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BMW und MINI 
Vertragshändler

Ümit Sentürk
Verkaufsberater

Gebrauchtwagen
Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112

21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-8787

Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@

bundk.de
www.bundk.de

ANWALTS KANZLEI

AVUKAT
Yasemin Akgün

Aile Hukukunda Uzman Avukat
Miras Hukuku
Yabancılar Hukuku
Trafik Hukuku
İș Hukuku
ve her türlü hukuk dalında hizmet
Große  Theaterstraße 14

20354 Hamburg
www.anwaltskanzlei-main.de

Tel.: 040 - 558 93 35 - 60
Fax: 040 - 558 93 35 - 66
info@anwaltskanzlei-main.de 

Ernst-Merck-Str. 12
20099 Hamburg24.
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Sevgililer gününde
sevgilinize özel hediyeler

SARAY KUYUMCUDA 
sizleri bekliyor.

Sevgililer günü için
pırlantalarda % 20 özel 

indirim uygulanır.

15 Şubat 2015 pazar günü ya-
pılacak olan Hamburg Eyalet
Parlementosu seçimleri için 37
Türkiye kökenli aday yarışacak.
CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti,
Korsanlar ve Bağımsız olmak
üzere seçime katılacak olan parti
adayları için Hamburg genelinde
yaklaşık 1,4 milyon seçmen bu-
lunuyor. 

2012 verilerine göre 1 milyon 799
bin nufusu ile Almanya’nın 2.
büyük kenti olan Hamburg’da,
resmi kayıtlara göre 90 bin civa-
rında Türkiye kökenli yaşıyor ve
bunlardan 60 bini ise Alman vat-
andaşı.  
Almanlardan sonra 2. büyük
seçmen olan Türkiye kökenli
Alman vatandaşlarının oylarını

alabilmek için, son günlerde kıya-
sıya bir yarış içinde olan siyasi
partiler, oy hakkı olan herkese
sandığa gitmeleri çağrısında bu-
lunuyor.  CDU 3, SPD 8, Yeşiller
7 Türk kökenli adayla seçime ka-
tılırken,  En fazla adayı 17 Tür-
kiye kökenli adayla Sol Parti
çıkartıyor. Korsanlar 1 ve Bağım-
sızlardan birer kişi ise seçim lis-

tesinde yer alıyor. Nebahat
Güçlü, Filiz Demirel, Bayram
İnan, Ali Şimşek gibi deneyimli
siyasiler arasında, daha önce
görev yapmış ve ilk defa aday-
lığını koyan Türkiye kökenli
adayların hangisinin seçileceği
şimdi den merak konusu. Türkiye
kökenli adayların tam listesi ise
şöyle: CDU: Bülent Kayaturan,

David Erkalp, Nazlı Değirmenci.
SPD: Güngör Yılmaz, Ali Rıza
Şimşek, Aziz Aygün, Kazım Abacı,
Turhan Çoban, Ahmet Aba, Stefan
Mesut Metekol, Cem Kadir Berk.
YEŞİLLER: Nebahat Güçlü, Bay-
ram İnan, Filiz Demirel, Yusuf Uzun-
dağ, Canan       Ulufer, Murat Süleyman
Gözay ve Meryem Çelikkol. SOL
PARTİ: Cansu Özdemir, Mehmet

Yıldız, Süleyman Erdoğan, Deniz
Çelik, Rojda Öner, Hamide
Scheer, Hasan Burgucuoğlu,
Metin Kaya, Aysel Yıldırım, Ha-
tice Baki, Mehmet Öndek, Gürsel
Özalp, Sabahattin Aras, Aziz Ata-
lan, Mehmet Martin, Özgür Yıldız
ve Kadriye Bakış.  KORSAN-
LAR: Mustafa Akpolat. BAĞIM-
SIZ: Mustafa Mesut Yaşar. 

15 Şubat da gerçekleşecek olan
Hamburg Eyalet seçimlerine 37
Türk kökenli aday katılıyor. Değişik
partilerden adaylığını koyarak se-
çime 10 gün kala halen yoğun bir
siyasi çalışma temposu içinde olan
Türk kökenli adayların birleştiği

nokta „ Mutlaka seçime gidin, oyu-
nuzu kullanın“ tavsiyesi  ağırlık ba-
sıyor. En çok aday sol görüşlü
partilerden oluşurken, sağcı parti
olarak tanınan CDU’nun Türk kö-
kenli adayı BEDO ise dikkatleri
üzerine çekiyor. Öteyandan Türk

Federasyonu’nun gecesine katıl-
dığı gerekcesi ile, Yeşiller adayı
Nebahat Güçlü sol kesimden
eleştiri bombardımına tutulurken,
Yeşiller Partisi’nden ihraç edilebi-
leceği konusu ise merakla bekle-
niyor. Herşeye rağmen adaylığını

çekmeyeceğini ifade eden Neba-
hat Güçlü’nün sağ görüşlü
seçmenlerden yoğun bir oy ala-
cağı tahmin ediliyor. Sağ sol çe-
kişmesi devam ederken, Türkses
yetkilileri olarak, seçme hakkınız
varsa, sağ sol ayrımı yapmaksızın,

sizin için en yararlı ve etkili olabi-
lecek adaya oy vermenizi ve mut-
laka seçme hakkınızı kullanmanızı
tavsiye ediyoruz. Hamburg da ya-
pılacak seçimler dolayısı ile,
ulaşabildiğimiz ve gazetemizi ziya-
ret eden milletvekili adaylarımız

için gazetemizin ön sayfalarında
seçim haberlerine yer verdik. Sağ
sol, dil, din ayrımı yapmaksızın ya-
bancı kökenli kişilerin Almanya da
daha etkili olabilmeleri için hepinizi
mutlaka 15 Şubat Pazar günü san-
dık başına bekliyoruz. 

Aziz AygünNebahat Güçlü
SHaberi 4,6,7 de Haberi 13 de Haberi 3 de Haberi 2 de Haberi 5 de Haberi 2 de Haberi 3 de Haberi 7 de

Ali Rıza ŞimşekBayram İnanGüngör Yılmaz

HAMBURG KANN MEHR

Bülent Kayaturan Ralf Neubauer Filiz Demirel

Ocakbaşı veya Türk restoranına uygun, 
600 metrekare, Özel sigara içme bölümü, 

300 kişilik salon ve 200 kişilik bahçe.

Hamburg Lurup’da (EKZ’da)
DEVREN SATILIK 

Restaurant

1 yıllık yeni restaurant yalnızlık dolayısı ile acilen satılıktır.
Müracaat Tel: 0172 / 54 68 334

Müslüman mimardan
kiliseye proje
� Hamburg limanına yakın 750
yıllık Katharinen Kilise’sinin çevre
düzenlemesi ve dış mimarisi, muh-
temelen müslüman olan Mimar
Yalçın Kurt’a verilecek.  4 Şubat
tarihinde kilise de yapılan proje ya-
rışmasına katılan 3 kişiden birisi
olan Mimar Yalçın Kurt’un pro-
jiesi’nin...                   7. sayfada

� Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Haziran
ayında yapılacak
milletvekili genel  se-
çiminde Almanya’-
daki vatandaşların
büyük katılımla san-
dığa gitmelerini is-
teyerek,
„Demokrasiye Avru-
pa’da da sahip çık-
malısınız“ dedi. 

5. sayfada

� Krüll Ana Bayi Pazar-
lama  Müdürü Talip
Kılıç, 7 Şubat Cumartesi
günü gerçekleştirecek-
leri açık
kapı gü-
nünde
yeni Ford
Mondeo’-
yu müşte-
rilerilerine
tanıtacak-
larını vurgulayarak,
Ford Mondeo’nun özel-
liklerin şöyle sıraladı.  

• 24’te

Türk derneklerinden
Nebahat Güçlü’ye destek

6. sayfada

Olaf Scholz Merhaba
Hamburg’a konuk oldu
� Hergün sabah 09.ila
10.00 saatleri arası yayın
yapan Tide Merhaba Ham-
burg Radyosu’na konuk olan
Hamburg Eyalet Başbakanı
Olaf Scholz, 15 Şubat da
yapılacak seçimlere değin-
di. 15 Şubat da seçme ve
seçilme hakkı olan bütün
Türkiye kökenlileri oy kulla-
nyama çağıran Scholz,
‚seçme hakkınızı mutlaka
kullanın’ dedi.

Kazım Korkmaz ve Erdinç
Atay’ın canlı yayında soru-
ların cevaplayan Hamburg
Belediye Başkanı Olaf
Scholz, son beş yılda yap-

tıkları çalışmalar hakkında
detaylıca biilgi vererek, 15
Şubat da tekrar seçildikleri
takdirde, ileriye dönük ya-
pacağı çalışmaları dile ge-
tirdi. 

Eğitim, konut sorunu, vat-
andaşlık, seçme ve seçilme
hakkı gibi konular üzerinde
geniş bilgi sunan Olaf
Scholz’un tercümanlığını
ise Kazım Abacı yaptı. 
Yayın sonrası Türkses’i in-
celeyen Hamburg Eyalet
Başbakanı Olaf Scholz, ga-
zetemiz sahibi Emin
Sağlık’dan Türkses hak-
kında bilgi aldı. 

Yeni FORD
Mondeo
görücüye

çıkıyor

Davutoğlu;
‘Demokrasiye 
Avrupa’da da

sahip çıkmalısınız’

SATILIK EV

Müracaat Tel: 0172 / 54 68 334

Hamburg - Lurup’ da 
110 metre karelik, 3 oda, 
mutfak ve geniş balkonu olan, 
3 yıllık yeni daire acilen satılıktır.

Satış fiyat: 299.000 Euro 
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Aygün, Aziz
1970, Dipl. Volkswirt, Dipl. Sozialökonom

Wahlkreis 16
Liste 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

46

47

48
Aygün, Aziz
1970, Dipl. Volkswirt, Dipl. Sozialökonom

Landesliste
Liste 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands

-

-

-

-

• Türkses |
HAMBURG

15 Şubat  2015
Pazar günü
Hamburg da
yapılacak olan
Eyalet Parla-
mentosu se-
ç i m l e r i n d e
SPD den aday
olan Mardin
Midyatlı Aziz
Aygün, seçil-
diği takdirde

göçmen kökenli kişiler için yoğun bir çalışma sergi-
leyeceğini ifade ederek, bilhassa yabancı kökenli
işverenlerin sorunları konusunda parlementoda özel
öneriler sunacağını belirtti. 

SPD genel listesinde 48. ve Harburg bölgesinde 5. sı-
rada milletvekilliğine adaylığını koyan Aziz Aygün,
küçük yaşta Almanya ya gelmiş iyi bir öğrenim sü-
recinden sonra endüstri mekanist olarak meslek
öğrenimi yaparak, Hamburg üniversitesinde, ana
bölüm olarak iktisat, ek olarak da sosyoloji ve hukuk
bölümlerinde öğrenim gördü. Şimdi özel bir şirketde
enerji danışmanlığı görevini yürüten, bekar ve 44
yaşındaki Aygün, siyasette başarılı olacağından iddialı.  

Halkla ilişkileri çok sevdiğini vurgulayan Aygün,
siyasete atılmakla Türk ve yabancı
toplumu arasında kaynaşmayı
sağlayarak, Hamburg da yaşayan
insanlar arasında sağlam bir köprü
vazifesini üstleneceğini ifade etti. 

Gazetemizin merkez bürosunu ziya-
ret eden SPD adayı Aziz Aygün,
Türkses vasıtasıyla seçmenlere şöyle
seslendi. „ Herşeyden önce seçme
ve seçilme hakkı olan bütün yabancı
kökenli Alman vatandaşlarına 15
Şubat da oy kullanmalarını tavsiye
ediyorum. Seçim hakkı demokra-
sinin en önde gelen unsurlarından
birisidir. Bu hakkımızı kullanmamız
bize gelecekte daha iyi bir yaşam
hazırlayacaktır. Tabi ki tavsiyem

bilhassa yabancılara daha yakın olan SPD ye oy
vermeleri olacaktır. Ancak, kişi kendisi için en uygun
adayı tercih ederse daha doğrusunu yapmış olur.
SPD nin Harburg bölgesi adaylarından tek Türk
uyruklu aday olmam benim için sevindirici oldu.
Umarım hemşerilerim bu seçimlerde beni tercih
ederler. Ekonomik durgunluğun yaşandığı ve bilhassa
yabancı uyruklu kişilerin daha çok ekilendiği günü-
müzde, ilerki yıllarda ekonominin dahada canlanması
yönünde çalışmalar yapacağım. Harburg bölgesinde
yaşayanların üçte birisinin göçmen kökenli olduğunu
dikkate alırsak, farklı kültürlerin burada kardeşce
yaşamaları için komşuluk bağlarını dahada genişle-
terek, gerek Alman gerekse yabancı uyruklu kişiler
arasında önemli bir köprü vazifesini üstlenmek is-
toyurum.  Bilhassa okullarda yabancı uyruklu öğren-
ciler arasındaki fırsat eşitliğini ön plana çıkartarak,
öğrencilerin daha iyi bir öğrenim almaları için canla
başla çalışacağım. Bazı ön yargılı Almanlar, yaban-
cıların Alman sosyal devletine yük olduğunu düşüne-
rek, yabancıları dışlamaktadırlar. Oysa durum tam
tersine, bilhassa Türkler yıllardan beri burada  çalışıp
yaşadılar ve sosyal kasalara vergilerini düzenli bir
şekilde ödediler ve halen ödemektedirler. Bu konuyu
bilimsel olarak ispatlayarak, Almanları ikna edip,
ön yargıları daha az düzeye indireceğim. 

Ayrıca yabancı kökenli işverenlerimizin sorunları
ile yakından ilgilenerek, gereken önergeyi parla-
mentoya sunup, daha iyi bir çalışma sisteminin geti-
rilmesi için mücadele  edeceğim’ dedi.   

SPD’nin sürpriz adayı
AZİZ AYGÜN

Gazetemizin merkez bürosunu ziyarat eden 
SPD adayı (sağda) Aziz Aygün, Türkses sahibi Emin

Sağlık’a seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkses’in daveti üzerine hiç
zaman kaybetmeden bizleri ofi-
simizde ziyaret eden Ali Rıza
Şimşek, gazete arşivimizi ince-
leyerek, seçimler hakkında
genel yayın yönetmenimiz Emin
Sağlık’a şu açıklamada bulundu:

• Türkses / Hamburg

Hamburg 179 ayrı ülkeden
gelen kültür ve insanların
yaşadığı çok çeşitli bir Metro-

pol kenttir. Ayrıca Hamburg gele-
neksel olarak tarih de hep göç
almış bir liman kentidir. Tarihe bak-
tığımızda bu göç sadece dünyanın
diğer ülkelerinden değil , Alma-
nya’nın diğer kentlerinden de ger-
çekleşmiştir bu bağlamda Avrupa
ve Almanya’nın diger eyaletlerinde
nüfusun giderek azalmasına
rağmen Hamburg’un nüfusu art-
maktadır.
Hamburg senatosu göç alan, bü-
yüyen kentleşme sorumluluğunu
kendine ciddi bir görev olarak gör-
mekte ve göçmenlere yönelik çok
kapsamlı girişimlerde bulunmakta.
Bunlardan sadece bir kaç tane-
sini sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.
Ev kiralarının dengede tutulması
ve konut sıkıntısını asgariye indir-
mek için Hamburg senatosu (SPD)
çalışma programına yılda en az
6000 konut yapma koşulunu getir-
mistir, bunun en az 2000’i sosyal
konut olma şartı ile. Eski uyum
konseptini daha geniş kapsamda

yeniden düzenleyerek, mültecileri
de uyum konseptinin içerisine ala-
rak ulaşılabilir, yani ölçülebilir ama-
çlarla somut girişimlerde bulun-
makta. Artık çok kültürlülük bir av-
antaj olarak görülmekte ve hoş gel-
din kültürü kamunun her kesiminde
geliştirilmektedir.
2011'de başlatılan vatandaşlığa
geçme kampanyası ve Olaf Scholz
tarafından yollanan teşvik mektubu
vatandaşlık başvurularını yüzde
37% artırmış, aynı zamanda vatan-
daşlığa geçenlere hoşgeldin re-
sepsiyonu tam bir hoşgörü
kültürünü yeni vatandaslara hisset-
tirmektedir.
Ayrıca yabancı diplomalarında ta-
nınmasıda, Hamburg çok kapsamlı
calışmaları ile yıllardır mühendis
olduğu halde taxi sürmek zorunda
kalan vatandaşlarımıza gercek
mesleklerinde calışma olanağı
sağlıyor. 
Peki Hamburg eyaletinin avrupa da
bir ilke imza atarak müslüman ve
alevi kurum ve kuruşluları ile devlet
anlaşması yaptığını ve bu sayede
hak eşitli konusunda bir ilke imza
attığını biliyormuydunuz.
Tabi daha bir çok konuda sosyal
demokrat parti meclis gurubu
olumlu kararlar alarak şehrimizi ge-
liştirmekte ve ilklere imza atmakta.
Bildiginiz gibi 4 yıl içerisinde sayın
uyum bakanımız Aydan Özoğuzla
la birlikte daha bir çok yeniliğe
imza atarak, sosyal demokratlar

„uyum ve ön calışma guruplarını,
yani danışma müşavirliğini kurduk. 
Amaç, göçmenler üzerine siyaset
üretmek yerine, göçmenleride içi-
mize alarak, göçmenlerle siyaset
yapmak.
"Sevgili Hamburglular başladı-
ğımız başarılı çalışmaların bir
an önce faliyete geçirilmesine
ve daha ciddi, daha samimi
gelişmeler için 15 ŞUBAT ta 29.
sıradan ALİ ŞİMŞEK diyoruz "
15 Subat seçimlerinde tekrar
adayım, çünkü daha bir çok yapıl-
ması gereken işlerimiz var !
Ben deniz Ali Simsek, 4 yıldır siz
değerli Hamburglulara, Hamburg
eyalet parlementosunda yukarı-
daki bahsettigim konularda hizmet
vermekteyim ve sizlerin parlemento
da sesi olmaya çalışmaktayım.
15 Subat ta tüm Hamburg sınırları
içerisinde, 5 tercihli oyunuzu da 29.
sırada „ Ali Şimşek’e „ kullanarak,
tekrar parlementoya girmeme des-
tek olmanızı arzu ediyor, şimdi den
hepinize teşekkürlerimi  sunuyo-
rum.
Omuz, omuza mücadele ederek,
dışlanmaya maruz kamadan tüm
haklarımızı alacağımıza ve Ham-
burg u daha ileriye götüreceğimize
inanıyorum.
Biz zengine elit siyaset degil, halka
ve halkla beraber siyaset yapmak
istiyoruz.

ALİ RIZA
ŞİMŞEK

oylarınıza
talip

SPD’nin genç ve dinamik milletvekili aday-
larından Ali Rıza Şimşek (sağdaki), geçen
dönem olduğu gibi bu seçimlerde de tekrar
seçilerek, daha aktif olmak istiyor.  
Çalışkan, girişken ve halkla ilişkileri çok iyi

düzeyde olan Şimşek’in, 29. sıradan aday
gösterilmesine rağmen, son seçimlerde ol-
duğu gibi 15 Şubat ta da yine tercihli oy-
larla büyük bir başarı elde edeceği tahmin
ediliyor.
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 3. Sıra 

RALF NEUBAUER
 www.ralfneubauer.de

Hamburg weiter vorn.

5 oyunuz Ralf Neubauer için

3
WAHLKREISLISTE 

Neubauer, Ralf
Finkenwerder, 1982, Rechtsanwalt

Saygıdeğer ve sevgili Hamburglular!

15. Şubat 2015‘de, Hamburg Eyalet Parlamentomuz için seçimler 
gerçekleşecek. Bu seçimlerde, önümüzdeki 5 yılda, şehrimizi ki-
min ve nasıl yöneteceği, sayenizde belirlenecek. Pegida gibi aşırı 
sağ akımlara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı somut adımlar atmak, 
eyaletimizdeki çeşitli ırk, din, kültür ve etnik kökenleri bir engel 
olarak değil, bunun aksine kazanç olarak gören milletvekillerini 
meclise göndermek, bizim elimizde. Sosyal Demokrat Parti‘sinin 
(SPD) adayı olarak, yıllardır çalışma arkadaşlarımla beraber bizzat 
bu değerler ölçüsünde, bütün vatandaşlarımızı kapsayarak hiz-
met etmek için çalışmaktayım. Billstedt-Wilhelmsburg-Finken-
werder bölgesinden, SPD‘nin 3. sıradan adayı olarak oylarınıza ve 
güveninize talibim.
Ralf Neubauer, 33 yaşında, avukat, Hamburg Eyalet Parlamentosu 
milletvekili adayı, Hamburg-Mitte Belediyesi Gençlik Yardımı 
komisyonu başkanı.

Billstedt-Wilhelmsburg-Finkenwerder bölge listesi

İletişim bilgileri: 
Ralf Neubauer, 
Tel. 0172 / 510 34 25, 
kontakt@ralfneubauer.de

• Türkses / Hamburg 

Önümüzdek 5 yılda şehrimizi kimin ve hangi parti
tarafından yönetileceğini seçmenlerin karar ver-
eceğine işaret eden Neubauer, Pegida gibi aşırı

sağ akımlara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı somut adımlar
atmak, eyaletimizdeki çeşitli ırk, din, kültür ve etnik kö-
kenleri bir engel olarak değil, bilakis kazanç olarak gören
siyasileri meclise göndermek, bizim elimizde. Sosyal De-
mokrat Partisi’nin (SPD) adayı olarak çalışma arkadaşla-
rımla beraber bütün Hamburgluları kapsayaçak olumlu
çalışmalar yapmayı hedefliyorum“ dedi.
2012 yılından beri Hamburg Merkez Gençlik Yardım Ko-
misyonu Başkanı olan Ralf Neubauer (33), ‘ Bilhassa ya-
bancı kökenli gençlerin nedenle problemleri olduğunun
bilinci içeresindeyim. Bilhassa bu gençlerimize yardımcı
olmak, onlar için iyi bir gelecek hazırlamak için canla
başla çalışacağım. Ziraa; gençlerimiz bizim geleceğimiz-
dir. Onların iyi eğitim görmesi için gereken ne varsa yap-
makdan kaçınmayacağım. İyi eğitilmiş gençlik topluma
kazandırılmış iyi bir gelecektir şeklinde konuştu.

Son seçimlerde yüksek bir oy potansiyeline ulaşarak aynı
bölgeden seçilen Fatih Yılmaz’ın yakın arkadaşı olan Ralf
Neubauer, adeta Türkiye sevdalısı. İstanbul ziyaretinde
Türkiye ve Türkleri daha yakından tanıdığın vurgulayan
Neubauer, „Birlikte yaşıyorsak, birlikte siyaset yapma-
lıyız. Türk siyasetçilerle yakın bir çalışma içerisindeyim.

Göçmenler için değil, göçmenlerle birlikte siyaset yap-
mak istiyorum. Çünkü göçmenler Almanya’nın bir zen-

ginliğidir. Göçmenlerin siyaset de söz sahibi olmaları,
Almanlarla kaynaşmaları açısından daha etkin olacaktır.
Barış ve kardeşce birlikte yaşamanın diğer bir yoluda,
siyasette söz sahibi olmaktan geçer. Bu nedenle iyi bir ge-
lecek için oy hakkı olan herkesin 15 Şubat da mutlaka
sandık başına gitmelerini ve kendileri için en uygun par-
tiyi ve kişiyi seçmelerini tavsiye ediyorum. 

Tabi ki; Türkses okurları beni tercih ederse, çok memnun
olurum. Çünkü göçmenler politikası hakkında yeterince
bilgi sahibi olduğum için, seçildiğim takdirde etkili ola-
cağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın“ dedi. 

Genç siyasetçi Ralf Neubauer;
„Göçmenler toplumun zenginliğidir“

15 Şubat ta yapılacak olan Hamburg Eyalet
Seçimleri’ne Billstedt, Wilhelmsburg ve Fin-
kenwerder bölgesinden 3. sırada SPD’den
aday olan Avukat Ralf Neubauer, Türklerin
yakından tanıdığı bir kişi.

Türkses | HAMBURG

Hamburg Eyalet seçimlerinde Yeşiller par-
tisinden genel liste de 32. sırada aday
olan deneyimli siyasetci Bayram İnan,

SPD yönetimi eleştirerek, çifte vatandaşlık
konusunda oyalama politikası izlediğini vur-
guluyor. 15 Şubat da tekrar
seçilip meclise girdiği takdirde,
yabancı kökenlilerin sorunla-
rına çözüm bulmak için canla
başla çalışacağını belirten
İnan, Türk kökenli seçmenlerin
oylarına talip olduğunu dile
getiriyor.

