir'de doğdu.İlk evliliğini 1964'teGüler Mocan ile yapanCüneyt Arkın'ın bu evli-liğinden kızı Filizdoğdu. Evliliği kısasüren Arkın, 1970'teBetül Işıl ile evlendi. Buevliliğinden de Murat veKaan adlı iki oğlu dü-nyaya geldi.Asıl mesleği doktor-luğu bırakan Arkın,1963'te oyunculuğabaşladı. Birçok filmderol alan usta oyuncu,çok sayıda da ödül aldı.

Usta oyuncu
Cüneyt Arkın
hayatını
kaybetti

0,95 faiz korumahesabı gelecekiçin büyük avantaj



Kemal Kaptan

Tenge-Rietberg-Straße 102a
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel.: 05207 / 993 62 20
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Berkan Nışan Mobil: 0173  575 72 02
Tel.: 0521 13 23 88

 33613 Bielefeld•Jöllenbecker Str. 29 

Ferman Nışan Mobil: 0171 148 08 51
Tel.: 0521 44 66 00

33647 Bielefeld• Hauptstr. 110 

BRACKWEDE

1

İzmir’e direk
seferler başladı

PADERBORN (Öztürk)Corendon Uçak Şir-keti 26 Haziran Cu-martesi itibariylePaderborn’dan İzmir’e direkilk uçuşunu yaptı.Uçakta PaderbornUyum MeclisiBaşkanı Recep
Alpan ve ailesi-ninde bulunduğuyaklaşık 150 yolcuvardı. İlk uçuş, 4saat geçikmeli olarakgerçekleşti.Yolculardan Recep
Alpan İzmir’e yapılan direkseferi şu şekilde anlattı: “İlkseferimiz geçikmeli oldu.

Gönül isterdi ki, planlandığıgibi zamanında olsun. Fakatbuna rağmen memnunduk,çünkü evimize en

yakın havalima-nında uçma imkanımız oldu.Yolculuğumuzda rahatgeçti.” değerlendirmesiniyaptı.

İlk İzmir uçuşunu uğur-lamak üzere havalimanınagelen Genel Müdür Roland
Hüser ve misafirleriAlman Türk DostlukDerneği Başkanı Wolf-
gangWeigel, An-
nette Reissmeier ve
Sigrid Tenge-Erb,geçikmeden dolayı elsallamadan hatırafotoğrafı çektirerekayrıldılar. GenelMüdür Hüser, “Zamanındahavalanalım isterdik ama ol-madı. Şuan yaz sezonu,zaman zaman aksamalarolabiliyor. Üzgünüz” açıkla-masını yaptı.

Soldan sağa: Alman Türk Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel, Annette Reissmeier, Paderborn
Havalimanı Genel Müdür Roland Hüser, Sigrid Tenge-Erb ve Paderborn Uyum Meclisi Başkanı
Recep Alpan, İzmir uçuşu için hazırlanan afiş ile görülüyorlar.
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Feilenstr. 2
33602 Bielefeld

Tel.: 0521/ 17 70 76
info@ozturk.de
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         Digital und Print
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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

Mutlu Bayramlar

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

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

Mutlu ve

huzurlu

bir Bayram

dilerim.

EV SAHİPLERİNE MÜJDE

 info@agbatech.de

EV SAHİPLERİNE MÜJDE

OELDE (Öztürk)Oelde ve Çevresi Türk VelilerDerneği'nin organizesinde12 Haziran 2022 Pazargünü, Oelde Overberg İlkokulu salo-nunda düzenlenen programda Şenol
Yıldız öğretmenin, hem çeyrek asırlıkmeslek hayatı, hem de Derneğin 25.kuruluş yıl dönümü kutlandı. DernekBaşkanı Meryem Kırım`ın selam-lama konuşmasının ardından, ŞenolYıldız, mesleğindeki çeyrek asırlık dö-nemi ve Derneğin tarihçesini anlattı.Oelde Belediye Başkanı Karin Ro-
deheger, Münster BaşkonsolosluğuEğitim Ataşesi Necmettin Güler,Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı,KRV Türk Topluluğu Başkanı, KRVTürk Veli Dernekleri FederasyonuBaşkanı Serhat Ulusoy, Almanya’dagörev alan ilk Türkçe Öğretmeni Ce-
lalattin Ağırbaş da katılarak gününanlamına dair kısa birer konuşmayaptılar.Eğitim Ataşesi Güler yaptığı ko-nuşmada, Şenol öğretmenin bölge-mizde yaptığı başarılı çalışmalardanbahsederek , kendisine üstün hizmet-lerinden dolayı teşekkür plaketisundu. Oelde Belediye Başkanı BayanRodeheger, Derneğin yaptığı çalışma-ların çocuklar için çok önemli ol-duğuna değindi. Ahlen BelediyeBaşkan Yardımcısı Serhat Ulusoy da,Oelde Veliler Derneğinin yaptığıbaşarılı çalışmaların önemine vurguyaparak, bu gibi faaliyetlerin toplu-mun birlikte yaşama kültürüne katkısunduğunu belirtti.Programın sunuculuğunu üstle-nen Türkçe Öğretmeni Hakan Yükselve Veli Temsilcisi Cafer Toplu, oku-dukları şiirlerle de duygusal anlar

yaşattılar. THM Sanatçısı Elif Yıldı-
rım ve saz ekibi ilk bölümde memle-ketimizin çeşitli yörelerindentürküler seslendirerek, katılımcılaraneşeli dakikalar yaşattılar.Bielefeld`den katılan Türk Azerbay-can Kültür Derneği Folklor Ekibi, bir-birinden güzel danslarıylaizleyicilerden büyük beğeni aldılar.2. Bölümde ise sanatçılar Ergün
Özkök ve Mustafa Alp Ataç, Türksanat ve halk müziklerini seslendirir-

ken, seyirciler de onlara eşlik ettiler.Programın son bölümünde Dernekyöneticileri tarafından hazırlananteşekkür belgeleri, salonda bulunansponsorlara, geçmişte uzun yıllar gö-nüllü olarak programlara destekveren Veli temsilcilerine ve diğer Der-nek yöneticilerine takdim edildi.
Fotoğraflar: Tevfik Kara, Oelde Türk

