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REGENSBURG  
HABER’DEN…
Halkın Sesi, Burç ve Filiz… 10 yıllık periyod-

larla çıkan Türk dergilerine şimdi de eliniz-
de tuttuğunuz bu ilk sayıyla Regensburg Haber 
ekleniyor. Haber seçimi ve üslubu açısından 
farklı yayın çizgisiyle internetten tanıdığınız 
Regensburg Haber, bu defa yazılı basınla Re-
gensburg ve Doğu Bavyera’da yaşayan Türk 
toplumunun yine bilgi ihtiyacını giderecek 
özellikte olacaktır. Facebook’taki haber grubu-
muz ve internet haber sayfamızın yanında 
çıkardığımız bu yeni dergiyle üçüncü iletişim 
kanalını da açmış bulunuyoruz. Böylelikle Türk 
toplumuna yüzde 100 ulaşım hedefi yönünde 
de önemli bir adım atmış olacağız…

Yarım asır öncesinde Anadolu’dan Almanya’ya 
başlayan büyük göçten sonra hala buralarda 
yaşıyorsak, bu bizim artık buralı olmamız 
anlamına da geliyor. Evet, burası bizim de 
memleketimiz. Tarihi 2 bin yılın üzerinde olan 
bu güzel şehir için uzun yıllardan beri yaşayan 
Türk toplumu olarak pozitif katkılarımızın 
olması gerekiyor. Alışkanlıklarımızı yeniden 
gözden geçirip, gündemlerimizi zamana ve 
yere uygun oluşturarak yaşadığımız toplum 
içerisinde yerlerimizi alıp ilerlemeliyiz. Bu yüz-
den doğdu Regensburg Haber. Ve 2 yılı aşkın 
yayın hayatında geriye baktığımızda epeyi 
bir yol aldı. Her geçen zamanda Regensburg 
Bölgesi’nde daha büyük ilgiyle takip edilen Re-
gensburg Haber; doğru, ciddi, tarafsız ve farklı 
gazetecilik tarzıyla toplumun çeşitli düşünce 
kesiminden gördüğü övgü dolu destekler için 
teşekkür ediyoruz. “İlginç”, “objektif”, “büyük 
bir açık dolduruldu”, “sizleri destekliyoruz” 
gibi Regensburg Haber için sıkça ifade edilen 
destek mahiyetli sözlerin anlamı bizim için 
büyük. Gazeteciliğin şarlatanlık olmadığını; 
farklı kişi ve odaklara yaranmak için abartılı ve 
yalan haberlerin yapılmadığı, kişisel çıkarlar 
için toplumun suiistimal edilmemesi gerektiği 
anlayışında olduk hep. Toplumu bilgilendiren, 
gerçek gündemlerini belirleyen ve gelişimine 
destek olan Regensburg Haber dergi olarak 
da ilk sayısından itibaren bu yayın çizgisini 
koruyacağını özellikle ifade etmek isteriz…

REGENSBURG HABER’IN ILK SAYISINDA 
SÜRPRIZ YAZARLAR…

Gazetecilik önemli bir iletişim aracıdır. Amaç, 
toplumu bilgilendirmek olmalıdır. Bu ama-
ca uygun yayın politikası çizen Regensburg 
Haber’e ilgi her geçen gün artıyor. Almanya 
çapında ve Türkiye’den önemli kişi ve kurum-
larca takip edildiğimizi ve ayrıca haberlerimizin 
Almanca’ya tercüme edildiği birinci kaynak-
lardan malumumuz. Haberlerimiz birçok 
defa Alman yerel gazetelerinin de dikkatler-
inden kaçmayarak, alıntılar yapılacak kadar 
etkisini birçok defa göstermiştir. Yayınlarıyla 
siyasileri ve medyayı olan etkileyiciliğini 
kanıtlayan Regensburg Haber, Nürnberg 
Başkonsolosluğu’nca Regensburg’da ilk defa 
başarılı Türk ve Almanların ödüllendirildiği re-
sepsiyona da önemli katkıları olmuş ve ayrıca 2 
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bin yıllık zengin tarihinde birçok imparatorların, 
kralların ve onların elçilerine ev sahipliği yapan 
Regensburg’a yine ilk defa bir Türk Büyükelçi-
sinin gelmesinin ilk başlangıç noktası ve 
başlıca etkeni olmuştur. Ayrıca haberleri Al-
man yerel medyasına da manşet olan ve bölge 
gündemini belirleyebilen Regensburg Haber’in 
tüm bu faaliyetleri Regensburg’un önde gelen 
kişiler tarafından da takdir ve ciddiyet görme-
sini memnuniyetle karşılıyoruz…

Burada yaşayan Türk toplumunun gelişimi 
için önemli bir etken olan Regensburg Haber, 
ilk sayısında Regensburg’un en önemli iki ku-
rumun en üst pozisyonlarındaki Regensburg 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hans Schaiding-
er ve Regensburg Üniversitesi Rektörü Prof. 
Thomas Strothotte’nin yazılarını okurlarımıza 
sunmanın gururunu yaşıyoruz. Regensburg 
Haber’in önemine inanan Regensburg’un 
bu çok önemli iki şahsiyetinin dergimiz 
için özel olarak gönderdikleri yazıları için 
teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Aynı şekilde, 
gazeteciliğimize özel değer vererek, bizlere çok 
yakın ilgi gösteren T.C. Nürnberg Başkonsolosu 
Ece Öztürk Çil’e de yoğun gündemine rağmen 
Regensburg Haber’e gönderdiği özel yazısı için 
çokça teşekkür ve sevgilerimizi gönderiyoruz…
İlk sayımızda Regensburg Haber kadro-
suna kazandığımız avukat Vural Aslan’ın 
yazısı yanısıra, diğer sayılarımızda da yeni 
sürpriz yorumcuların yazılarını dergimizde 
bulacaksınız. Düzenli gönderdiği harika 
yorumlarıyla internet sayfamızdan tanıdığımız 
Tuğba Vanneste’ye, derginin hazırlanmasında 
özverili çalışmasıyla çok büyük katkıları olan 
Emre Şentürk’e ve yaptığı güzel haberleriyle 
bize büyük zenginlik katan Regensburg Üni-
versitesi hukuk öğrencisi Cezmi Türk’e de çok 
teşekkür ediyoruz…

Son olarak; dergi olarak yayın hayatına başlayan 
Regensburg Haber’in diğer sayılarında da 
değerli okurlarımızın ilgi ve desteklerinizin 
artacağını inanıyor, yapacağınız tavsiye ve 
eleştirilerinize büyük önem vereceğimizi belirt-
erek, aktif katılımlarınızı bekliyoruz...
Doğu Bavyera’nın tek Türk medya organı 
olan Regensburg Haber, okurlarından aldığı 
destekle, toplumun sesini duyurmaya devam 
edecektir…

Güzel günlere…

Salih Altuner
Regensburg Haber  

Genel Yayın Yönetmeni

Künye  
Impressum

www.facebook.com/ 
Regensburg.Haber071

gt-agentur
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Künftige Modelle lassen sich wegen Produkt- und Prozessin-
novationen, neuen Fahrzeug-Geometrien und erhöhten Kapa-
zitätsanforderungen nicht in die Produktionshallen und Anla-
gen des bestehenden Karosseriebaus integrieren. Deshalb ist 
ein Ausbau des Karosseriebaus notwendig. 

Derzeit wird die neue Produktionshalle mit einer Fläche von 
rund 45.000 qm errichtet, später werden dort rund 850 neue 
Schweiß-, Klebe- und Messroboter installiert. Damit entsteht 
eine zweite Hauptlinie für den Bau von Karosserien. Überdies 
wird eine vorhandene Halle von 20.000 qm saniert und mod-
ernisiert. 

„Mit diesen Strukturerweiterungen erhöhen wir erheblich die 
Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Werkes: Wir können 
dann neben den bestehenden Modellen der BMW 1er und 
3er Reihe auch künftige neue Modellvarianten bauen“, erklärt 
Werkleiter Dr. Wendt.

Zweite Karosseriebau-Hauptlinie: 
45.000 qm und 850 Roboter

Das BMW Werk Regensburg wird weiter ausgebaut 
und für die Produktion künftiger Fahrzeugmodelle 
gerüstet. Werkleiter Dr. Andreas Wendt stellte bei einem 
Pressegespräch am 8. November 2012 erste Details der 
Maßnahmen vor:  Der Karosseriebau wird um eine zweite 
Produktionshauptlinie erweitert. Dazu wird ein Gebäude 
mit rund 45.000 qm für Produktion und Logistik errichtet. 

In den Jahren 2012 bis 2015 werden auf dieser Fläche insgesamt 
rund 360 Millionen Euro für Gebäude und Anlagen investiert.

Die BMW Group setzt ihre Modelloffensive fort, davon wird 
auch das BMW Werk Regensburg als Produktionsstandort für 
kleinere Modelle profitieren. In Vorbereitung auf künftige Fahr-
zeugvarianten wird das Werk schrittweise weiter ausgebaut. 

Werkleiter Dr. Andreas Wendt und Eberhard Raess, Karosserie-
bau, stellten bei einem Pressegespräch am 8. November 2012 
erste Details zur Erweiterung des Karosseriebaus vor.

BMW WERK REGENSBURG 
BAUT STANDORT AUS

Karosseriebauerweiterung für rund 360 Millionen Euro
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Für den Bau des Gebäudes, das im Herbst 2013 fertiggestellt 
sein soll, werden rund 80 Millionen Euro investiert. Hinzu kom-
men noch die Aufwendungen für Logistik, Fördertechnik und 
Produktionsanlagen mit einem Volumen von rund 280 Mil-
lionen Euro bis zum Jahr 2015. „Diese Investitionen allein in die 
Karosseriebauerweiterung in Höhe von rund 360 Millionenen 
Euro sind ein deutliches und langfristiges Bekenntnis der BMW 
Group zum Standort Regensburg. Dies ist ein positives Signal 
für unsere Belegschaft und die gesamte Region“, betont Dr. 
Wendt

Die Erweiterung des Karosseriebaus wird flankiert von weiteren 
Maßnahmen auf dem Werksgelände. Bereits in vollem Gange 
ist die Presswerkserweiterung, für die in diesem und im kom-
menden Jahr rund 107 Millionen Euro aufgewendet werden. 
Der Gebäudeanbau ist 225 Meter lang, 30 Meter breit und 25 
Meter hoch, die Produktionsfläche wird um 9.000 qm größer. 
In der Halle wird derzeit eine neue Servopresse installiert – erst 
kürzlich wurde das 175 Tonnen schwere Kopfstück der Anlage 
per Sondertransport im Werk angeliefert. Mit der zusätzlichen 
Pressenlinie werden Strukturteile für die Fahrzeugkarosserien 
hergestellt, die dann direkt zum Verbauort im benachbarten 
Karosseriebau transportiert werden.
 