Bayram İnan Kimdir?
1955 Bingöl doğumlu olan
Bayram İnan, İstanbul da lise
öğrenimini tamamladıkdan
sonra, eğitim amacı ile 1970
yılında Almanya’ya geldi.
1970 yılında Hamburg’ da Ber-
linertor da makine mühendis-
liği bölümünü okudu.
Üniversite yıllarında siyasetle tanışan İnan,
1990 yılında SPD’ye üye olarak siyasi ça-
lışmalarına hız verdi. 1999 yılında direkt mec-
lise girerek, bugüne kadar kesintisiz olarak
siyasi yaşantısın sürdürdü. 
İlk Türk kökenli siyasetcilerden olduğunu
ifade eden Bayram İnan sözlerine şöyle
devam etti, „10 yıl SPD de aktif siyaset yap-
tım. Ancak iki dönemlik çalışmalarım esna-
sında SPD seçmenlerimin benden taleb
ettikleri arzu ve isteklerine cevap vermemeye
başladı. Benim için bir siyasi parti değil de
seçmenler daha önemli olduğu için, SPD den
ayrıldım ve 2013 yılında Yeşiller den aday ola-
rak tekrar meclise girdim.  Wilhelsburg da

mağlesef  Türkiye kökenli seçmenler seçim-
lere pek ilgi göstermiyor ve oylarını kullan-
mıyorlar. Wilhemsburg da % 20 civarında
seçime katılım var. Türk seçmenlerin oranı ise
mağlesef % 2 civarında. Ben bu oranı her geçen
gün daha yukarı çekmek için mücadele ediyo-
rum. Önemli olan seçme ve seçilme hakkını en iyi
şekilde kullanmaktır. Böylelikle gelecekde Al-
manya’da daha fazla söz sahibi olabiliriz“ 

SPD çifte vatandaşlık hususunda 
oyalama politikası yürütüyor.
Eski partisi SPD’yi eleştiren Bayram İnan,
„SPD’li siyasiler  eskisi gibi samimi değiller,
bilhassa çifte vatandaşlık konusunda bizleri
çok oyaladılar. Alman kanununa göre çifte
vatandaş olmak için, kişinin uyruğu olduğu
ülke, vatandaşlıkdan çıkma izni vermemesi
gerekir. Buna İran örneğini verebiliriz. Ancak;
Türkiye vatandaşlarına çıkış izni verdiği için
çifte vatandaş olmaları da Alman kanunlarına
göre yasal değildir.  Bunun bilincinde olan
SPD yönetimi, halen sizlere çifte vatandaşlık
vereceğiz gibi vaatlarle Türk kökenli Alman
vatandaşlarını oyalamaktadır. Aslında SPD
açıkca bu durumu belirtip, çifte vatandaşlık
hususunda  oyalama politikasından vaz
geçmelidir. Veya Alman kanunlarına göre
kendi ülkeleri tarafından vatandaşlıkdan çık-
artılan kişilere de çifte vatandaşlık hakkı ver-
mek için, Alman yasasında bir değişikli

yapmak doğrultusunda ciddi bir çalışma yap-
malıdır. İşte SPD den ayrılmamın nedenlerin-
den birisi de budur“ dedi. 
„15 Şubat da bilhassa biz Türk kökenli
seçmenler mutlaka sandık başına gidip, oyla-
rımızı kendimize en yakın parti veya adaya
vermeliyiz. Seçim sistemine göre genel liste
pek önemli değil. Örneğin ben Yeşiller Par-
tisi’nden 32. sıradan aday olmama rağmen,
şahsıma verilebilecek tercihlli oylarla listede
benden çok önde olan şahısları geride bırakıp
direkt seçilebilirim. Bu nedenle Türkses okur-
larından deneyimli ve size daha yakın olan
Bayram İnan’ı seçmelerini tavsiye ediyorum.“
diyerek sözlerine son verdi.   

Bayram İnan 
oylarınıza talip

Gazetemizin merkez bürosunu ziyarat eden 
Yeşiller adayı (solda) Bayram İnan, Türkses sahibi

Emin Sağlık’a seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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25 Nebahat Güçlü
1965, Sozialpädagogin

Hamburg’daki seçmenlerin 
tamamı, sarı oy pusulasına 
verecekleri 5 oyla Nebahat 
Güçlü’yü seçebilir.

5 oyunuz da Yesiller listesinde

25.sırada NEBAHAT GÜÇLÜ‘ye!

25

E-Posta: n.guclu@web.de
Cep Telefonu: 0163 - 919 91 95 
www.facebook.com/ngueclue

Her türlü soru ve sorunlarınızda 
bana asagıdaki iletisim imkanlarıyla 
ulasabilirsiniz:

˘
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BEDO B.
KAYATURAN
Liste 25
für die Hamburgische Bürgerschaft

HAMBURG KANN MEHR
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Ihre 5 Stimmen für Bedo!

FÜR MEHR LEIDENSCHAFT IN DER POLITIK

• Türkses / Hamburg

Hamburg 1 Televizyonunda
“Oriantal Nigth” adlı prog-
ramın yapımcılığını ve su-

nuculuğunu yapmakta olan sanatçı
adı Bedo olan Bülent Kayaturan,
CDU Partisi eyalet seçim listesinde
25. sıradan milletvekili adayı olarak
yer alıyor. Kazanma şansını iyi gör-
düğünü belirten Bülent Kayaturan,
“Ben 14 yaşımdan bu tarafa siya-
sete ilgi duyuyordum. Önce partile-
rin çalışmalarını yakından izledim
ve eski Hamburg Belediye Başkanı
Ole von Beust’un yaptığı çalışma-
ları çok beğendim. Örneğin göç-
men gençlerin kamu alanında
çalışmalarını destekledi ve kamuda
çalışan göçmenlerin  rakamları
yüzde 10’lardan yüksek çıtalara
çıkmasını sağladı. 

Ayrıca siyaset verilen sözlerin ger-
çek neticelerini görmektir. Bunu da
CDU çalışmalarında gördüğüm için
bu partiyi tercih ettim. Ayrıca
CDU’nun tek Türk kökenli
adayıyım” ifadesinde bulundu.

Seçmenler seçme 
hakkını kullanmalı

Televizyon programına milletvekili
seçilirse dahi devam edeceğini kay-
deden Bülent Kayaturan, “Seçil-
diğim takdirde önemli çalışmalara
katılacağım ve özellikle göçmen
kökenlilerin sorunlarıyla yakından
ilgileneceğim. Ayrıca Alman parti-
lerinin hepsinde Türk kökenlilerin
bulunması gerektiğine inanıyorum.
Çünkü her insanın farklı düşüncesi
vardır. Hamburg dünyaya açık bir
kent  ve çok farklı uluslardan oluşan ren-
kli bir toplumuz. Burada yaşayan
seçme hakkı olan seçmenler kendi
düşüncelerine yakın buldukları ça-
lışmalarını beğendikleri partilere ve
adaylara oylarını vererek belirleme-
leri için mutlaka seçim sandığına
giderek oylarını kullanmalarını tav-
siye ederim. Oy kullanma her seç-
menin demokratik hakkıdır. Elbette
seçimden yeterince oy alarak başa-
rıyla çıkmak istiyorum ve seçmen-
lerin oylarına talibim. Önemli olan
her seçmenin oyunu kullanmasıdır”
açıklamasında bulundu. 

Bülent Kayaturan 
kimdir?

1976 Erzincan doğumlu olan Bü-
lent Kayaturan, henüz bir yaşında
iken 1977 yılında, annesiyle birlikte
Hamburg’a geldi. Çocukluk yılları
Vedel’de geçen Kayaturan, ilk ve
orta öğrenimini tamamladıktan
sonra Hamburg Üniversitesi’nde
sosyoloji bölümünü okudu. 

90’lı yıllarda eğlence mekanlarında
djelik ve birçok şovlara imza atan
Bedo, 1996 yılında Hamburg’da
(offene Kanal) offene kanal radyo-
sunda sunculuk da yaptı. Yıllardır
Hambur-1 Televizyonu’nda her Cu-
martesi bir saatlik program sunan
Bülünt Kayaturan, 15 Şubat da se-
çilse de Hamburg-1 da programla-
rını sunmaya devam edecek. 

Çevresinde sevilen, insanlarla kay-
naşmayı seven, yabancıların sorun-
larını iyi bilen bir kişi olarak
tanınan Bülent Kayaturan’ın, se-
çimlerde galibiyetle çıkacağına
kesin gözü ile bakılıyor.   

Demokrasiye Avrupa’da
da sahip çıkmalısınız „Seçme 

hakkı
olanlar
mutlaka
sandığa
gitsinler“

CDU’nun tek
Türk kökenli 

milletvekili
adayı Bedo;

Hamburg’da 15 Şubat 2015 tarihinde gerçek-
leşecek olan Hamburg eyaleti  seçimlerinde
Alman Hıristiyan Demokrat Parti’den (CDU)
milletvekili adayı Bülent Kayaturan (Bedo),
seçme hakkı olanların mutlaka sandığa git-
meleri tavsiyesinde bulundu.

Gazetemizin merkez bürosunu ziyaret eden
Bülent Kayaturan, genel yayın yönetmenimiz
Emin Sağlık ile uzun süre sohbet ederek,
neden CDU’dan aday olduğunu ve seçildiği
takdirde bilhassa bizlere yönelik önemli ça-
lışlama imza atacağını dile getirdi. 

Altın •  Gümüş • Saat
SEVGİLİLER 
GÜNÜNDE 
SEVDİĞİNİZİ 
UNUTMAYIN

Tüm 
sevgililere
KOLYE
Hediye
ediyoruz.

Sevgililer günü
için hediye alana, 

Sonsuzluk Kolyesi 
(Gümüş)

HEDİYEMİZDİR

* Bu teklifimiz 28
Şubat’a kadar 

geçerlidir.

Tek TAŞ  
Tek AŞK

14 - 22 ayar alyans, bilezik 
ve takı çeşitlerimiz mevcuttur.  

2015’in en son model alyans koleksiyon-
ları ile uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. 

Ayrıca; bay ve bayan 
markalı saatlerde % 40’a
varan İNDİRİMLER

Esprit, D&G, Invicta, 
Aquaswiss, Puma ve 
Nautec gibi zengin 
ve markalı saat çeşitleri
bulunur. 

Ekol Juwelier, Inh.: OSMAN KOÇYİĞİT • Billstedter Hauptstr. 43 
22111 Hamburg • Tel.: 040 / 736 760 60

e-Mail: ekoljuwelier@gmail.com
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Yeni 
evlenen çiftler için 
2015 model alyans 

koleksiyonumuzdan 
% 30 indirim yapılır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hazi-
ran ayında yapılacak milletvekili
genel seçiminde Almanya’daki

vatandaşların büyük katılımla sandığa
gitmelerini isteyerek, „Demokrasiye Av-
rupa’da da sahip çıkmalısınız“ dedi. 

Davutoğlu, Almanya’daki Türk 
toplumunun temsilcileriyle buluştu. 
Sözlerine, „50 yıl önce Anadolu’nun
farklı bölgelerinden helal rızık için yola
çıkmış yiğit insanların onurlu evlatları,
hepinizi muhabbetle selamlıyorum“
diyerek başlayan Başbakan Davutoğlu,
„O yiğit insanların torunlarıyla gurur
duyuyoruz ki bu al bayrağı dünyanın
her köşesinde olduğu gibi Almanya’da
dalgalandırıyorsunuz. Allah razı olsun“
diye konuştu.
Davutoğlu, şunları söyledi: 
„Size selamlar getirdim, 77 milyon kar-
deşinizden selam getirdim. Anado-
lu’dan, Trakya’dan, Akdeniz’den,
Karadeniz’den selamlar getirdim. Bur-
nunuzda buram buram tüten Anado-
lu’nun her köşesinden, Toroslar’dan,
Kaçkarlar’dan, Ağrı Dağı’ndan, Ulu-
dağ’dan selamlar getirdim. Dicle ve Fı-
rat’tan, Seyhan ve Ceyhan’dan,
Yeşilırmak ve Kızılırmak’tan, Mende-
res’ten, Sakarya’dan selamlar getirdim.
„Sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü Ana-
dolu’nun medeniyetinin, irfanını taşıdı-
nız buraya. dedi. 
Davutoğlu, Başbakan olarak Alman-
ya’ya ilk ziyareti olduğunu belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü:
„Çok büyük toplantılarda beraber
olduk. Bazen acılı olayları, hüzünleri
beraber yaşadık. 2 sene önce, hiç unut-
mam. Irkçı cinayetler dolayısıyla bir
hafta gelip Almanya’nın bütün şehirle-
rini gezdiğimde, vatandaşlarımızla bu-
luştuğumuzda, taşıdığım, hissettiğim
ızdırabı hiç unutmam. Hüseyin Avni
Bey de bizimle birlikteydi. Kendisine ve
daha sonra toplandığım bütün başkon-
soloslara tek talimatım oldu. ‘Bundan
sonra eğer Avrupa’da, Almanya’-
da veya dünyanın herhangi bir
köşesinde tek vatandaşımızın gözün-
den bir damla göz yaşı düşerse onu
önce benim başkonsolosum, benim
büyükelçim görecek, o yaşı önce o si-
lecek’. İşte gördünüz, biraz önce
değerli Büyükeliçimiz, gözyaşlarını zor
tutuyordu. Neden, çünkü sizin içinizden
gelmiş biri olarak yaşanan zorlukları bi-
liyordu. Gençlik ve Spor Bakanımız da
Almanya’da doğdu, o da bunların far-
kında. Biz de gönülden hissediyoruz.“
„ Berlin’de Sayın Merkel ile buluşmaya
giderken arabada zikrettim. Acaba 52
yıl önce tahta valizlerle Berlin’e ilk

gelen o onurlu insanlar, o çilekeş fakat
vakur insanlar, bugün bu tabloyu gör-
müş olsalardı acaba ne hisseder-
lerdi. Vefat etmiş olanlar varsa
hepsine Allah rahmet eylesin, yaşayan-
lar bu tabloyu gördüklerinde gurur duy-
muşlardır. Eğer burada olsalardı bu al
bayraklar dolayısıyla her birinizin alnın-
dan öper, bağırlarına basarlardı“ diyen
Davutoğlu, onların hep bu manzaraya
hasret olarak yaşadıklarını söyledi.
Yabancı düşmanlığına 
karşı ortak tavır
Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela
Merkel ile görüşmesinde yabancı
düşmanlığına karşı ortak tavır alma ko-
nusunda mutabık kaldıklarını bildire-
rek, şunları kaydetti:
„Özellikle, bu PEGIDA gibi veya benzer
şekilde çağ dışı ırkçılığa saplanan grup-
lara karşı, siz inadına, dimdik ‘Yaşasın
insanlık, yaşasın Türkiye-Almanya
dostluğu’ diyeceksiniz. O ırkçı an-
layışlar karşısında Hz. Mevlana’nın
hoşgörüsüyle davranacaksınız. Ahi
Evran’ın yaklaşımıyla, evinizi, kapınızı,
sofranızı Alman komşularınıza açık tu-
tacaksınız. Onlara selam vereceksiniz,
barış selamı vereceksiniz. Sizler bir
gurur tablosusunuz. Hamdolsun, Al-
manya’daki Türk
toplumundan ne
terör faaliyetine
bulaşanlar çıktı,
ne yüz kızartıcı
işler yapanlar.
Onlara hep derin
i r f a n ı m ı z d a n
gelen insan-
lığımızı ve mede-
n i y e t i n i z i n
değerlerini gös-
terdiniz. Hepinize
teşekkür borç-
luyuz.“
Konuşmasının
bu bölümünde

salondakilerin tekbir getirmesi dolayı-
sıyla Davutoğlu, „52 yıl önce garip bir
şekilde bu diyara gelen babalarınız,
dedeleriniz, bu tekbiri duymuşlarsa ki
duydular, ölenler manen duydu, emi-
nim hamt ve şükür secdesindedirler.
Onlar bir gün Almanya’da bütün kunda-
klamalara rağmen, yangın çıkarmalara
rağmen, bu Almanya’ya çil çil kubbeler
serpen siz değerli evlatlarını eminim
merhametle bereketle anıyorlardır. He-
pinizden Allah razı olsun“ diye ko-
nuştu. 
Buranın artık asli mensuplarısınız
Davutoğlu, bugün Almanya Başbakanı
Merkel’in de bir kez daha, „Türkiye-Al-
manya dostluğunda, Almanya’daki va-
tandaşlarımız bir canlı köprüdür“ de-
diğini aktararak, buna aynen katıldıkla-
rını bildirdi. „Sizler bizimle Almanya
arasında dostluk köprüsüsünüz“ diyen
Davutoğlu, gençlik köprüleriyle de genç
nesilleri bu dostluğa hazır şekilde ye-
tiştireceklerini söyledi. 
Büyük bir kampanyayla Almanya’daki
Türk gençleri Türkiye’ye davet edecek-
lerini, gençlerin yaz kamplarında hem
Türkiye’nin güzelliklerini görecekleri-
ni hem de Türkçeyi daha güzel şekilde
öğreneceklerini ifade eden ve Türkler-
den, bu kampanyaya katılmalarını is-
teyen Davutoğlu, şöyle devam etti:
„Bir kez daha buradan bütün yabancı
düşmanlarına, Türkleri burada yabancı
gibi görenlere haykırarak, seslenmek
istiyoruz: Türkler bu toprakların artık
asli ev sahipleridir. Geçici değillerdir,
kalıcıdırlar. Çifte vatandaşlık inşallah
bir gün tanındığında, bu çifte vatan-
daşlıkla birlikte çifte yürek de gerçek
kimliğine kavuşacak. Sizler buranın
artık asli mensuplarısınız. Gerek Avru-
pa’da gerek Almanya’da İslam ta asır-
lardan önce vardı, bugün de var
olacak, yarın da var olacak.“

BERLİN AA (Türkses)

Berlin’de Türklere hitap eden Başbakan Davutoğlu, „Haziran seçimlerinde de daha büyük bir
katılımla sandığa gitmenizi istiyoruz. Demokrasiye Avrupa’da da sahip çıkmalısınız“ dedi.



Sayfa - Seite  6 Şubat-Februar 2015Türkses  Sayı - Ausgabe 260

Nebahat Güçlü’nün 
Açıklaması

Yeşiller Partisi Hamburg Eya-
let Teşkilatı, partiden ihra-
cım için başvuru yapacak-

ları kararını 26 Ocak 2015 tari-
hinde açıklamıştır. Bu karara ge-
rekçe olarak da 18 Ocak 2015
tarihinde „Almanya Türk Federas-
yonu“ adlı derneğin kültür festiva-
line katılarak Hamburg Yeşillerin
uyum ve eğitim politikası hakkında ko-
nuşma yapmam gösterilmiştir.

Bu konudaki açıklamam şu şekildedir:
2008 yılı Hamburg eyalet meclisi seçimleri
öncesinde de tüm diğer büyük partilerin
adaylarıyla birlikte sözkonusu derneğin
kendi ofisinde yapılan etkinliklerine katıl-
mıştım. O zaman bu davet partim üzerin-
den bana ulaşmıştı. Bugün olduğu gibi o
zaman da derneğin sağcı, milliyetçi du-
ruşu olduğunu biliyordum. Ama bugün ol-
duğu gibi o zaman da Bozkurt’lara olan
yakınlıklarıyla ilgili bir bilgim yoktu. Bun-
dan bağımsız olarak, 2008’den beri der-
nekte ve ona yakın olan MHP’de herhangi
bir radikalleşme tespit etmediğim gibi
bunun aksine daha ılımlı bir tutum sergi-
lediklerini gözlemledim. Almanya Türk Fe-
derasyonu, Almanya Anayasası’nı kabul
ve tasdik ettiğini de açık ve net bir şekilde
ortaya koyan bir dernek. 2014 yılında Tür-
kiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
de CHP, MHP ile birlikte belirlediği adayını
desteklemiştir. Tüm bunlardan ötürü Ham-
burg Yeşillerin 2008’den sonra bu dernek-
le olan diyaloglarının değiştiği hiçbir
şekilde bana yansımadı.
O zaman olduğu gibi bugün de MHP’nin
sağcı milliyetçi fikirlerini benimsemiyorum.

30 yılın üzerinde bir za-
mandır kişi olarak kültürler
arası diyalog ve geniş
dünya görüşünü destek-
liyorum. Sözkonusu etkin-
liğe katılan 1.500 kişiyi
„aşırı“ olarak varsaymak
hata olurdu. Göçmenleri
demokrasimiz ve tolerans
için kazanmak tüm partile-
rin görevidir. Özellikle Müs-
lüman gençleri aşırıların
eline bırakamayız, aksine

onları değerlerimizle kazanmalıyız. 
Yeşiller Hamburg Eyalet Teşkilatı’nın fikir-
lerine katılmamakla birlikte onların kara-
rını saygıyla karşılıyorum. Fakat, benim
daimi ırkçılık karşıtı ve demokrat kimliğim
hakkında şüphe oluşturulmasına asla izin
vermem. 30 yılın üzerinde bir zamandır
Hamburg’da uyum çalışmalarının için-
deyim ve uzun yıllardan beri de Yeşillerin
bünyesindeyim. Yeşiller Hamburg Teşki-
latı Yönetim Kurulu’nun beni derinden ya-
ralayan, hayal kırıklığına uğratan haksız
yaptırımlarına rağmen kalbim ve ruhum
Yeşil olarak kalmaya devam edecektir.
Yeşiller yönetiminin ihraç talebinin Eyalet
Tahkim Mahkemesi’nde benim lehimde
sonuçlanacağına olan inancım tamdır.
Bundan ötürü Yeşillerdeki üyeliğim ve se-
çimlerdeki adaylığımı sürdürme hakkımı
saklı tutuyorum. Bundan sonra da yıllardır
ayrımcılığa,ırkçılığa ve politik haksızlıklara
maruz kalmış insanlar için çalışmaya
devam edeceğimi beyan ediyor, Yeşiller
yönetiminin bu haksız kararını bir kez
daha gözden geçireceğini ümit ediyorum.
Böylesine zor günümde beni her yönden
destekleyen Türk toplumuna ve Hamburg
Yeşiller üyelerine sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.

Hamburg, 27 Ocak 2015

Aşağıdaki basın açıklaması ile
bize karşı yayımlanan suçla-
malara ve imalara karşı gö-
rüşlerimizi sununuyoruz. 

Aslı olmayan ve araştırılma-
dan ön yargılara dayana-
rak yapılan yorumlar her

zaman çok üzücüdür. 

Almanya’da yaşayan Türk toplu-
munu anlayabilmek için geçmişini gözden
çıkarmamak gerekir. Almanya’ya işci olarak
gelen ilk nesil Türkler yeni bir kültür ve dü-
nyaya girmişlerdir. Bu insanlar Almanya’ya
gelirken dinlerini, örf ve adetlerini, dillerini,
siyasi duruşlarını ve ideolojilerini de yanla-
rında getirdiler. Almanya’ya işçi olarak göç
eden bu toplumun çoğunlu milliyetçi ve va-
tanına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anay-
asasında da Milliyetçilik mevcuttur.
Millet kavramı Türkçede homojen bir toplu-
luk olarak algılanmaz. Türk milleti var
oluşundan bu yana her daim heterojen boy-
lar, aşiretler veya beyliklerden oluşmuştur.
Türklerin bu bin yıllara dayanan devlet ge-
leneğini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
yenileyerek devlet ülküsü olarak Türkiye
Cumhuriyetin’e yerleştirdiği ilkelerden biri-
dir. Milliyetçilik Atatürk’ün altı oklarından biridir.
Her Türk vatandaşı, dini, dili, örf ve adetleri
ne olursa olsun Türk milletinin bir parçası-
dır. Buna göre her Türk vatandaşının hak
ve yükümlülükleri aynıdır.
Milliyetçilik kavramı Milliyetçi Hareket Par-
tisi kurucusu Alparslan Türkeşin en önemli
eserlerinden „9 (Dokuz) Işık“ta şöyle tanım-
lanır: „Milletini sevmek, Türk milletini bir-
leştirmek ve geliştirmek, Türk devletine
sadakat, Bizim milliyetçilik anlayışımız milli
kültürün özünde yaşatmak.“
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Devlet Bahçeli 13 Nisan 2013’de konuşma-
sında şu sözleri dile getiriyor: „Yüce Rabbi-
miz’in yanında üstünlük derimizin rengine,
kökenimizin ne olduğuna, nerede doğdu-
ğumuza ve nereli olduğumuza göre tayin
edilmemiştir.“ 
Malesef Alman Toplumu bu ilişkiyi anla-
mıyor veya anlamak istemiyorlar. 
Görünüşe bakılırsa Alman toplumu Türk
siyaseti ve Türk devlet gelenekler ile az il-
gileniyor. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İm-
paratorluğun mirasçısı olarak kültürel
zengin ve çok yönlüdür. Türk Toplumu’nun
büyük bir kısmı müslümandır ve İslam da her
türlü ırkçılığı ve şövenizim’i yasaklamıştır.

Almanya Türk Federas
yon’unun Almanya’da 
Görünümü

Almanya Türk Federasyonu’nun programı
içerisinde Türk kültürünü, örf ve adetlerini

korumanın yanı sıra toplu-
mun yerel topluma uyum-
unuda sağlamaktır. Enteg-
rasyon, asimilasyona kar-
şın, öz kültürü’nüde koru-
mak demektir. Her insan
gibi, halkların ve toplumla-
rında çabaladığı „idealleri“
var.
Türk idealizmi’nin atıfta
bulunduğu değerlerin ara-
sında insan hakları, Türk
devlet ideolojisi, Türk kül-
türü, etik ve evrensel
değerler bulunmaktadır.
Türk Federasyonu faaliy-

etlerini Alman anayasasına uygun düzen-
ler. Her daim Alman devletine ve
anayasasına sadakate davet ediyor. 
Üyelerimiz siyasi ve toplumsal katılımlara
davet ve motive edilirler. Sonuçta yeni
memleketimizin geleceğini bizlerde tayin
etmek istiyoruz. Eğer Almanya’nın hali iyi
olursa bizlerde iyi oluruz. Fakat Alman-
ya’nın durumu kötü olursa hepimiz kötü olu-
ruz. Almanya’da doğan insanların memle-
keti tabiki Almanyadır. İnsan haklarına ay-
kırı, faşist, ırkçı, radikal ve köktenci siyasi
tutum ve fikirleri biz kesinlikle reddediyoruz. 
Geçtimiğiz günlerde ve haftalarda bizlerin
basında „aşırı sağcı“ gösterilmesi tek taraflı
iddalardan başka birşey değildir. Bu suçla-
maları kesinlikle kabul etmiyoruz ve redde-
diyoruz. 
Kaleme getirdiğimiz gibi, bizlerin temel ilke-
leri insan haklarını korumak, bunlara saygı
göstermek ve yanı sıra Federal Anayasaya
bağlılık ve temel düzene sadakattır. Bu tüm
yayımlarda ve resmi metinlerde tekrar tek-
rar vurgulanıyor ve Türk Fedrasyonu’nun
tüzüğünde de yer alıyor. 
Asıl faaliyetlerimiz kültüreldir ve aileler yö-
neliktir. Faaliyetlerimizin ve programlarımı-
zın amacı üyelerimizin kültürlerini
koruyabilmeleri ve yaşatabilmelerine yöne-
liktir. Bizim görüşümüze göre göçmenlerin
ve çocuklarının hala Alman toplumu tara-
fından zor kabul görülmeleridir. Tam bir ka-
buldan bugün hala bahsedemeyiz. Bu
kaygıyı maalesef yaşıyoruz. Eksik iletişim,
ayrımcılık ve dışlanma göç etmiş insanların
yerel topluma ayak uydurmalarını zorluyor.
Bu yüzden basında herzaman eksik bir en-
tagrasyondan, ve bunu istememekten bah-
sediliyor. 
Faaliyetlerimizde biz insanlarımıza sadece
kendi kültürlerini ve dillerini korumalarına
sağlamıyoruz. Bunun yanı sıra Alman kül-
tür ve toplumuna aktif katılımlarını teşvik
ediyoruz ve yardımcı oluyoruz.
Entegrasyonun geleceğe yönelik en iyi
yaşam biçimi olduğundan eminiz ve bu yüz-
den üyelerimize „yan yana“ yaşamaktansa

„iç içe“ yaşamayı öneriyoruz, bu nedenden
dolayı bizlere karşı yapılan ön yargıları red
ediyoruz.
Biz ırk, din ve kökene bakmaksızın tole-
rans, anlayış, eşitlik ve saygıyı savunuyo-
ruz. Bize karşı idda edilen ön yargılar ve
suçlamaların objektifliği ve ayni zamanda
iddaların (marxist-leninist) ideolojik etkisinin
hangi derecede olduğu sorgulanabilir. 
Bu denli genelleştirici iddaların okuyucuları
adeta Türk kökenli kişiler ile ilişki kurmaktan
uzaklaştırmaktır ve halklararası anlayışa
yararlı değildir. 