Veliler Derneği

Meslekte
25. Yılını Kutladı

Türkçe Öğretmeni
Şenol Yıldız

Soldan sağa: Şenol Yıldız, Meryem Kırım ve Necmettin Güler

Programa iştirak eden protokol davetlileri

50 kişiyle İstanbul’a gideceğiz
OELDE (Öztürk)Uluslararası OeldeŞehir Koşusu 23.defa yapıldı.Koşuyu 10 mk mesafeyi34.01 dakikada kateden

Schönher David kazandı.Koşuda, LV Oelde üyesi İlhan

Erdem, Metin Arif, Fatime
ve Can Başoğlu da yarıştı.

KASIM’DA İSTANBULLV Oelde grubu hakkındabilgi veren İlhan Erdem, asılhedeflerinin İstanbul Kıtala-rarası müsabaka olduğunu

söyledi. Erdem, “Kasım’dayapılacak “Kıtalararası İs-
tanbul Avrasya Maratonu”koşusuna LV Oelde grubuolarak 50 kişiyle katılacağız.Bizi asıl heyecanlandırannokta burası” dedi.

· Himmet ELMACI
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PLANLAMA,

Wi  fü h  Freiräume
OUTDOOR LIVING

Hepsi bir elden!

02382 - 888 01 01
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aße 8, 59227 Ahlen Gersteinstr

ALU DESIGN GMBHVK 

.vk-aludesign.dewww
o@vk-aludesign.de inf Wir sorgen für mehr Freiräume



BIELEFELD (Öztürk)İş dünyasına aracılık ya-pacak “FairTreat Perso-
nal” şirketi 18 Haziran2022 Cumartesi Niederwall65, 33602 Bielefeld adre-sinde hizmete girdi.İki ortak Muammer
Pehlivan ve Mustafa Ön-
bey’in güç birliği yaparakkurdukları şirkette, işsiz bi-reylere iş imkanı sunula-cak.Daha önce 5 sene aracışirkette çalıştığını söyleyenortaklardan Muammer
Pehlivan, şirketlerinde

işsizlere iki farklı imkansunduklarını söyleyerek ça-lışma perspektiflerini şuşekilde açıkladı: “Biliyorsu-nuz aracı firmalar çoğun-lukla tek taraflı çalışırlar.Bizde farklı. Yardımcı ol-
duğumuz kişi; istersebizim adımıza çalışır, is-terse de aracılık yaptığımızfirmada işe başlayabilir. Buimkan Bielefeld ile de sı-nırlı değil, bütün Almanyaiçin geçerli.“ dedi.

“FairTreat Personal” şirketi
hizmete girdi

Her meslek ve yaşta çalışabilecek insanlara ihtiyaçlarının olduğunu
söyleyen Pehlivan, iş arayanlara iki seçenek sunduklarını dile getirdi.

İster videsli ister otomatik. Nisan 2021 senesinde çıkan bir yasa ile ehliyet çeşitliliği
konusunda tercih yapılabiliyor.

Fahrschule Alkış’tan „Açık
Kapı Günü“ ile tanıtım

BRACKWEDE
(Öztürk)Türkiye kö-kenli insan-ların çokyaşadığı Bielefeld’inen hareketli ilçesi olanBrackwede’de Sürücükursu FahrschuleAlkış açıldı.Açılış dolayısıyla
“Açık Kapı Günü” ter-tipleyen müessese sa-hibi Neşet Alkış, gelenmisafirleri bilgilen-dirdi ve sorularını ce-vaplandırdı.Müesseselerindehem otomatik hem de

manuel videsle kursverildiğini söyleyen
Alkış, aradaki farkı şuşekilde açıkladı:“Nisan 2021 tarihindeçıkan yasaya göre in-sanlar hangi ehliyetialmak istedikleri nok-tasında tercih yapabi-lecek. İsterlersesadece otomatik araç-lar için ehliyet alabile-cek. Çünkü, teknolojio tarafa doğru gidiyor.Elektrikli arabalarıntamamı otomatik.” bil-gisini verdi. Römorkehliyeti de yaptırdık-larını ifade eden Alkış,sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Normal eh-liyet alındığında oto- matik araba kullanıla-biliyor. Orada bir değişiklik yok.”