Es stehen aber noch weitere Investitionen und damit verbun-
dene Baumaßnahmen an, denn die Produktion weiterer Fah-
rzeugmodelle mit entsprechend hoher Teilevielfalt erfordert 
auch neue Logistikstrukturen. Deshalb werden in naher Zu-
kunft auch ein zweites Teile-Versorgungszentrum sowie ein 
neues, automatisches Kleinteilelager neben der Montagehalle 
aufgebaut.

Weitere Ausbaustufen im WerkStarkes Signal für die Region

Kennzahlen zur Karosseriebauerweiterung:

Zweite Karosseriebau-Hauptlinie: 
45.000 qm und 850 Roboter

Investition 80 Mio. Euro für das Gebäude

280 Mio. Euro für Produktionsanlagen

Gebäude-Grundfläche 49.000 qm

Gebäude-Höhe bis zu 16 Meter (zudem ein  
Penthouse mit einer Höhe von bis zu 23,5 Meter)

Umbauter Raum 700.000 m³

Erdaushub 100.000 m³

Materialbedarf 45.000 m³ Beton und Stahlbeton

6.200 Tonnen Stahl

368 Stahlstützen

Besonderheit  Beklebung der Dachkonstruktion mit 
weißer Folie für eine – insbesondere im Sommer natürli-
che Klimatisierung mit dem Ziel einer Energieeinsparung

Von dem Werksausbau profitieren auch Unternehmen und 
deren Beschäftigte aus der ganzen Region. Denn bei Planung 
und Bau des neuen Gebäudes kommen überwiegend regional 
ansässige Firmen zum Zuge. Dies ist ein Beleg für die Verbun-
denheit des Unternehmens mit der Region. Zugleich macht es 
die erhebliche Wirkung von BMW Investitionen auf das unmit-
telbare Umfeld des Werkes deutlich.

Aufträge an regionale Unternehmen

PM: BMW Regensburg

Fotos: Salih Altuner
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DİTİB NEUTRAUBLING; 
YAŞLIDAN ÇOK GENCİN TAKILDIĞI CAMİ
Regensburg‘un en yakın ilçelerinde yoğun Türk 

nüfuslu Neutraubling‘de bulunan Diyanet‘e 
bağlı cami derneğinde haftasonlarının ço-
cuk bahçesine dönüşmesi görenleri hayrete 
düşürüyor.
 
Her cumartesi ve pazar günleri öğlen namazından 
önce çocuklara yönelik eğitim programına 
katılan 80 civarında çocukların milli ve dini 
eğitim derslerine büyük bir zevkle katılmaları, 
„DITIB Neutraubling, birçok cami derneklerinde 
baş gösteren genç cemaat sorununu çözmüş“ 
şeklinde yorumlarını da beraberinde getirerek, 
birçok cami derneğine örnek olarak gösteriliyor.
Din görevlisi Yusuf Ağar ve Yönetim Kurulu Üye-
si Yaşar Şentürk Çocuklara Mehmet Culfa, Derya 
İnce, Fatma Alp ve eşi Meryem Ağar ile birlik-
te eğitim veren din görevlisi Yusuf Ağar, katılım 
çokluğunu cami cemaatinin çocukların eğitimine 
verdiği değere bağlıyor.
 
„Yaşar Şentürk ve Hacer Şentürk bu işin mimarları“ 
diyerek çalışkanlığı ve hassasiyetleri sebebiy-
le organizasyonun başarıyla gerçekleşmesinde 
katkısı bulunan kişileri takdirle anlatan DITIB Neu-
traubling Din Görevlisi Yusuf Ağar, devamında, 
„çocukların camiye gelmesinde onların teşvikleri 
ve yardımları büyük“ diyerek 15 yıl öncesi 

Neutraubling‘deki çocuk eğitimi noktasında 
canlılığın şimdi tekrar yaşandığını ifade ediyor.
 Çocukların oyun ihtiyaçları yönünde gençlik 
odasında PlayStation, masa tenisi, kicker, dart 
ve ligtv bulunduğunu anlatan din görevlisi 
„Burası tamamen gençlere ait. 40 yaş üzerindeki-
ler buraya giremezler“ diyerek çocukların kendi 
aralarında bir ortamda camiye rahat çekildiği 
gerçeğini hatırlatıyor. Çocuklar için ilahi gru-
bunun da kurulduğu cami derneğinde bilhas-
sa cumartesi günleri verilen pommesli döner-
ler sebebiyle dolup taşıyor. Müezzinliğin öğlen 
namazında çocuklara verildiği Neutraubling‘deki 
camide, çeşitli dini derslerin verildiği eğitimin 
yanında „Milli Kültür“ adı altında Türkiye tarihi ve 
coğrafyası üzerine bilgiler de veriliyor. Çocukların 
da memnun kaldığı anlaşılan cami eğitiminde, 
küçüklerin oldukça olumlu bakış açıları gözlerden 
kaçmazken; Esra (13), Dilara (12), Aybüken (13), 
Elif Nur (11) ve Nisa Nur (13) adlı kız öğrencilerin 
ortak görüşleri, çocuklarını camiye götürmede 
ailelerin zorlanmadığını gösterir nitelikte oldu:
 
„6 aydan beri geliyoruz; dualar ve Kur‘an 
öğrendik burada. Arkadaşlarımızı da buraya da-
vet ediyoruz. Ücretsiz çok güzel hizmetler var, 
hocalarımız da iyi. Çok teşekkür ediyoruz, Allah 
onlardan razı olsun!“

Fotoğraflar & Haber: Salih Altuner
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DİTİB NEUTRAUBLING; 
YAŞLIDAN ÇOK GENCİN TAKILDIĞI CAMİ

Aslında bir roman yazmak istiyorum. Başlangıç 
resmi zihnimde çok berrak. Adımları iyiden iyiye 

yavaşlamış ihtiyar adam doğduğu şehirde yürüyor. 
Gençliğinin beden gücüyle kazandığı birikimleriyle 
yaptırdığı evini satmayı düşünüyor.  Kararsız, zira o 
ev tüm çocuklarına sağlamayı düşlediği refahlı hay-
at projesi. Evi satmıyor ve ertesi kış memleketine 
cenazesi dönüyor. O bir ‘gastarbeiter’. Romanda 
misafir işçinin Almanya’da yaşayan  veya Türkiye’ye 
dönmüş çocukları ve torunlarının hikayelerini de an-
latmak gerek.  

Dönemin misafir işçilerinin çocukları ve torunları, o 
misafir öncülerden çok farklılar. Yeni nesiller buralı. 
Bambaşka bir kimlikleri var. Gelişen yeni kimlikler-
in şekillenmesinde çoğunluk toplumunun göç-
men kökenlilere karşı tutumunun etkisinin büyük 
olduğuna bilimsel çalışmalar işaret ediyor. Berlin 
Humboldt Üniversitesi araştırma görevlisi Dr.Naika 
Foroutan, hybrid (melez) kimlikler hakkında yürüt-
tükleri araştırma kapsamında, İslamın negatif 
gösterilmesi bağlamında göçmen kökenli Müslüman 
gençlerin geliştirdikleri stratejileri inceliyor. Nürnberg 
Belediyesinin geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği 
bir toplantıda yaptığı araştırmayı anlatan Foroutan, 
Müslüman ülkeler kökenli gençlerin Almanya’da 
İslam bağlamında yapılan negatif tanımlamalardan 
etkilendiklerini, kimliklerinin bu olumsuz etki 
karşısında savunma veya saldırı eksenleri arasındaki 
pozisyonları yansıttığını tespit etmiş. 
Foroutan’ın çalışması, bu olumsuz etki olmasa gen-
çlerin nasıl hareket edeceğini düşündürtüyor. Tepki 
faktöründen özgürleşmiş kimlikler acaba hangi 
tavırları yansıtırdı. Muhakkak Almanya’ya aidiyet 
duyguları daha güçlü olurdu. Daha özgüvenli, daha 
üretken, daha verimli bir genç nüfusun Almanya’nın 
geleceği için kazanç teşkil edeceği hususunda herke-
sin hemfikir olacağından kuşku duymuyorum. Özel-
likle demografik dönüşüm bağlamında, nüfusun 
azaldığı ve yaşlandığı, ekonominin nitelikli işgücü 
ihtiyacını yurtdışından karşılamaya yönelmek zorun-
da kaldığı Almanya’da, göçmen kökenlilerin eğitimine 
daha fazla yatırım yapılması tüm tarafların kazançlı 
çıkacağı bir ortak gelecek vizyonunun gereğidir.
Başkonsolosluk olarak Regensburg’da 2012 yılında 
başarı örneği oluşturan çok sayıda işadamımız, üni-
versite öğrencimiz, akademisyenimiz, sporcumuz ve 
öğretmenimizi, aralarında Sayın Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Schaidinger ve Regensburg Üniversitesi 
Rektörü Strothotte’nin de bulunduğu üst düzey Al-
man yetkililer ile bir araya getirerek, ortak yaşama 
katkı sunan Türk ve Alman şahsiyetlere  takdir bel-
geleri sunduk. Yeni kimliklerin başarılı temsilcilerine 
değer duygusu kazandırmak ve onları ortak yaşamda 
destekleyenlere şükran sunmanın önem taşıdığına 
inanıyoruz. 