Alman-Türklere ve İdelistlere 
Karşı Ayrımcılık

Türklerin yerel toplumdan ayaklarını çekme
sebebi kendilerine yapılan ayrımı fark et-
meleridendir. Bu yüzden paralel toplumlar
ortaya çıkıyor. Genç Türklerin Almanyada
yani memleketlerinde yabancı olduklarını
ve istenmediklerini düşünmeleri çok üzücü
bir durumdur. Gençlerin kalplerini kazan-
mak istiyorsak onların düşüncelerini ve is-
teklerini göz ardı etmemek ve onlara
yönelmek gerekir. Türk toplumumun çoğu
geleceklerini Almanya’da planlıyor ve ken-
dilerini Almanyaya bağlı hisediyor. Fakat
yine burda amaç öz memleket ve yaşamak
istenen memleket arasındaki uyumu sağla-
mak ve bunu asla bırakmamak.
Bu yüzden çifte vatandaşlığı kısıtsız des-
tekliyor ve istiyoruz. Biz, İdealistler,
yaşamın çok bölümünde dışlanıyoruz ve ön
yargılar ile karşılaşıyoruz.

Biz Ülkücüler Almanyada hayatın her kesi-
minde dışlanılıyoruz ve bize karşı düşman-
lık besleniliyor. Ülkücü Türkleri haksız yere
sözde ‘Döner-Morde’ işlemekle suçlayanlar
hala bizlerden özür dilemediler (bkz: „DER
SPIEGEL 8/2011-Düstere Parallelwelt“ -
„Kleine Anfrage der Fraktion die Linke am
22.03.2011-Deutscher Bundestag“)
Eğer genç Alman-Türkleri idealist görüşleri
ile Alman siyasi partilerde aktif olduklarında
düşmanlıkla, ayrımcılıkla veya engellerle
karşılaşıyorlar.

Türk bilincine sahip, Türkiye Cumhuriyeti-
nin ve Türk milletinin bütünlüğünü savunan
Türklere ırkçı, faşist ve aşırı sağcı olarak
hakaret ediliyor. 

İdealist-vatan sever Türklerin iyi anlaşıl-
ması gerekiyor. Bizim hakkımızda değilde,
bizimle ön yargısız konuşulması gerekiyor.
Alman Toplumu’nun avantajı için, Türk top-
lumu isole değil yanına alınmasıdır. Alman
yetkililer, partiler ve kurumlar Türk idealist-
lerinin bakış açılarını da dinlemeleri gerekir
ve tek yönlü sunumlara inanmamalılar. Bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonrada
Türk Federasyon, Alman kanunlarına uya-
cak ve Anayasayı demokrasimizin, insan
haklarının ve özgürlüğün güvencesi olarak
savunacaktır.
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Hamburg Türk Toplumu 

Hamburg’ta yapılacak se-
çimlerde Birlik’90 / Yeşiller
Partisinden adaylığı Al-

manya Türk Federasyon’un bir
gecesinde yaptığı konuşma do-
layısıyla tehlikeye düşen ve par-
tiden ihracı gündeme gelen
Nebahat Güçlü’ye bir destek de
Prof. Dr. Hakkı Keskin’den geldi.
Federal Alman Meclisi eski milletvekili Prof.
Dr. Hakkı Keskin konuya ilişkin bir basın açık-
laması kaleme alarak, Güçlü’te tam destek
verdi.

Aynı zamanda Almanya Türk Toplumu (TGD)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hamburg Türk Top-
lumu (TGH) Başkanlığı görevlerini de sürdü-
ren Nebahat Güçlü’nün nerede konuştuğunun
değil konuşmasının içeriğinin önem taşıdığını
kaydeden Keskin, Güçlü’nün siyasi çizgisin-
den ise asla ödün vermeyeceini savundu.
TGH’nın kurucu Başkanı olduğunu ve 13 yıl
boyunca Başkanlık görevini onurla yerine ge-
tirdiğini de vurgulayan Prof. Dr. Hakkı Keskin
şunları söyledi:

„Son haftalarda Türkiye`de bulunuyorum. Ku-
rucu başkanı olduğum ve de 13 yıl başkan-
lığını büyük bir coşku ve onurla yaptığım
TGH`daki gelişmeler hakkında bilgi sahibi
oldum. TGH beni sonderece yakından ilgilen-
dirdiği için, bu açıklamayı yapmayı görevim
sayıyorum.

Kuruluş ismi „Türkiye Göçmenler Birliği-Ham-
burg“ olan TGH, 30 yıl önce terör ve kaba
kuvvet savunucuları hariç, farklı görüşlerde ve
siyasi eğilimlerde olan dernek, kurum ve işyeri
işçi temsilclerinin bir araya gelmesiyle oluşan
bir çatı örgüttür.

Hamburg ve Almanyalı Türklerin ve diğer
göçmenlerin, toplumun tüm kesimlerinde eşit
haklarla, dışlanmadan, ırkçılığa ve yabancı
düşmanlığına uğramadan yaşamaları ama-
cıyla, TGH sonderece saygın çalışmalar ya-
parak, Türk ve Alman kamuoyunda kendini

kabul ettirmiştir. TGH, Almanya Türk Toplumu
(TGD) nin de, kuruculuğunda öncü çalışmalar
yapmış bir örgüttür. Bu nedenle TGH`nın, yö-
netiminde bazı istifalara neden olan bu tar-
tışmalı dönemi kısa sürede, en geç genel
kurulunda, geride bırakarak, asıl çalışmala-

rına dönmesi, bu örgüte gö-
nülden bağlı herbirimizin
temel amacı olmalıdır.

THG Başkanı sayın Nebahat
Güçlü, Yeşiller Partisi millet-
vekili adayı olarak, davet edil-
diği „Almanya Türk
Federasyonu“ şenliğinde,
eğitim ve uyum politikasını
içeren konularda bir konuşma
yaptı. „Almanya Türk Fede-
rasyonu“, MHP`ye yakınlığı ile
bilinmekte ve Alman Kamu-
oyunda, „aşırı milliyetçi“ ve

hatta „ırkçı“ bir kuruluş olarak algılanmakta-
dır.

Türkiye`de 1978 yılında Malatya ve Kahra-
manmaraş`da, 1980 de Çorum`da ve 1993 de
Sivas`da, Türkiye Cumhuriyeti döneminin
yüzkarası olarak nitelendirdiğim bu olaylarda,
yüzlerce Alevi inançlı insanımız katledilmiştir.
Provokasyonlarla „sağ-sol, alevi-sünni“ olarak
yaşanan bu olaylarda, daha çok MHP yanlısı
kişilerin kullanıldığı söylenmektedir.

İşte bu nedenle, TGH yönetim kurulundan is-
tifa eden iki arkadaşımızın, bu kanlı olaylara
atıfda bulunmalarını anlamak mümkündür.
Ancak siyasetde gelişmeler büyük bir hızla
yaşanmakta ve de geçmişden de, iyi ders-
lerde alınabilmektedir.

1997 yılında MHP Genel Başkanlığına seçilen
Devlet Bahçeli, sonderece kararlı bir tavırla
partisini ve parti gençlik kollarını, kaba kuv-
vete yönelik her türlü çatışmalardan uzak tut-
mayı başarmıştır. Bu nedenle de 1999 -2002
yıllarında, Başbakan Bülent¯Ecevit`in Demok-
ratik Sol Partisi ve Mesut Yılmaz başkanlığın-
daki liberal Anavatan Partisi, Devlet
Bahçeli`nin Genel Başkanı olduğu MHP ile bir
koalisyon hükümeti kurabilmişlerdir.

12 yıllık iktidarı döneminde Türk halkını ay-
rıştıran, Türkiye`yi demokrasiden, hukuk
devletinin temel ilkelerinden, bağımsız yargı-
dan, laiklikten, fikir ve düşünce özgürlüğün-
den hızla uzaklaştıran Erdoğan ve AKP
hükümetine karşı, günümüzdeki tek seçenek,
Sosyal Demokrat Çizgideki Cumhuriyet Halk
Partisi ve Milliyetçi çizgideki MHP dir. Hazi-
randa yapılacak seçim sonuçları AKP`nin tek

başına hükümeti kurma çoğunluğunu bulama-
ması durumunda, CHP-MHP koalisyon hükü-
meti kaçınılmaz olacaktır.

Kanımca CHP`nin, MHP ile koalisyona sıcak
bakmasının ana gerekçesi, öncelikle MHP`de
yaşanan kaba kuvveti ilkesel olarak redde-
den, demokrasiye ve hukuk devletine bağlı-
lığa güvence veren gelişmeler ve Başbakan
Ecevit`le yapılan koalisyon deneyimidir.

Günümüzün MHP sini ve ona yakın kuru-
luşları, bu bağlamda da kanımca „Almanya
Türk Federasyonu“ nu, ırkçı ve kaba kuvvet
yanlısı olarak görmek veya göstermek, Tür-
kiye`deki bu siyasi hareket içersindeki ge-
lişmeleri bilmemek, görmemek veya görmek
istememek anlamına gelir. Bunun siyasi olay-
ları, bilimsel değerlendirme anlayışı ve siyasi
etikle açıklanır bir yönü yoktur. Esasen MHP
ırkçılığı ve rassiszmi kategorik olarak reddet-
tiğini belirtmekte ve „Milliyetçiliği“ yurtseverlik,
Türkiye`çıkarlarına ve Türk Kültürüne bağlılık
olarak anladığına vurgu yapmaktadır.

Çok yakından uzun süredir tanıdığım ve ça-
lışmalarını takdirle izlediğim bayan Nebahat
Güçlü`nün, Yeşiller Partisi Hamburg Milletve-
kili adayı olarak davet edildiği „Almanya Türk
Federasyonu“ toplantısında konuşma yapa-
rak, çocukların eğitimine verilmesi gereken
öneme ve Alman Toplumuna uyum politikası
konularını işlemesinin, özellikle partisi tarafın-
dan neden sorun yapıldığını anlamak ve
kabul etmek mümkün değildir.

Önemli olan Nebahat Güçlü`nün bu toplantıda
yaptığı konuşmanın içeriğidir. Böyle bir etkin-
liğe katılmakla bayan Güçlü`nün, uzun yıllar-
dır kararlılıkla savunduğu kendi siyasi çizgi-
sinden asla ödün vermiyeceğini, özellikle
siyasi partili arkadaşlarının herkesten daha iyi
bilmeleri gerektiği kanısındayım. Siyasi ça-
lışmalarda yaşanabilecek parti içi sürtüşme-
lerin, hiç bir inandırıcılığı olmayan böyle bir
gerekçeyle, partiden ihraca kalkışılmasını,
siyasi çalışmalarına büyük sempati ile bak-
tığım ve bir çok arkadaşımın olduğu Yeşiller
Partisine yakıştırmakta gerçekten zorlanıyorum.“

Daha önce de TGD’den konuya ilişkin yapılan
basın açıklamasında Hamburg’ta yapılacak
seçimlerde Yeşiller Partisinden aday olan
Güçlü’nün bir linç kampanyası ile karşı
karşıya kaldığına işaret edilmişti.

Partisinin hakkında ihraç istemi ile disiplin sü-
reci başlattığı Nebahat Güçlü’nün düşüncele-
rini özgürce savunmasına TGD olarak saygı
ile bakıldığı vurgulanmıştı.

TGH’nın basın açıklaması

Hamburg’ta yapılacak seçimlerde Birlik’90 / Yeşiller Partisinden adaylığı Alman-
ya Türk Federasyon’un bir gecesinde yaptığı konuşma dolayısıyla eleştirilen ve
partiden ihracı gündeme gelen Nebahat Güçlü hakında bir çok dernek    basın

açıklaması yaptı. Nebahat Güçlü’nün TGH’nın, Türk Fedarasyonu’nun ve Prof.
Dr. Hakkı Keskin’in basın açıklamasını aynen yayınlıyor ve yorumu sizlere
bırakıyoruz.

Nebahat Güçlü’ye bir çok dernekden destek
Nebahat Güçlü’ye
Prof, Dr. Hakkı
Keskin’den de
tam destek

Hamburg Türk 
Federasyonu’nun
basın 
açıklaması

Hamburg Türk Kültür merkezi
başkanı Şeref Ünüvar

‘Bu toplumda bizde varız
ve de güçlüyüz’Yeşiller 

milletvekili 
adayı

Nebahat
Güçlü;
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Türkses gazetesinin 
değerli okurları
Değerli Hamburglu 
seçmenler

Uzun zamandır kafama ta-
kılan bazı soruları size yönelterek ya-
zıma başlamak, sizlerle bu konuda
dobra dobra sohbet etmek istiyorum.

“Gücümüzün farkında mıyız? Yoksa
enerji ve vaktimizi birbirimizle uğraşarak
heba mı ediyoruz?”

15 Şubat Hamburg eyalet seçimleri
için geri sayımın başladığı şu günlerde
gözlemlerim maalesef beni bu soruları
sormaya, cevap aramaya yönlendiriyor.
Tabii ki bu sorulara bulacağımız cevap-
lar sadece şahsımı değil, sonuçları itiba-
rıyla hepimizi yakından ilgilendiriyor.
Parti teşkilatlarının adaylarını belirleme
sürecinde, özellikle ülkemiz kökenli
adayların belirlenmesi esnasında
yaşananlar  oldukça endişe verici. Bu
süreçte bazı insanların siyasi kariyerle-
rini ya da yeteneklerini saygın duruşları
ve fikirleriyle sergilemek yerine kendile-
rine rakip gördükleri adayları karalaya-
rak bir yerlere gelmeye çalışmaları ise
ümit kırıcı bir durum. Birilerinin önünü
kesmeye çalışarak, bir başkasının söz-
cülüğünü üstlenme göreviyle öne çıka-
rılan “naylon” isimlerin Hamburg’daki
Türk toplumuna hizmet vermesinin ola-
naksız olduğunu mantıklı düşünen her
insanın bildiğine inanıyorum. Siyasi per-
spektifler yerine kişisel meselelerin,
halka hizmet yerine bir diğerini karala-
manın, centilmenliğin yerine kabalığın
galip geldiği bir ortamda öne çıkarılan
adayların bizlerin buradaki sorunlarına
ne kadar sahip çıkabilecekleri sorusu-
nun cevabını da sizin takdirlerinize bıra-
kıyorum.

Sandık başına gitmeden önce hem
partilerin, hem de oylarınızı talep eden
adayların programlarını ve seçim vaat-
lerini iyice incelemenizi tavsiye ediyo-
rum. Hangi adayların ileriye dönük içi
dolu projeleri, ödün vermediği ilkeleri ol-
duğuna dikkat edin. Çocuklarımızın
eğitimi, dili, geleceği konusuna gerçek
anlamda sahip çıkan kaç siyasetçi var,
bir bakın!

Hamburg Üniversitesi bünyesindeki
Kuzey Almanya’nın tek Türkçe Öğret-
menliği bölümünün sudan bahanelerle
kapatılması kararının geri alınmasına
yönelik çalışma yapan ya da yapmayı
vaat eden kaç siyasetçi var sizce? Bıra-
kın muhalefeti ya da adayları, mevcut ik-
tidar partisindeki vekillerimiz bu konuda
geçtiğimiz Mayıs ayından beri samimi
bir gayret gösterdi mi? Tabii kameralar
önünde yapılan boş vaatleri saymıyo-
rum. Sahip çıkılmayan buna benzer on-
larca sorunumuzu buradan dile
getirmem maalesef mümkün değil.

Sizler adına siyaset yapan bir millet-
vekilinin öncelikle bir vizyonu, siyasi du-
ruşu olması gerektiğini ve bunları
aktarabilmek için çok iyi bir Almancaya
sahip olmalarının önemini sizler de tak-
dir edersiniz. Zira meclise herhangi bir
konuda önerge sunulması ya da tar-
tışılan bir konuda söz alarak fikir beyan
edilmesi milletvekillerinin görevidir ve
bunun için de meclis dili olan Almancaya
çok iyi derecede hakim olmak gerekir.
Alman siyasetçilerle aynı göz hizasında
olamazsak ne saygı görürüz, ne de cid-
diye alınırız. Almanya’da yaşamamıza
ve burada bizleri ilgilendiren onca soru
ve sorun olmasına rağmen bazı ülkemiz
kökenli adayların sadece Türkiye siya-
setiyle haşır neşir olmalarının sebebini
bazen dil yetersizliğine bağlayasım ge-
liyor. Burada çözülmesi gereken eğitim-
den işsizliğe, ayrımcılığa kadar onca
sorunumuz varken bunların bazı ülke-
miz kökenli adaylar için ikinci planda kal-
masını ise aklım-havsalam bir türlü
almıyor.

Ben şunu bilir, şunu söylerim:
Gidişata yön vermek, karar masala-

rında söz sahibi olmak bizim elimizde ve
bu da ancak oylarımızın değerini bilmek
le olur. Yanlış yönlendirmelere, varsa-
yımlara ya da “ona oy verme, arka sıra-
larda olduğu için seçilemez ve oyun
boşa gider” tarzı söylemlere aldan-
mayın. Daha önceki seçimlerde edin-
diğimiz tecrübeler, parti listesindeki
adayların arka sıralarda da olsa tercihli
oylarla seçilerek meclise girebileceğini
net bir şekilde gösterdi. Üstelik böyle
başarılı bir sonucun ülkemiz kökenli
seçmenlerin gücünü göstermesi açısın-
dan ne kadar önemli olduğunu söyle-
meye gerek yok.  

Kısacası, oylarınızı sakın çöpe at-
mayın!

Oylarınızı seçim günü sandık başına
giderek kullanabileceğiniz gibi önceden
talep edeceğiniz mektupla oy pusula-
sıyla posta aracılığıyla da kullanabile-
ceğinizi hatırlatmayı yararlı buluyorum.

Değerli seçmenler, mutlaka sandık
başına giderek geleceğiniz için söz hak-
kınızı kullanın. Hatta akrabalarınızı,
komşularınızı ve arkadaşlarınıza da bu
haklarını hatırlatarak onları da sandık
başına gitmeye teşvik edin. Unutmayın
ki, kullanmadığınız her oy, karşı ol-
duğunuz fikre destek olacaktır. Beş yılda
bir bize sunulan bu fırsatı heba etmeye-
lim, oyumuzu kullanarak, “Bu top-
lumda biz de varız ve güçlüyüz”
mesajını mutlaka verelim.

Nebahat Güçlü

n.guclu@web.de

Gücümüzün 
farkında mıyız?

15 Şubat 2015 Pazar günü
Hamburg Eyalet Parlamento se-
çimleri yapılacak.
Öncelikle, en demokratik hakkı-
nız olan oy hakkınızı kullanmalı-
sınız.
Bu seçimlerde Hamburg Korsan
partisi (Piratenpartei)  Eyalet lis-
tesinden 6. sıradan ve ikinci
seçim bölgesinden 4. sıradan
Milletvekili adayı olarak seçim-
lere katılıyorum.
Seçimlerde kullanacağınız oyla-
rınızla, önümüzdeki 5 yıl süre-
since Hamburg’un nasıl yöneti-
leceğine karar vereceksiniz.
Hamburg, Avrupa’nın en güzel
ve en zengin şehri olarak bili-
niyor olmasına rağmen, Alman-
ya’nın diğer şehir ve eyaletlerine
göre en fazla yoksulun yaşadığı
da bir gerçektir.
İşsizlik, yoksul emeklilik, yoksul

çocuklarıyla Hamburg, Almanya
sıralamasında en başlarda yer
almaktadır.  Görevdeki SPD hü-
kümeti 4 yıl içerisinde, geçmişe
göre  iyileştirme yapmak yerine,
özelliklede ekonomik ve sosyal
durumları zayıf olan kesimlere
yönelik kısıtlamalara devam etti.
Değişik kesimlere hizmet sunan
bir çok sosyal danışmanlık hiz-
meti fiilen bitirildi. Gençlik evleri,
Halk evleri (Bürgerhaus) ve
yaşlıların buluşma merkezlerine
yönelik olarak sürekli tasarrufa
giderek bu alanları işlevsiz-
leştirdi. Yoksulluktan dolayı
Hamburg’da binlerce evin elekti-
riği, suyu kesildi. Aileler çocukla-
rıyla karanlığa mahkum edililiyor.
Göçmenlere verdikleri sözlerin
hiç birini yerine getirmeyen par-
tilerin, sizlerin oyları ile iktidar ol-
masına izin vermemelisiniz.

Her seçim öncesi verilen vaad-
lerle oy isteyen parti ve adayla-
rın kim olduğundan bağımsız,
neler yaptıklarına bakmalısınız.

Hamburg’da  yaşayan herkesin
söz ve katılım hakkı ile  kendile-
rini ifade edebildikleri,  eşit hak-
ları ile, devletin şeffaf olduğu,
tekellerin değil halkın çıkarları-
nın  daha fazla gözetlendiği  bir
şehir olmalı.    Almanya’da yaşa-
yan herkesin bu toplumun bir
parçası olduğu artık kabul edil-
meli. Bu hem yasalar karşısında
hemde toplumsal yaşamda eşit
haklar ile sağlamak  mümkün-
dür.  Bunun sağlanabilmesinin
bir yoluda  oy hakkınızı kullan-
maktan geçer.
Bundan dolayı 15 Şubat’ta  oy-
larınıza talibim. Destekleriniz için
şimdiden teşekkür ederim

Müslüman mimardan
kiliseye proje

Hamburg limanına yakın 750 yıl-
lık Katharinen Kilise’sinin çevre
düzenlemesi ve dış mimarisi,
muhtemelen müslüman olan
Mimar Yalçın Kurt’a verilecek.  4
Şubat tarihinde kilise de yapılan
proje yarışmasına katılan 3
kişiden birisi olan Mimar Yalçın
Kurt’un projiesi’nin çok beğenil-
diği ve muhtemelen ilk tercih
olacağı belirtildi. 

Türkses / Hamburg

Kilise’nin çevre düzenlenmesi
için bir yarışma olduğu habe-
rini aldığını ifade eden Yalçın

Kurt, 750 yıllık kilisenin iç mimarisi-
nin büyük bir bölümünün tamam-
landığını ve Katarhienenhof
denilen kilise çevresininde düzen-
lenmesi için açılan mimari ya-

rışmaya katıldığını belirterek,„ Kili-
senin dış çevresinin çok eski ol-
ması beni değişik mimari çizimlere
yönlendirdi. Kilise ile ilgili projenin
oldukca zor olduğunu bildiğim
halde, uzun çalışmalar sonunda
güzel bir proji geliştirerek, kilise içe-
risinde sunumumu yaptım. Projem
mimari açıdan çok beğenildi. İnşal-
lah yarışma sonucunda birinci olur
ve bir müslüman olarak, 750 yıllık
kilisenin çevre düzenlenmesin ben
gerçekleştiririm“ dedi.
Projisinin kabül göreceğinden çok
emin olduğunu vurgulayan Yalçın,
„Daha önceleri de Almanya ça-
pında bir çocuk yuvası projesinde
birinci olmuştum.  Ayrıca balık üre-
ticisi Iglo’nun merkez binasının ya-
pımı için de sunduğum mimari
eserim birincilik ödülüne layık gö-
rüldü“ dedi.