DETMOLD (Öztürk)Ticarete imbis restoran aça-rak giren İbrahim Çelik,dondurma sektörüne adımatarak Lange Str. 62, Detmold adre-sindeki “Piccoli Cafe E GELATO”İtalyan dondurması satan dükkanıdevraldı. 2021 yılında alınan mües-sesenin 30 senelik geçmişi bulu-nuyor. İçerde ve dışarda 50 + 50oturma yeri bulunan dükkan alışveriş merkezinde bulunuyor.Döner sektöründen dondurmave cafe sektörüne girişiniz nasıl oldusorumuzu cevaplandıran İbrahimÇelik, “30 yıllık geçmişi bulunandükkanın satıldığını duyunca ilgilen-dim. Konuştuk ve devraldım.” dedi.İşe, işi öğrenerek başladıklarını söz-lerine ekleyen Çelik, “Başlangıçtabazı çevreler “Türkler döner satar,dondunma değil” dedikodusunuduydum. Fakat biz dedikodu değil, işürettik hem de en kalitelisinden. Ka-liteden ödün vermeden”. dedi.

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

bayramlar

dileriz!

GAB        CONSULTA GmbH

Moderne Steuerberatung und Kompetenz in Bielefeld

Steuerberatungsgesellschaft

August-Bebel-Str. 109
33602 Bielefeld

Tel.: 0521-56 05 60-0
Fax: 0521-56 05 60-28

info@gab-consulta.de
www.gab-consulta.de

. 46trder SorfoHer�

.gcs-24.dewww
+49 175 - 886 595 5
+49 162 - 916 518 5

eld33602 Bielefe

�

�

�

�

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

İbrahim
Çelik

varız dedi
dondurmada da
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HAYIRLI BAYRAMLAR

Berlin Döner
Tel.: 0152 51 070 401

Kaiser-Wilhelm-Str. 2 • 32257 Bünde
Açılış saatleri: Pztesi-Ctesi: 11.00 - 22.00

Pazar & tatil günleri: 12.00 - 22.00

BERLİN DÖNER
Her

Pazartesi

“DÖNER

GÜNÜDÜR”

4,-€
BRACKWEDE (Öztürk)3yıldır Normanenstr. 36 nu-marada hizmet veren salon,8 kişilik ekibiyle 150 metre-karelik yeni adresi Treppenstr. 1 nu-marada saç tasarımının yanı sıramikro saç kaynak, mikroblading kaş,lazer epilasyon, manikür, pedikür vecilt bakımı gibi hizmetler de veriyor.Açılışın ardından gazetemize ko-nuşan, bu işe 25 yaşında başlayan ku-rucu Ayşe İpek, “Başaramayacağımıhiçbir zaman düşünmedim. Çünkü,öğrenmenin yeri zamanı ve yaşı ol-madı benim için. Başlarda zorlan-dığım oldu. Ancak ben hedefekilitlendiğim için İstanbul’da eğitimalarak bu mücadeleyi zaferle sonuç-landırdım. Tabii karamsarlığa kapıl-dığım, oturup ağladığım günler deçok oldu. ‘Yapamayacağım, olmaya-cak’ dediğim zamanlar oldu. Ancakher seferinde gözümün yaşını sildik-ten sonra daha çok güçlenerek hayatadevam ettim. Şuanda 37 yaşındayım.Bu duruma gelmiş olmanın mutlu-luğu içerisindeyim.” dedi.
‘SADECE KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ

SEÇTİM’Hedefine ulaşmak için yıllardır,gece gündüz uzun saatler çalıştığınıvurgulayan İpek, “Çevremden çok ça-lıştığım için her zaman eleştiri alır-dım. ‘Çok çalışıyorsun, kendiniyıpratma’ derlerdi. Fakat ben bunlara

hiçbir zaman kulak vermedim. Kendisalonumu açmak, kendi ürünlerimleve kendi ekibimle hizmet vermek gibibir hayalim vardı ve bu hayali gerçek-

leştireceğimi biliyordum.” diye ko-nuştu. 11 yıl içerisinde hedefineulaşan Ayşe İpek, “Sadece kendi öz-gürlüğümü seçtim. Bu noktaya gel-diğim için çok mutluyum. “ sözleriylekonuşmasına devam etti. İpek açıkla-masında, “Buradan gençlere seslen-mek istiyorum. Hiçbir zamanümitsizliğe kapılmasınlar, hayatla-rında ne kadar olumsuzluk olursa

olsun, hayatlarında ne kadar baskıolursa olsun, hedefe kilitlendiktensonra bir insanın yapamayacağıhiçbir şey yok.“ mesajını verdi.

AÇILIŞTA 2500 AVROLUK HE-
DİYE PAKETİ VERİLDİYaklaşık 300 kişinin katıldığı veaçılış davetlerinin aranan ismi DJ Tu-na’nın müzik performansı eşliğindegerçekleşen açılışta, yapılan hizmet-leri içeren 2500 Avroluk hediye çek-leri dağıtıldı.Foto: Prayce GmbH

Ayşe İpek kuaför salonu Bielefeld-Brackwede’de yeni adresine taşındı. 12 Haziran Pazar günü gerçekleşen açılışa yak-laşık 300 davetli katıldı. DJ Tuna’nın program yaptığı kuaför salonu, sadece bayanlara hizmet veriyor.
Muhteşem Açılış

Ayşe İpekBrackwede’de yeniadresine taşındı

Avukat Ali Şenol

Her türlü ceza ve tra�k davalarında 
hukukisorunlarınızda hizmet verilir.

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

Kurban

mübarek olsun

Reklam piyasada kalmanızı sağlar!