Sayın Berlin Büyükelçimiz Hüseyin Avni 
Karslıoğlu’nun 2012 Eylül ayında Regensburg’u zi-
yareti ise Oberpfalz’ın başkenti ile ikili ilişkilerimize 
en üst düzeyde ivme kazandırırken, vatandaşlarımızı 
gururlandırmıştır. Ziyaret kapsamında,  IHK 
Regensburg’da yapılan üst düzeyli toplantıda Tür-
kiye ile bölgenin ekonomik ilişkilerini daha da il-
eri boyutlara taşımak için neler yapılabileceği ele 
alınırken, Büyükşehir Belediyesinde yapılan şehrin 
altın defterinin imza töreninde siyasi dostluk mesajı 
vurgulanmıştır. DİTİB merkezinde vatandaşlarımızla 
kucaklaşan Sayın Büyükelçimiz, kadınlar ve gençlerin 
toplumumuzun ilerlemesi için yapılan çalışmalarda 
daha fazla rol almalarının önemini vurgulamıştır.
İlişkilerimize kazandırılan ivmenin verdiği güçle, 
Regensburg’da yaşayan toplumumuzun Almanya’da 
ortak geleceği birlikte şekillendirme vizyonuna 
katkılarını artırarak sürdürmesini diliyorum. 
Regensburg’daki gelişmeleri en kapsamlı ve nitelikli 
şekilde kamuoyuna aktaran ‘Regensburg Haber’ 
internet portalından sonra elinizdeki dergiyi de  
yayınlamaya başlayan Salih Altuner’i tebrik ediyor ve 
derginin yayın hayatı için en iyi dileklerimi sunuyo-
rum.

Ece Öztürk Çil
Nürnberg Başkonsolosus

ALMANYA’DA 
YENİ KİMLİKLER
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REGENSBURG’UN 2 BİN YILLIK ZENGİN TARİHİNDE 

GELEN İLK TÜRK BÜYÜKELÇİSİ OLDU!

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİSİ HÜSEYİN AVNİ KARSLIOĞLU’NUN 
11 SAATLİK MARATON NİTELİĞINDE PROGRAMINI ADIM ADIM 
SADECE REGENSBURG HABER TAKİP ETTİ...

Hüseyin Avni Karslıoğlu
(T.C.  Berlin Büyükelçisi) Hans Schaidinger

(Oberbürgemeister  Stadt Regensburg)

"Eine gute  Bindung braucht keine Knoten - die Ereignung deutsch-türkischer Freundschaft" 
Zitat von Laot-Se
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İlk randevu, ilk karşılama: IHK Regensburg..

Saat 11.45; IHK Regensburg Genel Müdürü Dr. Jürgen Helmes,  
Regensburg Sanayi ve Ticaret Odası kapısı önünde, 

T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve 
T.C. Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil‘i karşıladı. 

Ziyaret öncesi; makamında Büyükelçi..

T.C. Berlin Büyükelçisi, Regensburg ziyareti öncesinde makamında 
objektifimize böyle poz verdi. 

İlk röportaj: Mittelbayerische Zeitung 
Köşe Yazarı Dr. Christian Kuczniers

Röportaj İslam‘a hakaret filmleri ve Almanya‘nın „Vermisst“ 
(Kayıp) afişlerine yoğunlaşıyor.. 

İlk toplantı, ilk hediyeleşme:  
IHK Regensburg Başkanı Peter Esser

„Energie und Rohstoff für morgen“ başlığı altında, enerji alanında 
büyük firma temsilcileriyle, Türkiye‘de yatırım fırsatları.. 

T.C. Berlin Büyükelçisi'nin hiç bir yerde yayınlanmayan  fotografları..

Hans Schaidinger
(Oberbürgemeister  Stadt Regensburg)

İlk gezi: 25 yıl aradan sonra Regensburg‘un dar 
sokaklarında, bu defa Büyükelçi olarak..

Dört tarafı farklı dönemlerin farklı mimari yapılarıyla çevrili 
Regensburg‘un en güzel meydanı Haidplatz‘dan verilen start.. 

İlk fotoğraf: At kasabı avlusu..

Fotoğrafçılığa büyük merakıyla bilinen Türkiye‘nin en sıradışı Büyü-
kelçisi Karslıoğlu, her gittiği yerde anı niteliğinde bolca fotoğraflar 

çekti.. 

"Eine gute  Bindung braucht keine Knoten - die Ereignung deutsch-türkischer Freundschaft" 
Zitat von Laot-Se

Fotoğraflar: Salih Altuner
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Çocukluk aşkı Regensburg: Tarih ve güzellik..

Regensburg postakartları Dünyanın hangi ülkesine acaba? 

İlk mabed ziyareti: Dom Katedrali..

Batı cephesindeki süsleri ve haşmetiyle Dom Katedrali‘nin hayran 
bırakan mimarisine bakışlar.. 

İlk alışveriş: Tablo, bir tarihi kesiti anlatan..

Sanat ve Ortaçağ merakıyla bir antikacıdan alınan tablo 
ile süslenecek oda.. 

İlk detaylı inceleme: 8 asırlık Ortaçağ şaheseri..

„Tüm Tanrı mabedleri önemlidir!“ (Hüseyin Avni Karslıoğlu) 

DITIB Regensburg‘un geçmiş başkanları: 
En başta, baba Karslıoğlu..

Sadece bir başkan hayatta değil; 
Allah, doktor amcaya uzun ömürler versin.. 

„Baba ocağı“na sadece birkaç metre kaldı..

Yaklaştıkça heyecanın da arttığı andayız.. 
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Milletin merkeze alındığı bir dönemdeyiz artık..

Toplumu dinleyen, bilen, anlayan ve 
topluma sözü olan Büyükelçi ve Başkonsolos. 

Büyükelçi‘nin sohbeti büyük dikkatle dinlendi..

Diyanet, 30 yıllık tarihinde ilk defa bir Türkiye Büyükelçisi misafir 
etmenin gururunu yaşadı.. 

Deneme pistinde X6 ile hız gösterisi hazırlığı..

BMW, hız, spor ve Türk Büyükelçisi; ahenk içinde bir bütünlük sanki.. 

Ve ayrılık vakti..

Türk toplumunun yakın ilgisini gören Büyükelçi, çıkarken kendisiyle 
ayaküstü sohbet etmek isteyen halkı kırmayarak, camiden gecikmeli 

olarak çıkıyor...

Bu defa Bavyera Başbakanı değil, 
T.C. Berlin Büyükelçisi..

Büyükelçi için Regensburg Türk toplumundan gönüllü ko-
rumalar; „Bavyera eski Başbakanı Günther Beckstein‘in de özel 

korumasıydım!“.. 

Türk Büyükelçisi, BMW ziyaretinde yaptığı 
esprilerle büyük sempati topladı

Spor arabalarına büyük merakı olan Büyükelçi Karslıoğlu, 
BMW Regensburg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Koch‘un 

bilgilendirici sunumundan oldukça memnun kaldı...
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Lordlar Kamarası‘nda ışıldayan 
gözler görecektiniz..

Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Hans Schaidinger, kentteki 
tüm siyasi çalkalanmalara rağmen, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti...

Büyük gösteri birazdan başlayacak..

İki hafta önce Federal Almanya Ekonomi Bakanı 
Dr. Schaeuble sadece bir imza atmıştı.. 

Bu fotoğrafta bir durun...

Uzunca ve dikkatlice bakın; o bakışlar, 
gözler neyi ifade ediyor olsa gerek.. 

Espriler, yine neşeli anlar..

„Freude am Fahren“ (Sürüş Keyfi) sonrası böylesi bir tablo...

BMW‘de Türk asıllı personellerle beraber..

BMW Regensburg‘da çalışan 8 Türk asiılı personelle yapılan sohbet ve 
tanışıklık sonrası şeref defterinin imzalanmasında sıra.. 

Büyük mutluluk: Davet eden ile davet edilen

Regensburg‘un 2 bin yıllık zengin kent tarihinde ilk defa bir Türk 
Büyükelçisinin karşılanmş olması çok şey ifade ediyor.. 
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NO COMMENT - YORUMSUZ

„Böyle birşey hiç görmedim, yaşamadım!“ 
(Hans Schaidinger)

Belediye Başkanı Schaidinger‘i hayran bırakan neydi acaba? 

Dostluğa..

Ortaçağ‘da önemli buluşmalara tanık olan Lordlar Kamarası‘nda
ilk kez bir Türk Büyükelçisi.. 

UETD Regensburg‘un vitrine ilk çıkışı 
Türk Büyükelçisi ile oldu..

Soldan sağa: Osman Mestan, Ece Öztürk Çil (T.C. Nürnberg 
Başkonsolosu), Fatih Kaya, Salih Altuner, Elif Elbistan, 

Hüseyin Avni Karslıoğlu (T.C. Berlin Büyükelçisi), Emre Şentürk, 
Ufuk Yücel, Mustafa Kılıç

Büyükelçi‘nin 12 saat süren Regensburg 
programı finali muhteşem bir akşam yemeği..

Gülümseme ve eğlence ile geçen yarım günde Büyükelçi‘nin renki 
kişiliği önemli rol oynadı.. 

RegensburgHaber-Sayi1-Mizanpaj.indd   13 14.12.2012   23:40:01



Regensburg Haber | Sayı 1 - Aralık 2012 Sayfa 14

Regensburg Haber Ekibi olarak T.C. Berlin Büyükelçisi 
Sayın Hüseyin Avni Karslıoğlu‘na ziyaretinden ötürü 

teşekkür ediyoruz...

Alkışlar ona, Regensburg‘a renk kattığı için..

Regensburg‘da sıcak ilişkiler kuran ilk Büyükelçi olarak 
anılacak belki de.. 

Büyükelçi‘nin de söyleyecekleri vardı..

Dostluk ilişkilerine önem veren, düşüncelerinde daima açık ve net; 
Büyükelçi Karslıoğlu.. 
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Es ist schon eine eigenartige Situation: Da sitzt man 
dem Botschafter der Republik Türkei in der Bundes-
republik gegenüber und der erzählt einem in fast 
einwandfreiem Deutsch über die eigene Heimat-
stadt. Er erzählt auch viele Details, darunter auch sol-
che, die man selbst gar nicht kennt.