9 Ocak Cuma günü Türkses’i ziyaret eden
Nebahat Güçlü, gazetemiz sahibi Emin Sağlık
ile sohbet ederek, sorularımızı yanıtladı? 
Türkses: Sayın Güçlü siyasi çalışmalarınız
bir hayli eskilere dayanıyor. Genelde Ham-
burg’da iyi tanınan bir şahıssınız ama yinede
bize kendiniz hakkında biraz bilgi verebilir-
misiniz?
Güçlü: Ben Nebahat Güçlü 1965 Kayseri
doğumluyum. Çocukluk yıllarım Türkiye’de
geçti. 1970 yılında Hamburg’a ailemle birlikte
geldim. 3. sınıfa kadar Almanca bilmiyordum
ve  ilk okulda çok zorlandım. Beni Hauptschu-
le’ye göndermek istiyorlardı. Ancak babamın
ısrarı sonucu Realschule’ye gittim ve Real-
schule’yi 1,2 not ortalaması ile bitirererek liseye
geçtim. Yine lise de çok çalıştım ve 1986
yılında lise diplomamı aynı şekilde 1,2 not or-
talaması ile aldım. 
Hamburg Üniversitesi’nde siyasi bilimler dalında
yüksek öğrenim gördüm yani uluslar arası siya-
set bölümünü okudum. Aslında ben gazeteci
olmak isyordum, hayalimdeki meslek gazete-
cilikdi. Hatta üniversiteye başlamadan önce
büyük bir Alman yayın evinde iki ay staj yap-
mıştım. 1987 yılında evlendim ve 1990 yılında
bir kızım oldu. 1991 yılında eşimden ayrılmak
zorunda kaldım ve kızımı yalnız yetiştirdim.
Öğrencilik yıllarımda birçok işyerinde çalıştım.
Uzun süre sosyal danışman olarak çalıştım.
Ek iş olarak projeler yapıp raporlar yazdım.
Eimsbüttel’deki Interkulturelle Beratungsstelle’de
genel müdür olarak işi başladım. 2002 yılında
Yeşiller den partilerine üye olmam için ilk teklifi
aldım. Fakat işlerimin yoğunluğu nedeniyle
Yeşiller den gelen daveti kabul etmedim. Ancak
2004 yılında yine Yeşiller den aday olmam için
teklif aldım ve bu sefer kabul ettim. 2004 yılında
Yeşillerin grubundan bağımız milletvekili seçildim.
Türkses: 2004 yılında Türk kökenli milletvekili
varmıydı?
Güçlü: Kesin olarak bilemiyeceğim ama galiba
2004 yılında Hamburg Eyalet Meclisi’nde sadece
Aydan Özoğuz vardı ve birde Bayram İnan
Wilhelsburg bölgesinde siyaset de aktifdi.
Türkses: Sayın güçlü 2004 ile 2008 yılları
arasında çok yoğun bir tempo ile siyaset
yaptığınızı biliyoruz. Bu dört yıl sürecinde
meclise ne tür öneriler sundunuz:

Güçlü: 2004 ile 2008 yılları arasında Yeşiller
partisinde uyum dan sorumluydum yani uyum
sözcüsüydüm. Bu dört sene içerisinde yaklaşık
40 a yakın önerge sundum. Hamburg’daki ya-
bancıların daha iyi bir yaşam standartlarına
kavuşması için mücadele ettim. Benim meclise
sunduğum önergelerin bir çoğu mualefet ol-
duğumuz için red edildi. Ancak o önergelerimin
hepsi 2010 yılına kadar kabul edildi. 
Bizim insanlarımızın her yerde olması çok
önemli, sadece meclisde değil. Bütün karar
mekanizmalarının olduğu yerde yabancıların
yani göçmen kökenli insanların bulunması çok
önemli. Önemli olan seçilip sadece meclise
gitmek ve orada oturmak değil. Bazı milletve-
killeri ellerindeki var olan imkanları kullanmak
yerine, susup seçmenlerden aldıkları oyu hak
etmiyorlar. Hiç bir eleştiride bulunmuyorlar.
Oysa ben dobra dobra konuşurum, göçmenlerin
hakları için sesimi meclisde hep yükseltirim.
İşte bu yüzden bazı Almanlar beni pek sevmez.
Bizler insanlar bizi sevsin diye seçilmiyoruz.
Bizim görevimiz haklarımızın olduğu yerde se-
simizi yükseltip, hakkımız ola-
nı almak için kendimizi gös-
termektir. 
Türkses: Siyasetde en
önemli şey nedir?
Güçlü: Siyaset de en önemli
şey tecrübedir. Almanların uy-
guladıkları taktikleri izleyerek
onlara muazzam bir Alman-
cayla cevap vermek en iyi
yöntemdir.  Gerektiği zaman
cesaretli olup kalkıp ko-
nuşmak gerekir. Çünkü sus-
mak onaylamaktır. 
Türkses: Seçim sistemi
hakkında okurlarımız biraz
aydınlatırmısınız: 
Güçlü: Bazı kişiler tarafından
seçmenlere yanlış bilgiler aktarılıyor. Yani seçim
listesinde çok geri sırada olan kişilere oy ver-
meyin, oylarınız boşuna gitmesin“ diye öğütlerde
bulunuyorlar. Oysa bu yapılan çok yanlıştır.
Bence her sıra bir 1.sıradır. Çünkü bir oy farkla
bile seçilmek mümkün. Bir örnek vermek is-
toyorum. 2011 seçimlerinde Yeşiller Partisi’nin
28.sırasından bir arkadaş 2 oy farkla meclise
girdi. Örneğin Ali Rıza Şimşek 40. sıralardaydı
ve oda çok oy alarak kazandı. Benim için
25.sıradan aday olmam pek karamsar bir durum
değildir.  Her sıradan her adayın seçilme sansı

vardır. İyi bir seçim çalışması yapıldığı halde
her aday seçilebilir. 
Türkses: Sayın Güçlü seçme ve seçilme
hakkı olan Türkiye kökenli Alman vatan-
daşlarına 15 Şubat seçimleri için tavsiyele-
riniz nedir?
Güçlü:  Her seçme hakkı olan kişi mutlaka
oyunu kullansın. İllaki beni seçsinler demiyorum,
tabi ki bana oy verirlerse mutlu olurum. Bilhassa
biz yabancı kökenliler seçim hakkımızı iyi kul-
lanırsak, gelecekte büyük söz sahibi olabiliriz.
Aksi taktirde Almanlar tarafından ciddiye alın-
mayız. Siyasi partiler bir semboldür. Asıl önemli
olan adaylardır. Bu nedenle herhangi bir partiyi
sevmeyebilirsiniz. Ancak bu seçim sisteminde
sevmediğniz bir partiden tercih ettiğiniz adayada
oy verme hakkınız var.  Hatta 5 oyunuzun
hepsini bir parti veya şahısa verebileceğiniz
gibi, oylarınızı değişik parti veya adaylara ara-
sındada paylaştırabiliyorsunuz. Eskiden böyle
değildi. Seçmenler partiyi seçer ve o parti sıra-

dan adaylarını belirlerdi. Benim oy vereçek
kişilere tavsiyem,  seçim sistemi hakkında
geniş ve sağlıklı bilgi edinerek, sandık başına
gitmeleri olacaktır. 
Türkses: Sayın güçlü verdiğiniz bilgiler ve
bize zaman ayırdığınz için teşekkür eder,
size başarılar dileriz. 
Güçlü: bende bana bu imkanı verdiğiniz için
teşekkür eder, size ve Türkses ekibine iyi ya-
yınlar dilerim. 

‘Bu toplumda bizde varız
ve de güçlüyüz’

Hamburg siyasetinde adından sık sık söz ettiren Nebahat Güçlü 15 Şubat da tekrar
seçilerek eski günlerine dönmek istiyor. Hamburg Eyalet seçimleri için Yeşiller liste-
sin’den 25. sıradan aday gösterilen Nebahat Güçlü, şimdiki seçim sisteminde sırala-
manın pek önemli olmadığını ve tercihli oyların büyük önem kazanacağını vurguladı.
Örneğin bana 2500 kişi beşer oy verirse, o zaman 25.sırada olmamın hiç bir önemi
kalmayıp, direkt milletvekili seçilerek meclise girme hakkını elde ediyorum“ dedi. 

Türkses gazetesini ziyaret eden 
Nebahat Güçlü, Emin Sağlık’a seçim 

çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşiller 
milletvekili 

adayı

Nebahat
Güçlü;

Akademisyen bir ailenin 9 çocuğundan birisi olan mimar Yal-
çın Kurt’u babası Hacı Kurt, Avukat kardeşi Gülşen Kurt, dok-
tor kardeşi Nursen Kurt, hukukcu kardeşi Caner Kurt, eşi ve
çocukları, kilisedeki proje sunumunda yalnız bırakmadılar. Korsanların adayı Mustafa Akpolat oylarınıza talip

Yeşiller partisinin en ça-
lışkan milletvekillerinden
olan Filiz Demirel (50), 25
yıldır Almanya’da yaşıyor
ve 20 yıldan beri Yeşiller
Partisi’ne üye. Uzun yıllar
siyasetle iç içe yaşayan
Demirel, 2011 yılından beri
eyalet meclisinde. 

Türkses / Hamburg

Hamburg genelinde 9. sı-
rada olan Demirel, 4.
bölge olan Altona da ise 2.

sırada yer alıyor.Tercihli oyların
çok daha önemli olduğunu vur-
gulayan Filiz Demirel, „Ben in-
sanlara beni seçin diye bir
taleple gitmiyorum. Seçmenler
kimlerin nasıl politika yaptığını,
ve nasıl çalıştığını biliyorlar.
Önemli olan 15 Şubat da herke-

sin seçim hakkını kullanmasıdır.
Özellikle AFD gibi partilerin
göçmenler üzerinden siyaset ya-
parak, meclise girmelerine dur
demek için oy hakkımızı iyi
değerlendirmeliyiz.  Kendilerine
en yakın olan partinin çalışmala-
rın baksınlar ve oy hakkını kul-
lansınlar. Tabi ki seçmenlerin bizi
tercih etmelerini arzu ederiz.
Çünkü ne kadar milletvekili sayı-
mız çok olursa, o kadar daha et-
kili çalışmalar yapabiliriz.
SPD’nin tek başına yeniden ikti-
dara gelmesini kırmak daha
mantıklı olur.  Çünkü, tek başına
olan yöntemlerde birçok olum-
suz kararlar alınabilir. SPD yö-
netiminin son 5 yıllık sürecini bir
değerlendirecek olursak, Yoksul-
luk, işsizlik, trafik sorunları,
kreşler, okullarda eğitim kalitesi
bunlar çok önemli konular.   SPD
kreş ücretlerinive öğrenci harçla-

rını kaldırdı. Ancak kreşlerde ve
üniversitelerde hizmet alanla-
rında sınırlar getirilerek, kaliteyi
düşürdüler. dedi.
Hamburg Üniversitesin deki Tür-
koloji bölümünün kapatılması-
nıda eleştiren Demirel, „SPD
Hamburg Üniversitedeki Türko-
loji Bölümü’nün kapatılmaması
yönünde onay verseydi Türkoloji
kaldırılmayacaktı. Aslında biz
yeşiller Türkoloji’nin kapatılma-
sına karşıydık. Ancak SPD des-
tek vermediği için mağlesef
Türkoloji kapatılmış oldu. Sonuç
olarak şu anda ilk okullara bak-
tığmızda her iki çocukdan birisi-
nin göçmen kökenli çocuk
olduğunu görürüz. Türkiye’den
gelen ailelerin çocuklarının
yoğun olduğunu biliyoruz. Hal
böyleyken Türkoloji’nin kapatıl-
ması mantıkla pek bağdaşmaz“
açıklamasını yaptı. 

Mustafa Akpolat
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senin seçimin

• Türkses / Hamburg

Hamburg Bölge Başkanı Muhte-
rem Güngör'ün Türkses’e ver-
diği demeç aynen şöyle:

“Türkiye kökenli Alman vatandaşları-
mızın 15 Şubat’ta yapılacak Ham-
burg eyalet seçimlerine muhakkak
katılmalarını öneriyoruz. Bu seçim-
lerde özellikle 16 yaşından itibaren
oy kullanabiliyor olması gençlerimi-
zinde yoğun bir şekilde sandığa git-
mesini beraberinde getirmesini
arzulamaktayız.

Geçtiğimiz seçimlerde Türkiye kö-
kenli Alman vatandaşlarının seçime
katılma oranları yüzde 20 civarında
olduğu tahmin edilmektedir. UETD
Hamburg olarak yapacağımız etkin-
liklerle bu rakamı yüzde 50′nin üze-
rine taşımayı hedefliyoruz. Bu
kampanya çerçevesinde, seçimlere
yönelik bir çok etkinlik planlıyoruz. Bir
taraftan halka inerek, seçimler nasıl
gerçekleşir, nasıl oy verebilirim, mek-
tupla oy nasıl oluyor gibi hususlarda

insanlarımızı aydınlatacağız. Millet-
vekili adayları ile salon toplantıları ya-
pacağız. İnsanlarımızı adaylarla
buluşturarak onlara, sorunlarına çö-
zümler üretmelerini taleb etme fırsa-
tını oluşturacağız. Vereceğimiz
gazete ve televizyon ilanlarıyla, in-
sanlarımızı seçime gitme konusunda
bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz”

Buradan bir kez daha Hamburg’da
yaşayan bütün Anadolu kökenli
Alman vatandaşlarımıza seslenerek,
sandığa sahip çıkmalarını öneriyo-
ruz. Şikayet, sorun ve problemlerimi-
zin çözüm merkezi yerel bazda
Hamburg parlamentosudur. İlgisiz
kalmayarak ve taleb ederek ancak
sorunlarımıza çözüm bulabiliriz. 50
yılı aşkın bir tarihimiz var, bizler artık
Hamburg’luyuz ve hayatın her ala-
nında olmak durumundayız. Değer-
lerimizi ve varlığımızı Hamburg’da
hayatın her alanına taşımalıyız. De-
mokratik kültürümüzü öz değerleri-
mizle harmanlayarak, siyasetede
katkıda bulunmalıyız.

• Türkses Hamburg

Hamburg’un en eski düğün
salonlarından Flamingo 15.
yılını kutlamanın sevincini

yaşıyor. 

08.01.2000 yılında ilk düğünün ya-
pıldığı Flamingo düğün salonunda
binlerce çift mutlu günlerini kutlar-
ken, yine çok sayıda sünnet
düğünü, nişan ve özel eğlencelerin
yapıldığın ifade eden, salonun  mü-
dürü Ahmad Miry;
„Zia Amiri ve Neiro ailesi tarafından
2000 yılında kurulan salonumuz
800 ila 1000 kişiye hitab etme ka-
pasitesine sahip. Ancak arzu edil-
diği takdirde salonumuzu ortadan
kalın paravan ile böldüğümüzde
iki ayrı salona da çevirebiliyoruz.
Böylelikle aynı anda 400’er kişilik
eğlence gerçekleştirme imkanıda
sunuyoruz.

Salonumuzda A’ dan Z’ye komple
hizmet sunuyoruz. Yani düğün sa-
hipleri sadece misafirlerini ağırlar-
ken, yemek ve içecek servisleri
eğitilmiş garsonlarımız tarafından
ikram ediliyor. Internasyonel mut-
fağımızda 8 ayrı yemek menüsü
var. Bunlardan Türkler için özel 4
ayrı yemek menümüzü sunuyoruz.
Arzu edilen yemek menüsü seçil-
dikden sonra, ön yemek, ana ye-
mek  ara sıcaklar, tatlı ve meyve

ikrami şeklinde eğlencenin duru-
muna göre, belirli zamanlar içeri-
sinde servis yapıyoruz.  Tabi ki al-
kolsüz içeceklerinde sınırsız olarak
masalara daha önceden servisi
yapılıyor ve bittikce telafisi ediliyor.
Yani kısacası gelen davetliler gö-
nüllerince yiyip, içip eğelencenin
en mükemmelini yaşıyorlar.  

Salonumuzun üst kat da olması
ve iki çephesinin komple cam ol-
ması, daha nezih bir ortam su-
nuyor. Yüzlerce özel park yerimiz
olmasına rağmen salonumuzun
yanındaki cadde üzerinde de ye-

terince ücretsiz park yeri bulmak
mümkündür. 

15 yılldır verdiğimiz komple hiz-
metden memnun olan Türk, Alman
ve diğer ülke insanlarının bizleri
tavsiye etmeleri bizim için büyük
bir gurur kaynağı oluyor“ şeklinde
konuştu.

Gerek servis gerekse güzel ortam
ve geniş park yeri olan Flamingo
Düğün salonunda eğlence yapmayı
arzu eden okurlarımızı için info tel
ise şöyle: 040 / 739 388 09 . Cep
tel: 0176 / 61 26 09 93
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15 Şubat da yapılacak Hamburg eyalet seçimleri için bir kampanya
başlatan UETD Hamburg Bölgesi Teşkilatı yetkilileri herkesi oy kul-
lanmaya davet etti.

Gazetemizin merkez bürosunu ziyaret eden UETD Hamburg Bölge
Başkanı Muhterem Güngör ve ekibi, gazetemizin Genel Yayın Yönet-
meni Emin Sağlık ile görüşerek, Türk kökenli Alman vatandaşlarının
seçimlere iştirak etmeleri için Türkses’in üzerine düşen görevini en
iyi şekilde yerine getireceğinden hiç kuşkusu olmadığını ifade etti.   

SPD adayı Güngör Yılmaz; „Göçmenlerle diyaloğu olan hiç bir Alman Pegida yürüşüne katılmaz“ 
• Türkses / Hamburg

LANGENHORN Kadınlar Grubu
Hamburg'da 15 Şubatta yapıla-
cak olan eyalet parlamentosu se-

çimleri için Türkiye kökenli adaylarla
düzenlediği sohbet toplantıları dizisi-
nin ilkini Sosyal Demokrat Parti
(SPD) adayı Güngör Yılmaz ile ger-
çekleştirdi.
Kadınlar Grubu'nun kurucusu Özgül
Koca'nın yönettiği toplantıda Güngör
Yılmaz, özgeçmişi, eyalet parlamen-
tosu seçim formaliteleri, üyesi olduğu
Bergedorf İlçe Belediye Meclisi'ndeki
çalışmaları, konut sorunu, toplumda
yaşanan ayrımcılık ve Alman ve
göçmenlerin ortak yaşamı hakkında
düşüncelerini açıkladı.

Türkiye Göçmenler 
Birliği'nin kurucu üyesi 
Hamburg Şehir Planlama ve Çevre
Koruma Dairesi'nde çalışan Güngör
Yılmaz, ikamet ettiği Bergedorf'taki
ilçe meclisinde gösterdiği çalışmalar-
dan ötürü, aynı zamanda Hamburg
Eğitim Senatörü olan SPD Bergedorf
İlçe Teşkilatı Başkanı Ties Rabe'nin
kendisine adaylık teklif ettiğini söy-
ledi. İnsanların yaşamı kolaylaştırma-
nın, sorunlarını hafifletmenin ve
haklarına kavuşmalarına destek ol-
manın yolunun siyasetten geçtiğini
söyleyen Yılmaz, üniversite yılların-
dan toplumsal çalışmanın içinde ol-
duğunu ifade ederek, “Hamburg'da
1985'de ırkçı Ramazan Avcı cinaye-
tinden sonra kurulan Türkiye

Göçmenler Birliği isimli çatı derneğin
kurucusu üyeleri arasındaydım.
Göçmenler Birliği'nden daha sonra
bugün merkezi Berlin'de Almanya
Türk Toplumu (TGD) oluştu” dedi.

“Her seçmenin 5'i eyalet 5'i bölge 
listesi olmak üzere 10 oyu var”
15 Şubattaki eyalet parlamentosu se-
çimlerinde SPD'nin listesinin 43. sıra-
sından aday olduğunu söyleyen
Yılmaz, kendisinin aynı zamanda
SPD listesinden aday olan tek Tür-
kiye kökenli bayan aday olduğunu
vurguladı. Seçimlerde her seçmenin
5'i partilerin eyalet listesi adayları, 5'i
bölge listesi adayları için olmak üzere
10 oyu bulunduğunu söyleyen Yıl-
maz, kendisinin hem eyalet hem Ber-
gedorf bölge listesinden aday

olduğunu kaydetti. Seçmenlerin 10
oyuna da talip olduğunu söyleyen
SPDli siyasetçi, seçmenlerin tercihli
oyları nedeniyle parti listesi sıraları-
nın büyük ölçüde önemini kaybettiğini
açıklayarak, “Listede alt sırada olan
bir aday çok tercihli oy alması halinde
en üste çıkabilir. Bu nedenle hangi
partiden hangi adayın parlamentoya
gireceği neredeyse tamamen seçme-
nin elinde” dedi. Yılmaz, seçmenleri
mutlaka oy haklarını kullanmaya
çağırdı. Çeşitli nedenlerden dolayı
seçim günü Hamburg'da olmayanla-
rın önceden dilekçe vererek mek-
tupla da oy kullanabileceklerini
sözlerine ekleyen Yılmaz, özellikle
konut sıkıntısı, göçmenler, kadın hak-
ları ve kültür alanlarında yoğun-
laşmak istediğini söyledi. 

Hamburg'da 15 Şubatta yapılacak olan eyalet parlamentosu se-
çimlerinde SPD listesinden aday olan Güngör Yılmaz, Langen-
horn Kadınlar Grubu'nun davetlisi olarak seçimler ve siyasi
görüşleri hakkında konuştu.
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• Türkses / Hamburg

POPÜLARİTESİ son anketlerde
dorukta görünen Hamburg Se-
nato ve Belediye Başkanı Olaf

Scholz (SPD), Bergedorf ilçesini ziya-
ret ederek SPD ilçe adayları ve
seçmenlerle biraya geldi.

Son yerine kadar dolan Lichtwarkhaus
isimli kültür merkezinde konuşan
Olaf Scholz, Hamburg'u daha ileriye
taşımak için her oya talip olduklarını
söyledi. Konuşmasından önce SPD'nin
ilçe adaylarını tanıtan Scholz, “İlçedeki
parti arkadaşlarımızın Bergedorf'ta
sizlerin gözü, kulağı” diye konuştu. 
Konuşmasına başlamadan önce
SPD'nin tek Türkiye kökenli bayan
adayı Güngör Yılmaz ile de ayaküstü
sohbet edip, kendisine başarılar dileyen
Olaf Scholz, bir hayli keyifli gözüktü.

İşyeri sayısı arttı, 
işsizlik azaldı

Göreve geldikleri 2011 yılından bu
yana çok yoğun çalışarak kentte işyeri
sayısını artırdıklarını ve işsizlik oranını
da son yılların en düşük seviyesine

indirdiklerini
k a y d e d e n
Scholz, “Bu yol-
da devam etme-
miz, Hamburg'-
da herkes için
refahın hissedilir
bir ölçüde daha
da yükselmesi
sizlerin elinizde”
dedi. İşyeri sayı-
sını artırmayı ve
işsizliği daha dü-
şürmeyi en önemli
görev olarak
gördüğünü ifade eden Scholz, ikinci
büyük çalışma alanının ödenebilir,
yeterli konut politikası olacağını söy-
ledi. Her Hamburglunun bütçesine
göre uygun konut bulması için “Her
yıl 6 bin konut” projesini dört yıldır
başarıyla uyguladıklarını sözlerine
ekleyen Scholz, dört yılda 36 bin
konut inşa izni verdiklerini ve yaklaşık
24 bin konutun tamamlandığını belirtti.
Scholz, dar gelirlilerin konut piyasa-
sında yaşadıklarını sıkıntıları gidermek
için her yıl yapılan 6 bin konuttan 2
binden fazlasının sosyal konut ol-
duğuna işaret etti. 

Eğitim
başarının
anahtarı

İlkelerinden biri-
nin de herkes için
ücretsiz eğitim
olduğunu ifade
eden Scholz,
“Göreve gelir
gelmez bizden
önceki CDU-
Yeşiller hüküme-
tinin uyguladığı
üniversite harcını

kaldırdık. Yuva ve kreşlerde ve tam
gün bakım ağını genişlettik. Yuva ve
kreş alanında Batı eyaletleri arasında
en önde giden Hamburg'dur” dedi.
Öğrencilerin okul-
dan mezun olduk-
ları zaman hemen
meslek eğitimine
başlamaları için
8. sınıftan itibaren
okullarda meslek
eğitimine hazırlık
dersleri başlattık-
larını söyleyen
SPDli Belediye

Başkanı, “Her çocuğun, her gencin
anne ve babalarının sosyal konumun-
dan, gelirinden, kökeninden eğitim
durumlarından bağımsız olarak fırsat
eşitliğini yakalaması sağlamak için
son dört yılda olduğu gibi önümüzdeki
dönemde de çok çalışacağız. Çünkü
iyi bir eğitim toplumda başarının
anahtarıdır” dedi.   
Her ne kadar dış etkenler olumlu olsa
da çok çalışarak Hamburg'un onlarca
yıl sonra ilk kez 2014'de borçlanmadan
hatta 500 milyon Euro artıyla bütçe
yılını kapattığını söyleyen Scholz,
“Tüm bu güzel gelişmelerin devamını,
refahtan herkesin eşit düzeyde fay-
dalanmasını, toplumsal dayanışmanın
ön planda tutan bir Hamburg istiyor-
sanız size bir tüyom var; oyunuzu 15
Şubatta SPD'ye verin” dedi.

Scholz, Yılmaz’ a başarılar diledi

•Türkses/ Hamburg

Hamburg Bölgesi, Yeni
Beyazıt Camiisine bağlı
olan Yeni Beyazıt

Gençliğinin düzenlediği „1.
Çevre ve Temizlik Günü“ yoğun
bir katılım ile gerçekleştirildi.
Hep beraber el ele, temiz bir
çevreye sloganıyla yapılan bu
güzel organizasyona yaklaşık
30 genç katıldı. Daha önce
Belediye ile irtibata geçip, ge-
rekli çöp torbaları ve eldivenler
tedarik edilerek, yeni yıl
kutlamaları esnasında havai
fişek ve bombalar yüzünden
kirlenen ve çöp ile dolan
Camiinin etrafı temizlendi. 

İlk kez gerçekleştirdikleri bu
organizasyonu artık her sene
yapmayı düşündüklerini belirten
Yeni Beyazıt Gençlik Başkanı
Murat Koçak, yeni yıl nedeniyle
sorumsuz bir şekilde çevreyi
kirletenlere çağrıda bulundu.
Koçak:„ Siz, sorumsuz insanlar
olarak çevreyi kirlettiniz. Biz
müslümanlar olarak da bunu
temizliyoruz ve çevreyi temiz
tutmamız gerektiğini sizlere
hatırlatıyoruz. Havaya boşuna
attığınız paraları, biz ihtiyaç
sahiplerine bağışta bulunarak
insanlığa hizmet veriyoruz. Bu
dünya hepimizin ise hep birlikte
çevremizi ve dünyamızı temiz
tutalım“ dedi.

Gençlerimizden çevre temizlik günü

Sayın okurlarım bugün sizlere
yaklaşık 4 yıldır yürüttüğümüz
bir proje hakkında yazacağım.

Hukuk Klinikleri projesi Hamburg’da
yaşayan kişilere ücretsiz olarak hukuki
danışma sunduğumuz bir proje. Daha
önce Hamburg Akademisyenler Der-
neği çatısı altında yürüttüğümüz bu
proje 2015 yılından itibaren Türkçe
Konuşan Avukatlar Derneği (Verein
türkischsprachiger Rechtsanwälte) ça-
tısı altın yürütülecektir. Bu proje ile
alanında uzman bir hukukçuya baş-
vurma imkânı bulunmayan, hukuki so-
runlarını anadili dışında ifade
edemeyen ve bundan dolayı birtakım
mağduriyetler yaşayan kimselerin bil-
giye daha rahat ulaşabilmesini, haksız
mağduriyetlerinin giderilmesini, ka-
nuni haklarının hatırlatılmasını amaç-
lamaktadır. Verilecek tavsiyeler
kişilere sadece hukuki haklarının ha-
tırlatılmasından ibarettir. 

Projeden yararlanmak isteyenler ran-
devu alarak herhangi bir ücret öde-
meksizin alanında uzman hukukçulara
danışma imkanına sahiptirler. 

Uzun süreden beri uygulanan projede
katılımcılar çok değişik alanlarda so-
runlarını aktarmışlardır. En çok karşı-
laşılan sorunların başında Türk
vatandaşlığından çıkanların
Türkiye`de miras hakkının olup olma-
dığı, Almanya’da boşanan eşlerin bu

kararı Türkiye’de nasıl tanıttıracağı,
Türkiye’deki alacak davaları, askerlik,
emeklilik, gayrimenkul ve kiracı so-
runları gelmektedir. Bununla birlikte
boşanmada eşlerin ne gibi mali hakla-
rının olduğu, çocuklarının velayetinin
kime verileceği, alım satım sözleşme-
lerinde satıcının ve alıcının ne gibi
haklarının olduğu konularında da yar-
dım isteyen proje katılımcılarının da
sayısı bir hayli fazladır. 