Reklam Servisi
0521 - 17 70 76
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BIELEFELD (Öztürk)Bielefeld’de bulu-nan cami der-neklerinin vemüslüman kuruluşlarınÇatı Derneği BİG yeni yö-netimini seçti. Yaklaşık 10senedir başkanlığı yapanve tekrar aday olmayan
Dr. Cemil Şahinöz, bay-rağı aday olarak göster-diği Uyum Meclisi Üyesi
Cihad Kefeli´ye devretti.Eski başkan Şahinöz,„Bize verilen güven vedestek için tüm camileri-mize ve yönetimlerimizegönülden teşekkür ediyo-rum. Beraber güzel hiz-metlere imza atmayaçalıştık. İnşaallah Cenab-ıAllah kabul eder. Yeni yö-netimin daha güzel hiz-metler yapacağından hiçşüphem yok. Onun içinCihad kardeşime ve yeniyönetime başarılar diliyo-rum“ diye konuştu.Aynı zamanda uyummeclisi üyeliğiyle ve farklı

programlarda yaptığı ha-tipliğiyle tanınan ve sevi-len Cihad Kefeli, seçimardından, BİG için yenihedeflerini açıkladı:„Özellikle bu zamanakadar bu görevi layıkıylayapan Dr. Cemil Şahinözağabeyime ve bizi bu ulvigöreve layık gören dernekbaşkanlarıma şükranla-rımı arz ediyorum. Yenibir heyecanla devral-dığımız bu bayrağı dahaileriye taşıyacağız vememleketimiz bu güzelşehrimize önemli katkı-larda bulunacağız. Özel-likle kurumsallaşmaya vegençlik çalışmalarınaağırlık vereceğiz.“
YÖNETİM KURULU

ÜYELERİYeni yönetime ayrıca
Bekir Erzen (Başkan Yar-dımcısı), Süleyman Tire(Muhasebe), İsmet Kaya(Sekreter), Yunus Emre
Karahan (Yönetim Üyesi)ve Adem Keskin (Yöne-tim Üyesi) seçildiler.

DETMOLD (Öztürk)CHP Yurtdışı Örgütlenme-den Sorumlusu ve AydınMilletvekili Bülent Tez-
can, CHP Münster üyeleri ve işinsanlarıyla’da biraraya geldi. Ça-lışmalar hakkında bilgi alan Tez-
can, CHP’nin iktidara yürüdüğünüiddia etti.
HEDEFİMİZ 1. PARTİ OLMAKÖnümüzdeki ilk seçimde Al-manya’da 1. parti olma hedefleri-nin bulunduğunu söyleyen Bülent
Tezcan, “Önümüzdeki dönemde
‘Seçmen Ol’ kampanyası başlata-cağız. Hedefimiz 1. parti olmak.Türkiye’de olduğu gibi burada dasandıklara sahip çıkmalıyız. Onuniçin sandık görevlileri ve yedekleri

hazır olmalı” açıklamasını yaptı.Münster konsolosluk bölgesi-nin oldukça geniş bir alanı kapsa-dığını belirten Başkan İbrahim
Çelik ise şunları dile getirdi:“Görev aldığımız günden itibarenoldukça yoğun bir şekilde üye bil-gilendirme toplantıları düzenleye-rek çalışmalarımıza başladık.Bölgemizdeki Sivil toplum örgüt-leri ile görüşmelerimizi sürdü-rüyoruz. Federasyon çalışmalarınave NRW’de yapılan ortak etkinlik-lere katılarak destek oluyoruz. İzinsonrası daha çok kitleyeulaşacağımız çalışmalar planlıyo-ruz. Bölgemizdeki sosyal demok-ratları ve Atatürkçüleri birlikte ça-lışmaya davet ediyoruz.” dedi.

CHP Münster Bölgesi Bülent
Tezcan ile toplandı

BİG’e YeniBaşkanSoldan sağa: Eski başkan Cemil Şahinöz ve yeni başkan
Cihad Kefeli
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uzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletseçimi sonrası koalisyon kuran CDU veYeşiller partisi koalisyon sözleşmesiniyayınladılar. Sözleşmede müslümanlarıilgilendiren maddeler de bulunuyor,Sözleşmede okullarda verilen İslamDin Derslerine, İlahiyat Fakültelerine,müslüman kuruluşlara ve resmistatülerine, Sosyal YardımKuruluşlarına, hasta bakımhizmetlerine, mezarlıklara veimamlara yer veriliyor.

KOALİSYON SÖZLEŞMESİNDE İSLAM
DİNİ İLE ALAKALI MADDELERİslam dini ve müslümanlarla ilgilimaddeler şunlar: • Okullarda verilen İslam DinDersleri genişletilecek. İslam DinDerslerini düzenleyen ve koordineeden komisyon ile çalışmalar devamedecek ve komisyona yeni kurumlarınalınması da görüşülecek (III, 3).• İslam İlahiyat Fakültelerininüniversitelerde yaygınlaşmasıdesteklenecek. Münster´devar olan fakültegüçlendirilecek. KRVeyaletinde bir İlahiyatFakültesinin daha kurulmasıiçin çaba verilecek (III, 3).• İslami kuruluşlarlaoluşturulan verimli ve önemliişbirlikleri devam ettirilecek(IV, 9.).• Müslümanlar butoplumun parçasıdırlar (IV, 9).