So war das vor einigen Wochen, als der türkische Bot-
schafter Hüseyin Avni Karslıoğlu zusammen mit der 
Generalkonsulin Ece Öztürk Çil und dem Honorar-
konsul Hanns Huber Regensburg einen Besuch ab-
gestattet hat. Ich habe für unsere Gäste gerne einen 
Empfang im Kurfürstenzimmer gegeben, weil ich 
froh darüber bin, dass mit diesem Besuch auch die 
vielfältigen Integrationsbemühungen von Türken 
und Deutschen in unserer Stadt gewürdigt werden. 
Wir konnten dem Gast aus Berlin tatsächlich eine Fül-
le von Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt vor-
stellen, die sich um diese Integrationsbemühungen 
in den letzten Jahren sehr gekümmert und sehr ver-
dient gemacht haben.

Bei dieser Gelegenheit habe ich dann erfahren, dass 
der Botschafter in seiner Jugend viel Zeit in Regens-
burg verbracht hat. Sein Vater hat als Arzt in Regens-
burg gearbeitet, er selbst ist so aufgewachsen wie 
wohl viele Kinder von Türken aufwachsen, die in 
Deutschland arbeiten: Teils bei Verwandten in der 
Türkei selbst, teils in Deutschland. Jedenfalls habe 
ich mich gefreut, damit einen Gesprächspartner zu 
haben , der nicht nur ein Freund Regensburgs ist, 
sondern der ein lebendiges Beispiel dafür ist, wie 
bereichernd es sein kann, mehrere Kulturkreise gut 
zu kennen und zwischen diesen Kulturkreisen ver-
mitteln zu können und aus eigenem Verständnis 
Brücken bauen zu können. Wenn man sich mit dem 
Botschafter unterhält, dann kriegt man auch viele 
praktische Beispiele für dieses Vermitteln und Verste-

hen geliefert. Und man merkt, dass dafür das eigene 
Erleben in den beiden Kulturkreisen ganz wichtig ist. 
Wichtig ist auch, dass man offen auf die jeweils ande-
re Kultur zugeht und sich nicht abschottet. Bei Bot-
schafter Karslıoğlu spürt man, dass dieses Offensein 
noch am leichtesten fällt, wenn man als Kind oder 
Jugendlicher selbstverständlich durch Kontakte mit 
Gleichaltrigen diese Offenheit  lernt und praktiziert.

Man kann aus der Biographie des Botschafters sehr 
viel lernen. Integration von Menschen aus verschie-
denen Kulturkreisen kann wie selbstverständlich 
stattfinden und gelingen, wenn sich alle, die daran 
beteiligt sind, mit Offenheit darum bemühen. Die-
se Integration ist kein Selbstläufer, sondern braucht 
Menschen, die sie aktiv betreiben und sie braucht 
auch öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung, 
damit gute Beispiele auch ihre Vorbildwirkung ent-
falten können. Wenn ein Botschafter sozusagen ein 
lebendiges Beispiel für diese gute Integrationsarbeit 
und für das Gelingen ist, dann umso besser, jeden-
falls habe ich den Botschafter gerne eingeladen, 
wieder nach Regensburg zu kommen. Nicht nur, weil 
er sichtlich Freude daran hat, die Stadt, in der er in 
seiner Jugend viele Wochen und Monate verbracht 
hat, wieder zu besuchen, sondern weil ich das Gefühl 
hatte, dass er unsere Stadt nach wie vor auch sehr 
schätzt und gerne Zeit in ihr verbringt.

Hans Schaidinger
Oberbürgermeister

Besuch des Botschafters
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TENİS KORTUNDA  
  TÜRK-ALMAN DÜETİ
Tenis kulübü TC Rot-Blau’da BMW’nin 

ana sponsorluğunda düzenlenen yük-
sek prestijli 34. Uluslararası BMW Tenis 
Turnuvası’nda Türkiye’den gelen 12 yaş altı 
oyuncuları çiftlerde hem kızlarda hem de 
erkeklerde yarı finale kadar gelme başarısını 
gösterdiler.
 
39 ülkeden 350 çocuğun katıldığı uluslararası tenis turnuvasında 
heyecanlı müsabakalara sahne alırken, özellikle tenisin popüler 
olmadığ Türkiye’den gelen İrem Soylu ve Kuzey Çekirge’nin 
başarıları takdir topladı.

Altı sene önce ablası İpek Soylu’nun da aynı turnuvadan 
başlayıp Dünyanın en önemli tenis turnuvası Wimbledon’a ka-
dar yükselmesini örnek alan İrem Soylu’nun umut verdiği turnu-
vada, Belarus’tan Ekaterina Grib ile kurduğu dublede yarı finale 
kadar gelebildi.
 
Babası Türkiye’nin önemli gazetecilerden olan Kuzey Çekirge 
ise, kariyerini büyük bir tenisci olarak devam edeceğini 
Regensburg’daki performansıyla ilan etti. 

Ankara’da düzenlenen tenis turnuvasında tanıştığı Augsburg’lu 
Lukas Engelhardt ile duble kurarak yarı finale kadar gelen ünlü 
gazeteci Fatih Çekirge’nin oğlu, aynı zamanda teniste Türk-Al-
man dostluğu yaşatması açısından spor dışında önemli bir me-
saj verdi.

Fotoğraflar & Haber: Salih Altuner

Türk-Alman düeti hayran bıraktı: 
Lukas Engelhardt ve Kuzey Çekirge

Wimbledon teniscisi ablası yolunda: İrem Soylu

HASAT BAYRAMI
‘GÄUBODENFEST’

Çocularının karşılaşmalarını izleyen Türkiye‘den gelen aileler 
arasında ünlü Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de vardı (sağda)!

RegensburgHaber-Sayi1-Mizanpaj.indd   16 14.12.2012   23:40:12



Ausgabe 1 - Dezember 2012  | Regensburg Haber Sayfa 17

HASAT BAYRAMI
‘GÄUBODENFEST’

Almanya’da yaşayıp da bira sevmemek iddialı bir durum 
biliyorum. Ama ne yapayım, damak tadı. Sevmediğim 

gibi, arkadaş hatırına çiğ tavuk yenir, deyip arada ortam 
gereği bile içemiyorum. Annesi ‘Tabaktaki bitmeden sofradan 
kalkılmayacak.’ diyen çocuklardan olduğum için neredeyse hiç 
yemek seçmem ama yiyip içmediğim bir kaç şeyden biridir bira. 
Neyse ki elma suyu var da, kadeh kaldırılması gereken masala-
rda durumu kurtarıyor!

Hal böyle olunca ilkbaharda başlayıp sonbahara dek süren civar 
festivallerinin ilgimi çekmemesi beklenir. Çünkü hep ‚Bierfest‘ 
diye anılıyorlar. Halbuki bira, buralarda milli içki olması vesile-
siyle, insanlar susuzluklarını gidersin, rahatlasın, birlikte daha 
coşkulu gülsün eğlensin diye bir araç. Festivallerin amacıysa çok 
daha başka. Ya da eskiden öyleymiş…

Bilinen en eski hasat festivali Romalılar zamanında yapılırmış. 
Alınan ürün, bolluk ve bereket için tanrılara kurbanlar verilirmiş. 
Amerikan filmlerinin en az yarısında rastladığımız ‚Thanksgiv-
ing‘ yani Şükran Günü aslında yine bir hasat bayramından başka 
birşey değil. Her ülkenin, her yörenin kendine özgü dil, din, ge-
lenek ve görenekleriyle harmanlanmış, iklim farklılıklarından 
dalgalanmalar gösterse de genelde yaz sonu sonbahar başına 
rastlayan hasat bayramları var. Tabii ki bunlar tarım toplumun-
dan endüstri toplumuna geçişte kaçınılmaz bir çok değişime 
uğramış.

“Bira içmiyor ve kılık kıyafete riayet etmiyor olsam da, hala 
hasat zamanı ruhu biraz da olsa hissediliyor olsa gerek 

merakımdan festivalin son Pazar günü Straubing’deydim. 
Sarı buğday başaklarını hanımların saçlarında da olsa 

görmek bana yetti.”

Konunun uzmanı olmadığımdan ayrıntılı bir incelemeye cüret 
etmiyorum. Ama temelde insanoğlunun ona sunulan nimetlere 
teşekkürü teması çevresinde şekilleniyor. Yağmurun yağması, 
başakların boy atıp rüzgarda nazlı nazlı salınması, sonra olgun 
buğday tanelerinden ağırlaşan başlarını hüzünle eğip hasatı 
beklemeleri. İşte benim gözümde böyle bir resim canlanıyor 
hasat zamanı deyince. İçinde çalışkan, güneş yanığı yüzlü iyi 
insanların olduğu bir resim. Bütün bir yıl verilen emeğin karşılığı 
nihayet ve çok şükür ki alınmıştır. Bu kutlu günde coşmak, gül-
mek, doyasıya eğlenmek artık haktır. Ama en çok çocuklar 
sevinmeli, onlara şeker ve her türlü tatlı şey sunulmalıdır. Fa-
kirler aç kalmamalı, hasat paylaşılmalı, alişveriş kutsanmalıdır. 
İşte bu sebeplerle panayırlar kurulur, oyunlar oynanır, şarkılar 
söylenir hep birlikte.

Bundan 200 yıl önce kral, tebasına böyle bir festival düzenlen-
mesini buyurmuş. Böylece ilk Gäubodenfest 1812’de kutlanmış 
Straubinglilerce. Başlarda her yıl gerçekleşmeyen festival, günü-
müzde her sene ortalama 1,3 milyon ziyaretçisiyle Almanya’nın 
ikinci büyük festivali. Bu sene 200. yıl dönümü dolayısıyla ekstra 
etkinlikler de düzenlenmiş.