Projeye katılım konusunda talep fazla
olduğu için sadece somut olarak hu-
kuki problemlerle karsılaşanlara önce-
lik verilmiş, sırf merak ettiği için bilgi
almak isteyenler proje kapsamı dışında
tutulmaktadır. 

Proje vasıtasıyla Avrupa’da yasayan
Türklerin hukuki sorunlarına katkı
sağlamak hedeflenmiştir. İlerde oluş-
turulacak internet portalı sayesinde ka-
tılımcıların online olarak da bize
ulaşması sağlanacaktır. Şimdilik gö-
rüşmeler sadece fiziki olarak Stein-
damm 105, 20099 Hamburg adresinde
yapılmaktadır. Şu anda sadece Çar-
şamba günleri 16:00-18:00 arası ran-
devu verilmektedir. Talep
yoğunluğundan dolayı vatandaşların
önceden randevu almalarını tavsiye
ederim. Mail yoluyla veya telefon yo-
luyla bize ulaşabilirsiniz.

Bilgi Hattı: 040 636 93 310

Avukat Talha Barut

Hukuk klinikleri

Hukuk Köșesi
15 Şubatta yapılacak olan Hamburg Eyalet Parlamentosu seçimleri
nedeniyle Bergedorf ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Senato

ve Belediye Başkanı Olaf Scholz (SPD), “Hamburg'u daha da ileriye
taşımak istiyorsanız size bir tüyom var; oyunuzu SPD'ye verin” dedi.

Olaf Scholz, SPD eyalet listesinin
43. sırasından aday olan Güngör
Yılmaz ile ayaküstü sohbet edip,

başarılar diledi

Lichtwarkhaus'daki toplantı büyük ilgi 
gördü. Salon son yerine kadar doldu.
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• Türkses / Hamburg 

Hamburg Eyaleti Eğitim Ba-
kanı Ties Rabe, Federal
Meclis Milletvekili Metin

Hakverdi (SPD), Bergedorf Bele-
diye Başkanı Arne Dornquast, Be-
lediye Meclis Başkanı Werner
Omniczynski, eski Hamburg Em-
niyet Müdürü Dieter Heering ve
bir çok Alman kurum ve kuruluşla-
rının temsilcileri katıldı. Konser
öncesinde Bakan Rabe yaptığı
konuşmada, bu tür etkinliklerin
her zaman gerekli olduğunu, top-
lumlar arasında birlikteliği ve kay-
naşmayı sağladığına dikkat çekti.

Menekşe Topluluğu ekibi tarafın-
dan kapıda karşılanan  Türk ve
Alman misafirlere konser önce-
sinde çay ve pasta ikram edildi.
Misafirlerin zevkle izlediği kon-
serde Turan Vurgun yönetiminde
Aycıhan Gani, Behiye Maden, Fir-
des Çakmak, Flora Abedinpour,
Gülcihan Bozkurt, Gülseren Kaya,
Güngör Yılmaz, Meliha Arslan,

Nermin Yıldırım, Nuran Gül
Ayhan, Şadiya Yıldırım, Selma
Diker, Yasemin Yüksel Buzoğlu,
Zeynep Arslan, Celal Ünal, Hü-
seyin Reis, Hüseyin Yılmaz, Kor-
kut Medoğlu, Lütfi Arslan ve
Süleyman Kaba’dan oluşan Me-
nekşe Topluluğu, kanunda Turan
Vurgun, Flüt Aslihan And, Ney
Enis Arslan, kemanlar Adnane
Haloui, Alican Yılmaz ve Furkan
Kemer, ritimde  Bülent Kurtuluş ve
Erkan Kemer  eşliğinde yılların
eskitemediği sevilen parçaları
seslendirdiler. Verilen ara önce-
sinde Körber Vakfı’nın „Männer-
stimmen“ erkekler korosu sahne
alarak kardeş koro olarak gördük-
leri Menekşe Topluluğuna „Plevne
Marşı-Tuna Nehri Akmam Diyor“
eserini seslendirerek süpriz yaptı-
lar. Konser süresince seslendiri-
len eserlerin sözlerinin sahne
perdesinde Türkce olarak yer al-
masının yanısıra Almanca mana-
larının da perdeye yansıtılması

büyük ilgi gördü. Konserin bazı
bölümlerinde izleyiciler topluluğa
eşlik ettiler. Yeni  Yıl Konseri,
„Hayat Bayram Olsa“  parcası ile
sona erdi. Izleyicler Menekşe Top-
luluğu’nu dakikalarca ayakta al-
kışlayarak, sahneden bırakmadı
ve final parçasını birlikte söyledi-
ler.

15 Şubat tarihinde yapılacak
Hamburg Eyalet Meclisi seçimle-
rinde Alman Sosyal Demokrat
Parti (SPD) milletvekli adayı ve
Menekse Topluluğu’nun kurucusu
ve yöneticisi  Güngör Yılmaz,
„Geleneksel olarak bu yıl dördün-
cüsünü gerçekleştirdiğimiz Yeni
Yıl Konseri her yıl olduğu gibi bu
kez de tam bir Türk-Alman dost-
luğunu yansıttı. Bu tür birlikte
yaşanan güzelliklerin Almanya‘-
daki Türk-Alman ilişkilerini kuvvet-
lendirdiği gibi Türk kültür ve
sanatının tanıtımına katkı sağla-
maktadır“ dedi.

„Irkçı şiddet kurbanlarının
yakınlarına sorumluluğumuz var“

Hamburg’un ünlü sahnesi Thalia’da Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek’in
NSU duruşmasında tuttuğu notlardan derlenen “Suskun Kız” isimli oyun sahnelendi.
Eyalet parlamentosu SPD milletvekili adayı Güngör Yılmaz’ın Thalia ile yaptığı ortak organizede
Başkonsolos Fatih Ak, Federal milletvekili Metin Hakverdi ve eşini ırkçı şiddetle kaybeden Gülis-
tan Avcı da oyunu izledi.

• Türkses / Hamburg

NOBEL Edebiyat Ödüllü
Avusturyalı yazar Elfriede
Jelinek’in Münih’te devam

etmekte olan ırkçı terör örgütü
NSU üyesi Beate Zschäpe’nin yar-
gılandığı davada yazdığı 224 say-
falık izlenimlerinden  derlenen
“Suskun Kız” isimli oyunun Ham-
burg prömiyeri prestijli Thalia Tiyat-
rosu’nun “Lessing Günleri”
etkinlikleri çerçevesinde sahne-
lendi..
Bergedorf İlçe Belediye Meclisi
Üyesi ve 15 Şubatta yapılacak
eyalet parlamentosu adayı olan
Güngör Yılmaz’ın (SPD) inisiyati-
fiyle galaya Hamburg’da yaşayan
çok sayıda Türk kökenli özel da-
vetle katıldı. Hamburg Başkonso-
losu Fatih Ak, Federal Parlamento
milletvekili Metin Hakverdi (SPD)
ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin yanı sıra 1985’de
neonaziler tarafından katledilen
Ramazan Avcı’nın eşi Gülistan
Avcı ve NSU terör örgütünün Ham-

burglu kurbanı Süleyman Taşköp-
rü’nün babası Ali Taşköprü de da-
vetliydi. 

Gösteri öncesi 
hoş geldiniz çayı

Münih Oda Tiyatrosu tarafından
Johan Simons yönetiminde ortaya
konan iki saatlik oyundan bir saat
önce Güngör Yılmaz, Thalia basın
sözcüsü Jochen Strauch ve Les-
sing Günleri sorumlusu Sandra
Küpper Türk kökenli davetlileri ti-
yatronun çay salonunda ağırlaya-
rak sahne ve oyun hakkında bilgi
verdiler. Strauch, “Güngör Yılmaz
ile birlikte yıllardır başarıyla sürdür-
düğümüz ortak çalışma sayesinde
tiyatromuzun interkültürel çalışma-
larını artırdık. Göçmen kökenlilere
hitap eden bir kol oluşturduk” dedi.
Sandra Küpper, bu yıl “Kargaşa”
başlığı altında düzenlenen Lessing
Günleri için NSU’yu konu alan bir
oyun seçmelerinin tesadüf olma-
dığını, bilinçli olarak Almanya’da
cereyan eden ırkçı terörü konu ola-

rak seçtiklerini kaydetti.

Güngör Yılmaz: “Irkçı şiddet
kurbanlarının yakınlarına so-
rumluluğumuz var”

Güngör Yılmaz, NSU terör örgütü-
nün ortaya çıkmasından önce de
Almanya’da çok sayıda insanın
ırkçı saldırılarda hayatını kaybet-
tiğini söyleyerek, “Onlardan biri
bugün aramızda olan Gülistan
Avcı. Gülistan’ın eşi Ramazan
Avcı, 1985’de Landwehr semtinde,
bugün adını taşıyan meydanda
neonaziler tarafından dövülerek öl-
dürüldü. NSU çetesi 27 Haziran
2001’de Bahrenfeld’de Süleyman
Taşköprü’yü öldürdü. Irkçı şiddet
kurbanlarının anısını yaşatmak,
yakınlarında yanında olmak yerine
getirmemiz gereken asgari sorum-
luluktur. İzleyeceğimiz bu oyunun
da bu yönde bir katkısı olacağına
inanıyorum” şeklinde konuştu.
Tiyatronun büyük salonunda sah-
nelenen oyun kapalı gişe oynadı.

MENEKŞELER
yeni yılda açtı
MENEKŞELER
yeni yılda açtı
MENEKŞELER
yeni yılda açtı
MENEKŞELER
yeni yılda açtı
MENEKŞELER
yeni yılda açtı

Hamburg’daki Menekşe Topluluğu, Hamburg-Bergedorf’ta Körber Vakfı‘nın Haus im
Park Konser Salonunda Yeni Yıl Konseri verdi.

Scholz, Yılmaz’ a başarılar diledi
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Yüzlerce altın, takı ve mücevherat çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

Sevgililer günü için en güzel ve bol çeşitleri,
uygun fiyatlara mağazamızda bulabilirsiniz.

Sevdiklerinize unutulmaz bir takı hediye etmek 
istiyorsanız, siz de mutlaka Miraj’a uğrayın!..

KUYUMCULUK - SARRAFİYE

Ürünlerimizin tamamı Türkiye’den
ihraç edilip, özellikle 22 ayar bilezik
ve takı çeşitlerimiz TSE garantilidir.

ALTIN, 
GÜMÜŞ, 

PIRLANTA, 
SAAT...Altınlarınızı en yüksek

fiyata alıyoruz.

Her çeşit altın 
değişimi yapılır.
Saat pili değiştirilir 
ve kulak delinir.
Her türlü tamirat 
kendi atölyemizde yapılır.

Kalite arayanların adresi

Daima bol çeşit ve uygun fiyat

Düğün alış-verişlerinizde özel fiyat uygulanır

Dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz
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Farklıyız, Farkındamısınız?

İyi B
ayramlar

İyi B
ayramlar

Hayırlı ve iyi Bayramlar

İyi 
Bayramlar

Bayramınız
mübarek olsun!.
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Ernst-Merck-Str. 12
20099 Hamburg24.

Yıl
Jahre

Hamburg'da 15
Şubatta yapılacak eya-
let parlamentosu se-
çimlerinde SPD eyalet
listesinin 43. sırasın-
dan milletvekili adayı
olan Güngör Yılmaz,
Türkses'in sorularını
yanıtladı.

Trabzon Of'dan 
Hamburg'a 
uzanan yol
Türkses: Sayın Güngör
Yılmaz kısaca okurları-
mıza kendinizi tanıtır mı-
sınız?

Yılmaz: Köken olarak
Trabzon Ofluyum. Ama İs-
tanbul'da büyüdüm. 12
yaşında ailemle birlikte Al-
manya'ya geldim. Liseyi bitirdik-
ten sonra Hamburg
Üniversitesi'nde iktisat okudum.
Üniversite yıllarında sosyal ve
toplumsal çalışmalara başladım.
O yıllar ırkçılığın yoğun yaşandığı
yıllardı. 1985'in Aralık ayında da
artan ırkçılıkla beraber halen ha-
fızalarda olan Ramazan Avcı ci-
nayeti meydana geldi. Neonaziler
işlediği bu cinayet üzerine henüz
doğru dürüst bir örgütlenmesi bu-
lunmayan Türkiye kökenliler ara-
sında bir hareketlenme, ırkçılığa
karşı birlik oluşturma uğraşları
başladı. Başından beri içinde ol-
duğum bu inisiyatif çok farklı
siyasi görüşleri olan Türkiye kö-
kenli grupları ırkçılığa karşı müca-
dele çatısı altında birleştirdi. Adı
Türkiye Göçmenler Birliği olan
oluşumda uzun yıllar tek kadın
yönetim kurulu üyesi olarak yer
aldım. Sendikacı olan ve uzun yıl-
lar DGB Göçmen İşçiler Merkezi

Eyalet Sorumlusu olan eşim Hü-
seyin Yılmaz ile de Göçmenler
Birliği kuruluş çalışmaları esna-
sında tanıştım. Üniversiteyi bitir-
dikten sonra Hamburg İmar ve
İskan Dairesi'nde çalışmaya
başladım. Şimdi de Şehir Plan-
lama ve Çevre Bakanlığı'nda
birim yönetici olarak görev yap-
maktayım.

Türkses: Siyasete girme fikri
nasıl oluştu?

Yılmaz: Anlattığım gibi, parti ba-
zında değil ama Göçmenler Birliği
bünyesinde yaptığım da zaten
siyasetti. Çocuklarımın eğitimi

sü-
resinde ağırlıkla, okul veli temsil-
ciliklerinde, veli birliklerinde aktif
çalıştım. Oğlum Alican 23, kızım
Suna 20 yaşında. Artık yetişkinler.
İnsanların yaşamını kolaylaştır-
mak, sorunlarının çözümünde
yardımcı olmak ve toplumu şekil-
lendirmek için dört yıldır SPD
içinde aktif siyasetin içindeyim.
2014'den beri Bergedorf İlçe Be-
lediye Meclisi üyesiyim. Şimdi de
hedefim SPD'nin Türkiye kökenli
tek kadın adayı olarak eyalet me-
clisine girip orada göçmenlerin,
kadınların, annelerin sesi olmak. 

Thalia Tiyatrosu'nun inter- 
kültürel açılımındaki isim

Özellikle kültür ile ilgilenenlerin
interkültürel çalışmalarınızla
yakından tanıdığı bir kişisiniz.
Kültürün toplumdaki önemi
nedir?

Yılmaz: Kültür diyaloğu çok önem
verdiğim bir konu. Kültür diya-
loğuyla toplumun göçmenlere ba-
kışının ve göçmenlerin Alman
toplumuna bakışının olumlu
yönde değiştirilebileceğine ina-
nıyorum. Sporda olduğu gibi kül-
tür alanı diyaloğa çok elverişli.
Dikkat ederseniz göçmenler ve
Almanlar arasında en iyi kay-
naşmanın sağlandığı alanlardan
biri spordur. Kültür diyaloğunun
da aynı etkiyi yaratacağına ina-
nıyorum. Yaklaşık 100 bin Türkiye
kökenlinin yaşadığı Hamburg'da
önemli tiyatrolar, sahneler ve kül-
tür kurumlarında Türkiyeli bir
yazarın ne oyununu görebiliyorsu-

nuz, ne de bu sahnelerde sergile-
nenleri izleyenler arasında çok
Türkiye kökenliler var. Yani kültür
alanında neredeyse bir diyalog
yok gibi. Oysa tiyatrolar, operalar,
müzikaller karşılıklı etkileşim, an-
laşma ve bilgi akışı için çok ideal
ortamlar. Çünkü kültür etkinlikleri-
nin ziyaretçileri toplumun en etkin
kesiminden gelen insanlar. Yazar-
lar, siyasetçiler, redaktörler, iş
dünyasının önde gelenleri. Bunlar
toplumu yönlendiren, çok etkili
kişiler. Bu insanlar ne bizim kültü-
rümüzden bir şey görüp yaşamı-
yorlar, ne de gittikleri etkinliklerde
Türkiye kökenli insanlara rastlı-
yorlar. Dolayısıyla Türkiye ve Tür-
kiye kökenliler hakkındaki
kafalarında medyadan, televiz-
yondan, okudukları kitaplardan
oluşan çok kez yanlış klişeler var.
Bunu yıkmak için, değil Ham-
burg'un Almanya'nın en prestijli
sahnesi, ünlü Thalia Tiyatrosu ile
beş yıl önce interkültürel açılım
projesi başlattık. Maddi imkanları
kısıtlı olan göçmenlere çok cüzi
fiyata istediği oyunu izleme im-
kanı yarattık. Tiyatroda her oyun
öncesi 'Türk çayı saati” düzenliyo-
ruz. Bu artık Thalia'da bir kült
oldu. Thalia zaman zaman Türkçe
oyunlar sahneliyor. Bunu gören
Thalia'nın kalburüstü Alman se-
yircisi Türkiye kökenlileri artık çok
farklı algılıyor. Bildiğim kadarıyla
Almanya genelinde bu tipte tek
proje. Bu projeyle bir iletişim yolu
yarattık. Onlar artık göçmenlere
nasıl ulaşacaklarını biliyorlar.

Ama daha çok yapılabilecek iş
var.

Çalışma alanları: eğitim, 
gençlik, ırkçılıkla mücadele

Başka hangi alan-
larda siyasi çalış-
m a l a r ı n ı z ı
yoğunlaştırmak
istiyorsunuz?

Yılmaz: İşçi göçü-
nün ardından 54 yıl
geçmesine rağmen
hala insanlarımızın
çocuklarını eğiti-
minde doğru yön-

lendirme açısından çok yol alın-
dığını söyleyemeyiz. Bunda eksi-
kliği sadece göçmenlerde görmek
çok büyük haksızlık olur. Eğer ai-
leler okul sistemini ve imkanlarını
tam anlamıyla bilmiyorlarsa,
demek ki bilgi akış yollarında bir
eksiklik, bir tıkanış ve bir yanlış
yöntem var demektir. “Göçmen
velilere ulaşamıyoruz” demek çok
yetersiz. Hangi yolları denediniz?
Ne kadar yatırım yaptınız? Sunu-
lan imkanlardan faydalanmaları
için nasıl kampanyalar yürüttü-
nüz? Alternatif imkanları araştırdı-
nız mı? Tüm bunlar sorgulanmalı.
Zira eğitim çok ama çok önemli.
İyi eğitimli insan, Alman olsun,
göçmen olsun her alanda topluma
değer katıyor. Bir başka çalışma
alanı ise hiç gündemden
düşmeyen ırkçılık, ayrımcılık. Bu
ne yazık ki toplumda hep vardı.
Fakat dönem dönem daha art-
tığını gözlüyoruz. Örneğin Pegida
ve AfD gibi akımlarda. Azınlıkları
dışlamak çok kolay geliyor bazı
insanlara kendi çıkarlarını sözde
tehdit altında gördüklerinde.
Başında da söylediğim gibi kültür
diyaloğu var olan ön yargıları or-
tadan kaldırmak mümkün ol-
mazsa bile azaltmak için bir yol. 

“Devletten yardım alanda 
Alman vatandaşı olabilsin”
Türkses: Sizin konuşmacı ola-
rak katıldığınız seçim kampan-
yalarında kanayan bir yara olan
Alman vatandaşlığına geçişte
sorun yaratan “devlet yardı-
mıyla geçinenlerin” problemle-
rine ilginç bir çözüm önerisi
teklifiniz olduğunu öğrendik.
Bunu okurlarımız için açar mı-
sınız?

Yılmaz: Memnuniyetle. Çünkü
gerçekten sizlerin de doğru ifade
ettiği gibi, onlarca yıldır burada
yaşayan, kendini buraya ait hisse-
den göçmenler için çok ciddi bir
sorun. 
O da Alman vatandaşlığına geçiş
başvurusunda aranan “devletten
yardım almama” şartı. Senato ve
Belediye Başkanımız Olaf
Scholz'un 137 bin göçmene biz-
zat mektup göndererek başlattığı
vatandaşlık kampanyası Alman
vatandaşlığına geçişe olan büyük
ilgiyi gösterdi. Kampanya saye-
sinde onbinlerce göçmen Alman
vatandaşlığına başvuruda bu-
lundu. Hamburg vatandaşlığa ge-
çişte Almanya'da en önde.
Vatandaşlık yasası federal bir
yasa. Hamburg eyalet olarak ya-
sayı değiştirme şansına sahip
değil. Yasada Alman vatan-
daşlığına geçişte “devletten yar-
dım almama” şartı aranması çok
katı bir şart. 20, 30, 40 yıl burada
yaşayan göçmende artık bu ab-
sürd şart aranmamalı. O insanlar
artık buraya ait. Alman vatan-
daşlığına geçişte yıllarını bu ül-

keye vermiş insanlar için bu şart
kalkmalı. Dediğim gibi vatandaşlık
yasası federal bir yasa. Ama
Hamburg eyaleti Eyaletler Kon-
seyi'nde bir girişimde bulunması
için çalışmak istiyorum.

Türkses: Son olarak seçmen-
lere olan mesajınızı alabilir
miyiz?

Yılmaz: Oy hakkı olan mutlaka
sandığa gitmeli. AfD gibi açık
göçmen karşıtı bir partinin parla-
mentoya girme tehlikesi var. San-
dığa gitmeyen her kişi AfD'nin
önünü açmış olur. Size neler yap-
mak istediğimi söyledim. Bunu
ancak milletvekili olursam yapabi-
lirim. Bunun içinde Türkiye kökenli

seçmenlerin de oylarına talibim.
Seçim sistemi hiç de yansıtıldığı
gibi zor değil. Her seçmenin 5'i
partilerin eyalet listesi, diğer 5'i de
bölge listesi için toplam 10 oyu
var. Eyalet listeleri sarı oy dosya-
sında. Bölge listeleri pembe oy
dosyasında. Anlattıklarıma katılan
her seçmenden sarı oy dosya-
sında SPD listesini bulup 43. sıra-
daki Güngör Yılmaz adının
karşısındaki beş yuvarlağa beş
çarpı koyarak beni desteklemele-
rini rica ediyorum.

Sayın Yılmaz bize vakit ayır-
dığınız için teşekkür eder, size
başarılar dileriz.

Alman vatandaşlığına geçişte
‘devlet yardımı engel olmamalı’SPD’nin Türkiye

kökenli tek kadın

milletvekili adayı

Güngör Yılmaz;

HAMBURG'DA 15 Şubatta yapılacak olan eyalet par-
lamentosu seçimlerinde SPD'nin Türkiye kökenli
tek kadın milletvekili adayı Güngör Yılmaz (54),
yurttaşlarımızın yakından tanıdığı bir isim. Uzun
yıllar Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) Eyalet
Göçmen İşçiler Merkezi'ni yönettikten sonra emekli

olan eşi Hüseyin Yılmaz ve çocukları Alican (23) ve
Suna (20) ile ikamet ettiği Bergedorf İlçe Belediye
Meclisi üyesi Güngör Yılmaz, SPD'nin eyalet
listesinin 43. sırasından parlamentoya aday.
Türkses'e özel röportaj veren Güngör Yılmaz
sorularımızı şöyle yanıtladı.

Güngör Yılmaz, eşi Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Gauck'un elinden 
Federal Liyakat Nişanı aldığı törende çocukları Alican ve Suna ile birlikte.

Merkez Büro:
Ernst-Merck-Str. 12 • 20099 Hamburg
Tel.: 040-81 46 40 • 040-35 70 19 11

Fax: 040-86 69 08 54 • Mobil: 0172-54 68 334

www.turkses.de
tuerkses@t-online.de

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yay�nlanan

tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig

şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 23 yıldır yoluna devam ediyor. 

Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 23 yıllara.
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Emin Sağlık
Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

JAHREN34
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PAŞA LEBENSMITTEL GmbH - Yayla Kuzey Almanya Baş Bayii:
Großmarkt Hamburg • Stand F 230 + 250 • Banksstr. 28 • 20097 Hamburg

Tel.: 040 / 32 52 71 51 - 52 • Fax: 040 / 32 52 71 53

Yayla 
ürünlerini

marketinizden 
ısrarla 

isteyiniz!..

Yeni ürünümüz
çırpılmış Yayla

yoğurdunu mutlaka
deneyin!.

Yayla ürünleri
sofranıza 

zenginlik katar

„Adı da başka, tadı da başka“
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Yeni yılınızı en içten dileklerimizle
kutlar, 2015 yılında, sağlıklı ve

mutlu bir yaşam dileriz

Hannover Mitte: Preis: 120.000,-€
Uni nähe, 2 Zi.- ETW (kann leicht zu 3 Zi. umgebaut
werden), ca. 62m² Wohnfl., kl. Balkon, EBK, Parkett, Bj.
1959, Verbrauchsausweis, 105 kWh/(m²a), Gas-ZH.

Ahlem: Preis 359.000,- €
Freist. Einfamilienhaus , gehobener Standard, 8Zi.,
180m² Wohnfl., 396m² Grundfl.,2 Etagen,3 Badezim-
mer, Bj. 2001, letzte san. 2013, , Gas – ZH., Ver-
brauchsausweis, 120 kWh/(m²a)

Kuşadası: Preis: 130.000,-€
Doppelhaushälfte mit Meer- und Naturblick,
Erstbezug, 5 Zi.,  237m² Wohnfl., 4 Etagen, 3
Bäder, Bj. 2014, keine Provision

Antalya - Kemer Preis: 275.000,-€
Freist. Einfam.haus mit Einbauküche und Gar-
tenterasse, deutscher Standart, 216m² Wohnfl.,
541m² Grundfl., 2 Etagen, 2 Balkone, Bj. 2009,
Ofenheizung, Solarenergie, 3% Käuferprovision.

Langenhagen: Preis: 149.000,-€
3Zi.EG, Frisch san., 85m² Wohnfl. Mit Balkon,
20m² Nutzfl.,  Bj. 1972, Verbrauchsausweis,
228.00 kWh/(m²a), Öl – ZH.

Sehnde – kl. Lobke: Preis: 185.000,-€
Ruhiges freist. Einfamilienhaus, 115m²
Wohnfl., 650m² Grundfläche, 4 Zi., Bj.2003,
Verbrauchsausweis, Etg.-Hzg., 59,00kWh.

Calenberger Neustadt: Preis: 84.000,-€
2 Zi.- ETW., 57,30m² Wohnfläche, Baujahr.
1960, Bedarfsausweis, 202,00 kWh/(m²a).