• Müslümanlar tarafındankurulacak olan Sosyal YardımKuruluşları ve hasta bakımı gibihizmetler sunan kuruluşlardesteklenecek (IV, 9).• Müslüman mezarlıklarınkurulmasında destek olunacak (IV, 9). • Hukuksal şartlar yerine geldiğitakdirde, müslüman kuruluşlara resmistatü verilecek (IV, 9).• Yurtdışından bağımsız olan vealmanca bilen imamlar yetiştirilecek(IV, 9).• KRV eyaletinde bir devlet yüksekokulunda imamlar yetiştirilecek (IV, 9).
30 SENEDİR KONUŞULAN ÇOK

TANIDIK MADDELER Maddelerin bazıları çok tanıdık.Yeni değil, zaten senelerdir konuşulanve tartışılan maddeler. Sadece KRVeyaletinde değil, genel olarakAlmanya´da çözüm arayan maddeler. Tabiki burada sadece yeni kurulan

hükümetin tutumu değil,müslüman toplumun da tutumlarıyön gösterecektir.Özellikle müslümanmezarlıklar konusunda sonsenelerde bürokratik birkolaylaştırma söz konusu. Birçokşehirde müslüman mezarlıklarkuruldu.İslam Din Dersi, İlahiyatFakülteleri, imam yetiştirme kurumlarıen az 10 senedir gündemde.Müslüman kuruluşların resmistatüsü ise 30 senedir konuşulan, fakathukuki sebeplerden dolayı ilerlemeyenbir konu.
MÜSLÜMANLAR KENDİ SOSYAL

YARDIMLAŞMA DERNEKLERİNİ
KURMALIMüslüman toplumun belki dahafazla ağırlık vermesi gereken konu iseSosyal Yardım Kuruluşları. Almanyageleneğinde toplumsal sosyal yardımı

devlete ait olmayan sivil kuruluşlar,yine devletten aldıkları maddi yardımile gerçekleştirir. Ancak bukuruluşların olmadığı yerlerde devletdevreye girer. Müslümanlar da kendi SosyalYardım Kuruluşlarını kurmakzorundalar. İleriye yönelik gerekecekolan hizmetler, ister hasta ve yaşlıbakım hizmetleri olsun ister manevibakım (Seelsorge) olsun, hızlıca ihtiyaçhaline geldi. Bu hizmetleri kaliteli vekalıcı verebilmek ve ihtiyaçlarıkarşılayabilmek için var olan SosyalYardım Kuruluşlarıyla beraber çalışanmüslüman Sosyal YardımKuruluşlarına ihtiyaç var.

K

KRV koalisyon sözleşmesindeİslam ve müslümanlar
Dr. Cemil Şahinöz

cemil@misawa.de
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NRW Parlamento Binası Düsseldorf

BERLİN (AA)Alman Katolik Kili-sesi (DBK) üyeliğin-den ayrılanlarınsayısının 359 bin 338 olduğubildirildi.Alman Katolik Kilisesin-den yapılan açıklamada,2021'de Katolik Kilisesi üye-liğinden ayrılanların sayısı-nın 359 bin 338 olduğu, busayının 2020’ye göre yüzde63 arttığı belirtildi.Açıklamada, üyelikten ay-rılanların sayısının bugünekadarki en yüksek düzeyeulaştığı ifade edildi. 2020'dekiliseden ayrılanların sayısı221 bin 390 olarak kayıtlarageçmişti.2021 sonu itibarıyla Al-manya’da Katolik Kilisesinin21,5 milyon üyesi bulunduğuaktarılan açıklamada, busayının Almanya nüfusununyüzde 26'sını oluşturduğubilgisi paylaşıldı.Katolik rahiplerinde de 2binden fazla azalma olduğubelirtildi. 2020'de 12 bin 565rahip mevcutken, geçen yılçalışan rahip sayısının 10 bin313’e gerilediği kaydedildi.Almanya Piskoposlar Kon-feransı Başkanı Georg Baet-zing, kiliseden ayrılanların

sayısının çok fazla olması ne-deniyle derinden sarsıldıkla-rını belirterek "Bu,Almanya'daki Katolik Kilisesiolarak içinde bulunduğumuzderin bir krizin kanıtıdır. Bu-rada konuşulacak güzel birşey yok." dedi.Alman medyasında yapı-lan yorumlarda ise 2021 ra-kamlarının Almanya'dakiKatolik Kilisesinin bu yılınocak ayında yayımlanan tacizraporundan sonra yaşadığışoku yansıtmadığı, raporunetkisinin gelecek yıl yayımla-nacak istatistiklere yansıya-cağı ifade edildi.Alman Protestan Kilisesi(EKD) önceki yıllardan farklıolarak mart ayında kilisedenayrılanların sayısını DBK'dendaha erken açıklamış ve kili-seden yaklaşık 280 binkişinin ayrıldığını bildirmişti.2021 sonu itibarıyla Protes-tan Kilisesinin 19,7 milyonüyeye sahip olduğu ifade edil-mişti.Böylelikle ülkede 2021’deKatolik ve Protestan kilisele-rinden ayrılanların sayısı ya-klaşık 640 bin olarakkayıtlara geçti.