Fotoğraflar & Yorum: 
[Tuğba Vanneste]
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Soldan sağa: Canan Kılıç, Yasemin Özduran, Cezmi Türk, 
Doç. Dr. Serkan Köybaşı, Hacer-Aylin Şahin, Melek Yelkenci TÜRKÇE REGENSBURG 

ÜNİVERSİTESİ‘NE DE GİRDİ

DIE MIGRANTENMEDIZIN REGENSBURG 
HILFT ASYLSUCHENDEN

Regensburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesi 
düzeyinde önemli ortak çalışmalar yürüttüğü 

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğretim 
üyesi Dr. Serkan Köybaşı tarafından verilen üç 
günlük hukuk dersleri sözlü sınavla noktalandı.

Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin özelikleri, 
Türk Anayasası'nın tarihi değişimleri ve Ge-
nel Egemenlik Edebiyatı ders konularını içeren 
eğitim programına katılan hukuk öğrencileri 
Bilal Fırıntepe, Canan Kılıç, Caner Demirci, Cez-
mi Türk, Deniz Özer, Gökçe Göktürk, Melek Yel-
kenci ile Erasmus öğrencileri Kaan Afacan ve 
Burcu Körükçü hukuk eğitimini başarıyla bitir-
diler. Eczacılık okuyan Yasemin Özduran ve tıp 
öğrencisi Hacer Aylin Şahin de farklı alanlarda 
okumalarına rağmen misafir öğrenci olarak Türk 

Hukuku üzerine eğitim programına katılarak ilgi 
gösterdiler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuksal yapısı üzerine 
önemli bilgilerin verildiği eğitim programında 
Dr. Köybaşı, öğrencilere ayrıca Türkiye'de avukat 
ve savcı olmanın yolları üzerine tavsiyelerde de 
bulundu.

Türk Hukuku üzerine önemli bilgilendirmeler-
den memnun kalan Regensburg Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencileri, eğitim programının 
gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan Prof. 
Rainer Arnold'a teşekkür ederek, bu tür eğitim 
programlarının devamını istediklerini belirttiler.

Foto & Haber: Cezmi Türk

Regensburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Rainer Arnold'un gayretleriyle hayata geçirilen Türk 
Hukuku dersleri Regensburg Üniversitesi'nde verilerek bir 
ilke imza atıldı.

Am 27.12.2012 fand ein Treffen der Migranten-
medizin Regensburg e.V. im Zentrum für junge 

Kultur am Haidplatz statt. Dort besprachen die Mit-
glieder der Migrantenmedizin zukünftige Tätigkei-
ten und behandelten Patientenfälle.

Migrantenmedizin Regensburg e.V. ist eine Orga-
nisation von Regensburger Medizinstudenten und 
besteht seit Herbst 2009. In Zusammenarbeit mit 
der Caritas Flüchtlingsberatung unterstützen sie 
Asylbewerber mit gesundheitlichen Beschwerden. 
In ihrem aktuellen Projekt versuchen sie die medi-
zinische Versorgung der Flüchtlinge zielführender 
zu gestalten und den Ärzten einen großen Teil der 
Arbeit zu erleichtern. Erklärtes Ziel ihrer Arbeit ist es, 
Flüchtlingen bei medizinischen Fragen und Proble-
men hilfreich zur Seite zu stehen.

Als ehrenamtliche Studenten der Universität Regens-
burg leistet die Migrantenmedizin eine hervorragen-
de Arbeit und hilft bedürftige Menschen, die fernab 
von ihrer Heimat in Deutschland leben. Interessierte, 
die Fremdsprachen beherrschen, können gerne als 
Dolmetscher mitwirken und soziales Engagement 
beweisen.

Foto: Migrantenmedizin Regensburg 
Bericht: Cezmi Türk
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REISE NACH 
ISTANBUL GEPLANT
Prof. Dr. Thomas Strothotte
Rektor der Universität Regensburg

Im Februar 2013 ist es soweit: Eine Delegation 
der Universität Regensburg wird erneut eine 

Reise nach Istanbul unternehmen. Neben mir 
als Leiter der Delegation werden der Dekan 
der Fakultät für Rechtswissenschaft, Herr Prof. 
Dr. Thorsten Kingreen, sowie Herr Prof. Dr. Rai-
ner Arnold, der kürzlich emeritierte Inhaber des 
Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europarecht an der 
Fakultät für Rechtswissenschaft, mitreisen. Wir 
besuchen vor allem die Bahçeşehir Universität, 
mit der wir bereits seit mehreren Jahren frucht-
bar zusammenarbeiten.

Zuletzt waren es Dozenten der Bahçeşehir Uni-
versität, die in Regensburg im Rahmen der „Sum-
mer School Türkisches Recht“ in den Jahren 
2010, 2011 und 2012 Blocklehrveranstaltungen 
anboten. Diese in türkischer Sprache abgehalte-
ne Summer School verfolgt das Ziel, Studieren-

den mit Türkischkenntnissen das Rechtssystem 
der Türkei näher zu bringen.
Genau hier knüpft die geplante Delegationsrei-
se an: Wir wollen prüfen, inwiefern es möglich 
sein wird, das Thema „Türkisches Recht“ so auf-
zubereiten, dass es in ein studienbegleitendes 
Programm überführt werden kann, welches im 
Umfang von z.B. drei Wochenstunden während 
des Studiums zur Vorbereitung auf das deutsche 
Staatsexamen absolviert werden kann. Im ersten 
Studienjahr soll der Erwerb der Fachsprache „Tür-
kisch für Juristen“ im Mittelpunkt stehen. In den 
darauf folgenden Semestern sollen fachliche In-
halte zum Thema „Türkisches Recht“ vermittelt 
werden. Am Ende könnte ein Zertifikat stehen, 
vielleicht sogar ein Doppelabschluss mit der 
Bahçeşehir Universität – oder gar die Anwaltszu-
lassung in der Türkei. Dies gilt es im Rahmen der 
Delegationsreise auszuloten.
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T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından 
Cumhuriyet’in 89. yıldönümü vesilesiyle 
Nürnberg Belediye Binası’nda verilen re-
sepsiyon, katılan 300 civarında Türk ve 
Alman konukların bayramlaşmalarına 
sahne oldu.

Siyaset, bürokrasi, işdünyası ve çeşitli meslek 
dallarından birçok önemli katılımcının dav-
etli olarak katıldığı resepsiyona Bavyera Eya-
leti Hükümeti de temsilci gönderdi. T.C. Nürn-
berg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil, yaptığı 
konuşmada Neonazi cinayetlerine vurgulamada 
bulunurken, her alanda Türk-Alman ilişkilerinin 
daha da güçlenmesi temennileriyle Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. 

Türk-Alman dostluğunun damgasını vurduğu 
resepsiyonda, Alman siyasilerinin sıcak mesa-
jlar göndermesi dikkat çekti. Almanya’nın son 
dönemlerinde büyük gündem olan ve özellikle 
müslüman ve yahudilerin büyük tepkisini çeken 
sünnet yasağının da gündeme getiren Nürnberg 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı’nın, her-
kesin inançlarını yaşamasında serbest olduğunu 
belirterek sünnete destek çıkması büyük beğeni 
topladı. 

Regensburg Üniversitesi Rektörü Prof. Thom-
as Strothotte’nin ilk defa katıldığı Cumhuriy-
et Resepsiyonu’nda, Regensburg’dan ayrıca 
T.C. Fahri Konsoslosu Hanns J. Huber, Türkçe 
öğretmeni Nurcan Akkaya ve işadamı Ercüment 
Baysal da davetliler arasında yerlerini aldılar. 

Foto & Haber: Salih Altuner

T.C. NÜRNBERG BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN
Regensburg konuklarıyla Cumhuriyet kutlaması.

 

DAS  HONORARKONSULAT STELLT SICH VOR 

Basis der Honorarkonsuln in Deutschland ist das Wiener Übereinkommen über 

konsularische Beziehungen vom 24.04.1963, ein völkerrechtlicher Vertrag, der 1967 

in Kraft trat. Vision ist eine aktive, konstruktive und mitgestaltende Rolle in einer 

globalisierten, friedlichen Welt. Der dazugehörige Vertrag ist ein 2-seitiges, 

völkerrechtliches Abkommen, in dem die beteiligten Staaten die Zulassung und 

Funktionsrechte der auszutauschenden konsularischen Vertretungen gemeinsam 

festlegen. Konsularverträge werden auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und 

gleichberechtigten Interessen zwischen dem türkischen und dem deutschen Staat 

abgeschlossen. Sie dienen der Aufnahme und Pflege direkter diplomatischer und 

der sonstigen zwischenstaatlichen Beziehungen. So sind in diesen Konsular-

verträgen die konsularischen Bestimmungen zur Niederlassung, Rechtshilfe-

abkommen oder sonstigen bilateralen Abkommen festgelegt. 

Das Honorarkonsulat der Republik Türkei in Regensburg besteht seit Mai 1998. Herr 

Hanns J. Huber erhielt das Exequatur am 22. Mai 1998 und ist seit dem bestellter 

Honorarkonsul für die Regierungsbezirke Oberpfalz und Oberfranken in Bayern. 

Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Tätigkeit von Honorarkonsul Dr. h.c. Hanns J. 

Huber gehört es, insbesondere durch die aktive Arbeit für eine Verständigung 

zwischen dem Entsendestaat der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland 

einen wesentlichen Beitrag zur Integration zu leisten. Er vermittelt z. B. Abkommen 

für die Zusammenarbeit zwischen türkischen und deutschen Universitäten auf allen 

wissenschaftlichen Gebieten. Er inszeniert und aktiviert einen ständigen Schüler- 

und Studentenaustausch. Durch finanzielle und moralische Unterstützung des 

Honorarkonsulates wird es auch sozial schwächeren Schülern und Studenten 

ermöglicht, andere Kulturen und Schulsysteme kennen zu lernen. 
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T.C. NÜRNBERG BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN
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für die Zusammenarbeit zwischen türkischen und deutschen Universitäten auf allen 

wissenschaftlichen Gebieten. Er inszeniert und aktiviert einen ständigen Schüler- 
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Honorarkonsulates wird es auch sozial schwächeren Schülern und Studenten 

ermöglicht, andere Kulturen und Schulsysteme kennen zu lernen. 