H. - Mittelfeld: Preis:  135.000,- €
ETW in Messenähe, 5Zi.,  123,10m² Wohnfläche, beste-
hend aus 2 + 3 Zi.- Wohnungen nebeneinander, Bj. 1960,
Verbraucherausweis, 95 kWh/(m²a), Gas-ZH.

Wülfel: Preis: 139.000,-€
3Zi.- ETW., 92m² Wohnfl., Barrierefreie Austat-
tung, Baujahr 1907, letzte san. 2006, 271€
Hausgeld, Etg.-Hzg., 151,80 kWh/(m²a) 

Wülfel: Preis: 118.000,-€
3Zi., 88m² Wohnfl., mit Balkon, 151€ Hausgeld,
Mieteinnahme p. M. 538,00€, Bj. 1953, Ver-
brauchsausweis,  Gas- Hzg., 139,00 kWh/(m²a).

Garbsen: Preis: 227.000,-€ 
Schönes großz. REH, optional mit kl. Ladenein-
heit, ca. 214m² Wohnfläche, 260m² Grundstück, 6
Zimmer, 2Bäder, Terrasse, Garage, Bj. 1964, Be-
darfsausweis, 161,20 kWh(m²a).

Information Büro 1: 
Hildesheimerstr. 234

30519 Hannover-Döhren

Tel. : 0511 / 898 30 00
Mobil: 0171 / 22 21 022

Information Büro 2:
Braunstr. 10

30169 Hannover
Calenberger Neustadt

Tel.:  0511 / 898 26 440
Fax: 0511 /898 26 441

Für einen großzügigeren Einblick in unser Immobilienangebot schauen Sie vor Ort oder auf unserer Website vorbei und schicken Sie uns eine Anfrage!Für einen großzügigeren Einblick in unser Immobilienangebot schauen Sie vor Ort oder auf unserer Website vorbei und schicken Sie uns eine Anfrage!

Ihr Ansprechpartner Mehmet Kibar, Immobilienfachwirt (IHK). Für den Verkäufer/Vermieter inkl. Kostenloser 
Energieausweiserstellung! Falls nicht anders genannt, alle Objekte zzgl. 5,95% Käuferprovision inkl. Mwst.

www.kibar-immobilien.de

Wir begleiten Sie bei Ihrer 
Baufinanzierungsanfrage.
Historisch tiefste Zinsen

Ekrem SAĞIR
Türkses / HANNOVER

HANNOVER  Başkonsolos-
luğu görev bölgesinde 2013-
2014 öğretim yılında yüksek

dereceyle liseden mezun olan (Abi-
tur yapan)  2 öğrenciye ödülleri 30
Ocak 2015 tarihinde Başkonsolos-
lukta yapılan bir törenle verildi. 

Başarılı öğrenciler ve ailelerinin  de
hazır bulunduğu törende,  yüksek

dereceyle mezun olan Sefa Yıldız
(Hannover Goetheschule, Abitur
notu: 1.0) ve Bahar Nalbant (Hanno-
ver Leibnizschule, Abitur notu: 1.3),
adlı öğrencilere Berlin Büyükelçimiz
Hüseyin Avni Karslıoğlu tarafından
imzalanan teşekkür belgeleri Baş-
konsolos Mehmet Günay tarafından
takdim edildi ve öğrenciler birer tab-
let bilgisayar ile ödüllendirildi.

Törende bir konuşma yapan Baş-
konsolos Mehmet Günay, Sefa Yıl-
dız ve Bahar Nalbant’ın başarısın-
dan gurur duyduğunu, başarılı genç-
lerimizin diğer Türk gençlerine örnek
oluşturduğunu belirtti. Yüksek abitur
notları alarak üniversiteye girmeye

hak kazanmış olmalarından dolayı
adı geçen öğrencileri ve onların ba-

şarılarında büyük pay sahibi olan ve
bugün bizlere bu gurur tablosunu ya-
şatan anne ve babalarını da kutladı.
Sefa Yıldız ve Bahar Nalbant’ın bu
başarılarıyla, hem ailelerine hem
içinde yaşadıkları Alman toplumuna
hem de Türkiye’ye faydalı olacakla-
rını ve geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımıza da güzel birer örnek
teşkil ettiklerini vurguladı.   

Başarılı öğrenciler de kısaca söz ala-
rak kendilerini tanıtarak halen Han-
nover Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
eğitimlerine devam ettiklerini belirtti-
ler. Ayrıca; ödüle layık görülmüş ol-
malarından dolayı mutlu ve
müteşekkir olduklarını ifade ettiler. 

Almanya Türk Veli Dernekleri
Federasyonu (FÖTED)  Genel
Yönetim Kurulu olarak 2014 yı-
lının son toplantısını Exter-
tal’de gerçekleştirdi.

Ekrem SAĞIR
• Türkses / EXTERTAL

Son bir yılda yapılan çalışmala-
rın genel değerlendirmesinin
de yapıldığı toplantıda FÖ-

TED’in kuruluşunun 20. Yılı kutlama
çalışma ve  Olağan Genel Kurul plan-
masının da yapıldığı toplantıda, 2015
yılında Almanya Öğretmenler Birliği
(ATÖF) ile birlikte anadili derslerine ve
eğitimdeki şans eşitsizliğine yönelik
çalışmalara daha da ağırlık verilmesi
kararlaştırıldı.

Genel Başkan Yardımcılarından
Hayri Öznarin Hürriyet’e yaptığı
açıklamada “ Almanya genelinde
velileri bilgilendirmenin yanısıra,
öğrencilerin okul öncesi, okul sü-

resince ve sonrasında mutlu ve başa-
rılı bireyler olabilmeleri temel
gayesiyle kurulmuş olan derneklerin
çatı kuruluşu olan FÖTED, önümüz-
deki yılda Almanya genelinde  anadi-
linin önemini vurgulayan değişik
etkinlikler yapacağız. 

Eğitim sisteminin çok kültütlülüğü, çok
dilliliği kapsayacak şekilde değişmesi
konusundaki  yaptığımız çalışmaları,
ATÖF ve çatı kuruluşumuz olan TGD
ile birlikte daha da geniş kapsamlı yü-
rüteceğiz.  Eyalet federasyonlarımız
olan Kuzey Ren Vestfalye’deki  fede-
rasyonumuzun (FÖTEV) yanısıra
Aşağı Saksonya’da oluşturulan fede-
rasyonumuz  FÖTEN Nds. Çalışma-
larımıza güç katacaktır.”

Ekrem SAĞIR
• Türkses /Hamburg

(baş sayfadan devam)

Cumhurbaşkanlığı görevi esnasında
yaptığı konuşmasında   ‘İslam Alman-
ya’ya aittir’ cümlesiyle gündem

oluşturan Almanya’nın eski cumhurbaşkanı
Christian Wulff,  yemekte yapılan sohbetlerde
basının sorularına da cevaplayarak, „03 Ekim
2010 tarihinde söylediğim cümlemin arkasın-
dayım. 4 milyon Müslüman‘ın yaşadığı ülke-
mizde karşılıklı anlayışa büyük ihtiyaç vardır.
Bu renkli toplumun dirliği için karşılıklı adımlar
atmalıyız. Herkese görev düşmektedir“dedi. 

Farklı dinlere olan hoşgörü anlayışının hakim
olduğu  Osnabrück kentinde yaşarken Müs-
lüman ve Yahudi dini mensubu arkadaşlarıyla
dost içerisinde ilişkilerini sürdürdüğünü belir-
ten Wulf,  PEGİDA konusunda, Alman Ana-
yasası kurallarına uydukları müddetçe
tehlikeli olarak görülemiyeceğini belirtti. 

Paris saldırısı 
Müslümanları çok üzdü

Paris’te karikatür dergisine yapılan saldırı
hakkında Wulff, olayın Müslümanları ne denli
rencide ettiğini gördüğünü belirterek, „Alman-
ya’da yaşayan Müslümanları dikkate alma-

lıyız. Zengin  İslam Din kültürünü dikkate al-
malıyız“ dedi.

Dinler arasında  tarihte de iyi ve kötü dönem-
lerin yaşandığını ifade eden Wulff, „Karşılıklı
tanışma, ön yargıların kırılması açısından
böyle yemekleri çok önemli buluyorum“ dedi.

Sıcak bir atmosfer içerisinde geçen yemek
sonunda Wulff ile birlikte konuklar, ev sahibi
tarafından  uzatılan  Islamic Relief’in yardım
vazosuna yardımda bulundular.

Kampanya hakkında bilgi veren İslamic Re-
lief’in basın ve halkla ilişkiler sorumlusu  Nuri
Köseli, Mevlid Kandili ile birlikte başlattığımız
yardım kampanyamız, bir ay sürmektedir.
Kampanyamıza katılan yardımseverler,  her
kültürden dostlarını evlerinde yemek davetleri
vererek, yardımlaşma ve yetimlerin durumu-
na dikkat çekmek amacı taşımaktadır“ dedi.  

Bu sene takriben 150 bin Euro yardım topla-
nacağını beklediklerini belirten Köseli; Bu yar-
dımları  Gazze’deki yetimlere gönderileceğini
belirterek, tüm yardımseverlere teşekkür etti.

Evsahibi yardımsever İşadamı Beyhan Varol,
16 yıldır Hannover’de yaşadığını belirterek,
„İslamic Relief‘i yıllardır tanıyıp destekliyoruz.
Bu kampanyayı da desteklemek amacıyla
evsahipliğinde bulunduk, Tüm konuklarıma
geldikleri için teşekkür ediyorum “ dedi.

FÖTED Extertal’de
toplandı

Hannover Başkonsolosluğu 
başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Yetim yemeğinde Türk 
misafir perverliği sergilendi

Emlak alış ve satışlarınızı 
çok düşük faiz

oranı ile finanse ediyoruz.
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Hamburg’da sokak patilerine destek gecesi

• Türkses /  Hamburg

Almanya’nın Hamburg kentinde
yazar ve iş kadını Esma Ars-
lan tarafından¯  ¯ Türkiye’de

sokak hayvanlarına destek amaçlı
gece düzenlendi.

Mickleys adlı restaurant da yapılan
geceye Hamburg sahnelerinin ha-
nımefendi sanatçısı Özcan Süer
ile Şenol Çetin saz ekipleriyle müzik
ziyafeti sundular.

Yazar Esma Arslan’ın ‘yarım kalan

aşk’ adlı ikinci baskısı yapılan
kitabının sergilendiği gece de
kitabın geliri Türkiye’de sokak
hayvanlarına bağışlandı.

İlkleri yaşamak ve 
yaşatmak istedik
Geceyi düzenleyen Esma

Arslan yaptığı konuşmada
‘Bugün farklı bir gün, farklı
bir etkinlikte birlikteyiz. Bir
çoğumuz için belki bir ilk.
Amacımız ilkleri yaşamak
ve yaşatmaktır. Bizim için

bu günün anlamı çok, ve siz
sevgili dostlar bugün bizleri yal-
nız bırakmayıp yanımızda yer al-
dınız. Bu duyarlılığınızdan dolayı
sizlere, Türkiye´deki gönüllü hay-
van sever dostlarımız adına ve

üyesi olduğum Beykoz Patika
Doğa ve Yaşama Derneği adına
teşekkür ediyorum.   Teşekkür
ediyoruz.

Bu akşam burada emeği geçen
ve sponsorlarımıza ayrıca teşek-
kür ediyorum. Adlarını tek tek
verirsem bazılarını unuturum diye
çekiniyorum. Ama bu duyarlı in-
sanlarımızı Hamburg camiası za-
ten bu arkadaşlarımızı tanıyor.
Bugün buradaki amacımız hem
eğlenmek, hem de yardımlaşarak
ülkemizde açlıktan, bu kış ayla-
rında donarak çöp kutularının
yanında ölmelerine göz yum-
mayalım. Bu sorunların hangi
birini anlatayım bilmiyorum. O
kadar çok ki sokak hayvanlarının
karsılaştığı sorunlar. Belki mama
yardımında bulunmak çözüm mü

diyebilirsiniz. Tabi çözüm değil.
Buradaki amacımız insanları bu
konuda duyarlılaştırmak, sokakta
gördüğümüz başıboş, sahipsiz
hayvanları kısırlaştırmak, genel
çözüm olarak da hayvanları bi-
linçlice sahiplenmektir. Oraya
buraya harcanan üç beş kuruşla
birçok hayvanın karnını bir veya
birkaç öğünlük doyurmamız
mümkün’ dedi.

Plaket takdim edildi
Gece de Yazar Esma Arslan’a yap-
tığı çalışmalarından dolayı¯  Ham-
burg Sivaslılar Derneği adına
başkan Ruhi Özer ve Kadınlar kolu
başkanı Şenol¯  Çetin tarafından
plaket takdim edildi.

Güzel bir atmosferde geçen gece
de yazar Esma Arslan¯ geceye ka-
tılan davetlilere yaptığı ¯konuşma
ile teşekkür¯ etti.

Gecede toplam 1065 Euro bağış
toplanırken,toplanan bağışların bir
kısmı ile kedi ve köpekler için mama
alınacak, kalan bağış ise Muş, An-
kara, İstanbul, Yozgat, Konya ve
Kocaeli’nde gönüllü hayvan sever-
lere verilecek.

• Türkses / Hamburg

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da
“İkinci Bahar” adlı kadınlar grubu, dü-
zenlediği dört mevsimlik moda gös-

terisi kapsamında podyuma çıktılar ve
gösterdikleri performanslarıyla profesyonel
mankenlere taş çıkarttılar.

Kentin Bramfeld semtinde Bramfelder
Chaussee 11 adresinde  ASB Seniorentreff
Salonu’nda biraraya gelen ortayaşlılardan
oluşan grup, kendi tasarımlarından oluşan

moda kıyafetleri podyuma çıkarak tanıttı.

Moda her yaşa hitap etmeli
Her yaşta insanların güzel olduğunu ve
hiçbir insanın çirkin olmadığına vurgu
yapan İkinci Bahar üyeleri, “Hepimiz genç-
tik ve dolayısıyla yaşımız ilerliyor. Ama bu
kesinlikle hayattan kopma, yaşama küsme,
moda bizim için değil gibi bir anlama gel-
mez. Ayrıca her yaşın bir güzelliği var

önemli olan her insanın bakımlı olması ve
kendine yakışanı giymesidir. Televizyonda
veya düzenlenen defilelerde 20-30 yaşları
arasında sıfır beden mankenler podyuma
çıkıyor ve dolayısıyla her insan sıfır beden
giymesi mümkün olamaz. Moda denilince
her yaşa hitap etmelidir, geniş yelpazeden
oluşmalıdır. Gençlere, ortayaşlılara, yaşlı-
lara hatta kilolu olanlara da şık giyim tarzı
olmalıdır. Modanın yaşı yoktur insan
önemli olan kendine yakışanı bilinçli olarak
giyebilmelidir. Beş parmağın hepsi bir ol-
madığı gibi insanların da vücut yapıları
farklı, karakterleri değişiktir. İnsanın ken-
dine yakışan modadır” şeklinde konuştular.

Kendi kıyafet ve 
tasarımlarını sergilediler
Ortayaş ve üstü olan bayanlar kendi evle-
rinden getirdikleri kıyafetleri podyumda
yine kendileri tanıttılar. Jüri karşısında pod-
yuma çıkan mankenler, günlük, gece, kış,
ilkbahar, yaz ve sonbahar modellerinden
oluşan kıyafetlerini sergilediler. İki bölüm-
den oluşan defilede saç modelleri, makyaj,
sempatiklik, renk seçimi ve aksesuarlarda
jüri üyeleri tarafından kriterler olarak dik-
kate alındı. Defile sonunda Yurdagül Kay-
nakgöl, Feride Özer, Emine Gönülkırmaz
ve Şerife Sarıgül’den oluşan jüri üyeleri
gündüz kıyafetinde Fevziye Özmen, gece
kıyafetinde Nuran Karasu, zerafette Tamer
Kılıç, renk uyumunda Cemile Özceyhan,
aksesuarda Fatoş Kossmann, sempati da-
lında  Bergüzar Metin, makyajda Müzeyher
Özden, saç modelinde Sevgi Alay ve jüri
özel ödülüne ise Mine Er’i seçerek çeşitli
hediyelerle ödüllendirdi. Programın so-
nunda katılımcılar bol bol dans ederek
güzel saatler geçirdiler.

•Türkses / Bremen 

Almanya´nın Bremen
Eyaleti´n de  157´si ge-
nel eğitim ve 23´ü de

mesleki eğitim veren okullarda
okuyan 70 bini aşkın öğrenci
yarı yıl karnesi aldı.
Bremen Metal Teknik Meslek
okulunda ise, yarı yıl karnelerı
yanısıra, meslek eğitimi bitir-
me diplomasına kavuşma se-
vinci de yaşandı. Aralarında
Türk öğrenciler Cemal Çınar,
İlyas Baycuman ve Emre Na-
car´ın da bulunduğu 23 öğren-
ci bitirme sınavlarına başarıyla
tamamlayıp ́ ´Metal Tekniker-
liği Diploması ́ ´na kavuştular.

Eğitim Senatörlüğü ve Ticaret
Odası gözetiminde yapılan
sınavlarda başarılı olan genç-
lere, diplomalarını veren okul
müdürü Gerd Martini ve sınav
komisyonu üyesi öğretmen
Ralf Burfeind, 3,5 yıl boyunca
hem okulda hemde işletme-
lerde metal dalında çok yönlü
bilgiler edinen yani kalifiye
elemanlara, gelecek için
başarılar dileyip, meslekle-
rindeki yenilikleri takip etme-
lerini tavsiye ettiler.
Bremen Metal Teknik Meslek
Okulu´n da 34 yıldır öğret-
menlik yapan Recep Ali Tü-
fek, her mezuniyet töreninde
ögrencilerimizle beraber mutlu

oluyoruz. Geleceklerini kur-
mak için  diplomalar temel
teşkil edecek. Çelik doğrama,
torna -tesviye ve kaynakcılık
dallarında atelyelerde edinilen
beceriler dışında malzeme
bilgisi, teknik resim ve  iş
planlamada uzmanlaşan
gençlerin iş bulmada şansları
çok yüksek. Geçen yıllar için-
de dünyanın çeşitli ülkelerin-
den gelmiş öğrencilerimiz,
okulda birlikteliği, meslek-
taşlığı ve dayanışmayı  öğren-
diler. Çalışma hayatlarında
da toplumla uyum içinde, sos-
yal sorunlara duyarlı bireyler
olarak  devam etmelerini ar-
zuluyoruz.

Altın bilezik taktılar

Almanya’nın Hamburg kentinde yazar ve iş kadını 
Esma Arslan tarafından Türkiye’de sokak 

hayvanlarına destek amaçlı gece düzenlendi.

Profesyonel mankenlere
taş çıkarttılar

Konstruktionsmechaniker-Metalltechnik  dalında meslek eğitimi bitirme diploması (Fa-
carbeiterbrief) alan gençler, öğretmenleri Recep Ali Tüfek (sağ başta) ile beraber.
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• Türkses / Hamburg

24 Ocak Cumartesi günü Bergedorf Alevi kültür
Merkezi tarafından düzenlenen kültür Şöleni’ne
katılan Olaf Scholz bir de konuşma yaptı. BAKM

başkanı Alper Dogan ve Ali Şimşek tarafından karşıla-
nan Olaf Scholz yaklaşık 500 özel davetlinin bulun-
duğu Haus im Park salonunun girişinde Ali Şimşek
eşliğinde, Almanya Alevi birlikleri dedeler kurulu
başkanı Cafer Kaplan, Hamburg Alevi VAKFI başkanı
İsmail Ceylan, Hamburg Alevi kültür dernekleri
Başkanları, Medet Doğan, Orhan Özgür , Nurali Demir
ve Alevi dedeleri Hacı Erdemli ve Ali Kara ile kısa bir
sohbet ederek kurumlar ve dernekler hakkında bilgi
aldı.

Daha sonra Alper Doğan’ın selamlama konuşmasıyla
Başlayan Program Olaf Scholz’un konuşmasıyla
devam etti.
Konuşmasına davetleri icin Alper Doğan ve Ali Şimsek
teşekkür ederek başlayan Scholz, Hamburg’un çok
kültürlü metropol bir kent olduğunu ve insanların ham-

burg da severek yaşadıklarına değindi.  Daha sonra
Aleviler ve Müslümanlarla yapılan devlet anlaşması-
nın önemine değinen Scholz, Hamburg un Paris olay-
ları karşı duruşundan memnun olduğunu ve yapılan
gösterilerde tüm kurum ve kuruluşların radikalizme
karşı durmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Olaf Scholz kültür 
şölenine katıldı

Üniversite de Alevilik kürsüsü
• Türkses / Hamburg

Dünya`da ilk Alevilik Anabilim Dalı
Hamburg Üniversitesi’nde açılan
bir kürsüyle start verecek. Ham-
burg`da yapılan devlet anlaşmaları
çerçevesinde Hamburg Üniversite-
sinde bir Alevilik Kürsüsü açılma-
sına karar verilmiştir. 

Hamburg Yeşiller Milletvekil Filiz
Demirel, konu ile ilgili şu açıkla-
mada bulundu: „Yıllar süren gö-
rüşmeler sonucu varılan bu
anlaşmaya göre Hamburg Üniver-
sitesinde Aleviliği araştırmak ve
öğretmen yetiştirmek üzere Alevilik
Anabilim Dalı altında bir bölümün
açılacak olmasından dolayı çok
mutluyum. Biz Yeşiller Partisi olarak
din derslerinin ithal öğretmenlerle

değil, burada yetişen ve sosyalize
olmuş öğretmenler tarafından veril-
mesinden yanayız. Bunun dışında
beni mutlu eden bir diğer etken de,
Aleviliğin bilimsel olarak incelen-
mesi ve resmen akademik olarak
da kabulüdür.

Bu adım tüm aleviler ve ileri
düşünen insanlar için tarihi bir
adımdır. Umarım bu tarihi adım bir
çok Üniversiteye örnek olur ve
diğer Üniversiteler de bu adımı
atarlar. 

Bu bağlamda, ben bu tarihsel
günde sevgili Doçent Dr. Handan
Aksünger`e Hamburg`daki kürsüyü
kabul ettiği için çok tesekkür ediyor,
kendisini kutluyor ve çalışmala-
rında başarılar diliyorum! Yeşiller Milletvekil Filiz Demirel
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Kaninchenborn 21 • 23560 Lübeck • Tel.: 0451-58 55 974  Fax: 0451-5855982 

Ev, işyeri ve büroların
tavan dizaynı ve 
ışıklandırma sistemi
özenle yapılır.

GASTROEINRICHTUNG TISCHLER

G
m
bH

Elektrik, su tesisatı ve komple dizayn. Anahtar teslimi hizmet

Restorant, Imbis ve marketler için arzu edilen tezgah,
dolap ve masa yapılır. İç ve dış dizayn tecrübeli eleman-
larımız tarafından acil ve uygun fiyatlara yapılır. 

Sizler için özel ve 
harika görünümlü 
dekorlar tasarım 

ediyoruz. 

Restorant, Imbis ve
Marketler için şahane
tezgahlar tasarım
edip, arzunuza göre
yapıyoruz.

info Tel: 0179 / 68 75 911

Hamburg, Hannover, Bremen ve çevresine
usta ve tecrübeli porsonelimizle profesyo-

nel hizmet sunmaktayız ONKEL P. SCHLACTEREI

Restaurant, Market, Düğün Salonu gibi 

iş yerlerine günlük taze et servislerimiz vardır

HELAL KESİMİN ADRESİ Sözde değil 
özde helal

Hem Hijyen,

Hem Kaliteli

Adak, akika gibi Adak, akika gibi 
kurban kesimleri yaplr.kurban kesimleri yaplr.

Hamburg, Hannover, Bremen, Lübeck,

Berlin ve çevresine servisimiz vardır.

Et siparişlerinizi
size acil bir şekilde

ulaştırıyoruz.

Ahmet Baraçkılıç
yönetiminde; Gün-
lük, koyun, kuzu,
dana ve sığır kesim-
lerimizi islami usül-
lere göre %100 helal
kesiyoruz.

Alte Dorfstr. 39 • 23860 Klein Wesenberg
Tel: 04533 - 52 72 • Fax: 04533 - 610 10 18

Almanya’nın liman kenti Ham-
burg’da yaşayan 67 yaşında
emekli Namık Özçep, yaklaşık
100 parçadan oluşan el işleri ho-
bisini açtığı sergi ile görücünün
beğenisine sundu.

• Türkses / Hamburg

Kentin Altona semtinde Fatma ile
Saim Çelik çiftinin yönet-
tiği Mekan adlı buluşma

merkezinde düzenlenen açılış
törenine, Yeşiller Hamburg Eya-
let Parlamentosu Milletvekili
Filiz Demirel, SPD milletvekili
adayı Güngör Yılmaz eşi Hüse-
yin Yılmaz, Korsanlar Partisi
milletvekili adayı Mustafa Akpo-
lat, Hamburg ve Çevresi Türk
Toplumu (TGH) Onursal Baş-
kanı Nihat Ercan, Hamburg
Türk Öğretmenler Derneği
(TÖDER) Onursal Başkanı Ne-
bahat Ercan’ın yanı sıra farklı
kurum ve kuruluş temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı.

Üçüncü sergi
Almanya’ya gelen ilk nesilden biri oldu-
ğunu belirten sanatkar Namık Özçep
sergi ile ilgili, “Ben genç yaşta çalışır-
ken bir gün kalp krizi geçirdim. Bunun
sonrasında tekrarlandı ve ne yazık ki
çalışamaz hale geldim. Dolayısıyla
henüz daha 50 yaşıma gelmeden ma-
lulen emekli oldum.  Yıllarca çalışıp
plansız, projesiz, biranda çalışamaz
hale gelip emekli olmak oldukça zor bir
olay. Fakat bir nevi bu zorlukları aşmak
gerekiyordu. Nasıl zaman su gibi akıp
geçiyor kimse bunun önüne geçemiyor
bunun gibi yaşam bazen. Tüm bu zor

yaşamımı hobilerime adadım. Hobile-
rimden oluşan bu üçüncü sergim olu-
yor” dedi.