Almanya'daki 
Katolik Kilisesi
üye kaybetme-
ye devam ediyor

Feilenstr. 2  33602 Bielefeld
Tel.: 0521/ 17 70 76  info@ozturk.de
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Erstmals hat die Türkisch-Islamische Union(DITIB) in Kooperation mit dem MoscheeForumein Tulpen-Festival rund um die Zentralmoscheein Köln organisiert. Denn vor fünf Jahren, am 9.Juni 2017, wurde das imposante Gebetshaus mitdem ersten Freitagsgebet für die Gemeindefreigegeben. Die Feier war ein erfolgreicherBeitrag für die Teilhabe und die Verbundenheitmit dem Stadtteil.
„Viertel wie Ehrenfeld sind der

Maschinenraum der Integration“Schon bei der Eröffnung des Tulpen-Festivalshatte der Ehrenfelder BezirksbürgermeisterVolker Spelthann den Beitrag der KölnerZentralmoschee für dieIntegration im Vierteldeutlich zum Ausdruckgebracht: „So, wie dieMoschee ein Teil Köln-Ehrenfelds ist, istEhrenfeld ein Teildieser Moschee.“ DerPolitiker erinnertedaran, dass sich dieMoscheegemeinde vieleJahre mit einersogenannten „Hinterhofmoschee“ begnügenmusste. Spelthann teilte die Freude der DITIBund sagte, die Zentralmoschee schmücke denStadtteil und sei sogar das neue Stadttor vonEhrenfeld geworden. „Die Moscheegemeindeprägt unseren Stadtteil mit ihrer Seniorenarbeit,Seelsorge oder den Impfaktionen.“ Und: „Veedel[Viertel] wie Ehrenfeld sind der Maschinenraumder Integration“, betonte derBezirksbürgermeister.
Alt-OB Schramma: „Werde auch in Zukunft

ein Freund von DITIB sein“Auch Alt-Oberbürgermeister Fritz Schrammabekräftigte sein Engagement für das Gotteshausund die Gemeinde. Schramma wies darauf hin,dass er die Moschee und ihren Bau gegenüberden Moscheegegnern – auch gegen Widerständeaus den eigenen Reihen – stets verteidigt habe.An die DITIB wandte er sich mit den Worten: „Siehatten natürlich das Recht, aus dem Hinterhofhinauszugehen.“ Eine Hinterhofmoschee sei derMuslime in Köln nicht würdig gewesen. Der Alt-Oberbürgermeister unterstrich seineVerbundenheit mit der Zentralmoschee undstellte klar, dass seine vereinzelt geäußerte Kritik

immer konstruktiv gemeint sei. „Ich war und binan Eurer Seite und auch in Zukunft werde ich einFreund von DITIB sein“, so der 74-Jährige.Schramma hob hervor, dass die Moscheerespektiert und akzeptiert sei.Murat Şahinarslan, der Organisator desTulpen-Festivals und Direktor desMoscheeForum, zeigte sich zufrieden über denErfolg der viertägigen Feier: Rund 15.000Besucherinnen und Besucher hätten am Tulpen-Festival teilgenommen. „Bei der Konzipierungwollten wir mehr als nur ein Straßenfestorganisieren“, so der 43-jährige Theologe. „Wirhatten vor, alles, was hier im Stadtteil und in derMoschee angeboten wird, den Menschenvorzustellen. Insbesondere Projekte aus denBereichen Musik, Kunst, Kultur, Sport, Bildungund soziales Engagement.“ Hauptziel sei esallerdings gewesen, ein gemeinsames Fest mitder Nachbarschaft und den Vereinen im Viertelauf die Beine zu stellen, das glücklicherweiseauch sehr gut gelungen sei.
Integration ist keine EinbahnstraßeÜber zwei Jahre lang war auch in der KölnerZentralmoschee das Gemeindelebencoronabedingt auf ein Minimum zurückgefahrenworden. Mit dem Tulpen-Festival wagte dieMoscheegemeinde endlich einen ersten Schritt inRichtung Normalität. Auch das Wetter spielte mit.Die Bandbreite und die Zusammensetzung derInfostände, bei denen sich u.a. die Polizei, dasOrdnungsamt, das Johanniter-Stift, dasSeniorennetzwerk und vielerlei Vereine aus demgesamten Stadtteil präsentierten, verdeutlichen,dass gemeinsame Aktionen mit der Nachbarsc-haft und die Öffnung hin zur Stadtgesellschafteinen positiven Beitrag zur Integration leisten.Somit lässt sich sagen: Integration ist einegesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie beginnt inlokalen Vereinen (Zivilgesellschaft) in denStadtteilen und Kommunen. Projekte des Bundesund der Länder komplettieren dieIntegrationsarbeit vor Ort. Allerdings läuftIntegration in einem „Einwanderungs- undIntegrationsland“ wie Deutschland immer nochviel zu zäh. Aus dem Nebeneinander müssen vielmehr Projekte des Miteinanders erwachsen.Durch Ideen wie das Tulpen-Festival kann einePlattform für eine nachbarschaftlicheVerbundenheit geschaffen werden. Denn:„Integration ist keine Einbahnstraße“.
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Fünfjahresfeier der Kölner Zentralmoschee
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BERLİN (Öztürk)Almanya’da ekonomik kriz nere-deyse her gün yeni bir kötü ha-berle uyanan insanların oranıgibi yüksek bir artış gösteriyor. Sorunlarşu şekilde sıralanabilir: 1. Yüksek Enflasyon: Almanya yaklaşık
50 yılın en yüksek enflasyon oranınaulaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)Mayıs ayında geçen yılın aynı döneminegöre yüzde 7,9 oranında arttı. Bu oranen son petrol krizinin yaşandığı
1973/1974 senesinde ölçülmüştü. Tüke-tici fiyatlarının yanı sıra üretici fiyatla-rında da ciddi oranda artış gözlemlendi.Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs 2021’egöre yüzde 33,6 yükseldi. Verilere göre,enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı döne-mine kıyasla yüzde 87,1 yükseldi. Elek-trik fiyatları yüzde 90,4 ve sanayi içindoğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 210,7artış kaydetti. Yağ fiyatlarının bir öncekiyıla göre yüzde 80,2 artış kaydetmesidikkat çekerken, et fiyatları yüzde 42,9ve kahve fiyatları da yüzde 33,6 yükseldi.Gübre fiyatları geçen yılın mayıs ayınagöre yüzde 110,9 daha pahalı olurken,mayısta ahşap ambalaj fiyatları yüzde
67,4 ve yem fiyatları yüzde 48,7 arttı. 