 

 

 

 

Basis der Honorarkonsuln in Deutschland ist 
das Wiener Übereinkommen über konsula-

rische Beziehungen vom 24.04.1963, ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, der 1967 in Kraft trat. 
Vision ist eine aktive, konstruktive und mitgestal-
tende Rolle in einer globalisierten, friedlichen Welt.  
 
Der dazugehörige Vertrag ist ein 2-seitiges, völker-
rechtliches Abkommen, in dem die beteiligten Staa-
ten die Zulassung und Funktionsrechte der auszutau-
schenden konsularischen Vertretungen gemeinsam 
festlegen. Konsularverträge werden auf der Grundla-
ge der Gegenseitigkeit und gleichberechtigten Inter-
essen zwischen dem türkischen und dem deutschen 
Staat abgeschlossen. Sie dienen der Aufnahme und 
Pflege direkter diplomatischer und der sonstigen 
zwischenstaatlichen Beziehungen. So sind in diesen 
Konsular-verträgen die konsularischen Bestimmun-
gen zur Niederlassung, Rechtshilfe-abkommen oder 
sonstigen bilateralen Abkommen festgelegt.

Das Honorarkonsulat der Republik Türkei in Regens-
burg besteht seit Mai 1998. Herr Hanns J. Huber er-
hielt das Exequatur am 22. Mai 1998 und ist seit dem 
bestellter Honorarkonsul für die Regierungsbezirke 
Oberpfalz und Oberfranken in Bayern.

Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Tätigkeit von 
Honorarkonsul Dr. h.c. Hanns J. Huber gehört es, ins-
besondere durch die aktive Arbeit für eine Verstän-
digung zwischen dem Entsendestaat der Türkei und 
der Bundesrepublik Deutschland einen wesentlichen 
Beitrag zur Integration zu leisten. Er vermittelt z. B. 
Abkommen für die Zusammenarbeit zwischen tür-
kischen und deutschen Universitäten auf allen wis-
senschaftlichen Gebieten. Er inszeniert und aktiviert 
einen ständigen Schüler- und Studentenaustausch. 
Durch finanzielle und moralische Unterstützung des 
Honorarkonsulates wird es auch sozial schwächeren 
Schülern und Studenten ermöglicht, andere Kultu-
ren und Schulsysteme kennen zu lernen.

Herr Huber gründete 2001 den „Kultur- und Sozial-
fond des Honorarkonsulates der Republik Türkei in 
Regensburg e.V.“, der sich aus Spenden finanziert. 
Damit können die diversen Projekte z.B. Schüler- und 
Studentenaustausch, diverse Ehrungen verdienter 
Mitbürgerinnen + Mitbürger, Frühlings- und Kinder-
feste, Seminare für türkische Familien (die zum Teil 
von türkisch-deutschen Vereinen initiiert werden), 
großzügig unterstützt werden.

DAS HONORARKONSULAT STELLT SICH VOR

Anschrift:
Honorarkonsulat der Republik Türkei 
Krauterermarkt 3 – Bischofshof am Dom 
93047 Regensburg

Telefon: 0941 – 59 46 01
Telefax: 0941 – 5 77 70
E-Mail:  cc@archhu.de

Dr.h.c. Hanns J. Huber (Honorarkonsulat) , Hüseyin Avni Karslıoğlu (Botschafter der Republik Türkei),
Ece Öztürk Çil (Generalkonsulin der Republik Türkei)

Foto : Salih Altuner
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“ISTANBUL, ISLAM UND POLYMEER.” 
     EINE KUNST-AUSSTELLUNG IN DER 
     REGENSBURGER STADTBÜCHEREI

Am 17.11.2012 wurden in der Regensburger 
Stadtbücherei am Haidplatz einige Zeichnun-
gen und Skizzen der Autorin Alexandra Klobouk 
zu den Büchern  “Istanbul, mit scharfer Soße?” 
und ”Der Islam. Für Kinder und Erwachsene.” 
ausgestellt. 

Das Buch “Istanbul, mit scharfer Soße?” wurde 
erstmals vor zwei Jahren veröffentlicht und 
wird von Kritikern gelobt. 

Die Zeichnungen scheinen auf dem ersten 
Blick ein schlechtes Licht auf muslimische Frau-
en und den Islam zu werfen, veranschaulichen 
aber den scharfen Blick einer beobachtenden 
Autorin, die Istanbul und die Menschen auf die-
se Weise wahrgenommen hat. 

Die Kultur-Illustratorin hat bei ihrer Vorstellung 
auch betont, dass sie Wert darauf legt aus ei-
ner neutralen Sichtweise zu zeichnen und so 
auch zur Verständigung der Kulturen beizutra-
gen. Die Regensburger Autorin überzeugte mit 
ihren sympathisch-frechen Zeichnungen das 
Publikum und gab ein Teil ihrer künstlerischen 
Tätigkeiten an die Öffentlichkeit preis. 

Foto & Bericht: Cezmi Türk

Die Kunstausstellung in der 
Regensburger Stadtbücherei 

wird bis 16.01.2013 vorgeführt!
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UETD‘NIN YENİ KURULAN REGENSBURG 
TEŞKİLATINA İLGİ BÜYÜK OLDU

„Neutraublingli bayanların kurduğu aile derneği 
7‘den 70‘e Hayat‘tan sonra, Regensburg‘da lobicilik 

alanında hiç denenmemiş bir dernek kuruldu.“

„Avrupa Parlamentosu‘nun tek Türk asıllı millet-
vekili İsmail Ertuğ‘un „süper bir gelişme“ şeklinde 
yorumlayarak tebrik ettiği UETD Regensburg için, 

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil de 
memnuniyetlerini dile getirerek yakın ilgi gösterdi.“

„Almanya‘da Türk toplumunun zor bir dönemin-
de faaliyete geçen Avrupalı Türk Demokratlar 

Birliği‘nin (UETD) Regensburg‘daki şubeleşmesinin 
yankıları Almanya çapında oldu.“

Bir aylık kısa süre içerisinde 10 kişilik yönetimi kurarak 
hızla teşkilatlanmayı başaran UETD Regensburg‘un 
kuruluşu kent dışında da yankı uyandırdı.

Kuruluşu Bavyera‘nın başkenti Münih‘te de gündem olan 
UETD Regensburg‘a olan ilgi, Regensburg Türk toplu-
munun „yanınızdayız“ şeklinde tezahür ederken, önem-
li diplomat ve siyasilerden de olumlu mesajlar geldi. 
Geçtiğimiz hafta Regensburg‘a ziyarette bulunan T.C. Ber-
lin Büyükelçisi‘nin gelimiyle kamuoyuna çıkması bir olan 
UETD Regensburg yönetim kadrosunun, Regensburg Be-
lediye Başkanı Hans Schaidinger‘in davetlisi olarak geldiği 
resepsiyon sonrasında, büyük takdir gördüğü öğrenildi.

Avrupa Parlamentosu Almanya Milletvekili İsmail 
Ertuğ‘un da „Süper bir gelişme“ şeklinde yorumladığı 
UETD Regensburg‘un kuruluşu, toplum yararına birçok 
faydalı proje ve faaliyetlere imza atması bekleniliyor. UETD 
Bayern Başkanı Fikret Özdemir‘in de Regensburg‘daki 
yeni teşkilatmadan memnun kalarak, „Çok kaliteli ve 
değerli bir ekip“ şeklinde görüş belirtirken, Bosporus 

Lokantasında katıldığı UETD Regensburg Yönetim Kurulu 
Toplanstısında, toplumun geleceğine yönelik olumlu me-
sajlar verdi. Konuşmasının bir kısmını toplumsal sorun-
lara ayıran UETD Bayern Başkanı Fikret Özdemir, çözüm 
noktasında şimdiye kadar atılmış ve atılacak adımlardan 
bahsetti. UETD için, “Biz bir lobi derneğiyiz“ diyen Özde-
mir, teşkilatın gündemi ve çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi UETD Regensburg Başkanı Salih Altuner ise, yeni ku-
rulan bu oluşumla toplum olarak daha güzel noktalara gel-
mek için önemli bir adımın atıldığını belirterek, bu amaç 
doğrultusunda çeşitli kamu ve siyasi yakın temaslarda 
olacaklarını ve ayrıca çeşitli dernek kuruluşlarıyla da birlik 
ve beraberlik içerisinde ortak çalışmalarda bulunulacağını 
ifade etti. 
Kuruluşu 25 Ağustos 2012 tarihi olarak resmi kayıtlara 
geçen UETD Regensburg‘un kurucu yönetim listesi şu 
kişilerden oluşuyor: Salih Altuner (Başkan), Elif Elbistan 
(Başkan Yardımcısı), Mustafa Kılıç (Başkan Yardımcısı), 
Emre Şentürk (Sekreter), Ufuk Yücel (Muhasebe), Ali 
Ükünç, Bahtiyar Köse, Fatih Kaya, Murat Altuner, Osman 
Mestan.

 Haber: Salih Altuner
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İş Hukukunda Çıkış
[Av. Vural ASLAN] 

İşveren ile işci arasındaki sözleşmenin işveren 
tarafından tek yanlı beyannamesiyle sona erdirilmesi 
(çıkış) makalemizin konusu olacaktır.

İşveren temel olarak iki şekilde çıkış verebilir:
 I. Kanuni Süre İçerisinde Çıkış
 II. İhbarsız Çıkış

Kanuni süre içerisinde çıkış şekline en sık ola-
rak rastlanmakla birlikte ihbarsız çıkış da aşağıda 
zikredeceğimiz durumlarda işverenler tarafından 
beyan edilmektedir. Konumuzu işveren açısından ele 
alacağız.

I. Kanuni Süre İçerisinde Çıkış:
İş mukavelesinin ne kadar zamandır devam etmiş 
olmasına bağlı olarak işveren işciye yasal süre içeris-
inde çıkış verebilir. İşci iki seneye kadar çalıştı ise bu 
süre bir aydır; daha uzun süredir çalışanlar için söz 
konusu süre gittikçe uzatılmaktadır. En azından bu 
süre için çalışma ve maaş devam edeceğinden dolayı 
bu düzenleme işci için bir emniyettir. Bu dönem içe-
risinde kendisine yeni iş bakabilir. İşverenin çıkış ver-
me hakkı için genel kural budur. 