İsteyen herkes yapabilir
Boş vaktini iyi değerlendirmek ve fay-
dalı olmak amacıyla hobilerini genişlet-
tiğini belirten Namık Özçep, “Boş
vakitlerimde  yağlı boya tabloları yap-

maya başladım. Bunun yanı sıra el işim
ahşap çalışmalar başlattım. Örneğin ilk
gurbete çıktığım bir gemiyi yaptım. Ar-
dından bir cami yaptım. Örneğin yine
ahşaptan bebek beşiği,  Karadeniz kı-
yısında bulunan evler gibi çeşitlerle ho-
bilerimi zenginleştirdim. Bunları
yaparken hem moralimi yüksek hem de
yorulmadan aksine keyif verici hobile-
rimle meşgul oldu. Yaptığım bu eserle-
rimi satmıyorum bunların manevi
değeri çok önemli benim için. Fakat ho-
bilerimi sergileyerek başkalarına örnek
olmak istiyorum. İsteyen herkes ken-
dine hobiler edinip keyifli zaman geçi-
rebilir” açıklamasında bulundu. 

Hobisini sergi ile 
görücüye çıkardı

Poyraz Akgül „vazgeçtim“ adlı 
ilk albümünü piyasaya sürdü

Sanatçı bir ailenin oğlu olan
Poyraz Akgül’ün “Vazgeçtim”
adı altında 10 eserin bulunduğu
ilk albümü piyasaya çıktı.

• Türkses / Hamburg

Yıllardır müzikle içiçe ol-
duğunu belirten 28 yaşın-
daki genç sanatçı Poyraz

Akgül, yeterince tecrübe edinip
birikimi olduğunu bunları bir al-
bümde topladığına vurgu yaptı.
Bir yılı aşkın süredir ön çalışma
yaptığını söyleyen sanatçı,
“Albüm yapmak için albüm yap-
madım. Kaliteli ve en iyisi olsun
istedim” dedi.

Albüm kartvizitim
Piyanist-Şantör, şarkı sözü yazarı
ve bestekar olan Hamburglu sa-
natçı Poyraz Akgül, yeni albümü
tanıtmak amacıyla Bar Ham-
burg’da düzenlediği basın toplan-
tısında, “Babam Mahmut Akgül
sanatçı annem şair beni müzikle

ilgili ve her konuda destekliyorlar.
Ben aileden gelen bir meslek ola-
cak ki yıllardır futbol oynuyorum
aynı zamanda vakit buldukça bes-
teler yazdım. Hamburg’da bir çok
mekanda yıllardır müzisyen ola-
rak görev yaptım ve yapıyorum.
Fakat sanatçının kartviziti albü-
müdür. Bende bu kartvizite sahi-
bim ama ben kaliteden hiç ödün
vermeden sahip oldum” dedi.

Klip çekti 
Saz, gitar, org ve piyano cihazları
çalmayı bilen genç sanatçı, “Çok
sayıda yazdığım bestelerim var.

normalde Birkaç albümlük
bestem bulunuyor. Ama bu
bestelerimin arasından doğru
olanı seçmekte oldukça ince
eleyip sık dokudum. Çünkü
bir albümüm olsun diye id-
diam yoktu ama en iyisini
yapma hevesim oldu. Bundan
dolayı dolayısıyla albüm ça-
lışmalarım uzun sürdü. Fakat
ilk aşk nasıl unutulmaz, ilk
albümde unutulmaz bunun

için çok mutluyum ve klipte çek-
tik. Bu güzel eserin klibi için gö-
rüşmeler devam ediyor klip
yakında televizyon kanallarında
d ö n m e y e
başlayacak” ifa-
desinde bu-
lundu.

Her müziği
severim
Müzik çeşitle-
rini sevdiğini
belirten Poyraz
Akgül, “Türkü,

rak, rok, pop gibi her çeşit müziği
severim ama ben müzik tarzı ola-
rak rok, rak ve pop tarzını seçtim.
Elbette Arif sağ, merhum Kıvırcık
Ali gibi çok değerli sanatçıları-
mızı severim ama herkesin ken-
dine göre bir tarzı vardır. Benim
tarzımda farklı. Amacım müzikse-
verleri albümdeki eserlerimle
mutlu etmektir” dedi. Poyraz Ak-
gül’le ilgili albüm ve konser bil-
gilerinin www.poyrazakgul.com
veya www.facebook.com/poyra-
zakgul.de internet sayfalarında
bulmanın mümkün olduğu vurgu-
landı.

• Türkses / Hamburg

Kentin Bergedorf semtinde bu-
lunan Flamingo Düğün Salo-
nu’nda düzenlenen düğün

törenine genç çiftin aile üyeleri başta
olmak üzere, Türkiye’den gelen özel
misafirleri ve çok sayıda dostların-
dan, arkadaşlarından oluşan davetli
topluluğu katıldı.  Grup Eser Rüz-
gar’ın yaptığı müzik eşliğinde davet-
liler önce ağır parçalar dinleyerek
mest oldular. Ardından ilerleyen sa-
atlerde Türkiye’nin çeşitli yörelerinin

hareketli parçaları çalındı. Özellikle
“Ankara’nın bağları”, “Misket”, “Ka-
difeden kesesi” gibi hareketli parça-
lara dayanamayan davetliler pisti hiç
boş bırakmayıp gönüllerince eğlendi.
Oldukça nezih bir davetli topluluğu
bulunan düğün töreninde takı merasi-
minde adeta yarış yaşandı. Gazian-
tepli Pınar Döner  ve Kırklarelili
Sinan Doruk ise yaptıkları hareketli
danslarıyla herkesi kendilerine hay-

ran bıraktı. Pasta kesilip davetlilere
ikram edildikten sonra çiçeği bur-
nunda genç gelin eşini karşına alıp
boğazına taktığı davulu çalmaya baş-
ladı. Kendi düğününde davul çalıp
bol bol oynayan gelin ve eşi davetli-
lerin beğenisini topladı. Hamburg
Üniversitesi Öğretmenlik Bölümü
öğrencisi Pınar Döner ve Hamburg
Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğ-
rencisi Sinan Doruk, kendilerini yal-

nız bırakmayan ve
Türkiye’den özel dü-
ğünleri için gelen
misafirlere de teşek-
kür ettiler. Genç çift,
düğün sonrası gide-
cekleri yeri  sır gibi
sakladıkları yurtdı-
şına balayı tatiline
uçtular.

Muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler
Almanya’nın liman kenti

Hamburg’da yaşayan 24 yaşın-
daki Pınar Döner ve 24 yaşındaki
Sinan Doruk uzun süre dillerden
düşmeyecek muhteşem bir düğün

töreniyle dünya evine girdiler.
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HAREM KUYUMCU 2HAREM KUYUMCU 2
Lüneburgerstr. 38 • 21073 Hamburg (Harburg)

Tel: 040-460 02 707  • www.harem-hamburg.com • haremjuwelier@freenet.de

•Sınırsız alyans modeli,
• Pırlantalı ve Saworovskili bol çeşitler 

• Sınırsız takı çeşidi, 14, 18, 22 
ayar tüm altın çeşitleri,

• Güleryüz, kaliteli hizmet...

1987’den beri Hamburg’un ilk 

kuyumcusu „Harem“ i tercih 

ettiğiniz için teşekkür ederiz.

02.01.2015 tarihinde Hamburg’un Harburg semtinde açtığımız ikinci
HAREM KUYUMCU mağazamıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı 
sonsuz teşekkür ederiz.

Harburg’daki modern ve büyük kuyumcu ve gelinlik mağazamızda, 
tıpkı Altona’daki mağazamızda olduğu gibi bütün 
ziynet ürünlerini ve harika gelinlik çeşitlerimizi 
sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Ailenizin Kuyumcusu

KAMPANYA
500,- Euro luk  

alış-veriş yapana
bir adet altın 
sonsuzluk 

kolyesi hediye

Kadir Altıntaş

Tüm ürünle-
rimizi günlük
borsaya göre

uygun 
fiyatlara 

bizden temin 
edebirsiniz.
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• 480 araçlık ücretsiz otopark • Her türlü kolay ulaşım imkanı • Klimalı salon • 1.200 metrekare
alanda 800 kişi kapasiteli • Tecrübeli personel • Her türlü özel günleriniz için hizmetinizdeyiz

Hamburg

Steilsho
p’ta

Hayalinizdeki mutlululuğu Hayalinizdeki mutlululuğu ARMADAARMADA ’da salonlarında yaşayın’da salonlarında yaşayın

Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günü, konser, 
konferans ve özel partilerinizde hizmetinizdeyiz.
Ayrıca istek üzerine Limuzin, Türkiye Tatili, 
Davetiye, gibi özel istekleriniz de yerine getirilir.

ARMADA’dan
evlenen çiftlere süper

BALAYI
KAMPANYASI

Paket düğün fiyatı alan tüm çiftlerimize
Antalya-Lara’daki en güzel otellerden
Scherwood Breezes Resort Hotel de
1 hafta BEDAVA BALAYI veriyoruz.

Kuzey Almanya’nın tamamına komple düğün 
ve benzeri organizasyon hizmeti verilir

HannoverHameln

Gründgenstr. 26 • 22309 Hamburg
Tel: 040-280 548 77 • Mobil: 0179-963 93 50

www.armada-events.de

Hafen Straße 19 • 31785 Hameln
Tel: 040-280 548 77 • Mobil: 0179-963 93 50

www.armada-events.de ©
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• 2005 yılında Hamburg da ARMADA 1 düğün
salonu ile başlattığımız hizmetimizi, sizin
tercih ve taktirlerinizle bu günlere geldik.
• 2014 de Hannover Hameln da hizmete 
sunduğumuz Armada 2 ile hizmet ağımızı 
genişlettik.
10 yıllık tecrübemizle sizlere her zaman en
güzel eğlence ortamını sunduk.
• Sizin taktir ve tercihleriniz doğrultusunda
1 Mart 2015 de yine Hamburg’da üçüncü 
salonumuzu açarak, ARMADA zincirini 
genişleteceğiz
• 2020 yılına kadar ARMADA salonlarının
sayısı 6 olacaktır.

Yeni yılınızı 
kutlar, 

2015’de mutlu,
huzurlu ve 

sağlıklı günler
geçirmenizi 

dilerim.Inh. 
İrfan Gündoğan

Dünyanın en büyük halı ve yer döşe-
meleri fuarı DOMOTEX Hannover’de
kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ekrem SAĞIR
• Türkses / HANNOVER

Türkiye’nin dokuz farklı ürün yelpaze-
siyle Hindistan (306), Çin (226) ve
Almanya’nın (163) ardından 146 fir-

mayla dördüncü büyük katılım olarak katıl-
dığı fuarda Türk standları 15, 16 ve 17. Sa-
lonlarda yer alırken, bireysel katılımla yer
alan Türk firmaları ise 2,3,4,5 ve 6. salon-
larda yer aldı.

İlk günün akşamında İstanbul Tekstil ve
Kilim İhracatçıları Birliği (ITKIB) tarafından
‘Türkiye Akşamı’ düzenlendi. Yemeğe Han-
nover Başkonsolosu Mehmet Günay, Tica-

ret Ataşesi Kudret Ceren, İTKİB, İstanbul
Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Güneydoğu
Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) başkan
ve yöneticilerinin yanısıra çok sayıda iş
adamı katıldı.

Göz alıcı tasarımlar
2007’den beri her sene düzenlenen halı ta-
sarım yarışmasında bu sene Marmara Üni-
versitesi Yüksek Lisans öğrencisi Gülhan
Güleçer birinci olurken, bu sene dereceye
girenlerin tamamının bayan olması dikkat
çekti.

Türk el halıcılığının durumunu sorduğumuz
El halıcılığından sorumlu İHİB Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Fuarlar Komisyonu Başkanı
Hasan Altuntaş, “150 dolara çalışan Hintli-
ler karşısında Türk el halısının dünya piya-
sasında rekabet şansı maalesef
bulunmuyor, ancak yok olmaya yüz tutmuş
meslekler için yeni düşünülen kanun ve
AVM’ler içinde onlara belli bir kota ayrılma-
sının mutlaka faydası olacaktır.” dedi.

Fuar alanında incelemelerde bulunan Han-
nover Başkonsolosu Mehmet Günay” Ülke-
miz her bakımdan daha ileriye gitmektedir.
Halıcılığın da bu doğrultuda ivme kazandı-
ğını gözlemlemekteyim.Birbirinden güzel
tasarımlarla fuarda göz doldurduğumuz
kesin. Girişimcilerimizin bu tür fuarlara ka-
tılımları kendilerini geliştirme ve pazar pay-
larını artırma adına iyi olcaktır”

AİHM Büyük Daire, İP Genel Baş-
kanı Doğu Perinçek’in, “Ermeni
soykırımı emperyalist bir yalan-
dır” sözleri üzerine davalık ol-
duğu İsviçre’nin temyiz başvu-
rusu 28 Ocak’ta Strasbourg’da
görüştü.

Ekrem SAĞIR
• Türkses/HANNOVER

İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in,
“Ermeni soykırımı emperyalist bir yalan-
dır” sözleri üzerine davalık olduğu İsviç-
re’nin temyiz başvurusu 28 Ocak’ta
AİHM Büyük Daire’de Starsburg’da ilk
duruşması yapıldı.

İŞÇİ Partisi (İP) Genel Başkanı Perin-
çek’in İsviçre’de 2005 yılında verdiği
konferanslarda, “Ermeni soykırımı em-
peryalist bir yalandır” demesi üzerine bu
ülke yargısınca ‘ırkçı ayrımcılık’ gerek-
çesiyle cezaya çarptırılmıştı. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise
‘ifade özgürlüğü’ vurgusu yaparak İsviç-
re’yi haksız bulmuştu.

Türkiye’den 200 kişilik bir
izleme ekibiyle Stras-
burg’a gelen Perinçek, du-
ruşmadaki savunmasına
„Mahkemeye güveniyo-
rum“ diyerek başladı ve
AB’yi eleştirdi.

Duruşmanın ardından
mahkeme dışında sabahın
erken saatlerinden beri
Avrupa’nın değişik ülkele-
rinden  Strasburg’a gelen
ikibin kişiye yaptığı konuş-
mada Perinçek, „Bundan
sonra kimse bizi asılsız

sözde soykırım iddialarıyla suçlaya-
maz.Burada olduğu gibi içeride de bu
asılsız iddia karşısında Türkiye tek
vucüt olmuştur. İnanıyorum ki alt mah-
kemenin verdiği kararı Büyük Mahkeme
de onaylayacaktır“ dedi.

Duruşmayı yerinde takip eden Çalışma
eski Bakanı Yaşar Okuyan, mahkeme-
nin önünde yaptığı açıklamada, “Bakın
burada yüzlerce Avrupa’nın çeşitli yer-
lerinden gelmiş insanlar, burada bir
Türk dayanışması örneğini sergiledi.
Burada her partiden insan var. Stras-
bourg’da böyle bir birleşmeyi ortaya
koymak önemli. Burada parti bayrakları
yok. Türk bayrağının altında her şey
var” dedi.

Hannover ve Hamburg’dan otobüsle
Starsburg’a gelenler arasında bulunan
İsmet  Aydın “Biz ,”Sözde Ermeni Soy
Kırımı “yalanının Büyük Mahkemece de
onaylanmasını bekliyoruz. Tarihte olan
olayların aydınlatılması uluslararası ta-
rihçilerden oluşan komisyonca araştırıl-
malı. Hiç bir mahkemece onaylan-
mayan bu yalan artık son bulmalı”.

AİHM Büyük Daire de 
Perinçek davasının

ilk duruşması görüldü

DOMOTEX’e Türk
tasarımcılar

damgasını vurdu

Ekrem SAĞIR
• Türkses / Hannover

HANNOVER Ernst-August-Galeri’de yapı-
lan güzellik yarışmasında Şanlıurfa’lı Recep
Doğan (23) Kuzey Almanya Erkek Güzeli
seçildi. Hannover Teknik Üniversitesi’nde
Beslenme Uzmanlığı eğitimi alan Doğan,
aynı zamanda üç seneden beri de manken-
lik yaptığını belirtti. 

MGC BENİ FACEBOOK’DAN BULUP 
TEKLİF ETTİ

Yarışma hakkında bilgi veren Doğan, “Al-
manya güzellik yarışması organizasyonu

Miss Germany Corporation yetkilileri beni
Facebook’dan bulmuşlar, iletişime geçtiler.
Ben zaten mankenlik yapıyorum. Berlin ve
Düsseldorf’da çeşitli görevlerde bulunmuş-
tum. Şimdi de erkek güzeli seçildim. Oku-
lumu, beslenme bölümümü bitirdikten sonra
İstanbul’a gitmek ve orada bir dizide rol
almak istiyorum.” şeklinde konuştu.

GÜZELLERİ YİNE TÜRK FİRMASI TAŞIDI

Yaklaşık beş seneden beri Aşağı Sak-
sonya’da VIP transfer hizmeti veren Türk
şirketi bu sene yeni kurduğu kardeş Five-
Star Transfer olarak yine güzelleri taşıyan
firma oldu.

Urfalı Recep Doğan Kuzey Almanya’nın erkek güzeli

Recep Doğan
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• Türkses / Berlin

Aşağıda Prof. Dr. AŞIKOĞLU’nun  yap-
tığı konuşma metnini aynen yayınlıyo-
ruz.

Sayın Bakan, Saygıdeğer Katılımcılar

Almanya’da 30. kuruluş yılını kutlayan
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB)
başkanı olarak sizleri selamlıyorum. Bu
toplantı nedeniyle teşekkür ediyor, başarılı
sonuçlar ortaya koymasını diliyorum. Gün-
deme geçmeden, aktüel gelişmeler hak-
kında kısa bir değerlendirme yapmama izin
verin.

Fransa ve dünyanın diğer bölgelerindeki
saldırıları şiddetle kınıyorum. Kamuoyu te-
dirginlik içinde, bizler de toplumsal barışın
devamı herşeyi yapmak zorundayız. Top-
lumsal birliktelikle ilgili ifadeler ve Federal
Adalet Bakanı Heiko Maas’ın Cuma günü
Berlin Şehitlik Camiini ziyareti, toplumu böl-
mek ve güven zedelemek için aktüel ge-
lişmeleri kullanmak isteyenlere verilmiş
önemli sinyallerdir. Diğer taraftan İslam
düşmanlığı Müslümanları endişelendir-
mektedir. Son zamanlarda dalga dalga
yayılan PEGİDA yürüyüşleri, sosyal med-
yada karşımıza çıkan düşmanlık ifadeleri,
camilere yönelik son dönemde artan saldı-
rılar, tehlikeli bir gidişin sinyallerini veriyor.
Bu toplumun huzurlu, refah ve barış içeri-
sinde yaşaması ve inananların dini görev-
lerini yerine getirmesi hepimizin ortak
dileğidir. Bu konuda sayın başbakanın yeni
yıl konuşmasında ırkçıları ve İslam
düşmanlığını kınayan mesajını önemli ve
anlamlı buluyorum. Başbakanın bu sözleri
Müslüman toplum üzerinde cok olumlu etki
yapmıştır. 

Sayın Bakan,
Sizin 19 Eylülde DİTİB Ronnenberg
Camii`nde yapılan barış duası etkinliğine
olan katılımınız, 15 Aralık tarihinde gençlik
ve yaşlılar çalışması yapan temsilcilerimize
gösterdiğiniz ilgi, tabanımız tarafından
önemsenmektedir. Kanaatimce, İslam
düşmanlığına karşı ve sosyal barışı vurgu-
layan siyasi mesajlar Wohlfart çalışmaları-
nın başarısını da artıracaktır. Müslümanlar
kendilerini buranın bir parçası olarak gö-
rüyorlar. Çatı kuruluşu DİTİB olarak biz de
aynı düşünceyi paylaşıyor ve çalışmaları-

mızı bu anlayışla yürütüyoruz. Birliğimiz bu
amaçla hem Müslümanlara dini konularda
hizmet sunmakta hem de sosyal alandaki
ihtiyaçlarının karşılanması ve problemlerin
çözülmesi için çaba harcamaktadır. Bir-
liğimizin de çabalarıyla bazı eyaletlerde,
devlet anlaşmalarının yapılmaya başla-
ması, Okullarda İslam din derslerine az da
olsa yer verilmeye başlaması gelecek için
ümit vericidir. Üzücü olan ise özellikle ila-
hiyat ve pedagoji eğitimini tamamlamış
bayan öğretmenlerin başörtüsü nedeniyle
öğretmenlik yapma konusunda engel ile
karşılaşmalarıdır. Topluma hizmet etmek
isteyen gençlerimizin önündeki bu engelin
kaldırılmasına İslam Konferansı öncülük
etmelidir. Bu bayan Müslümanların zeka-
sına ihtiyacımız var. Bu bağlamda Wohl-
fahrt (Sosyal Hizmet) konusundaki
çalışmalar müslümanlar açısından da çok
önemlidir. İslam dinindeki prensipler de
Wohlfahrt alanında yürütülecek faaliyetleri
desteklemektedir. Örnek olarak ailelerin,
yaşlıların ve çocukların korunması İslam
dininin ısrarla üzerinde durduğu konulardır.
Yine aile ve gençlere yönelik rehberlik son
derece önemlidir. Wohlfahrt bağlamında
yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya
gönüllü birçok derneğimiz bulunmaktadır.

Sayın Bakan, Buradaki temel sorun düzen-
lenecek etkinliklere finansal destek sağlan-
masıdır. Bu amaçla hukuki düzenlemelerin
yapılması ve standartların oluşturulması
önemlidir.  DİTİB olarak son yıllarda başlat-
tığımız yeni açılımlarla, örgütsel alt yapı-
dan başlayarak attığımız yeni adımlarla
tabandan tavana gençlerin, kadınların, ve-
lilerin ve yaşlıların daha özgün, daha katı-
lımcı ve aktif hale gelmelerini sağladık.

Almanya çapında sadece DİTİB camile-
rinde 20.000’den fazla gönüllü yönetici Al-
manya’nın sosyal hayatına önemli katkıda
bulunuyorlar. Bu gönüllüleri cami içinde ce-
maate yönelik hizmetler dışında bazen
komşulara yemek dağıtırken, bazen noel
günlerinde dini kökenine bakmaksızın
yaşlılar yurdunu ziyaret ederken, bazen
halk günlerine ve eğlencelere katkı sağlar-
ken bulabilirsiniz. Şimdiye kadar sadece
gönüllüler eliyle yapılmakta olan her türlü
faaliyetin daha profesyonel hale gelmesi ve
uzmanlarla desteklenmesi gerektiği de or-
tada.  Aynı durum yaşlılara yönelik ça-
lışmalar, kadınlara, velilere ve engellilere
yönelik çalışmalar için de geçerli. Yaşlılara
yönelik oluşturduğumuz ziyaretçi grupla-
rında ortaya çıkan sorunların bazı büyük
derneklerde istihdam edilecek yaşlı da-
nışmanları ile çözülmesi mümkün olabile-
cektir. Ancak bütün bu çalışmalar için kendi
imkanlarımız yeterli olmuyor. Konuyla ilgili
önümüzdeki aylarda ilgili bakanlıklara
DİTİB olarak ileteceğimiz projelerimizin
desteklenmesini rica ediyoruz. Kadın, Aile,
Gençlik ve Sosyal Hizmetleri planlama ve
yaygınlaştırma maksadıyla bir birim
oluşturduk. Bu birim dışında bu birimin ve
derneklerdeki sosyal hizmetlerin güçlendi-
rilmesi için de sınırlı olan kaynaklarımızı
seferber ediyoruz. Kendimizi daha iyi an-
latmak için de özel gayret göstermek zo-
runda olduğumuzun farkındayız. Ancak bu
konuda da sizlerden de destek bekliyoruz.
Bu kapsamda kendi kamuoyu çalışmamızı
güçlendireceğiz. Ancak sizlerden, kamu
kurumlarında ve toplumdaki kabulümüzün
artırılması için desteklemenizi rica ediyo-
ruz. Bunun dışında ilk etapta Almanya’nın
üç bölgesinden başlayarak, örneğin biri

Hannover’de, di-
ğeri Hamburg’ta,
bir diğeri Köln’de
olmak üzere DIK’-
da oturan bütün
İslami kuruluşla-
rın bilgi desteği
alabilecekleri birer
merkez oluşturul-
masını ilk adım
olarak öneriyoruz.
Bu merkezler, iki
yıl içinde bütün
eyaletlere yayıla-
cak şekilde hem
mevcut imkânlar
hakkında dernek-
leri bilgilendirmek,
hem de yerel ve
eyalet destek fon-
ları ve işbirliği im-
kânları oluştur-
mak için adımlar
atabilirler. Bu
merkezlerin açıl-
masında biz
DİTİB olarak ön-
cülük yapmaya
hazırız. Ancak bu-
rada görev yapa-
cak elemanların
istihdamında des-
tek verilmesi de
gerekli olacaktır.

DİTİB Gençlik
Eyalet Birlikleri-
miz kuruldu ve
yararlı çalışmalar
yapıyorlar. Bu
gençlerin takdir
edilmekle birlikte
gençlik konseyle-
rine üyelik ve belediyelerde komisyonlarda
yer almaları, karar mekanizmalarına iştirak
etmeleri ve profesyonelce çalışabilmek ve
daha fazla gence hitap edebilmek için
maddi olarak da mevcut bütçelerden des-
teklenmelerini istiyoruz. Bu durum, onların
Almanya’ya aidiyet duygularını da güçlen-
direcektir.  Mevcut personelimizin profe-
syonelleştirilmesi için DİTİB Akademi’miz
özel programlar hazırlamaktadır. Bu ça-
lışmalarda DİTİB Akademinin destek-len-
mesi de bizim için önemlidir. En son olarak
bir model projeye gelmek istiyorum. Model

projeler, yaşlılara yönelik en az bir yerde
bir gündüz bakım evinin Federal hükümetin
maddi kaynaklarıyla desteklenebilir. DİTİB
olarak bu konudaki fikirlerimizi ve konsept-
lerimizi de öncülük rolümüzü üstlenerek
bundan sonraki süreçte diğer İslami kuru-
luşları da içine alacak şekilde paylaşmaya
hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Top-
lum yararına olacak her türlü çalışmaya
katkı sağlamaya hazır olduğumuzu vurgu-
layarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Teşekkür ediyorum.

Aşıkoğlu; İslam Konferansı’nda konuştu
Almanya’daki en büyük çatı kuruluşu ve dini cemaat olan Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar
AŞIKOĞLU Alman İslam Konferansı’nın konuya özel düzenlediği
Sosyal Hizmetler (Wohlfahrtspflege) Uzmanları Toplantısı’nın açı-
lışında sosyal hizmetler alanında teşkilatında yapılan mevcut fahri

faaliyetlerle ileride yapılabilecek faaliyetlerin ağırlığını oluşturduğu
bir konuşma yaptı. DİTİB’in katılımıyla 13-14 Ocak 2015 tarihle-
rinde Berlin’de Alman İslam Konferansı çerçevesinde “Çocuk,
gençlik ve yaşlılar özelinde Sosyal Hizmetler (Wohlfahrtspflege)“
başlığı altında uzmanlara yönelik bir toplantı yapıldı.