ÇARPICI ARAŞTIRMA SONUÇLARIAlmanya Tarım Bakanı Cem Özdemir(Yeşiller) Tagesspiegel gazetesine verdiğibir demeçte gıda fiyatlarının daha da art-masını beklediğini vurgulayarak, düşükgelirli haneler için daha fazla yardımıngerekli olduğunu kaydetti. Gıda fiyatla-rında zirveye ulaşıldığını düşünmediğinibelirten Özdemir, birçok üreticinin artan

enerji fiyatlarını tüketiciye yansıtmak zo-runda kaldığını ifade etti. Enflasyonun en-dişe verici düzeylere çıktığının başka birişareti de yapılan yeni bir araştırma:Buna göre Almanya’da her altı kişidenbiri enflasyon nedeniyle öğün atlıyor, yaniaç kalıyor. Araştırma Almanların yüzde16’sının artan fiyatlar nedeniyle düzenliyemek yiyemediğini ortaya koyuyor.Yüzde 13’lük bir kesim ise enflasyondevam ederse öğünlerinden feragat ede-ceklerini bildiriyor. Anketin bir diğer so-nucuna göre katılımcıların yüzde 41’idaha ucuz süpermarketleri tercih eder-ken, yüzde 42’si de et ve balık ürünü ye-meyerek tasarruf yapmaya çalışıyor. Bunun yanında ekonomik eşitsizlik deAlmanya için büyük bir sorun teşkilediyor. Zira Almanya dünyada en fazladolar milyonerinin bulunduğu üçüncüülke konumunda. 2021 yılında Alma-nya’da dolar milyonerlerine yüzde 6,4’lükbir büyüme ile yaklaşık 100.000 yeni mi-lyoner eklendi. Almanya genelinde 1,63milyon insan şu anda bir milyon ABD do-larından fazlasına sahip. 
YÜKSEK ENFLASYON - DÜŞÜK

BÜYÜME2. Resesyon/Stagflasyon: AlmanyaMerkez Bankası Almanya’da bu yıl içinGayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyümetahminini yüzde 4,2’den 1,9’a ve gelecekyıl için yüzde 3,2’den 2,4’e indirdi. Bu yıliçin Aralık 2021’de yüzde 3,6 enflasyonöngören Almanya Merkez Bankası, butahminini de yüzde 7,1’e çıkarmıştı. Al-manya’nın köklü sanayi kuruluşlarındanAlman Sanayi Federasyonu (BDI) de 2022

yılı için ekonomik büyüme tahmininidüşürürken, Avrupa’nın en büyük ekono-misi olan Almanya’da resesyonun kaçınıl-maz olacağını açıkladı. EkonomiAraştırma Enstitüsü (Ifo) büyüme tahmi-nini yüzde 3,1’den 2,5’e düşürdü. Kısabir süre önce Almanya Maliye Bakanı
Christian Lindner (FDP), Almanya’dayüksek enflasyon ve düşük büyümeninbir arada olduğu stagflasyon dönemiyaşanmasının olası bir senaryo olduğunubildirmişti. Böylece resesyon resmibir ağızdan da adeta teyit edilmişoldu. 

5 SENE KITLIK SÜREBİLİR!3. Kıtlık: Maliye Bakanı Lindneraynı zamanda başka bir sorunadaha işaret etti. Bir haber progra-mında konuşan Lindner, “Endişemo ki, birkaç hafta veya ay içerisindeçok endişe verici bir durumlakarşılaşabiliriz. Bu da yaklaşık 3-4,belki de 5 yıl sürebilecek bir kıtlık.Bu çok ciddi bir durum. Ve buna bircevap bulmamız gerekiyor. Yükse-len enerji fiyatları, tedarik zincirisorunları ve ayrıca enflasyon nede-niyle çok ciddi bir ekonomik krizriski bulunuyor” dedi.
DUŞ ALIŞKANLIĞINIZI 5 DA-

KİKA İLE SINIRLAYIN4. Gaz tedariği sıkıntısı: Rusya-nın gazı kesmesinden dolayı artıkAlmanya’da ciddi bir gaz sorunu damevcut. Almanya üç aşamalı acildurum planında ikinci en yüksekseviye olan "alarm" aşamasınageçti. Ekonomi ve İklim Bakan-

lığı’nın açıkladığı planda, insanlara duşbaşlığının düzenli olarak değiştirilmesi veofislerde tasarruflu ampul kullanılmasıgibi öneriler yapıldı. Bakanlık, enerji ta-sarrufunun sıcak suyun az tüketilmesiylesağlanabileceğini aktardı ve duş süresinin5 dakikayı geçmemesini tavsiye etti. 
YEMEK PİŞİRİRKEN TENCERENİN

KAPAĞINI KAPATINBakanlık bunun yanında yemek

pişirirken tencerenin kapağının kapalı tu-tulması ve ocağın daha erkenden söndü-rülmesi gibi önerilerde de bulundu. Öteyandan uzmanlar gelecek yıl sadece gazmasraflarının takriben 2 bin avro arta-cağına dikkat çekiyor. Tüketiciler şimdi-den gaz ve elektrik faturaları için parabiriktirmeye başlasa hiç de fena olmaz.Görünen o ki, ekonomik kriz cep yakacak.
· Yasin BAŞ

Almanya ekonomisi
krize mi giriyor?Siyaset ve tarih bilimcisi, araştırmacı-yazar Yasin Baş, Alman ekonomisinin gidişatını Öztürk okurları içindeğerlendirdi:

Fisch Holland Bielefeld GmbH 
Fabrikstraße 19 
33659 Bielefeld 

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

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

Saygıdeğer ve kıymetli esnaf dostlarımız, 
çok değerli müşterilerimiz, 

bize vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı 
�rmamız �sch Holland adına her birinize 

ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı
kutlar, sağlıklı ve bereketli 

geçmesini dileriz.