Yanlız işveren on kişiden fazla eleman çalıştırıyor ise 
ve çıkarılan işci altı aydan fazla çalışmış ise, işverenin 
çıkış verme hakkı yasal olarak kısıtlanıyor. Bu durum-
da işveren verdiği çıkışı gerekçelendirmesi gereki-
yor. Dolayısıyla küçük ölçekli işletmeleri yasalar bu 
kısıtlamalardan muaf tutuyor. Yanlız 31.12.2003 tari-
hinden önce başlamış olan iş sözleşmeleri için kural 
farklıdır. 

Burada işverenin beşden fazla işci çalıştırması ye-
terlidir kısıtlamaların geçerli olabilmesi için.  İşveren 
yukarıda zikrettiğimiz kısıtlamaya tabi ise verdiği 
süreli çıkışı iki şekilde gerekçelendirebilir:

a.) Şirketin durumundan kaynaklanan gerekçeler
b.) İşcinin durumundan kaynaklanan gerekçeler

Birinci tür gerekçelerde ispat yükümlülüğü 
işverendedir. İşverenin şu hususları toplu olarak ispat 
etmesi gerekiyor:
- İşcinin yaptığı işe artık ihtiyaç yoktur.
- İşci statüsü ve kalifikasyonu göz önünde tutularak 
başka bir işte çalıştırılamaz.

Birinci noktayı işveren, şirketin işinin (mesela ciro-
nun) azalmasıyla veya çıkışı verilen işcinin çalıştığı 
bölümün ikisadi açıdan makul sebeplerden dolayı 
kapatılmasıyla izah edebilir.

İkinci noktayı diğer yapılacak işlerin o işci tarafından 
yapılamayacağını ve/veya farklı kalifikasyonlar 
gerektirdiği vs ile açıklayabilir.

İşveren bunu ispat ettikten sonra, çıkışa hukuken 
itiraz eden işcinin ise, sosyal datalarının (kaç yıldır 
çalıştığı, yaşı, nafaka ve bakım mükellefiyetleri vs.) 
yeterince dikkate alınmadığını ispat etmesi gerekir 
ve bunun için diğer işcilerin datalarını talep edebilir. 
Aynı veya kıyaslanabilir durumdaki işcilerin içinde 
işveren sosyal dataları daha çok korumaya değer olan 
bir işciye çıkış verirse bu çıkış geçersiz olabilir. Tabii 
ki özellikle toplu çıkışlarda bir sosyal plan çıkartılmış 
olabilir ve bu sosyal planda çıkışı verilecek işcilerin 
listesi oluşturulduysa işcinin buna karşı gelmesi hu-
kuken zordur. 

İşcinin durumundan kaynaklanan sebeblerde en 
temel gerekçe hastalıktır. Burada iki tür hastalığı 
ayırmak gerekir:

1. Uzun süreli hastalıklar
2. Çok sayıda kısa süreli hastalıklar

Hastalıklarda çıkışın geçerliliği mahkemelerce üç 
aşamada değerlendiriliyor:

• Hastalığın tıbben öngörülebilir bir zaman dilimi içe-
risinde iyileşmeyecek olması, 
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• Bu durumun şirketin menfaatlerini ciddi olarak 
sarsması,
• Karşılıklı hak ve menfaatler gözönünde 
bulundurulduğunda işveren için oluşan yükün 
kaldırılamaz olması gerekir.

Uzun süreli hastalıklarda hastalığın tıbben, öngörü-
lebilir bir zaman içerisinde iyileşmesi belirsiz ise bu 
durum bile verilen çıkışı haklı kılabilir. Burada tıbbi 
öngörü nihai olarak belirleyicidir.

İkinci tür hastalıklarda tıbbi öngörü daha zordur çün-
kü farklı farklı hastalıkar sözkonusudur. Yıl içerisin-
de raporlu günlerin sayısı ve bu durumun işverene 
getirdiği maddi külfet dikkate alınmaktadır. Burada 
kesin bir kural yoktur. Fakat şunu belirtmek gere-
kir ki, halk içerisinde yaygın olan „Hastalıktan dolayı 
veya hasta iken işveren çıkış veremez“ kanaati doğru 
değildir. Çıkış hasta iken de verilebilir ve hastalıktan 
dolayı da verilebilir. Tabii ki izah ettiğimiz şartların ye-
rine gelmesi gerekir.

II. İhbarsız Çıkış:

İhbarsız çıkış genelde işcinin yanlış bir davranışından 
dolayı verilir. İşci işe mazeretsiz gelmemiş olabi-
lir, işverene hakaret etmiş olabilir veya iş yerinde 
hırsızlık  sözkonusu olabilir. Davranışın mahiyetine ve 
yapılan yanlışlığın derecesine göre işveren öncelikle 
işcisini ihtar etmesi ve hatanın tekrarlanması duru-
munda ihbarsız çıkışı verebileceğini beyan etmesi 
gerekir. İhtar gerekli iken yapılmaması durumunda 
verilen çıkış geçersizdir. Vahim davranış hatalarında 
ihtarsız da çıkış mümkündür. İhtar edilen somut 
davranış hatasından dolayı ayrıca çıkış verilemez. 
İhbarsız çıkışta işci için en önemli olumsuz netice 
işsizlik parasının üç aylığına kesilmesidir. Bu yüzden 
İş Mahkemelerinde ihbarsız çıkış sıkça sulh yoluyla 
süreli çıkışa çevrilebiliyor.

Son olarak tazminat ve İş Mahkemelerine müracaat 
konularına değinelim:
Yine halk içerisinde yaygın olan „Bana tazminat ver-
meden çıkış veremez işveren“ kanaati doğru değildir. 
Eğer verilen çıkış İş Mahkemesi tarafından meşru ve 
haklı görülürse tazminat hakkı da doğmuyor. Fakat 
İş mahkemelerindeki çıkış davaları genelde sulh yo-
luyla tazminat anlaşmasıyla sonuçlanıyor. İş hakimi 
verilen çıkışın haklılık ihtimaline göre brüt maaşın 
yüksekliğini baz alarak bir tazmimat miktarı önerir. 
Tazminat miktarı brüt maaşın dörtte biri ile yarısı 
arası rakamın çalışılan yıl sayısı ile çarpımından mey-
dana geliyor.

Verilen çıkış haksız ise ve fakat işci ile işveren 
arasındaki ilişki yıpranmış ise yine İş Mahkemesi taz-
minata hükmedebilir. Bu yasal tazminatın yüksekliği 
bir yıllık toplam maaşa kadar olabilir.

Çıkışa karşı hukuken mücadele etmek isteyen işcinin 
kendisine çıkışın ulaşmasından itibaren üç hafta içe-
risinde çıkışa karşı tespit davası açması gerekiyor. 
Aksi takdirde çıkışın haksız olmasından kaynaklanan 
hakları kayboluyor. Ayrıca en alt düzey İş Mahkeme-
lerinde her iki taraf davanın neticesinden bağımsız 
olarak masraflarını kendisi yüklenmek durumunda.

Şirketin durumundan dolayı verilen çıkış beyanna-
mesinde işveren işciye tazminat taahhüt edebilir. Bu 
durumda işciye yukarıdaki hesaba dayanarak brüt 
maaşın yarısı bazında bir tazminat hakkı doğuyor. 
Böyle bir durumda işci, işverenin aslında daha yük-
sek bir tazminat ödemesinden kaçındığını ve/veya 
kendi verdiği çıkışın geçerliliğinden emin olmadığını 
düşünerekten çıkışa karşı dava açabilir veya dava 
açmayıp tazminatı tercih eder.

Büro Regensburg
Donaustauferstr. 120
93059 Regensburg
Tel: 0941-381 395 28
Fax: 0941-381 395 29

Büro Nürnberg
Frauentorgraben 43
90443 Nürnberg
Tel: 0911-891 44 63
Fax: 0911-891 44 65

Kanzlei Yılmazel
RAe Yilmazel, Aslan & Kotz
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TÜRK ÇOCUKLARINI
SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER!

Geçtiğimiz aylarda 18.30 sularında evlerini 
gitmek için otobüs durağında bekleyen 
Türk çocukları İbrahim, Cansel ve Emilia, 

Bahnhof’un parklarında alem yapmakla bilinen 
35 yaşındaki bir adam ve 27 yaşındaki sevgilisi 
tarafından sebepsiz yere meraklı bakışlar arasında 
dövüldü... 

İki güvenlik kamerasıyla izlenen Regensburg’un en 
çok olayların yaşandığı otobüs durağı Albertstr.’ de 
gün aydınlığında gerçekleşen olayda, 15 yaşlarındaki 
Türk çocuklarının kalabalık topluluk önünde 
dövülmesine adeta seyirci kalınması tepki çekti. 
Polislerin iki sevgilinin ifadelerini aldığı olayda, 
çocukların hastanede ayaküstü tadavisine sebep 
olan saldırganların nasıl bir cezanın kesileceği mer-
akla bekleniyor.

Olayın gelişimini Regensburg Haber’e an-
latan Türk çocuklarının hayretlere düşüren 
açıklamaları Almanya’da artan ırkçılık 
olayının boyutunu da gözler önüne serdi: 
 
“Eve gitmek için otobüs bekliyorduk. Bir anda park-
ta günlerini bira tüketerek geçiren grup geldi. Ön-
lerinden geçen başörtülü bir bayana ‘Almanya’da 
yaşıyorsun, buraya uyum sağlayın’ diyerek bağırıp 
çağırarak ortalığı ayağa kaldırdılar. Sonra bizim 
de oturduğumuz banka oturdular. Daha önceki 
bakışlarımızdan provoke olmuş olacak ki, kadın 
‘arkadaşıma niye baktın?’ diyerek üzerimize yürüdü. 