• Türkses / Köln

Yalova - Altınova Bele-
diye Başkanı Dr. Metin
Oral Başkanlığı’nda

ilçe belediye başkanlarından
oluşan 15 kişilik Yalova Katı
Atık Birliği (YAKAB)  Üyeleri
DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr.
Nevzat Yaşar Aşıkoğlu DİTİB
Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Almanya’da da bulunan  çöp
yakma tesislerini yerinde gö-
rerek  çöpün değerlendirilmesi
hususunda bilgi alış verinde
bulunmak üzere Almanya’ya
geldiklerini söyleyen Yalova
Altınova Belediye Başkanı Dr.
Metin Oral, DİTİB’i ve DİTİB
Merkez Camii’ni ziyaret et-

mekten duydukları memnuni-
yeti ifade etti.  

DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri
Suat Okuyan, Ramazan Ilık-
kan ve Mehmet Toprak’ın
hazır bulunduğu ziyarette
Genel Başkanı Prof. Dr. Nev-
zat Yaşar Aşıkoğlu da,  değerli
misafirlerimizi DİTİB’de ağırla-
maktan mutluluk duydukların
belirterek, DİTİB çalışmaları
hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonrası Başkan Dr.
Oral günün anısına ipek koza-
dan yapılmış gül tablosunu
Genel Başkan Prof. Dr. Aşı-
koğlu’da DİTİB Merkez Camii
resimli duvar saatini takdim et-
tiler.

DİTİB YAKAB
üyelerini ziyaret etti

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).
Almanca ve Türkçe dışında Polonca, Arapça vs. dillerde tercüme
Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi 
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği. 
Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, uzun yılların
tecrübesiyle ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

☞

☞
☞

☞

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145 . 21055 Hamburg

Yeminli Tercüman

Özgür Temel
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BÜTÜN HALILARIMIZDA %50 İNDİRİM

500 metrekarelik
mağazamızda

her zevke ve her
keseye uygun halı

çeşitlerimiz
mevcuttur.

Nobistor 37 • 22767 Hamburg • Tel.: 040 - 430 80 56 • Mobil: 0171 / 574 65 37 • Fax: 43 18 42 19
e-mail: info@teppich-caki.de • www.teppich-caki.de

• Teppichböden
• PVC - Bodenbeläge
• Teppiche
• Lieferung

TEPPICH ÇAKITEPPICH ÇAKI
Hamburg’un en büyük Türk halı mağazası

İş yeri, ev, büro halısı ve PVC döşemesinde Hamburg da tek isim

Tanınmış 

markaların
halılarını
bizden
temin

edebilirsiniz.
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13 kulüp temsilcileri Atatürk
Kupası toplantısında bir
araya geldi. Çekilişi minik
Tuncay yaptı

• Türkses / Hamburg 

2009 yılından¯  bu yana ¯ Ham-
burg’da Türk kulüplerinin sahip
çıktığı Atatürk Kupası, yoğun ka-

tılımın olduğu bir toplantı ile ¯ ¯ Rot
Weiss Wilhelmsburg Kulüp lokalinde
yapıldı.
Rot Weiss Kulüp başkanı ¯Ahmet Kı-
lıç’ın ev sahipliğinde Alman Sosyal
Demokrat Parti(SPD) Bergedorf İlçe
belediye meclis üyesi ̄ SPD Hamburg

Milletvekili adayı Güngör Yılmaz, Ku-
zey Almanya Hamburg Futbol Fede-
rasyonu Uyum Komisyonu üyesi aynı
zamanda başarılı üçüncülük hakem-
lerimizden Murat Yılmaz’ın destek
verdiği toplantıya ¯ Rot Weiss Wbg,
FC Türkiye, İnter 2000, Osmanbey
Camii, FC Neuenfelde, İnter Eidel-
stedt, Türk/Birlikspor, Elmshorn Genç-
lerbirliği, Harburg Türkspor, Zongul-
dakspor, FC Lauenburg, Fatihspor
ve Elazığspor, yöneticileri katıldı.
ĞV4A Elazığspor-İnter 2000, Rot
Weiss Wbg-FC Türkiye, Osmanbey
Camii-Fatihspor, Elmshorn Gençler-
birliği-Harburg Türkspor, FC Neuen-
felde-inter Eidelstedt ve Türk/Birlikspor
Pinnerberg-Zonguldakspor oldu.

Atatürk Kupası’nda
kuralar çekildi

• Türkses / Hamburg 

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin
7.genel kurulu yapıldı.TGH salonunda
yapılan genel kurula 32 dernek üyesi

katıldı.
Yeşiller Hamburg Eyalet milletvekili adayı Bay-
ram İnan ve Mesut Sipahi’nin divana seçildiği
genel kurulda konuşma yapan Hamburg Fe-
nerbahçeliler Derneği başkanı Mustafa Çömlek

‘Sayın başkanımız ne zaman başkanlığı bırakırsa,
bende o zaman başkanlığı bırakacağım’ diyerek
başkanlığa aday olduğunu söyledi.

2006 yılından bu yana 
başkanlık yapıyor
Hamburg Fenerbahçe Der-
neği başkanlığını 2006 yı-
lından bu yana sürdüren
başkan Mustafa Çömlek  tek
liste halinde başka bir adayın
çıkmadığı genel kurul’da 32
üyeden aldığı oy ile yeniden
başkan olurken, yönetim ku-
rulu da şu isimlerden oluştu
Mustafa Çömlek (Başk), Er-
güven Aygün, Murat Yıldı-
rım, Bünyamin Yağdıran, Er-
kan Balçık, İsmail Yılmaz,
Birol Mutlu, Serdal Atıcı,
Nedret Kurt, Önder Karakuş,
Ali Gani, Cihan Geçit, Meh-
met Coşkun, Dilek Uysal,
Ali Rıza Al, Günel Yılmaz. 

Denetleme kuruluna ise  Ze-
keriya Tuncer, Can Kurt, Os-
man Uzar seçildi.

‘Aziz Yıldırım bırakana 
kadar başkanım’ dedi.

yeniden başkan seçildi

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin 7.genel kurulu yapıldı.TGH salonunda yapılan genel kurula 32
dernek üyesi katıldı.Tek liste halinde seçimlere giren Mustafa Çömlek yeniden başkan seçildi.

Lütfü Kortağ yeniden başkan seçildi
Hamburg Beşiktaşlılar
Birliği 6.genel kurulu ya-
pıldı. Hamburg Beşik-
taşlılar Birliği lokalinde
yapılan genel kurul’da
Lütfü Kortağ 10.kez der-
neğin başkanı oldu.

• Türkses / Hamburg 

Hamburg Beşiktaşlılar Birliği
6.genel kurulu yapıldı.
Hamburg Beşiktaşlılar Bir-

liği lokalinde yapılan genel ku-
rul’a Hamburg Beşiktaşlılar Birliği
üyeleri katıldı.

Şair ve Siyasetçi Sü-
leyman Kayhan’ın Di-
van başkanlığına, ga-
zeteci Mehmet Atak
ve Hamburg sahne-
lerinin hanımefendi
sanatçısı Pınar Er-
gin’in divan üyeliğine
seçildiği genel kurul-
da  başkanlığa tek
aday olan Lütfü Kor-
tağ  10. kez derneğin başkan-
lığına seçildi.

Lütfü Kortağ’ın başkanlığında
yeni yönetim kurulu da şu isim-
lerden oluştu.

Ali Akdemir, Bülent
İreçge, Kazım Kork-
maz, Ertaş Akçelik,
Õzlem Çakır, Meral
Bala, Deniz Peker,
Mustafa Yılmaz, Meh-
met Tüm.
Denetleme kuruluna
ise  Pınar Ergin, Naciye
Arslan, Kazım Yıldırım,
Veli Yıldırım, Deniz

Usta. Danışma Kuruluna ise  Rıza
Atamtürk, Salim Yıldız, Selami
Çakı. Üyelere bir konuşma yapan
başkan Lütfü Kortağ, Beşiktaş’a
yakışır çalışmalar içerisinde bu-
lunacaklarını söyledi.

Lütfü Kortağ

              

        

REKLAMSIZ TV
Türk Televizyonlarını nerden iziliyorsunuz?  FOX TV,   atv, Star,  Kanal

D, Show TV ve diğer orginal Türkiye yayınlarını istermiydiniz?
Hemde çanak antene gerek kalmadan. 

Avrupa yayınlarının reklamları Sizi rahatsız mı ediyor?
O zaman gelin size orginal Türkiye yayınları verelim. 

Hemde ister çanak antensiz ister canak antenli. Çanak anten bizim
isimiz hemen arayın. Cep tel.:  0176 313 777 40  yada 040- 38612001 -

Ayrıca Digitürk IP TV ile 80’e yakın 
(Lig TV dahil) Türk TV kanallarını izleme imkanı

PAKET 1: 
Çanak antene  gerek kalmadan 100 den 

fazla orginal Türk TV leri FOX  TV, ATV, 
Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın 

hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.    
Bir kere al birdaha para ödeme.  

Hepsi Satpoint de.  
Hemen arayın akşama  FOX TV

izleyin.  Esra Erol, Fox TV  
Karagül ve diğerleri.

PAKET 2: 
Lig TV  1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten 

gerek kalmadan  Fox TV,  ATV  ve diğer 80 e yakın 
Türk TV kanaları  IP TV  de.

PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm.
Çanak anten  miniscart receiver, 10 metre kablo, duvar

ayağı ile birlikte  hepsi sadece ....................79 Euro
PAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları 

ayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro   

İkinci el  garantili bilgisayar set

kompile (çalışır halde) 150 Euro

Bilgisayar maus, tastatur elektrik kablosu

ile beraber sadece 40 Euro 

İrtibat Tel::  0176 313 777 40  
yada 040- 38612001 

 
 

    

      
     
     

     
       

     
      

     
      

     
     

     
   
      

    
     

     
    

    
 

  

   
     

    
     

     
     

  
  

     
     
 

     
   

     
     

    
    

   
     

  

    
  

     
     
   

    
    

     

    
       

   
    
    

    
   

   

    
    

    
      

   

    
    

       
     

    
    
     

     

    
      

 
 

       
         

Türk Federasyonu’nun 
şölenine 1800 kişi katıldı

• Türkses / Hamburg

Türk Federasyon Kuzey Alman-
ya bölge başkanlığının düzen-
lediği ‘Hamburg ve

Kültür Ülkü Şöleni’
Hamburg Class düğün
salonunda yapıldı.

Yaklaşık 1800 kişinin
katıldığı  ̄geceye Avrupa
Türk Konfederasyonu
Başkanı Cemal Çetin,
Almanya Türk Federas-
yonu Başkanı Şentürk
Doğruyol ile bölge teşki-
latı yetkilileri ve Fede-
rasyona bağlı teşkilat
başkanları katıldı.

Bize Faşist dediler,
ırkçı dediler bunları
kendilerine iade
ediyorum
Avrupa Türk Konfederasyonu
başkanı Cemal Çetin, konuşmasında
kendilerine faşist, ırkçı tanımlaması
yapanların bunları kendilerine iade
ettiğini söyleyerek ‘Bize ırkçı, faşist
dediler bunları kendilerine iade
ediyorum. Bizler ne ırkçıyız. Nede
faşistiz. Biz bir İnsanız.İnsanlarımı-
zın hepsini seviyoruz. Bayrağımızı
seviyoruz. Türkiye’mizi ¯ seviyoruz.
Bundan dolayı bizi kimse ¯belli kate-
gorilerin içerisine koyamaz. Faşizm
bir insanlık suçudur. Bizim Faşist ol-
mamıza iki neden karşıdır. Bir tanesi
engin Türk hoşgörüsü, diğeri yüce di-
nimizdir. Bu sebeplerden dolayı
bizim faşist ırkçı olmamız mümkün
değildir. Biz Türkiye’miz de yaşayan
her insanı kendi parçamız gibi gö-
rüyoruz. Ne mezhep ayrımcılığını ne
de ırk ayrımcılığını tanımıyoruz.

Uyum nedir? 
Uyumu tarif etmek lazım
Avrupa Türk Konfederasyonu
başkanı Cemal Çetin yaptığı ko-
nuşmasında’ Avrupa Türklerinin
büyük zorluklar altında Avrupa ülke-
lerine geldiklerini,para kazanmak ve
geldikleri ülkelerin iş imkanından ya-
rarlanmak için geldi.Para kazanmak
için geldikleri Avrupa ülkelerinde
para kazandıktan sonra dönecekle-

rine inanıyorlardı. Bu böyle olmadı
Geldikleri ülkeler ne yazık ki, yete-
rince kültürel haklarını güvence al-
madılar. Ne yazık ki, dilini bilmediği

Avrupa ülkesine gelen vatandaşları-
mız işci yurtlarına yerleştirip, ertesi
gün iş gösterdiler. O gün ihtiyacımız
olan dil kurslarını vermediler. Ne
zaman ekonomik sıkıntılarla karşı
karşıya kaldılar. Uyumdan bahsetti-
ler. Uyum nedir? Uyumu tarif etmek
lazım. Herkesin kafasında bit uyum
tarifi var. Kimilerine göre uyum asimi-
lasyondur. Kimilerine göre buranın
kültürüne tabi olmak demektir. Bizler
buranın yabancısı değiliz. Ekonomik
ve kültürel olarak çok katkılarımız
oldu. Bizler yaşadığımız ülkenin
anayasasına saygılıyız. Biz bu¯ top-
lumun ayrılmaz parçası olarak
yaşamaya devam edeceğiz’ dedi

Asimilasyon bu asırda 
insanlık suçudur

Cemal Çetin Asi-
milasyona karşı
olduklarını belirt-
tiği konuşmasın-
da ‘Asimilasyon
bir insanlık suçu-
dur. Bunu kabul
etmemiz mümkün
değildir. Çocukla-
rımızın eğitimi çok
önemlidir. Çocuk-
larımızı yalnız bı-
rakmamak onlara

yardımcı olmalıyız. Çocuklarımıza
kültürümüzü anlatmalıyız. Kültürü-
müzü unutmamalıyız’dedi

Almanya’da hiçbir parti
ayrımı yapmıyoruz
Avrupa Türk Konfederas-
yonu Başkanı Cemal Çetin,
Avrupa’da en güçlü teşki-
latlar arasında Türk Fede-
rasyonun olduğunu hizmet-
lerinde ayrım yapmadıkla-
rını söyleyerek ‘Biz ne söy-
lediysek onun arkasında
dururuz. Bize çok karala-
malar oldu. Bunları duyu-
yor ve gülüyoruz. Biz
Allah’a şükür ayaktayız.
Bizim dışımızda bir çok
dernek var. Onların ça-
lışmalarına da saygı
duyuyoruz. Her siyasi par-
tiye Almanya’da eşit mesa-

fedeyiz. Bura da gençlerimiz Türkçe
yeterince konuşamıyor. Yabancı
düşmanlığı ile karşı karşıyayız. Biz
Almanya’da hiçbir parti ayrımı yap-
mıyoruz. Yapmayacağız. Burada
yaşayan göçmenlerin sorunlarına
hangi parti adayı ilgilenirse biz o mil-
letvekili adayını sonuna kadar des-
tekleyeceğiz.’

Hamburglu Ülkücüler Mustafa 
Yıldızdoğan ile coştu
Yapılan konuşmaların ardından
Özcan Süer, Aybüke Ayberk ve Ül-
kücü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan
sahne aldılar. İki sanatçıda ülkücü
camia ile özleşen Türküleri seslendir-
diler. Sık sık sloganların atıldığı gece
de Mustafa Yıldızdoğan yeni albü-
münde yer alan eserleri ilk kez ses-
lendirdi.

Hamburg’da düzenlenen Ülkü şölenine katılan Avrupa Türk Konfederasyonu Başkanı
Cemal Çetin ‘Bize Faşist dediler,ırkçı dediler bunları kendilerine iade ediyorum’ dedi
Hamburglu Ülkücüler sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile coştu.
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Ford S-MAX Krüll Edition 
für €27.395,- statt €39.465,- UPE

(UPE € 39.465,-) 

FORD S-MAX 80 JAHRE KRÜLL EDITION     

€27.395,-
€12.070,- Preisvorteil! 

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Typisch Ford:
Widerstand zwecklos
FORD FIESTA AMBIENTE

Klimaanlage, elek. Fensterheber vorn,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
Audiosystem CD, ABS u. ESP

Günstig mit der
monatl. Finanzierungsrate von

€ 99,-1,2

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (gebunden)
Effektiver Jahreszins
Nettodarlehnsbetrag
Anzahlung
Gesamtdarlehnsbetrag
Restrate

11.395,90 €
36 Monate
30000 km
0,00 %
0,00 %
9.405,90 €
1.990,00 €
9.405,90 €
5.940,90 €

GUT VERSICHERT
Optional: Die neue Ford Auto-Versicherung
inkl. Vollkasko beim Kauf eines Ford Fiesta.

Monatl. für nur
€ 19,90*
in den ersten 36 Mon.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,9 (innerorts), 4,2 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 120 g/km (kombiniert).

  
  

   
   

 
   

 

 
 

  
 

 

  

Krüll Motor Company GmbH & Co. KG                                             kruell.com
Altona Ruhrstraße 63  Tel: 85306-263
Bergedorf   Curslacker Neuer Deich 2-14 Tel: 725701-0
Alstertal/Sasel Meiendorfer Mühlenweg 29 Tel: 601719-0
Lüneburg Hamburger Strasse 37 Tel: 04131/2019-0
     
  

  
  

  

1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Dahrlehnsverträgen bis 30.03.2015. Das Angebot stellt
das repräsentative Beispiel nach § 6a Abs. 3 Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehnsnehmer Verbraucher, besteht
ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden außer Autovermieter, Behörden, Kommunen
sowie gewerbliche Abnehmer mit gültigem Ford-Werke Rahmenabkommen. Gilt für einen Ford Fiesta Ambiente 1,25-l-
Motor 44 kW (60 PS). *Ein Versicherungsangebot der Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München für
Privatkunden. Voraussetzungen: Kaufvertrag und Eingang des Versicherungsantrags für ein Ford Fiesta (ausgenommen
Fiesta ST) Neufahrzeug im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.03.2015 und daraus resultierende Erstzulassungen auf den Kunden
bis 31.07.2015 bei Abschluss einer Ford Auto-Versicherung, mindestens Schadenfreiheitsklasse 2; Versicherungsnehmer/
jüngster Fahrer mindestens 23 Jahre. Das Angebot umfasst die Kfz-Haftpflicht- sowie Vollkasko-Versicherung inkl.
Teilkasko (SB VK 500 Euro/TK 150 Euro). Die Laufzeit beträgt 36 Monate, danach gilt der individuelle
Versicherungsbeitrag. Es gelten die Allgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen (AKB) sowie die Sonderbedingungen des
Versicherers zur Ford Auto-Versicherung.

 

  

GUT VERSICHERT
Optional. Die neue Ford Auto-Versicherung
Inkl. Vollkasko beim Kauf eines Ford Fiesta.

       Monatl. für nur
€ 19.90*
in den ersten 36 Mon.

• Türkses / Hamburg

Yüksek kalite ile birlikte
yenilikçi teknolojiler, üstün
sürüş dinamikleri ve yakıt
ekonomisi arıyorsanız,
Mondeo sedan veya sta-
tion wagon gövde seçe-
nekleriyle sizi bekliyor.

Gerçek Güzellik 
İçten Gelir

Hangi açıdan bakarsanız
bakın, Mondeo şık, dina-
mik ve sportif tasarımı ile
dikkatleri üzerine çekiyor.¯

Bunun yanında yakıtı ve-
rimli kullanan ve düşük
karbondioksit emisyonunu
sunan üstün motor ve
şanzıman seçenekleri,
Mondeo’nun mottosu olan
„Gerçek Güzellik İçten
Gelir“ ifadesinin en güzel
yansıması.¯

Kullanılan akıllı teknoloji-
ler yanında sunduğu
üstün performansı ile
Mondeo, benzersiz
bir¯ sürüş deneyimi
yaşamanızı sağlayacak…

Ford Mondeo’ya en uygun

indirim, kredi ve faiz im-
kanlarıyla sahip olmak
için¯güncel satış kampan-
yamıza göz atın, diyen
Hamburg Altona’daki Ford

Krüll Ana Bayi Pazarlama
Müdürü Talip Kılıç, 7
Şubat Cumartesi günü
gerçekleştirecekleri açık
kapı gününde yeni Ford
Mondeo’yu müşterilerile-
rine tanıtacaklarını vurgu-
layarak, Ford Mondeo’nun
özelliklerin şöyle sıraladı.

„Mondeo’da antenin cama
entegre edilmesi ile aero-
dinamik sürtünme kat-
sayısı dört kapılı
modellerde 0.29’a, station
wagon’da ise 0,30’a
düşürülerek yakıt tasar-
rufu sağlanıyor. Ekonomik

ve çevreci modeller
üretme stratejisi ile
hareket eden Ford’-
un ürün gamına,
üstün teknolojiler ile

donatılan Ford Mon-
deo’nun yeni 1.6L TDCi
dizel seçeneği de eklendi.
Yenilenmiş dış tasarımı,
sportif ve dinamik özellik-
leri ile dikkat çeken Mon-
deo; 1.6L TDCi dizel
motor seçeneği ile yüksek
performans ve yakıt eko-
nomisini birarada sunuyor.

Doğrudan yakıt enjek-
siyonu ve turboşarj ünite-
sine sahip 1.6L hacimli
dizel motor dakikada 115

PS (3600d/d) güç ve
270Nm (1750-2500 dd)
tork üretiyor. Ortalama
yakıt tüketimi 4.9 lt/100
km olan ve 129g/km CO2
salımına sahip Mondeo

1.6L TDCi, düşük yakıt tü-
ketimi ve egzoz emisyon
değerleri ile segmentinde
ön plana çıkıyor. Ford Du-
rashift 6 ileri manuel şan-
zımana sahip Mondeo
1.6L TDCi dizel motor se-
çeneği Trend, Titanium ve
Selective olmak üzere üç
farklı donanım seviyesi ile
sunuluyor.
Ford’un yüksek perfor-
mans ile birlikte düşük
yakıt tüketimi ve egzoz
emisyon değerlerini bir-
likte sunma stratejisi çer-
çevesinde 2.0TDCi
motorun 180 PS güce
sahip ve kesintisiz vites
geçişi sağlayan 6 ileri

PowerShift otomatik şan-
zımanlı versiyonu sunu-
luyor.¯
Doğrudan yakıt enjek-
siyonu ve turboşarj ünite-
sine sahip, Euro6 egzoz

emisyon seviyesindeki
2.0L TDCi 180 PS dizel
motor kullanıcılarına
400Nm gibi çok yüksek bir
tork değeri sunuyor.
Mondeo ürün gamında
yer alan otomatik ve ma-
nuel şanzıman seçenek-
leri ile eşsiz sürüş
performansı ve konfor su-
nuluyor.
Gelecek nesil dizel ve
benzinli motorlarla sağla-
nan üstün sürüş dinamik-
leriyle birlikte Akıllı Şarj
Sistemi, Aktif Ön Izgara
gibi teknolojiler sayesinde
araçların çevre üzerindeki
etkisi sürekli olarak aza-
lıyor.
Mondeo’da sunulan zen-
gin motor ve¯ şanzıman
seçenekleri yanında kulla-
nılan ileri teknolojiler
sayesinde, sürüş keyfin-
den ve performanstan
ödün vermeden optimum
yakıt¯ tüketimi ve¯karbon-
dioksit emisyonu¯değerle-
rine ulaşmak çok kolay.
Ford Mondeo hakkında
daha fazla bigli almak is-
teyenleri, 7 Şubat Cumar-
tesi Altona’daki Ford Krüll
Galerisine yeni Ford Mon-
deo’nun tanıtımına davet
eden Talip Kılıç, arzu
edenlerin kendisine 040 /
853 06 377 nolu telefon-
dan ulaşabileceklerini be-
lirtiyor.

FORD FIESTA AMBIENTE

Güvenli sigorta

Elektronik klima, otomatik ön camlar,
merkezi kilitleme sistemi (kumandalı),
CD Audio sistemi, ABS ve ESP.

Dokunmatik navigasyon, ısıtmalı koltuklar, 3. oturma
koltuk sırası (7 koltuklu), 2. bölümde otomatik klima,
Audio sistemi (Sound & Connect), 17’lik hafif metal
jantlar, hız kontrol sistemi, ön ve arka park etme
pilotu, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörü ve daha
bir çok ekstralar.

Resimdeki araç bir örnektir, özel ekstralar fiyata dahil değildir.

Teknik özellikleri ve yakıt oranı: Şehir içi 6,5 litre, Şehir dışı 4,7 litre, Ortalama 5,3 litre, (CO2-Emissionen: 139 g / km kombiniert)

Yeni FORD FIESTA alanlar 
için özel fulkasko sigortası

30.03.2015 tarihine kadar faizsiz satışlar

Aylık sadece

ilk 36 ay için geçerlidir.

Satış fiyatımız
(Teslimat ücreti dahil)      11.395,90 €
Tatsit süresi                      36 ay
Toplam km sınırı              30000 km
Faiz oranı p.a (bağımlı)    0.00 %
Effektif yıllık faiz oranı      0.00 % 
Net şatış bedeli                9.405,90 €
Ön ödeme                        1.990,00 €
Toplam kira bedeli            9.405,90 €
Kalan son ödeme             5.940,90 €

Aylık sadece

99,-

19.90*

€

€

1,2

FFOORRDD  KKRRÜÜLLLL’’DDEENN  
AAİİLLEENNİİZZEE  ÖÖZZEELL  

KKAAMMPPAANNYYAALL AARR

S-MAX modelleri  kısıtlı 

sayıdadır. Fırsatı kaçırmayın!.

Diğer bütün modellerimizi de 
uygun ve cazip taksit imkanları 

ile sizlere sunuyoruz

Teslimat ücrete dahildir

39.465,- yerine şimdi sadece 27.395,-€ €

4

2015 model yeni Ford Mondeo
Ford Krüll de görücüye çıkıyor

% 0,0
faiz

Tel.: 040 853 06 377