Kurban Bayramınız 
Kutlu Olsun

Inh. Yücel Ülber · Schwichowwal 4 · 32423 Minden · Tel.: 0571 · 911 900 54

Minden‘i gezerken,
lezzete buyrun!

ELEMAN
ARANIYOR!
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HERFORD (Öztürk)Sinem Market 25. yılkutlaması Her-ford’daki Stadtparksalonunda yapıldı. Kutla-maya Sinem Market bünye-sinde çalışan personeller iletedarikçi şirketler katıldı. DJ
Tuna’nın prgram sunduğukutlamada şirket kurucusuve sahibi Mustafa Şenyurt,misafirleri selamlayarakSinem Market’in doğuşunuanlattı.

1 MAYIS 1997 YILINDA
İLK ŞUBEYİ AÇTIKKızları Sinem, Selin,
Seda ile sahneye gelen Mus-
tafa Şenyurt, ilk dükkanı 1Mayıs 1997 yılında JohannesStr. 26, Herford adresindeaçtıklarını, daha sonra BadSalzuflen, tekrar Herford,Bielefeld, Bünde, Osnabrück

şubeleriyle devam ettiklerinisöyledi.Evet, bugün 25. Yılımızıkutluyoruz, diyerek sözebaşlayan Şenyurt, “Çok kolaygelmedik bugünlere. Zorgünlerden geçtik, her türlüsıkıntıyı yaşadık. Doğal ola-rak “Yağmurda ıslandık,
Karda üşüdük, Güneşte
terledik!” ama yılmadık. Bugücü bize müşterilerimiz, ça-lışanlarımız ve tedarikçileri-miz verdi. Her birinize ayrıayrı teşekkürler ediyorum.İyi ki, varsınız.” dedi.

MARKETİN İSİM Hİ-
KAYESİNİ ANLATTI“Çocuklarımın annesiGönül hanıma da huzuru-nuzda teşekkür ediyorum“diye konuşmasına devameden Mustafa Şenyurt, “Bu-rada Sinem Market nasıl

doğdu? merak ediyorsunuz:1990’ların sonunda Alma-nya’ya geldim. Bir işte ça-lışıyordum.  Baba mesleğiolan ticaret yapmayı da ka-faya koymuştum. Hep arayışiçindeydim. Arayış içinde ol-duğum o sıralarda kızım

Sinem doğdu. Konuşmayabaşladığı dönemlerde içimidökerdim, “Kızım bir yerbulursam senin ismini ver-eceğim". Derdim. Öyle deoldu, Marketlerimizin isminibu şekilde “Sinem” koydum.”

25. yılını kutladı
Sinem Market

Mustafa Şenyurt ve kızları

MİNDEN (Öztürk)OWL bölgesinin zincir marketle-rinden Sinem’in Minden şubesi“Porta Str. 64, 32429 Minden”adresinde 7 Haziran 2022’de hizmetegirdi. Açılış kurdelasını Minden DİTİBBarbaros Cami DinGörevlisi İsmet Cö-mert ile müessese sa-hibi ve kurucusuMustafa Şenyurt kesti-ler.
İLK MÜŞTERİ

ALEV YILMAZ OLDUNormal şartlarda9.30’da planlanan açı-lış ilginin yoğunluğuve dışarda oluşan ka-labalık münasebetiyle10 dakika önce ya-pıldı. Kurdelanın ke-silmesiyle vatandaşlaralışveriş arabalarıylaiçeri girdiler. Marketedağılan müşteriler arasında Alev Yılmazilk müşteri oldu. Kasap bölümünden etalan Yılmaz, Esra Yıldırım’ın bulunduğukasaya gelerek ödemesini yaptı ve SinemMarket Minden’in ilk müşterisi olma ün-vanını kazandı.

İLK AÇMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ
MARKETİ BUGÜN AÇTIKAçılıştan sonra sorularımızı cevaplan-dıran müessese sahibi ve kurucusu Mus-tafa Şenyurt, ilk kurmayı düşündüklerimarketi bugün açtıklarını söyledi. Şeny-

urt o günün hikayesini şöyle anlattı:“Sene 1975 . Firmada beraber ça-lıştığımız Mustafa arkadaşa, “Bana Min-den’de yer bul, market açayım” demiştim.O gün market açmak için yer bulamadık.Bugün bulduk ve açtık, kısmet bugüney-miş.”  

Sinem Market, 5. şubesini Minden şehir merkezinde müşterilerinhizmetine açtı. 800 metrekare alan üzerinde kurulu olan marke-tin açılışına ilgi yoğun oldu. 
Minden Şubesi Açıldı
Sinem

Sinem Market Minden’in ilk müsterisi Alev
Yılmaz oldu. İlk hesabıda Esra Yıldırım aldı.
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