„Nie wieder Albertstrasse!“  (Bir daha Albertstrasse‘ye gelmeyiz!) 
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Haftalık yayınlanan Wochenblatt,  Regensburg Haber’in fotoğraf ve 
bilgilerinden yararlanarak, ırkçı saldırıyı manşetten verdi (22.08.2012)

Irkçı saldırısına uğrayan Türk çocukları : İbrahim, Cansel, Emilia

Fotoğraflar & Haber: Salih Altuner

Saçımdan tutup kafamı cama vurdu (Cansel). Hızını 
alamayarak bir de gözüme yumrukla vurdu (Emil-
ia).Bu esnada kavgayı ayırmak isteyen İbrahim, 
adam tarafından bira şişesiyle kafasına darbe aldı. 
Albertstrasse’de bulunan kalabalık sadece olayı izle-
mekle kaldılar.
 
Bu arada biz dayak yerken bazıları da sevinçlerin-
den ‘devam edin’ diyerek tezahürat yapıyorlardı. 
Albertstrasse’ye artık gelmekten korkuyoruz. 
Ailelerimiz de mümkün olduğunca buradan oto-
büslere binmemizi istemiyorlar.”

Öte yandan, gündüz vakti parklarda ellerinde bira 
şişeleriyle gruplar halinde su gibi alkolün tüketildiği 
Albertstrasse’de güvenlik önlemlerin hala yeterince 
alınabilmemiş olmaması bilhassa aileleri tedirgin 
ederken, sarhoşun ve kavganın bol olduğu bu otobüs 
durağında özellikle çocukların mümkün olduğunca 
uzak durarak bir sonraki ya da bir önceki durakta in-
meleri ve binmeleri tavsiye ediliyor.
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Am 02.12.2012 fand ein Treffen der Union Eu-
ropäisch-Türkischer Demokraten (UETD) mit 

den Angehörigen der leukämiekranken Kinder 
im Elternhaus der Uniklinik Regenburg statt. Dort 
lernten sich die Vorstandsmitglieder der UETD 
Bayern und der UETD Regensburg  mit den Eltern 
der Kinder kennen und man erkundigte sich über 
das gesundheitliche Wohlergehen der Patienten.

Gülcin Gani, Vorstandsmitglied der UETD Regens-
burg, unterstützt die türkischstämmigen Familien 
vor Ort und steht ihnen bei sprachlichen Hindernis-
sen zur Seite. Die Eltern der hilfsbedürftigen Kinder 

DIE UETD BESUCHT LEUKÄMIEKRANKE KINDER 
AN DER UNIVERSITÄTSKLINIK REGENSBURG

sprachen ihren Dank aus und betonten, dass zum 
ersten Mal seit ihrem Aufenthalt in Deutschland eine 
Nichtregierungsorganisation wie die UETD einen Be-
such bei ihnen abgestattet hat.

Die Vorstandsmitglieder der UETD Bayern, Ali Yildir-
im, Mustafa Sandal und Mehmet Azal, versicherten 
den Angehörigen ihre vollste Unterstützung und 
waren optimistisch, was die Genesung der Kinder in 
der Klinik betrifft.

Foto & Bericht: Cezmi Türk

Regensburg Üniversitesi‘nin çocuk kliniği KUNO‘da tedavi görmek için Türkiye‘den gelen lösemi hastası 
çocukların ailelerini ziyaret eden UETD Regensburg ve UETD Bayern‘li yöneticiler, telaşlı ailelere moral oldu. 
İlk defa bir dernek tarafından ziyaret edilip sorun ve dileklerinin dinlenildiği ifade eden aileler, ziyaretten 
duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği‘ne (UETD) hassasiyetlerinden 
dolayı teşekkür ettiler.
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REGENSBURG'DA TÜRK 
HANIMLARINA YÖNELİK PROJE

REGENSBURGLU TÜRK 
BAYANLARINDAN REGENSBURG 
BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI 
WOLBERGS‘E ZİYARET.

"Leben und Altwerden in Regensburg - Regensburg'da 
Yaşamak ve Yaş Almak" başlığı altında 50 yaş ve üze-
ri Türk hanımlarına yönelik hazırlanan proje hayata 
geçirildi. Çok sayıda Türk hanımlarının katılıdğı açılış 
programına T.C. Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk 
Çil, Regensburg Belediye Başkan Yardımcısı Joachim 
Wolbergs, Regensburg Entegrasyon Dairesi Başkanı 
Andreas Reindl ve T.C. Fahri Konsolosu Hanns J. Hu-
ber gibi önemli kişiler de büyük ilgi göstererek yoğun 
programlarına rağmen gelmeyi ihmal etmediler. 
Çeşitli bilgilendirme toplantıları, okuma günleri, dik-
siyon kursları, geziler ile kültürel ve sosyal faaliyetler 
içeren proje, Türkçe öğretmeni Nurcan Akkaya yöne-
timinde gerçekleşecek.

Foto & Haber: Salih Altuner

Regensburg'da 50 yaşüstü bayanlara yönelik hayata 
geçirilen "Regensburg'da Yaşamak ve Yaş Almak" 

adlı yeni projenin programında bulunan kent rehber-
lik gezisi  T.C. Berlin Büyükelçisi'nin babası Dr. Erdoğan 
Karslıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Program 
kapsamına uygun olarak sonrasında Regensburg 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı tarafından 
Belediye Binası önünde karşılanan 10 kişilik Türk 
bayanları grubu, Joachim Wolbergs rehberliğinde 
tarihi İmparatorluk Salonu, Lordlar Kamarası ve 
çalışma odası gezdirildi. Bayanların sorularını almak 
için toplantı salonuna geçen Wolbergs'in jesti, Türk 
bayanları arasında büyük sempatiyle karşılandı.

Foto & Haber: Salih Altuner
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Sie sind alle Regensburger:  
Neues Projekt für türkische Seniorinnen im  „Treffpunkt Seniorenbüro“

Regensburg hat ein weiteres Integrationsprojekt und 
der „Treffpunkt Seniorenbüro“ ein Team mehr: „Türkisch-
stämmige Seniorinnen – Leben und alt werden in Regens-
burg“ soll der Tatsache Rechnung tragen, dass künftig im-
mer mehr ältere Menschen in der Stadt türkische Wurzeln 
haben.

Bürgermeister Joachim Wolbergs war zunächst skep-
tisch, ob ein Projekt für türkischstämmige Seniorinnen 
in Regensburg notwendig ist. Nach einem Gespräch mit 
dem Initiator Salih Altuner schwand diese Skepsis und 
spätestens seit der Auftaktveranstaltung am Dienstag im 
Mehrgenerationenhaus ist er begeistert. Nicht nur, dass 
der Raum Pilsen bei dem Andrang an Frauen fast zu klein 
war. Die Anwesenheit der Generalkonsulin der türkischen 
Republik Ece Öztürk Çil und des Honorarkonsuls Hanns J. 
Huber zeigten auch, wie groß das Interesse von türkischer 
Seite an diesem Projekt ist.
 
Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin 
des Seniorenamtes, Petra Frauenstein, die auch den „Treff-
punkt Seniorenbüro“ (TPS) vorstellte, hieß Wolbergs die 
Gäste willkommen. Den Teilnehmern an dem Projekt rief 
er zu: „Sie sind unsere Mitbürgerinnen. Wir sind alle Re-
gensburger und ich will, dass dafür ein Bewusstsein ent-
steht.“ Er wolle, dass in dieser Stadt eine Seniorenbewe-
gung entstehe, egal wo die Senioren herkommen.
 
Dass das Projekt nur für Frauen angelegt sei, habe seinen 
Grund darin, dass die Integration für Frauen noch schwie-
riger sei als für Männer. Er versprach ihnen: „Wir passen 
auf Sie auf.“ Sie sollten sich nicht scheuen, Hilfe zu fordern, 
wenn sie nötig sei. Und er bot ihnen an: „Wann immer Sie 
mit mir reden wollen: Ich komme.“
 
Generalkonsulin Çil dankte dem Bürgermeister für seine 
Worte: „Ihre Sichtweise ist sehr gut für uns.“ Schließlich 

hätten neun Prozent der Seniorinnen und Senioren in Re-
gensburg einen Migrationshintergrund. Ein Großteil der 
Menschen, die in den 60er Jahren als junge Arbeitskräfte 
nach Deutschland gekommen seien, sei inzwischen über 
70 Jahre alt. Und vor allem Frauen würden sich meist 
aufgrund mangelnder Kenntnis scheuen, Hilfen von aus-
wärts zu holen. „Da kommt dieses Projekt gerade recht.“ 
Honorarkonsul Huber bedauerte, dass es solche Projek-
te nicht schon vor 50 Jahren gegeben habe. „Wir wollten 
eben nur Arbeiter und haben nicht bedacht, dass Men-
schen kamen.“
 
Der Leiter der städtischen Integrationsstelle, Andreas 
Reindl, betonte, dass es in Regensburg Förderungen für 
alle möglichen Fälle gebe. Nur eines habe gefehlt: „Und 
das ist genau dieses Projekt. Und dafür musste ich nicht 
einmal etwas tun, es wurde mir geschenkt.“
 
Initiator ist der Journalist Salih Altuner. Er ist selbst türki-
scher Herkunft und fühlt sich trotzdem als Regensburger, 
so wie viele seine Landsleute, die seit Jahrzehnten hier 
wohnen. Mit dem Projekt will er die „Bindung zwischen 
türkischstämmigen Senioren und Regensburg stärken 
und den Kontakt zu den Einheimischen vertiefen, damit 
Regensburg nicht nur türkischstämmigen Jugendlichen 
sondern auch  türkischstämmigen Senioren Spaß macht.“
 
Teamverantwortliche ist Nurcan Akkaya, die betonte, dass 
für die Frauen Deutschland bereits zur Heimat geworden 
sei. Sie stellte auch das Programm der nächsten Wochen 
vor, das  Stadtführung, Ausstellungsbesuche, Behörden-
besuche, Teilnahme an sozialen Projekte, Sprachübungen 
und vieles mehr vorsieht. Für weitere Informationen steht 
Nurcan Akkaya unter der Rufnummer 0172/3189885 zur 
Verfügung.

Foto & PM: Stadt Regensburg
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Restaurant Neutraubling

Bizede bekleriz.
Neutraubling´e geldiğinizde mutlaka
uğrayın. 
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